ВАРНА, 18 юний 1925 г.
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11 Летонъ Кино. Паласъ
задъ Златна Котва шзва

Днесъ

Всеобщи любимци талантливите

съ Ната/ия Лисенко и й. Маззкухинъ
ВЕЛИКОЛЕПНАТА

ДРАМА

ЙШКВЕШ УТРИННИ ЙНФОРМаЦИСНШ
Начало 8Va и 10 часа
АБОНЯМЕНТЪ: за година 300 лева
II |р«£Й: Г .! Г Ж
за 6 месеца 160 л , за 3 месеца 80 л- | | ИчЦЦШВ ДЗС

ОБЯВЛЕНИЯ : по 150 л. кв. см Приематъ
се въ агенция „Книжнина* до пощата

«№
пристигна А Н Г Л И Й С К О Х А С Е
специална марка „ПАЗАРЪ ПАРУШЪ" и се пустна" въ
продажба на фабрична цена. Достатъчно е само едно
запитване или опитъ да се увери почитаемата клиентела.
Пристигнаха сжщо и два вида БЪЛИ ШЕЗИОТИ за летни
2—3
дамски и ЙЙШКИ КОСТЮМИ.
983

ОЪОБШ!

Г

Въпреки неколко кратнит-fe ни предупреждения въ варнен(ите вестници, намиратъ се граждани пжтноповинчари, които
1ватъ подмамвани отъ лица препоржчващи се за агенти на
орото ни, като имъ взематъ пари ужъ за сжщото*
Обръщаме внимание на всички граждани пжтноповиничари,
> пари се даватъ само при предаване на квитанциите имъ и
никакви аванси не отговаря.
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Отъ Бчфо Пдтна Пшшность.

на шосна й ш
масивна двуетша
съ четири стаи, два салона, кух&ш изба
п е р а л н я , егсгктркчеслю и :п'Ь чилми я вспчпи други
удобства. Спободса '-n't жплищеа ксмисен.
Сиравка вч саката кяща: уд, Ч е р е в ъ - в р ъ х ъ № 1,
срещу брвшиарниц&та tm Братя ДйВДОВЗ. 4-965—10
Е-етавзгнетяшпззвввзшв-га

ПЕЧАТИ, М ш ц "I S ™ S T • I H I l l
Изработвамъ венкакъвъ видъ печати' за общини, училища,
банки и учреждения. Изработка красива, трайна и гарантирана,
ЦЕНИ К О Н К У Р Е Н Т Н И .
Диря и представители по всички градове.,
5-945-5
СИМЕОНЪ КИРОВЪ — Провадия.
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но«плентъ система „LANG* nmm употребявана 8/6 Ц
съ апаратъ за cimsa пльва систека „Ховеръ Шрансъ" Щ
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се дакагь презт. б а Н Н И й
СеЗОНТЬ близо до морска
та граакна 2 с т а и СЪ

кухня, баня и епектрич осветление.
В' Х Р И С Т О В Ъ , ф «бряка „Лтгозгu - В:, риа.

2

Въ центра на столицата-

АПАРТАМЕНТИ ОТЪ В И 3 СТАИ
и всички удобства

Г о т о в и ' л к> xt JEE ш зае
Цбпи отъ 60,000 до 120,000 лени н а и з п л а щ а н е
за годния и повече.
4-951-6
Споразумение ЙРШШЪ ПВРЙШИЖ, УЯ. ЛвГв 27
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САРЪВД

Тютюиевя кооиерац\vi't производители и търговцк,
искате ли сфтипи, здраяп и бързо доставени тютюпеяи саргци, поискайте оферта отъ

• Г. as:. Г е о р г и е в ъ
.

с. Лжж.еие — Чепинско.
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въ мината „Прннцъ-Борксъ"
Нови подробности
Преди два дни ние първи
съобщихме за експлозията ста
нала сжщия день въ мината
„Принц/ь Борисъ" при Плачковци. Днесъ отъ София офи
циално се съобщаватъ следни
те подробности:
София, [7. Въ минното от-ние
при М-вото на търговията се
получи снощи кратка телегра
ма, съ която се съобщава фак
та. Телеграмата гласи:
„Вчера въ 9 часа стана експлозйяГ Часть отъ работниците
еж излезли, други еж застрашени. Други подробнр.^.^ЯН!?
нема.
Мината „Принцъ Борисъ"работи отъ 15 години и изкарва
дневно отъ 100—ПО тона доб
ри коксови въглища. Експлоа
тира се отъ френско д-во, чий
то директоръ е инж. Мариновъ.
Мината е надъ Плачковци, на
северната страна на тетевенс
кия балканъ. Пластовете еж
вертикални.
При експлозията еж паднали
всички подпори и е станало
срутванието. •
Днесъ отъ М-вото заминаха
за мината инжен.-инспекторъть
Киро Белевъ" й инж. Поповъ.
Търновскиятъ прокуроръ сжщо заминалъ за местопроиз
шествието.

Спадане на храните.
София, 17. Отъ разнитЪ страни
на царството се получаватъ съ
общения, че има силно спадане
на цената на хранитъ.
Така, отъ Ст.-Загора телетрафнратъ, ча хранитъ на пазара
отбелязаха непредполагаеио спа
дане — съ 100 лв* на хеитолигьръ.
Това е въ свързна съ многото
добра реколта, която се очаква.
Ще спадне твърде чуетвително и
цената на хлЪбана всвнАде въ
царството.

За доброто ва страната
Завчера м-ръ председателя
г. Цанковъ и м ра на желез
ниците r< P. Маджаровъ въ оби
колката си изъ южна България
еж посетили и Стара Загора.
Предъ кореспондента на в.
Борба г. Министъръ председа
теля заявилъ въ свръзка съ
последните събития:
„Правителството, съ мощната
подкрепа на гражданството, про
явена съ неизразима готовностъ,
полага всички усилия за да ув%ичае съ пъленъ усггЬхъ предназ
начената СА спасителна мисия,
натв насочи страната изъ новия
пжтъ на истиненато демократич
на свобода, кйръ и сговоръ".

--*J

по з. з. д. Между арестуваните
има много жени. Болшинство
то отъ арестуваните еж мла
дежи отъ 17—25 г. За много
отъ ГБХЪ не е могло да се
предполага, че еж въ свръзка
съ конспиративната организа
ция.
, *
t

Заловенъ беглецъ.
Преди неколко дни, когато
се разглеждаше делото срещу
Милтеновъ и другарите му,
еждътъ бе оеждилъ на смърть
задочно и неговия помагачъ
Димитъръ Коцевъ, който се бе
отклонилъ.
Завчера ,обаче, полицията
успе да залови укрилия се
конспираторъ въ Карнобатъ,
който се скиталъ изъ тая околность прикритъ подъ чужди
имена. Заловения веднага б е
отведенъ подъ усиленъ конвой
въ София.
В. Търново, 17. Властите
вчера заловиха една банда отъ
24 души отъ града и селата,
която извършила много обири.
Въ техъ се намериха много
крадени вещи и хранителни
продукти.
"•• • '.•-•
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При изпълнение на службата
си железничари има ранени
отъ 1 Дприлъ 1924 г. до 1 ftnрилъ 1925 г. 72 души, отъ ко
ито 16 души еж останали ин
София !7. Народниятъ валиди. На всички ранени е
предетавитель Цоаю Враш- ] отпусната помощь 262,500 лв.
лявовъ (сг^'вн1се въ народ-,!i Презъ:» сжщото време има уби
ното събрание законодател- ти при изпълнение на служба
ко предложение, споредъ та си железничари 22 души,
[наследниците на които е
което лицата, амнистирани на
отпуснато 1,100,000 лв, помощи,

