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председатель на Народ, събрание, за положението
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Вшвешни болести и гинекология.

Въ една среща съ единъ
отъ нашите редактори
г.
Професоръ Кулевъ, председа
теля на Народното събрание,
бе тъй любезенъ да направи
следните изявления по поло
жението :
«Като резултатъ на полити
ката на днешното правителст
во и на законодателните меро
приятия, които днешното на
родно събрание прокара презъ
своите две редовни сесии, ме
роприятия, които имаха за
цель да задоволятъ най-насъщ
ните нужди на разните слоеве
на нашия народъ — зенледелци,
занаятчии, търговци, работници,
чиновници, пенсионери, инвалиди,
бездояшици и пр., и пр., imtpoприятия, чиято навременость и
полза могатъ да отричатъ само
заслепени партизани и демагози,
страната все повече и повече со
омиротворяваше и сигурностьта,
реда и мира все повече и повече
се затвърдяваха.
И днесъ, особено следъ мар
ките, които се взеха противъ
разрушителните елементи отъ
единния фронтъ, мерки напъл
но законни и посрещнати съ
одобрение отъ* цЬлия народъ,
мерки които пакъ само засле
пени партизани могатъ да считатъ за реакционни и да отправятъ по аоводъ на техъ
неоправдани - обвинения про
тивъ правителството на Демо
кратически сговоръ, днесъ мо
же вече да се твърди, че стра
ната е почти напълно

творческите сили и мощь на
страната за издигането прести
жа на държавната власть, за
тържеството на реда и закона.
Всеки така сжщо ще приз
нае, че и днесъ правителството
и Демокр. сговоръ изъ средата
на който то изхожда, продължаватъ да полагатъ усилия за
постигането на още по-добри
резултати въ всички поменати
погоре посоки на нашия, държавенъ, стопански и общественъ животъ.
И когато ще се прави пре
ценка на техната дейность, не
требва да се забравятъ теж
ките условия, при които те ра
ботиха, условия при каквито ни
кое друго правителство у нась
до сега не е работило. Напъл
но естествено }е презъ време
на своето

си съ него, да се постараятъда
го обединять въ името на една
обща програма и да образуватъ
една здрава гол%мо обществена
сила. Тогава смьната на прави
телството сама по себе що дойде.

По бждащата дейность на
Нар, събрание. ,..;'.'.'."

Наверно Народн. събрание
ще поднови заседанията си
къмъ края на авгусгь, ако не
4—Ш - 15
Преглежда осигурени работници.
що не наложи свикването му
по рано. На първо време то
ще се занимае съ некои важни
законопроекти, като законопр.
за окр. съвети, за устройство
то на еждилищата, зак. за об
лагане на тютюня, зак. за изменение зак. за акцизите и др.
Съ закона за облагане,тю
Отъ 15 до 180 конски сили
тюня се цели да се насърчи
Отъ тая фабрика ще бждатъ моторите за електричес
тютюньовото производство м
да се създадътъ благоприятни
ката инсталация въ монастира Св. Константинъ" и Държ.
условия за нашата тютюнева
детски мор. Санаториумъ край гр. Варна
2—1126-3
търговия. Съ зак. за акцизите
Варна, ул.„ Съборна"
се цели да се премахне до се
№ 56, телеф. № 415
гашния начинъ на облагане съ
две годишно управление
данъкъ материалите, отъ кои
правителството и Демократ. то се вари ракия, като съби
сговоръ не еж могли да задо рането на този данъкъ се ос
воля всички нужди да отгова- вобождава отъ досегашните
рятъ на всички интереси и че формалности и се направи по
отъ 1 пол- до 24 кон. сили
въ техната дейность може би удобно и по износно както за
Вжтрешни и нервни болести
има грешки и опущения. Оба производителя, така и за дър
Стабилни и подвижни при
Вирна, ул. Царь Борись N° 18
че справедливистьта изисква, жавата.
i
щото
като
се
сочатъ
недоста
Георги Диноловъ
Въ.
помощь.
на
положените
Преглежда и осигурени
тъци да не се забравятъ хуба до сега усилия на правителст
Варна, ул. „Съборна" № 56
работници 4-1084 20
вите и спасителни дела, които вото за омиро! ворение на ст
Тел. № 415
3-1123-3
образуватъ.
раната и съвземане на народ
ното стопанство иде и т. год.
ценния антивь
30-а Варненска секция отъ Б. Ж. Съюзъ
на днешното правителство.
богата реколта
Този имено активъ е, който чрезъ която ще се създадатъ
оправдава стоенето на власть благоприятни условия за една
' на Демокр. сговоръ; Ето защо още по-широка и по-ползотверазъ см,етамъ за
на дейность за засилване на 4на30 а Варненска секция отъ Бълг. Жел. Съюзъ съоб
смироткорена
шете народно стопанство и
празенъ
шугь
щава че теглението иа съюзната лотария, която и народътъ спокойно се е презаздравяване
финансовото по
Щеше да се тегли на Потровъ день 12 т. м. се отлага далъ на творчески трудъ, на вестникарските разправии за ложение на страната.
пълно сигуренъ за живота и промени на правителството. Де
за 27 Ноември, д е н ь т ъ на п о б е д и т е
Тъй, при целесъобразни и
мокр- сговоръ днесъ е еднич
имота
си.
добре проучени мероприятия
1—11В4—2
Настоятелството;
Я наистина, като изклю- ката обществ- политическата на правителството и при помочимъ остаткнтгь на една, сила, която може да даде на щьта на провидението, което
j r . ШОЛОВЪ-обущарь
две чети, пълнота унищоже страната здраво и трайно уп
до сега се оказа, тъй благо
ул. Драгоманъ № 27
ние па които се очаква всеки равление отъ каквото тя има
склонно къмъ нашата страна,
моментъ, като изключимъ на- нужда въ днешното болно вре
Любители на елегантни и
народътъ ни ще може да се
шитгь Стжанци, положението ме. Освенъ това и да даде ед
надява на добро бжда ще и.на
>v здрави обуща, искате ли да нона които по твърде обясними но управление, което въ реди& сите хубави и отъ последната
поголемо благополучие. ,-• •
причини е още доста тежко ца години да развие творчес
Ц най-оргинална мода 1925 г. фаи поради това отъ средата, ка дейность и да възвърнете* сони ще намерите въ ателието
ми по поржчка — леки и
на които могатъ да се пон- рата на народа къмъ партии
еластични отъ хубави европейски
ватъ размирни отчаяни, сге- те Той е пъленъ !съ творческа
!-5
материали.
U35
вжтрешни
, , ^
менти въ кой другъ слой на сила и енергия, които ще треб
Работа г а р а н т и р а н а .
кожно-венеричеоки
българския народъ вирее не ва да въппоти въ ползотворни
доволство и духъ на разми дела за напредъкъ и благоден
болести
'
рие?
приема 9—12 и Ъ~1 ч,,.,
ствието на страната., Изъ своя*
Разбира се,
. ул. Драгоманъ 29. ••: .
та среда той може да даде и
4-1090-10
•->...•!•..
общото по «жение
ще даде редица кабинети, със
на България не е още така по тава на които само той е ком
Чуждестранно Семейство п р о д а в а оказиоаъ, ш добрено, че да не остава нищо петентния да определя.
бали салонъ, столова, музикалеяъ салоаг, пияно,
по вече да се желае, но всеки
И онния представители на
Бръснарница, о
тапети и др. поради заминаванечестномислещъ,неопартизаненъ опозицията на днешното пра
Преглеждане всека деаь отъ ;3.-7 часа'сл. об.
и добро съвестенъ гражданинъ вителство, които еж тъй жад
ул Шипченска, 29 11 етила. 1-1136-2
ще признае, че отъ 9 юний ни за власть, вместо да се за1923 г. до днесъ е направено нимаватъ съ празни приказки
търси .цобъръ работнииъ
твърде много за подобрение на по вестниците за разни каби
ще намерите въ ад тежкото положение което на нетни комбинации, ще напрапостъпване веднага/
министрацията на в. следихме за заздравяване на вятъ добре да послушатъ
сьвъта на дъдо Саижзовъ
„Варненски Новини" нашето стопанство на нашите
2-1132—3 >
въ в. „Народъ" да отидатъ меж
ГЬ СЕ ВЪ В. ВарВШИ НОЙИВИФ"нансии. .за възстановяване ду народа, да засилятъ връзките
Приема сутринь и следъ об&дъ. » ^
Линия XV № 1611
Дава съвети за морско и слънчево лечение.
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Нафтови мотори

