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ПоиедЪлникъ, Вторникъ и Среда.
Известния великолепенъ филмъ споредъ оперетета
подъ сжщото име на големия композиторъ Офенбах*
!

I
съ главното участие на красивата кино актриса

Дагни Сереесъ.

SffiWEBEte Л Р И о Ш ЙпЧОТМВДИИЕгВ' В Ь С Т Н п Я

Начало вечерни точно 8 и 10 а. Среда дневно З''* ч »

ГЯБОНЯМЕНТЪ: за година 300 левва
за 6 месеца 160 л., за 3 месеца 80 л.

ЙВСКОРО единъ отъ най-хубавите фиами ЮНМ ЛЮ&ОВЬ

Телефон* 398

ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
•9.фицнал. 1J50 л. кв. см., прие. 1 л. дума

з-з
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КРЙВПЛИЩИТЙ
но бояшгвишиотд оржжие — паша-дере -Ташшш. Колко
души и привлечени.

се премести на ул. „Мария Луиза" 33. ~
жгъла на ул, Драгоманъ, въ зданието на В,
Дръжковъ
4 10

Зарненска Ц ъ р к о в н а Лавница.
КГ 1 7 R Известява се на интереJ сующиттз, че на 18 того
15 часа въ тържната зала на Варненското Окижно Финансово Управление ще се произведе трепжть тьргъ по доброволно съгласие за отдаване
предприемачъ изработката на около. 6,000 кгр>
1зни вилове желти восъчни св^ши за нуждитв на
шината.
Приблизителна стжность на предприятието въз1за на около 21,000 лева.
Залогь за правоучаегие въ търга се изисква
на сто или 2,100 лева^въ банково удостоверение
и дени книжа.
ПоемнитЬ условия могатъ да се видятъ ВСЕКИ
иежтетвенъ день въ канцеларията "на Пивницата.
гр, Варна, 6 октомврий 1924 г.
-1

ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

83 се подъ наеш» фурна
изо до центъра на града и
реката градина. .
• '
Споразумение ул. Сандова 27
иитъръ Янакиевъ (срещу II
астъкъ)
4—6

тттшшщ

ив. тжш

Кжща едноетажна ™£f сд*
3--4 стаи, кухня, изба,1 водопроводъ, канализация, електр.
осветление, по възможность по
улиците: „Войнишка", „Мария
Луиза" и „6 септемврий".
1 —гЗ
Ддресъ: Д. Байчевъ.

ПРОДОВО се

барока

срещу новия градски театъръ
Свършилъ въ Женева
ул. Преславска
спразумение
ул. „Нишка" № 80
при фотогр. „BEHEPR"- Варна.
Домъ Георги Самоковски
' '< "
2—5
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Варненски О к р ж ж е н ъ С ж д ъ .

Обетвлехгххе Ж 3 . 3 5 3 3
Варненскиятъ окржженъ сждъ известява, че, съгласно
'«Делението му № 2288 отъ 20 августъ 1924 год., се за-,
истрира въ VIII томъ на дружествения търговски регис31
> подъ № 1327 фирмата: събирателно търговско индус«лно дружество „Иванъ Стояновъ & Синъ", седалище
Рна и клонове с. РЬка Девня'и Вълчи Долъ, съставено
ь Варненскит-в жители: Николина Ив. Стоянова, Иванка Ст.
п
°ва, Юрданка Д. Кулаксжзова,- Мара Ив. Калянджиева,
г
елина Ев. Страдалска и Стефанъ Т. Поповъ, което ще се
«мава съ мелничарство, търговия съ брашна, жйтария и
• зърнени произведения, ще се управлява, представлява и
Чписва отъ члена на фирмата' Стефанъ' Т. Поповъ и Иванъ
"янджиевъ, последния по пълномощно на съпругата си
? а Ив- Калянджиева, като подъ щемпела или ржкол
на фирмата подписватъ така: Стефанъ Т. Поповъ ще
вписва „Ст. Т. Поповъ" и Иванъ Калянджиивъ —, „Ив, Ка^Ажиевъ".
> .
, , .
Г
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Р-Варна, 21 августъ 1924 г.
' -"
,
За председатель: (не се чете)
Секретарь: Г. Стойковъ

Кино П р о ш е к ъ

ш

оФ.Ганевъ

противъ сговора.
СОФИЯ, 7 окт. Запитан*
по
отговора на д-ръ МутаОня день I Варн. следова- се е съборило. Изглежда, че
фовъ
относно акцията за
въ
него
не
е
държано
орж
тель, натоваренъ да води след
ствието по заловеното болше- жие. До него се отива по скри образуване на младежката
вишко . оржжие, е посетилъ та козя пжтека, Каква работа партия, Вен. Ганевъ заяскривалищата за това оржжие е паднала тукъ! Освенъ това, вилъ: „МОИТБ събрания за
въ ./'аша-дере—Таушанлъкъ" за да могатъ добре да се ори- излизането отъ .сговора,
и е. направилъ" щателенъ ог- ентиратъ въ тази объркана
местность конспираторит-fe еж както и на моигЬ прияте*
ледъ.на самотоместо.
Паша-дере е една местность живели и бродили повече отъ ли, н^матъ личенъ: харакдоста отдалечена отъ Варна. 20 дни. На едно разстояние теръ. Не е въпроса за по
До тамъ се отива съ моторна 4—5 км отъ морето това дере пълване на кабинета, нито
лодка при спокойно море за наречено „Таушанлъка" се при- други н^кои съображения,
40—50 минути. То е единъ гж- вършва. Тукъ на равнището
сто залесенъ долъ съ стръмни минава междуселски коларски Те искахада ни наложоть|па.
и силно пресечени скатове. пжть Подъ пжтя на' десетина предприемимъ нашата ак
ция. Ние се ржководимъ
Местностьта е тъй изпъстрена м. въ самия скатъ е било
съ долове, та мжчно може се
само отъ обществени и оГлавното хранилище
ориентира човЪкъ дене.
бективни съображения;найЦелата мъстность Паша-де на оржжието. То. е работено главнотр е да ге отстрани
ре, наречена въ продължение твърде майсторски и добре ма
къмъ сушата Таушанлъкъ е скирано всредъ гъсталака. Дъ разлагането нМ^пйртйит^ w
на
дълга 5—6 км. При брега до лбоко в и е два-три пжти по- обществените сили чре?
самото море се спускатъ два широко отъ първото скрива сговора, като се създа;^
ската и образуватъ дълбок о лище. Тукъ на равнището до една истинска партия -.К^
долъ обрасълъ съ гжета не самия пжть се намира една концентрация
на демо^
проходима гора. Почти до мо нива отъ около 20 декара, ко
кратическитв
сили.
По та*
рето въ левия скатъ е
ято е Наета отъ стопанина й
къвъ
начинъ
нйесм"ЬтаМ1,
отъ с. Галата и заевта отъ
първото скривалище
че ще достигнемъ и то по„компанията" съ бостанъ.
на пренасяното болшевишко Вероятно „компанията" е въз скоро до омиротворението
оржжие. То е било така мас намерявала като узреятъ ди
кирано всредъ гората, та мжч ните да сложи въ колите сан на" нашата измъчена страна
но би могло да се открие, ако дъци съ оржжие, отгоре да
Нашата сбирка ше се
човЪкъ на бжде заведенъ отъ маскира товара съ дини и спо открие утре следъ пладне,
хора, които'.'с'ж то строили, или койно, да го превозва въ Вар Ще участвуватъ предста
еж го посещавали.
на, или другаде, кждето е било вители отъ Стараза горско,
Дълбоко колкото чов%шки нужно.
Бургазко, Беласлатинско,
бой, то било добре измазано
Шуменско-: Провадийско,
и затвора на входа препреченъ
Слодствивто
съ пърти.и посипанъ съ земя
Видинско,
Царибродско,
добре трамбована,1 Тамъ е мо по това дело за варн. районъ Сливенско, Русенско, и др^
гло да бжде скрито едно доста е вече приключено Привлече УелитЬ на с б и р к а да с€
големо количество снаряжение. ни еж всичко 33 души, некои
На стотина двеста метра отъ отъ които не еж заловени. На определи окончателния хапървото е било
построено скоро то ще бжде внесено въ рактеръ на нашата секция
всредъ гжеталаците по горе по сжца, кждето ще стане ясно за и да се пристжпи къмъ
ската
1
всички толкова шумната афера организиране на партията.
съ болшевишкото оржжие. При
Въ сбирката ще се раз
второто скривалище
То е било въ по-рохкава поч влечените ще бждатъ еждени гледа въпроса |за издава
ва и вследствие на дъждовете по 3'3 на държавата.
нето на в. „Обединисть.да кърми
Споразу- и т тшшщ тттт
Кьиишга
УТРЕ ВЪ
Харчева" 47 II. уч.