ботници, които работели въ га- по чл. 1 ал. 1, се освобож
лериите, спасени еж 9, убити давате отъ гражданска отПротивъ болшеввкитй.
еж двама. Не е известна учас- говораость,' предвидена въ
отъ Букурещъ
тьта на 19, на 1 ннженерътзус- чл. 4 отъ закона за еждене чеСъобщаватъ
еж получени положителни
накъ 4 надзирателими_заведу- и наказване па виновниците сведения какво въ целия Кри
щъ мината- Въздушното тече за народната катастрофа.
мски полуостровъ еж избухна
ли повсеместни противоболшение въ минатае възстановено
вишки бунтове.
Открити
скривалища
веднага следъ експлозията съ
цели села се вдигнали про
помощьта_на модерния винтиБлагодарение усилията и у- тивъ болшевишката тирания и
латоръ- Днесъ продължава у . мелото действие на властьта подкрепени отъ гражданите и
силено спасителната^ работа и въ Сливенско, следъ като беха голема часть отъ армията)
укрепяването__на__ съборените заловени всички конспиратори която минала на страната на
места. Разрушенията_^отъ екс въ тоя край, открити еж и т-fex- народа, заели държавните уч
ните скривалища които възли- реждения и складовете ;сь
плозията доколкото може да се затъ на 15.
' оржжие.
."
'"' "
'
види досега, не еж много гоВъ тия скривалища еж на
Въ Семфирополъ болшеви
ЛБМИ."
мерени оржжия, медикаменти, ките биле прогонени отъ въс
гримировачни материали, ко таналото население. г Много
мунистическа литература и ар складове на болшевишкото
хиви на нелегалните.
оржжие въ Кримъ биле хвър
Со^ия, 17. Отъ известно вре
Намерена е сжщо въ едно лени въ въздуха. Противоболме се говори наново за разту отъ скривалищата и равносмет шевишкото. движение ежедневрянето на Народното събрание. ката за изразходваните пари но се разраства и обхваща (
Поводъ за това дава речьта, отъ обирана котленска банка. челата область.
••.••<•_ .'<••'.
която държа на единъбанкетъ Отъ тази равносметка се виж
единъ отъ сегашните министри, да че тайната печатница която
II
който заяви, че вероятно презъ се откри въ с. Гавраилово въ
месецъ октомврии или ноември скривалището на Ст. Ивановъ
Съобщаватъ отъ Москва че
ще се произведатъ нови зако е купена отъ сжщите пари за въ гр. Ростовъ на р. Донъ се
нодателни избори.
е разразило страшно наводне
150,000 лева.
Споредъ както ни се обясня
ние. Мостовете на реката били
ва отъ лица, близки до прави
Ст. Загора, 17. Въ Т.-Сейменъ отвлечени, трамвайните , релси
телството и добре осведомени, и селата: Златенъ долъ, Фер- сжщо. Улиците били наводне
идеята за едно евентуално раз* динандово.ГЗлатица, Долно бе- ни. Населението си е служило
туряне на камарата си проби лево, Навъсенъ се откриха съ лодки. Разрушени били; хи
ва пжть и това искренно ce t всички ятаци на Митю Ганевъ, ляди кжщи. Наводнени били
желаело отъ известни прави които направиха пълни само фабриките „Червения, Донъ",
телствени кржгове.
признания, Невинните се осво пивоварните фабрики, артиле
Противницит-Б на това гле бодиха веднага.
рийските казарми, складовете и
дище и изобщо на мисъльта за
Следствието на укривателите др., ж. пжтните движения били
смената на днешния кабинетъ на М. Ганевъ въ Т. Сейменъ прекратени. Гарата била отде
сметатъ, че разпущането на се е на привършване и ще бжде лена отъ града и наводнена.
гашната камара не само не е внесено въ воен.-полев. еждъ. Водата достигнала до 2 метра.
нуждно, но е свързано съ вре
Привлечени еж обвиняеми
дни за страната последствия.',;! повече§отъ 90 души обвиняеми Печатница Д. Тодоровъ — Варна"

Рочьта ва щтъ инктръ

Pip. 2.
ш

На аудщия
София, 17. Н. В. Царьтъ прие
вчера управляващия австрий
ската легация Калурись и управ
ляващия полската
легация
Парто заедно съ r-жата му.

50-P0I- Илар. Мащшшм.
Елена, 17. Днесъ започна тука
тържеството по случай 50 год.
отъ смъртьта на Иларионъ
Макариополски и полагане ос
новния камъкъ на училището
на името на Кириарха.
Градътъ е празнично настроенъ и изпълненъ отъ гости
отъ София и околните гра
дове. Начело на софиянци еж
проф. С С Бобчевъ, народн.
предст. Хрелопановъ и делегатъ
на Св. Синодъ. Тукъ еж и тър
новския митрополигъ Филипъ
и окр. управитель.
Гостите беха посрещнати
снощи въ с. Миндя и имъ бЪха
поднесени цветя.
Тази сутринь има панахида.
,Следъ пладне ще има градинско
увеселение в ъ м-Ьстностьта
„Калето".
В.-Търново 17. Въ неделя ще
се отпразнува тукъ най тър
жествено 50тодишнината отъ
смъртьта'на-,Ипарионъ Макариополски. Поканени еж да приежтетвуватъ: Н. В. Царя и ми
нистрите, Софийскиятъ митрополитъ Стефанъ и Търновския
Филипъ ще отслужатъ литур
гията и панахидата въ църк
вата Св. Никола.
На тържесвото ще участвуватъ всички благотворителни
. д-ва, гимнастическите и спорт
ни организации, двата на зап.
офицери и подофицери и пр.
Сжщо ще се открие и памет
ника на Боруна.

T m p r i шмвдатор.
17. Днесъ
л В. Търново,
еждътъ приключи далото
: срещу учениците конспиратори отъ Търновската м&жка гимназия и се оттегли
за изготвяне приеждата,.
,която ще се прочете утре
сутриньта.

дъ л ото
срещу нонспираторитЪ младежи
София, 17,'юнч. Делото срещу
конспираторите продължава.
Ив. Славински, 35 г., бакалинъ
отъ Ихтиманъ, участвувалъ въ
септемврийскитв събития, оежденъ и амнистиранъ, обвиняемъ
като членъ на организацията
и началникъ на петорка. Презъ
и. августъ 1924 г. се срещналъ
съ Янгелъ Георгиевъ въ кафе
не Виктория, дето му предложилъ 2000 лв., за да ги даде
на една вдовица. Предполага,
не парите еж отъ събрани по
мощи. Кантарджийски му далъ
.2000 лв-. отъ които взелъ 400
лв. за покупка на панталони,
а остатъка чрезъ Гждевъ предалъ на четата на Кискиновъ.
Огь едно село взелъ два чувала съ брашно, захарь, оризъ,
цигари и др. ужъ за своя сметка,

