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Най-послв!

Днесъ

Най-после!

коронния филмъ на гениалния всеобщолюбииъ
ниноартистъ КОНРАДЪ ФАЙДТЪ

ОБЯВЛЕНИЯ J по 1-30 л. «в. см. Притаи се п

щенева, 10. Вчера следъ
!;дне председательтъ на
Ьтната комисия Сжръ
L Румболдъ изслуша по
рно въ частно заседа, което продължи 3 часа,
снзннята на представитеt на България и Гърция
|овъ и Рентгисъ.
|несъ номисията ще до;ва на комитета, състо• ь се отъ Чеябдрлейнъ и
i Хамъ, поотделно обксията на представителите
заинтересуваните страни.
jig всЪка въроятность C v
ьтъ ще се събере .утре,
да проучи донлада на
(берлейнъ и да вземе о|щелно решение п о . и н иита.
*
, 10. Швейцарските
muyi обнародватъ днесъ
шт-fe извлечения отъ докла«а Краворъ, членъ на ме((народния комитетъ на Чер' кръсть, който направи
ма въ България по полоието на бежанците.
i се произнасятъ твърде
гоприятио за поменатия до-

i

№.

Лой Съюзъ пише:
№зи, които знаятъ строИГБ, наложени_ на Бълга'
отъ договора за мира и
последната се намира безъ
ад, изложена на произвомо,сковските комисари,
поздравят* Ь . Н-, ако ре]изпитанието, на което е
мженъ българския народъ>]юи върховна
инстанция
помогна българския народъ
«ffltpH необходимите фон*ja избавлението иа бе-

щите,

"

"~"

Ьстникътъ добавя"
ейки това, 0. Н. пъна
"an аси само единъ благороЧнесть, но и едннъ жестъ,
за западна Европа, тъй
Urn източна Европа отслабНо.чшевизьнъть
со проиъит
°ва би станало презъ раз*
,а,
*итЬ и неустрашими бал•> отъ които ще пострада
а

Европа.

„ЬНурналъ Женевъ4'
*лезва непоносимото поло
ве на бежанците и пасто
ра бързото му разрешение,
'като
0. Н., което даде
8
°ва
доказателства,
че се
1811
за
сждбата
на
постраОт
о отъ войната население,
намЪри
сигурно и средства
te
притече на помощь и на
"«нците.
Ье
Рнъ 10. Комитетътъ на
в
ень кръсгъ подъ ржкоСт
вото на бившия м-ръ иа
^царската конфедерация
1а
Рфъ, вржчи на Съвета на
"> едно изложение, което
^Ржа позивъ за подпома!н
а бежанците, които еж
?каяно положение.
^дународниятъ комитетъ