[мение ул.
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тт\ 1-рь Кашвь за труда
СОФИЯ, 7 окт. М-ръ

Кал-

Кино Прошекъ I

фовъ е направилъ въ ме
ждународната комисия по
да постжпи в ъ
труда въ Парижъ едно из
кантора и л и р Тарасъ Булба
за соииалнитк
_
б а н к а млаш ложение
отъ Гоголъ
закони въ България и въ
дежъ, завършилъ Варнен.
Тър. акад. Справка Новини Шттт Шшшт тттт рху грижите на българско
то правителство. въ заши
та и покровитглетвото на
труда. Той е поканилъ нЪОажю sa ВСИЧКИ земледъдцв
кои французки социалисти
да посетятъ България, за
да се увърятъ на самото
Най-новъ типъ, солидна конструкция, лекота въ
м^сто, че то се покрови
движението, особенъ механизъмъ, който при отротелствува съгласно между, шавание на мисировия кочанъ не оставя яо
народната конвенция.
• •,
него нито едно зърно.
ГОТОВИ ВЪ СКЛАДЯ HR
СОФИЯ, 7 окт. Демократ.
£&анка на Съоднн«ни?Ъ Индустрии
сговоръ е решилъ днесъ
преди конгреса си да се
гр. Варна, ул. „Манчестеръ" N° 5. 1—-И
запази младежката органи
зация при партията, v
!*Етшааа*ашктиишжллмл i

&Т&ЖЖЕ:Ж) :

Само днесъ
\N|
Въ память трагично загиналата Ева таи j съ участието на Конрадъ Вайдтъ и Ева Май. Салоненъ дуетъ ще изпълни
прдходящи- пиеси.
ЙЙЧЙЛО ВЪ В И 9 ПОЯ. ЧWb отъ йрликплепните и ^

Стр 2 .

ЗА ЕМИГРАЦИЯТА
София, 7 окт. Комисия
та при М-вото на Вжте.
работи, която е натоваррно да изработи Новия за
конопроекти за емиграци.• ята, вчера следъ пладне
има засепание, въ което
кж разгледани много отъ
положенията, които ще
, легнатъ въ основата на
•този законопроектъ. Раз
менените мисли
върху
това, какъ ше се органи
зира допускането на еми
гранти по иачинъ да бждатъ избегнати нежелател
ни случаи, което е отъ
полза за Демократическия
сговоръ. Въ него било из
ложено мнението за бъдащето обслужване емигра
цията да стане изключител
но монополъ на държавата
За цельта ще- бяше съз
дадено специално бюро при
м-вото на Вжтр. работи,
което ще се занимава съ
емиграционния в'ъп р о съ.
Следъ учредяването на та
кова бюро всички агенти
и представители на еми
грантите, иоито еж се за
нимавали до сега съ еми
грацията, ще се закриятъ.
Законопроектътъ ще бжде
внесенъ въ Камарата.

^арменски

Брой eg

НОВИНИ

ceclefflcknmi микистер. кризи
Макдошдь предъбшъ

пите на Навадарисъ и Папулисъ обещали подръжка
Лондонъ, 6 ОКТ. МПНДОНПЛДЪ на правителството. НОВИТБ
пешнлъ, пно днесъ н п м ш а министри ще полошатъ кле
не MS/ гласува дов*зие, тя ще тва
предъ председателя на
бжде разтурена. ЛибешлитЪ и републиката.
Предъ кама
шшваторнтЪ откриватъ кам рата кабинетътъ
ще се яви
пания противъ Ипндоналдъ п идущлятъ понедЬлникъ.

смИтптъ, че последният* нЪма
да произведе нови избори. Днесъ Кризата въ Югославия
има продължително заседание Белградъ, 7 окт. ДавиПредстоящо е бламнрането на довичъ се срещна съ пред
иандоиалдп.
ставителите на радичеваГръдкая кабанетъ•

та партия, на,'които заяви,
че ако не приематъ три
портфьойла въ кабинета и
не се съгласятъ да запазятъ единстзо въ Югосла
вия, кабинетътъ ще пода
де оставката.

при нова дирекция, новъ персоналъ и.добре
уреденъ бюфетъ.
Дирекцията плаща вместо играчите 107о върху
разиграните оути. Има назначени специални шанжьори за обмена на жетоните.
ШМЕНДЕФЕРЪ — БАКДРА - ПОКЕРЪ
ОБСТАНОВКА ПРИЯТНА.

]_2

Петъръ
Михаил- въ съ
цель да го убие и следъ
това да обере банката.
Разсилниятъ успева да от
бие нападателя и наддава
викъ за помошь, на кое
то постовиятъ стражарь и
Штшъ, 6 окт. Съобщштъ граждани веднага му се
отъ Верлинъ: каацлерътъ про притичатъ въ помошь и
дължава преговорите за много уатБватъ да заловятъ сме
важни политичесни раоотн. Диесъ лия наподателъ Указва се,
на обълъ кабинетътъ имп за че той 18 годишенъ мла
седание подь председателството дежъ, Коста Георгиевъ.

7 окт. Министер
ската криза въ Гърция е
най-поелв разрешена. Както
телеграфирал» отъ Атина
новиятъ гръцки кабинетъ е
съставенъ отъ водители на
републиканците Михалакопулосъ, председательнаминистер. съветъ Останалите
министерства се разпредЬлятъ така; Русосъ — м-ръ
на вжншн работи, ген, Нон- на д-ръ Марнсъ, въ което е
дилисъ—на вжтр. работи, билъ ршкванъ въпаоса за
ген. Катиидисъ—на война
на каНинета
та, Готисъ—на Финансите реконструкция
Бердинснить
политически
нржМантатисъ - на Флотата, Ора гове т уйеденя. че нанцлерътъ
перодисъ—на общ. предви- не ще уейе да състави една
дливость, Мератанадисъ ~
-копщия, въ която да
на земеделието и Патере- широка
участвуват*
лесъ—на правосъдието. Гру всички партии.представители на
СОФИЯ,

отъ среда 8 октомври т. г- открива и г р и т * ;

директоръ: Г. Аврамовъ,

ЦАРЯ ДЯгОЛЕ!

