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ВАРНЕНСКИ

rfc но укрепяването на Букурещъ. Ген. Бриалчо>п» ще работи въ Ромъния две години.
КРАКОЗЪ. — Съобщаватъ отъ Пилзенъ, че
решенията за изгонване на поляци Отъ Австроунгария и Р у с и в
се нзпълняватъ сега
Ц сь още ио голтша сгрогосгь, отколкото въ
| миналото. Броятъ на поляцпгЬ отъ Русия и
| Австрия, които се заплашвагъ отъ изгонване,
възлиза на 35,000 души.

tt. ЛОНДОИЪ. — В. „Таймсъ" се научааа отъ
Виена, че подписването на сръбско българския
иирь т р Ш а да се счита като сигурно
БУКУРЕЩ*. — Споредъ една
телеграма
0тъ Брюкселъ, белгийския™ ген. Брнглмоп. е
лалъ съгласието са да бжде ангажираш. огъ
ромънского правителстно да ржководи работи.
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Гевгели 1 1 . У з н а в а т ъ се след
ните подробности п о п о р а ж е 6fcrcmo*o с и ^ н й ? . ?
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с^мца. CsJ«ufimni: Jf Л «внме. Кон по итйчг;кн НОДЕЧИ е ж 6««и зам^ееи». Самп^^мп-к. се иапитвнъ t»a самата гра«
ниците:
-1
апвуоноъ се полковкик-ь в ъ Серееъ — бдядаще» ?^-ьц*м М у о а ф е ЗСемалъ паша. Какпо е коствала революция
... Още при п ъ р в о т о по с е 
та всЪкм да:(ь на гръцкмя н а ^ о д ъ .
риозно с р а ж е н и е
офицерите
офицерит-fe
си
и
да
се
предабегването на офицерите имъ
заявили, че нъма да позвона революционерите се упла
ватъ на правителствените вой ги разколебало* настанало без
Солунъ 11. В. „Типосъ" пи- лятъ проливането на човъшка
шили и п о в е г н а л и , к а т о изо ски.
редие, едни отъ войниците ше следното:
ставили войници 1-Ь си на про
Освенъ това, важно роля отстжпали, решени да се съ— гЛрестуваниятъ венизели- кръвь на наша територия и
извола на с ъ д б а т а .

НАШИЯТЪ»
БЕЛЕЖНИКъ.

S e c a .CJ/XOIJCKE Ако актриса
та не се е явявала
въ минали
сезони на нашата сцена, щгьхъ
само да отбележа че е актриса
въ нашия театъръ, щгьх да искажа желание да я видимъ и на
дежда, че ще я видимъ.
Защото
актриса съ даннитгь и възмож
ностите на Пуховска, не бива да
се ежди по две само нищо а ни
какви роли, кзитои не еж въ нейче
всеки
който
се
опита
да
противляватъ, а други започ стки депутатъ Левантисъ, ди«
ния жанръ.
— Игра въ .Сждебна
и
Ролитп,
нали на големи fpyjiH да се фекторъ на в. .Македония", премине Нашата ПОГраНИЧВа \гргьшка и „Късметъ-.
предаватъ.
доведенъ предъ еждияеледо линия, ще срещне огъня на изнесе прилично.
Веса Пуховска е актриса, коя
Правителствените войски въ вателя, направи пълни разкри
то въ характерни роли, особено
последния моментъ получили тия относно организирането нашите граничари.
въ битовитп характерни, е зна
По този начииъ само не чителна. Ней нищо не й липсва
подкрепления отъ Халкидичес- на революционното движение.
кия полуостровъ. Касее се за
Революцията е била подгот колко минути спасили живота да бжде дори съвършена. Но, ка
то че ли не желае. Оставя се
запасни^ .^изключително малоа- вяна отъ една година насамъ на ген. Каменосъ и останали човече
на интуицията си, която
зиатци',; които получили орж подъ прекото ржководегво на Tt бегълци.
вгьрно я направлява, но не се постарава да разчопли ролитп
са,
жие едва; въ последния мо :йенизелосъ и съ съгласието на
дълбоко да вникне и отъ дълбиментъ, поради това че били Кафандарисъ и Папанестасиу,
нитп>
да
извади
нови
и
нови
кра
Атина 11. Началникътъ на
неприязнено настроени спремо съ дейната намеса на Софияски и нюанси. Това, което тя
атинското правителство.
нопулосъ и Милонесъ, водачи щаба на IV армейски корпусъ предава на сцената само след*
Днесъ една правителствена на земледелиите* а сжщо и полковникь Бакърдзисъ се едно обикновено научаване на ро
лята е много, и ней й е достаколона успе да зазземе Де- ча Гонатасъ и Софулисъ.
самоуби.
тъчно изглежда. Нейнитп обра
миръ Хисаръ и Дедеагачъ, > Планътъ на бунтовниците е
Полк. Бакърдзисъ е бившъ зи еж винаги много сочни, много
безъ да срещне никаква съ билъ изработенъ отъ Папу зоененъ аташе въ София. Той свежи. Винаги еж получавали
широко удобрение, Актрисата е
протива.
лисъ, Гонатасъ и Каменосъ.
е билъ душата на революци задоволена. Но ако тя вложа
i
Революцията
парично
е
ОиНавсекжде
офицерите на
онното движение въ цела Гъ трудъ, ист ински
актьорска
възстаниците
еж напуснали •ла подкрепяна Отъ съпрутата рция и ималъ големата амби трмдъ, ще облпче образите
си,
за нея самата, съ
войниците си и еж се укрили »а Венизелосъ — Елена.
ция да играе въ Гърция съща неочаквано
одежди, които не ще се заличат
или пъкъ еж забегнали къмъ
та роля, както Мустафа Кемгш никога отъ паметьта на зрите
българската граница, преди
Кърджали 11. Около преда паша въ Турция.
ля. Може би, защото
е още
още да насгжпи некакво по ването на ген. Каменосъ и ща
млада не може да напипа де
*
тайлите. Момее би с% течение
ражение,
ба му се узнаватъ следните
Ятина I I . Ген. Кондилисъ на години сама погебеси ще дой
Сега се узнава отъ разка подробности:
съоббщи на м-ръ председате де проникне това. Защото тия
зите на пленените, че. офице
Ген. Каменосъ е нашндаал ля Цалдарисъ, че следъ избег- роли — роли на старици, майки,
рите на революционерите >сж Шчт франта • nj^--p.-Grp.yMa« ването на ген./Каменосъ и актрисата почна да- язпъляява'
още въ първата си година на сце
разчитали как^о революцион
Грьцийте рфицер» следъ щаба му, друга група офице ната. И възможно е пълното
ното движение ще се проведе
вживяване въ тия роли да дойде
ВЙД1ЛЙ, нв яъ инвя чг- ри задигнали отъ Народната съ
благополучно, безъ да се про натм
зргьлата възрасть. Така или
банка въ Сересъ една сума иначе
т
— Веса Пуховска
тр/ьбва
лива кръвь, както е ставало с ь на Г>РФ*Р, ИОЙТО е все отъ 60 милиона драхми и из
да работи надъ себе си
презъ миналите неколко ре «ще въ ржцетъ «а правйтея- бегали съ единъ възстаничес повечко
и ролитп си, да не се изоставя,
волюции въ Гърция. Когато ствет®, гарнизоните не се ки параходъ.
за да бжде винаги рпдка
изпъл
на ролитп
отъ този
разбрали, обаче, че положе прсг-едйвяззтъ къмъ рево
Въ Кавала владеело вече нителка
жанръ. Това ще яосвободи и отъ
нието се затега и че ще има
спокойствие
малкото еднообразие, вь което
решително сражение, тъй като люцията, напротивъ се готвк
попада. Ще й се откриятъ по
гол%мо
ерйшение,
разбирали,
правителствените войски не се
Белгрвдъ 11. В. „Време" вече възможности за типизиране
разбегали, а се приготвили да че всена съпротива £шш ^е- съобщава, че споредъ твърде и превъплощение. Иначе— обрат'
ното. — Все повече ще се огра
влвзътъ въ бой, офицерите на M'imm® и решкям да *гй%- нията на гръцкия официозъ нича
ватъ възможностите
и въ
възстаниците побързали да гатъ на вр«ше.
„Естия" мобилизацията въ Гър- зрелите години всичките й ро
избегатъ.
ли ще бждатъ единъ или два ти
Ген. Каменосъ и целяятъ' |ция коствала на гръцкия на па най-много. Хубави, сочни, но
родъ
по
100
милиона
драхми
— единствени.
Еднообразието
му щабъ съ дрезизини се отще сложи кракъ на таланта Ще
Атина 11. В. „Типосъ" въ правили за Гюмюрджина. Отъ секи день.
Освенъ това, военните дейс бжде късно