.Наоненеси Новини

Някогашната ц л щ въ

зарека Трибуна" се появи съ
Н. П. Ноов-ь.отъ 8 кл. отхвър общение че при гласуване за
но после се указало, че rfe еж
Тази огромна пустия h
ля показанията си предъ сле бламиране председателя «а по колкото Европа (а е щ'
за Кискиновъ.
пулярната банка Петъръ Маз едва съ 300,000 жители), J
Нинола Новански, 30 г. участ дователя.
вувалъ въ септемврийския мяПетровг. и всички останали невъ. се биле въздържали два- била такава и въ предищй;
тежъ, признава се за виновенъ подеждими отхвърлятъ показа
времена. Има много факт,»;
въ известни пунктове. Ходилъ нията си дадени предъ следоват. "ГоГсъобщение на отговаря то показватъ, че дажеив^
е да чака камионъ съ пушки.
на истината. Верното е, че торическо време, преди HJ
Разпита иа свидотолить:
Получилъ е две пушки, за себе
гла вече отъ 2,000 години, Тщ
Иконоиовъ отъ общ. безопас- всички приежтетвующи оеж
си и Гждевъ. Ходилъ въ София
сували единодушно Р*« в °Д е н " дЪлове отъ безплодното <,
тность.
разправя,
че
при
разпо едно тържество и тамъ се
не отъ лични съображения, а песъчливо море, еж билищ
срещналъ съ Таранджийски, следванието на подежеимите отъ общия интересъ на делото. тущи културни области.
не
е
употреберо
абсолютно
комуто каззлъ. че едно лице
Така още Начиголъ и 1щ
искало да се срещне съ него никакво насилие върху никого.
еж открили изъ подъ n-fecv
и се срещналъ въ хотелъ Вик Всеки самъ е написалъ пока
те стари изображения на п
тория, което му казало, че занията си. Обоснява какъ
Пловдивъ. Въ неделя се със
требвало да се образува мпа- Марковъ и защо се хвърлилъ тоя федеративния мечъ между гове и на разни растения,
Напоследъкъ еж били щ
отъ общ. безопастность. Мар
дежка организация.
сп. клубове отъ първа диви
Продължи разпита на под- ковъ билъ замесенъ въ много зия „Тракийска Слава" и „По вени развалини на ц-Ьли ,
еждимите Ив. Гудевъ 35 г. и работи като воененъ органи- беда". На мача б-feuie се сте- дове съ белези на висока i
заторъ, а Стратиевъ да варди
тура. Такъвъ единъ градт,
Хр. Милчевъ 38 г.
калъ неколко хиляденъ народъ. развалини, заровенъ въ ntt
Вчички правятъ самопризна складоветк
При добра и свързана игра и ци на югъ отъ Триполи, е е
ния въ по-голЪмата часть отъ
София, 17. Апелативния еждъ отъ двете страни, мача завър рия Домугодисъ, чиито мр
обвиненията.
отъ вчера р а з г л е ж д а ши съ резултатъ 1:1.
морни колони, широки план
Илия Дикевъ Илиевъ въ теж големото д-Ьло по пернишката
— Сжщия день се състоя и
ки вериги, не се признава за афера, която на времето презъ мача между членовете ^отъ рани улици, водопроводи и>
виновенъ. Дошълъ въ София миналия режимъ създаде го- втора дивизия „Кубратъ" и нали и днесъ еж предмещ
презъ 1922 год. отъ Нова За лемъ шумъ. Подеждими еж „Караджа". Мачътъ не бвше удивление, макаръ да еж оо
гора, дето билъ доста акти- 30 души — бившиятъ магази- особено оживенъ и завърши нали отъ техъ само малки
венъ комунистъ, но въ София неръ, механици, монтьори и безъ нъжой да отбележи голъ валини.
се отказълъ отъ партийна дей- други отговорни лица. Призо
ность. Свършилъ е юридическия вани еж 150 свидетели. Защит — 0:0.
— Спортния клубъ „Отбра
факултетъ и постжпилъ въ ници на всички обвиняеми еж:
Италиянската банка, дето се Храновъ, Липовански и Петковъ на" се преименува на с. клубъ
— Споредъ официалната а
срещналъ съ Габровски. Стажа Поради това, че н-вкои отъ „Слава."
тистика
числото на безрабо
си прекаралъ при Григоръ свидетелит-fe липсватъ, Д-БЛОТО
Русе. Въ неделя тукъ се съ
НИТБ въ Дшлия на 25 май т
Чешмеджиевъ, Предъ общ. бе- се отложи за следъ пладне.
стояха големи конни състеза
зопасность призналъ некои ра
ния. На състезанията най-вече е достигнало до 1,176,100 дущ
боти, понеже го било страхъ.
се отличи поручикъ Лекарски, сиречъ съ 1080 човъжа пове>
ЕДЙО
запитване
Председ.: Вие имате юриди
който получи 4 първи награди. отъ миналата неделя и съ t
ческо образование?
Въ редакцията се получи 11 награда получи ротмистъръ хил. повече отколкото мин. t
-Да.
спедното:Преди нъколко дни въ Цаневъ, III — поручикъ Доб- дина по това време.
— Всредъ рибите въженб
— Предъ следователя нали софийския *и Дместенъ печатъ ревъ. Отъ подофицерите 1 на
си призналъ некои работи?
писа, че М. Николовъ идр.сж града вахмистъръ Пжтевъ, П— ското езеро върлува чудна en
— Да.
изнесли тиквено се за Гърция вахмистъръ Донковъ и други. демия. Презъ последнята се
— Е, карцираха ли те?
съ парахода България, и че Отъ взелите участие въ състе мица всекидневно бивали к
— Не.
това семе е било примесено съ занието войници взеха 5 на хвърляни на брега средно i
— Какво.въздействие упраж бобъ. Писа се че по тоя на- гради, Хиляденъ народъ се бе 10 хиляди мъртви риби. Пр;
ниха върху тебе;
чинъ е било дескридитирано стекълъ на това тържество на чините на тази странна епид
мия еж неизвестни.
— Само морално.
хубавото име на България и пр. нашата млада конница.
Председ.: (Къмъ Табакопъ,
Действително факта самъ по
който силно инервирано се при себе си е поразителенъ въ тоя
ближава) Познавате ли тази смисълъ, че въ бждаще трудно
госпожица? Отговори ясно и ще се работи съ външни тър
категорично, безъ шикалкава- говци, ако тукашнитв такива
на износна цена въ курортната часть на града между д-во
ния. Правихте ли събрания. Го продължаватъ да вършатъ та
„Гроздъ" и търговската академия, до кжщата на Бр Мил-*
ворихте ли за Ленинъ и Троцки? кива безчовечни нъща. — пита
чеви, около 300 кв. м- Удобно за постройка на жилище и
Табаковъ крайно инервиранъ се, прочее какви мЪрки еж взе
и дюгенъ. Споразумение ред. В. Новини за П.
1-989 31
ржкомаха.
ти, или см-Ьта д а в з е м е
Председательтъ го моли да спр-вмо тия и др. експортьори,
се успокои, но той продължава за да не се черни страната отъ
на износна цена: 1. Дара кг .СЕда ржкомаха и да отрича, въп неморални търговци стоковата
стома „Брашовска" тир..95 и
реки че предъ следователя е борса въ града ни. Считаме че
направилъ пълни самопризна стоковата борса най-малко не
напълно вапазенъ. 2. Ешоводш
ния: какъ се е образувала въ бива да търпи за членове тия колело за водениц до 5 я комплектъ съ двойни кнтрз
София конспиративна rpyifa хора, ада ги изключи отъ спи трансмисии и реуллио колело всичко железна конструкция
и прочие.
съка си веднажъ за винаги.
1-3 Споразумение Редакцията „Варненски Новини" за М. П. 90
Г-ца Ант. Василевг, стройна,
Ще чакаме.
висока, слабичка, не се приз
нава за виновна. Била членка
Нови фаоови ххо 200 лв.
Напи провинция
само на философското д-во при
Софийския университетъ. При
Кови пазарь. На 14 т. м. ак
знала предъ Общ. безопаст- цизния началникъ заедно съ
ность неверни неща.
пристава направиха внезапна
Дама която иска да
Василъ Христовъ йЯатовънесе ревизия въ содолимонадовата
има хубава шапка съ
признава за виновенъ. Пушка фабрика на Бойчо Стояновъ
н а й м о д е р е н ъ фата, която е станала причина за кждето заловиха 2 кгр. разтвосонъ, преди да иде
неговото арестуване, случайно ренъ захаринъ въ Н-БКОЛКО бу
другаде, нека прове
му е'дадена. Отхвърли приз тилки. На сжщото лице и дру
ри фасоните и рабонанията си предъ следователя. ги пжтъ еж правени анализи
тата*на шапкарница
П. Ст. Вълчевъ не се призна на произведената отъ него, ли
монада и се е указвало че ра
ва за виновеоъ.
Председателътъ прочете по боти съ захаринъ, за които
казанията му, въ които е приз случаи има съставени два акта— Днесъ 15 тукъ падна неналъ, че Станчевъ, секретарь
на ул. „Котленска"
на ученическа ядка, е раздалъ запомненъ пороенъ дъждъ, при№ 11 срещу новия
нелегална литература и обра- друженъ отъ необикновено сил
общински театъръ и
ни гръмотевици и голема буря.
зувалъ ядки.
клубъ борба.
П. Д. Милковъ билъ аресту- Добре че немаше градушка,
Д. Илиевъ
ванъ на 2 май и е разправилъ защото повредигв въ такъвъ
и
на следователя неистински ра случай биха биле грамадно.
о в и фаоонигпо 200 лв
боти.
— Въ местния в. Ново Па-