5

Начало 3 пол. 7 пол. и 9 пол. 4i Неделя 3, 5, 7 пол. и 9 п. ч.
емигранти еж били разпратени
Икономовъвъ Добруджа
по домовете си.
и политикъ Кромеръ, за да
До
София, 10. Споредъ съобщения
проучи положението на поме
и го::тнтЪ славяни.
административните влзеотъ Силистра, юбъгалиятъ новнатите бЪжанци.
София, 10. Въ честь на пре
Отъ изложението до Съвета ти е наредено да бждатъ вни биваващите въ столицата сла чежнинъ при флота въ Вария Борисъ Инокоиовъ, HOITO бЪшо м*
мателни
_къмъ
емигрантите
и
се вижда, че отъ 1921 гГтктевянски гости българските ху вършилъ кражбата въ флота пре
да
не
имъ
се
правят^"
никакви
дожници въ София дадоха вче ди десетина дни, и дезертьор*
че отъ четв. милионъ българи
неприятности.
~
ра на об-вдъ банкетъ въ рестор. по-рано отъ ролънената вриая,
почти безъ средства за съще
България. На банкета освенъ се появилъ отъ нЪнолно дий на
ствуване. еж изтощени отъ ли
гостите приежтетвуваха м-ръ чело на една разбойничесяа бан
шенията й" ок дошли отъ с £
София, 10 Както се знае по председательтъ Ц а н к о в ъ и да въ Добруджа.
седните държави въ майка отговора, на тронното слово главния секретарь на М-вото
Силистренският^ онр< упраг\т. Буровъ бе поканенъ отъ на просветата.
България.
•
витель
Тошка Пучера се наМъха пи наздраве за Н. В.
м-ръ-председателя й той да
България, изтощена отъ вземе думата, обаче Буровъ Царя.
дева, благодарение на взетите
нгъколко войни> отслабнала по отказапъ да стори това.
й-ръ-председательтъ Цан- най-строги мерки, да ликвиди
Това се живо коментира въ ковъ отговори съ една мно ра наскоро съ четата.
вече отъ задълженията които
й бтьха наложени отъ Ньой- правителствените среди тъй го хубава речь. Той изказа
Българското ппавителетв»
ския доюворъ, е вънъ отъ по као този е първъ вктъ отъ уважението си къмъ чеш е направило постжпни at
страна на Буровото недовол
ложение да подпомогне на тгь- ство.
кия народъ и неговия заслу- екстрадицията на Инономовъ,
su бпжапци*
По всека вероятность този ншлъ председатель Масарииъ. ако бжде заловенъ жввъ.
въпросъ ще бжде повдигнатъ
Отношенията и приятелс
въ заседанието на централното ките връзки между двата
бюро, което ще се свика въ
народа -- заяви и-ръ-предвъ Парижъ
София, 10. Днесъ въ 10 ежбота.
ездательтъ
— ще занрепПарижъ, 10 Младиятъ бългаЗа
това
събрание
е
отпра
ч. с. започна вашенъ минис вена покана на м-ръ предсе натъ преди всичко иа кул ринъ Сирактаноаъ на се бои
терски съветъ, нойто про- дателя да вземе участие и той турна и икономическа почва. отъ автомобилите. Преди нйдни предъ очите на нй*
дължи до късно следъ плад за да може да се разискватъ
Отъ името на правител колко
колко
публика тойиа?
е ъ
Нв. ПрисЖТСтсуваха ВСИЧКИ Р Д въпроси отъ сжщественъ ството и отъ отъ свое име прави хилядна
едно интересно изпита
характеръ за партията.
министри.
м-ръ Цанковъ благодари за ние. Облеченъ въ спортни пан*
При все това заявяватъ ни хубавнтЪ думи на Мъха талони той легналъ на улицата
Разгледани еж нЪйой съо
бщения отъ м-ръ Наяфовъ, отъ правителствена страна, че къмъ нашия достоенъ Царь, отгоре му сложили дъски и еавтомобилъ съ 8 души
които той е паправилъ до м-ръпредседательтъ нема да нойто въ много тежки вре динъ
пжтници,
на тежина 2000 кгр*
правителството въ свръзка се съгласи за~ повдигане въ мена ръководи съ тант-ь и миналъ презъ
него1
съ предстоящото разреше проса за реконструкцията въ умение елдбннить на бъл
Българинътъ станалъ следъ.
ние на гръцно-българския това заседание.
това спокоенъ като-чели нищо
гарския народъ.
не се е случило съ него.
инцидеитъ.
При
интимность
и
задушев
За
левия
блокъ
Сирактаноаъ е 22 годишенъ»
ност!. банкетътъ продължи доНа този важенъ съветъ
София, 10 Въпросътъ за ле късно следъ обЪдъ.
родомъ отъ гр. Свишовъ
се отдава гояъмо значение вия блокъ наново се повдигна
въ всичии политкчесни сръди отъ радикалите. Радикалите
Релсите София-тВарна.
еж започнали вече сондажи съ
Софиа 10. Въ днешното за
София, Ю. Въ изпълнение на
Плана иа Гърците
демократите и драгиевиститЪ
обаче
по всичко ли седание на парламентарната своята програма за сменете на
