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летенъкино уСаласъ
Дгшсъ з а п о с д е д е н ъ пжть

1ШШП2 ЛРИНЕН8 ИНФОРМВДОШ В £ С Т П №
ШОНЯМЕНТЪ: за година 300 лева
в
б месеца 160 л , за 3 месеца

ОБЯВЛЕНИЯ : по 1 50 л. кв. смГ Приемат*
се въ агенция „Книжнина" д о пощата у

вол. И Теифовъ 39в11

.и. „„„КОНСКИ

Д й ДОенахемовъ!

ПО изное#

Царя на CMtxa Б ъ с т е р ъ КИТОИЪ рисува любовьта въ 3
епохи: При първобитни хора, въ времената на Римската -империя и при съвременния животъ

Два часа безспиренъ емехъ!
Нач. въ 8 пол. и 10 п. ч..

НА ХРАНИТЕ.

;

5

За занаятчийската изложба. :

Отъ разни страни се говори цените на хоаните ще бждатъ
Местния занаятчийски проче
чрезъ общините било съве низки, и подканватъ правител фесионалень комитетъ по слу
вжтрешни
Ч
/грешни и нервни болести
твано производителното насе- ството дв направи всички уле чай устройваната отъ Окр по
кожно-венерически
д • ление .да се въздържа отъ снения на износа;' Русия, въ- стоянна комисия занаятчийска
арва, ул. Царь Борисъ № 18
болести
А-. продажба на храните си, тъй преки това, че отъ тамъ све изложба, поканва всички да
Преглежда и осигурени
по късно щЪли да настж- денията еж противоречиви, о- взематъ участие съ свои проI приема 9—12 и 3—7 ч. Щ като
работници 7-1084 20
пятъ по благоприятни цени за баче отъ големите предлага произведения, като съ това ще
д
ул. Драгоманъ 29
| зърнените храни.
ния въ последно време, които се демонстрира напредъка на
т
7-1090-10
'.
, Д
Ние не знаемъ на какви дан Русия прави на европейските занаятчийското производство
. Д.Тодоровъ—Варна П. 89
ни почиватъ предвижданията пазари, а така сжщо и низки което ще укаже не малко вли
на властьта въ полза на едно те цени, по които предлага яние и върху икономическия
1
покачване ценит-в на зърнени храните си, следва да се за- животъ на занаятчиите, а ежте храни, но сигурни сме, -, че ключи, че тя има големи изли щевременно ще се насърдчи и
КУПУВАЙТЕ ТРАКТОРИ
ако почиваха, на едно сериозно шъци; Аржентина, за която хубавата инициатива на посто
юнеже за напредъ горивните материали за тЪхъ ще Ви ! проучване на тази тъй дели положително се знае, че засе янната комисия за устройване
струватъ почти безъ пари.
катна и Сложна материя, даде тите пространства еж по-голе по често такива изложби, чрезъ
ните ежвеги urfexa да бждатъ ми отъ миналата година; Фран които занаятчийството ще мо
За да се уверите въ това прочетете по долу:
тъкмо противни — производи ция, която годишно има нужда же да опознае подобре обще
И З В Л Е Ч Е Н И Е отъ З А К О Н А
теля да. бжрза колкото е въз отъ 84—85 милиона квинтала ството съ своите произведения.
а изменение и допълнение на Закона за подобрение землеможно по-рано да продаде на жито, има едно производство
Лекото производство и опазване полските имоти, публиИзложбата ще се открие на
пазаря онова количество, кое минимумъ 80 милиона квинта 23 августъ т г. и ще трае'ДО
уванъ въ Държ. в-къ брой 94 отъ 27 юлий 1925 г.
то обик-ювено ще трЪбва да ла, следователно, ще има нуж 6 септемврий — 15 дни въ уЧл. 91. Внесените въ страната, чрезъ Бълг. земл. банка
продаде презъ есеньта.
раздавани подъ контрола на М-вото на земледелието и
да само отъ 4—5 милиона квин чилището „Сулини". -••••••-.-•••••"•,
Защото едно предвиждане тала; Италия — има единъ
За по-големи подробности
ърж. имоти, бензинъ, нафгь и петролъ необходими за моза цените на зърнените храни плюсъ отъ около 15 милиона заинтересованите" нека се оторните плугове и трактори, както и внесените искустне почива на нищо друго ос- квинтала въ сравнение съ ми несътъ до постоянната ;комиени торове за нуждите на земледелието, се освобождавенъ на едно всестранно обик- налата година, следователно сия, кжцето ще имъ се давагь
атъ отъ вносно мито. Отъ сжщото мито се освобождаатъ и горивните и смазочни материали за моторни вър- ! новенно проучване на свътов ще внесе много малко; Унга съ готовность. г • t ! ното производство и на светов рия —' отбелезва едно произ
1ачки на кооперативни сдружения, и частни земледелски,
ните науки и оттамъ.— за водство на жито отъ 1 62 ми
ържавни и обществени стопанства. -Вносътъ на искустпереслективите на търсенето лиона тона стрещу 104 мили Нова експедиция
енитЪ торове става подъ контрола на М-вото на землед.
и
предлагането, което е един она отъ миналата година, бла
.до северния полюсъ
държ. имоти. Условията за безмитния вносъ на горните
ствения
факторъ при опреде годарение на което очаква ед
атериали се определятъ отъ М-вото на землед. и държ.
Известниятъ поляренъ изслеляне на ценитъно подобрение на търговския двачъ Нансенъ се готви да из
моти съ специаленъ правилникъ и наредба. Внесените
Споредъ
добитигЪ
сведения
си балансь ртъ около 200 ми
[атериали се употребяватъ изключително за определени
презъ 1927 г. въздуш
отъ различните аграрни ин лиона зл. крони; Турция — върши
ели. Отнесете се за газови и нафтови трактори отъ 20,
на
експедиция
до северния по»
ститути, като: този на римъ, тамъ пъкъ министъра на тър ЛЮСЪ.
£,25, 27, 30 и 35 к. сили съ еднолемежни, двулемежни,
х ; •
Вашингтонъ и"др " и '"отъ" pa-'говията декларира, че произ
рилемежни и четирелемежни плугове. <
Въздушниятъ корабъ на ек
портите на голъмите светски водството на жито ще бжде