„Р.Волфъ - Граде-моторъ-Верке"

. шиш

шии

Дв£ ДОенахемовъ

НОВИ МОБИЛЕ

„ДОБРУДЖА"

jroi К И Н О Л А Д А

Отъ понед-ьлнинъ 27 т. и

р ж д и м о я ?кена

Днесъ за последенъ пжть психоло
гическа драма съ незаменимия

или РящетЬ на Орлаиъ

Начало точно 9 u 10 сол. часа

съ Мансь Линдеръ
Царя на комиците

«Варненски Новини"

ис:

ПО М О Р Е
занурорта „Св.Нонстантинъ"
Варненското пристанищно
управление е имало похвалната
идея да улесни гражданите и
курортистите въ посещавани
те на една отъ най-краси
вите околности на Варна —
монастира Св. Константинъ
За тая цель то устройва все
ки празниченъ день увесели
телни пжтувания отъ курорт
ната скеля срещу Морската
градина до Св. „Конитантинъ"
и обратно съ влекача „Осъмъ"
които събира свободно около
300 души. При това таксата е
тъй низка че е достжпна за
всички. Отиване и връщане
ще струва само 22 л. Билети
те ще се продаватъ преди вли
зане въ влекача и ще важътъ
за отиване и връщане.
Влекача ще прави нЪколко
рейса дневно. Първото тръг
ване тази сутринь въ б ч отъ
пристанището, а въ 6 40 отъ
скелята при Морската градина.
Промежутъкъ между вс!жо пжтуване около 2 часа. Точното
разписание ще бжде залепено
на пристанището и до входа
на Морската градина за спра
вка на гражданството.

Ер 'шмщш

благо

До преди 2—3 години всич
ки аптеки си доставяха всички
лечебни треви, корени и пр.
отъ странство доставени или
чрезъ дрогериите или чрезъ
Бълг. аптекарско дружество. И
то повечето отъ които се намиратъ въ България когато те
зи лечебни треви можеха да се
сьбератъ и тукъ, но поради
слабото [познаване на населе
нието кждето те се намиратъ
оставттъ неизползувани.
Тая година Аптекар, дружест
во излезе съ обявление да се
сьбиратъ лечебните треви, до
като по рано на ГБХЪ не се об
ръщаше никакво внимание тъй
като идваха отъ странство, ft
това е едно природно богат
ство съ което може да се гордеемъ ние като балканска стра
на съ богата флора и можемъ
да задоволимъ нуждите не са
мо на аптеките въ България
но сжщо да изнесемъ и въ
странство, ft сжщо може да се
засеятъ изкуствено и цели кул
тури отъ тъхь.
Блена, Валерианата, Тинтя
вата, Пелина, Лай кучка, Кан
тариона и много други еж ко
ито красятъ нашите полета и
то въ огромни|количества. Нуждно е обаче добро познаване.
По тоя начинъ ще се създаде
единъ новъ поминъкъ на насе
лението. ft най добре тези ле
чебни дроги могатъ да се събиратъ отъ летните детски ко
лонии, събирането и сушенето
на които е доста занимателно
тъй като иматъ време на раз
положение и човекъ който мо
же да ги осветли по много въп
роси. По тоя начинъ става достжпно на детето да научи
часть отъ родната .си флора и
и то нагледно. Много пжти де
тето въ училището 'учи една
тревица до най-голЪмите и под
робности, тичинки чашка венче,
обаче изведете го наполето и по
кажете сжщата тревица която
то е учило, то не ще я познае
затуй защото не я виждало а
само иазубрило.
По тоя начинъ съ събира
нето на твзи треви ние не са
мо ще създодемъ единъ новъ
поминжкъ но ще спасимъ и из
насянето на много злато въ
Чужбина.

К-рогь п. аптекаръ

jj
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\\ д ж е к и и ж е л Ъ з
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отъ амбилажъ при

л Георги

Диноловъ

1,
гр. Варна,
JL- уд. „Сжбориа" Л- а<!
], ТелсФОнъ 416
l-llib-3
Печ.Д.Тодоровъ—Варна П. 87

нетервюсъ главния ш и д а

В. Вичевъ & П. Пегаевъ

на прехраната

Главрия комисаръ на прехраната въ България ' r. K. Николовъ преоивава въ града ни
Предъ едного отъ нашигЬ ре
дактори г. Николовъ казалъ:
„Дойдохъ като делегатъ на
конгреса на запас, офицери и
останахъ 2 - 3 дни по служба.
вДлъжа да заявя, че азъ
съмъ съ отлични впечатления
отъ градп, като първокласенъ
курортъ въ България
»Но сжщо така требва да
изкажа крайното си задоволство_отъ грамадната работа,
извършена тукъ отъ органигв
на прехраната и кметството.
„Пров^рихъ въ какво поло
жение е кредита отпуснатъ на
общината по прехраната- Те
кущата емвтка е движена мно
го добре.
„Къмъ 1 юли общината се
издължава къмъ Нар, банкаПров-врихъ сметкитеТ въ Землед. банка по доставката на
—>
D- ~
американското брашно_Въпроса и съ него е лаквидиранъ
добре„Проверихъ работата и въ
местното комисарство по пре
храната. Мога да ви увЪря, че
останахъ съ отлично впечат
ление за службата по прехра
ната въ града.
Вложенъ е извънрецно здравъ
практически разумъ въ целата
работа, вложена . е грамадна
енергия, както отъ г. д ръ Златаровъ, така и отъ г. Стояновъ кмета на града ви.
Те еж направили много повече отколкото е могло да се
направи при единъ така ограниченъ кредитъ - отъ 1 милионъ лева, за едно население
отъ 650000 души.
„Моето дълбоко убеждение
е, че грижите за

