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Георги Диколовъ
гр. Варна, ул. Съборна
№ 56; телфонъ № 415.
1-1339-6

Ш Д' Тодоровъ nap. Ns 99

Сщна отъ филма „ О ч а р о в а т е л н и я Принцъ съ
Натализ Кованно и Жакъ Натиенъ, който ще се пред
стави при тържественото откриване на зимния сезонъ на

\щ ,,Ра#в%'' на 10 otyBojKtyni ге.

БЪЖАНЦИ
Кантора Широковъ съобщава, че определения за
20 уого рейсъ за Русия се отложи поради буря —

ще се състои на 30 того.
Кантора А. ШИРОКОВЪ ул. Цариградска 12 Варна

само 2So лозвзь
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Начало 8 и 9 поп. ч .
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СЛУЧАЙНИ
дрдски

Пжтувамъ.
Тайната с п о г о д б а . Т р е в о г а т а в ъ Англия
На една' гара, приятель и«
Вчера съобщихме за търже- ставагь между Турция и посреща радушно, засмено.
ственото посрещане на руска Англия по Мосулския въпЛзъ—двойно по-рвдЬстенъ -—
та болшевишка флота въ Ца росъ, като се говори, ve не съмъ го виделъ 'неколко,
риградъ.
години.
Въ допълнение на, тези съ МЗИ.ДУ Турция и Русия е
— Какъ си, квкъ прекаробщения днесъ получаваме постигната тайна военна вашъ?
Следнитъ- съобщения: .
— Благодаря Богу. ямъ, пи*
спогодба.
Цариградъ е наводнен* отъ и животувамъ и, все царски
София 24, Съобщаватъ отъ
много болшевишки агенти и та- сънища сънувамъ I
Цариградъ:
Поприказвахме си набързо —
нива отъ всички европейски дър
престоя
на влака
Флотата въ Босфора. жави, които се бьха стекли на доколкото
f
позволява.
•
това
тържествено
посрещане,
въ
Онзи девь привечерь со което руситъ и... турците шаниБилъ учитель въ едно село —
разнесоха тежки артилерий фостираха своето приятелство.
на неколко километра от гарата
Миналата година билъ на
ски изстрели къ знакъ на са:
люти ио случай навлизането Болшевишкитъ* моряци двадесетина клм. далечъ отъ
гарата сега, като е само на
аа болшеаишката фюта; въ въ Цариградъ сноватъ съ свои петь,
пакъ-се счита за щате
луксозни
автомобили
изъ
Воефора.
стливецъ.
•'.•?••« ••"••;
улицигв, посрещани съ голямо
—
Яде,
пие и животува и
Флотата въ Цариградъ любопитство отъ турското на все царски сънища
сънува I
селение.
Болшевишките
флот
1
влезе въ параденъ редь, посрсщски офицери и моряците ноНеволно очите му enptxa на
пата отг мъколко турски во-~
сятъ обикновена флотска : уни външностьта му. « , . ;.
И въпреки че беше вече по
енни кораби, които салюти- форма съ червена болшевиш
рядъчно
напреднала есеньтв,
ка
звезда
на
фурашката
си.
риха турската флота съ сва
на краката му беха нахлузени
Руската
флота
следъ
неколляне знамена и нови гърмежи,
изгубили отдавна своята фор«
ко дни ще отпжтува огь Цама
които зачестиха отг дветгь риградъ
цветъ сандали, а. надъ
за Италия, дето ше техъи се
точеха по дългите му
страни предг лятната леш- посети няколко италиянски
крака охлузени по колЪнетй и
ционна резиденция на старо пристанища.
на още едно изпъкнало мЬсто
то .-..руско мошвтво ..вз_. Jtfftc»»._.
останали отъ петото пипитени
ностъта Бебекъ.
панталони.
.
";
Рускптп и турска парахо на болшеаишката флота въ
Но
той
нехае:
ди приближиха пристанище Цариградъ не може да не се — Яде, пие животува и все
то, дето официалните тур счита като политическа демон царски сънища сънува.:
И, не ще и да знае.
ски власти и множество на-страция отъ първосепенно зна
Влакътъ потегли. ,-•••;•
чение
въ
международно
отнородъ наблюдаваха церемониите
Въ купето срещу мене седи
Рускитп, параходи се наре шение.
старъ
селянинъ.
;.
Азъ извадихъ изъ джеба ей
диха на пристанището и о- Тоаа бе предизвикано отъ
напваха пристигането на русобиколката на английската ес и зачетохъ вестникъ.
< Следъ малко, селяка извади
кото представителство, н пакадра въ Черно море и въ ро- н%що
изъ торбата си и започ
мънските
и
български
пристана турската черноморска фло •
на-да
ЯДе. • Г . - -i ':
•• •"•
та и представителите нанищаАзъ продължавамъ да чета
Побратимяването вестникъ.
;.
аторсиото правителство.
Банкетъ
на
нашите
делега
на руските моряци с* тур
ти...
312
милиона
да
ските става съ цель да се Де България за секвестъра .плати
..
При слизането си руския монстрира срещу Лшлия по' Тържественото посрещане на
комендантъ на руската болше ради възникналия конфликт*нашияминистъръ... нови пет.. ,
хиляди бежанци . . . на нашата
вишка флота бе приветству- по Жосулския въпросъ,
ванъ съ реч^ отъ турския предПосещението на руската интерпарламентарна делега
ция въ Америкв.еж отпуснати
ставитель и болшевишките флота въ Цариград* и Ита за
разходи.
представители.
лия създаде голема
Погледнахъ случайно насре
На бръта слезоха всички
ща ми седящия селякъ.
тревога въ Англия,
., Той ядеше соль и хлебъ.
болшевишки флотски офицери
Наведохъ, пакъ очи надъ
и бЪха най-радушно поздраве толиозъ повече че руската бол
флота по своята дис вестника, но не зная защо.
ни. Русит„ и турцигв демон- шевишка
циплина на се различава по ни вместо букви, предъ очите ми
стратираха приятелството си, що отъ бившата цзрсиа рус изпъкнаха
дребните квадрати
наблюдавани отъ чужденците. ка флота.
* -,у"•" на оржфаните пипитени пан
Сегашната наново. създадена талони на изправения въ енъТайна споготба
черноморсна ескадра на съвети- саните си сандали селси учи
Посещението на руската ТИГБ заотрашава английското тель и неговата добродушна
усмивка:
"' t '
флота въ Цариградъ се ко влияние въ близкия Изтонъ.
Безспонойствието, което се за*
—ч Ядемъ, пиемъ И животументира отъ всички полити белвзва
въ английскит% полити ваме, и все царски сънища
чески нрдгове въ свързна чески иржгове,
е напълно осно* сънуваме!...
'И—В0.
съ усложненията, и о и т о вателно.
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Само въ шапкарница „ЧЕХИЯ"
Ще намерите нови дамски касторени шапки,по
250 л. фасони най-последни; Парижки и Виенски,
приематъ се за боядисване и префасониран^ на
сжщите фасони. Мжжки шапки ставагь на дамскиПосетете за да се уверите, ул. Корейска срещу
J
клубъ Борба и новия общин. театръ.
*•»