София, 10. Отъ раз чи, че ке тъй лесно ще ,се о- група на Дем. сговоръ д-ръ В. релсите по ж. п. линия Софиянаправи изчерпател Варна, Дирекцията иа желез
критията, моито сеиа сжществи единъ такъвъ блокъ Руменовъ
но
всестранно
изложение по ниците е обявила търгь за до
правиха въ Обществ понеже демократите се нами- бежанския въпросъ.
ставката на 12,000 тона релси
ратъ
въ
едно
такова
положе
безопасность се уста ние, че съ тЪхъ не е възмож
Повдигнаха се и други въ за около 8 милиона лева.
новява» че иа 24 ок на " една комбинация. Това е проси отъ организационенъ
Цельта на тази смена е да
се смЪни линията съ по-солид*
томври въ 8 ч е гръц възможно отъ дЪсно съ нац. характеръ.
киятъ г е н е р а л е н ъ либералите, и въ лево съ ле
Прага 20. Вчера се конструи- ни релси. За пълната смена
еж необходими 60,000 тона ре
вите
парии.
,
•
'
ра новото правителство въ със• лси,
щабъ е мислилъ да за
която доставка ще про*'
Следствие
на
това
демокра
почне ^астжплениесъ тите се държатъ резервирано. тапъ: председатель Щерхда, дължи около 5 годиниаемлед^лецъ, на въишн. раб.
цель да завземать гър
Бепетт»,
народен* социалист*,
ците градовете Пет
на
просветата
Сардинка вемлеричъ Г.-Джумая, Дуп
София 10. Направена • една
на
Яароднйя^музей.
д-Ьдецъ
и
т.
н.
ница и Рилския мъиа
констатация на виелиците, ко
Бургазъ, 10. Невапомнената ито върлуватъ въ изт. Б-ъл*
стиръ.
._______„ София 10. Втори съучастникъ буря
продължава, 4 влака еж, • гария.
въ кражбата на Народния му
зей, който замина въ стран ватрупани отъ сн^жнит^ пресии.
Констатирано е, че виелици
Бурята продължава.
ство за да продава монетите,
те еж минали отъ западна
Софкя, Ю Централното бюро се казва Ив. Калчевъ отъ Ст.
България, минали еж през*
на радикал.-демокр. партия е Загора, 24 г., - кореспондентъ Бълг, Народна Банка източна Ромъния, презъ Черпредписало на Пловдивското на автомобилната компания
курсъ 10. ХИ. 1925 г...
но-море, Кюстенджа, Каварна,
бюро, въ което е членъ Ив. Генчевъ. Той заминалъ съ
а
Шуменъ, Варна, източния бал|
Канбво
»
Харизаковъ, да пристжпи къмъ фалшиви документи.
канъ
и презъ Бургазъ -— Лйтхдаяе
БОРСА Мввети
неговото изключване
(чекове)
тосъ еж минали въ Турци*,
Спремо Хвризановъ има ед
купува прод.
Кулели-Бургазъ къмъ морето,
но растяща озлобление осо
622|- 636 —
Тези виелици се отражавагь
100 фр.
Брюкс.
бено следъ напечатаните му
Оофзд, 10. Изпълнителниятъ
Б.-Пеща
10,000 кр.
10 20 19 70
и въ Черно море.
1 ШВ1.
напоследъкъ статии въ в ци комитетъ на съюза на градо Виена
19 30 19,80
Следствие на това влакове
Прага
100 кр.
407,- 413 —
„Слово" и „Зора*. Изключва вете продължава днесъ засе
те,
идящи отъ Турция, еж
Берлииъ
1 раихси. 32 70 8370
нето му отъ конгреса е пред- данието си. Той ще посети Лондояь
твърде нередовни.
1 1. етер. 666 — 674 —
стояще
м ръ Русезъ, за да конферира
Прави впечатление продълПарижъ
100 фрая. 51в — 532 —
100 драх. 1 7 3 - 187'—
съ него по борбата, която ще Дтииа
жителностьта на появилите са
100 лири
552 — 564 —
требва да се води срещу по Милаао
виелици въ източната честь на
Оюиходм 100 кр.
3672;— 3720|вишените продукти отъ пър
Балканския пвъ.
Букурещ* 100 лей
63 гь 64 75
София, 9. Сведенията, които ва необходимость.
Прекжснати еж съобщения
БЬлградь tOO дя«
2431— 248 —
Царигр.
1 лира
72;20 73,70
идатъ въ Дирекцията на по
та между Пловдивъ и Бургасъ
Женева
100 фра». 2 6 4 51- 2«79 —
лицията, говорят*,-че ежеднев
Заснежена е линията къмъ
Аястерд. 100 фл
6512 - 5580 —
но се завръщатъ емигранти.
Н.-Пораъ 1 д. С.Щ. 137 20 139 — Яйтосъ. Взети еж - мерки- за
Бургазъ, 9. Гара Черново е Моитр.
Българското правителство
разчистването й.
1 д. Кан. 137 — 138 80
100 яиае.
—
прави постжпки предъ Юго засипана отъ преспи и отъ АдйЕсав,
вез- 16951ш|—
Варшава
1565
славското правителство не са нея не можа да се излезе ни
Опитайте
мо да не пречи на желающи- то влезе, поради което отъ
"те да се завъриатъ въ Бълга- Бургазъ не излезе влакъ.
Споразумение администраци
рия емигранти, но и да ги уДва парахода следъ 2-часоята
на вестника Мусаллата.
лесняватъ за завръщането имъ. во лутане се върнаха въ приI-во качество
1-1566-3
..:,...;,,;
Бсички досега завърнали се станището.