На парада предъ .• цьрй
Н. В. Царя се ржкува съ'|
кретаря на подофицерската У
ганизация и стискайки ржй
му каза: „Много съмъ док
ленъ, че ви виждамъ така сб^
ни и особено отлично влечи
ление ми прави Като виждай
че сте се явили днесъ най
празникъ". Секретаря на ом
низацията г. Т. Ганчевъ, ад
драви царя съ възшестай
му на престола и му пош
дълги години да царува и!
ди българския народъщ
обединение и дано всевишн
f Бойка Г. Петкова Асенова дарува здравие 'и дългод|
ствие на своя любимъ, !
Сестра на революционера х. Следъ това и принцесата
Димитъръ Асеновъ, която отъ дъл ржкува. Царьтъ бе особнол
ги години живееше при своя бре разположенъ , и ГОВЙ
синъ въ граца ни запасния лей- почти съ всички представи!
ткиантъ г. Асеновъ се помина на ли на организациите. При трт
91 год. възрасть на '4 ,т. м. и ването си и качване на as
вчера скромно бе погребана. мобила, той се сбогува пц
Ноя е баба Бойка? Тя е сжща- съ председателя на ;подо|
За дедоок, конгресъ
та оная революционерка, която церската организация X
София 7 окт. Днешния брой
презъ шестдесете години на Цаневъ и като му благодз!
въ Божурище.
в. „Знаме" пише:
миналия В-БКЪ е играла видна за това единодушие което k
.'• „Днесъ векчко е тамъ, дето
роля
за нашето освобождение. забелязалъ въ всички запа|
СОФИЯ,
7
окт.
Нещасти
съобщения
си е. Днесъ Ляпчевъ и съмиш
За
нея
ни разправятъ другари подофицери изказва му а
ето въ Божурище се дъл те на великия
лениците м у представлявал*
й братъ, х. Ди веднажъ своето отъ съи
Парижъ,
6
окт.
Прави
жалната картина на генерали телството отговоринагорман? жи на лошите аероплани митъръ, известните войводи благодарность
за благопо^
безъ армия. Остатките на rfexкоито миналата година би Филипь Тотго и Хр. Македонски. ланията които председателя
ската
нота,
като
заяви,
че
ните кадри предъ широките
Презъ I860 г., когато Фи- подофицерската организ(в|
ли приети въ Франция отъ
маси, давайки сметка за из Франция не ще се проти- една комисия отъ неопит ш\ Тотю и другаритв му били му
изказва. Музиката на
вършените престъпления въ вопостви на влизането на
хвърлени въ сливенския застраната, ще побързатъ да се Гермаоия въ Обществото ни хора. За приетите 14 творъ Бойка тогава младо, спрет пасното подофицерскоfl'BOз
аероплана |6txa платени нато момиче съ явенъ рискъ свири „Шуми Марица" и вср«
задържатъ на власть подъ
на народить.
викъ „ура" Царьтъ много да*
своето кирливо знаме".
17,700,000 Всички билисъ на живота си е служила за ку- ленъ
си замина съ автомоб^
и имъ съобщавала всич
В. „Деиокр. сговоръ" пише:
С о ф и я , 7 окг. Въ края стари и бракувани мотори риеръ
за
двореца
Евксиноградъ. :
„Конгресътъ на приятелите на на седмицата заминаватъ Въпреки, че това било пи ки тайни намернния на.турски- При колодрума
спира аф'
те
власти.
Научила,
че
затво
Малиновъ завърши вчера ра
мобила
и
заедно
съ
сестра
сано
ьъслужебните
книж
за
Франция
делегатите
на
рените ще бвдатъ обесени, тя
ботата си, безъ да се прокара
влиза
въ
морската
градина
Щ
ки
на
моторите,
изпитната
се
промъква
въ
затвора,
по
Демкр.
сговоръ
и
изпъл
една полезна з а страната
дето
се
е
разхождалъ
д«|
акция".
нителния комитетъ, между комисия ги прие като но казва имъ тайните изходи и те време.
като по чудо се спасили отъ
които еж проф, д-ръ Ку- ви. Като пристигатъ била бесилката.
Тя преоблечена, ка
Бюрото на демократите. левъ,
проф, В. Молловъ, назначена нова комисия то кадъна извела революцио
СОФИЯ, 7 окт. Днесъ въ Ив. Хрелопановъ и др, ко да ги приеме. И тя е кон нерите презъ моста въ Слисалона Батембергь виещия ито ще представляватъ сго статирала, че те еж него венъ предъ очите на турската На 11, 12 и 13 т..м:щв"<4
натъ големи' конни състезащ
партиенъ съветъ на демо вора на конференцията на дни, за което отказвала власть.
въ гр. Русе. Състезанията щ
да
подпише
протоколите,
кратите отцепници избра пемокр. партия, която ще
Вънъ отъ това, тя е снова се
произведатъ между бългв|
ла
винаги
между
града
и
тай
за
приемането
имъ.
И
до
бюро на партията въ със- открие отъ идущата сед
ските
кавалерийски части.
тавъ: Ал. Малиновъ. Н, Му- мица. На конференцията сега никой не се решава ните скривалища на четни
За цельта още отъ сега 4
ците
въ
Балкана,
преоблечена
шановъ, д-ръ' Ал, Гирги- ще приежтетвуватъ деле да ги приеме. Следовател ту като мяшь, ту като кадъна празятъ големи приготовлей!
новъ, Бойчевъ, Хр.Славей- гати на всички демократ, но сумата 17.700.000 л. ос ту като турчинъ и ги е снаб Русенската конна часть уИ
ковъ, Бакаловъ, Ив. Си- партии отъ всички дър тава висяща и неотчетена дявала съ хлебъ, барутъ, дре но приготовлява гол 1>мо игр|
меоновъ, Адамъ Нейчевъ, жави. На нея се дава го- отъ Върховнага смет. па хи, царвули и съ всичко нуж ще при казармите на'5-а
жина. Въ състезанията ще?'
Дренски, Савовъ, Хр. Мир лтзмо политическо значе лата. Отъ тия 14 апарата но темъ.'
матъ
участие 40 офицери.
Отиде си една българка, вь
ски и Л. Дичевъ
ние, като се има предъ оставатъ само два здрави чиито
подофицери и войници ну*
жили
е
текла
истинска
видъ създаването •• интер единъ съ смененъ моторъ
кръвъ и чието без то число. Ще бждатъ приго
СОфНЙ» "7 , окт.. Земледвл- национала на демократич. Единътъ отъ двата вчера българка
шумни
подвизи
ще говорятъ на вени сжщите препятствия
цитЬ отъ крилото на Драстана причина за нещас днешните българи и на поко приспособления, както въ'
партии.
гиевъ усгрояватъ публично
ленията какво е могла дв на рижките конни състезания.
тието въ Божуриже. ,
За отбелезване е, че ^
събрание, на което ДраПловдивъ, 7 окт.''Снощи I Сега остава здравъ само прави жената за светото осво
взематъ
участие и нашит* tip
бодително
дело
гиевъ ще държи полити пристигна идяшь отъ Co-' единъ.
ставители
въ въ париЖй]
Покойната
следъ
освобож
ческа речь въ Ст.-Загора. фия Сжръ Едуардъ Гримъ
Олимпияда
r-да ротмистр*
бе наградена за укаСофия, 7 окт. - Поради дението
председатель на балкан
занитв отъ нея заслуги съ ор- Лекарски и Стойчевъ. Ше*
Занаятчййснй протестъ ския комитетъ, Днесъ по повреждане машината, вл. денъ за гражданска заслуга датъ възпроизведени сдай*
игри и надбегвания както <*
сети Бачковския монастиръ № 211 е дерайлиралъ въ 111 степень.
С о ф и я , 7 окт. Днесъ и Станимака. Утре замина тунела. Останаха около 4— Погребението й мина безъ въ Олимпиадата.
в- гр Севлиево занаят ва за Ст.-Загора, Търново. 5 вагона които еж изваде блесъкъ, безъ шумъ. Покрай
чиите и търговците имаха Пжтува съ цель да се за ни и линията е по изчис другите съболезнователни те
Едно пояснение
събрание противъ тежките познае съ истинското поло тена Движението по ли леграми получени отъ сина й Въ вчерашния брой на Й
данъци- Взеха резолюция жение на гръцките и тра нията е започнато и тази г. Лейтенантъ Асеновъ полу ника еж предадени казан»1]
чена е телеграма и отъ Н. В.
н
следъ ксето. поискаха да кийски бежанци. Предъ вечерь влака пристигна съ Царя
съ следното съдържание: отъ менъ неколко думи наО-'
направятъ
манифестация журналисти той направи закъснение. ч .
„Запасенъ лейтенантъ Асе ценшното мак. събрание.00*
изъ града, но полицията следните изявления:
новъ—-Варна. Приемете моите но настаняване бежанци^ot
имъ забрани.
искрени
съболезнования за България, че читательтъ ]
Смоия. пападтаь скжпата вамъ
1) Въ България и Гър
ва съ впечатлението. ,Щ
загуба.
същественото,
което pfifi&n
ция требва да - разбератъ,
СОФИЯ, 7 окт. Вчера въ
Царьтъ".
че за подобно сътрудни 11 ч. пр."пл., когато чино Редакцията ни изпраща сж- ята, за която става дума. *j
ПЛРИЖЪ, 7 окт. Новините чество требва да разчисщо своите съболезнования към зала на г. министра, е *]
за здравето на великия фран- тятъ пжтя на бждащето си вниците отъ Вносна-изно- опечалените на баба Бойка. отпуснатите за постройка?^3
ната банка напуснали ра
цузки писатель Лнаголъ Франсъ
Миръ на праха на великата нар. театъръ милиони Аf ^
и
за
мира
на
Балкана.
ботата
си въ банката, българка!
економисатъ въ полза «a1
еж все по-обезпокоителнр.
вмъква се единъ младежъ
жанците. Съ малко ДУ*^
Писагельтъ е изпубилъ вече
зано, въпросътъ стои по-И*
съзнание и гаснелъ бавно. :
който напада разсилник
Въпросната делегация се ^