НИВА 74 декара ПРОДАВАМ и К ^ Щ А
ДВУЕТАЖНА съ 5 С Т А И доленъ етажъ,
МАЗЕ, една стая за ГОСТИ О Т Д Е Л Н А , Ц
два сайванта, единъ плевникъ Е дворно место
отъ 15 декари въ с. Бурханларъ, Арапларсаа чя
община, Провадийска околия.
МУСТАФА ОСМАНОВЪ А Л И Е В Ъ
;
село Бурханларъ.
3-—В
• — —
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т *щ\и шлинаинщкям»

Въ общото си годишно сьб'
рание отъ 20 т. м., сп. клубъ
„Владиславъ" е избралъ новъ
управителенъ комитетъ въ съставъ: Председатель Капитанъ
II рангъ Фичевъ Димитръ : п.
председатели Блюмель, Алаксандръ и Мургъ ЕрнестЪ| сенретарь Пасаровъ Атанасъ, касиеръ Топаловъ Лефтеръ, домакинъ Малковъ Тодоръ, съ
ветници ; Константиновъ Стефанъ и Бърнавъ Бърню, коитролна комисия: Поповъ Ивамъ,
Хагадурянъ Рафаилъ и Абад*
жиевъ Димитръ,

Ога. 2

Продължение отъ 4 стран. отъ делото Курдоолу.
Подсжд. Гвчо Женовъ, братъ
ва Иурдоолу, 41 г.
Понеже братъ му билъ разбойникъ, него го интернирали.
Съ братъ си не се е срещалъ,
Подсжд. Демиръ Пьевъ 37 г.
отъ с Назълджилаоъ.
Една нощь Петъръ Добревъ ме с ъ б у д и и ми
посочи неколко души като
свои приятели и ми каза, че
ще ги остави да преспятъ у
мене. Дзъ ги приехъ и тогава
разбрахъ че еж разбойниците.
Прекараха едно денощие. Ко
гато си отиваха, заплашиха ме
да не казвамъ никому.
Подсжд. Потъръ Добревь 28 г.
•тъ о. Къзълдшиларъ.
Една нощь като си отивахъ
срещнаха ме неколко души и
поискаха да пренощуватъ у
дома. Казахъ имъ, че нвмамъ
место, Тогава ги заведохъ у
Демиръ Пеевъ, после те се указаха, че биле разбойничес
ката банда на Курдоолуt Подсжд. Курти Петновъотъ с.
Напуджи иахле.,
Подсждимия почти не дава
никакви показания, не се приз
нава за . виновенъ да е укривалъ разбойниците.
Ледсжд. Атанасъ Пвтновъ ,25
г. атъ с. село.
Не се признава да е укривалъ разбойници., Сжщо дава
много неясни и кжеи показа
ния. Завелъ само веднъжъ
Тодоръ Петровъ д а търси
свини.
Подсжд. Йовчо Ив&новъ 33 г.
•тъ о. Напуджи иахле.
Отказва да е водилъ никого
да се среща съ разбойника
Пюскюлията.

Заседание на 24 сутрикьта
Поде. Яни Петковъ 35 г. отъ
е. Нъвълджиларъ.
Предъ следователя разправялъ, че е давалъ два , пжти
хлебъ ма разбойниците, но се
га се отказва отъ целите i си
показания.
Поде. Стефанъ Бахчевановъ 27
год. отъ село Бурханларъ.
Единъ день братовото ми
момче донесе едни дрехи при
лични на офицерски — курка,
панталони полушубка, две фу
ражки и др. въ едно чувалче,
които отказахъ да ги скрия и
искахъ да ги изгоря, но баща
ми уплашенъ каза, че може да
ги потърсятъ разбойниците и
ааъ ги оставихъ. Отказва по
казанията си предъ следователя.
Подсжд. Игнатъ Ив. Бахче, вановъ 38 г. отъ село Бурхан
ларъ. . •• <•
•' Една нощь като си отидохъ
пресрещатъ ме две лица, —
сетне ги разбрахъ че еж Курд
оолу и Пюскюллията — и ми
дадоха едно чувалче съ дрехи
които поржчахв дв,укрия, като
ме заплашиха.
Поде. Ив. Бахчевановъ 68 год.
втъ с Бурханларъ.
>" Една вечерь Игнатовото мом
че донеса въ чувалче едни
дрехи които ги дали работни
ците за да ги укриемъ уплашихъ се и ги скрихъ.
; Поде. Стоянъ Стояновъ 32 г.
•тъ с. Бурханларъ:
. Занесохъ единъ день , месо,
което бЪхъ взелъ на заемъ
отъ Ив. Пехлйвановъ у техъ
заварихъ разбойниците Кур
доолу, Т. Смоковъ и др. Тв
като ме видеха искаха да ме
задържатъ но после ме запла
шиха да не казвамъ и ме пу
снаха.
Поде Ив. Пехлйвановъ 43 год.
отъ с. Бурханларъ:
Една нощь бехъ натоварилъ
колата си съ просо да го карамъ за града на другия день
отидохъ до вратника да прибирамъ конете но насреща ми
нзлЪзоха разбойниците Смо
ковъ и Пюскюлията и поиска
ха неколко хлеба, които отъ
страхъ дадохъ. На другия день
отидохъ при полицията и раз
правихъ дето , дошле разбой
ниците,

Жш

.Варненски Новини"

Следъ нЪкое време пакъ се
явиха разбойниците и ми се
заканиха за дето сьмъзаявилъ
но нищо не ми непакостиха.
После другъ пжть, дойдоха
пакъ у дома разбойницит-fe кждето се срещнаха съ Рашко
Норбаджиевъ, Георги Няголовъ
Дончо Михаиловъ и приказваха
за разни работи и заминаха.
Следъ неколко дни дойде
съ каруца Ив. Тодоровъ м Т.
Петровъ. У дома говорихме за
трактора но за разбойниците
не еж ме питали.
поде. Георги Няголовъ 43 готъ с. Бурханларъ.
Една вечеря, приказвахме на
улицата съ Ив. Пехлйвановъ и
въ това време изкочиха предъ
насъ двама въоржжени, единия
отъ които познахъ да е Смо
ковъ, които заставиха Пехливанова да имъ даде хпебъ. Надругия день заявихъ на старшията, нагласихме се да ги
примамимъ и когато е удобно
да ги избиемъ разбойниците,
Втори пжть пакъ ги видяхъ съ
Гошко Чорбаджиевъ и КБКОИ
други въ Ив. Пехлйвановъ, но
какво еж приказвали незнамъ.
подсжд. Костадинъ Стойнозъ
«8 г. отъ Т. Ариаутларъ обви
нява се като свръзка на раз
бойниците съ комунистите.
Една вечерь Георги Пеневъ
ме срещна въ село, който бе
ше въоржженъ и ме заведе въ
Бекирови кждето бъха Кур
доолу, Г. Кутиевъ и др. раз
бойници. Те ми казаха, че ме
натоварватъ да отида въ Про
вадия и да нвмеря Стефанъ
Ивановъ, комунистъ и да до
веде на другата вечерь двама
души отъ комунистическия комитетъ.
На другия день не отидохъ.
Но следъ неколко дни ме за
плашиха и ми поржчаха нано
во да отида, като ми дадоха 5
хиляди л. да имъ взема продук
ти. Азъ дойдохъ въ Провадия
вземахъ пастарма, кашкавалъ,
шоколадъ, 5 - 6 хлеба и др.
Навръщане ме посрещнаха
близо до село и ги взеха, като
отидоха къмъ воденицата. Въ
село заварихъ контра-четата и
имъ разправихъ че разбойни
ците еж въ водениците. Дой
де и Ив. Аджемлерски, който
каза сжщото и после поведох
ме котра-четата да й покажемъ кжде еж разбойниците.
Порано бехъ комунистъ, но
сега не съмъ никакъвъ.
Подсжд. Бекиръ -Халиловъ
28 г. отъ с. Тюркъ Арнаулар_ъ
Една нощь Георги Пеневъ
доведе у дома 5 душ# отъ раз
бойниците и ме заплашиха да
ги приема да преспятъ. Азъ
ги приехъ. На другия день
разбойниците ми дадоха 500
лв. за да имъ купя цигари. Те
преспаха и другата нощь При
техъ.идва Господинь и какво
приказваха, не зная. Следъ ка
то си заминаха разбойниците,
азъ съобщихъ на кмета.
Подсжд- Колю Аджемлерски,
23 г. отъ. е. Тюркъ-Арнаутларъ
Отъ разбойниците се познавахъ съ Георги Пеневъ съ
когото съмъ закупувалъ по
рано свини. |Повече нищо не
съмъ ималъ съ него.
Поде. Ив. Аджемлерски 31 г.
отъ с. Т. Дрнаутларъ .На 8 априлъ дойдох^ да получавамъ пари отъ коопера
цията. Като наблйжихъ селото
при връщане, разбойниците
излезоха насреща ми и взеха
отъ каруцата ми 50 кутии (ци
гари и др. Н-ЕКОИ работи. Като
отидохъ въ село, съобщихъ на
кмета и той изкара потера за
преследването имъ.
Подсжд. Найденъ Георгиевъ
22 г. отъ с ч Т. Дрнаутларъ.
Далечъ отъ село имаме ов
чарска сая. Една вечерь дой
доха 5 души въоржжени раз
бойници. Курдоолу улови едно
агне, заклаха го, опекаха го и
си заминаха.
На заминаване ми дадоха