на Ч. кр. изпрати въ Бълга
, Е С Л Я Т А . рия
женевскиятъ публицистъ
к 0. на Н а р о д и т Ь
4МЯ произволъ. Тайния и«ъ
И). Чуждия печатъ и иициден| Важния министерски съветъ.

по Шилера. Целиятъ филмъ наведнажъ

М-РЪ ЦАНКОВЪ

бто на едннъ Шщт

Шш до. ськю*

Виедмцит! н шОщша.

тория крадецъ

fij изключваното из 1щтт

БорОвта и m i ш грдовгт!

Засипана гара

|реисмираш1 к ш р Мнтввъ |

гЖчкажй-сГ

\ n щш i HMI urn

като астрагани, велури, сукна, вадифета/лупяиви,
за пардесюта балтонлуци, ратипирани, на карета,
тифтици и фавни платове за костюми ще Намерите
на К О Н К У Р Е Н Т Н И Ц Е Н И G-AMO

въ склада иа ВР. МИ Л У ШЕВ II

въ шмда
НА 3;.ГОВОРА

Продължение оть н. брой

Заслуги и рангове
Бурното опиенение отъ по
бедата на юнските дни е от
давна заглъхнало. Възторзите,
които изтичаха отъ глъбините
на душата и цъвт-fexa вър
ху зарумененит-Ь отъ огъня на
екзалтацията :.лица, еж вече
угаснали; Радостьта. която
огласяше ехлупените сводове
на българските политически
черковища, която гърмеше по
стъгдите, плакнеше се изъ
улиците, изпълваше домовете,
отдавна вече е пръсната като
димъ. И средъ бавно влачущигЬ, се монотонни дни на теж
ката българска действителнос/гь старите клевети почватъ
да издигатъ змийските си гла
ви." Х е съскатъ, гърчатъ " се,
глум.ятъ се дръзко и язвително
на девегоюнското дело и искатъ да го умъртв»тъ съ паралинната сила на изтичащата
отъ озлоблението имъ отрова.
Те може би услеватъ,
Много, твърде много нещо
е сменено съ неудачата, .отъ
радостьта — съ сраха отъ на
деждата — съ разочарованието.
"И:средъ тая убийствена и
крайно неблагоприятна обста
новка на хладни съмнения, на
политически - увлечения, на
тесногръда и слЪпа самоув-fepeность отъ една страна на безогдедно отрицание отъ друга,
моите слаби и безмощни редо
ве взематъ смелостьта да вдиг
натъ крайчеца на завесата,
задъ която се подготви заго
вора. Да го вдигнатъ, за да
пръснатъ много романтични
преувеличения и много жестоки
подозрения, Тайнствено тъм
ния покровъ, който лежи надъ
заговорническите часове, об
кръжаваше до вчера съ . едно
незаслужено и преувеличено
обаяние фигурите (на заговорницигЬ, а днесъ облича въ
найскверна подозрителность
подбудите и намеренията имъ
И въ настоящия моментъ, ко
гато : лукавиятъ и надмененъ
взоръ.на тая 'подозрителность
блещи съ всичката си сила,
моятъ дневникъ иде да раз
пръсне обаянието отъ роман
тичното, отъ неизвестното, отъ
недосегаемото.. И пръскайки
го, той може би ще даде нов
куражъ и новъ тласъкъ на интригантската подвижность, за
да отрупа съ новъ Гградъ отъ
камъне деветоюнското дело.
•Нека!
Колкото и.каквото да бжде
усилието й въ тая посока тя
все-пакъ не ще yente да по
гребе убеждението, че това бъше жельзното понатие за дългътъ, което сънруши тиранията
н извика ка швотъ свьтлиятъ
деветоюнсаи д«нь.
.'Това понятие владееше съз
нанието на многобройните участници въ заговора. То бе
източникътъ на ратоборната
имъ сила и на духовната имъ
мощь. Всичките останали въ
мълчанието на неизвестностьта
и на скромностьта участници
воюваха окриляни отъ дългътъ къмъ родината и къмъ
нейното б;кдаще. Всредъ това
войнство всички беха равни,
а- като такива н заслугите* мъ
оставатъ еднакви. Дългътъ не
признава привилегии и не поз
нава привилегировани.
Уви, жинената практика
търпи и еднигв, и другигв. Тя
отдава заслугите наспроти об
ществените рангове. Колкото
е rio-вйсокъ ранга, толкова тя
смета погопема и заслугата
му. И се стига до тамъ, че висо«