!ри Г е о р г и ДИНОПОВЪ Гр- Варна, ул. „Съборна"
спедицията ще има ' о б е м ъ
житарски
кжщи,
тазгодишното
тройно
повече
което
ще
на
№56, телеф. № 415
150,000 куб. метра, дълъгь245
: 1—1168-4
СВ-ЕТОВНО производство на зър прави ненуженъ вноса отвънъ;
нените храни превъзхожда ми Северна Африка — която е м. и ще може да носи една
Ч а о т н а лсе-чсеОгзгип;^,
налогодишното за държавите внасяла жито, ще има може би тяжесть отъ 155 тона*
Прлетътъ ще се извърши
които експортиратъ, а като малки случаи на експортъ. За
презъ
Мурманксъ, з е м я т а
(данаториумъ)на Д-р^ Д,
минемъ къмъ държавите, кои Европа общо взето предвиж
Францъ-Иосифъ.
северния пото внасятъ, констатираме, че да се единъ плюсъ въ произ
ХирургъТинекологъ-Анушеръ
• •- .
те иматъ едно нарастване на водството отъ около 5 милио люсъ, Аляска или Анадиръ,
собственото имъ производство, на тона срещу миналата година. следъкоето експедицията ше
(Срещу Общин. Театръ и Градската градина)
презъ неизследваните до^
което ще намали до минимумъ
Прочее, заключението, кое мине
Т о д о ф о н ъ ЗМЬ &7
сега
полярни
пространства за
нуждите имъ.
то може да се състави отъ тия рд стигне отново
За лечение на всънакви болни, на легло и аибулантно
въ Мурманксъ
Въ с в е т о в н о т о произ изчисления, които макаръ да
Задачата
на
експедицията
нематъ
претенция
на
точность
водство м и н а л а т а година
Болницата разполага съ модерни: операционна, за из
ще
бжде
да
проучи
възмож6fe забелезано единъ дефицитъ но, като се вземе дори, че про ностьта за едно презполюсно
вършване на всекакви хирургически операции, амбула
отъ около два : милиона тона изводството. на страните, кои въздушно съобщение между
торна, гинекологически, рентгеновъ и електро-"медицинвъ по-малко спремо 1923 г„ то изнасятъ, да бждатъ на ед Европа, отъ една странаиЯпоски кабинети, лаборатория За микроскопически и пр. из
като туй производство надви накво ниво съ миналата годи ния и Америка —отъ друга.
следвания, топли морски и всекакви бани съ душове,
шаваше съ много малко нуж на, то сигурно е, че нуждите
тераси за слънчелечение. Инсталирани еж въ лечебни
дите на целия свЪтъ. Туй име- на страните, които внасятъ, е
цата още: Рентгеновъ апаратъ за преглеждане, рентге
Ционисгическил конгреса
но положение съдействуваше намалено до минимумъ. >.
новъ апаратъ за рентгено-лечение, кварцова лаяпа (пла
При тия условия да се съвеминалата година за покачване
нинско слънце) диатермия. елентричесни бзни, арзонвали30 хиляди делегати. х
то на цените — особенно тия тватъ нашите производители
зацкя, лантостагь за галванизация, фарадизация, галваНа
Ш
августъ въ. големата
на житото. А общо на туй по Къмъ въздържане отъ продаж
но-каустика (прегаряния), осветление на естествените
зала
на
Концертхаузъ
въ Вие-,
ложение съдействуваха рекол ба на храните си, е най малко
кухини и канали, вибраторни масаужи и пр.
на ще се открие всемирния
пакостно
и
за
самите-тЬхъ,
и
тите
на
Канада,
Русия,
РомжПо желание на болни, преглеждането и лечение може
ционистически конгресъ, на
"ния, Балканския п въ, Италия за самата държава.
*«44
да става и отъ други лекари.
10—30
Още единъ фактъ , иде да' който ще бждатъ представени
и северна Африка.
Тази година обаче съ изклю- подкрепи пакостьта на даде всички еврейски ционистичес
чение на Северо Американски ните съвети: докато презъ ки организации отъ , целия
Н О В 01
Н О В О!
те щати, дето реколтата е по- миналия месецъ цената на еч светъ. -.'
Бюрото на конгреса е, за«
малко отъ миналата година съ мика бЪха 480 лв. килограма
Т и ч а й т е при нозоотнрития м а г а з и н ъ
около четири милиона тона, за износь, а цената на жито почнало-вече подготвителната
но въ замъна пъкъ на което то 7 30 лева пакъ за износъ, работа, загрижено съ приеми
Канада има въ повече отъ ми днесъ купувачите се въздър- на гостите и делегати възлизаща
налата година около три ми жатъ отъ покупки и на двата надъ 30,000 души. При откри
Чеодь имамъ да съобща на почитаемите Вар
лиона тона — значи, дефици- артикули, поради известията ването на конгреса ще при-,
ненски гражданки и граждани, чо открвхъ ма
тътъ на американските щати имъ отъ странство, че на па ежетвуватъ и държавни пред
ше бжде покритъ само отъ заря еж се появили големи ставители. Международния пегазинъ на талактарийна и манифактурни купони
Канада — въ ВСИЧКИГБ остана предлагания отъ други държа чатъ ще бжде представенъ
и на метъръ на конкурентни цени.
ли държави производството е ви, спепегвие на което се пред отъ неколко сготинъ журна-,
листи.
въ голЪмъ плюсъ. Така напри- вижда спадане въ цените.
ПОСЕТЕТЕ И ЩЕ СЕ УВЬРИТЕ
Главните въпроси, съ които
Ето защо, ние още, веднажъ
мЬръ: Ромжния ще разполага.
Магазина се намира на улица „Аспарухъ" № б
съ по-гол%мъ отъ миналата го повтаряме, че дадените съвети ще се занимава- конгреса еж:
'
до магазинъ „Парасковъ
дина излишъкъ' за износъ — еж твърде фатални и пекостни. политическата, стопанска, и;
Не е късно, обаче, да се финансова програма за коло
тамъ дори еж загрижени че,
3 1147-10
о ь почпгъ: Х'1ИСТ0Ф0РЪ Д. ТОЦШ.
низацията й културната рабо-;
поради световното производ поправи сторената грешка.
Т. X. Чакжровъ та въ Палестина. .
ство и покачването на лея,

ЗЕМЛЕД^ЛЦИ'.