Конни съзтезаиия въР1

Четете Б. Н О В И Н И
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„Варненски новини"

.„ Стр. 3.'

предъ г. министъръ Русевъ с ъ ! Сжщото'ще требва да, стомандатъ главно да му депозира] рятъ и тия варненски гражда между Белгия и България, ето
оезюлюцинт-Б на извънредния' ни. които,не се освобождаватъ защо е готовъ да влезе въ
ни конгресъ и като използува отъ такава, но еж отбили тру разговори съ заинтересовани
срещата си съ него, да му на довата си повинность другаде те по тези индустрии, които
биха го намерили въ „Сите 29"
Всичко, което се отнася до ве
прави още единъ пжть едно въ царството.
стника, да се изпраща напра
обстойно устно изложение за
Бюрото на демокр. сговоръ въ
во до редакцията.
'тежкото положение на бежан- . Варнен. търг. инд. камара е града ни моли всички свои чле
. Обявления и реклами се приематъ въ павилиона
•foirfe и конгресното становище изпратила инспекторъ по грън- нове, които желаятъ да бждатъ
чарство въ Габрово въ свръз гости на конгреса на 18 т. м.,
по този боленъ въпросъ.
на Димитъръ Юруковъ до пощата, срещу градския теИзгькнотото въ вчерашния ка съ откриването тамъ на да се явятъ въ клуба
атъръ или печат. „Гутенбергъ" на балжкъ пазаръ; въ про
брой на вестника е единъ отъ курсъ по модерно гледжосване.
винцията—при настоятелите на д-во „Куриеръ": Гебедже
„Съвремененъ театръ* трупата
аргументите въ подкрепа на
при Янаки Митевъ—Провадия п. Д а с к а л о в ъ — КаеОтъ днесъ почватъ устнитъ
предявените отъ далегацията матуритетни изпити за есенна на стария театраленъ деецъ г.
пичанъ Ив. Цанковъ— Н. Пазаръ Радевъ & Славовъ —
Матей Икономовъ пристигна
ш искания като отговоръ на та сесия въ средните у-ща.
Шуменъ Д. Радевъ—Е.-Джумая П. Станчевъ — Попово
вчера въ града ни и ще даде
извинението на г. Министра,
Бр. Собаджиеви — Разградъ Бр. Възелови —- Ясеново
НБКОЛКО
вечерни
и
дневни
че държавата не разполага съ
Коиферанси. По инициативата
Г. Пановъ — Г.-Ореховица П. х. Григоровъ — ЛескоРепертуарътъ
средства и то въ смисъль, че на Художествения кржжокъ пи- представления,
вецъ Д. Ивановъ-Търново Бобевъ, къмъ които всеки
на
театра
се
състои
изключи
\ъ бива да се харчатъ средст- сательтъ Николай Райновъ ще
нашъ читатель да има пълно доверие.
= .
телно
отъ
български
пиеси.
зата за театри, колкото и да посети тоя месецъ града ни, за
Й отричаме техната необходи- да конферира върху теми, ко
ЙИШР
Съобщихме, че по заповедь
юсть за духовния животъ на ито допълнително ще се съоб- на началника на пристанищна
:траната, когато дасетки и сто щатъ.
Отъ четвъртъку 9 того въ справедливо ропгание оть рата власть биде разваленъ мос
ици хиляди българи, свидни
„Кино Ранковъ" ще започне ботнишките среди, на които
та
при
флотските
казарми,
по
ШелЬзничарсмта
неутрална
кертви на Бълг. нац. идея,
който минаватъ пешаци чинов- представянието на единъ отъ т е отнематъ хлеба съ своя
(знемогватъ въ мизерия лише- секция вчера имаше организа ци, войници, селяни,
най-хубавит^ х у д о ж е е твеии прекомерно ефтинъ трудъ и
ш отъ всичко, което все още ционно събрание.. Разисквани и ученички отъ •1? ученици филми „Южна любовь" (Разго то въ време на една ширяща
„Сесъ-сев- рещени страсти), който за все Се безработица.
!и могло да подхранва въ еж въпросите по щатните та месъ" и др.
блици
и
по
съкращението
на
1Ьхъ съзнанието,
че j r t еж
Дългъ е на властьта да ..се
За да се избътне големото ки истински кино-любитель е
служебния персоналъ.
цело
събитие.
Той
ни
пренася
(ов-Ьци, а не животни.
йагрижи
за тези нещастници,
заобикаляне покрай мелница
Испания, страната на раз които не ще могатъ да се за*
В. Васйлевъ.
Заминаха вчера параходигв: „Сила", по НБКОЛКО пжти презъ въ
горещелитЬ страсти и южната
„Кюернморъ" подъ английско деня биватъ поставяни два ка опасна любовь,, на която еж върнагъ вече въ Русия, както
знаме, който пристигна сжщия мъка за минаване, но по запо способни красивите темпера това стана ясно. Необходимо е
да се евакуиратъ въ вът^
день и разтовари 130 т. разни ведь на пристанищната, власть ментни .испанки. Вь този филмъ ТБ
решностьта дето се чувствува
веднага
биватъ
изваждани.
Пи
стоки, за Кюстенджа. „София"
особено силно проявяватъ сво нужда отъ работни ржце, За
съ пжтници по крайбрежието* та се: кое подбужда приста ята мощь двете известни на едно съ това ще се намали и
нищната
власть
къмъ
тая
съ
и „Жакъ ФресИне" подъ фр.
варнанската публика кино зве застрашителната безработица
Шосето за Крумово, което е знаме-за Бургазъ — Марсилия. нищо неоправдана амбиция?
зди Лияна Хайдъ и Бети Хлайтъ въ града нт •
лонъ отъ шосето Варна—ДоВчера съ софийския влакъ,
О-ркестра на театра подъ диПолучено е въ дирекциите на
ричъ до 20 т. м. ще бжде принареждане
отъ идещъ отъ София, пристигнаха ригенството на г. h Папанчевъ
ършено отъ II трудова група. гимназиите
М-вото на просветата, презъ въ града отъ общ. безопас- изпълнява испанска подходя
Председательтъ на окр. пост. тая учебна год. да бждатъ въ ность еждебния инспекторъ и ща за филма музика.
• Варна 7 октомврий
Ьмисия г. М. Бояджиевъ вче- ведени отъ преподавателите инспектора на провинциални
Предвас1ителна продажба на
Б
объ
5 ваг. цена 815--885
ja замина за Провадия да от само учебници, които еж одо т е бюра.
билетите при касата на театра. лв., зимница 1 ваг. 715 лв., еч>рие конференцията на глав- брени отъ него.
микъ 1 ваг. 585 лв., фий 1 и
ИГБ учители отъ Провадийска
пол. ваг. 430—440 лв.
Съгласно новиятъ правилникъ
Тколия.
Днесъ пристигнаха въ Варна
по преносната служба въ Варн. •' | | . , / - _ У т р е : ; в ъ ' . ; . /
lap. „Кирилъ" заминава въ сре- пристанище намалено е число
3 ваг. зимница, 1 ваг. кукурузъ
i за Бургазъ—Цариградъ, а то на работниците и еж назна
28 бобъ, 3 ечмикъ, 1 фий и 3
ар. „България" заминава въ чени касиери-счетоводители на
слънчогледово семе.
хькъ Бургазъ - Цариградъ— отделите.
Ш ТараСЪ Б у л б а Я
Новиятъ съставъ на общинСрочни процажби отъ б- т. м.
фея-Солунъ—Кавала—Хиос
Сумите nd дизбаркото зана- ^Ш * « f « v U «jr., ww ^ скиятъ съветъ и.енергичность- кукурузъ 195 тона 450 лв., ле
Метелинъ. Очаква се тази предъ безъ уведомление тр£б•• ОТЪ ГОГОЛЪ
•. а та • на кмета г. П. Стояновъ по- ща 15 тона 600 лв.
:черь да пристигне пар. „Фер- ва да се внасятъ отъ агентите,
^_ _«.—.
H I не'до сега оправда*довърието
тандъ".:.-.; .;'.- -•••'• < '•,.•:-.- комисионерите и дрУ направо на В В В В В В В В В В В В не • гражданите.- Регулирането
Световни житни борси.
_ ' ••
_
..
|на отъ по-важните ,улици се
Лнверсъ 6 ОКТ.
касиерите.
Евентуално
възник
Оевободена е отъ длъжность,
Зимница
127 белг. фр. —839
Варненската
Окр.