ките рангове захващатъ сами
да треперятъ надъ тая неспра
ведлива привилегия и да я
считатъ за право, което заслу
жава възнаграждение,
Тоя манталитетъ има едно
име — самозабравяне.
Деветий юний бе между
другото отпоръ [и срещу тоя
гибеленъ за обществените ржководители менталитетъ.
Деветий юний е единъ общественъ капиталъ, създаденъ
отъ усилията на едно мнозин
ство, изхождаше отъ много
среди и пръснато въ много
лагери. И ако тоя капиталъ
не бива да бжде обсебванъ
отъ единъ само политически
лагеръ, толкова по малко тре
бва да се допуща, той да слу
жи като обръщателно сред
ство само на неколко ржце.
Заслугите)на малките, на безименитв, ратници на общест
вения подвигъ еж еднакво цен
ни и големи съ заслугите на
всички, които събитията изди
гатъ до министерските места,
на които места хорските пред
разсъдъци преписватъ качест
ва и привилегии далечъ по-го
леми отъ тия, които те иматъ
Къмъ тия безименни двига
тели и творители на човешкия
подвигъ требва да бжде преди
всичко отправена обществена
та признателность.

ул.

преславска• w
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За цельта назначената ко
мисия ще замине тези дни въ
Кабиюка, за да ги приеме и
Старата Гфирма ПвОИЪ ЯзадЖИЯНЪ
раздаде бичетата въ Варнен
ска и Провадийска околии.
наново откри р а б о т и л н и ц а
Бичетата еж породисти. Съ
на ул. „Солунска" I у-къ — Варна за каси, сантехъ ще се направи големо
тимали, врати, огради, балкони и всекаква же
подобрение въ разплода.
лезарска работа на постройки и приема разни
Варнвнпката Окрлшна инспек
поправки на каси, мерки и теглилки. 1 1565 6
ция по Труда съобщава на г. г.
индустриалците, занаятчиите и
Нлиментовсното училищно настоятелство
другите работодатели, че смената на досегашните осигури
телни книжки ще започне отъ
14 т. м.
Всички работодатели еж длъ
Обявява на нптерееующвте се, че на 80 деием* -,
жни въ долупосоченигв сроко
ве да представятъ списъци на врай 1925 год. въ канцеларията на училището ще се
осигурените си работници ве даде чрезъ търгъ съ явна наддаване едва училищна
дно съ старите книжки обле нива Хюртяв въ землището на с. Клинентово тъ
а
пени до края на т. м. съ оси72
декара
за орокъ отъ деньтъ на отдаваното до 15
гур. марки, за да имъ бждать
септемврвй
1927 год. (за 2 год.) Наддавателит* с*
приготвени новите такива, за
които да се приложатъ къмъ длъжни да внесатъ 10 на сто залогъ. Първоначална
списъка нужното количество 5 оцтшка 200 лв. оа декаръ. Разноските по търга едза
левови марки.
сметка на наемателя.
-V
Преди да се представятъ
с.
Климентово,
B0XI.925
год.
^
книжките всички работодатели
еж длъжни, да се справятъ съ
Отъ настоятелството.
упътванието напечатано на 1-1571—1
книжката страници 1 и 2 и
И Варненски С&дебенъ Дриставъ
Г.
следъ като се уверятъ, че еж
редовни тогава да ги предста
ВбВТпМШР Ш I700Q За удовлетворение искътъ иа
вятъ.
ВйШШ&йи
J t /WWW банка за Народенъ кредигь
Редътъ за предаването на
по
изпълнителния
листъ № 8511/925 год. издаденъ отъ Варкнижките е за:
I участ, отъ 14 до 16 дек. ненский окр. еждъ, противъ Донка Я. Р. Патаманска отъ гр.