•5 „Ф р ri е к и т г в-'

КИНО ЛА ЛА

Наскоро

По заповЪдь ш 1 1 . Взря

Днесъ представя шев'дьовра на гениялнатаМиЯ 1У1аЙ

Голема любовна и социялна драма. Свири оркестръ. Нач. 8 пол. и 10 пол. ч

шшвят

съПИЯ ДвПУТТИ
шттшшт/тттшшюляяш

ВрбГОТ

Варненски Новини

Щадете здравето на работника.
Съ готовность даваме Mtcro
на следната, отъ големо общественно значение за запаз
ване здравето и отъ израждание силите на нашите работ
ници, статия.
Глава V-a отъ закона за бла
гоустройството на населените
места въ царството, уреголир•t -Бръснарница „Добруджа" ул- Царь Борисъ
,
ва начина по който се реглаСамо той е, който задоволява пай-ивтъпчепит*
ментиратъ пр-вдъ държавата
фабриките и д р . индустриялни
вкусове на дамския св*тъ за .стрва&епе, фризиране м ваработилници, споредь наред
- _ку_ствепи КОРИ.
5-1099—5 н бата на чл, 54 отъ сжщи законъ
Чл. 57 постановява по пред
варително съставенъ провЪри7-1086- 8 теленъ протоколъ отъ Инже
нерството който служи за ба
Пристигнаха на окладъ отъ 75 до 1-70 с/м. ширина бара- за. Окр. хигиениченъ съветъ
съставя окончателен протоколъ
банъ, оъ и безъ апаратъ ва дребна слама, оъ парни, наф
въ които се констатира полотови и гавови с а м о х о д н и и обикновени. 'Локомобили, наф жение т о на индустриялното по-'
тови и газови т р а к т о р и , при леки услови за изплащания. м-вщение да ли отговаря за
З а сведение „ДоОродътвль" ул. Пиринъ № 10
Варпа.
ц е л ь т а и п р и наличность на де
фекти въ сжщото т е изброяватъ се поимднно, следъ от
1 странението само на които,
постановява регламентирание|
О т ъ 15/27 конски сили.
то му. Безпорно е че болшин
ството отъ сжществующит-fe
| Вече продадени 7 въ Бълтютюневи складове въ града
8 гария. Съ трилемеженъ
добра марка и в ъ добро
неотговарятъ на законните из
g
стоманенъ плугъ при'
състояние на износна цена
исквания, което отчасти е оп
Преглеждание и споразу
I ГЕОРГИ ДИНОЛОВЪ
равдателно, предъ видъ, че за
мение ,ул. Соколска 29
подобни работилници, въ кои
| гр. Варна, ул. „Съборна"
то ставагъ манипулации за
|
N° 56, телефонъ 415.
•|
4-1127-6
I соотирание на тютюни за при
готвяни за експортъ въ стран
ство, до сега не еж биле строе
ни специални помещения. Съ
съжаление обаче, констатира
че и сега при силния раз
Управлението на Варненската митница обявява еа ме
вой на тоя родъ търговия съ
интересующите се, че на 7 авгусгъ т. г. отъ 15 до 17 тютюни въ Варн. районъ. кжчаса сл. объдъ въ помещението на сдипта ще се провз дето е дадено вече начало. за
веде публичеяъ търгъ съ явно наддаване за продажба такива постройки съ единствеиа разни изостанали и конфискувани стоки упоменати въ нно предназначение да се купуватъ въ големи количества
обявление № 6720 отъ 22 юлий 1925 год.
тютюни съ предназначение да
ГЪвпакицигв да взематъ участие въ търга да се се сортиратъ на качества и се
явятъ при магазинера по търговете и прегладатъ търж- маниполиратъ, за изготвението
на които се ангажиратъ хиля
ните книжа.
работници, да работятъ
За правоучастие въ търга се изисква 10% залегъ. ди
тая много трудна и при не
Управитель:. Ев. С. Давъровъ. хигиенични условия работа, —
заинтересованите чужди
•-..-•..
Секретарь: Кр. Ат. КжнеВъ. пакъ
компании не замислятъ да си
пригодятъ работилниците кой
то закона повелява та да се
отстраняватъ зародишите на
заразителните болести и истощаване на работящитЬ, з л е
готови и по поржчка отъ първркачествени
третираните работници и ра
поплини зефири и панама
ботнички. И ако се проследи
развоя на заболяванията из
иде намерите на конкурентни цени 20 на сто по евтено
ключително на тия които ра
о т ъ всекжде другаде, понеже платовете еж доставени
ботятъ въ разните тютюневи
направо отъ фабриката.
складове и работилници ще се
въ ателието иа Квворкь Азалиянъ
констатира поразителния проОхридска Na 4 (новите здания) 1 1171
цесъ.
* .

Д. ХР. МАРКОВЪ
Ефтини вършачки

Продава се

Нйида.ЖОВЪ-ДйРь",

ПИЯНО РОАЙЛЪ

Четете утр Варен. „БОВЙЙЕ
В а р н е н с к а Житница

регламентиранието на склада
и работилниците и респектив
ната властъ е съставила нуж
ното разрешително постанов
ление въ което е изброила
неколко пункта дефекти на
помещението съ предупрежде-<
ние че само следъ отстрзне
нието имъ на единъ месеченъ
срокъ, може да се манипулира
въ него, компанията подъ раз
ни предложения е отклонила
получаването на въпросното
постановление, съ единствената
цель, по околни пжтйща да
постигне повелителната санк
ция на закона и избегне иждивявание на ония материални
средства, съ които би се по
стигнала регламентацията на
склада й, макаръ че тамъ ра
ботятъ стотици бедни работ
ници, безъ да се грижи за
здравйето и живота имъ.
Като се има предъ видъ. че
тая сжща компания, преди 2—
3 години при друго наимено
вание на фирмата си, yarfc
пакъ съ такива заобикаляния
на закона и съ еждействието
на некои бивши големци въ
финансовото министерство да
избегне плащанието на опре
деления данъкъ печалби отъ гра
мадните си печалби дьлгъ се на
лага на държавата зорко да
бай и при сегашния случай,
защото сведенията говорятъ
че некой си гол-вмецъ отъ
министерството на общ. сгради
и благоустройството, тия дни
сериозно се е заелъ, да й бж
де въ услуга, и съдействува да
отклони изпълнението на ония
постановления на Вар. окр.
хигиенически съветъ, държани
въ протокола му № 22 реше
ние № 247 отъ 5 май т. г. и на
длежно
санкционирани отъ
минист. на общ. сгради и бла
гоустройството съ писмо №
7616 отъ 7 VII т. г.
Щ е следимъ какъ ще се
развие разрешението на тоя
социаленъ и Много важенъ
въпросъ и допълнително ще
се повърнемъ по него.
Работникъ.