— Яхъ, колко^страдаме отъ
проклетитЪ слугини! Преци n-feколко дни моята знаете ли
Въ женското д-во на Равно сетителка.
какъ ме изложи? ТрЪбваше да
правните имаше големо ожив
— Спи ли се въ такива ежд- приежетвувамъ на едно соаре
ление. Предстоеше да се из боносни дни! f\, вие съ нова въ 7 часа и поржчахъ на слу
работи петиция до Народното рокля?
гинята да ми приготви тоалета,
събрание съ която да се ис- — Специална за случая!
а тя проклетницата тъй се
кагь права еднакви за жените
И заредиха се посетителките. пипне че ме накара да закъс
каквито имать и мжжетв, а Госпожите отъ управителното нея съ цели 6 минути)
особено да се дадътъ избира тело за всички намираха по
— Ями чухте ли, г-жа Дотелни права и на жените.
некоя любезна дума.
носничева какъ критикувала
— Колко сте мила г-жо Фъс- г-жа Развейпрахова? — Тя ка
Въ залата, кждето бе опре
фъсова
съ тази шапка!
зала. не заслужава да се м%рделено да стане събранието
— Представете си, вчера ка въ висше общество!
още отъ рано бе се събрало
— Пъкъ себе си невижда —
управителното ГБЛО на женско слугинята на г-жа Контева при
то дружество начело съ своята чинила такава тревога на до цела махленска клюкарка!
председателка r-жа Пернатова брата госпожа: оставила върху
— Ями външностьта й? Нановата и блуза единъ конецъ цапа си сурата като нЪкоя
и посрещаха гостенките.
— Вие сте подранили, пох отъ трипоскитв, и тя целъ старомодна коконяца . . .
— И като се повлече съ
вално! — поздрави една по день го влачила изъ града!

ГОРЕЩИ РАВНОПРАВНИ

ШЬ РАЗНИ СТРАН!

ПРОДАВА СЕ иразно мФето

.Дехия"

оная надиплена рокля!
-- Добре сте забелезали!
Тя пъкъ каква е мода. . .
— Научихте ли за скандала
преди малко на г жа Митканова съ мжжа и?
— И тазъ добра. Може ли
събитие станало преди поло
вина чаоъ да не го узнаемъ!
— Нали еж интересни по
дробностите? . . . у ж ъ п р и я .
тель, пъкъ оная сцена въ гор
ния край на градината . . .
— Хм, новости! Дзъ отдавна
я подозирахъ . . .
Събранието се откри.
Председателката на дружест •
вото г-жа Пернатова следъ ка
то два пжти се поклони и петь
пжти оправи шапката си откри
събранието и даде думата на

ораторката г-жа Дърдорков*
— Жени] — започна оратор'
ката —- насъ ни потиска едно
ужасно зло. Това зло има само
едно название: мжжъ! И презъ
целия си животъ, дълги веко'
ве жената е робиня на това
зло и не смее да махне p*w
и да го у н и щ о ж и г\Щ°
е мжжътъ? Една дума има са
мо въ нашия речникъза него:
нищожество!
И това нищожество има на'
халството да иска вечно да ии
управлява. Помислете си само
кол.со е по-издигната женаТ»
надъ мжжа: Кой върти целия
домъ, ако не жената?Ние'въз
питаваме децата, готвимъ •:'';•
— Пфю, какво унижение'•"
чуватъ се гласове.

Брой В10

Варненски Новини
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ХРОНИКА.

въ Русе отъ рекламното бюро
Червенковъ и Поповъ.

Народно събрание.

Онолийското учителското д-во
$иква събрание въ сжбота въ
пол. ч. сл. об. въ училище
\в. Климентъ" при дневенъ
тъ: дневенъ редъ на конгреи изборъ на трима делегати
сжщия.
|Оплаквать ни се граждани, че
|зни празноскитающи се шиЬж изъ лозята и вършели
1уми, като опустошавали че|ши и други плодове. Сжщо
<а били пускани по хаврите
|битъци на паша и често на
низали й изъ редовни лозя и
|насяли щети.
во „Черноморски Юнан-ь" на
т. м. следъ огпразнуване 50
ишнината на Иларионъ Ма[ряополски ще направи излетъ
с Паша кйой, кждето ще
(де юнашки игри. Канятъ се
чки членове да взематъ учае.
Отъ утре 19 т. м. се открива
но „Лада" съ филма „Около
|ета въ 18 дни."
Непреривните картини отъ
ората и Фауната, както обиИГБ и нравите на жителиотъ всичките части на свеще държътъ подъ силно
ечатление публиката.
Съборът» на бълг. Нар. морени
)воръ ще се състои вероятно
езъ м, Явгустъ въ гр. Русе.
|Чната дата ще се оповести
пълнително.

Комисията по оценка повре
дите, направени отъ парахода
Виктория на кейовата стена в. чера привърши работата си и
установи, че те възлизатъ на
278,000 лв-, които следва да
бждатъ платени отъ компания
та, чието притежание е пара
хода.

София, 17 юни.
Мина на 3 то четене за
конопроекта за отпускане
народна пенсия на Панаретовт, бивш. пълн, м ръ въ
Ватанттонъ.
На трето четене предложенрето за освобождение
отъ вносни мита вещи за
германската легация.
На второ четене законо
проекта за адвокатите
ХР- Тодоровъ (ег.) пред
ложи изменение на чл. о
*
ал. 2 — да ее ее дава пра
во на адвокатиее нар. пред
ставители, окр. съветници,
учил настоятели и общпн.
съветници да защищаватъ
страни, които Q& въ проце
си съ държавата, окр. уп
равления н постояняи ко
мисии.
Това "предизвика бурни
дебата. Обявиха се протнвъ:
Валтовъ, Кйорчевг, Чернооковъ. Изказаха се за: Кр.
Славовт, А Дассаловъ. Гла
сувано предложението се
отхвърли.