прехраната въ страната
требва да предължатъ и за
напредъ, като за база се има
закона за продоволствието и
чл. 64 отъ зак. за градските

общини. Особено грижите за
прехраната въ големите гра
дове, въ което число наи-вече
требва да се включи Варнь,
въ който има много бежанци,
той е изходенъ пунктъ, курортенъ градъ. има организирано
производство на зеленчукъ,
доставка на дърва и пр Общ.
съветъ въ пълните си законни
фижи требва да не изписва
грижата за продоволствието
на града.
Реколтата

т. г. е отлична. . Износътъ на
храни нема да затрудни прех
раната. Правителството има
грижите за прехраната и безосновни еж всекасви опасения,
че то съ разрешение на изно
са ще влоши продоволствието.
„Вънъ отъ съобщенията отъ
ц-Ьла България, но и азъ пично въ обиколката си почти изъ
цЪлата страна, можахъ да се
ув-Ьря, че последните дъждове
спомогнаха твърде много за
отлична реколта и на царевииата„За съжаление т. г. нема да
и м д м е б о б ъ в ъ нориал110 к0.
личество, както другите години
но ние имаме една голема
часть отъ ланската реколта на
боба, която не е изнесена и
стои въ страната.
„Днесъ боба се продава въ
Марсилия 14 л. кгр. Просо ще
имаме петь пжти повече за
износъ отъ други години. Вънъ
отъ това и просото почна да
се употребява за храна, като
се излющва покривката на зърното му. Зеленчукъть сжщо
е въ добро състояние.
На край нека да ви кажа,
че почти въ ц-Ьлата страна
презъ т. г. е направено съ до
бра воля не толкова съ пари
много повече, отколкото се очакваше.
Навсекжде изъ България ве
че се употръбява новата реко
лта и подобрението на хлеба
въ качест. отношение върви
всЬкя день, редомъ съ това
ще върви и намалението на
цената въ връзка съ борсоваТа цена на храните."

Външни телеграми
Войната въ Мароко.
Парижъ 25. Съобщаватъ отъ
Фрецъ: францускитЪ войски
дадоха възможность да jce ocвободи поста при Таунатъ,
който не бе престаналъ да
противостои на силните кабилски нападения.
Моснвз, 25. Целата реколта
споредъ последнит-в изчисле
ния ще възлезе т. г. на 4 ми
лиарда и 25 милиона пуда или
съ 1 милиардъ пуда повече
отъ м. г.
Бврлннъ, 25. Съобщаватъ отъ
Мадритъ, че французкитъ войски
въ Мароко сд претърпели тежви
загуби и били принудени да изпр?знятъ ваши позиции при Фоцъ.

Менча въ санаториумъ.
Виена, 25. Понеже углавния
еждъ е отхвърлилъ молбата
на Менча Кърничева за пре
пращането й въ санаториумъ,
нейните адвокати еж се от
несли до апелативния еждъ,
който позволява препращането
й въ санаториумъ безъ отме
нение предварителното задър
жане.

Букурещъ, 25. PytBO-романска
та комисия по уреждане пограИИЧНИГБ въпроси ще заседапа
оть 1 до 5 августь.

к\тгт предъ стачна,
Лондояъ, 25. Съгласно взетото
вчера решениа отъ изпълнителпия котитетъ на съюза на микьоритъ, последнмтъ щъли да
обявятъ обща стачна на 31 юлийЗа сега 135.000 работници оть
текстилната индустрия еж въ
стачка.
Бълградъ, 25. Презъ време
разискванията на министерската делегация бившия_ мръ
Трумбичъ отъ и^ето_на Хър
ватския съюзъ^ който има 5
души депутати се изказа въ
полза на монархията. Това не
гово поведение направи отлич
но впечатление въ скупщината.

ЬшшШ ia mm Ш

Ленинградъ 25. Напливътъ на
купувачи при разпродажбата
на императорскитъ вещи е из
вънредно голъмъ, поради кое
то е станало нужда наддавателит-fe да подписватъ грамаденъ списъкъ на отдълни ли
стове. Купувачитъ- еж изпълва
ли нЪколко зали отъ двореца.
Паришъ, 25. Тъй като нЪкол- Повечето отъ тъхъ еж били
ко вестници обнародваха пред отъ Америка. Между другото
ставеното на Абделъ Керимъ продаватъ се сто костюма на
предложение за миръ, м вото императрицата. Продаватъ се
на външните работи напомня, сжщо и одеждите на придвор
че Абделъ Керимъ е билъ на ни свещенници и епископи.
скоро уведоменъ отъ особени
Жената на Троцки, ржковоемисари, че той може да по дителка
нд музея, въ който
лучи миръ ако желае, тъй ка става продажбата
е заявила.
то той не отговаря, обнарод- че вещигв се разпродаватъ
аанитЪ телеграми не могатъ поради това, че не представ^
да иматъ стойнесть,
лявали никаква муз стойности

BftPHfl

Търговия съ маслини волоски, дървени масла
и риби разни

Цимеитъ на е д р о
Телефонъ 45. Телегр. адресъ: Вичевъ,
6-0-1043

Гииешогъ-акушеръ
ул. Съборна № 6
I (до Д-ръ Пискюлиевъ)
Д приема болни преди,и
| 1094 после обедъ 3 -10
«ай»,,—.—

1

—.
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иаюравй на ш ш

КаОйнетъ „Вншка *• Ш

"

спаме

"1ГлиТ

въ последни модели само щ
шапнарницата „Б0ХЕМИЯ" д0|Ю,
вата баня Мусалата.

(^щтФА

Д-рЬ Дв ШйШКОБЪ j

Ш

Хирургъ-Гинекологъ-Акушеръ

Щ

(Срещу Общин. Театръ и Градската градина)

§у

•ЗГолсофозвстЕ»

3\ft

&7

11 За лечение на всевакви болни, на легло и амбулантно
||1
Болницата разполага съ модерни: операционна, за из- |
ки вършване на всекакви хирургически операции, амбула- щ\
Ш торна, гинекологически, рентгеновъ и електро-медицин- Щ
Ш ски кабинети, лаборатория за микроскопически и пр. изШ следвания, топли морски и всекакви бани съ душове,
Щ§ тераси за слънчелечение. Инсталирани еж въ лечебниЩ цата още: Рентгеновъ гператъ за преглеждане, рентгещ новъ апаратъ за рентгено-лечение, кварцова лампа (плаШ нинско слънце) диатсршия. електрически бани, арзонвалиЩм зацкя, пантостатъ за галванизация, фарадизация, галваЩ но-каустика (прегаряния), осветление на естествените
Щ
кухини и канали, вибраторни масаужи и пр.
:
Щ По желание на болни, преглеждането и лечение аможеп
""•"
да става и отъ други лекари
*
9-30
1044