изиграло и обегоятелството.че
7osfl не заиъснтьло да вне
възстаницитЬ не разполагали
се смутъ между
войницитгь съ достатъчно артилерия, аекоито започнали
да от- роплани и муниции.
стпватъ
безъ бой а въ
Отделни възстанически вой
(езпорядьнъ. Това
обяснява
скови част все още продълSHepauiHtttntb правителстве жеоатъ да се съпротивяватъ,
на съобщения, споредъ
кои въпръки забътването ;;а офи
то войскитп» на ген. Кон- церите.
йяласе преминали
ръката
CmpVMd и превзели
нгькол- Момчилградъ
(Мастънлий)
ко населена мгьста по я ж 11 Днесъ з ъ 13.30 часа на
тя за Струма
б е з ъ да пограничния постъ при село
срещнать никакъвъ
отпоръ. Чорбаджийско се явили 18
Изб-вгването на бунтовниче офицери-възстаници,
начело
ските офицери съвпада съ мо с ген. Каменосъ.
мента, когато тъхьитЪ войски
Щомъ пристигнали тъ еж
еж имали възможность да ИЗ' съобщили на нашити войници
вършатъ едно обходно движе че искатъ среща съ българ
ние въ най-северната частъ на ските погранични офицери.
.фронта, успоредно на българ
Когато се явилъ кап. Бекяската граница. Само тъхното ровъ, гръцките офицери се
прибързано избътване имъ по предали на него.
пречило да се възпозватъ отъ
Гръцкит* бегълци ще лретова изгодно положение.
нощувать въ митницата при
Пръвъ намислилъ да бЪга пограничния пунктъ „Маказа".
главнокомандующиятъ на въз Утре сутриньта т е ще бждатъ
станиците ген. Каменосъ, пос- изпратени за \София, кждетс
ледванъ, разбира се, и отъ ще пристигнатъ въ среда сут
дЬлия си щабъ. Къмъ ТБХЪ се риньта.
присъединилъ и губернаторътъ
*
на Тракия Ксидисъ
Кърджали
11. Ген. Каме
Групата бегълци решили да носъ и придружаващипг/ъ го
се прехвърлятъ въ България. офицери останаха вь с. Кър
ТЬ еж опжтили къмъ грани джалийско.
цата съ единъ голъмъ автомо*
билъ. На около 3 клм. отъ
Солунъ 11. (По телефона
граничната линия автомоби- презъ Бълградъ). Започнатата
шъ имъ затъна.тъ въ .кальта въ неделя офанзива на ген.
и CHtra.
Кондилисъ срещу IV армейски
Ген. Каменосъ и придружа корпусъ сложи край на 10
вещите го слезли отъ автомо дневната революция въ Гър
била, награбили набързо на ция въ Източна Македония и
ржка каквото могли отъ бага Тракия.
жа си и се втурнали пешъ
Споредъ едно
съобщение вчерашния си брой пише:
тамъ т е се качили на единъ
къмъ границата. Т е били сп отъ официаленъ
източникъ,
големъ автомобилъ, като взе твия. причинили на гръцкото
—•
Следъ
като
се
приклю
рЬни отъ гръцките граничари. предадено отъ щаба на ген.
ли въ бързината си само оно народно стопанство огромни
За да ги заблудятъ т е имъ Кондилисъ, цела rs ъцка Маке чат* операциите въ Шточна
за смазване на възстаническова, което могли, и побързали щети.
казали, че еж прагителствена дония и Тракия еж вече въ Македония и Тракия, възмож да се отправятъ къмъ българ
'*
то движение на островите.
юенна комисия, която е нато ржцете на правителствените но е революционното двгае ската граница,
Ятина 1 1 . Правителството
Правителството е напълно
преследвани
Ирена да преговаря съ бъл войски.
щ е насочи сега усилията си сигурно въ бързич си успехе
ние
ИЗОбщо
да
бжде
ИЗОСТЯтъ
една
гръцка
рота
0О
гарските военни власти.
Вь рлщвть на възстани*© вено и водачите на възстани
На 3 клм. отъ гранидата, адЩомъ се откопчили отъ цнтъ оотаватъ още Критъ и
томобилътъ имъ затъналъ въ
ците
да
побързатъ
да
избе
фъцнит-в граничери, бегълциснега и кальта. Бегълците
гатъ въ чужбина.
it се запжтили бързо къмъ о с т а и ш п ь остраая.
грабнали каквото можели да
Ген. КОНДИЛИСЪ за сега
българския постъ. Щомъ стиг
Като се има, обаче предъ носятъ на ржка и се втурнали
^£йМ
СЕ УСТАНОВИ НА ПРАКТИКА
Q
нали до пирамидата, те за- иъма намерение да предприе видъ вината на шефа на ре къмъ българската
граница.
Иърлили багажа си на бъл ме каяаото и да било срещу волюционерите
жгъла
„Царь
Борисъ"
и
„Воденъ"
1-2185
3
L
J
Ког»то
стигнали
до
пирамида
Венизелосъ,
гарска територия и побвгнали островите, до иато н& се
та,
т
е
захвърлили
куфарите
"Ьмъ българските граничари, възсганояи напълно редьтъ все още остава една вероят- си на българска територия и
ность че той ще се опита да се втурнали въ силенъ бвгъ
"а които се представили също
1а
продължи борбата въ морето. къмъ българските войници.
ка като правителствена ко въ Тракия и Македпнйя.
Ятина 11 Ген, Кондилисъ ут
Семейство Д-ръ Ял. Пюскюлиевъ изказва големата си
мисия.
Изглежда, тв еж знаели, че
Въ всеки случай, взети еж
ре
се
завръща
въ
Лтина,
кжблагодарность
за получените телеграфически съболезнова
еж
преследвани.
найериозни
мерки
и
за
тази
Едва по късно т е разкрили
дето му се готви тържествено евентуалность.
Неколко минути следъ като ния отъ страна на Главната Дирекция на Народното здраве,
"ой аъ сьщность еж:
автомобила си Ректора на университета и Декана на Медицинския факулОтносно тия мерки подро напустнали
Отъ пункта „Маказа" б е - посрещане.
тетъ, също къмъ колегите на покойния, управлението на
При
преминаване
на
правитамъ
пристигнали
преследва
бности
още
не
могатъ
да
се
*»нците еж били отправени
Варненската община, управението на Държавната болница,
SJ
телствените
войски
в
ь
настжпдадатъ. Може, обаче съ сигур- чите.
с. Ч о р б а д ж и й с к о , момчил
Яптекарския съюзъ, Д-вото на Запасните офицери, Ловното
ление.
т
е
преминали
реката
Главннта
група
бегълци
би
носъ
да
се
подчертае,
че
без
ийско (мастанлийско).
V,
во, Шуменската колегия, както и къмъ всички, които съ
Ген. Каменосъ и
приоружа- Струма безъ да срещнагъ пре спорно държавата ще добие ли физически по-здрави и би
приежтетвието си на погребението и поднесените венци,
ли
вече
успели
да
достигнетъ
пятствия.
въоржжения,
съ
които
ще
мо
Щигпгъ го помолили
да ги
до българска територия. Една почетоха паметьта на непрежалимия ни съпругъ, баща и
Сравнително най големъ от же да срази бунтовниците.
Ктавятъ да пренощуватъ
ка1—1
група отъ четирма беглеци, дедо.
поръ
дали
възстаниците
при
Тия
силни
въоржжения
ще
,*> се отложи
пжтуването
,Jfs
обаче,
не
могли
толкова
сил
селата
Днахомъ
и
Белица.
бждатъ
такива,
че
унищожа
за вятрешностьта
на
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Щаната, за да иматъ въз- Нощьта заварила правителст ването на бунтовниците въ но да бегатъ и рискували да
бждатъ
настигнати
отъ
прес
"аЖность да си отпочинатъ вените войски на 10 клм. от- Критъ й островите ще бжде ледвачите. Единъ отъ тази гру Ь;:-ь използувайте рйдиин спуччй
мълниеносно.
'й* си отдъхнатъ отъ пре- стояние отъ Сересъ.
па—единъ гръцки капитанъ,
Тази сутринь въ 8'40 часа
Правителството е решено да като не можелъ повече да бе*®Шитгь напрежения
презъ
Сересъ е билъ завзетъ.
очисти ц^ла Гърция отъ бун
^еднитгь ншолко дни.
Заловените въ Сересъ плен товниците и не ще остави ни га, се застрелялъ предъ очите
Запитанъ върху причините
на нашите войници, за да не
** поражението имъ, ген. Ка- ници разправятъ, че ген. Ка то едно бунтовническо гнездо бжде заловенъ отъ гръцките
е
? носъ и помощниците му да- меносъ билъ напъпно уверенъ въ страната.
войници.
.J
Варна .Царь Борисъ" 3
|^
въ победата си и възстаничаf" бедните обяснения:
Въздушната ни флота тия
Преследвачите
заели
пози
Големъ изборъ отъ чисто въл. платове за мяжки
I-Правителственните войски ските войски се държали до дни ще бжде твърде много ция за стрелба и искали да
костюми, които магазина пусна въ продажба
ЗДли да направятъ два де- бре. Т е се резколебали едва засилена Вече еж започнали откриятъ огънь срещу ген. Ка
1
на много ниски цени.
следъ
като
узнали,
че
офице
**"*. по тракийскотокрайбреда пристигатъ подкрепления на меносъ и придружаващите го.
*" Ие е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, «pontpme норите
имъ
еж
вече
избегали.
We и се явили въ тилъ и ф^ланг
нашата въздушна флота —
вит* цени и десени на магазина Юииоитекстмъ.
Нашите граничари също та
•£,, възстаническите
войски. Макаръ че възстаническите аероплани и аеропланни бом
Посещението на магазина не задължава къиъ покупка
l-2075-o
войски
не
били
претърпели
н
ка
заели
позиция
за
срелба
и
иците започнали на гоби.
«in,и групи да ИЗМ-БНЯТЪ на още никакво поражение, из-
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| НАЧАЛО 8-30 |
£ | Направени еж проби въ
| 12 мартъ
|
Пловдивъ
за
месене
ма
хлъбъ
Подлепения на армията и върховното й командване. Разния родове
#р«жие. Специалнте войски. Въз душ нит* сили. Съ какви единици съ пресована мая. Резултатите
били отлични. Така приготверазполага военната флота
ниятъ хлвбъ билъ по-вкусенъ
БЪлградъ 11. Гърция, чието требва да се прибави и жан и немалъ никаква киселина.
население възлиза на 6.200.000 дармерията — съ 15,772 офи
c i Кожарить въ Хасково изв-ь 3 д е й о т в и я
души, разполага съ сравнител цера, подофицера и войника. насятъ, чо поради немарлино малка отбранителна сила
Гръцката военна флота, ко вость на общинската ветери
по суша и по море.
ято въ настоящата революция нарна власть, последното на
Продължителното
воюване играе много важна роля, не е воднение повредило кожите,
отъ 1912 година до 1922 годи много. Най голъмиятъ воененъ складирани въ общинската су Й В В В В В В В И В Я В Н В В В В В Я В В Я В В В Я В В В И В В Я Я В В
на и многобройните размири параходъ е крайцеръть „Яве- шилня и по тази причиьа исци вжтре въ страната напра ровъ съ 9,450 тона, строенъ катъ анкета.
орехи, чаша чай 1—2 сурови
виха щото гръцката армия да въ Ливорно презъ 1910 год.
Презъ 1934 г. въ Европа на
LZZZ! Откритъ е курсъ по мо Д р ъ Вирхеръ Бенеръ упо
изостане доста назадъ. Напос- Следъ него идва лекиятъ край- дерно сладкарство въ Русе, требява съ гол-вмъ успехъ отъ яйца, медъ, кравешко масло, английски езикъ еж излъзпй
ледъкъ, обаче, гръцкото пра церъ „Хели", съ 2,115 тона ст съ обща такса 200 лв.. подъ 1895 год. насамъ своя собст въ зависимость отъ сезона и отъ печатъ общо 15,000 раз
вителство започна да полага роенъ въ Диерика и купенъ ржководството на вещъ слад- вена Диета съ сурова (нева вкуса.