Пар. Варна пристигна вчера
гриньта направо отъ Цари
адъ.
Пар. „България" се очаква
къ въ петъкъ или сжбота
) того) сутриньта и ще зане въ вторникъ вечерьта за
ргасъ, Цариградъ Пирейска
ния.
Българ. Параходно д-во съобша по поводъ изнесеното въ
чата че за въ бждаще пис
та за Цариградъ требва да
адресиратъ само „Стамбулъ",
шправило справка чрезъ своа агенция въ Цариградъ и
реките власти еж заявили че
добно нареждане не еж да
ли.
Сводовия мостъ на р. Камчия
шосето Провадия—Яйтосъ
29 км. отъ десетина деня се
зои и вероятно до края на
юна ще бжде готовъ.
Пристигна въ града ни г. П.
ойчевъ, директоръ на Сво
дния театъръ въ СофияГ-нъ
ойчевъ е въ намерение да
еме Л-БТНИЯ общински теаръ за презъ сезона. Ще даспектакли свободния театръ
гастроли на сили отъ надния театъръ.
Тютюнить отъ м. г. реколта
окржга по-голямата часть
зятъ още непродадени поди обстоятелството, че центе
пно спаднаха. Въпреки това
г. реколта въ декари не е
малко отъ м. г.
Получи се въ редакцията ни
ой 4 отъ в. „Изкуство" безатенъ рекламенъ вестникъ
литература, театъръ, реклатърговска и пр. издаванъ

Агитационната седмица на ма
кедонските младежки органи
зации въ България ще се със
тои отъ 21—28 т. м. По тоя
случаи, местната организация
„Бр. Миладинови" прави трес
кави приготовления за по ре
зултатното й изнасяне.
Лвтенъ Кино Паласъ Днесъза
последенъ пжть ще представи
великолепния филмъ „Демона
Искушитель съ участието на
Наталия Лисенко и Иванъ Мозжухинъ.
Надарени съ неоценимъ артистически талантъ. които мно
гократно достави на Варненци
истинска "наслада и оставиха
незгладимо впечатление при
испълнение на главните роли
въ „Кинъ" сега още еднажъ
показватъ своето искуство въ
Демона Искушитель.
Професионалните училища въ
Царството презъ м. уч.год.еж
били всичко 92. Отъ техъ 21
— търговски, 34 — домакин
ски, 13 — стопански и по неколко разни други.
Издържани еж: отъ държа
вата — 35, отъ дружества 17,
отъ частни лица 14, отъ окр.
съвети 9, отъ общини — 8, отъ
търговски камари 7 и отъ фон
дове 2.
Най-мнобо проф. у-ща има въ
София 23, въ Пловдивъ — 16,
Търново — 11, Бургазъ и Вра
ца по 7, Плевенъ — б, Русе—
5, Варна и Кюстендилъ по 4,
Ст.-Загора и Шуменъ по 3 и
други по 1.
Черно море, общедостжпни
студии отъ Сава Н. Ивановъ
се получи въ редакцията.
Студиите на г. Ивановъ еж
написани на лекъ общодостжпенъ стилъ и даватъ една из
черпателна картина за нашето
море въ всЯко отношение.
Изданието е спретнато. Кни
гата заслужава да бжде про
учвана въ нашите училища и
четена отъ §всеки българинъ.
Доставя се отъ Бълг. Нар.
Морски сговоръ и отъ автора
й въ Варна, струва 30 лв.

Отъ петъкъ
ВЪ ЛЕТНИЯ

Кино Паласъ
високохудожествения филмъ
5^2J2«jy3

ЕЩ>"Е^З

мдапп
Четете утре

^арменски ^(овиш

Зошйш и Мпокп
София 17. Днесъ пр. об
зомл.- парлам. група има сьвУЪСТПО заседание съ пост.
приоАтотвие на стюза.
Делегацията която 61s на
т о п е н а да преговаря съ
Драгиевъ за сближение док
ладву, че Др.агисвь се претивопоставилъ
решително
за ветзко сближение, защо
то това би могло да коипроментира Драгиевистите.
Тази декларация се по
срещна съ недоволство отъ
Томовъ, Марковъ..
Утре пост. приежтетвие
ще излезе съ комуни ке по
регаенито.

София, 17. Утре спгциа-,
ленъ съставъ отъ соф. пол.
САДЪ заминава за Врчцч, за
да разгледа на У.0 того де
лото срещу
врачанската
младежка комун, организа
ция. Обвиняватъ се 18 уче
ници по чл. 2 и 16 отъ
з з. д. — смърть,
Следъ това дгЬло ще бждатъ гледани далата срещу
врачанските конепираторки
ученички на брой 29 и срешу белослатинските конспиратори.
София, 17. |Воен.

касац.

САДЪ започва утре разглеж

дането

касац.