ИЗМАМНИЧЕСТВОТО
на Варненските, пощаджии

Трети пжть съобщаваше, че реданторитъ на „Варненска поща",
аа да се перчатъ, че често издаватъ вестнина си четири стра
ници, прибЪгватъ до тази измамя:
печататъ за града 4 страници,
a после иахвърлятъ голъиа часть
отъ обявленията, намалкватъ ваторияли и печататъ въдве стра
иици панъ сжщия брой за про
винцията.
По тоя начинъ много търювеки обявления и държавни
или отъ учрежрения такива
не постигатъ абсолютно' цельта си, понеже се четатъ само въ Ъарна, а въ провинцията нема и поменъ отъ тФхъ;
За да не бддоиъ гелословни
ще посочимъ и ноннретнн принври:
1) Вь брой 2 0 4 4 ОТЪ 18
Т. М. ПбЧатаЙИ ГД Само за
Варна обявленията на Георги Динолоаъ за Амвр. тракторъ, иа 8кц. застр д-во
л Г . , „ „ « ! . Д..иа г« 0
„Фенянсъ0, на банна в Г р а диво* за печки, на торената
полицейска служба № 1928
за доставка на 200 овчи
кожи, а ВЪ сдщип брой, кздаденъ въ малънъ форматъ
за провинцията, тия обпв200 лв. за агнето.
Поде Митю Теновъ, 37 год.
отъ село Инджекьой.
Една вечерь сварихъ и Гани
Кисимовъ трима души, които
се представиха за градинари и
говориха, че търсятъ градини.
Стана въпросъ за Георги Ку
тиевъ който по това време имаше кариера у нашето село
и поискаха да ги заведа при
техъ. Заведохъ ги н приказва
ха но какво незная. Видеха ми
си познаватъ. Градинаритв се
указаха разбойниците Страш-1
ния Курдоолу и др.
Следъ време една нощь за
лаяха кучета й като излъзохъ,
видвхъ 5 души въоржжени,
които приличаха на военни хо
ра. Поискаха ми хлебъ и азъ
ги поканихъ да се нахранятъ
у дома. Тогава заговориха ромънски и азъ разбрахъ че еж
разбойници, между които бе
ше и Страшния.
После ме питаха за Илия
Стояновъ. Но азъ казахъ че
не го познавамъ. Следъ три
вечери похлопа се на вратата
и когато ИЗЛ-БЗОХЪ видехъ б
души разбойници които ме
заставиха съ заплаха да имъ
кожа кжщата на Илия Стоя
новъ. Отидохме- гЛзъ извикахъ
на Илия Стояновъ, той излезе
и разбойниците го подбраха и
дойдохме у дома. Тамъ ни за
клеха да ни ги издаваме и
следъ това отидохме у дома на
Илия Стояновъ. Тамъ доведо
ха Г. Тоневъ и го задължиха
да имъ приготви 25 хил. лв.
Друга една вечерь Илия Сто
яновъ доведе трима души отъ
разбойниците у дома, които
ме пратиха да извикамъ То
невъ, който даде пари на раз
бойниците. Единъ день се научихъ че въ Венчанъ контра
четата врестувала неколко ду
ши и търсила и мгне. г\зъ се
уплашихъ е зппочнахъ да се
крия въ къра. Но започна
дъждъ и азъ се принудихъ да
отида да търся подслонъ въ
Дерекьой въ домътъ на Геор
ги Тодоровъ. Но тамъ сварихъ
разбойниците които еж отиш
ле да приспятъ тамъ. На сутриньта разбойниците ме за
браха съ себе си въ гората.
Вечерьта, когато се стъмни
избегахъ и си отидохъ на село.
Следъ н-Ьколко дни се предадохъ въ Провадия.
Поде. Тони Петровъ 30 годотъ е. Индже кьой.
° ~~
Една вечерь като отивахъ
у Митю Георгиевъ, изкочиха
5 души разбойници, мо никого
не познавахъ. Заплашиха ме
да. не казвамъ нищо й-си оти-