P L ) МОДЕРНИ М Й Ж К И ; Р И 8 И

Конкретенъ случай предста
влява помещението на новата
тракийска компания за тютю
ни, находяща се въ 111 уч. ул.
Желающи П р о в а д и й с к и гражданки и граждани Червенска. Зданието на тая
да си набавятъ*здрави, елегантни и евтени детски ко компания е построено съ един
ствената цъль за складирание
лички д? се обърнатъ къмъ г-нъ
и манипулиране н а тютюни
за е к с п о р т ъ
Две го
дини нга б)л и ж а в а т ъ какъ
гдето на б т. м. ще бжде изложена мостра отъ механо-техни- функционира склада и мани
ческо бюро „ЕДИСОНЪ"
1 1169 2 пулацията милиони килограма
Поржчки се- приематъ отъ самия собственикъ който ще . тютюни еж купени 'и прерабо
бжде отъ 6 т. м. до 8 сжщи.
Съ почитъ: Новачевъ тени отъ хиляда и повече ра
ботници и работнички, до кол
кото сведенията ни се простиратъ, още не е регламентира
ул. Драгоманъ № 27
но, съгласно закона, за цЪльта.
И жалка картина представляЛюбители на елегантни и
ватъ трудящитБ се тамъ сто
тици работници, гълтащи всеки
здрави обуща, искате ли да. но
день задушливиятъ и вредитесите хубави и отъ последната
ленъ за здравйето имъ тютюнайоргинална мода 1925 г. фа
невъ прахъ при липсата на
сони ще намерите въ ателието
достатъчни приспособени вен
ии по поржчка —- леки и
тилатори. Л о щ е
по пе
еластични отъ хубави европейски
чално
е,
че
презъ
време
4—5
материали.
1Ш
на п о ч и в к а или обЪда,
Работа гарантирана.
5 тЪ еж се разпръснали вънъ и
вжтре около стените на зда
нието, изложени зиме на студъ
и в-Ьтъръ, а л-Ьте на • ужасния
к пекъ и нетърпими горещини,
въ центъра на града до хотелъ „ Л о н д о н ъ \ н а ж г ь обстоятелства които всЪкидневла ул. «Княжеска" и „Филаретова", 791 кв. м. изно се повтарятъ и изтощаватъ
:
цело или отделно на два парцела: 491 и 299 кв м.
."л'
и тъй слабит-fe организми на
годни за хотелъ, театръ,- салонъ, дюкянъ, складове,
Ш тия работници. При проучважилища и пр.
Справка и споразумение: д-р ъ
ването на тоя отъ особно важнось социаленъ въпросъ мо
Тюлевъ и домъ д-ръ Намбичъ Варна
2-з
Is жахме да се доберемъ до пе
чалния фактъ, че ако и над
лежната компания е поискала

Важна телеграма важна

ЗЯисзЕСолс» о и к л ^ е в ъ

(ходатай)

Г. НИКОЛОВЪ-обущарь

Продава се дворно м-Ьсто

Чегете утре м-въ „Внрн. Нолитли",

София, 4 Сведенията, които
се получаватъ отъ официално
место, гласятъ че арестувани
т е и следъ това забътнали конспиратори отъ о*въ Св. Анас
тасия въ Бурргазъ, еж имали
специални канали, които еж
били въ свръзка съ западъ и
Цариградъ и че планътъ за
бътство имъ е билъ замисленъ
отъ първите дни следъ арес
туването имъИзбъталитЪ отъ техъ 31 конспиратори еж били вече от
правени за Цариградъ и бъл
гарското правителство направи
официални постжпки за преда
ването имъ обратно.
Понеже една частъ отъ дру
гите конспиратори еж преда
дени на бълг- власть, българ.
правителство се надева, че и
тези ще бждатъ предадени
обратно.
Кона.ираторите заявяватъ,
че желаятъ да заминатъ за
Съветска Русия

Ощени конспиратори ученици

Запомнете добрв
отъ д:всъ среда започ^

Цюбобишп» щ
съ Мия Май ;
въ яЬтенъ кино Ладд

Въ честь на гостил
София, 4 Снощи въ честь
гостите спортисти чехи вт,«
лемия салонъ на Воен.
се даде подъ покровителстад
на славянското д-во търщ»
вена вечеря. На тържест^
приежтетвуватъ: м-ръть ,
външ. раб. Калфов^нкть^]
Соф.
гарнизонъ Ла^ар0п|
самите гости и множество»
сетителил
i
• Веселието се откри сър,,
отъ Бобчевъ, който щщ
значението на славян. Щ
Изсвириха се чешкия ц ^
химнове. Следъ това наши
бранн артисти изпълних» »
зикални нумера, които се
викаха на бисъ. - ,1 ..
Мачътъ както се зйа« t
се състои днесъ сл. об%д,
буди гстлемъ интересъ ».г.
Софиянци. Мачътъ Ще! %
озйаменованъ с ъ , гопУо п
жество,,.
I

щ

Срещите съ Даря,'
С;.фия, 4 . Отънптмок
народнитгъ
представиш,
демократи сговористи сщ>
ратъ често ма шешнме
въпроса за предстоящата,ц
мгъна въ кабинета. _
Вчера между 9 Ц 10lk
въ Дома ма Ляпчевъ се да
таксва съвещание,
дг;,«
се с бмисАи по нататщш
поведение на. ipynama $ъ и
ламента. Но поводъ на «
щапието на Н В Цари
разни
политически '-т
днешния, в. Епоха: пише:
„ Освенъ известните к
срещи между Царя. м *
председателя и съ мра
войната въ Варна,;•' Крт
и Рижкия мгнастиръ, в я
следно време Царьтг се (р
на съ- двама оисши
отъ запаса — единият <
путатъ а друшя шф i
голшю държавно учреШ
— и размпни с * ш Ш / * '
по различнитгъ ..коШнШ
които бихх се : наложшп i
станатъ въ кабинета*

Братоубийствог
София, 4. Завчера, ekpi
Тодоръ Пенчевъ отъ с. b№
следствие на едно скарване
брата си Димитъръ изва^
ножа си и го забива въ
то на^братъ си, нойто Р
веднага.
..
Убиецътъ •; братъ е т
жанъ.
"-4- •-v^

Хасково, 4 Снощи с&Варшвва, 4. Софийски^
дътъ произнесе орвеждата трополитъ Стефанъ яма ср'
срещу младежите конепира съ м ра на правоеждивто
тори, всички ученгци. ОСА- заместника на м ра иа »
ждатъ со-Еачо Танковъ на работи, следъ което зами»
'
12 г. съ ходатайство да се Стокхолмъ.
На връщане ще cecnpej
гамйли наказанието му на за да се запознае съ пода»
2 г., Кири.ть Отефановъ на нието на православната •w
10 г. съ ходатайство да се ва въ Полша.
намали на I и цол. г., Ас.
София, 4. ЧехослИасковъ на 4 г. съ хода пълномощ. м р ъ Богда"111
тайство'ли се мамали на 1 ло снощи се: завърна •»* 1
т. и 8 мес Дим. Веговъ и лицата и пое управпе*Щ]
Трандафилопъ на с&щото легацията-f , ^ ;. -:- ,, Щ\
наказание, Делчо Делчевъ
СливенС4 Гоп*мит*Л
и Руса Делчевь на 1 год. състезания започвагь °щ
и ще продължатъ 5 Д*^]
затворъ. '
участие офии*М
Ирокурорътъ заяви, че е взематъ
дофицзри и конници о | | ;
доволенъ отъ. приеждата ки полкове. ;'.', ; ^ 1

CTPV3,

яааа

WMrWrTBnriitii-ii

Гръцката провокация.
[ Ш И M l ШШШ ШИ.