жалби

ОСАДРНИТЪ на смърть

на
отъ

Пловдивския воен. САДЪ
четврма' чирпанско конспи-

шкшатшЖ

1 Orp'.i Ь

Театро въПРОВАДИЯ

раторй.
...-ч \:rJ
София, 17. Следствинго
Както въ Народния ни теасрещу берков^ката >гладеж. .qBTp>, така и въ по f уред^игЬ
консииративна организация -ойИ<провинциални театрите, е
е приключена и изпратена ,г)ае1пазилй традицията да се рт• ,«рива. теахрад^^, (4 яезонъ е1 сь
въ софийския воеиекъ пар- г, ,национална,;даа|*га..Л)6ане,
кцто
кетъ.
-с:Нв;ли. п9асилата г нв { ^цак,ъв*
i Зцконъгпрезъшедиц Цатр^внъ
исезрнъ,не;Ярлоетав%втйРлбъя'
v гаряка : п.иеса-гг.-Д ^целиятъ^нре.
> nepTpap>,;iнаетия- .театри ?се
Ангора 17 Бълг. пълнои. .уСъстои <'отъ i |Съррруенни,;|френ.
м-ръ С Радевъ пристигна ..ски, английски,!.немски^,>руски
. и др.- пиеси» гк"ойтр ^ег^отличатукъ и има продължителенъ v ватъ по своята изкълчена пре*
разговоръ съ нар. комисаръ „-.финена ;;салонрсть.т (Съ(-л-)гова
по"външните работи,
v лрвдпочитаниес»?, чужди пиеси
. се убива ^инициативахв ^за-гизПарижъ 17, При вота ка ,-:ДИ1-ане на .ряднагд, ни драма
мара вчера отхвърли разис .-на родрбающа .висота.гВъ, това
кванията по комунистичес .ртнрцление счихамъзв нужно да
ката интрепелация относи .^упрекна, и провадийскатаУт*втсрвлна rpynBirHpHTOinRep-b^CBOii
телно Мароко. Двама со -Аг~5,г.,ра0рта,прсвенъ,уе! Jne
Ч
циалисти гласуваха съ ко е откривала сезона сьн>_Бъцг*
мунистите, 18 съ мнозинст , .пиеса, гНР.и -не у е внесла: f n o
вото, 84 социалисти и 7 ре- ;Вечеготъ t2 роднЧгПиесц,цр>ппубл. социалисти се,въздър ь.роснатв-.група-.напослед-р^И**
ч гНея#иистрр.,т слиеса, Бррисдавъ
жаха.
отъ Ив,г^азРвЪ|цеднаАтънв,й»
Парижь, 17. Съобщаватъ популярните драми въ ; -бълг.
литература иля,|допадна!и на
отъ Пекингъ, .манифестан нашите
актьори.' Т-нъ "^Енчевъ
тите поискаха отъ м-ра на ?-';'([Бо^йслай*У по тййъ и фигура
външните работи да скАса '!дБпаДаше'гза1р6Лята^ '• ^-"
1Г
сношенията съ Англия и Т, В.| ПоШй? (Киръ Тодоръ)
ц&лата английска концесия даде'11'йай-йскре'й10 и завършена
игра; ОснЪЪйите Елементи ! ! за
Тан-ту.
•'''създаШ^й^кй^ййР^бяка^доврв
;
!
Паришъ, 17 Съобщаватъ отъ ' 8йстъйвй'йЯ Яко ^ЬйъДжйвв! да
Лондонъ: Въ Кантонъ населени ' рабо^й^съ^Ъьцдотб!' у"сърдие' Въ
това" напрй1лени8, ка^Ь интри*
ето изби 70 офицери и войници. fвнтъ"' би'"' бйлъ^е¥аменимъг
Големо вълнение владее в ъ
Г.г Б: МаврогайЬйъ'- (Асвнь)
Хамъ-Комъ и бурни манифес съумя ^ ^ ^ ^ ^ ' " п р й в д и в о - б б *
на^истЪричШия 1ЧЩкЦп*
тации станаха въ Пекингъ и р"аза
!
•
'•'
пълно
"НодхожйаЩе
-'зй^рдШта.
Диназинъ. Янглийскиятъ инже;
г
Т-ца
С;
Мирчйва
(Зок)
кЪкто
неръ Маканзи е убигь в ъ въ:други пиеси^йаде^ддвЪЯиШвнхай.
... , .,, ;! телна" игра. По'Йъпш'йй:Д(|нйи
' 'йЬтйстйченънатЙрее-бйапълно
Атина, 17. Новото прави- •.06тгою^З°на"ЗЬ1|.,*м1"ад •" •«
вятелство на, Михалакопу- ' Г-Жа "Дйканарова" (Тайара)
J
?
г
лоеъ се представи снощи 6eme д66р^? Силййте йШйЙТ1*
бяха
^предадени
съ
WUCtWo ц
въ Народното събрание.
вжийявайе*^ «* tt'mn
Отговаряйки накратко на i Г ц а Шиварова .(Ирина)3 да
опозицията м-рътъ на ..ВАТ- де хубава и мотивирана Jfrpa.
1
решн. раб.; Дшдил иеъ заяви, По тонъ неи^падаше.'ЧнД
Г-йъ Гайдевъ (ДеспЬ1п§гСйа«
че неговата оставка нима
заплашителенъ
характеръ
противъ бившото правител
ство и одобрява напълно подълъ; !;князъ^ 1 р'баче^м^! лй'п«
политиката на , СА щото но сваше оня творчески ейтуейазй-и
който влагвше ВЪ ; друга роли.
всички точки.
М-ръ председат. даде по 'Съ йскШейиен'а 1 Щ Щ Й ¥ ^
яснения
по ' вътрешната, |и х-ца Георгиева ! осШадитЬ
;дейс'тв.": лица^не,' ддНрийШка
външната, стопанската и [много, като ди^детайтй^ЩЩо
(
финансовата политика на ,случаййо;участвуваха>^п1й^сат
4
бившето правителство. Го '; Илюзията въ рбстайоЙкатаи1бй
ворейки по въпроса за мал '" йретигната! ,Й^.\й6кеш|.^|аР*^»
цинствата, .той .цридомни } очаква1 едйо' хуНой(." ЙзггьНйеййе
\1рер;Ьййъ^в
недавпашнрто решение, на т като".се. има
дчаств. не беха йрб^?.артйс?и,
съвета на,,Общ. на народи f,cb изключение да двййаТв'^'
r
т е , като заяви, че Гърция летайти въ йзкуствЬ^о.';51и*г
е изпълнила напълно и въз
Ив. МавВбгайб'въ*
намерява да - изпълнява и
йк ^urfieT
занапредъ задълженията си
произтичащи отъ договора
:;
относително' малцинствата.
Правителството : получи
; ; г уЛгС-ьборна^ м б, 5 5 03| 1
довврие.съ 1В6 срещу 81
(до Д-ръ Лнскюлиевт»^ «I
гласа. '
•'•
приема болни^пр.едихпп]
963 после" обедъ.^5^!рп]
Печатница Д. Тодоровъ, Варна
sr

въШш-Гй

А-ръИ.Ц§й,шКо5ъ
Гвнешогъошсръ 1

3L2LJL

— Перемъ!
— Каква обида! — прекжева
ожеството.
— По ц ^ ъ день се караме
слугините, а нощемъ като
дойдатъ МИЛИЧКИТБ съпру_ продължаваме съ техъ . . .
ивотътъ ни е цвлъ адъ! Въ
часа отъ денонощието, 25
s заняти!
^acтaнa голвмо възбуждение.
посетителките настръхнаха
УПЪ отъ нарисуваната кар<а и множество фалшиви ко„ сеч потърка ляха по земята...
Едни се втурнаха да успокоатъ ораторката като й подсяха вода, други я разхладявасъ веерите си а трети нежя избърсваха съ кърпички-

те си.
Най-после, когато настжпи
малко успокоение, събранието
пакъ продължи. ^У всички вече
6 t легнало убеждението ч е
жената е много по више сжщество отъ мж.жа и се р-вши
да се искатъ немедлено право
и за женит-fe — ако не по-го
леми, то безусловно равни на
мжжките...
Започнаха да изработватъ
петицията. Първо и първо се
искаше да се дадътъ избира
телни права и на жените. Раз
бира се, че въ разискванията
взимаха участие всички приежетвующи.
Ами какъ ще се гласува, съ
избирателни карти ли?

— Разбира се, тъй както и
мжжегв!
— Никакво различие! — из
вика една буйна дама.
"— Никакво, никакво! — раз
викаха се всички.
— Но, многоуважаеми дами
— намеси се една не отъ найм л а д и т е — знаете ли, че
въ избирателните карти ще
тр-вбва да се вписватъ и годи
ните на възрастьта ни?
Студенъ душъ като че ли
обля ц-влата аудитория.
Настанаха дълги, мълчаливи
минути.
— Та не може ли тъй безъ
карти? —обади се най-после
една съ унилъ гласъ.
— Но какъ ще удостоверя

-.у.. • -.:• -.'.a -:;:H>,j>,«JH<:)!]'.rJ<.Jf)

m®}

ваме самоличностьтв си > въ една дама и.,си?издезв.к* ? ю
такъвъ случай?
—^ Добре че ме подсетихте,
— Какъ.. . нали ще се явя азъ пъкъ бехъ;обещала.-;?.го«'
ваме лично .. i нека ни гледатъ,
;
--' — Но избирателния "законъ •' ~ КаЖ забравихъ' «а *Шш
. .на^слугийята:^
Е;:^1:.^^
гласи . . . •
'•••"',
: И когато ^председатедката
— Глупава работаГ1 !
стана да закрие^'събранието,
•'— Неприлично е една поч ;1 само дветегчленки.отъшвСтоятена де м а да изла га на показъ
• телствотд: .бЬха, -^останапи о отъ
"възрастьта си.,
двете и страни* оЗалата.йбеша
— Особено предъ мжже!
р
— Да искеме тогава специал ;празна. Нс<- тя1 пакъ 'изпадни
• св'оятъ дългъг' -' * ™ « т№>
ни женски бюра.
— Хм... те пжкъ каквито
еж клюкарки•:.-'.'
,ради ,ва%носгьта^;-.иавдда1Р8Ка|
Пакъ мълчание.
— Яхъ извинете ме, но азъ до неговото,^правилноя;разр**
се забравихъ — имамъ проба шение, отлагамъ събранието^а
при шивачката.... Вижте вие неопределено времеи.!—|Ь*;'
какво ще решите — измънка
И. Я. Волний.