1
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| По случай привършване i
»
на fltTKHR сезонъ \

, Тршори.,ЖОНЪ-ДИРЬ

J Отъ 15/27 конски сили.
8 Вече продадени 7 въ Бъл
$ гария. Съ трилемеженъ
5
стоманенъ плугъ при

I ГЕОРГИ ДИНОЛОВЪ
s гр. Варна, ул. „Съборна"
|
№ 56, телефонъ 415.
$
2-1127—6

| сламените, ш а п к и ;
j въ салона ми (ул. б септем-1
| ври до бирария „Тунелъ") 1
| ща се п р о д а в а т ъ сь |
|

g 60%

КАЖпдение!

|§ | 3 1117 3
Ел. Баева.]
9.
I ю««х>а)»ввкм99}ммк»жм(внеме1
Четете утре в, Варн. „Новини1

Акционерно Индустрийлно Търгевско Д во „Искра" вь Варня

Управителния съветъ на Акционерно Иадуртриялво
Търговско Д-во „Искра" пъ Варна кани г. г.,акцвовсpint си на извънредно общо събрание, което 'ще се cv
стои па 9 аягустъ т. г. въ 10 часа преди объдъ въ т
•гората на книжния екладъ „Зора" въ гр. Варна,-:|х
Житна, при следния днененъ редъ :
• .;.'
1. Попълване 'управителния съветъ съ пови дваи
члена вместо подалите оставката си двама такива.
2. Изменение чл.чл. II и .84 отъ устава оа лр-юя»
о. В>емане решение *\ ликвидвране идя П[»одължеаио олществуяанието па дружеството.
Депозирането-на акцмигЬ ще ст.-.ва въ кантората И
книжния складъ „Зора" най късно 5 дни "преда е'#'
наето. - Въ случай, че събранието не се състои, на'№
начешпа д:.та, то се <Л'лага "(.-ъгласпо чл 26 оть уогз»
на дружеството за 28 авгусп, с г. въ сл.шия час*, *
т о т о подц-:цен;;о и с*щия дневонъ оедъ б е л да се af
ви цова на гоза покана.
Отъ Управителния Оьвеп

Ородава се

„,„,„.,

|
§

\ШШ РОДЯЛЪ |
I добра марка и въ добро
а състояние на износна цена
| Сведения при Б. С Ябен
цалъ — Варна. 1-1138 3

8

ПРИСТИГНАХА
гЛтомобилни

гуми]

i »-» „ Г о д и а р ъ " 1 * !
S при Георги Ди оловъ
'•j,
гр. Варна,
Ч ул. „Съборна" Кг 56
% Телефонъ 415
311»^j

екладаирайтв чреаъ в. рарн

flow*

Вро2 36 2.

България и нашити съседи По защитата ва кошшрош! 3?
Изявления на г. м-ръ Калфовъ
Ивполвувахме гостуването на
м.пътъ на външ. работп г н ъ
въ
ни, ва да по•Кадфовъ
'
— града
—
—
•несемъ на читателите си не
посредствено негоиит-в игаплевия, които той ииа крайната
любевиость д« направи предъ
единъ отъ нашит* редактори
ПО ВЪНШНОТО ГШЛОНЮНИВ на

страната.
„Toe., «очна г. м-рътъ, съ
лоето се саекулира наи-много,
6-feiR специалнит-в статии, поя
вили се !!Ъ чуждия печотъ прогивъ България.
и варяДн не се вибравя, а
шщи с* свидетели на гол-Ьит-b усилия, които III интер1ациоиялъ прави, ва да кемпроаетира България предъ чуж|ия св-Ьтъ, като по този наинъ повлияятъ косвено върху
бществ. мнение въ България
ротивъ правителството.
„Да не се аабравятъ гол-Ьмиii усилия, които

нашата емиграции
ряви, които се подпомагатъ
тъ значителни кредити, давани
|тъ неприятелски настроени
>еди въ чужбина.
Голяма частъ отъ това се
втаря и потретя у иасъ съ
дь да се каже, че въ страиво само вло аишатъ аа насъ.
Когато много статии въ гол*i вестници пранятъ обективна
еценка на нашето положение
не щадятъ своето благополание, ва да можемъ съ ejs,я идеаливъмъ да иродълмъ вявдравяването иа бълг.
ржава и л-Ькуването на тъй
ого наболялата бълг. душа,
о ревултатъ на год-вмо ивение и силно разрушителни
опаганди.
'

(ношенията ни съ Сърбия.
;Мога да Ви увЪря, продълг. миннстрътъ, че манаръ
[имахте инциденти съ нашитъ
рдни съседи, какъвто е сяусь изчезване на сръбския
каннииъ Реджебъ Реджебовичъ
[ъобщението отъ сръбска стра]за преминаване на вьор*1и чети отъ наша въ тъхна
[итория, БЬлградсното правиство не по-мално отъ другить
жителства има осезателните
рения за миролюбивото жела
на българския народъ и твър\л воля на българсното правиство да сближи и подобри от|енията между дветЪ страни.

отношение на Роаджния
долини и усърдни усилия се
[штъ и отъ двете.страни за
ре ликвидира всичко останарисяще отъ войнигЬ. И авъ
'^я, че може би не сме даотъ деня, въ който еио|ата ще бжде окончателно
?исана, съ което ще се туначало на едни истински
Нооъседски искреннн отнойя, което изискватъ инте-

ресвтъ- и на двата народа
' 7w
—
>Л->гь
друга
страна еизвестно
ви е, че г, С. Радевъ
наново

въ Акгоза
и то пече е-ь окончателни ин
струкции ва уреждано
сжщо
_,,_.„..
_,„
така висящи о"тъ войната въи
Р°«и между иасъ и съседната
T

^™

ft

рвиу^ика.

„Хака САШ.0, втшшшъ пи е
, * „ „ името
И
е с т н о в а отъ
ап*
г.8 ВРентисъ
на
АТИНСКОТО правителство
направи предъ обществото ва
едно помирение и сближение
между балканскит* народи на
базата ва уреждане спорнит*
въпроси съ

задължйтепенъ арбятражъ
Но този случай бълг. прави
телство мояса веднага да некаже своята преценка а именно,
че понеже България е една отъ
малкото държави, които «в, по
дписали конвенцията ва задъл
жителния врбитражъ при евен
туални международни спорове,
то ва това ние бихме съ радооть погледнали на подобни
ангажименти, поети и отъ дру
ги балкански държави.
„Що се отнася до о<*ициалиигв npi ценки на

велиш* смлк
и тЯхнитъ- правителства, мога
съ откровеность да ваявя,че тЯ
повнаватъ истинското положе
ние въ страната и еж, пропити
съ благосклонность и симпатии
къ!иТ~Българив~неЙпвя ч"е^
На край г. м-рътъ добави,
че колкото и критиките да бж,'
датъ чести въ

опозиционната преса,
колкото и проявите на сжщнттз
въ чужбина и да се повтарятъ
въ края на краищата ва сери
озния наблюдатель и гражданинъ отвънъ не може да не из
тъкне едно, а именно, че т'Ь
ся. или безоснователни, или
крьйн» теиденциовни и преуве
личени.
Българския народъ и негова
та държава правятъ не само
сериозни, но решителни усилия
за да се нвтръне отъ анархията
и рушението и да тръгне по
пжтя на сигуренъ миръ, твор
чество и иттинеки иапредъкъ.
Въ това отношение не мо
жемъ да не отбележимъ и милостьта нв провидението, което
не изоставя нашия героиченъ
нарооъ и въ^^вай-тежките моменти на неговия животъ и
като една нова преява можемъ
да констатираме сравнително
доврата реколта, която страна
та полтчи като награди ва упо
рития и честенъ народъ положенъ въ села и градове.
.