Инспекция
/
ш
в
к
а
к
т
о
е
с
ч
а
я
с
ъ
) подаване оставка, учителка- налите спорове ще се разре- по труда съобщава следното: \
„Владиславъ", я Царь Бо- лв. 100 кгр. кукурузъ 95 белг.
шаватъ
отъ
пристанищния
каiпо физика при Девическата
1) Срокътъ за снабдяването и , '
« „Сливница" и > др. Това фр. — 628 лв. 100 кгр. .
1иназия, г-ца Елена Иванова. питанъ,
облепянето на осигурителните 1£ б
н е е д о с т а т ъ ч н о . Тръб
Нюйоркъ б окт.
ръбва да съжеляваме, защото
М-ството на просветата съ книжки съ марки е до 15 т. м. ' ва да се направи всичко въз
ца Иванова беше една добра писмо до тукашната Дев. гим и нЪма да се продължава.
Зимница 16675 цен. за 1 бу2) Всички работодатели, кои-j можно'да се поправи до кол
ка, отъ която 6 t x a доволни назия е отказало да разреши
кото
може
поне
ул.
„Влади
шелъ,
или 824 лв. 100 кгр., Ку
:ички ученички. Жалко е, че откриването презъ тая учебна то еж направили постжпки за славъ", за да се спасятъ граж
курузъ 129'5 цен. за 1 бушелъ
1кто нея е премъттенъ единъ год. въ града ни на Педагоги издаване на осигурителни книж даните отъ кальта, която ще или
653 лв. за 100 кгр.
(
мтель, който, както се нау- ческия институт ь, като мотиви ки, да се явятъ и си ги полу- се появи въ скоро време.
Не е
чатъ,
понеже
еж
издадени.
1ваме, не е по подготовка фи-' ра това съ общата насока къмъ
зле да се набавятъ бордюри и
3) На работодатели, на кои да се заставятъ собствениците
1Kb. ,
. '
,
съкратяване учителския пер
то еж издадени осигурителни
Вари. Т. И. Канара ще има ут- соналъ и неналожителните у- книжки, но необлепенихъ мар да направятъ тротуаригк
чебни
заведения
въ
страната,
Едно похвално нареждане е
• заседание за определяне
ки, да ги представятъ въ ин- направено-да^'не минаватъ теж
изхождайки
отъ
известните
фи
•легатигв, които ще взематъ
спекцията
до 10 т. киттз товарни
Z^X"^^27/'7,*Zl\Z"~^,\™\,
_
_най-ксъно
_Й„
каруци, камиони
шетие въ конференцията на нансови съображения.
м
,
за
да
се
облепятъ
и
подгз"* >
шарите определена за 15 т.
Денгубата по неразтоварените
и П
Р- о т ъ пристанището по ул.
аъ столицата, на която ще вагони на Варн. ж. п. станция печататъ
г. '
„Преславска", а по ул. „Оде! вземе резолюция за чужди- отъ днесъ ще се заплаща въ
Л\
1
поданици, които не носятъ двоенъ размеръ. Съ това се старите
4) Всички
еж длъжни
да » р ъ „ # 0 б а ч е ' п 0 С л е д н У я т а ' е въ
осигурителни
книжки
изрината
съ-трапища,
и слаби
1нансови тежести иупражня- цели бързото освобождаване на
представятъ
положение,
д н о окаяно
ц ела
работницитевъ си. инспекцията ете
коне
съ
мжка
едва
могатъ
тъ нелоялна професионална вагоните, за намаление остра
Следъ
14
т.
м.
на
неспази1
да теглятъ колите, които често
жкуренция.. .
та вагонна л<риза.
ЛИТ-Б горното ще имъ бждатъ | т ъ ъ
счупвания и пр.
Съ
актове
за
глобяване\„\.Ч
п „ и п кубика камъни и съ
съставяни
н-вколко
Бактеорологичната' станция" въ
Миналата вечерь къмъ 9 ча
Парижъ, 6 окт, Съобщамалко добро желание би мог
'ада ще поеме и функцията са веч. варненскиятъ житель до 10,000 лв.
1
ватъ
отъ Лондонъ:
ло
да
се
отстрани
тоя
недоанализиране водите въвар- Мошонъ Ялександровь изпра
Лансираната новина отъ н е ;
нски и шуменски окржзи и ща двете си дъщери: 17 год. кои столични вестници, какво, статъкъ.
„Дейли ТелеграФъ" пе
клЪдванията на кръвьта и Перла и И год. Виктория' да че Варненци, респективно сп.
чати една телеграма, спо^ДуктитЪ при инфекциозните купятъ грозде. Децата мина- кл. „Владиславъ" — Варна, еж
злести.
Оплакватъ се граждани, жи редъ ноятр въ четвъртъкъ
ватъ по ул. „Св. Климентъ". отказали да участвувать Во финалнитъ мачове за първенство вущи на ул. „Канадска" къмъ Троцки пристигналъ въ БаЧредъ вид\, че трудовата го- Въ тъмнината ги напада вне въ България, е лишена отъ морската градина, че никакви туглъ за да поеме коман
ад
а за подлежащите на 10 запно едно непознато лице ко всека достоверность. Ние съ лампи почти не се палятъ по дуваното на червената ар
«вна работа приключи й за- ето се нахварля върху Перла удоволствие се научаваме как тази улица. Освенъ, че ме$то- мия на Кавказъ и да поту°чватъ да се съставятъ спи- и почва да я души. Малката во, че" първиятъ тимъ на еп. то е осамогена покрайнина съ
ЬДИТБ на неявилит* се на та Виктория се развиква, но на- кл.. „Владиславъ" <—• Варна, всевъзможни изненади отъ апа- шя новото грузинско втьзва за глобяването имъ, съг- падательтъ се спуща върху й. който клубъ взема първенство ши и крадци, но и улицата е станив,
зено чл. 79 отъ „правилника Виктория припада:'На големия то между спортнит-fe клубове непавирана и съ настжпването
* прилагане на временната шумъ се притичватъ съседитв, съставляющи С Б. С Лига, на зимата става почти - непро
УДова повинность", то, сьоб- но непознатиятъ нападатель тръгва въ петъкъ сутриньта на ходима. Електрическото отде
•ава се на г. г. варненските сполучва благополучно да из 10 т. м. за София, за да вземе лени при общината требва да
чезне.
йДани, които не еж се явиучастие въ финалния мачъ за направи нуждното.
9 работа
но
Увлекателната Гоголева по- шампионата на България, кой
авя
'
се.освобожиниЪ 0 Т Ь т а к а в а . съгласно 24 весть „Тарасъ Булба", която то ще се състои въ най-уре
«истерско постановление — ни е доставяла толкова прият деното въ България футболно
По-вече отъ една година ве
збп И Ц И ' У ч е н и Ц". студенти, ни часове, е филмирана съ у- игрище —. игрището „Юнакъ" че н-вколко стотинъ нещастни
В0ЛЦИ в ъ а м и я т а и
жан
арм°
Р
" частието на, бившия режисьоръ въ Неделя на 12 т. м. сл. об. ци руснаци, които не беха до
Съобщаваме на всички
к о к ИяТа и тРУД°вачи> които на нашия народенъ театръ г. Този мачъ буди. голЪмъ инте- пуснати отъ съветското пра
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ви В ъ тРУДОВото Бюро най- варненски екранъ.
зание въ България. Въ неделя
Юяв Д 0 П 0 Р в и
ноемврий
Пристигна въ града ни r. T. ще се сложатъ на изпитание ната" Т е живеятъ почти на за вестника ни. Молимъ
^«дателнитв си документи, Фонтенъ, виденъ представитель два клуба .Левски" — София открито подъ негодни палатки, всички лица и учреждения
чре*КНВа Н е с ж изпратени отъ на железарската и стъкларска и „Владиставъ" — Варна. По- изложени на лошо време и на да иматъ пълно довери въ
болести. А противъ ония, ко
з Сее е Н И Я т а и м ъ ' з а д 0 м о ж е белгийски индустрии Той има
^-Х-.ито еж допуснати да се двй- него. •'•;
Сб отметнатъ по списъците
желаваме
успехъ
на
нашите
"-мгЬмотб желание да се зажатъ
изъ
града,
има
силно
и
1ов
уг
чржатъ търговски в р ъ з к и | съграждани.
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Стокови борси