ления с « изхвърлени
2) Въ брой 2001 отъбавгустъ т. г. печатаното обявле
ние въ броя за града на Вар.
градска община №~2б726, е изхвърлено отъ сжщия брои за
провинцията.
3) Въ бр. 2 0 4 2 отъ 16 т.
м- отъ печатаните вь броя за
Варна еж изхвърлени отъ тоя
предназначенъ за провинцията
следните обявления: Сертонъ,
прахъ за дървеници. Продаж
ба на малка подвижна мелница,
Канели, дървени, обявлението
на Яни Г. Цукато и Днемояневъ за питиета, рекламирани
специално за ц-влото
Царство,
„
на шапкарница Шварцъ, Продажба нп плетачни машини и пр.
По тоя начинъ търговците виждатъ обявленията си печатани
^ Ва Р на - а нв 8 н а я т ъ ч е ВЪ"Ц'
виицията нивжде не сечетет*хн о т о о в я в л о н и в „, пр0 стата причнна , чв 0 изхвърлено отъ сжщия
брой.
,
Търговци и всичии които, давате обявления на варненските
пощаджии, назовете ги съ истинсиото имъ инв и ги презрете!
доха. Следъ неколко дни Илия
Стояновъ ми съобщи, че раз
бойниците дошли и викатъ
мене и брата ми. Отъ страхъ,
отидохме Разбойниците съоб
щиха на брата ми че му оп
ределили смъртна приежда но
я отменятъ срещу 25,000 л.
Заклеха ни да не казваме ни
що и ни пуснаха.
Понататъкъ подсждимия раз
казва сжщотЬ, каквото Митю
Георгиевъ, съ кого заедно еж
бегали въ къра, отишле въ
Дере кьой, кадето заварили
разбойниците, които ги отве
ли въ гората отъ кждвто ве-.
черьта избЪгали и после заед
но се предали. ">•
Поде Яни Илиевъ 20 год.
отъ с. Индже кьой.
К о г а т о разбойниците з а
пръвъ пжть дойдоха да обиратъ баща ми Илия' Янчевъ
азъ спехъ въ друга стая и ко
гато се събудихъ, видяхъ го
съ разкървавени уста и ми
каза че разбойниците го били
и ограбили. Втори пжть дой
доха елздъ три дни и се нас
таниха въ гостната стая. Поередъ нощь ме събудиха и
мене и искаха да имъ свиря
съ армоника, но отъ страхъ
номожахъ да правя товв.
поде. Дочв Костадиновъ 36 г.
етъ с. Инджекьой.
Когато Георги Кутиевъ има
ше у нашето село кариера, азъ
работехъ при него и беше
квартирантъ у дома. Тогава
Митю Ганевъ дойде една нощь
и доведе едното да се срещне
съ Кутиевъ. Той билъ разбой
ника Страшния.
Поде. Яни Нейковъ 32 год.
отъ село Инджекьой.
Като кметки наместникъ, получихъ едно официално писмо
еа попълване нЪкои сведения
отъ Митю Кесимовъ. Отидохъ
една нощь у техъ и видехъ
тамъ трима души, които биле"
градинари и търсели бахчи.
ОРжжие да иматъ не видехъ
и ре зная че еж разбойници.
Поде. Георги Тоневъ 42 год.
отъ с. Индже кьой. '
"
_, Презъ януарий б-вхъ въ
Провадия и късно като си оти
вахъ, близо при село н-вколко
хора ме нападнаха, стреляха и
после ми взеха парите и ме
пуснаха*;На другия денъ чрезъ
Петко Христовъ съобщихъ за
случилото се на кмета. Презъ
февруарий една нощь дойде
Илия Стояновъ и ме вика да
отидемъ у техъ да говоримъ
за нещо. Щомъ влезохъ у
гвхъ,^ посрещнаха ме трима
разбойници, единъ отъ които
беше Г. Кутиевъ. Заплашиха

ме съ смърть или даимъдацъ
25,000 лв. Къмъ края на фв»!
руарий пакъ ме викаха една
нощь въ дома на Митю Гсор.
гиевъ разбойниците, нв които
дадохъ 15,000 лв. Презъ маргт,
отидохъ въ Провадия и Мит»
Георгиевъ ми даде 500 лв. дв
му купя два калпака, 1 кп,
мастика и карамели, За кого
беха не,зная. ••-' ,'•;>.;<-<;,.;-,
Костад. Катиловъ, 50 f, 0 т г
с. Инджекьой;
"""";,.,' ~Въ началото на и* феяру».
рий дойдоха трима като обик.
новени пжтници, казаха се, ч«
еж градинари отъ с . Килиф|,
рево и поискаха да имъдамт,
градина подъ наемъ Вечерьт|
дойдоха у дома, вечеряха и
между другото заговориха 3 |
Кутиевъ, кайто" бвше пред.
приемачъ на кариера въ,н|.
ше село. Единъ отъ градинарите каза, че е познатъ съ
Кутиевъ и пожела да се срещне съ него. Митю Георгиевъ,
който работеше при мене, ги
заведе при Кутиевъ. После се
върнаха дома и пренощуваха,
въпреки съгласието ми. Hi
сутриньта пожелаха да , имъ
посоча пжтя за Яккоюнъ, де
то щели да търсятъ градини.
Азъ не ги подозирахъ да щ
разбойници. Презъ средата'н|
февруарий една нощь залай •
ватъ кучета и отидохъ де
видя. Беха_ CTjsajunjaji, Курдо
олу и др. и ме заплашиха съ
смърть, ако не имъ дамъ сто
ХИЛЯДИ

Л е в а . ' •':'': ;;',,',•: ;'•.£'.,;.•'

Дзъ имахъ всичко 15,000 лв,
които имъ дадохъ,- следъ кое
то ме заклеха и заплашиха,
ако изкажа. Следъ 10 дни получихъ писмо съ изгорели кра-.
ища и подписъ »Отъ , хеъ»чащъ отрядъ", еъ което иска
ха да имъ приготвя 50,000 лв.
или въ противенъ случай ще
ме убиятъ. Н а следующатв
нощь 9 разбойници ме нами
наха у дома и Страшниятъ ии
каза тогава, че той не • писалъ това писмо, но се призна,
че те еж сжщитв, каито идаалй като градинари {Следъ ня
колко дни въ селото ии дойде
контра • чета и азъ отидохъ при
н-ка, комуто разправихъ всичко
Христо Кисимовъ, 32 г- отъ
с. Индже кьой.
Разбойниците, когато дойде*
ха, заловиха брата ми. Чухъ
шума, отворихъ вратата дам'
дя какво става, но единъ атъ
техъ съ револверъ ме запла
ши, за да не викамъ и ие
застави да не излеза.
*.
Илия Стояновъ, 33 г. отъ
е. Индже кьой.
Една нощь съ Митю Геор
гиевъ дойдоха у дома 5 раз
бойници и ме заплашиха за
дето съмъ говорилъ лошо за
техъ. Сетне ме насилиха Ц
пари. Имахъ само 5,§00 л., кои
то дадохъ. Заплашиха ме,'за
да не съобща. Следъ убийст
вото на Хр. Димитровъ »>,'•&
Венчанъ, дойдоха у дома »*
Вълчи долъ Страшния, Смо;
ковъ и още единъ и ме заве
доха у М. Георгиевъ, дето ме
държаха неколко часа, l-cnW*
което ме пуснаха. Сле*> W
дни повторно дойдоха у дома.
Не съобщихъ на властьта, за;
щото ме беха заплашили, i
Илня Ганчевъ. 38 год• -' Qtb
с- Индже кьой. •
,-.: •!•.•>•!•.£'
Къмъ края на м. февруарий
една нощь залаяха кучета,-из;.
лезохъ и неколко въоржжени
лица ме заставиха да преспат*
у дома. Влезоха имипоиска»
200,000 лв., които намалиха и|
50,000 лв.
V
;^Ь
Дзъ отказахъ^ но Tt започ
наха да ме <и*тъ, тогава им*
дадохъ 15,000 л , които им«1.
скрити. На отиване ми козех*
да имъ приготвя 35,000 пее»Следъ неколко дни презъ «Я;
на нощь четирима разбойници
ме нападнаха у дома, звпигах»
ме дали съмъ приготвил* '•"*';•
рите, Дзъ имъ дадохъ оше з
хил. л, които едвамъ бъх* Щ
мернлъ. Нахраниха се ина из
лизане ме заплашиха Дв -1?*
казвамъ никому.
? ?^
(Заседанието се вдигня за утРе/

ftp. 3.