АЙ-НОВОТО ДНЕСЪ
?носъ на вьглща.
РИя, У5. Днесъ заминаха
рмльнпя делегатитЪ на ми•ервикъ инженерит-b Бож[ и Тошковъ, за да проу|условията за пласиране на
рщата тямъ.
|иастоящемъ има големи
|ества въглища въ Пер-J които обевателно требва
Матъ изнесени. Щ е бжде
|еиъ паварь и въ ЮгослаJ"a 25. Днесъ прокурорнесе обвинителния актъ
«иството на Пеню КулешР неговата годеница. У^ т о е било извършено
г о я н а > за да се заличать
И е на конспираторите.
Рорътъ иска смъртно на| е "а тримата обвиняеми,

Orrv"'-*

Варненски Новини

София 25. Сръбския вкъ-„Београдски дневникъ" пише: Въ
Охридъ д-вото и Св. Климентъ"
издало житие и служба на Св.
Ив. Владимира на славянски и
тази книга е раздадена на
всички църкви въ охридската
епархия. Въ книгата на много >
места се твърди, че царь Самуилъ и Владиславъ еж били
българи, че Самуиловата вой
ска е била българска, че Самуиловото македонско царство
е било българско и т. н.
Вестникътъ силно протести
ра и иска да се взематъ мЪрки противъ д-вото.
Русо, 25. При последните
сделки съ зърнени храни жи
тото се продаде по б'65 лв-,
кгр., ржжь 4 30, варива липсаатъ

София 26. Отъ иЯколко мЯста отъ провинцията еж, получе
ни оплаквания, че ващитиицит4; на конспираторитЯ били ааплпшвани да се отказватъ отъ
запитата имъ. М-вото нарежда
до администрацията ва иодирваме на лицата, които ваплашпптъ и ва най-строгото имъ на
казание, а сж.що и да се помо
ли защитата да продължи ра
ботата си, като я уверятъ, че
ще има пълната закрила на
илаоьта.

София, 25. Днесъ I угл. от
деление при СОФ. OKpJ с&дъ
раагледа д/нлото по ятацит-Ь на
раабойника П. Стояиовъ отъ
Елешница и емигранта Ив.
Христовъ отъ с. Връбница. Об
виняемите еж, 16 души. Иска
се смъртно наказание на 11
души.

. FutNi -бмшшн m m i
СлЯдните две съобщения донасятъ за приготовленията на
болшевиките за големи мор
ски и сухопжтни маневри.
, Рига 23. Съобщаватъ отъ Петроградъ че Червениятъ вое№внъ^_флотъ се готви за го
ляма морска маневра. Някол
ко ескадри около Кронщадъ
ще произведътъ морски бой.
Щ е взематъ участие и дреднаута „Маратъ" и крайцерите
„Интернационалъ" и „Работникъ". Съ „Маратъ* щелъ да
пллтува за да наблюдава мане
врите и съветския комисаръ
Луначарски.
Буиурещъ, 24. Изглежда че
6c^£Bm^t_cj^3j1n£4H
тъй като близо до нашето
крайбрежие се забелЪзватъ да
се движатъ военни параходи.
Сж1цо е гючнато раздвижване
на пехотни части" и къмъ пол
ската граница, кждето еж що
ще се произЕеждатъ маневри.
Компетентните кржгове сметатъ, че болшевиките* правятъ
демонстрации.
Габрово, 25 Днесъ 17г часа
пристигнаха близо 2 хиляди
туристи отъ цела България по
срещнати отъ габровци найрадушно. Т е направиха шумна
манифестация до центъра на
града, кждето се държаха ре
чи. Всички заминаватъ за Буз
луджа.
София 25. Бълг. туристически
съюзъ съюбщава, че поради
непредвидени причини освеща
ването на хижата „Юмрукъ
Чалъ" се отлага.

Избегната натастрофа.
:

Бургазъ. 25. Товарния влакъ
429. нощесъ идещъ отъ Ст. За
гора е щ е л ъ да претърпи
страшно нещастие, поради то
ва, че бандажите на деветия
вагонъ еж се били скъсали. По
една гол-вма случайность ма
шиниста е забелъзалъ това и
избегналъ една голема ката
строфа.

Празника на „Шшвденци"
София, 25 Илинденската ор
ганизация трескаво се приго
товлява за отпразнуване 2 августъ „Илиндень" въ ц-вла Бъ
лгария най-тържествено Ор
ганизациите на този день ще
отслужатъ панахида за падна
л и т е ще има възпоменателни
утра, ще се изтъкне значени
ето на празника особено за
възпитание на македонската
младежь.
София 25. Конгресътъ на свещенниците препоржчва, щото
ц4лата църковна служба да
става на новобългарски езикъ.
Реши да бжде откритъ курсъ
по църковно пение, за да се
подготвятъ църковни певци за
цела страна. Избраха се ре.
дактори за „Пастирско депо"
и „Оьветникъ".

трупа въ мина
„Ллаиалкица"

София, 25 Разкопките и разчистванйята на мина „Плакалница" продължаватъ макаръ
и бавно поради наслояванията
на задушливия газъ. Споредъ
сведения отъ М-вото до този
моментъ еж извадени трупове
т е на 37 загинали. Дирятъ се
още 4 монтйори.
Управлението на мината е
решило да плати на всички за
гинали въ катастрофата обез
печение въ достатъченъ размеръ и издръжка възпитанието
на останалите сираци.
София, 25. По поводъ полу
ченото анонимно заплашител
но писмо до редакцията на
в-къ „Народъ" Хр. К. Пуневъ,
вчера въ 10 часа единъ инспекторъ отъ общес. безопасность се явилъ въ редакцията
на в-ка и поискилъ лично отъ
г. Пунева да даде данни, за да
може властьта по-лесно да вле
зе въ дирите на злосторни
ците.
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ул. „Сжборна" № 56' '•
Телефонъ № 415 1-U2&13'

Еван
Дкесъ

дежурни аптеки;; Спасовъ ул. Владиславъ, Тюлмезовъ ул. Мария Луиза, Менахемовъ ул. Преславска.
.
Дежурни лъпари тази нощь:
Д-ръ Н. х. Димитровъ, XV ли
ния № 23. Д р ъ Златаровъ, ул.
Мария Луиза № 20 и Д-ръ
Смоленски ул. Кавалска. • '
ЩБоянъ Смиловъ и д-ръ Шишковъ ще говорятъ днесъ 9 и
под. ч. сутр. въ бирария я Ста
рия Боръ" на тема: Причинит^
ва ивливявето на н-Ькои лица
отъ национад.-либерал. партия.