отъ репресивни мерки, препо.
ржчва се дори завземането на
български погранични сеЛа отъ
гръцките войски, които викали
„долу България" и еж били
изпратени на българ. граница.
«Печалните случаи отъ този
родъ, за които ние тъй много
съжеляваме, требва да обърнатъ вниманието комуто треб
ва за поскорошното уреждане
положението на малцинствата
и бежанците на Балканите, за
да се тури еднажъ за всекога
край на едно положение, кое
то често идва да смущава до
брите отношения на балкан
ските страни.

София, 4. Провокацията оть
дтина нъмъ България предъ цъм свътъ продължава да зани
мава нашигЬ политически среди.
Указва се, че убитиятъ помощ.
няеть въ Станииана е грънъ.
правителството счита, че това
не е тръгвало да стане, но тг-зи
инцидент* е въ свртзка съ вървввото сръбско-гръцко ожесточе
ние въ источна и южна Македодоияя, поради злодейството на
гръцките власти което не може
да се отрече.
Убийството на НиволияДисъ,
гръцки лоданикъ, независимо каяъвъ е той, е още въ1ъмнота за
София, 4 В. „Свободна речь"
властите Защо той е отишелъ
по
случай струпването на гръ
въ Станииана и канва цель е ицки
войски на бълг. граница
Яалъ — дали е ималъ провока
пише:
горска цель — не може да се
»Много неочаквано до насъ
установи.
Ние сме предъ печалния фантъ: дояете голЪмия шумъ отъ югъ,
w той е убитъ, че гърциrb 6Ъ- който се вдигна отъ атинския
по поводъ убийството
ка повдигнали нампания противъ печатъ
на
гръцкия
Николибългарите, че сд изпратени яди, живущъподаникъ
въ
Станимака
гръцки войски и. че е евентуално
„Известно е, че въ сжщия
(зселването на Н%КОЛКО хиляди
градъ
и въ САЩОТО време пакъ
•ърци, които щъли да се из
отъ куршума на неизвестни
селятъ.
,лица падна убитъ българина
Въ цьлия свътъ получените Хр. Калиновъ п. кметъвъ Ста
гьобщения разгласявать днесъ нимака.
ювината за гръцко българския
И двете убийства произве
юнфлинтъ, поради едно убийство
доха
голЪма скръбь и създа
IT, България. "''-,
доха нови неприятности на
Обаче това убийство на единь вдастьтажщоженъ гръцки поданинъ е ниВъ България, д-Ьто инородцожно и немее въ сравнение съ
убийствата н а българитЪ въ ни малцинства с&. били вина
ги най-справедливо третирани
арванъ и Търлисъ.
убийството
на единъ чуждъ
Нашето правителство е уведо- поданикъ създава
1ило всички правителства на ве- гостно настроение. много тя
инить сили включително и това
«Вероятно това се съзна и
ia Съединените щати за струпотъ
гръцкия м-ръ на външн.
шнето на гръцки войски на бълработи Рентисъ Какво иска
арената граница.
той? — Залавянето на убий
ците и ГБХНОТО примерно на
Гръцки апетити.
казание. Това е най искреното
Атина, 4. Целия печатъ про желание и на |българското
дължава да се занимава съ правителство, което изпълнява
бийс1вото на Николиядисъ въ своя дългъ на Балканите.
:таниижка и сръбско-българВъпроси, като този на бе
кигв отношения, които се жанците ще' се лекуватъ съ
мътатъ за обтегнати. Ако се взаимни отстжпкиидобра воля
жди по сведениятаг които
Показаната нервность по по
датъ отъ българската грани- водъ [случката въ Станима
(а, тя е била завзета отъ час- ка, е съвсемъ неразумна. :
и отъ две гръцки ди визий.
Особено ва единъ моментъ,
Пиши се за завземането на когато отъ Дтина се предладна ивица българска земя.
гатъ договори за арбитражъ,
В, .„Елевтеросъ
Типосъ" съ който се цели да се изойто минава като органъ на глаждатъ всички спорове и
J ръ председателя, изтъква- че конфликти между балканските
л>рбия и Гърция требва да държави.
1зематъ по-енергично становиСофия, 4 Споредъ сведения,
це спрямо България, за да се
ури край на действията на получени отъ частенъ източомитадншите.
никъ, говори се/ че Реджепъ
Атана, 4. В. Месаже Атенъ Реджеповичъ не е билъ нека>ечага официално съобщеше къвъ бозаджия, а длъжностно
а засилването на гръцките лице отъ Сърбия изпратено въ
юстове на българската граний — което требва да ни no- София съ цель на шпионажъ,
tame, че гръцкото правителст- като въ Сърбия е заемалъ гою се интересува за положе JVfcMa длъжность. Тоя фактъ
мето на гърците въ България. се коментира въ всички обще•Официозътъ на гръцкото|равителство добавя, че " Гър ствени среди въ насъ и се помя очаква да види какви вдига въпроса, да се установи
'ьрки ще вземе българското самоличностьта на Реджепо
правителство |въ свръзка съ вичъ и неговата роль въ Бълбийството въ^Станимака и за- гария
елезва, че постжпките на
Парижъ, 4. Съобщаватъ отъ
ръцкото правителство въ Со>ия не еж направени въ фор- Фецъ: Генералъ Прима де Ревиера прие въ Сатуанъ двама
и на ултиматумъ
'
Споредъ вестниците солун- комисари на ДСделъ . Ке
китЬ военни власти забрани- римъ, за да имъ съобщи усло
и обнародването на всекакви вията за миръ оговорени меж
звестия за движението на ду Франция и Испания Коми
сарите следъ това се завър
ОИСКИТБ.
наха въ Таджеръ, гдето се
София, 4 Официозътъ „Дем. очакватъ главните военно-нача
говоръ"по случай убийството лници на Дбдъелъ Керимъ.
"> Станимака пише следното:
" Дандонъ 4. Съобщаватъ отъ
»По поводъ убийството на
Динъ гръкъ въ Станимака Калкута, че въ Пенджанъ бе
Ръцкиятъ печатъ е силно въ- нападнато отъ индусигв едно
«уденъ и пише остри статии религиозно мюсюлманско шест
вие. Полицията откри огънъ
рещу България.
»Не липсва и заплашване срещу нападателите.