, Варненски Новини'

ВЪЗСТДИЙЕТО

1№ 1|аш§н Дл. Тома

въ Русия. УвититЪ болшевики

Женева, 25. Бъли/рскиппъ
София, 24 Болшевишяшъ м ръ председатглъ Цанковъ и
в, „Правда0 съобщава:
мра на вънги. раб,
Каф«&
Въ Одеса е убить п-ред- посетиха днесъ директора на
седатепьтъ на чрезвячайката международното
бюро не.
Касабатски, ней го преди nt- труда Албертг Тома, който
нодно дни е дошълъ да из произнесе речъ, съ която из
нервяй антиболшевншннть ор- каза почитъта си кгмъ качес
гаиизацик. Убнкцатъ не ся твата на бълшрския тродъ
заловени.
изтъкна устията па Бълга
си
Близу при града Парели рия въ сътрудничешмто
вьзечаницлтъ аитиболшевици за успеха на международното
/
нападнали единъ влакъ и бюро за труда ..
застреляли 29 комунисти.
Мръ^председателя като му поВь Бану е у*5итъ предеа благодари, изказа впрата , си
дателя на ч^езвичайаата Ба- кгмъ 0. 11. и въ -благотворна
киаовъ, На 2 т. и. е убатъ тл дейтстъ т международ
въ Модаа сенрвкарьтъ на ното бюро за труда подъ ръ
комуиистич. секция.
ководството не, Ал. Тома.

Въ Царстврсни оквжгъсд
възстанали 7 села и еж из
вити всички комунисти и е
обявена република. Чрезвичайната е разстреляла 14
души—главатаритъ на въз
стайното.
Въ центъра на К*еоъ еж
убити преде, на чрезвнчайиата Махенъ. Близу вь Ка
ивнчуиъ възстаницитй хва
наха парахода „Петровени*
на иогою сл разстреляни 9
работници комунисти .
При Москва въ града Ш жккъ се появи една група,
квято из.1и иомуниетить въ
фабриките и изчезна.

Страха въ Гърция
Атина, 2 4 . Въ Гърция се ,очертава въ военните кржгове
едио политическо движение,
което се манифестира съ сб
лижението на Пангалосъ съ во
дителя на монархистите генервлъ Мвнтакошъ. Между офи
церите преобладава мнение.че
републиканската държава и
правителството й не могатъ да
противостоятъ ефикасно противъ сръбските
аспирации
надъ Солунъ.

София 24. Социаль демокр.
продължаватъ заседанията си.
Днесъ говориха Господиновъ,
Чешмеджиевъ и др. Повечето
се изказаха за самостоятелно
действие. Предизвикано б е да
се изключи Ас. Цанковъ отъ
партията, обаче не се успе,

М-ригв по обиколка.
София 24. М-ръ Бобошевски и д ръ Б. Базовъ замина
ха за панаира
въ Г.-Орп.xoeiiu*.
М ръ Молт замина за Е»
лена) за да приежштвуеа на
обущарската изложби, която
се открива вь други денъ.

Мобилизация въ Йранъ
Паршъ, 24. Съобщаватъ отъ
Иракъ, че друзинскиятъ султааъ е заповедалъ ,обща мо
билизация на всички' отъ 16-—
60 г..възрасть
- .•-..-..,.

Кредита на търговци и

,•;.-.-ИЧДУСТРИЯЯЦЙ. •
София 24. Ш вото на финанситп, въ желанието си да
урегулира кродити, който ще
ее отпусне за бждбще на бъл
гарските
търговци и инду'
Лондонъ 24. Досега [Русия
стриялци
отъ
Б. Н> баща, е
е изнесла чрезъ англо рус
натоварило
една
комисия отъ
нето д-во за износъ на жи
специалисти
която
да тучи
та повече отъ 500,000 тона
новия
специалепъ
законопроектъ
нигго. Износа на пшеницата
за т/ъзи кредгтгг(, като вь #надминава 400,000 тош
сновата, му се вземе за база
годишния доходъ на търговци- •
тгь и индустриялцитгь,
на
София, 24. Отъ София съоб- които банката Ъьв отпусне
Щавать, че кашиавалътъ, който кредита.
* вилъ произв»двнъ въ планинитЪ
" ъ варангча^ит*. пвнвжв влас
Войната въ Марско
тни не СЙ позволкли да го
свалятъ Д!като не гиатятъ таиПарижъ 24 Францускйт* вой-'
ситЬ си, се развалилъ. •
ски обкржжаватъ
Джебалъ
Тунъ сиренето се продава 45 отъ трите страни.
1
Щ, нашнавала развело»]» .80

износа т русад.

Л. ВГр.

.

Протеста на Англия

'Г

Женева, 24. Английският»
№ ръ но ксюйийтъ изпрати
Парижъ 24. Телеграфиратъ една кота до Обществото
9тъ Ню-Иоркъ, че е постигна на народттБ, с* конто про
то пълно съгласие между Фра- тестира пративь изгоквакета
JW* и Америка по дълговете огь тъщите на християните
™работениятъ
планъ
о т ъ отъ Мйсулоката область.
Кайо билъ възприетъ напълно.
Свфия, 24. Споредъ едно съ°0Щение отъ Атина монарчи"ичното движение въ Гърция
С4
Развива бързо.
'Ръцкото общество верва,
е
съ въдворяването на моархията ще се даде нова по
литика о т ъ . полза за народа.
-Н£Ц^_сж бил"и Han '?!L a T t ?
1
б
п' ^~В*?! °йн"ици 'овчарите Мт.
Д|1«итроаъ и__Ив7"Димидх)_въ
^°ilE°L5^_ Убити "недалечъ отъ
•"V-^L-Ha нападението>15Е*[5ането на разбойниците.
IT

I

*

I .

I тг~ -и

"""

Англия трупа дивизии
Партъ- 24. Сьобщаватъ
огъ ЛЙНДОНЬ на „Лейли Телеграфъ.

Четири британски ди
визии еж съсредоточе
ни къмъ границата на
иъ.
Й1ТЙМ0|МШ8ИИ
Бввлинь, 24.Иня{енеръБакарберчъ изнамери автомобилъаеропланъ, който ще блзде
пуснатъ въ продажба.

Вр.4Л,
mm,,

Д *& Д 0 Т 0
Хубавата картина — маска на
Ио са
„п n VT .,. n n J
У Христа, изработена огь
»а ?!^утв«нъ и Сг. CIeфaиoвъ^ нашия съгражданинъ Кирилъ
Софяя 24. Днесъ апелатив Георгиевъ, е откупена отъ председателя на Варн. окр. пос

ния еждъ даде ходъ на дало
то по атентата при' с. Надеж
да въ. отежетвието на Пруткинъ, който е боленъ вслед
ствие гладната стачка.
Разпитаха се като свидете
ли бишшиятъ м р ъ Турлвковъ
и в-Ьщитй лица.
Прокурорътъ въ обвинител
ната си речь иска смъртно на
казание на Пруткинъ и Ст,
Стефановъ на основание чл.
391 отъ наказат. законъ.
На Сг. Стефановъ се даде
последната дума.
Резолюцията .ще се чете утре.

Заловени конспират ори.
София 24. Въ с Б-власица,
Пловдивско, I властьта откри
конспираторите Цоню Дене»ъ
-и Ив. Йлиевъ.
Последниятъ при б-вгетвото
бива убитъ.
София 24. Убитиятъ неизвестенъ се казва Чернаевъ отъ
Т. Пазарджикъ, който е нелегаленъ отъ около 3 години. За
сжщия властьта знае, че е
билъ оежденъ на смърть за
дочно за извършени отъ него
убийства.
Чернаевъ е отъ бандата на
анархистите и е билъ & ъ
свръзка съ Тумангеловъ. Взелъ
е участие въ нападението ми
налата година срещу с, Стрел
ча, Панагюрско.
Полицията се добра до но
ви разкрития.