Въ 24 часовото олимпийско
колодрумно надбегване въ гра*
дътъ ни, всесветската велоси
педна марка „Гйорике" 'се съсСофия, 25 Отъ два дни засе сезава за първенство, съ бега
дава конгреса на съюза на зе- чите: Янко Буряновъ - ^ Варна,
жълта
мледел. кооперации и обокж- отличителенъ з н а к ъ :
фланела
съ
черна
лента
по
да въпросите за организаране
популярна информация за це средата; Я^Стефановъ - - Шуните на храните, устройване менъ — лилава фланела; Ял.
служба за продажба на храни Бърдаровъ — София — чер
те, грижа за събиране нахра вена- Владо Филиповъ село
ните опредъляне пунктове по Надежда, Софийско — морава
Черно море и Дунава за из- и Ив. Кубадиновъ, Разградъсь
носъ и необходимчте капитали черна фланела.
Това първо по рода ей съ
за аванси на кооперациите
стезание, съ шампиони Ь1ъ
цяла България започна снощи
въ 8 часа и ще свърши твзи
Известния чифпикчия отъ с. вечерь вн 8 ч а с а Р
' 1
Нбоба(Новопазарско) Милушъ
Снощи въ започнатиН гольРусевъ, въ петъкъ вечерьта, мн колодрумни полусъборни над
T04J40 въ 7 часа, между спирка бягвания за шампионъ ' на бързи
на излезе варненеца Янно БуриАбоба и Каспичанъ, въпреки
яновъ съ велосипедъ «Гьорине^.
че влака наближавалъ и се
Снощи въ Лотенъ Киио^Палсъа
движилъ съ голяма бързина, имаше небивало , (Тържество:
той се опиталъ да мине презъ следъ великолепната програма
линия та съ каруцата си но Атентата въ църквата Св. Недъвлака го застига, разбива ка ля и прекрасната колорирана
драма Пъсеньта на славея пред
руцата. а самия
Милушъ
ставена б е извънредно духови
Русевъ попада подъ колелета- тата и оригинална комедия
та н а
машината които му от- Чичо Дж-йисъ която предизви
резватъ двата крака, главата, ка възторгъ всредъ публиката,.
До като на екрана се редяха
и го надробяватъ на место.
б-техъ части на комедията,
публиката се тресеше .отъ'.непрекъснатъ смъхъ,
.
V'f
Тази
разкошна
програма
ще
София 25. Разкритията, ноито'
се
представи
и
тази
вечерь.,.^
прави обществената безопасность
устанзвяватъ, че Митю Ганевъ
Довечера Кооперативния те*
с билъ въ nptKii връзки съ Мо- атъръ ще представи въ салона
енва. Следъ убийството му и у- „К. Ранковъ." I найгпоследната
ннщожекие на цълата иу банда, модерна онерета на именития
изловени СА и единъ голънъ брой берлински компонистъ Робертъ
негови ятаци, вь които е нашъ- Щолцъ—„Палячо". Салона, се
рема ц^ата архива на този б)н- рввхладява посредстиомъ четири
дитъ, Въ нея има документи отъ грамадни саециални вентилато
конто са виждатъ връзкигь му ри. Нач. 3 ч. Билети лри касатасъ комунистите и че той е билъ
Лете^ъ Кино Лада днесъ в а п о тьхно орждие.
следенъ НАТЬ представя съ.грл^мъ успгЬхъ психологическия
ФИЛМЪ Силата на мрака или
Рлщете на Орлакъ JTOBH е найВъ обявлението № 25251 на силния ФИЛМЪ на невамепямия
Варненската градена община за Кснрадъ ВоЙДТЪ, който въ'.'него
съвършенството на
деставка на водопроводни ма е далъ
териали, въ точна 2 за достав своя талантъ и всЪкии който
ка на 1000 водоземни скоби, по ц^ни искуството н-Ьма да из
грешно е посочена приблизи пусне случая да се наслади отъ
телната стойность' на 18,000 играти на тоаи именитъ кино
, ,•_,-jfi.
лв. Когато тя е 81,000 лв., как артистъ.
то и трЬбва да се чете.
Панаиръ въ Ппевенъ. На 19,
Продажбата на билети за теа
20, 22 и 23 августъ т. г."-въ
три. кино разни забавления и.
Плевенъ, на п Съръ Пазаръ"
т. н. става въ финансовою от
ще се състои голъмъ панаиръ
деление на общината.
на едъръ добитъкъ, колониал
Пробнть съ водомерите пред ни, манифактурни, железарски
ставени на изпитание въ об и др. стоки, машини и пр. и
щината, еж запознати.
скотовъдна и коневъдна из
ложба, подъ покровителството
Сппредъ последните изменение на Министерството на землена закона за акцизите и па делието и държавните имоти.
тентите отъ 21 юлий т. г. т е Щ е се раздаватъ парични на ;
се отстжпватъ на общините Въ гради. Търговците и посетите
скоро време ще излезе заповедь лите ще иматъ всички улесие*
отъ г. Кмета съ по-големи под ния, а пжтуването п о Б . Д . Жробности за реда по начина на е съ 50'/о намаление.
'^ •'"'
събиране на твзи данъци.
Конгреса на чиновниците и
Те заевтатъ
по-големата
часть отъ професиите въ гра служащите при {изборните уч
да. Известни патенти съ тези реждения ще се състои на,^»
изменения еж намалени съ 30°/о. 3, и 4 августъ въ София. " '

Кввгресв т ш е л шпащр

Прелшанъ отъ влакъ.

i n Тоневъ а ивдипм.

"ХРОн йгТ АТ

Огр. 4

Собственната дърводелна фабрика на акцЗа нашия тоотъръ пичаиь,
д-ство „Г>ълъ—Джбъ" находяща се въ гара НасПродава
се
съ дворно место отъ б дек. 5 ара и около 300 кв. мет
Преди нЪколко дни Минист.
съветъ единодушно е решилъ
да се отпусне на Плевенската
община безвъзмездно сумата
1,500.000 л, помощь за доиз
карване на опожарения тази
пролетъ театъръ.
Много похвално!
Но и въ нашия градъ, пое
редъ главната улица, стърчи
едно здание, виндътъ на което
не е по благовиденъ отъ опо
жарения плевенски театъръ и
задачите които му се възлагатъ
за в ь бждаще не се различа
ватъ отъ тия на Плевенския.
И ако Плевенския театъръ
е разрушенъ само отъ 3 месе
ца, нашия театъръ стърчи не
доправенъ отъ три пжти по 5
години и не по наша вина
разбира се. Защото ако Пле
венския театъръ е разрушенъ
вследствие на пожаръ и ние
неможахме |да доизградимъ те
атъра си пакъ вследствие на
оня големъ пожаръ който упо
стоши нашия край и първо
степенния търговски г р а д ъ
Варна сега икономически изне
могва
Но това незначи че ние не
ламе нужда отъ култура. На
противъ сега отъ нея се нуж
даемъ най вече. Къмъ нея еж
.обърнати очите ни, и чрелъ
нея се надаваме дааъзвърнемъ
цветущето пораншно положе
ние на нашия градъ. Но това
сами неможемъ да направимъ.
Нееднократни усилия въ това
направление еж правени вече
но почти безрезултатни
. Помощьта на държавата е
належаща. Помогнете ни!
Ако Плевеиъ оправдава без
възмездна помощь отъ мили
онъ и половина, Варна двойно
повече я заслужава.
За честьта на нашия първо
степененъ . портъ, за нашата
култура, за нашия найдобъръ
курортъ. за хубовото минало
й бждащето величие на Варна
—което е неразделно съ това
на родината, театъра ни треб
ва да се изгради. И то бързо
неотложно. Защото основата
на храма ни се руши.
Помогнете ни!