лични книги. Това представля
извънредно големи усилия да презъ 1915 година.
На об-вдъ пакъ същото, съ ва едно увеличение въ срав
рена) храна. Тази диета му е
карь.
засили войската и да я напра
Най-нови параходи еж че
Щ Търгътъ за общинското дала добри резултати, при л е  прибавка на суровъ зеленчукъ нение съ 1933 год.
ви напълно годна за задачата тирите разрушители „Псара", сергийио право и кантарина куването на хронически запек, подъ формата на салата, съ
Първенство по брой държагь
която й се възлага
„Спецай", „Фидра" и "Конду- въ Пловдив далъ като резултат възпаления на червата, хрони чашка медъ размитъ съ вода, книгите изъ областьта на ме*
Въ Гърция има задължителна риотисъ", съ тонажъ по 2,050 3,270,000 лв. съ 530,000 лв. ческо главоболие, хроническа сокъ отъ грозде.
дицината. Спедватъ подъ редъ
военна повиность, а военната тона. Къмъ техъ требва да се подъ девиза, затова очаква се, екзема псориаси^ъ, ревматиВъ тази диета се пропоржч- книгите върху въздухоплава
служба трае 18 месеца.
прибавятъ и четири по-стари че нвма да бжде утвърденъ. зъмъ, отравяне сь хранителни ватъ твърде много и маслини нето, източните народи, морс
Въ мирно време върховенъ разрушители.
13 Бюджетътъ на плевенс продукти и редъ други про те, дървенрто масло, сокъ отъ ките въпроси.
комендантъ на армията е воОсвенъ това Гърция разпо ката община, заедно съ бюд дукти и редъ други болести и лимонъ вместо оцетъ.
Прави впечатление, че кни
енниятъ м ръ. Покрай него лага и съ б подводници, кои жета на училищата, възлиза смущения въ организма
Този начинъ на хранене се гите по безжичния телеграфъ
има и специаленъ съвегь за то по настоящемъ изцъло еж на 16,916,000 лв. и е вече ут
Въ връзка съ тази диета се продължава известно
число съвсемъ не еж толкова много
народната отбрана, подъ пред на страната на възстаницигв. върденъ отъ м-ра на вжтреш- препоржча пълното изхвърля
дни, въ зависимость отъ хода на брой, както презъ послед
седателството на м ръ предсе Има и известенъ брой стари нитв работи.
не отъ храната на месото, ал на болестьта и волята на бол ните неколко години. Също и
дателя. Освенъ това, има и торпильори миноносци.
S3 Общинската управа въ кохола, кафето, шоколада.
ния. Следъ известна пауза се книгите изъ областьта на фи-i
висшъ воененъ съвегь.
Ломъ
решила
да
направи
спе
прани новъ периодъ отъ су лософията и психологията сж>,
Презъ време на войната вър м^яяяшяштшшшлшкшвшятшт циални будки за афиши за да Най много пречи на успеха рова диета и т. н. неколко намалели
чувствително на
на тази диета нашиятъ всеховното командване на вой
се ликвидира съ безразборното кидневенъ навикъ да взимаме пжти презъ годината, като брой.
ската се поема отъ началника
зацапване на стените съ афи горните храни или вкусови това нещо се повтаря всека
на генералния щабъ.
ши.
подправки, а сжщо и страхътъ година.
мягазинъ
Войската се д-вли на четири
Щ До 11 часа преди обйдъ отъ недохранване, който е
Успехътъ най-много зависи
армии, съ седалища
Атина,
(подъ Окржжния еждъ)
Една отъ най-прочутитв пре*
въ пазарни дни въ Ломъ про неоснователенъ.
отъ твърдата воля да преодо стжпнички и отровителки, изЛариса, Солунъ, К а ва л а.
Вълн. платове двойна ширина 90 лв. дажбата на домашни птици ще
За закуска се препоржчватъ леемъ навика и влечението си вестни въ историята на чове
Тия четири армии се ДБЛЯТЪ
Вълн. муселини черво и каф, 32 лв. може да става само на паза
обикновената
варена чеството е Локуста, ангажи
пресни плодове 150—200 гра къмъ
на 11 дивизии, отъ които двеЗефири за горни ризи
24 лв.
ра. На нарушителите ще се ма, 2 0 - 3 0 грама бадеми или храна.
Епонжи
десенирани
32
лв.
т в еж подчинени непосредст
рана официално на служба
съставятъ актове, а заловени
Копринени олиени 1 м. шир. 70 я>\
вено на м-ра на войната.
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, Вар въ двореца на Неронъ въ ка
Копр. десениранъ соалаваблъ 60 лв. те птици ще се конфискуватъ.
Освенъ това, има още единъ
Тиролски басми
20 лв.
ненски Клонъ, обявява, че продава след- чеството на отровителка.
ЦВ-БТНИ перде!а на раета 30 лв.
независимъ пехотенъ полкъ и
ниттз си недвижими имоти, находящи се
Па заповедъ на жестокия
Крепони цв-Ътни за бт>льо, mrttдве конни бригади отъ по два
въ градъ Варна:
императоръ Локуста открилв|
я
ни
хасета,
поплини:
памучни
и
конни полка. Като отделна
12. III. 1935 год.
1. Кьошкъ съ овощна градина, седемъ декара, въ мест- специално училище» въ което*
вълнени. Разни ширини тюле
войскова единица еж евзони
ни пердета и др. манифактурни
s/s „Балканъ"
ностьта „Салтанатъ* на „Евксиноградското шосе," отсгоящъ нейните ученици се изучавастоки при много намалени цени.
т-fe, разделени въ дружини.
Разтоварва въ Варна
единъ клм. отъ града, до морето, удобренъ и за i очивна ли въ изкуството да тровятъ
s/s „Мария Луиза"
Артилерията се състой
хората по най-изтънченъ и нестанция, или лътна колония.
Днесъ е потеглаль отъ Браила
отъ 8 полка планинска
'..]
2. Едноетажна масивна кжща на 64 кв. м. съ дворъ 106 забелезанъ начинъи утре до обгьдъ ще бжде въ Варна
артилерия и едно самосто
кв.
м.
удобна
за
живеене
на
ул.
„Панега"
№
8.
Историците
изчисляватъ,
че
s/s „Бургазъ"
ятелно отдгьление тоже
3. Триетажна масивна кжща на 85 кв. м., първия етажъ повече отъ 10,000 души еж
Въ Варна. Заминава къмъ 25
планинска аотилерия. Има
дюкянъ, а останалитБ за живеене или кантори, * на ул. , Ц а станали жертва на „ученицитъ*
т. м.
още два полка артилерия,
излъзли отъ това страшно
риградска", № 1. срещу пристанището.
s/s .Царь Фердшшидь"
която разполага съ топове U
Утре
ще
бжде
въ
Цариградгь
на
училище.
Кьошкътъ
съ
градината
се
продава
по
части,
или
из
Q
7'5 см. и 2 полка тежка UiBb центъра ВАРНА
на града, най-хиги-UI пжть за България.
цЪло, а двете кжщи въ п п. 2—3 изцело.
артилерия съ 12 см. орж- ^ениченъ,, уютенъ, съ [централноГ! s/s .България"
Справка и условия — при Българската Народна Банка
дии и гаубици съ налибъръ р-|
отопление.
r j На пжть отъ Александрия за — Варна, Сядебенъ отдгълъ.
Отъ Банка
Цариградъ.
15 см.
Цепелиновитъ заводи- въ;
^ Ц1 е н и достжпни за всичкиг-1 s/s „Евдокия"
Къмъ тия войска трпбва Q
1 - 2091 - 30
^ Всгьки четвъртъкъ и понедгьл- Л о з а р с к а . к о о п е р а ц и я , М и с к е т ъ * — Варна Фридрихсхафенъ получили отъ
страна на японското прави
накъ, 8 часа сутриньта зами
да се ирибавяпъ два пионава крайбргъжно. Връща се всп,телство поржчка за единъ огнерни полка, единъ т, п.
ка ергъда и ежбота сл. обпдъ.
роменъ цепелинъ, два пжти
полкъ, единъ ок. п. полкъ,
Управителниятъ съвегь на Лозарската кооперация „Мис- по-големъ отъ най-голЪмия
Чужди параходи
една понтонна дружина и
Нтьма на пристанището а не кетъ" — Варна, съгласно чл. 22 отъ устава, поканва члено цепелинъ, какъвто свътътъ е^
четири автомобилни отдгьвегБ — кооператори на 17 мартъ т. г. въ 9 часа преди пла виждалъ до сега.
се
очаквптъ.
ления.
дне на четвърто редовно общо годишно събрание, което ще
е*
so се състои въ помещението на кооперацията (подъ хотелъ Изчислява се, че стойность,
Мирновременниятъ съста на този огроменъ възду^
тавъ на армията брои СрЪда 13 т. и. въ 6 и четв, часа
„Лондонъ"), при следния дневенъ редъ:
шенъ корабъ ще възлъзе на
сл.
об.
въ
салона
на
д-во
„Майка"
5,010 офицери и 48,048 вой отъ името на Младеж, секция .Нови
1) Отчетъ на Управ. съветъ за дейностьта на коопера 280 милиона лв.
ници и подофицери.
цията презъ 1934 г. 2) Доклчдъ на Контролния съветъ. 3)
Стремежи" ще говори професоръ
Японското правителство на
In изпЛПД Щ е намерите
Военото въздухоплаване те Долински на тема. „Животъ и твор
Удобрение баланса и с/ка .Загуби и Печалби" и освобож стоява постройката на цепе
JQ
ПОРиШ!
въ
склада
на
чество
на
Немировйчг
Данченко".
първа се развива. М-вото на
даване отъ отговорность членовегв на Управителния и Кон- лина да се извърши колкото
Поканва се гражданството да при
столарската обшиость
въздухоплаването е съставило ежтетвува.
троленъ съвети. 4) Приемане бюджета на кооперацията за се може по-скоро, за може
Входъ свободенъ.
ул. „Царь Симеонъ" въ обшия
единъ 7 годишенъ планъ. То
1935 г. 5) Даване мандатъ на Управителния съаетъ да извъ най-късно въ началото на то
складъ на кооперациите ори Поп.
Съюза н а възпитаниинт-в н а
възнамерява да създаде една
ршва износъ на грозде презъ 1935 г. и евент. сключване на ва лето цепелинътъ да бжде
Банка.
Качество
гарантирано
при
машинно училище свиква
въздухоплавателна дивизия, съ Морското
заеми
за цельта. 6) Вземане решение за сливане съ Лозаро пуснатъ въ движение между
износни
пени.
Приечатъ
се
поржчки
на 13 т. м.(ср-вда) въ 6 часа вечерьстояща се отъ три въздухопла та въ канцеларията на колегията
винар, кооперация „Димятъ". 7) Изборъ на 2 членове отъ Япония и Манджурия.
вателни полка, съ общо 120 всички свои членове на твърде важ ПППППОПМ'}. запазено пжтнишхо Управ. съветъ вместо излизащигв: Г. С Балабановъ и В . Ди11гиДп11г11|1и колело съвършено мовъ и сжщо 1 членъ за Контр. съветъ ВМ-БСТО излезли
но организационно събрание,
оероплана.
ЕВТИНА ГА ТАРИФА за ре
Събранието на млад. секция ново, марка „ В о н д е р ъ " ка презъ годината г. Яни Николовъ.
Споредъ официалните съоб
клами
требва да накара всеки
щения, по настоящемъ прави .Нови стремежи" ще се състои въ много ниска цена. Справка ул
Въ случай, че събранието не се състои на посочената
го
да
се замисли — защо
„Миладинова"
№
77
1
1
ср-Ьда
13
т.
м.
точно
3
часа
сл.
об.
телствените войски разпола- при важенъ дневедъ редъ. Задълдата по липса на вкорумъ, то сжщото се отлага за 24 мартъ
рекламите
въ този или онзи
гатъ общо с>- 70 аероплана. жаватъ се всички членки да приИ н. г. за сжщото време и сжщото помещение и при горния
дневечъ редъ.
Препс. Г. С. Балабановъ Секр. Т. Даневъ вестникъ еж така евтини?
Къмъ сухопжтнатв войска ежтетвуватъ.