Конфер. въ Цариград^
Римъ S4 Съобщават* отъ
Шрижъ, че йнгорсьото пра
ввтелотво овяква въ Царвградъ конференция, която дк ео
ванимао въ въпрооа за бат
канвкия врбнтражъ и гарикциония договор*.

й
Пвкингъ, 34. Населението е
подъ влиянието на бълшевизъ
ма. 150ДЮ комунисти организирватъ и васматъ мЪрки за
обявяването на възстание.
Парижъ, 2 4 . Оьсбщавятъ
отъ Дамаскъ, ч* една французка колона влеве ъъ Свудъ.
' Беряииг, 24. Съобщаватъ отъ
Лондонъ: Споредъ Дейли Експресъ Нансенъ щ%лъ да бжде
назначенъ комисарь на О. Н ,
за да разследва преследвание
то на христианите въ Мосулската область, извършени отъ
турците.

: Наиенднтъть на града издаде
запов%дь, съ която, съгласно
телеграмата на министра на
войната № 1572 отъ 17. т. м.
разрешава
събранията на
открито и закрито въ градани.
Бяаииранъ е пом. кмета на
Асълъбейлийската о б щ и н а ,
провадийска околия, RH. Ивановъ, вместо когото е избранъ
Начо Георгиевъ.
Наяеренъ е оня день касовъ
ключъ отъ стара каса или отъ
входна врата на ул. Драгоманъ.
Който го изгубилъ да го по
търси отъ адвоката г. Николиевъ, ул. Шуменска № 9.
Печатна грешна. Явторътъ на
дописката «Единъ подвигъ", по
местена въ заачерашнля брой
на вестника на стр. IV е К.
Пенчевъ, началника на Варнен.
т. п. станция.
Патенти за правоварене ра
кия и др. ще се издаватъ отъ
акцизната власть следъ като
бждатъ проверени казаните за
варене ракия отъ Варнен окр.
контрол бюро по мерките и
теглилките

тоянна комисия М. БояджиевъЛ
Уволнените учители нема да
бждатъ допуснати до държавенъ изпитъ за редовни у-тели,
нито до поправителенъ. ако
еж попаднали на некой предметъ.
15 руснаци съ единъ малък>
платноходъ заминаха вчера за
Русия.
Сеирстарь на Варн. градоначалство е назначенъ Атанасъ
Митевъ.
Подземното на катедралната
църква ще бжде приспособено
за съхраняване костите на ум
рели срещу известни такси оп
ределени отъ църковното н-во.
Костите ще се приематъ въ
началото на идущата година,
тъй като още не еж построени
нужните за цельта електриче
ски вентилатори.

Бълг, Народна Банка
Rjfpcv 24 IX 1925 r . ;
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, Камбхо аа
авждааа

КОРСА., Моввти

^ajBTiia врод.
699
«13 —
18 90 ,19,70
1 ШВ1.
19 30 19,60
1О0 кр.
407 — 4 1 8 1 pairсм
82 70 83,7С
1 I. етер. СЧ8 — « 7 4 100 фраа. 049
вв5|~
100 драх. 200 — 208,—
100 аяра
239 — ' 2 7 1 СТОЕХОДН
100 «р.
3683 - 1 8 7 8 1 Кучрещ* 100 дей
70 вВЗД
r>iirpa.xv 100 два
244 _ 3 4 9 Царкгр. , 1 двра v , Тб 60 78 70
Женева
100 фраа. 2в48 _ 3882 —
Амстерд
100 фд
6513 — 6581 —
Н.-Иорж» 1 д, а щ . 187 20 189^Мовтр.
1 д. Кав.
13880
137
Адехсан.
100 ввас.
883 ;—1 891 —
Варшава
аззз -Ьзвз]-.

Брю^с
В.-Пвщ»
Ввеяа
Прага,
Берлшъ
Ло1Д01«
Парвжг
Атвжа
Милано

100 фр.
10,000 вр.

вв

.Очароватвлниятъ принцъ

Удивителенъ ансамблъ отъ
най-известните парижки - кивоартисти изпълнява знаменития
филмъ „ О ч а р о в а т е л н и я
принцъ.* Ние довре познаване
предищната игра на красавица*
Стражарьтъ Станю П. Кона- та Наталия Кованко отъ фил
клиевъ, почина при изпълне мите J 0 0 1 нощь", „Ординание на с л у ж е б н и я си рецътъ" и много други. Сиядългъ Погребението се из патичниятъ Жакъ Катленъ се
върши
вчера.
ТленнитЬ е явявалъ въ .Конигсмаркъ*
му останки се придружиха до и др. Превъзходната игра* ня
гробищата отъ колегите му Николай Колинъ е известна <гь
начело съ н-ка на II пол. у-къ твоя тънъкъ хуморъ. <•'<•-- '••'••-•
г. Т. Стойчевъ.
Ето какво удоволствие ида ни
Покойниятъ остави добри се поднесе откриването «аимния сезонъ на кино Рамковт»,- М
спомени.

Обръщаме вниманието на окржжното инженерство, ча мостътъ до гробищата, до Шокара, s недовършенъ и отъ
четири техъ страни е откритъ.
Последнята катастрафа съ вдинъ "автомобилъ достатъчно
служи за подтвърждение на
факта, че този мостъ требва
да се довърши, като се направятъ отъ чежрите страни пармъклъци или преграда.

Варнев. стокова борса
На 24 т. м. продаднна 8 ва
гона зимница 585—620 л. 100
кгр., 1 вагонъ ечемикъ 405 iff.
Зимницата спада по 10 л. ня
100 кгр. Бобъ, предлагат* ? 20
—25 л- н а 100 кгр. по-долу.•»••*•
Вчера пристигнаха въ Вар
на вагони: 12 зимница, 4 бобъ,
2 леща, 3 просо, ~ 1 фий и з
слънч. семе, всичко 25 вагона.

Благодарность

.•'I

Иоваввяив вий, търговците в еснафите отъ района я я
Ш-у-къ къмъ бившия йод. приотавъ при Варнен. грвцоиачаюгво Р а д и Г е н о в ъ зв доброоъве&гиа н окремна елужбя,
която т о й бащнногн положа в ъ района ни.Съжаляваме •***<
боко граждашгте вя неговото уводненио понеже бЪ единъ дв*
бъръ Ич отлаченъ пмицяй.
^ v r i .г,«.?

i-i

Отъ Гражданит* на III участъпъ.

(санаториумъ)на Д - р Д . ШйШК0В1|
Хирургъ-Гикеколвп.-Авушвръ ,
(Срещу Общин. Театръ й Градската градина) .

.
>;

,

За лечение на всенакви болни, на легло и амбулантнв
Болницата разполага съ модерни: операционна, аа на
вършване на всъкакви хирургически операции, амбула
торна, гинекологически, рентгеновъ и електро-медицин-?
ски кабинети, лаборатория за микроскопичееки и пр. из
следвания, топли морски и всекакви бани съ душове,
тераси за слънчелечение. Инсталирани еж въ, лечебни
цата още: Рентгеновъ апаратъ за преглеждане, рентге
новъ апаратъ за рентгено-лечение, нвапцова лавпа (пла
нинско слънце) диатерния. електрически бани, арзонвализацмя, пантостатъ за галванизация, фарадизация, галвано-каустика (прегаряния), осветление на естествените
кухини и канали, вибраторни масаужи и пр. ;
По желание на болни, преглеждането и лечение може
1044
да става и отъ други лекари.
- 25—30

в а ж н о змеисого зза»ЛЕ«.н:о

за грлдинпри: :;:

Лава се подъ наемъ зеленчукова градина
55 декара съ всичкия инвентаръ находяща се 4 ки«
лометра до Провадия покрай шосето Провадия т г
Кадж кьой близо до Соловарната фабрика.

