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Цена 1 л.

Вр©й122.

Огъ днесъ четвър. 4 того големо тържество за спор
тистите и любителигв на киното съ най<получливия
филмъ на Е Д И П О Л О .

ОДОЕВЕГС ЛРИЯИВ ИНФОРМЩИЩги ВЬСТНЙгй
ЯБОНПМЕНТЪ: за година 300 лювва I Тп.«А пи Г%(^|ТокякпУн1^~~"~~~~" Г
за 6 месеца 160 л„ за 3 месеца 80 л. ТеЛбфОНЪ 398 ° ? ЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. нв. см.
-' ' ' " " '
- •
•!!...,—
!"* ПоФициал. 150 л. кв. см., прие. 1л. дума

Легална

Д-пъ Д. вервт

опозиционна комбинация.

Донторъ по медицината и змбенъ лЬнорь
Вжтрешни, женски болести. Болеете на устата и '
— — зжбите.
'
= — ™
П Р И Е М А БОЛНИ VИма специално инсталиранъ зжболекарски кабинетъ съ лаборатория."
Ул. „Владиславъ" (Ташоолу) № 53
(Домъ Марко Пенчевъ)
4—10
яза
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ползувайте случая! 1

Известява се на интересующитБ се, че изве
стната на варненските граждани бирария

.Стария боръ"
г

подновена и добре реномирана Св ДШШЩЬ НПвМЪ
ЖелающигЬ да я наематъ да се отнесатъ до
новооткритата тютюнопродавница ; ул. „Царь Бо- •
рисъ" № 3.
1_3

)
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В ъ частната л е ч е б н и ц а
>г'

на

Д-РЪ Д. ЦОНЕВЪ
се приематъ на лечение болни отъ вжтрешни
гинекологически и други болести/
Въ лабораторията се извършватъ; химически, микроскопичеоки и бактериологически изследвания.
"4-10
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Важно съобщели®.
Съобщава се на почитаемите варн. граждани, че въ

Новооткритата калбасница
(на жгъла на ул. „Царь Борисъ и Драгоманъ)
подъ фирмата

СтойлъБ. Ивановъ
Любителите на финни калбаси и унгарски типъ сасалами ще намерятъ винаги всекакъвъ изборъ на
разни видове луканки, наденици, пастърма •— суватски и специална екстра кайсеръ пастърма сжщо и
винаги пресни и вкусни шумки варени и пушени и др.

П р о д а ж б а на конкурентни цени
14—16
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Подписаните Христо Божановъ, Пенчо Божановъ
и Стефанъ Хайрловъ, отъ гр. Варна, член
°ве на събирателното дружество „Българско Търговско МрРеплавно дружество" Божановъ & С-ие, Варна, .съгласно до
нора, сключенъ помежду ни съ дата 10 ноемврий 1924т.
ликвидирахме поменатото дружество така: Христо Божановъ
поема актива и пасива,' дългове и задължения и пр. на дру
жеството къмъ 10 ноемврий 1924 год. освенъ тия лично на
бавени отъ Пеньо Божановъ й Ст. Хайрловъ къмъ помена
л о3 дружество.
,\п V
*Г , (п.) Хр. Божановъ,:(п.)П. Божановъ, (п.) С. Хайрловъ.

Изъ живота на пиратите
Въ този филмъ ЕДИ ПОЛО за последенъ пжт
проявява своята мощъ като артистенъ акробатъ.
Всеки день дневни 3 и пол. ч. Вечерни 7 пол. и 9
и пол. ч. Неделни З и 5 ч .

гЧЦАРИЦАТА

fl, Тодаа въ София
СОФИЯ, 3 д. М р ъ т ъ на
търгов промишл. и труда
Д. Христовъ даде днесъ
въ „Юн, паласъ" банкетъ
на директора на междуна
родното бюро на труда г.
Ял- Тома, на който приежтетвуваха: м-ра на правосжпието Бобощевски, бив.
м-ръ на труда, н«къ на кан
целарията, еекр. на А То
ма Вибелъ, преде, на вър
ховния съветъ на труда К.
Поповъ, члена на сжщия
съветъ, народ, представи*
тель Бошняковъ и виещ
чиновници при М-вото на
търг. промишл. и труда.
Въ 3 ч, сл. пл. Тома б е
посетенъ отъ французкия
пълн. м-ръ Пико и дирек
тора на ликвидац. контр.
органъ Ренче. Въ 3 и пол.
ч. Тома има въ министер.
съветъ среща съ м-ръ-председателя /т.Цанковъ, : а въ
4 ч. съ м-ръ Калфовъ.