Мюгошуината комедия на Браниш Шш што се вграе неврекшато въ Вароднм теагьръ
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ловия за възникване и процъвгяване на големи градове, сж
що така е върно, че Хайфа
вече
решително
засенчила
Яффа
съ
своя
растежъ
и нв
(П:Ж T,jH И^ 3 а§[£и с к и )
предъкъ. Историческа ще бж
И този пжть нашиятъ ко щето, прагътъ на Палестина— де за икономическото повди
рабъ доказа, че е храбрецъ. първото име, съ което ще по ган не само на греда, но и на
день, цъла Пвлестина датата 31 ок
Следъ като напустна родния сръщна настжпвещия
бръгъ, той пропжтува нвдъ безкрайно щастливъ, че ще томври 1933 г., когато е ста
хиляда мили. И то пжтуване изживъя една седмица подъ нело осв^щвввнето на тукаш
ли беше?.. Подъ угрозата на светлото небе на Светата земя. ното пристанище, недвлечъ от
Палестина! Единъ кжтъ на тржбопровода, по който ще
з и м н и т е
б у р и
не
се пжтувз, а се пълзи между Драбия, часть отъ приказния протича нвфта отъ Мосулъ
живота и смъртьта. Тогава изтокъ, който е родината нв Склоноветъ нв Кьрмелъ пвзятъ
всека кабина, всеки кжтъ нв Исуса, който е сцена за евро естес!венл заветъ на хайфенкораба ставатъ люлки на стра пейския въпросъ — и страна, ския звливъ и намесата на ан
данието, за ксето хората на съ която ни свързватъ изгоди глийскиттз лири е направила
тъ на значителни търговски отъ него едно неуязвимо отъ
сушата сричатъ по КНИГИГБ.
заслу Оуритв приствнища, въ което
Но — слава Богу! Пристиг връзки — безспорно,
нахме. Почувствували близос жава вниманието на любозна сега взъ нвбреяввмъ 52 кора
би съ всевъзможни знамена—
тьта на земята, всички се мж телния пжтешественикъ.
Отъ разнитъ пжтеведители, и между г£хъ — знемето нв
чвтъ да забравятъ намръще
ния образъ на морския богъ географски творби, енцикло- моята родина.
Подобно гигантски сиви паи да го заменятъ съ очарова пецически сборници и отъ све
телната Хайфа — една отъ денията на всички, които въ *ци, мнон-еово меуни окрж
красавиците :-:а Средиземно миналото еж идвали въ Хей- жвввтъ коргбиттз, много отъ
море, която е хубава всякога. фа, б%хъ дои;елъ до извода, които ше рвзтевврватъ добиЕто: въ този полунощен часъ на че Яффа е rjo голъмъ и по о гькъ, дървенъ материалъ, раз
януарий светлините на града живенъ грал>. имещъ всички ни машини, брешно. кешка
изглеждатъ
като
трепкащи предимства прецъ своя приб велъ — твгрде отличителни
свещи на множеството колед рЪженъ палестински събратъ. вносни стоки за тази страна.
Ще се 3£нин<в1Ъ зв врабни елхи, които еж украсили Така е било доскоро, но не и
днесъ. И ако е втхрно, че тър скитЪ пристанищни работници
6ptra.
говията е между първите ус часове на животински, робски
Хайфа — градътъ на бждаКрумъ