В Кино Прошекъ Ш

Р

Пирижъ, 6 онт. Телеграфиратъ отъ Шанхай, че монголскнятъ водитель е разбняъ кнтайснито правителствени войски
като е плекнлъ 10,000 души.
като взелъ нови трофеи, множе
ство орждня.

Виена, 6 окт. Телеграфирал»
отъ Москва, че съвешъ на номнеавиторешилъдаешапреГоворито съ франция и да се
прешановятътакашщоийреговорят! съ Германия.
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Главна дирекция на жвШницить и пристанищата
порско машинно училище съ морски спец. школи

Обяблеш № 2451

д
на

:х™

шнно училище съ морски специални школи обявява,
че на 3 ноемврий т. г. ше се произведе търгь отъ
10 до 11 часа въ финансовите управления Варна и
Русе съ тайна конкуренция за.доставката на 300
(триста) кгр. гьонъ mtcTHO произведение на прибли
зителна стойность 36,000 л.
ПоемнитЬ условия и описания могатъ да се
видять всеки приежтетвенъ день въ домакинството
на училището—Варна и въ,. дена.на търга отъ 10
до,11 часа въ финансовите управланияВарна и Ру; се гд^то ще се приематъ и предложенията
Желающите да взематъ участие въ търга еж
длъжни да се съобразятъ съ чл. чл. 125—130 отъ
закона за „Бюджетата, отчетностьта и предприятията"
Залогь за правоучастие въ търга се иска 10 на
сто върху, приблизителната стойность въ банково
удостоверение.
Разноските по публикуването на настоящето еж
•за смЪтка на доставчика (Д. В. брой 149 отъ 2. X•;Т.

Г.