.'Вашенски Новини*

София, 4 Единъ отъ официозитъ тази вечерь дава
следното номюнине:
„Тежко впечатление пвави
фанта, че неиои вестници
чъ своята си ельпа умраза
спремо известни лица игру^
пи атакува управниците на
България дори въ моменти.
когато е въ спорове съ чу
жденци.
Елементарень дългъ fa
всички лраждани е да подкрепятъ единодушно факто
рите, които представляватъ
държавата
Софая, 4 Презъ нощьта на
31 м. м. еж поставени при най
големия наклонъ на линията
Сливенъ—Зимница на релсит-в
големи блокове съ цель да ^е
причини дег^айлиран^1^."^л"ака.
За щастие дерайлирането се
избегна

Експлозия въ Плевенъ.
Сгфия, 4. Нощесъ въ 12 ч. из
бухна единъ гкладъ съ взривни
материали кррй града Плевеиъ,
принадлеж8щъ на Главната ди
рекция на шелезницигЬ.
Предпола се, че иатериялитЪ,
които с* били предназначени за
нуждите на жвлезопмтиитЪ по
стройки, ноито СА били отдавна
складирани еж избухнали след
ствие на гол%иата горещина.
Следствие на експлозията има
двама убити и двама ранени.
Движението на влаковзтЬ не е
прекъснато
София, 4 Оьобщввиъ отъ
Ревалъ, че московскиятъ III
интернационалъ е изпратилъ
за представитель на съветска
Русия въ Мароко при Абдъелъ Керимъ бивщдяп. организаторъ на червената пропаган
да въ Китай Разколниковъ.
Комунистическиятъ делегатъ |е
вече отпжтувалъ за Мароко.
София, 4 По поводъ оплак
ванията на депутата ЖелЪзковъ отъ Враца се установява,
че намерената бомба въ кжщата му е стара ражцасала и
в-вроятно е на брата му който
е комунистъ,4
Виена, 4. Станаха кървави
сбивания между социалисти и
националисти.

Гинекологъ-окушеръ
ул Съборна № 6
(до Д-ръ Пискюлиевъ)
приема болни преди и
1094 после обедъ 5 - 1 0
и=а==®=:^:Ф=^==©15®==8=г®=Ф:Е®^й.
Търси да наеме КЪЩА ДВУ
ЕТАЖНА съ по 4 стаи на етажъ най-малко, самостоятелна
хигиенична съ дворъ за гаражъ, за бюро и жилище
Предложения ул. Периологъ
№ 1, задъ Синагогата
1—3

Фотографичесии апарат
9 ^ 1 2 , Ирисъ бленда, много
добъръ обективъ. съвсемъ ма
лко употребяванъ се продава
неимоверно евтино. Справка
..редакцията до пощата. 1 1172 2
Температурата оня деньвъ 1Вар
на стигна къмъ 1.ч. ЧО на
сенка.