Кътевъ

СЕДМИЦА ВЪ ШЕСТ

унижения, които понасятъ прави културата? — Ведно съ
въ борбата за съществува екокомическата мощь. тя се
мурголики хора съ добри сър- ние? Всичко това видгьхъ налага на всекжде въ земното
дца еж подъ знака на желтзз- на пристанището, въ тгьс кълбо. Щ е се наложи и тукъ.
нитъ закони на економиката ната улица съ арабскитгь
Тази мисълъ ми внушиха не
и политиката: въ Палестина продавници и на много мть- само младите еврейски спор
кипи еврейско творчество, ши ста въ арабската часть на тисти. Тази мисълъ ми внуши
ри се английската власть — Хайфа.
ха не само отлично уредени
требва ли арабйгБ да умратъ
те еврейски магазини, не са
3
отъ гладъ I . . .
А еврейския кварталъ? — мо индустриалния кварталъ,
Сжшински неуморни мравки, Той е наскоро създаденъ. кждего е Рутенберговата еле
rfe работятъ до припадъкъ Съ красиви, хигиенични, го- ктрическа централа, маслената
Еерни на първобитния нагонъ лгьми сгради — последна и сапунената фабрика »Шекъмъ ритмусъ# съ птзени при- дума на строителното из менъ", големите Родшилдови
дружаввтъ своя трудъ, подка- куство. Вмпсто камънитт мелници и петролните резер
нени нер-вдко съ ударитв на на арабскитгь кжщи, тукъ воари, но и кокетно уредено
бамбуковата пръчка. Каточе е употребенъ желпзобето- то еврейско п р е д г р адие —•
пословичното робуване на дре- на. И най важното този градъ — градина Хакаръ Ха
вностьта е продължено отъ желпзобетонъ
е одухот карманъ, кждето има средно
пристанищните арабски работ воренъ отъ единъ буг>енъ училище и техническа акаде
ници.
и жизнеспособенъ народь, мия изключително съ еврейски
преподаватели и учащи се.
НЪма нищо страшно. Ан който живгъе тукъ.
трудъ,

за които се заплаща

нищожна

надница.

Но ГБЗИ

глийските полицаи се движатъ
съ осанката на бездушни истукани, защото всичко е въ
редъ, а съчинителите на слън
чевите п г иказки разправятъ,
че децата на Ярабия съзерцаватъ вечните образи, мждру
ввтъ и любятъ съ нечовешка
страсть .

(Спедва)
Сжбота. Евреите првзднуватъ. Въ улиците цари ожив
ление. Въ образцовите спорт
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ни игрища — сжщо. Тукъ е
ПАРИ
на улицата. И при
мледежьта-най-добрата часть
все
това
има хора, кои
всредь европейството. Некол
то
плащатъ
за реклами
ко тима спортисти и спортистки играятъ «махананмъ"—не които
не
постигать
що подобно на баскетболъ цельта си.
Не е ли сега моя редъ да Арабите еж дошли да ги гле
говоря за тгьхната бед- датъ. Понеже за сега, т е еж
ность, невежество, гладъ, потушили враждебни чувства
мръсота, за неописуемите къмъ евреите. — Кекво ли не
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* * европейоки столици. Какво е целило
И 0 турското правителство съ трупането на войски въ Тракия
Авглийскиягь печагь и въпроса за ДарданелитЪ
йвнвва 11. Постжпнитъ, поводъ отъ българска страна.

,1венн отъ българсния по
Ьвиь првдсгавитвль пред
IH Атанасовь по ловодъ
тупскигЪ вооннн съсродоЛния на българската

Европейскитъ вестници еж
наклонни да обяснятъ турски
т е военни съсредоточвания въ
Тракия като продължение на
нееднократно проявяването от
СЛ п
извел)
Mb
Р°
* ИЗВЪН- страна на Турция желание да
силно впечатление нз измени ония постановления на
въЛозанския договоръ, които заб
8 ь Женева, но и
укрепяването на
0 гольми
европейски раняван»
Тракия и затваряните на ДарГиоредъ кореспондента отъ данелите

РЕДАКЦИЯТА нае.

„Вар

ненски новини" търси репортеръ. Предпочита се
лице, което е работило
въ вестникъ или пъкъ
такова, което добре
знае стенография. Кан
дидатите отъ провин
цията да се отнесътъ
писмено до редакцията,

Стр. »
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Присгигна и ще представи ВЪ СРЪДА,. 13 мартъ въ салона на Т е а т ъ р ъ Р а н к о в ъ
Тържествената
си премиера, пикантната
РЕВЮ.КОМЕДИЯ

СРЪДНОЩЬ ВЪ Б У Д А

ПЕЩА

Съ участието на любимият* на софийската публика: Ст. Франтева, Ир. Лолова, Д. Камбурова, М. Димитрова, Ж. Лоловъ, К. Райновъ, Ст. Кировъ и др.
Постановка Джейлосъ Шигоринъ, артистъ отъ Московския художественъ театъръ. Балетната
иродукция се изпълнява отъ елегантната и красива двойка ДАПЧЕНКО, пъленъ джазъ орке
стър ь — изпълнявайки последнитъ- си шлагери на сезона, придружени съ пъхни отъ арти
ста К. Райновъ. Билет* при Кино Ранковъ отъ днесъ.