СвФня, 3 д, Днесъ центр.
бюро на Демокр. партия
има събрание. въ приежтствието на парламен. група
въ дома на п. председ. на
бюрото Н. Мушановъ.
Сложенъ е билъ на раз
глеждане въпроса за вжтрешната политика съ огледъ на настоящите поли
тически условия в ъ стра
ната. Следъ размината на
мисли било изтъкнато че
е време Демокр, партия ла
застане на чело на една
политич. комбинация съ
легалните политич. партии
—идея, която еж повдиг
нали и радиналитЬ. Чле
новете на землед. парлам.
група, които еж противъ
единния фронтъ, еж пока
нили Демокр. партия за
вземане инициатива за за
силване новите полатич.
комбинации отъ о п г з . пар
тии. "Центр. бюро ще има
Убитъ кдоетъ. ;
н-вколко заседания, на ко
ито ще приежтетвуватъ и
СОФИЯ, 3 дек. Въ е. Гра
представители на, радика децъ, К о р е й с к о , е убитъ
лите шир. социалисти и отъ злодейци секретаря на
земледвлци.
тамошната организация на
Демокр. сговоръ, кметъ на
селото, Д. Георгиевъ, кой
Грнжнто за бЪжанцктЬ то
се е ползувалъ съ ,по ;
СОФИЯ, 3 д- Помощите пулярность като честенъ и
и грижите за- б е ж а н ц и т в доблестенъ гражданйнъ.
Въ този край станаха наеж усилени. Нар. пред ст.
rv Георгиевъ и И. Тодо- последъкъ много обири и
ровъ. изпратени на самото убийства.
место, за да проучатъ ну
ждите на бежанците, еж
пристжпили къмъ работа. К ъ р д ж а л и й с к о
спокойно.
Г. Георгиевъ телеграфиралъ отъ Свиленградъ, че
СОФИЯ, 3 д. Съ изтреб
еж приготвени училищата лението на двамата братяи др. помещения за наста разбойници Ахмедъ и Мехняване повече отъ 1000 медъ Салиеви, въ Кърд
бежанци,
жалийския край настана
Сжщо еж взети мерки успокоение. Въ преследва
за отопление и облекло нето на тази байта еж взе
Съставилъ се и граж. ко- ли ревностно участие и ми
митетъ съ участието на лиционерите, които дълго
окол. н-къ и д-во „Черв. време били тормозени отъ
кръстъ". На спеи. комисия тази бадна, която е иззъре възложено да се грижи шила повече отъ 20 убий
за посрещането и настаня ства и многобройни грабе
ването на бежанците. На жи. Мюсюлманското »насе
редено е ла се отпуснатъ ление е заклало курбанъ
вжглиша и дърва за б е  за щастливото
избавяне
жанците.
отъ
кръвожадните гла
ворези.
е специалитета,
който всеки чоСОФИЯ, 3 д. Днесъ се раз
векъ треба да
глежда отъ Соф. окр. еждъ
го употр-Ьбява.
делото за фалшивите пощ.
записи, По това д-Ьло държа
вата предвижда 'граждански
искъ на повече отъ 205,000 л.

гара

РОБИТЪ?!

ДЪлото
на изгорените анархисти,
СОФИЯ, 3 д. По сражение
то между полицията и четирмата анархисти в ъ една
кжша н а у л . „Доростолъ",
въ" което се дадоха скжпи
жертви и кжщата б е изго
рена заедно съ скрилитЬ
се въ нея анархисти, след
ствието е приключено и е
внесенъ в ъ ежда обвини
телния актъ, съ който се
иска наказанието , ' п о ' ч л .
чл., 1 и 2 отъ 3,3 на дър
жавата и по чл. 1 и 9 отъ
нак. зак. на Петьръ Милйкиевъ, който е билъ съучастникъ съ гюсъ и б+зше
арестуванъ на Т. Пазард
жишката гара. По заклю
чението на прокурора стопанинътъ на кжщата е невиновенъ.. Делото . ще се
гледа въ началото на ид.
месецъ.
/ ч

Дерайлирала магавиа.
^ОФия, 3 д. Снощи се
отбелеза ново нещастие
по железниците. Дерайли
рала е машината на единъ
товаренъ влакъ между Лакатникъ и Церово. Отъ ня
колко време насамъ заче
стиха подобни дерайлирания и то систематично. З а
причините на тези неща
стия компетентни лица заявявать, ч е т е с е д ъ л ж а т ъ н а
слабата, Нетрайна и; въ не*
достатъчна изправность ли
ния, както и на невнима
нието на персонала. По то
зи случай може да се обърне вниманието главно
на машинния персоналъ. ..