_

••

гр. Варна 22 септ. 1924.
Отъ Домакинството на учището
I Варненски еждебенъ приставъ

О б S3II3 Л © ZEZIEE 3

ssie

Въ допълнение на обявлението № 4769 отъ 10 септемврий 1924 г. публикуванъ въ Държавенъ вестникъ брой 149
отъ 2. X 1924 г. обявявамъ, че продажбата за: 1. едно двор
но место (отъ бившата кжща) въ е. Галата отъ'2000 кв. м.,
при съседи: Антраникъ Т. Озияновъ, пжть, брътъ и Георги
х. Дечевъ 2. Нива въ землище на с. Галата, м-Ьстностьта
„Кавакларъ" отъ 5"8 дек; при съседи: Сгаматъ Ллексевъ
Л. Ивановъ и Полихронъ Ивановъ.
Първоначална оценка 5800 л. 3 Нива въ сжщото зем
лище, местностьта Айлъкъ" отъ б декара при съседи: Илия
Д. Мухлевъ, Христо Антоновъ и Мустафа Молла Ялиевъ
Първоначална оценка 1200 л. 4 Нива въ сжщото зем
лище, местностьта „Караачъ Бурунъ" отъ 3 дек. и 4 ара
при съседи: Мустафа Молла Ялиевъ, Илия Д. Мухлевъ, брЪгъ
и Димитъръ Радевъ.
Първоначална оценка 680 л. 5. Нива въ сжщото зем
лище, м-Ьстностьта, „Караачъ. Бурунъ" отъ 10'8 дек.-присъседи: Илия Д. Мухлевъ, бр-вгъ, Железъ Лбаджиевъ и Тодоръ Георгиевъ. 6. Нива въ сжщото землище, местностьта
„Бахча алтж" отъ 67 дек. при съседи: дере чалия и отъ
двете страни Димитъръ Загоровъ.
Първоначална оценка 2010 л- 7, Нива въ, сжщото
замлище. мЬстностьта „Тавша улу" отъ 12 дек. при съседи:
Жеко Стойчевъ, Илия Мухлевъ, пжть и Христо' Георгиевъ.
Първоначална оценка 5,800 л. 8 Нива въ сжщото зем
лище, местность „Тюргенъчешме" отъ 1*2 дек. при съседи.
6ptrb, Мустафа м. Ялиевъ, Железъ Ябаджиевъ и Илия Д:
Мухлевъ.
Първоначална "оценка 960 л. 9. Нива въ сжщото земли
ще местность „Тюргенъ чешме" отъ1 9 дек. 2 ара при съсе
де: Илия Д. Мухлевъ, Яли Бекировъ,' * пжть и-Илия Д. Мух
левъ,
Първоначална оценка 7360 л. 10 Нива въ сжщото зем
лище, местность „Фандъкъ" отъ 3*1 дек. при съседи: Же
лезъ Ябаджиевъ, брегъ и Илия Д. Мухлевъ.
Първоначална оценка 620 л. 11. Нива въ сжщото зем
лище.; местность „Орта Бурунъ" отъ 2"1 дек. при съседи:
Жел-взъ Ябаджиевъ, Никола Стояновъ и Илия Мухлевъ.
Първоначална оценка 420 л. 12. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Тюргенъ чешме" отъ Г5 дек. при съсе
ди: отъ 4 страни пжть.
Първоначална оценка 1200 л. 13. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Орта Бурунъ" отъ 2'Ъ дек. при съседи:
отъ двете страни Ив. Илиевъ и Ив.Николовъ.
Първоначална оценка 460 л. 14. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Мемишана„ . отъ 127 дек. при съседиСтаматъ Ялексиевъ, Никола Ялексиевъ и Илия X. Симеоновъ.
Първоначална оценка 2540 л, 15. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Куле Тарла" отъ 9*1 дек. при съседи:
пжть, Данаилъ Ивановъ, Иванъ Илиевъ и Георги Д Русевъ.
Първоначална оценка 3640 л. 16. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Куле Тарла" отъ 3 дек. 6 ара при съседи:
пжть, Христо Яндоновъ, Стаматъ Ялексиевъ и Иванъ Николовъ.
Първоначална оценка 780 л. 17. Нива въ сжщото зем
лище, местность „Вишне Тепе" отъ 5-1 дек. при съседи:
Мустафа м. Ялиевъ, Илия Д. Мухлевъи Христо Янтоновъ. |
: Първоначална оценка 1530 л 18 Лозе въ сжщото зем
лище, местность „НовитЪ лозя" отъ 2 дек. при съседи: Бошко Димитровъ, Мустафа м. Ялиевъ, Йорд. Златевъ и Дана
илъ Ивановъ.
Първоначална оценка 1000 л. е почната на 3 окт. 1924 г.
и ще продължава до 3 ноемврий 1924 г. 5 часа следъ об съ
правонацдаване 5 на сто въ 24 часа.
Горните имоти еж собственость на покойния Панайотъ
Димовъ отъс. Галата и сепродаватъ по постановление на II.
Варн. мирови еждия. Желающите да купятЪ имотите могатъ
да се явяватъ вевки приежтетвенъ день и часъ вн канцела
рията -ми и да наддаватъ.
гр. (Варна, 6 X 1924 г.
' ' I Сждебенъ приставъ: Д. X. Ивановъ.

РекламитЬ чрезъ в. „ВЯРНЕНСКИ
НОВИНИ постигатъ цельта си,

Брой 66

Спо-ртъ,;