Варна за 53510 лв. и др., обявявамъ, че въ продължение т
II „
„
17 до 20 „
31 день отъ последното двукратно публикуване настоящето
III н
»
21 до 23 „
въ единъ отъ местните вестници, съ право наддаване въ 24
IV „
„
24 до 27 „
часа 5 на сто ще продавамъ на публиченъ търгь следни*
V, VI, VII и VIII 28 до 30 „
длъжниковъ недвижимъ имотъ, а именно:
Кмета г-нъ Стояноеъ ож« т. год.
Едно лозе находяще се въ землището на гр. Варна IT>
Варн. Оирлшно данъчно управ местностьта „Салтанатъ", отъ б декара а по новото измер*
патува снощи за София, за
да вземе участие въ конфе- ление съобщава и поканва да ване отъ 7 декара 3 ара съ кладенецъ при съседи: Евксиренцията въ сгюза на град. нъкоплатците отъ IV участъкъ ноградското шосе, пжть, наследниците на Д. Паница, Панко
на града да се яватъ и си по- В, Бвлтаджиевъ и държавенъ имотъ, оценено за 18000 Л1.
общини. Меокду друтпт въп лучатъ съобщенията по опре«Желающите да купятъ имота, могатъ всеки приежетроси, които конференцията деления имъ данъкъ върху об венъ день и часъ да се явятъ въ канцеларията ми да прище обежжда, ще иска най щия доходъ за фин. 1924/1925 глеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ.
гр. Варна, 4 декемврий 1925 год.
•'";.
настоятелно и бързо гммпне- год., както следва:
1) За данъкоплатците отъ 2—2 11 Сждебенъ приставъ: Г. В. ДанШ%.
ние закона за прехраната
улиците — линии № Ks — 25,
тъй като сегашния законъ е 26, 27, 28, 29, 30, 31, ул. „ЛавII Варненски еждебенъ приставъ
нетленъ и не дава санкция на ренти", пазарния площадъ и
отговорнонсть срещу ония,кои- махала „Кади-баба" да се явятъ ПСМВЙЯММА . 7 9 2 5 На основание протоколното'опре*
(&№ деление отъ 23 юни т. год. на 1
то вършатъ прекалена спеку въ кафенето на Ислямъ Апту- У О р А Ш в р
Варненски
мирови
сткдия. обявявамъ, че въ продължение на;
ловъ
—
„Кадиръбаба"
и
си
по
ла съ прехраната сг артикули
31 отъ последното двукратно публикуване настоящето BY
лучатъ съобщенията.
отъ първа необходимость хлебъ,
2) За данъкоплатците отъ единъ отъ местните вестници, съ "право наддаване въ 24 ча
сирене, кашкавалъ, риба, дър улиците „Ботева", „Бенковска" са 5 на сто, ще продавамъ на публиченъ търгь следния ие-.
ва и пр.
и линиите № № 8, 11, [12, 14, движимъ имотъ останалъ отъ: покойната Васила Димитрова,
18, 19, 20, 21, £;22 и 24 да се отъ с. Джаферлий, а именно: Едно праздно место, находиш»
Допълннтелннять бюджгть на явятъ въ кръчма „Гъмза" ул. се въ с. Джаферлий отъ 588 кв, метра, при съседи: ДимиВарн. Окр. Постоянна Комисия „Бенковска" и си получатъ)съ- тръ Димитровъ, Илия Тодоровъ и отъ две страни пжть, въ
е утвърденъ безъ всеко изме общенията.
местото има построени кжща, хамбаръ и плевникъ, оба-.
нение.
3) За данъкоплатците отъ че ще се продава само местото безъ постройките, оценено
Понеже исканите кредити еж памучния кварталъ да се яватъ местото за 600 лв.
утвърдени всички мероприятия въ кафенето срещу бакалница
Желающите да купятъ имота могатъ всеки приежткоито комисията възнамерява Боню Боневъ и си получатъ ственъ день и часъ да са явятъ въ канцеларията ми аъ гр.