IIIJ

Б.Н. Банка за 4 д.
купува продава

Белгия . . .
Б. Пеща . ,
Виена . ';
Прага . .
Германия
Лондонъ .
Парижъ . Гърция.. .:
Италия . . '
Швеция •.
Ромжния .
Сърбия '••••.'Цариградъ
Швейцария
Холандия .
Ню-Иоркъ •
Канада . .
Египет, лири

691— 705
1780 1860
1930 19'80
412|- 418 32 70 33,70
638
646753
769 242
250597
609 3695 3743
68
69 50
193
204
76|—I 77J50
2652 — 2676
5546 — 5614
137 20, 139
137 20 139
653 —. 661

Печатница „Гутенбергь", Варна
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0 МОМИЧЕ

jgaacdgb " U y охдгежть
Днесъ Бисеръ на киното!
Йсжнски художоственъ Филмъчморедъ

съ

(La Filled?
SauVage);

участието на артисти~отъ Москов. худож. театръ и Coniedfe Francaice, Нетаяия Лисенк^

Б р . 122

Варненски Новини

Христианизиране
на шадешьта.

lUSiDnt

£IP- s.

Ч

Нласното .учителско д-во t\
града .устройва за членорегЬ ^
вечеринка въ ежбота

1 Срана за обмяната на щем,
Днешния празникъ.
БЕРЛИНЪ, 2 д. Съобщаватъ
Днесъ е празника за христиа " пелуваните бонове на Б. I' отъ Кайро: Вчера б е предоПродължение отъ бр. 121.
Празникътъ
„Въведение низиране на младежьта. Въ учи е до 31 януари 1925 Годии
вратено едно ново покушение
Пресв.
Богородици"
е отреденъ лищата ще се държатъ подхо
Сега
децата
се
кръщаватъ
срещу Дленби. Атентаторите
Въ Народния университетъ щг
дящи беседи на учениците,
като
празникъ
на
христианскапо
новия
законъ
успеха да избегатъ.
се
четатъ лекции: г.г. В. Стаа-:
та младежь. По този случай
За усилвана охраната на гра
въ името на Ленинъ,
свещ. братство урежда след да има нареждане да се дви- ревъ—Рибния Букваръ на Бе
БЕРЛИНЪ, 2 д. Съобщаватъ
ронъ и профес. Ярнаудовъ отъ Прага: Бенешъ, който за въ който случай става всичко ните сказки:
жатъ усилени войнишки патру Пръстена на Нибелунгите (tipo.j
мина за Римъ, за да участву оезплатно. Обаче следъ като
1. Въ „Църковния домъ" ли нощемъ.
дължение),
."'••;• ":v > 'i
ва въ новата комисия на Общ. го кръстятъ по болшевишки, 5 и пол. ч. сл. об. говори свещ.
на народите, ще се срещне въ идватъ тайно при мене да го К. Кожухаровъ на тема „ХриПредъ видъ на появилите 'се
Общиьсния театръ тази вечерь
Виена съ новия австрийски кръстятъ и въ име Господне. стианската младежь и днешно напоследъкъ въ града ни зло ще представи за пръвъ пжть
Заради такъвъ единъ случай то време
м-ръ на външните работи.
сторници градоначалството из- известната комедия отъ Ост«:
ме доведоха тукъ „за минуту2. Въ сжщия салонъ въ Ю1 даде заповедь, съ която като ровски „Доходно место.1*
:,
БЕРЛИНЪ, 2 д. Съобщаватъ чку". Насъ, свещенниците мно ч. пр. об. говори специално за|у лява гражданството да се
МО
Ролята
на
Жпдовъ
ще
интер.
че една английска пехотна дру го ни преследватъ. Не позво- ученичките отъ девич. гимна
притече на помощь на полица претира режисьора на театъра
жина замина ла за Ггипетъ.
ляватъ даже и на децата си зия свещ. Петъръ Икономовъ
ята, която е въ дирите имъ за- г. Вл. Теневъ.
ППРИЖЪ, 2 д. На в. „Ма- образование да даваме. Не ги на тема: „Съвременни идеали поведва: 1. Всеки гражданинъ
Председателя на Варнен. посг,
тенъ" съобщаватъ, че франко- приематъ въ училище, защото — Христосъ и младежьта."
който научи, че некжде се угерманските търговски прего еж попски деца, но въпреки
3. Въ салона на търг. у-ще крива злосторникъ веднага да комисия, г. Бояджиевъ, изл Ьзе
вори клонятъ къмъ споразу всичко, никой попъ не хвърля въ 3 ч. сл. об говори учени- уведомява полиц, органи. 2. У- на обиколка изъ Провадийско, ^
расото... Отнеха ни всички имо- | к ъ т ъ Ив. Железковъ на тема:
мение.
кривателигв да бждатъ зала за да установи нуждите на са
ЛТИНЯ, 2 д. Гръцкото пра ти, изхвърлиха ни на улицата,(„Божествения учитель и него- вяни и предавани по чл. 13 лата.
вителство е решило да нареди но добъръ е Господъ и за в и т Ь З авети къмъ младежьта." отъ з. за изтребл. разб. подъ
Напоследгиъ големъ е внос!
4. Въ салона" на у-ще „К. еждъ— наказанието отъ 5 г.
съ указъ прилагането на же н а ~ ъ на
скумбрия въ тукашното при
Следъ малко докараха единъ 'д Р абаджиевъ"-3 ч. сл. об. го- до доживотенъ затворъ. 3. Гра
невския
протоколъ относно
станище.
търговецъ.
Той
отишълъ
да
си
•
СвЪтославовъ
правата- на българските менвори свещ
ю
жданите, които знаягь кжде
шества. Нужниятъ за това у- вади документъ, за да иде до „ а т е м а __ ! ( х р и с т о с ъ и д е . се укриватъ злосторници и не
Централния и> кочитетъ на ъ\Ь
казъ щелъ да излезе следъ Херсонъ, а властите го пока- ц а т а «
донесатъ ще имъ се иска на държателното д-во на 21 т. Лъ.па
като настжпи коледната вакан нили за „минутучку" да почакаj В с и ч к и . у ч е н и ц и щ е бждатъ казанието по чл. 14 отъ сж- устройва литературно-музикал1г™
ция. Това се прави съ цель да въ ареста. Той беше строень заведени въ църквите и следъ щия гаконъ. 4. Семейства как на вечерь въ „Юнашкия са-;
се избътнатъ нежелателните представителенъ русинъ. Не божест. служба ще имъ се то на разбойниците, така и лонъ."
му липсваше и- солидна иите- държатъ проповеди.
разисквания въ парламента.
техните укриватели и на лица
легентность. Той не приличаше
Вегетарианска среща; ще с*
та които помагатъ на разбой
ПЯРИЖЪ, 2 д. Съоб цавать нито на изплашенигЬ „разстресъстои
въ ежбота, 8 ч. вечерЦ #tfcниците ще бждатъ веднага ин
отъ Лойдонъ: Главниятъ въ- лчици", нито на поповете. Ед
та въ вегетарианската гостил
тернирани,
просъ съ който се занимава но видимо самообладание ца
Нека гражданството се про ница.
въ Попово
правителството, е определяне реше въ ОЧИГБ му.
никне отъ това съзнание и из
Пиш! тъ ни отъ е. Куванлжк* L
становището което требва да
—ft какъ върви търговията
Пупулярната банка гр. Попо пълни дълга си. Това ще го
Г-нъ Редакторе. моля дайп [7
се вземе спремо съветигв, ко товарищъ, запитахъ го азъ.
во на 30 м. м. има извънредно
ито се сметатъ. като крепите—Хмъ.., действително, сво- общо събрание на членовете направи за своето и общест- M i i C T 0 н а следнигь няколко pel »
да: Въ брой 1742 отъ 27 Xt - ,
ли на пропагандата предъ из водната търговия не се прес за даване мандатъ на управи веното спокойствие.
1 0
точните' националисти. Прави ледва, обаче въ сжщность тя телния съветъ на сжщата да
Кино Прошекъ днесъ почва да 1924 г. на в. Вар. поща, е п о ' ; и^т 0 ^
телството на Балдуинъ е пред не сжществува. Всичко е въ построи и инсталира една елек представя първия реалистиченъ местено едно антрефиле, в1н "
ложило на Франция, Италия, ржцегЬ на
трическа юзина за осветление истински художественъ филмъ което се сипят ь купъ хули, н&|Сшъ :
както и на другите сили, кои
и двигателна енергия въ гр „Дивото момиче," съ участието лепости и.клевети противъ м«4номф|,
кооперации vt»,
то иматъ връзки съ мюсюл
на такива знаменитости като Христо Мирчевъ като бивш^аботници
Попово.
манските държави да се завТърговците се облагатъ съ
Събранието бв масово посе Наталия Лиссенко, Н. Раевска, кметъ на Горни чифлишка ой
зематъ съвместно за техната много тежки данъци и всеки тено отъ членовете на банка Николай Римски отъ Москов щина. Сметамъ за крайно Щ О Т З
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