,, .... тщтз^ЛтМ?'

Стр. 4

Варненски Новини

Високъ жестъ

Варненско Градско Общинско Управпениа

на родолюбив

Обявление № 21698

Отъ няколко гол;;;.п злостор
ници бЪха разкъртили бронзо
вите надписи и иеицит-Б надъ
паметниците на „Хр. Ботеаъ"
и „Василъ Левски" въ „Алеята
на възраждането" въ примор*
ската градина. Всички се въз
мущаваха отъ това злосторничество и си оставаха съ възму
щението, а паметниците стоя
ха все така нащърбени, което
говореше зле за нашето отечестволюбие и чувство къмъ ху
бавото.
На 10 т. м. управителниятъ
сьветъ на д-вото на запасните
подофицери «Другарски Съюзъ" единодушно взе решение
да се лоправятъ венците и над
писите за сметка на дружест
вото. Работата по реставрира
нето на повредите е почната
и наскоро ще бждатъ възста
новени.
По този случай |дължимъ да
изкажемъ похвала и адмирация
на Дружеството, което съ този
си жесгъ подчертава колко му
• мило всичко родно.

Еимзонъ I Симерь_овъ
адвокатъ
»п Аинан н-къ, инспекторъ на и вото н а фЙИ
т Т б°ившъ банковъ чиновникъ, защищава дела п р е
сиите, бившъ оанк
с ж д И Л И ща.
„ .««би- обжалване данъци, митнически постан08.
Специална ^ ^ „ ^ о д н и дела, покупко продажба н.
ления, глоби браотразв *
^
п видъ справки и
бИВ

rp. Biipift, 17 юний 1925 гьдина.
Вь допълнение па обявление «\° 7009 отъ 26' мартъ
т. г., публикувано г/ь дързкавенъ вее гни кг. брой <г>6 отъ ТЛТб-3М°ТЧаирай„'о «дни безплатно.
/
12 юний т. г., обявява се на гптересуюшнг!'. се, че на
Кантора ул. " » ™ ™ ™ № 3 ( д о 1 ^ ^ л ^ т ! £ '28 того р/ь помещението на Вариенското данъчно укравлеппе, ще се произгеде търгь съ тийп \ конкуренция ш
отдаване на иредприемачъ доставката на: 1) 80 броя чу
гунени и 4 броя огнеупорни вани СЪ принадлежностите
имъ на еума 824000 л в ; 2) 150 метра железни галпачио о д о ф а б р и к а н т и !
зирани трхби, 90 броя железни галвапззирани те щика,
80 броя железни галванизиранк
муфти,
20
броя
желъзии
Фабрика за вжгпедвуокисъ
галвапизирани колела всички 3U сг инсталира пето пз:ъ
Рачо Н На^ввъ — Русе т
на сума 14860 лв.; 8) Единъ змеевивъ, две втулки фланда, единъ люкъ съ термометри, едпа центрофугална иомДоставя гаглеаа киселина винаги по-евтино on |
па еъ принадлежности'!!; й, единъ копдепзаторъ и единъ
коькуреицвяга. Фабрични цялиидри отпуска^срещу Я
елецтромеръ сь инсталирането имъ на сума 12J800 лева.
Всичко 460160 лева.
полкчна гараяция. 14-731-20 Производство гарантирано |
Наддаването що става изобшо или по отделно, и то
въ цели проценти върху одшшчоигЬ цени, изложени въ
ведомосгьта за цените, приложени къмъ ноемнпг!) усло
вия Желающите да взенатъ участие въ тьрга предстаМорскГМашинноУнилище съ Морски Специални Шир,^
вятъ 5 % залогь 23080 лв. вь банково удостоверение п
въ чл. 125 отъ закона sa бюджета, отчегПремазанъ добитткъ предвидените
ностьта и предприятията документи. Предложенията ще
Онази нощь, близо до гара се приематъ до 15 часа. Тържнитъ книжа съ нужните
Стралджа на самата ж. п. линия
На 26 юний 1928 год. отъ 10 до 11 часа въ В»,
пасели четири биволи. Когато обяснения, ще се даватъ въ архитектурното отделение ненското Данъчно Управление ще се произведе тьрп
влакатъ наближил машинистътъ при общината вейки ирпелтетвенъ день.
забелЪзва добитъка и започва
Разеоскигв ио сключвано договора и публикацията доброволно съгласие ва доставка на преено и кисело s.
ко за училището, както следва:
да Дава чести тревожни сигнали, еж за смътка на предприемача.
обаче биволите [продължавали
Количеетво
ПрйбЛиз( ctolii
пом. Кметъ: Б. Е. Лефтеровъ. 1. Ilptcao шл-Uo . . • кгр. 4000 . . . 28,000
.спокойно да си пасьтъ. Тъй
като н е е било възможно
Секретаръ: П. Димовъ
2. Кисело млеко . . . . 5000 . . . 45,000
влакътъ да се спре веднага,
машината прсмазала двата би
За правоучааие въ търга ее иска задогъ 5 вас
вола а другите два ударени отъ
въ
банково
удостоверение върху приблизителната пър!
скарата отхвърлила на страна.
II Варненский Сждебенъ Приставъ
начална
сгойяость.
v
Едва тогава влакътъ е спрялъ
ПоешнггЬ условил могатъ да се иадятъ в<"Ьки ii|
и следъ като еж биле извадени
отъ подъ колелетата премазани- ftfir.efiftS2»ifi Шл ' J I F P Въ допълнение на обявлението ми с*тс!конъ день въ Домакинството па Училището в
те[биволи, продължилъ пжтя]си. иОЯоЛвПИс 112 ( Ш У ПОДЪ № 2503/925 год. публикувано деня на търга въ Данъчното Управление въ Варна.
Добре е, населението покрай двукратно въ Държавенъ Вестникъ брой 47 отъ 1/V1 т. г. обяЖелающите да взематъ участие въ търга сл д:щ
ж. п. линия да не оставя до вявамъ на интересующите се, че продажбата иа долеолначения
да
се
съобрк-яянатъ еъ чл. чл. 125 — 130 огъ -закона
битъка си на паша покрай недвижимъ имотъ а именно:
Една кжща находяща се въ село Аджемлеръ, състояща се бюджета, отчетеостьта и предприятията.
линията, особенно нощно време.
•
отъ две стаи за живеение! отъ които едната вътрешна стая
Ако
презъ
горното
връме
не
се
получатъ
ваноеи
надъ маза, а другата съ баджа, направена отъ камакъ, дърво
КОГА И К Ж Д Ь
и пръсть, покрита съ местни керемиди, застроена на 48 кв. мет дтржаьното съкровище цени, комисията следъ oCtjive
се е появилъ първия човъкъ
ра и праздно дворно место 1952 кв. метра, при съседи: Нас 2 до 4 часа ще обходи пазаря и отъ 5 до 0 часа i
Директоръръ на американ ледниците на Георги Богдановъ, Георги Гайдарджията, Сава приключи търга въ Данъчното Управление.
ския музей за естествена исто Стефановъ и улица, оценена за 30,000 лева, е почната на 2-й
Гербовите марка n t обгербване: поемпйгв услеш
рия, знаменития палеанталогъ юний т. год. и ще продължава до 2-й юлий т. г. 3 часа следъ 45 л в ; водомоетьта— 10 л в ; дпговора — 10°/00; n.f
Хенри Осбърнъ бе излезалъ обедъ, съ правонаддавание въ 24 часа 5 на сто.
Горния имотъ е собственость на покойната Неделя Атана писката 1 лв на 2000 лв; приемателните протоколи •!
преди неколко години съ на
учни данни и доказваше че сова отъ село Лджемлеръ, продава се по протоколното опре лв. публикацията около 300 лв. сл за сметка па ДОЙ!
чика.
гр. Варна, 16 юний 1925 год.
местото кждето за пръвъ пжтъ деление отъ 14 май 1923 год. на Варненский окр. еждъЖелающите да купятъ имота, могатъ всеки присъственъ
се е появилъ човешкия родъ
Отъ Домакинството на Училището
епустиното плато наМонголия- день и часъ да се явятъ въ канцеларията ми въ гр. Варна да 1 - 680 1