Прасенце отъ небето.
Въ Римъ преди неколко дни
е пристигналъ единъ англий
ски алпинйстъ, който разправя
за необикновеното приключе
ние, случило се съ него въ
Швейцария. Той се изкачвалъ
по една стръмна урва въ Рамина и виделъ на главата му
се виелъ грамаденъ орелъ.
Внезапно орелътъ почналъ да
се спуска и алпинистътъ вдигналъ своята тояга, готвейки се
за защита. Но за велико свое
очудване въ краката му пад
нало нещо бело, което почна
ло да скимти. Това било малко
прасенце* Орелътъ го пусналъ
отъ ногтите си и отлетелъ.
Длпинистътъ се върналъ въ
хотела съ прасенцето въ ржце.

,

Варненски Новини

цщ{цц

ра въ постройки, състояща се стъ следната инсталация:
Моторъ 12 конски сили система Крослей, Банзегъ, абристъ
машина (Рендосвача), Хобелъ машина и циркуляръ По настоящемъ въ действие. Продажбата става на ц%ло и на части ма
шинарията.
Желающите да се отнеежтъ къмъ управлението на фабриката
2—1120—2
Отъ управителния егветъ.

ВАРНЕНР И ГОСТИ НА ВАРНА
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Главна Дирекция на Железниците а Пристан^,,
Морска полицейска служба.

~"«

"ОБЯВЛЕНИЕ № 128а
. Домакинството на Морската Полицейска 0 о д $ &
вява, че на 81 я день, считано отъ датата на обаж,
ването на настоящето ще се произведе търгъ , e i щ
конкуренция отъ 15 до 16 часа въ Данъчния .fa
ления въ градовете Варна и Русе за доставката щJJ
ничъ материали.
?*

Всеки отъ Оасъ ще испита истинска душевна на
слада ако посети
Царицата на морския ни заливъ въ КПРПНТННЙТПВъ бюфета му ще намерите винаги отлежало ледено
пиво ГАЛАТА И ВСИЧКИ видове закуски при цъни
доетдпни за всички. Отиването и връщането съ мо
торни и платноходящв лодки е гарантирано.
Парка дава безплатенъ приемъ на всички корпорации
и дружества за семейни среща и легни забави. Всъки
нраздпйкъ свири оркестъръ.
Любители иа красивото въ природата посететеПаркъ]
„Гала-Булевардъ".
5-1081—5
С&дебенъ приета въ пра Варненский оцр&женл. с&дъ
й$Т10Ш1®
§ liulifciitlii

Ша йЮЧ п ° Д п и с а н и я т ъ Провадийский сгкl i s UUirw? дебенъ приставъ при Варненский
окржженъ еждъ, на 111 й участъкъ обявявамъ на интересующите се, че на основание изпълнителния листь № 13312 издаденъ
отъ Шуменски окржженъ еждъ на 22.V!!! 1923 год. въ полза
на Безименното акционерно дружество съ гр. Попово противъ
свещеникъ Маринъ П. Петровъ и Алекси Поповъ гр. Шуменъ
за 25513 лева И съгласно чл. чл. 910—925 отъ Гражданското
съдопроизводство, на 5 августъ 1925 год. ще продамъ въ село
Черковна на публиченъ търгъ следующия длъж. движим-имотъ :
Половина частъ моторь-локомобилъ здравъ система „Нибелумъ" № 565.1908 год. 6 конски сили ведно съ една полови
на частъ отъ батоза „Примусъ" № 3^2722, 6 конски сили за
едно съ апарата за слама съ всички принадлежности каиши
годна за работа оценена 50,000 лева.
Желающите да участвувагь въ тая проданъ, требва да се
явятъ въ казания день, часътъ въ 9 преди обЪдъ да наддаватъ
гр. Провадия, 23 юлий 1925 год.
Провадийски еждебенъ приставъ. Ил. Ст. Бекчиевъ.

П_ Варненский Сждебенъ Пристааъ

0ЙШМ8 № 4234
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двукратно въ Държавенъ вестникъ брой 88 отъ 20 юлий т. г.,
обявявамъ на интересующите се, че проражбата на долеозначения недвижимъ имотъ а именно:
Една двуетажна клица нахдняща се въ гр. Варна V уч. ул.
Оборище подъ № 42, построена отъ камъкъ, тухли и дърво,
покрита съ керемиди Марсилски, съ дължина 12 м., ширина 5
м. и височина 4 метра, разпределена горния етажъ на 3 стаи
и салонъ а долния отъ две стаи и салонъ и една по дълбока
стая служаща за маза, до нея пристройка едно етажна отъ ежщия материалъ построена съ дължина 8 метра, ширина 4 м.
височина 2 и половина м., разпределена на 2 отделения стая и
дамъ; до нея друга 1-етажна пристройка построена отъ прость
дървенъ материалъ, съ дължина 8 м. ширина 3 м. и височина
'2 и половина метра, разпределена на стая и откритъ мутвакъ,
целата кжща е инсталирана съ електричество и вода, безъ ка
нализация, съ дворъ отъ около 260 кв. м незастроено место, въ
двора кладенецъ, между със-вди: Н. Кожухаровъ, Стоянъ Михалевъ, Анна Радева и улица „Оборище", оценена за 40000 лева
е почната на 21 юлий т. г. и ще продължава до 20 августъ т.
г. 5 часа следъ обедъ, съ право-наддаване въ24 часа 5 на сто.
Горния имотъ е собственость на Ташко Веляновъ отъ гр.
Варна, продава се за дългътъ му къмъ Варнен. попул. банка.
Желающите да купятъ имота, могатъ всеки присъственъ
день и часъ да се явятъ въ канцеларията ми въ гр. Варна да
преглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ.
гр. Варна. 22 юлий 1925 год
1—1133—1
II Сждебенъ приставъ: Г. К. Данковъ.