ЩК 0 П З

:; .Ролята йа . любовьта й • бо
гатството въ всички епохи на
человечестввто .— отъ.'. камен
Военния н-оъ г. Генералъ Въл- ния
периодъ до съвременни-—
ковъ пристигна вчера въ гра е тъй'оригинално и духовито
да ни. ,
илюстрирано; че зрителя следъ
Пристигна въ града ни г. Сава . като се нагмее до сълзи,.дъл
Доневъ— Добрияновъ, дълго- го въ него остава впечатле
годишенъ редактор на в Миръ. нието на дълбокия смисълъ на
repMaHCHHTt студенти 35 ду тоя извънредно интересенъ
ши въ вторникъ вечерь при- филмъ.
стигнгха въ града ни и еж на
ЛЪтенъ кино Лада днесъ пред
станени за нъколко дни въ ставя ГОЛ-БМИЯ любовенъ и соТърговската академия.
цияленъ филмъ „Любовните
Общото събрание на дружест писма на Графиня S. Участи
вото на юурналиститв ще се ето на гениялната артистка
състои при сжщия дневенъ Мия Май, която съумева съ иредъ, обявенъ по-рано въ брой грата си да предаде трагич
369 въ неделя 9 т. м 10 часа ната еждба на една четириде(а не 9 както по погрешка бе сетъ годишна жено, въ която
съобщено за събранието на 2 сърцето още говори и се въл-.
т. м) преди обедъ въ [салонъ нува, както и самия сюжетъ
„Прошекъ."
на драмата, трогватъ до сълзи
Трудовото бюро по прилагане зрителя. Действието се разви
вр. трудова повинность пре ва въ Неаполи подъ лжчите
дупреждава всички подали за на топлото и горещо Италиан
явления за отбиване трудовата ско слънце. *
си повинность срещу откупваЛътенъ Кино Паласъ днесъ за
не, да внесатъ определения последенъ плть ще представи
имъ откупъ 500 лв- най-късно великолепната комедия Изчез
налия свътъ ценящите хубавия
до 7 т. м.
съдържателния и крайно ин
СпрЪмо несторилите това тересния
силенъ хуморъ не
ще се приложи чл. 79 отъ т^-вбва даи пропуснатъ
вижда-'
правилника за прилагане тру нето
на
тая
извънредно
смиедовата повиность — глоба въ ленна и същевременно весепа
троенъ размЪръ- Справка за комедия.
изплащането въ трудовото бю
ро — новия театъръ.
Житна Борса.
Подлежащи на трудова повин
Продадени днесъ на августъ
ность 25 и 26 годишни да се
явятъ въ бюрото и си полу- 3 вагона зимница по ц^ни отъ
чатъ назначението най-късно 680 до 710 лв. стоте кгр. и 2
до 9 т. м отъ бюрото. Рабо вагона ечмикъ 480 лв. стоте
тата съ групата започва на 10 к г р . • • • ' . . .
Срочни продажби отъ 31
авг. Медицинска комисия за
преосвидетелствуваме
неспо юлий и 1 авг. Зикница 132
собните на 7 т. м. отъ 2 до 6 тона и ечмикъ 60 тона.
На 2 и 3 августъ пристигна
ч. въ общ. санитарно оделение.
ха въ Варна зимница 10 ваг.,
Починапъ е Никола Хр. Ба- леща 1, ечмикъ 6i всичко 17
кърджиевъ на 75 г. възрасть, вагона.
отъ гр Котелъ, баща на на
4 августъ
шия добъръ приятель Ненко
Н. Бакърджиевъ, настоятелъ Продадени 5 вагона зимница
на столичните вестници — д-во . отъ 685 ео 800 л. стотехъ кгр.
Куриеръ — въ гр Провадия.
, Провадия, 3 августъ.
Нашите искренни съболез
Продадени 170 кола жито
нования къмъ опечалените.
Синдвлския секретарь - бир- отъ 400 до 570 лв. ~ 5 крини.
Ечмикъ 20 кола отъ 230 до
никъ Ангелъ Кръстевъ е у280
лв. -;- 5 крини< ; " :
волненъ въ интерена на служ-'
Овесъ
100 лв хектолитъръ.
бата и на негово место е назначенъ нашиятъ приятель Лу ""оТщинснйт* санитарни власти
ка Ангеловъ, който зае вече за да запазятъ въ хигиенично
длъжностьта си:
отношение града, възнамеряПровадия. За втори пжть на ватъ да забранятъ отглежда
помняме на всички граждани, нето на свини въ града. Може
на които еж дадени кочани да се допусне но въ далечните
за продажба отъ лотарията на покрайнини на града.
театралното д-во да се отче- .•;' Опланватъ ни се граждани че
татъ най късно до 10 авгусгъ водата въ болницата била.мнот. г. предъ дружествения ка-_ го оскждна и се пускала мно
сиеръ Д. Филевъ — админй- го ограничено. Тя не само не
страторъ въ лесничейството. достигала за други нужди, ами
Лотарията ще се тегли на 16 често пжти болни и перерналъ
ав1 устъ т. г.
жадували Сжщите молятъ да
топлитЬ морски бани, които се взематъ мерки за да се
ще бждатъ открити утре, съ пуска водата по продължител
4
'
стоящи се отъ 14 кабини за но време.
жени и 4 за мжже еж времен
ни такива, които ще обслужМачъ въ Провадия.
ватъ нуждающите се до свър
Провадия, 3. Вчера тукъ се
шване на новите солидни бани
федеративенъ мачъ меж
Поради изселване продава се състоя
ду
първите
тимове на с. к.
цененъ имотъ: Двуетажна кж- ЛТобеда 24" —
Варна и „Атща съ разни пристройки и ба- летикъ" — Провадия.
калски дюгенъ съ или безъ благоприятствуваше и Времето
мача бе
стоката удобенъ и за кръчма, ше посетенъ добре. При
свър
сжщо и другъ дюкянъ съ стая зана
и
красива
игра
отъ
и отделенъ двбръ удобенъ за те страни,, мача завърши две
съ
всека цЬль.
резултатъ
2:2.
<
Виждане и споразумение Иванъ Бенлиевъ село Каспичанъ,
София, 4. Днесъ при стече
Шуменско.
ние на Н-БКОЛКО хиляденъ ноСвиннзли сме да гледане на рЪдъ се състоя мачътъ между
екрана много и разнобразни чехите и българите въ игри
комедии Но такава оригинална щето Юнакъ. При красива и
по замисълъ, съдържание и упорита игра и отъ двете ст
изпълнение комедия каквато рани, играта продължи презъ
е-Изчезнзлия свътъ която се целото време безъ резултатъ
дава въ ЛЪтенъ Кино Лаласъ и за двете страни.; Едва въ
наистина е голема редкость, последнитв 5 минути, чехите
цйность, която зрителя само можаха да отбележатъ единъ
' ГОЛЪ.
"'
v.
• • • •• • : ' • < > . . .
следъ като види я оценява.

ХРОНИКА

шшшшвшвшвт

Сламени и касторени се изработватъ, чистятъ и префасониратъ въ
последни модерни фасони.
юааашвдшаашЕ

Сжшо се боядисватъ всички цветове въ единственната по рода си шапкарска работилница

Всички шапки се изработватъ
по фабриченъ начинъ

ШАПКАРНИЦА

П О С Е Т Е Т Е ' Д А СЕ У В Е Р И Т Е !
В А Р Н А , ул. Гургупята" № 9
( д о турската баня Мусаллата)

(V №Ч\
Провадийско С&дебно Приставство
ШШЙ ПОЙНО Кя R?fifi 3 a Удовлетворение иска на Провад.
и и Л б Н ь П п ь l i s SJ48U дво Пчела по издадения испълнителенъ лйстъ № 20078 отъ 7.X1I 1921 г. на Варнен. окржженъ
сждъ, противъ4 Никола T. Сотировъ отъ Провадия за S000 лв.
обявявамъ, че отъ последнето двукратно публикувание наст-я,щето въ вестника и въ продължение на 31 дни съ правонаддаване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ публично:
1) Кжща въ гр. Провадия до нея прилепена пристройка
за кухня едноетажна състояща се целата отъ 3 стаи за живеение направена отъ камъкъ и дърво покрити съ местни кере
миди, застроена на около 60 кв. м. въ двора плевникъ дамъ
застроенъ на около 100 кв. м. направенъ отъ камъкъ пжрти и
дърво измазани съ калъ покрити съ местни керемиди съ дворъ
отъ-около 1081 кв. м. при сжседи: Тодоръ Чобанъ Христовъ,
Митю Петковъ общинска гора, оценена.* 5000 л. 2) Празно МБсто въ гр. Провадия Бахча ба отъ 1.6 декари сжседи: Тодоръ
Чобанъ Христовъ и Митю Г. Шопа за 100 лв.
Желающи да купятъ имота могът" да преглеждатъ книжата
продажбата и наддаватъ всеки присжтственъ день и часъ въ
канцеларията ми.
гр. Провадия, 1.V111 1925 год.
Дело N2 66 1922 г.
1-1162-2
Сждебенъ приставъ: Ил. Ст Бенчиевъ.