на това събрание, цельта на
което е. било приготвянето на
единъ воененъ планъ за дей
„Тича"-— „Левски* I
пропаганда.
ствие въ балканските държави
Още единъ ' безинтерес^
ЖЕНЕВЯ, 2 окт. Постояното и въ Унгария.
мачъ—съотношението
на л
Всички
те?и
факти,
които,
приежтетвие на Интернационал
лите
беше
много
несъразм!]
болшевишкигв
агенти
се
мжното разбиранив публикува ре
Шуменскиятъ с. к. „Леб
зултатите отъ една анкета ко чатъ да . опровергаятъ, по еизлезе
съ единъ тимъ/: кй
ято установява положително и динъ най-положителенъ начинъ
не притежаваме никаква
обективно причините, които еж еж установени отъ анкетата.
венчт^го^тй-наг^цг самблова и технически norf
заставили третия интернацио Отъ
налъ за постигане целите си но се З^становява, jgJLPgTiE— твена игра. Приьоми "<:щщ\
да избере балканските държа интернационалъ днесъ за_ днесъ отдавна оежцени на бракувй
Отделните по-добри, сравм,
ви за най-удобни за повдигане
революция. Въ този рапортъ е най-голямата опасность за телно, се губеха въ общц
мира въ Европа.
безпомощность. )
-|;
се казва: .
Въ
момента,
когато
Лигата
к
• Третия интернационалъ е доЗаслужава внимание титй
шелъ до заключение, че бал на народите прави извънредни на „Тича" съ новия си съста»!!
канските държави еж един усилия за умиротворяване на б играчи отъ първия тии|
ствено най-удобния 1 пунктъ за света, третия интернационалъ 5 нови, именно — двете кр|
предизвикване революцията въ прави интриги, за да предиз и десния инсайтъи дватастр
вика нова война.
,
централна Европа. <
нични хафбяка, Въ този сис|
Третия интернационалъ съз Като се базира на помена тавъ тимътъ би могълъда и
нателно се ползва въ вевка ТИГБ дати чрезъ тази анкета де жизнеспособенъ, но ейед
балканска Държава отъ рево-;бюрото на интеонационалиото раз една грижлива тренировка. $
люционит-fe елементи, -за да бирание се обръща къмъ тре рахи „довре десниятъ Щ
скара държавите помежду имъ тия интрернационалъ, к а т о центъръ хафбяка, ц. форвар|
и по такъвъ начинъ да се пол твърди, че е абсолютно необ лъвия инсайтъ и левия крае|
зва отъ конфликта, който съ-.j ходимо да се взематъ бързи
здава най-благоприятния те- мерки и се предизвикатъ и ;Първиятъ хафтаймъ завърш
сьздадатъ причини за нова вж- съ резултатъ 4:0 въ полза в
ренъ за революция.
Възползвани отъ гостопри трешна и вънкашна война, ко „Тича". 3 гола направи лтЛ
емството на австрийското пра ято е приготвена отъ третия инсайтъ вь 23, 32 и 44 MHHJI
вителство, третия интернацио интернационалъ и да застави Играта се аодеше поч1И щ
налъ е организиралъ въ Виена Виенския комитетъ да упраж предъ гола на „Левски".
ни предизвикателните си дей Вториятъ хафтаймъ даде
най-силния центръ.
единъ голъ на „Тича" сж|
Въ Виена функционирате: ствия за това.
отъ левия й инсайтъ и едиа
1) Балканскиятъ к о м и т е т ъ
2) Централни комитети (или Покупка на рибарски корабъ. на „Левски" отъ центъра <|
клонове) отъ комунистическите Както е известно, отъ пре рварда му. „Тича" презъ й
партии на Югославия, Ромж- ди една година се говори за рия хафтаймъ даде една м|
ния, България и Унгария. 3) Пер- покупка на единъ учебенъ ри го по-слаба игра, за см-feti
соналъ на секретариата за барски корабъ за нуждите на на която-„Левски усп-вдааи
пропаганда въ източна Европа. практическото рибарско учи кува доста често.
4) Н-вколко революциони ма лище
Пакъ ще изкажемъ ней
кедонски групи.
Търгътъ е насроченъ на 21 волството си отъ липса j
Все въ Виена излиза и офи- окт. До 20 октомврий се при редъ въ игрището.
*
циаленъ органъ на третия ин ематъ офертитв. Търгътъ ще Мачътъ между малкия ти|
тернационалъ, кореспонденция ,се произведе по доброволно на „Тича" и първия тимъ)
интернационална и една бога- СЪГЛасие. Въ бюджета на Ми „Спортни другари" даде pes»
та библиотека за пропаганда i нистерството на землецелието татъ 3:0 за „Тича".
Cald
на балканскит-в държави, за; и д Ъ р ж а вните имоти е предУнгария, даже и за Германия виденъ кредитъ отъ 2 милио
и Янглия.
на лева за тази цель
Въ последните месеци се Тържната комисия се състои
купува про#|
държаха въ. .Виена редъ,:спе отъ следните лица: председа
662.—
циални i конференции отъ к о - | т е л ь : а С. Карасимеоновъ, Ггзелгия .
17 ! 89 , •IB
митетигв, после една конфе юрист
ь-консултъ при м-вото I Б. Пеща
г
Виена
.
19,30]
ренция на комунистическите и | „ а " земеделието; членове:" В
408'
Прага
.
)
з е м л е д Ъ л е к-и партии С . Димитровъ. началникъ на
32 70 414,Германия
отъ балканските държави и бюджетно контролното отделе
50 619,
51
611
Лондонъ
една конференция на групите, н и е п р и сжщото м-во, дирек331
720 ' 736;.
подчинени на изпълнителния торътъ на рибарското учили Парижъ
238!—I 246;
комитетъ.
ще г. Станевъ, механикъ Щра- Гърция .
610LИталия.
598Вънъ отъ това бе свикана и серъ, мех. Кашлакевъ, инжен
i3650;—'36981една конференция на болше- корабостроитель Пампуловъ и Швеция
7 2 3 0 76,8!
вишките военни агенти за цен- като представитель на общ. Ромжния
195-1200,
Сърбия
стрална и източна-Елропа.
кметъ г. П. Стояновъ.
7330 741
Тази конференция се пред
Изглежда, че комисията ще Цариградъ
2620!~2б54;
седателствуваше отъ Егаровъ, може да i направи добъръ под Швейцария
5315,-5383
шефъ на една отъ болшевиш- боръ, понеже ще има на Холандия .
137 20 139
ките армии. :
Ню-Иоркъ
разположение доста оферти
13720 139
Канада . .
Егоровъ е дошълъ нарочно
62750 Щ
въ Виена, за , да приежтетвува Печатнииа „ГУТЕйВЕРгЪ-шна- Египет, лири

Комунистическа

Б. Н. Банка за 8 on

щ
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ръсшъта ха тшт.

шатъ 35-техъ се изм-Ьнять
веднажъ и ставатъ привли^]
телни, даже очарователни
Преди всичко се показв^
Ето какво казва камъкътъ 1мене и до мнозина други мжже по-малко претенциозни въ"
(камъкъ на немски значи Ща- които мислятъ като менъ—же вота. Като млади госпожи,
йнъ, Стеинъ)
ната достига най-хубавите си
„Тукъ си спомни тихо единъ години, когато изпълни- вече биратъ вече по-лесно, каквб
влюбенъ за своята любезна" 35-техъ и ги премине. Младото възможно и какво невъзмОЧ
T
(гелиебте значи и любовница!) момиче, хубаво св-вжо е, без Знаятъ сжщо и какъ pw
Весело ми той продума: ста спорно, една очарователна дру да се обличатъ и схваиДО
по-добре значението|
ни свидетель, о, камъкъ!
гарка, но мъчна, тъй като тя много
житейските
блага. ПрестаВД
Но не се подигай, ти имашъ самата не се познала още въ
тоже
да
бжцатъ
дребнави. Щ
още много другари:
своите капризи. Нейниятъ мла
Всека скала изъ полето, ко денчески чаръ губи поради не- десеть и петь годишни, тЬЩ
ето храни мене „щастливеца." сръчностьта й и некаква нео- ватъ по-гостоприемни, а отИ
Всеко дърво въ гората, око дяланость у нея. А жената, не- Л-БМО значение е сжщо и Щ
ло което снова странствуващъ, навършила още тридесетъ го обстоятелство: по-начетени ?
Зова съ чувства на священ- дини? Тя се чувствува малко ватъ и познаватъ по-добр**
нодействие и радость: бжди ми разочарована. Тя знае за жи рата, света. Тогава гй ста^
отлични другарки. Толкоз* $
паметникъ на щастие!
вота вече много и слицевре- вече,
че почватъ да разбир^
Само тебе, обаче, давамъ мено малко. Тя има опитность което съвсемъ младигв - ^
думата, както изъ множеството, даже, може-би горчива опит не еж способни да схвани
Едного салтъ си избира Му ность, обаче, все-пакъ е изне че мжжете ценятъ у' »&п^
зата и любезно му целува ус надана още и отъ загубата на на първо место умението : !
най-малкия идеалъ. Между то съ дадатъ една приветливи
тните".
> Гьоте.
Въ епохата, когато Фрау ва, подобно на младит-fe моми наЕжилището едно блажен^
Фонъ Щайнъ е била най-мно- чета, има и своите настрое отъ хармонични чувствай^
го идеализирана, най-много о- ния". Нвторътъ на разсъжде отъ спокойствие, каквото *
бичана отъ Гьоте, каква е би нията върху темата: „Коя е най1
ла възрастьта й? Предполага хубавата възрасть на жената" намиратъ въ суровата катМ
•
, ;3
се, че тя е била тогава на 35 намира, че последната е на ви дневность.
години—възрастьта на горои сотата си, когато минава 35-хъ ; Това изкуство най-еьвър^
НИГБ на Балзакъ.
години, защото тогава sce раз но владеяла — казва авто?
Единъ. английски .писатель вива у нея душевната хармо тъ „Мжжъ" — жената $
пише, подъ псевдонима „мжжъ" ния. Той настоява, че много четиридесетьте години. -JX
че жената е най-очарователна момичета, които'нематъ никаи „съблазнителна" между 35 и къвъ шармъ нито на 20 години
40 години. Що се отнася до нито по-късно, когато навър-
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