Q

Починала е нощесъ дъщерята
на варнеския адвокатъ Маринъ
Маждраковъ — Евгения, 22 го
еневв на „Дейлй акспресъ"
Гара Каспичанъ
Въ „Таймсъ", като на дишна. Нашите съболезнова
«, постжпки дошли като е д
Устроената засада отъ полицията. Тайнствените срещи. 1 кгр захарь
ния.
Тази вечерь гостува тукъ
помня
предложението
бомба, която смутила спо
продаденъ за 40.000 лева. Самопризнанията.
Столичния театъръ „Комедия"
направено отъ Турция Дежурни аптеки въ Варна до
йствието на ОН.
17 т. м., Менахемовъ, Гюлме
София
12.
Презъ
последвецътъ се завърнали въ квар въ пълния си съставъ отъ 45
шностьта,
която се въ Женева преди 2 го зовъ, Тодоровъ и Захариевъ.
души, балетъ джазоркестъръ.
нитгь
нгьколко
дни
крими0ва на българската по- дини, намира,
че сега При точно определени цени нал ната полицията поста- тирата, веднага се намесила Представи шлагерната ревю
полицията и ги арестувала
0ка до ОН, може да се mvpCKumn> военни съсречистимъ дрехи. Мат ей Недковъ.
вила подъ наблюдение
гру всички, като прибрала и съм комедия „Харунъ Ялъ Рашидъ"
цяр» съ
обстоятелствоСалона б е препълненъ отъ
въ Тракия По свед*ния отъ Санитарното па младежи, живущи на нителния пакетъ.
,; не всички голгьми
евро- доточвания
публика, която съ бурните си
отделение
при
общината
въ
мл.
Владайска,
16.
демонстрация, настоящия мо.ментъ въ Варна
icKit вестници
обнародва-еж една
Въ обшивката на хастара под иплодисменти възнагради от
Вчера
младежитпг
се
сре
подробности за нея на която има за цель да заразителни болести HtMa.Кон
палтото на единъ отъ младе личната игра на артизтите.
00 мп>:то, като
едно упражни натискъ и да статирани еж само два съмни щнали седемь пжти съ един жите били намерени 40,000 лв.
Любимецътъ на театрална
софийски
търговецъ
и
презъ
фщение отъ
първосте добие по-лечно съгласие телни случая на тифусъ. ИнКогато проверили съдържа София, известниятъ артистъ
време
на
всичкитп
си
сре
то значение.
нието на пакета, въ него се
то на великитт сили за флуенцияте,. която върлуваше щи шушукали съ него тайн указало 1 ктр. ситна захарь. К. Райновъ въсторжено б е ш е
[рЪва да се отбележи, че
акламиранъ за красивото из
въ Варна въ много лека фор ствено.
на прахъ.
кентариитЬ и обясненията укрепяването на Тракия ма, е на изчезване,
пълнение на най-новите шла
Завчера същиятъ този тър
и правото й да затваря Поради лошото време рабо говецъ отишълъ въ квартирата Търговецътъ призналъ, че герни пътни.
връзка съ това, еж всички
Дарданелитп.
^приятни за България.
Утре театъръть заминава за
THTfc no водоснабдяването на на младежите на ул. Владай билъ уговорилъ съ младежите
$лиятъ европейски печатъ,
Както и преди две години, Варна вървятъ мудно. Взети ска, 16, следъ което те всички да му продадат 1 кгр. морфинъ Варна, кждето почва гастро
00 съ английския, приз- и сега турските стремежи се еж всички мерки следъ като излезли и проверили въ близ
Младежите признали пъкъ, лите си отъ сръ\да 13 т. м.
18 напълно миролюбивото и посрещатъ
Ив- Станчевски
съ неудобрение се подобри времето, водоснаб кия бакалски дюкянъ теглото че били решили да измамятъ
мно поведение на България. отъ страна на английскиятъ дителната кампания да се раз на единъ пакетъ. По опаков търговеца и да му продадатъ
1ежду другите обяснения, печатъ, като заявява открито, вие въ пълния си мащабъ.Тър ката на пакета се предполага 1 кгр. захарь за 40,000 лева,
даа се че мотивътъ, посо- че Турция не може така лес гътъ за набавяне на необхо- ло, че въ него се съдържатъ тъй като билъ много мераклия
а огь турците за нЪкаква но да се откаже отъ между на имит-fe материали е насроченъ наркотически вещества.
да закупи морфинъ и да спе
Всички абонати на телефон
1Сность въ Тракия, билъ съ- родните си задължения относ за 15 т. м.
Щомъ младежите и търго' чели съ леснина много пари. ни постове, които еж платили
шено неоснователенъ и ли- но ДарданелитЪ и разоржжеПротивООЪсна станция Варна,
абонамента ги до 31 мартъ т.
яь отъ какъвто и да било нието си.
дири да купи обикновеани пи*
г. и не еж предплатили до се
гомни зайци.
га за тази година, следва да
Варненското Данъчно управ
сторятъ това по следния редь:
S3
Последниятъ
трамвай
е
1
криминалистиката.
За
сега
е
ление съобщава че всички да
Отъ № 1 до № 250 вкл. до 15
иександрия. МжкитЪ отъ жажда въ гръцкия параходъ.
нъци съгласно наредба №3700 изчезналъ тия дни отъ ню- останало да се реши въпроса мартъ т. год. Отъ № 251 д о '
йоркскитъулици.
Въ
почти
[каква
униформенна
ще
тр-вбва
отговорностьта
отъ 935 г. еж предадени на
Na 500 вкл. до 20 мартъ г. г.
всички по голЪми градове на да носятъ женит-в полицаи
Отъ № 501 и на горе до 31
Комендан бирниците за събиране. Лица Съед. Щати трамваите се ечи
|резъ миналия месецъ отъ билъ напоенъ.
Щ Въздържателното движе мартъ т. г. На неплатилите до
«а е билъ натоваренъ нв< тътъ на парахода е отка. та обложени съ патентенъ да татъ вече като едно старомод
#ия параходъ „г\гия Вик* залъ да отпуща вода и до- нъкъ занятие върху доходи отъ но превозно средство. Счита ние въ Америка отново се за 31 мартъ т. г. вкл. постовете
im* около 400 глави едъръ битъкътъ е тктувалъ цгьли 40,000 до 80,000 лв. включи се, че трамваять е непрвкти-( силва и започва да създава имъ се прекъсватъ съ право
тгь добигькъ за Палестина 12 дни като презъ 4 дни телно, да се явятъ при бирни ченъ и опасенъ и затова за- грижи на продавачите на спи да платятъ до 14 априлъ съ 10
Ьексондрия. Следъ като е само веднажъ е получавалъ дите и си предплатятъ данъ М-БНЯ съ подземната железни ртни питиена. Въздаржатели- на сто глоба, а неплатилите и
ГБ еж почнали отново да на-следъ тази дата губятъ право
I разтоварена по-голЪмата вода и то емпеъ отъ слад ците най-късно до 30 мартъ т„ ца и автобусите
г. за да могатъ да използватъ
падатъ заведенията въ които то си върху телефона и пос
[л> огь добитъка въ Палес- ка и солена вода.
10 на сто отъ гвхъ, което ще §§ Цвлуването въ градските
8, останалите 1Л9 глави доИнтересно е, споредъ пока имъ се направи. Настоящето градини въ Парижъ до сега е се утройватъ забави и се про- ледниятъ имъ се отнема съг
ласно чл. 280 отъ закона за
даватъ спиртни напитки.
ь|Ь еж били разтоварени занията на сжщите лица, че
било позволено. Презъ после
заменя отделни съобщения.
пощите, телеграфите ?и теле
Александрия.
параходътъ, въ който е билъ
Щ Концентрационните лаге фоните.
Довечера Общинския театъръ дно j време, обача, властите,
доредъ сведения отъ на-натоваренъ добитъка, не билъ ще даде за 111 пжть играната покрай другитЪ мерки за за ри и затворит-Ь 1въ Германия
ю консулство въ Длексан- прегледанъ въ Варна, за да съ гол^мъ усп-Ьхъ комедия пазване на морала, еж забра вършатъ гол-вма конкуренция ШШЯ^ШЯШШИШвШШШШШЯШШ
цдобитъкътъ тамъ е при- се види дали въобще е удо- .Опечалена фамилия* отъБра- нили цълувенето на публични
ЗА РЕКЛАМА!А се сяди по
ш ъ въ крайно тежко съ бенъ за превозъ на голЪмъ ниславъ Нушичъ, която отлич мъста. Всички лица, които отъ на занаятчиите. Съюзътъ на резчлпгатитгь — рекламирай
шие: много отслабналъ и брой добитъкъ и дали е запа- но се изчиса на Варнен. сцена сега нататъкъ ще бжеатъ за последнитъ е поискалъ отъ те само въ .Варненски нови
правителството да прекрати
ършенно изтощенъ. Разпи- сенъ съ необходимата вода за
Строителното предприятие Ин- ловени въ нарушение на тази работите в ъ затворите и кон ни', защото се чете най-мноi лицата, които еж придру такъвъ дълъгъ пжть.
го отъ всички провинциални
женеръ Крумъ Петровъ въпре заповедь ще бждатъ строго
центрационните лагери и да вестници.
или добитъка, съобщили,
Наредено е да се проучи ки смъртьта на титуляра си, наказвани.
1-0
животните по пжтя еж би-чрезъ коя параходна агенция продължава да функционира.
Ц Въ Парижъ ще бжде въ издири друго средство за въз
оаавени безъ вода.
въ Варна е билъ наетъ тоя подъ управлението на двамата ведена женска полиция, която питаване на арестантите, кое
Ьь Варна едвамъ
на гръцки параходъ и какви еж
си пълномощници инж. Т. Дер- ще ежтрудници на мжжката то нема да уврежда интере
мъ-Кале — Турция, и отговорностите за лошото съ
полиция въ н%кои области на сите на занаятчиите.
10 настояването
а за стояние. въ което е билъ раз- вентски и Тиню Гандевъ.
пата на
придружаващи товаренъ добитъка въ Длек»го лица, добитъкът*
е сандрия.

ловъ за лееш пшб!

там

Д р е б н и вести

Четете пое Вврнеоти новиин

ПРЕДИ ЛА КУПИТЕ

р®ди«» anap&T-i» g

чуйте „ORION" Б у д а п е щ а

той е гордость на демонстрация, редовно въ
нагазинътъ на Т. СЯРДЙДЯРОВЪ ул. «Мусала" 11
Телефонъ 490, Ва^-на
1-2123 10

^Стоп. Предприятие за Водоснаб. и Канализация-Варна

Обявление № 73
гр. Варна, 8 Мартъ 1935 г.
°бщ. Стоп. Предприятие за Водоснабдяване и Канали
обявява на интересующите се, че на 31 я день
в'•Варна
»
«Убликуването на настоящето въ Държавенъ вестникъ,
10
часа пр. об. въ канцеларията на Стопанството ще се
""аеде гъргь чрезъ тайна конкуренция за о-тдаване на пред
,8
"ачъ доставката на СТО броя чугунени капаци зе ре«•ннитЬ шахти на канализацията въ града, с ъ г л а 5 £ ° J*!,
У чертежъ, на приблизителна стой ость лева IbO.UUU.
3
Могъ за правоучастие 5 на сто въ банково удостов-Б
Подробните поемни условия еж на разположение на
ЙпощитЬ се въ канцеларията на ^ о п а н е г в о т о . ^ ^
2187-

С-^ьощгшаелг&р
°итЪ сродници, приятели и познати, че Р У с е » ™ п " 0
> с ж д ъ „а 31 януарий т г. разгледа углавното ni.no
J ненъ по чл. 214 отъ на.азателния законъ и ме намГ,*'Иевиненъ и ме оправда
я н ъ П Е Т Р О В Ъ ,
N
(бившъ учитель и училишенъ таагтуь).
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Потайностит-b на принцъ Карла

— Господинъ маркизъ де Монфоръ! — отго
вори Карлъ зачуденъ.
— Каква нещастна сцена! — добави адютан
та на принца, сега вече не знамъ какво требва
да се прави.
— Нищо, господинъ маркизе! — заяви Карлъ
станалото е вече станало и азъ не се разкайвамъ
за постжпката си.
— Но моля ви се, господинъ графе, поми
слете си само какво е моето положение.
Негово Величество е побеснелъ отъ ядъ.
— Малко ме е грижа за това! Какво ти кагахъ, станалото не ее връща вече, отговори Карлъ
съ гордость, не се уморявайте, напусто господинъ
маркизе!
Това, което казахъ сега, е моето твърдо ре
шение!
— Азъ крейно скърбя за това!
Не вервамъ, обаче, че работата ще дойде
до едно формално предизвикване.
Това би било ужасно!
Помислете си само, господине графе . . .
Да остаьимъ работата, както си е сега —
каза Карлъ сериозно, това е единствения отговоръ, който мога да ви дамъ.
— Но приятелството на принца, благоволе
нието съ което Негово Величество ви беше отличилъ . . .
— НЬмамъ вече нужца отъ това благо
воление!
Прощавайте, господинъ, маркизе,
свърши
Карлъ затруднителния разговоръ, следъ т о в а
поздрави по военно му Монфора и се обърна къмъ
Габриела, ко то придружи въ бедното и жилиш*!,
гдето се раздели отъ неч, следъ като поуспокой
уплахата й съ нЪколко думи.
Маркиза тръгьа следъ принца.
Той беше много загриженъ.
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Любите ли, Габриело?
Това прочие верно ли е?
Кой е възлюбления ви?
Кажете името му!
— Ако действително се интересувате поне
малко за мене, добави Габриела съ умолителенъ
гласъ, ако еж истински думите ви тогава докаже»
те ми добротата си — милостьта си. като не ме
запитвате вече за нищо и като не ме преследвате
вече — вервайте въ това, което ви казахъ!
И сега идете си съ Бога!
Не мога да бжда ваша, вервамъ че сега ме
разбрахте!
Габриела бърже се отстрани отъ принца—той
я изгледа печално—тя любеше другиго — кого?
—- Габриело! извика той неволно...
Божественото и очарователно, обаче, създание
беше изчезнало, то беше се скрило въ мрачната
изба на баба Ру-Ру
(
— Прочие ти тамъ живеешъ — въ тая ужас
на дупка се крие такава хубость и такава грация.
Принцъ Флоримонъ внезапно замълча — некой бърже вървеше къмъ него.
— Какво искате отъ тая девойка?
Защо преследвате и безпокоите бедната де
войка дори до жилището й? се зачу единъ гласъ.
Това б е ш е Карлъ, който приближавайки се,
беше виделъ сцената, която се б е случила между
Габриела и чужденеца-шивописецъ
Принца уллашенъ се дръпна назадъ — той
позна графъ Карла, приятела си — и моментално
гнева му беше изчезналъ, неизвестна нему сила
го беше укротила — тая сила го уплаши. Тя му
възпрепятствува да не се опълчи противъ графа.
Карлъ не можа да познае принца, понеже
той беше придрешенъ.
Принца угади, че Карлъ е човека, когото Га
бриела люби!
Затова и една неизвестна сила го възпре да
хвърли маската си и да се открие на графа.