Споразумение: М и х а п ъ Д . С а р о в ъ
Провадия, 17 IX 1925 г.
3-1326^-3

Дървод. фабрика „ПОНГОСЪ- — Варна
По най-усъвършенствуванъ начинъ съ специална ма
шина изработва ВРАТИ и ПРОЗОРЦИ, вевкакъвъ видъ
МОБИЛИ отъ сухи материали; луксозни М О Б И Л И е п ,
фини европейски материали.
>
, '

Всична на износни цени

,

6—1304-10

Огр. *

Р е в о л ю ц и я т а ПО УБИЙСТВОТО Заи
иа VI мнгресъ на .Сливница"
Пловдивъ, 23 Вчера VI р. конгресъ на доброволческата ор"
ганнзация „Сливница", следъ
като прие бюджета на 143,000
л., изказа се благодарность за
подарените отъ Янко Бакарджиеаъ 20,000 л, за построй
ката на домъ и го провъзгла
си за почтенъ членъ.
Преди закриването на кон
греса единодушно се прие сле
дната

резолюция,
изработена отъ делегатите
д-ръ Панчевъ, Днтонъ Байчевъ
отъ Варна и Коцевъ*.
•VI редовенъ конгресь на
доброволческата организация
•Сливница", станалъ по слу
чай 40 годишнината отъ слав
ното историческо събитие Съ
единението на северна и южна
България въ второпрестолния
гр. Пловдивъ, като взе предъ
видъ политико-общественното
полженне на страната реши:
, I. Одобрява напълно стано
вището, взето отъ върховното
управление по тжжните съби
тия, преживени презъ послед
ната година отъ нашето зло
щастно Отечество, и порицава
най-силно неразумните и престжпни действия на продажни
роцоотстжпници. к о и т о за
срамт, на рода ни еж българи
по рождение, и заявява, че на
шата организация ще бждв ви
наги готова да се жертвува за
вотиксното благо на своята Ро
дина.
II. Моли правителството часъ
по-скоро да вземе мерки за
облекчаване репорациония то•аръ, който е непосиленъ за
народа и усложнява вжтрешния животъ на Царството, в
сжщо и за справедливото раз
решение на въпроса на мал
цинствата, и бежанския въпрос
III. Най-енергично протестира
за пристрастното прилагане на
Ньойския договоръ, по който
едната договоряща страна съ
сила и жестокость взема сво
ето право, а задълженията си,
който сама е поела и еж въ
полза на българския нвродъ,
отрича да изпълни. Тоя отказъ ще съставлява една стра
шна страница отъ историята
на 20-ия векъ.
IV. Моли правителството да
вземе мерки да се даде на мла
дото поколение, национално и ре
лигиозно възпитание, да иу се
вдъхне яю*овь нъшъ Отечество
то • савопожертвувание - за до
бруване иа българския народъ,
да насърдчи всички родолю
биви организации, които ра
ботят» въ сжщия духъ.
V. Възлага иа върховното
управление да настои гдето
требва за подобрение участьта
на доброволците отъ сливни
шката организация, на опъл
ченците, поборниците, съглас
но наказаните мисли въ кон
греса.
VII. Редовенъ конгресъ ще се
състои въ г. Варна.

к. градъ мзгорелъ.
София 2 3 . РонхнокитЪ веетници еъобщавагъ, че лрада
Каларашъ въ Беоарабия е
бадъ аодпиенъ и въ продъжжение само на едннъ чаоъ
цЪюягь градъ е бидъ въ
пламъци, като унищожиха н
много окхадове.
Въ помощъ е потегдихь
опециадвнъ влакъ отъ Киши
нев!, обаче той прнотвгнадъ
много късно.
Има много човешки жерт
ви. ЗагубптЪ ее изчиоляватъ
на мнднардн.
Поюжението на жителите
о много окаяно, ващото еж
оотанагн безъ подохонъ и покжщенна.

Четете в. Варн. Новини

PpR».'4g8

Варненски Новини

3.