да извърши, ще бждатъ реа съобщенията.
Варна да преглдждатъ книжата по продажбата и да.над
лизирани.
•
.--•'•
.-•./ ••.v'.-.-.-'-fe-':
4) За данъкоплатците отъ даватъ.
гр. Варна, 1 декемврий 1925 г.
,
'-'••.,
Отъ доставенитб отъ Варнен. старата и нова цигански махОкр. Пост, Комисия, инструмен ли и ул. „Стара Планина" да 2--2
Ч Сжд. приставъ: Т. К. ДанйОИ.
ти за медицинските амбулато се яватъ въ кръчмата на Хри
II Варненски О&дебенъ Дриставъ • ? ' -^
рии въ селата еж пристигнали сто Димитровъ и си получатъ
л м
една часть и ще бждатъ раз съобщенията.
дадени на лекарите и фелд
Съобщенията ще се разда*
шерите въ окржга.
ватъ въ горепосочените пунк рненски окр. еждъ, обявявамъ, че; въ продължение на 3!
Съ техъ ще се облекчи чув тове на 10. и 11 декемврий день отъ последното двукратно публикуване настоящето въ
ствително бързото раздаване 1925 год.
единъ отъ местните вестници, съ правонаддввана въ 24 ча
нужната медицинска помощь
Кино Ранвовъ почва днесъ про са 5 на сто, ще продавамъ на публиченъ търгь следния не
на населението.
жектирането на коренния филмъдвижимъ имотъ, принадлежащъ на Дргира Н. Станчева отъ
- Варна като законна представителка на непълнолетните си
Благотворителното дство „Св. на всеобщия любимецъ — гениал
flpx. Стефанъ", устройва бесе ния Конрадъ Вайдтъ, Донъ Кар- деца, а именно: Едно празно место, находяще се въгр. Ва
да у т р е п е т ъ к ъ 2 и пол. ч. лосъ споредъ Щиллера. Цплиятъ рна V уч. кварталъ 512 парцелъ №, 1 огъ 257 кв. метрв,
сл. обедъ въ кино Паласъ.Ще -' филмъ ще се даде наведнажь съ между съседи: Тодоръ К. Маджаровъ, П. Димитрова и отъ
говори свещ. Юрд. Светосла- подходяща музика. Предварител две страни пжть, оценено за 8000 лева.
Желающите да купятъ имота, могатъ вевки прис»т<
вовъ на тема „Страданието на на продажба на билети при ка
праведника." Беседата ще се сата на теашра отъ 10 до 12 и ственъ день и часъ да се явятъ въ канцеларията мида п(зеглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ
придружава съ светливи кар отъ 2 до 5 часа. •-....
гр. Варна 9 декемврий 1925 г.
2—2
тини. Салона е отопленъ.
Наскоро феерията „Роматич1
1
Сжд.
приставъ:
Г.
йПоради големите студове и ната нощь" (Пепелушка) и вс
виялици налага се училищната ликолспния фплмъ „Опиянение*
Цапицатс на шевнкт^ нпшнни
Хирургъ- заболекарь
инспекция да нареди щото у- съ прекрасната Мае Мърей,
••; БРИТАНИЯ
чениците отъ 1 и 11 отдел, да
се
продава въ брой и не
преустановятъ занаятията.
за гугаенн царсрочни изплащане при пред
вули при Ив. Г. [извършва техническата ра»|
Варнен. Онр. Постоянна Иомяставителите
й;
сия получи разрешение отъ CaMBKOBCIUi ул. „Оборище" —
бота вь най-скоро време.
Ковачваь и Табаиоеь. ?
М-вото на Земледелието да се срещу кръчмата наП.Шоповъ
Варна, ул. Владиславъ 25 и
Набннетъ Нишка 80
раздадатъ за разплодъ купе
гара Вълчи-долъ до пощо^°
1—1555-0
1—1527—15
ните отъ нея 16 бичета, които -Варна
беше дала за отглеждане въ
В. „ВарнеНСКЙ ИОВЙБЙ Рекламирайте чрезъ в-нъ Варненски, Н о в Ж
Кабиюкъ.

Прочети внимателно!
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