CTD
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Политиката на Турция вила яска — да зачита договорит-fc и да накара и другитв
да ги зачитатъ. Какво казва Рющю Лрлсъ въ отговоръ на
изявленията на м ръ Батоловъ
Анкара 11. М рътъ на външ ОН и на световното общест
ните работи Рющю Арасъ на вено кшенве, за да може да
прави следните изнвления пред
се види до каква степень
редактора на в. „Усулъ":
—Съобщенията на телеграф зсЬка една отъ двете страни
ните агенции по поводъ на ие спазватъ приятелския до
постъпките на България до говоръ или който и да било
ОН еж точни.
отъ договорите, които по
Ний узнахме за техъ завче- настоящемъ еж въ сила, било
ра и можете да си представи
те колко гол%мо беше наше въ обяастьта на' народното
просвещение и възпитание,
то очудване.
организиране
Анадолската т е л е г р а фна националното
агенция, възъ основа на точ или националните приготов
ни сведения, съобщи, че нито ления и дали всички тия про
единъ турски войникъ не е яви иматъ отбранителеиъ или
билъ изпратенъ въ Тракия въ нападателенъ характеръ.
повече отъ нормалното число
Нито една наша постжпка
войници, предвидени за мир нито визира, нито заплашва
но време и че нт>ма никаква който и да било отъ нашите
съседи или гЬхната целость и
мобилизация на армията.
сигурность.
Ясната и точна политика
на турското правителство е
известна на целъ светъ.
другаде, поради периодически
Тя цели да защити собстве
наводнения.
ните ни права и да зачита
София 12. Комисията въ
правата на другите.
М-вото на народното сто
Известно е сжщо на всички,
панство, въ която влизатъ
колко дълбоко е вкоренена
представители на отделе
нашата привързаность къмъ
нието за горитгь и агроно
мира и волята ни за запазва
митп, е вече
приключила
нето му, както и нашето за
окончателно работитгь си
читане на договорите и найпо избиране на
подходящо
добрата ни воля да направимъ
мгьсто за изселване оките
щото договорите да бждатъ
литпг на селата
Горноуйно,
зачитани и отъ другите.
Долно уйно, Ресенъ '« Риба
Нито едно нате дейст рица, кюстендилско,
запла
вие не е вило
насочено{ швани отъ периодически на
противъ никой
подписанъ воднения,
Заселването ще бжде из
отъ насъ договоръ.
вършено въ с. Бтьлоземъ,
Азъ до тоя
моментъне пловдивско, с. Кокушъ, асевгървахъ, че може да еж- новградско и с. Кояьово, но
ществува
макаръ
едно возагорско.
единствено
правителство
поради изселване
на евтъта, което би мог
една кжща, нахо
ло да се съмнява въ това.
дища се на ул. Царь Самуилъ
М-рътъ на външните рабо № 1 7 ,
7 д е к а р а >хавра въ
ти на България — моятъ мтзстностьта „Чокарджа" и 3
приятель г, Батоловъ говори и пол. декара въ мъхтностьта
за приятелския договоръ меж „Турна Тепе".
Споразумение при Я. М. Ха
ду България и Турция. Ний
джи Савовъ, ул. Царь Саму
сме готови истината да бжде
илъ № 17 — Варна.
изтъкната по начинъ, който
1 - 2190 - 3
ще има пълното доверие на
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„Потайностите на принцъ Карло

— Вий ли сте прочие защитника и покровитель на тая девойка отговори той, или искате да
играете ролята на защитникъ?
Това не е необходимо?
Габриела не се нуждае отъ вашата защита!
— Струва ми се, че не е ва iia работа, госпо
дине, да се произнасяте по тоя въпросъ! отговори
Карлъ бързо, накъсо моля ви да ми кажете кой
сте вий.
Защо безспококге тая девойка?
Въ тоя моментъ Габриела неочаквано излезе
на улицата, понеже б е ш е чула разменяването на
остри друми.
Карле! каза тя уплашена.
Принцъ Флоримонъ сега се увери, че съмне
нието му се опрадеваКарлъ бъше ядосанъ.
— Не само, че е неприлично, но още е и
глупаво да преследва човъкъ една порядъчна де
войка посредъ белъ день на улицата, каза той.
Принца приблЪдня.
—• Вие не знаете, какво говорите, не сте въ
ума си, отговори той съ разтреперанъ гласъ.
Това е едно докачение, го прекъсна Карлъ,
вие ще ми дадете удовлетворение!
Вземете си думите назвдъ!
Съжали ме Карле! се обърна Габриела раз
треперана къмъ разгневения офицеръ и се опита
да го хване за ржката и да го отстрани отъ прин
ца, който буквално беше побеснЪлъ отъ ядъ.
Направената му обида беше нетърпима.
— Щ е имате скоро новини отъ мене, графъ
Карлъ де Гренелъ! се чу разтреперения гласъ на
принца.
Приемамъ предложението ви!
— 01 Боже Господи! какво нещастие! — ви
каше Габриела, отчаяно — ти не справедливо постжпвашъ, Карле:
Въ това време маркиза се доближи запжхтенъ*

JlD.^iEd&'iSgiltoiUllll В»и§3&Ш1 w e аз f»s
Постжпкит* на гръцкото правителство до българското. Убнти а раиеки въ Кавала. Веннзелосъ ще бЬгасъ търговски аеропланъ. Очудване.
то па френския печагъ отъ леснотата съ която правителството се справи съ бунтовницитъ. Островъ Митилинъ се предалъ на правителст
вото Офицерите отъ о. Критъ бътатъ. Веннзелосъ чувства пъликятъ залезъ на звездата си.
-BESSffiEES-
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Той бърже схвана ужасната опастность, на
положението.
Страховете му се сбждваха вече!
Безразсждната постжпка на принца вземаше
лошъ обратъ!
Монфоръ позна младия графъ де Гренелъ и
забелЪза, че той не е можалъ да познае принца,
въ предрешения живописецъ.
Монфоръ сжщо разбра, че причина на раз
прата е била девойката и че тая разпра заплаш
ваше да вземе гибелни размери, ако нищо нео
чаквано не уталожеше наострените духове.
Маркиза се затече къмъ Карла.
— Картата ви! Искамъ визитната ви карта»
защото не ви познавамъ!
Н-вма да ви оставя да мръднете, догдето не
ми кажете името си! — каза Карлъ, когато Габ
риела се трудеше да го успокои, или сте толкова
подълъ, да . . .
Принцъ Флоримонъ ce'i обърна като ужиленъ отъ тия думи
За Бога, графе, какво правите! — внезапно
се обърна Монфоръ къмъ Карла, ужасеиъ отъ
думит+i му и го отдръпна на страна тъкмо въ мо
мента, когато младия и раздразненъ офицеръ се
готвеше да изтегли саблята си, за да принуди жи
вописеца Римонъ да му даде удовлетворение.
Карлъ смаянъ изгледа маркиза и му се, сто
ри че позна гласътъ му. *
— Струва ми се, че сте — Карлъ се спре и
съ удивление повторно изгледа мвркиза.
Габриела благославяше Бога, че се намери
човекъ, който да влезе помежду г и я двама
разярени мжже.
Маркиза тури ржката си върху рамото на
Карла и го отведе на страна, тъкмо въ минутата
когато
принца
се
готвеше да се хвърли
върху него.
— Какво направихте! — каза той съ задавенъ гласъ, не виждате ли, че е принца?