ВНИМАНИЕ!

JHD Д|рекцм иожеяез.1 прнсгинщ
Обявление № 1421

За да се проверятъ тия твър
дения, въ 1920 г. се е образу
вала експедиция отъ американ. ски учени, които ето вече 5 го
дини работятъ въ Монголия и
еж добили голЪми резултати въ
своите издирвания. Експеди
цията е намерила богата изко
паема фауна отъ най-древните
гигантски животни и яйца отъ
динозаври—най-древните яйца
въ света.
Експедициите сжщо е откри
ла, остатъци на човека отъ ка
менния периодъ. Въ пустинята
Гоби те еж открили следи отъ
човекъ: части отъ скелетъ,
кремъчни орждия, обгорени
кости и черупки отъ страусови
яйца. Споредъ професоръ Ендрюсъ, ржководитель на експе
дицията, тая находка датира
10 — 12. хиляди г о д и н и
п р е д и н а ш а т а ера.
Това предположение тр-Ьбва да
се вземе за верно, като се има
предвидъ че първата поява на
човека въ Европа, споредъ на
учни изчисления, датира отъ
преди 30—35 хиляди години.

Размириците въ Китай
Движението на китайците
противъ чужденците продъл
жава. Завчера въ провинциал
ния градъ Еянивенгъ възбуде
ната тълпа нападнала католи
ческата църква и я опожарила,
като убила намиращия се тамъ
по това време и единъ италиянски свещеникъ.

преглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ.
гр. Варна, 5 юний 1925 год.
1—984—1
I! С-кдебенъ приставъ: Г. К. ДДНКОВЪ;
1-й { В А Р Н Е Н С К И

ОЖДЕБЕНЪ

П р о в а д и й с к о Т у р с к о В а к ж в с к о Настоятели

ПРИСТАВЪ

ОБЯВЛЕНИЕ 1> 3335. 2ЬгГТ55Л

гр. Провадия, 10 юний 1925 год.

2524 отъ 2 май 1925 год., публикувано въ „Държ. В къ", брой
Ир: кадийското Турско Вакжвско" Настоятелство
53 отъ 9 юний 1925 г., обявявамъ, че продажбата на: Единъ
хотелъ масивенъ подъ название хотелъ „Италия", сега приспо- в«ва и на внторесующигв се, че въ канцеларията на L
собенъ за тютюневъ складъ на „Компания Женералъ Д. Та- вадвиското^ Мюфтийско наместничество на 1 юлиИ
бакъ", състоящъ отъ 4 етажа, съ изба и два балкона върху отъ 9 до 6 ч следъ обедъ ще се провзводатъ при
181 кв. м. и до него друга постройка масивна отъ единъ етажъ
приспособена за ресторантъ и кухня, застроена върху 1629 кв. за отдаване подъ наемъ на наематели за време една
м., место съ дворъ отъ 80'48 кв. м.. Мазата подъ хотела е на дина начиная отъ 1-й августъ 1925 год..доЗОюлвИ
две отделения, първиятъ етажъ целъ салонъ, до него къмъ год. следните ваклвеки имоти, а именно:
двора по продължение на салона до известно м4сто преграда,
1) Чобанъ д;камия . .
вториятъ и третиятъ етажи съ по единъ салонъ и отъ страни
2)
Солакъ
„
. . . ' . " . ' * '
lOOOfi
по 4 стаи, съ клозети, а четвъртия етажъ построенъ впослед
3)
Оарл-Хюс.
ЛЖ*МЙЯ
тавапа . . [
ствие, общъ салонъ цътшта постройка масивна снабдена съ ка
5000
нализация, вода и приспособена за електрическа инсталация,
4) Татарската джамия (люкянъ и ханъ)
HOW
находяща се въ гр. Варна, !11-й уч., ул. ,.Охридска" № 4229, а
800
5) Дюкявъ подъ Сарл Хюс. джамия
сега № 12, при сгкседи: Наследниците на Латифъ ефенди Яку8011
бовъ, наследниците на Георги Илиевъ и ул. „Охридска".
0
Хавана
Чарши
джамия
.
40
Първоначална оцЪнка 200,000 лева е почната на 10 юний
1925 год. и ще продължава до 10 юлий 1925 год., 5 ч. сл. об.
н а ч а £ Г о ; е н Г В О У Ч а " Т И О ™ П т 1П.'върху»
съ правонаддаване 5 на сто въ 24 часа.
1
Да и а С м а т ъ г
Горния имотъ е собственность на Братя Двадисъ и Мар° Р н и т * имоти требва)
каръ Дзизови отъ гр. Варна и се продава за ипотеченъ дългъ с- (.бп^^Г *
3 а К И а З а бЮДЖеТа
къмъ Д р ъ Г. Ганчевъ отъ гр. Варна.
^"риятиета
°
' отчотностьта Г
Желающите да купятъ имота могатъ да се явятъ ВСБКИ
приежтетвенъ день и часъ въ канцеларията ми и да наддаватъ. 1 . 9 g ^ H ° C K l I ' r l ! '•* з а о«*тка на конкурентите.
гр. Варна, 13 юний 1925 год.
1
1
1-985-1

Отъ Вак^всното Настоятел

1-й Сждебенъ Приставъ: Ив. Симеоновъ.

IКЖША' 0 " 8 "'. се; а тда-а

р Р Ц Я Д М й за в. В а р н е н с к и Новини со приематъ : д 1
»»»"»*3«*
!а п о д ъ гимназия
наемъе,( оп.

s s s s въ агеацня Фародад[ти. итт до пощата.

I юлий т. .г. Споразуме
ние редакцията. 3-971--3

ЧШШЛ в. \$$Ш" ile^c. Д. Т о д о р о в ъ - в а р н а .

Търново
Рекламни обявления 3j
в. Варненски Новини пр*
Стефанъ Андрей
срещу Паметник»