atsSatisa п НурВоолу

Декоративния с к у л п т о р ъ
ТРАЙЧО СЕРПФИМОВЪ. свърпредъ ш е - Разпити па йодшдиййт*
шилъ курса, съ отличие по
декоративна скулптура, излага
Провадия 24.
неколко работи отъ terra cota
Заседание на 23 т. м.
(печена глина), като фруктиера,
Подслд.
Георги Станковъ 65 г. показания си схождатъ съ тй*
пепелници, светилникъ и три
на баща му.
релиефа изобразяващи еди на отъ с. Вълчи долъ.
Подсдд. Стойка Иванова 30 г.
Една вечерь преди да бжде
на Богинята на (лова Дияна, нападнатъ
влака,
дойде
Колю
съпруга
на Ив. Геор. Стойков^
гипсовъ, а другите два — еди- нападна IT. инвка, м
Н е с ь м ъ в и к о л а щената на
Симеоновъ
и
ми
каза,
че
ме
на дамски портретъ, а втория
Паск» Пелевъ. Авъ като са
маската на Леонардо де Винчи. викатъ разбойниците. Язъ не рязхождахъ изъ двора сь ддИзработени съ вещина и ими- искахъ, но се уплашихъ и оти- тето си, тя дойде при мене де
дохъ. Т е ме насилиха да имъ
тирани като медь и бронзъ.
ме пита за дарака. Въ т о н
Той . работи неуморно въ дамъ стая за спане. Отъ страхъ време мжжа й койт* беше въ
дадохъ
имъ.
Дойдоха
5
души
полето на приложното искустнашата стая, виде i и я повика.
во по своя инициатива, свои да приспятъ. Да другия день
Понеже показанията й ся
целъ
день
спяха
у
дома
и
вемодели и разбирания Декорира
противоречиви, прочетоха <•
черьта
пратиха
да
извикамъ
и постройки съ разни орна
тия дадени предъ следовател!.
менти, отъ които некои слаби, кмета Петъръ Петковъ, j r . ftПодслд. Ив. ТоДврйвъ 36 г.
танасовъ
и
др.
а други доста издържани.
ОТЪ
С. ГьОКЧВ ДЮДЙНЪ.-г-г-уч•••>.,v„,
Следъ
това
разправя
за
по
Сжщиятъ има неколко се
Три дни преди Димитровриозни работи отъ глина и сещението на последните, тъй
бои, но по свои лични сьобра- както го разказаха т е самитЪ день разбойниците Смаковъ»:
ок
Подслд. "
Круиъ Стояиовь
35 г.
жения не ги излага още.'
* ~
"
' Япостолъ Курдоолу и Георги
Янковъ дойдоха въ дома ми и
отъ с. Вълчи долъ.
Презъ нощьта когато се на питаха дали благополучно еж
падна общината бехъ въ една заминали «а Ромжния защото
кръчма, щомъ започна пре се познавахме отъ по-рано.,:
самостоятелна кжща, IV уч. стрелката,
После ми се похвалиха, че
веднага се разбегах-\
Предполага се, че тия дпца ул, 22 линия Ш 5 до Арсенала
яли и пили съ Ст. Гочевъ и
ме.
Сетне
дойце
едно
непозна
o s убнлн Леви, следъ като Споразумение Ив. Праматато лице да пита за Паско Пе- окол. н къ и т е ги снабдили
първия пжгь не сгг. успели ровъ прошенопиоецъ въ кан невъ, който ми е баджанакъ. съ документи, за Да Зпминатъ
да оторятъ това. До 'сегаоб.- тората па адвоката В. Да- Казахъ че го нема и гв си о- въ Сърбия или Турция, ftooili
Курдоолу ми даде 15,000 лв Щ
че те не ож 8аловени.
1 1 3 4 5 - 3 тидоха като ме заплашиха да да си услужа и ме заплаШй
наиловъ
не казвамъ за питаното.
Да Не кажа никому. На други!
Подсад. Ив. Георгиевъ Стан- день отидохъ въ Капуджи
Наша провинция.
ДУБИЕДЪ
невъ 30 г. отъ с- Вълчи долъ.
махле, кждето видяхъ двама
Ст.-8агора 23. Отъ 25 того
Една нощь когато азъ бехъ стражари, на които казахъ,: че
е името на най-солид
се открива панаиръ и стопан
заспалъ, баща ми ме събуди и презъ нощьта дойдоха разбой
ната Швейцарска пле
ска изложба, които ше траятъ
каза, че дошле разбойници и ниците въ домътъ ми. Че ни
тачна машина Търсете
б дена до 30 т. м. влючителноискали да спятъ у насъ. Като дадоха пари не казахъ.' Като
й при
Желающите да посетятъ пана
видяхъ, че иъма що, изнесохъ се върнахъ въ село, отидохъ
йовачевъ & Табаковъ
ира ще пжтуватъ съ 50 на сто
децата и жена си и освободихъ въ заставате пакъ, но не нанамаление по железниците.
ул. Владиславъ № 25
стаята, въ която дойдоха раз мерихъ капитана. Но следт.
бойниците. Понататъшните му мене дойдоха сжщигв стража
Варна
Ст -Загора 23. Вчера се откри
ри, на които бехъ заявилъ и
най-тържествено въ салона
ме арестуваха. Следъ 15 дни
на двото „Театръ* мостренна
ме пусна единъ старши стра
изложба въ приежтетвието на
жарь. Следъ това дойде, поли
представителите на официал
ция и ми охранява единъ мените власти, културни д ства,
сецъ кжщата. Като се дигна
корпорации и множество на
охраната, продадохъ си кжща
родъ.
ще намврите винаги въ склада на
та и се преселихъ въ Вълчи
Изложени еж стоки и машини,
В Р .
Г А Б Р О В С К И '
.
долъ.'
: -..,>и ; -^
за които никой не е предполаул. „Габровска" № 25 -до гарата
галъ, че могатъ да се израбоПодсждимиятъ дава овършаГолемъ изборъ отъ таблени месингови кревати. Първока
тятъ у насъ отъ изложителите,
но
противоречиви сведения и
чествени пружини. Продажба на едро и дребно
които еж положили неоценимъ
бива
изобличенъ.
| г•_
трудъ, умение и творчество,съ
Ц е н и_ ф а_б р и ч н и
to 1311—1 о
Подслд. Петъръ Деввроп, 36
които съперничатъ съ много
г. отъ с. Горни Иараач!.. f »« И;
отъ културните страни.
Миналата година по ^кетва
Тази изложба подчертава
се научихме, че дошли разбой
напредъка на всички стопански
ниците и азъ взехъ участиа
отрасли въ околията. Съ нея
въ преследването имъ. Тогава
ще се даде потикъ къмъ поД Р А Г О М А Н Ъ 23
ме взеха на очи разбойници^
интенсивно творчество по моПредлага
на
износни
цени и условия всички видевв
и единъ день презъ есеньта
деренъ начинъ на всички от
дойдоха у дома и ме задигнах!
расли на землед. стопанство.
канцеларски и училищни артикули
и следъ като ме разкарваха,
Въ изложбата еж застжпени
Всички УЧЕБНИЦИ!
Всички ПОДВЪРЗИИ!
пуснаха ме.
- \'"'";-,'•'
мостри по земледелието, тър
За препродавачи специялни цени. Предлага добро
говията, индустрията и пр.
качествени хартии на износни цени
Подсяд. Добри Стояновь, 22г
Добрата уредба на изложба
САМО ОПИТЯ УВЕРЯВЯ!
3-1319-3
ВТЪ С. Кара КУ>М.,;г.;р}<ц:^:Щ
та привлича внаманието на
Детето ми б е ш е болни и
всички посетители.
ходихме дв търсимъ цЬръ во
Нови-Пвзаръ 23. Панаирътъ
селата. Въ гората към* j
тукъ на едъръ и дребенъ доМухла {излезоха насреща ни
битъкъ, както и на всЪкакви
петь души и ме заплашиха Д*
на гара Синделъ па С ж б и Тодоровъ
други стоки, ще продължи до
ги заведа у дома и азъ ги зась намнратъ К А Р Н Е Т К И и всички видове
31 октомврий.
ведохъ. Преспаха два вечер*;
Прави впечатление доброто
вестници и списания.
и единъ день у насъ. v; i "
му посещение и сключените
(Следва на 2 страница) : '|
. сделки-

на Д-ръ Леви
Т. Пазарджинъ 2 4 Неот т
давна бе отвлеченъ отъ една
дама Д-ръ Леви, която водей*
ки го една вечерь да гледа
нЬквкъвъ мнимъ болеаь, 6fc
убитъ срещу домътъ на Койчввъ отъ неизвестни лица.
Сега се узна, какво преди
1—2 месеца да бжде убитъ
Леви, една нощь се явяватъ
въ домътъ му къмъ полунощь
неизвестна гида а го отвли
чагь съ себе сп, ва да прег
леда нъкакъвъ си боленъ.
Воденъ отъ тЬхъ, отигатъ въ
една тъмна улица къмъ края
на градя, гдето се спиратъ
предъ вратите на една кл ща.
Въ този моментъ Д ръ Леви
подо8релъ, че му е устроенъ
нъкакъвъ капанъ, усиелъ не
известно какъ да се спаси
въ бъгство.

Аа§асшЗъшр

КНИЖАРНИЦА КСЕНИй АТАНАСОВЪ

ОНА

Продава с

|вд н о е т а ж н а
кжща находяща се въ ул. Ялдемировци № 5
IV уч. състояща се отъ 4 стаи,
антре, 2 кухни и мазе, съ елек
трическо осветление. Споразу
мение Рафаилъ Юдовъ. сжщата кжща.
5—5

Продава се кжща
износно Рановсма 38.
5-1334-5
литератур;|11*ирпцп
но списание
ще излиза въ Варна. Иска
йте покани отъ зжболекарь
Стояновъ—Майтарски (сре
щу град.театъръ) 3 1335 10

.ИСКРИЦИ"

Новини се
четатъ до последната буква
и затова постигатъ отлично
цельта си.

.U
като най-равпространенъ вестиикъ въ града и п^-гол*-^
f
мата часть на северна България,
f

екламира
Рекламите дадени въ него постигатъ отлично цельта си.
Приематъ се въ агенция „КНИЖНИНА до Понита
• п ,Д>АРЬ"~~ срещу Ситето