Червснъ чамъ на дъски въ размери
Р/г с/м. дебелина; 25—30 с/м широчина
4—5 метра дължина = 1 куб. метръ.
2 с/м. дебелина: 2 5 - 8 0 с/м широчина,
4—5 метра дължина = 2 куб. метра
2Va с/м. дебелина 25—30 с/м. широчина,
4 — 5 метра дхлжана = 1 куб. метръ
3 с/м. дебелина 25—30 с/и. широчина,.
4 - 5 метра дължина = 1 куб, метръ
Всичко куб. метра
Б*дъ чамъ на'дъски въ разм-ври:}'
Р/з с/м. дебелина 25—30 с/м. широчина
4 5 метра дълягйна = 1 куб. метръ .
2 е. /м- дебелина 25—30 с/м широчина \
4 - 5 метра дължина = 2 куб. метра
2'/г с/м. дебелина 25—30 с/м. широчина
4 - 5 метра дължина = 1 куб. метръ
3 с/м. дебелина 25—30 с/и. широчина
4 - 5 метра дължина = 1 куб, метръ .
. Ьсичко к)0. метра
3 Флагъ дукъбъчтъ широч. 55—60 с/м. м. 150
. зеленъ „
„ — , „ - 100
1401
червенъ
50
синъ
40
жълтъ
20]
черъ
Всичко метра 500

178,

ш

А всичко на стойность |
Поемнитв условия и описанията могатъ да се
всЬки .присАтственъ деаь въ Домакинството на едуй
— Варна и Данъчните управления въ градовегв Вар
и Русе.
Желающите да взематъ участие въ търга, еж да
ни да се съобразлвать съ чл. чл. 125—130 отъ Зако
за бюджета отчетността .и предприятията.
Залогъ за правоучаетие въ търга се иска'.&%.(вър
приблизителната стойность на. материалите и то въ ба
ково удостовереше.
Доставката е дълима, но само но отдЬленъ видъ!
териа.ти, а срока на доставката имъ е 60 дни, cwai
отъ датата аа съобщението до конкурента, че тарга
учвърденъ върху него.
Разноскат* по сключването на договора и изиш
то на предариятиего' СА за сметка на доставчика.
Обнародвано въ държавепъ вестникъ брой 87 о
18 Юлий 1925 год
- гр. Варна, 2 Юлий 1925 год.
Отъ Домаш HCIBOI
m ш

лограмъ се продаватъ вь|
Агенция Книжнина — до|
пощата.

бавачка за д«Ь
дишно дете
презъ сезона. Предпочита
да знае български. Адреси!
„Миладиновска" 3. .31131

Обяснения на теми .
Ядлива тема — Хлебъ по 900

солено защото като го «ДО
е солено.

Стари вествица

-
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НА ЧАСЪ ПО ЛЪЖИЧг

грама за 8 лева, примесъ на
царевица и трици съ брашно.
Нарича се Ядлива защото се
ядеПарлива тема —- Пиперъ, зеленъ, но когато е билъ откъснатъ, а сега увЪхналъ, по 14
лв. килограма — но теглото
му е разтегливо. Нарича се
парлива защото пари когато се
яде.
Кисела теиа — Сливи, трънки,
— Добре - отговаря ми той, ненормирани нищо не струватъ
— но не разбирамъ защо треб и никой не ги яде, но когато се
ва да се оставятъ да се тър- нормиратъ плодовете, прода
калятъ мъртви кучета по ули ватъ се по 12 лв. килограма и
ците, когато живитй се гонятъ- всеки ги купува защото други
Ето, по улицчтЬ отровени ку плодове нема. Наричатъ се
чета по цтзли дни лежатъ, кисели защото естествения имъ
а на края на ул. Миладиновска, вкусъ е такъвъ
отъ четири 'дни смърди вече
Солена тема — Сирене, на
едно отровено куче.
правено отъ всевъзможни при
— Знаешъ ли, те се дър- меси, но все пакъ главния му
жатъ нарочно: за да може и примесъ е млеко Продава се
слъпия чрезъ обонянието си да споредъ цената му определена
се убеди, че наистина еж взети отъ продавача. Тегли се на
Тъй требва да е
сериозни мтзрки за разчиства кипограмъ но теглото му сжщо
Общината изтребва кучетата, не града отъ кучета...
е много разгегливо. Нарича се

цепление въ Н-БКОИ партии,
всички злорадно започнаха да
Оплаква се единъ Владисла- потриватъ ржце. Разбира се,
вецъ (не отъ потеклото на веднага и езиците заговориха
Кралъ Владиславъ или отъ и, мушицата стана на бръмспортния клубъ подъ сжщото баръ, а бръмбара на биволъ.
име а просто отъ ул. Владис Я когато шумътъ стана фактъ,
лавъ):
ухилиха се много лица:
— Не разбирамъ защо раз
— Ето на, разпадатъ се!
рушиха толкова здания и раз— Кой се разпада?
широчиха улицата, когато ни
— Разбира се, че нашите
какво благоустройство - като ка обществени сили! А те и безъ
нализация, тротоари--не пред- това еж тъй много разпокжсаприематъ по нея.
ни, а България има толкова
— Много ясно защо я раз голема нужда — особенно се
шириха: за да има кжде да се га — отъ сплотени сили, и отъ
натрупатъ могили отъ песъкъ, поуката на нашия дъдо Кубматериалите отъ съборените ратъ за снопа пръчки!
здания и да се разкриятъ тра
Но кому ще стане по-добре
пища, въ които въ случай на отъ това?
нужда, 15 каруци наведнажъ
— То се знае че никому.
да се поберътъ. Но понеже
Но ние българи сме:
всичко това не я запълни доб
— Нека и намъ бжде зле
ре, сега започнаха да премест- стига
съ това на брата ни да
ватъ и телеграфните стълбове не е добре!
...
посредъ улицата.

Оправдателно е

Българинъ
Вдигна се шумъ около раз

това е много добре. Който има
куче да си го пази у дома, а и
кучето дома тртзбва да пази —
нъма никаква работа на улицить, пъкъ и неприлично е,—
нали божемъ име културни хо
ра и живеемъ въ гол4мъ, съ
европейска физиономия градъ,
при това и курортенъ
Тъй приказвамъ на единъ
свой приятелъ, а той се под
смива—дето го казватъ „подъ
мустакъ".

Съображения
Говоря на единъ при«т*
за бждащето на гр. Варна 6
одушевенъ отъ благитЪ на"
рения и широките проекти J
нашите управници, азъ "
торженно му разправям»
предстоящето благоустрои^
за удобства, трамваи.;
— Вашата работа—отгова,
ми той, — прилича на оня?
то „цървули нема, гайда и»
Улиците ви на пропаст^
преобърнали, а за трамвай
ворите.
— Т а ние именно въ ^
ване постройката на тра»»т
Tfe, не си поправяме улии«
кой ще ти ходи пешъ тога'
И A J ^
случа*»

Штм се %2л»

кжща състояща се отъ Д^ .
и отделна кухня, килер» *#
тричетво на ул- йБатай";
училище Янтимъ !.
Споразумение Бохор*
мовъ ул. Батай К« 8