шиша пира

щото м ръ Баталовъ заяви:
—Предалите се гръцки офи
цери ще бждатъ настанени въ тласува довърие на правителста
вжтрешностьта на страната.
Лондонъ 12. Презъ вре
Гръцкото правителство не е на вчерашнитгь голпми
направило до сега никакви по- зисквания на депутати^
стжпки по отношение на тъхъ. върху разоржженията,
*
марата гласува довъриеБелградъ 12. Съобщаватъ правителството съ 412 г'ч
отъ Солунъ, че всички гръцки ла срещу 78.
правителствените
аероплани
еж заминали вече за Критъ.
Смета се че утре най-късно
въ к ю с т е н д и л с к о
Критъ ще капитулира. Верва
Кюстендилъ 12. Вчера ,
се, че Венезелосъ вече е изземлището на село Трекле!
бегълъ на Додеканеза.
кюстендилско на едно дъ1
*
Римъ 12. Съобщаватъ отъ билъ намеренъ да виси t
сенъ Стоянъ Шишкелски,'
островъ Родосъ:
— Тукь пристигнаха и се годишенъ, прислужникъ j
предадоха 9 офицери осъ ос банковата агенттра въ съц|
тровъ Критъ.
село.
•
Положението на о с т р о в-ъ
Критъ било много тежко.
Венизелосъ чувствалъ вече
13 г о д и ш н а д е в о й к
пълния залезъ на звездата и
изобщо на венизелизма въ
София 12. Вчера къмъ о;
Гърция.
въ амбулаторията на Алек('
Островъ Митилинъ
билъ дровската болница паднал|
отново преминалъ въ ржцете безсъзнание и неколко ми/
на правителството.
по-късно починала 13 го§,
*
ната девойка Албена Кост"
Атина 12, целиятъ градъ отъ едно софийско село .(
празднува по случай съобще
Още не е . установено!
нията за успехите на ген. Кон какво се дължи тази внеза
дилисъ, както и за пълното смърть. Това ще стане я
разгромяване на възстаниците едва следъ аутопсията. '•{
Тълпата на неколко пжти
направи възторжени овации
на министрите, особено на
въ Лондонъ
|
м ръ председателя Цалдарисъ
Последниятъ отправи похвали
Лондонъ 11. Отъ нШ
къмъ ген. Кондилисъ къмъ дни въ Лондонъ найто/гв!
офицерите му и къмъ целата
атракция е
концертътъ'
войска за храброто и държа
не въ боевете срещу револю пойни птички, който се ]
въ Кристалния дворецъ и
ционерите.
който участвувать пойни\
Ген. Кондилисъ се очаква ки отъ всички краища на ci
да пристигне тази вечерь тук
Съ хнляли славейчета и
На него се приготовлява не нарчета отъ петте контин.;
обикновено тържествено по на света показватъ изкус!,
срещане.
си предъ многобройната'
Известни среди се изказватъ блика.
че победата на ген. Конди
Гласовете на най-доб
лисъ ще има за последица птичи пЬвци еж снети на;
неговото скорошно обявяване мофенни плочи.
за диктаторъ на Гърция.
^ П а р и ж ъ 12. Тази сутринь»
стана известна пълната победа
на ген. Кондилисъ надъ въз
Председателя на плов/
станиците.
ката търговска камара Of
Счита се, че успехътъ на ковъ пробивава въ граде;
ген. Кондилисъ ще постави
Идването на г. Обрейк?
Венизелосъ въ твърде мжчно
въ
връзка съ организи5
положение, Счита се, че дек
ларацията на Венизелосъ, за участието на Варненскиг!
създаване на независима ре дустриалци въ изложбата
'
публика отъ островъ Критъ и Пловдивъ.
останалите отстрови въ Егей§Ц Презъ време на Type
ско море е една
прибързани
робство отъ с. Монаст
ность, подъ влиянието на въз
будените въ първия моментъ т. пазарджишко еж били;
клани почти всички жите/
страсти.
повече отъ 60 девици и м;*
Следъ поражението на въз жени били отвлечени въ ги
станиците, правителството ще Следъ чато се гаврили съ;
заповеде на Венизелосъ да около единъ месецъ, ,баШ]
предаде властьта на островъ зуците ги изклзли въ месз
Критъ на представителите на стьта „Думалъ—дегъ". Тр;
законната власть. Ако не сто
вете имъ били погребани
ри това, ще бждьтъ предприе
ти военни мерки срещу Критъ една братска могила. Certj
инициативата на жителит^
и останалите острови.
околните села на това Щ
Предполага се, че целостьта ще "се издигне паметника
на Гърция ще бжде защитдна честь на падналите за вЪ|
отъ чужди фактори, за да се народность девици.
'
избегнатъ усложнения отъ про
удължаване на несигурното по
ложение въ Егейско море.
Правителството е решено да
който желае да изпита истинен,
не прави никакви отстжпки,
удоволствие ври юкжпването ег
за да се отнеме възможностьта
"той ще посети
:
за каквито и да било бждащи
смутове въ страната.
Военните еждилища ще сждятъ само подбудителите грена ПЕТЪРЪ ВЕРГИЕВЪ въ i
ждански и военни лица.
Варна, ул. „Атанасъ Георгиев,
JSS 53, задь „Стйнивия хгяъ , з
щото тамъ. ще нам*ри изооил]
топла и студена вода, ДУШ**
иай добригЬ масажисти и телда
а С/Кщо така и всички необхед*
търси деятели
удобства.
.;
Работно време: за жени: вст.
съ комисионно възнаграждение
делпиченъ деиь отъ 630 часа с
за града Варна.
триньта до 6-30 иаса вечерьта.
Справка агенцията на сжщата
За мжже: вевки донт отъ •';
б Септемвъий 16, срещу църк
паса вечерьта до 11 ч. полунощ
и ясъки недЪленъ день оть '«,
вата ,Св. Никола".
1-3
сутриньта до 12 ч. по o6W>-1 _ 1497 - 30
|

Атина 11. (Атинска телеграф се предаде на правителството
на агенция) Следъ влизането въ залива Кафандра и получи
на националната армия въ Се- заповтздь да замине за Солунъ.
ресъ и Демиръ Хисаръ тая
Венизелистите
въ Маке
сутринь разгома на възстани- дония нзбегаха
съ единъ
ческигв войски ok толкова специаленъ
влакъ
и били
бързъ че б е почти невъзмаж- стоварени въ Дедеагачъно да бждатъ преследвани.
Парпжъ 12 (Хавасъ) Вес
До като
възстаничееки- тниците
се радватъ
на
тп> офицери
изоставиха потушаването на възставойниците които 6/ьха за нието въ Гърция.
Специал
държани толкова дни подъ нитт пратеници на вестзаповедите
си чрезъ те- каците изтъкватъ
главно,
роръ и последните
се пре извънредно
леснотата,
съ
даваха
вече масово на на- която правителството
по
ционалта
армия,
туши бунтар
Авангарда на националната
„Матенъ" пише: армия завземаше Драма и на
— Генералъ Кондилисъ про
предваше къмъ Кавала, кжде яви едно справедливо жела
то правителствените войски ние да се избъгнатъ кръво
възстановиха гражданските и пролитията.
военните правителствени влас
Сега Венизелосъ не може
ти си заеха отново длъжности да си прави вече илюзия. ЦЙте си, въ цъла Македония
льта на възстанието е главно
ВенизелисткигБ о ф и ц е р и да протакатъ намеренията си
следъ като задигнаха отъ ка за да предизвикатъ намесата
сата на Народната банка въ на силите.
Сересъ 60 милиона драхми заАтина 12. Венизелисткия
бъгнали надъвайки се да се флоть безъ „Аверовъ" и една
измъкнатъ презъ Кавала,
подводница са предадоха на
М-рътъ на Войната ген. Кон- Правителството. Очаква се да
дикисъ който командва прави се предаде и «Аверовъ* поне
телствената армия пристигна же републиканците се органи
тази вечерь въ Кавала. Тъй зирали и се намиратъ подъ
като военните
дейсвия еж надзора на останалите верни
привършени той ще замине за на правителството моряци,
Хасково 12. Днесъ замина
Атина, кждето ще пристигне
за Пловдивъ генералъ Камеутре сутриньта.
Атина 11. (Хавасъ) Военни н о с ъ заедно съ щаба си.
тъ параходи оставатъ още въ
ржцетЬ на венизелистите, кои
София 12. Запитанъ какво
то се намиратъ въ залива мисли българското правителс
Суда.
тво да прави съ предалите се
, Атина 12. До
момента на нашите погранични посто
на превземането на Сересъ ве гръцки офицери, м р ъ пред'
тамъ имаше всичко 1\ ^6"й*седательтъ ген. Златевъ заяви:
ти, отъ които 2 цивилни
— Щ е ги настанимъ въ неи 28 ранени,
отъ
които кой централенъ грацъ въ про
неколко
цивилни.
винцията въ стара България
Гръцкото правителство по
Запитанъ смета ли, че гръц
иска отъ българското прави кото правителство ще поиска
екстрадиране, ген.
телство, избъгалите въ Бълга тъхното
рия възстаници да бждатъ изо Златевъ отговори:
— Не допущамъ.
лирани и държавните пари,
На въпроса има ли нови
които еж задигнати, да бждатъ
конфискувани.
предали се гръцки офицери
Венизелосъ възнамерява да на нашата граница, м ръ пред.
изб-вга отъ о Критъ съ единъ седательтъ заяви:
търговски аеропланъ.
—- Нищо ново н-вма за сега
Втори възстаничееки корабъ
Запитанъ въ връзка съ съ-
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