Провадийски Оддрбенъ Приставъ
| Големи маслобойни |

отъ гермшшта фабрика"
„ШУЛЕРЪ"-Хамбургъ
доставя
ГЕОРГИ ДИНОЛОВЪ
гр. Варна,
ул. „Сжборна" № 56
1 Телефонъ № 415 2 1125-3
1мш вштвгаимвшяиииисдз tsaraag
се моторъ полу_ .
дизелъ, нагревающъ, пафтовъ 12 конски сили.
Специално за мелници. Цена
износна. Споразумение в.„Но
вини"
2—1160-3

швп

Камъшъ! Камъшъ!
Въ склада на НаракРаноВЪ
до военния арсеналъ.

Плетень каиъшъ к кеплз-

Печатарската Производителна Кооперация

,Единотво"

Съобщава на своите клиенти, че отъ 6 т. м. нъма нищо
общо съ „Варненска Поща". Поржчкитв се приематъ на
право отъ Кооперацията ул. „Бдинска" № 15. Телефонъ
№ 121, или отъ специалния пжтникъ на Кооперацията.

4-з

ОРПОШ U fiffin йа о с н о в а Н и е определението на
JiDliCuUC J t . UiUU Варненски окр. сждъ съ Koetot
разрешено на Нефизе Етемъ Ходжова с. Чаилекъ/да продаде
на публичен и търтъ кладата останала отъ пок. Етемъ : Ходта
Халиловъ отъ с. Коте, обявявамъ. че отъ nocrtiwtHeto flaykpat'
но публикуване настоящето въ вестника и въ продължение и«
31 дни съ правонадааване въ 24 часа 5 на сто ще продайамъ
публично:
". ', ; , '
Кжща едноетажна въ с Коте състояща се отъ двь стай,
килеръ индирме и сондурма направена отъ пръти и дърво ммазана съ калъ застроена на около 65 кв. м. покрита съ мест
ни керемиди, въ двора 29 овощни дървета съ дворъ незастроено мъсто отъ около 15 дек. при сжседи: Халилъ Халиловт»,
улица пжть улица и долъ.
:''
, : . ;• '
Първоначална оценка 1800 лв.
':'..'"''"'
Желающи да купятъ имота могатъ да преглеждатъ шжата по продажбата и Да наддаватъ всвки присжтственъ день
и часъ въ канцеларията ми.
i*
гр. Провадия, 1.V1I1 1925 год.
ДЪло Ха 580 1923 г.
1-1164-2
Сждебенъ Приставъ: И1. Ст. Бвчкиевь.

Тбкъ, голъми и малки коли
чества.продаваме на

по износни цени отъ
всички други складове въ
града
2-1162-5

ашяиштшт^^тштхяяш!^^^»!^^

щтмъ

„ЕЛЕГЙЙЕЪ" -,Дарь Хорсъ" 18

Съобщава на' почитаемите.си клиенти, че разполага.съ

пиша мода ш а ш у ш щ кЬпрнквнн блузн н др.^

шгаа въдаенн и памучни п ю д ш ПРИ цени най тщ
6 - 0 '••--••.•

Съ иочитание: Петъръ Н. Митевъ

Отъ Кооперацията
Провадийско Окдебно Приставство

Ершарща „ФЯПРО"."
Провадия

м е . и н й п п й М С9£*П За удовлетворение искьтъ на Стой- | търси добьръ работкикъ
ОВЯВЛОПЙВ П9 ЬШ
ко Ивановъ отъ Ново село по прото
колно определение отъ 16 май 1925 г. на Новоселски мирови сждъ, | -• бръснаръ, съ-добро
противъ Ламбо Ивановъ и други отъ Новосело обявявамъ, че
отъ посл-БДнето двукратно публикуване настоящето въ въст- А Постъпване веднага 3-0
ника и въ продължение на 31 дни съ правонаддаване въ 24
часа 5 на сто ще продавамъ публично: недвижимъ имотъ нагеодящъ се въ с. Ново-село а именно:
1) Едно праздно дворно мЪст отъ около единъ декаръ въ
кварталъ № 63, парцела № 362 до съседи: Ганчо Шесгаковъ се печататъ за 15 л. едната
шосе. улица и улица. Въ дворното мЪсто има засЬги овощни пубсикация. Приематъ се въ
агенциите: „Фаръ" срещу Сидръвчета,ллл
тето и „Книжнина" до пощата
Първоначалната оценка 1000 лева.
Желающи да купятъ имота могатъ да преглеждатъ кни
Детска количка подъ
жата по продажбата и да наддаватъ всъки присжтственъ день
наемъ за месецъ — месецъ
и часъ въ канцеларията ми.
гр. Провадия, 1-VIII 1925 гЬд.
ДЪло № 742, 1925 г. и половина се търси. Спрасиа редакцията.
1-1163-2
Сждебенъ приставъ; Ил, Ст- Бекчиевь.

Ши Шш т 28 мм

Провадийско Съдебно Приставство 1.. __

ШШШШ jt 6Z63 ^ О Г Г Р Г У ™ У 5 " ? Й 5
прот. опред № 49 отъ 1925 г. на Провадийски мирови «№
противъ Димитъръ Славовъ и др. отъ Варна за продаукба««'
движимъ имотъ обявявамъ, че отъ последнето двукратно.#и
ликуване настоящето въ вестника и въ'продължение иа 31№
съ правонадаване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ публичн"й
1) Нива „Музгата" отъ 42 дек. при съседи: Георги М«'
чевъ, Кръстю Жечевъ Ради Кировъ оценена за 254 л. 2) Нива
„Музгата" отъ 42 дек. при съседи: Георги Манчевь, Кр-ь^
Жечевъ, Ради Кировъ оценена 254 лева 3) Нива ,-Чешме ой1
отъ 1.2 дек. при ежееди: Стоянъ Стояновъ, Юрданъ ДйМ"*
Тодоръ Ангеловъ оценена 42 л. 4) Нива „Кайряка" отъ2'8 й*1
при ежееди: Киро Динковъ, Матей Железковъ и Османт» -Вей
'
ровъ оценена 98 лв.
, •
«;
Желающи да купятъ имота могатъ да прътлеждагь 0'
жата по продажбата и да наддаватъ всеки приежтегвенъ ;^ ь
и часъ въ канцеларията ми.
е
гр. Провадия, 1.V1U 1925 год.
Дело №604 1925г'
1-П65-2 . •
Сждебенъ приставъ; Ил. Се

(*РР*И

В Й Р Ш*' в- Августъ Шжй 'if.

1 и«аг»

Jii» jfc." л а J c t f

l
юттяттл

Симеонъ Нжнчевъ отъ гр. По
пово, 28 год.
Теню Георгиевъ отъ гр. Казанлъкъ 25 год.
Енчо.Ивааовъ отъ с Караеселъ 431 год.
Иванъ Нолевъ Ивановъ отъ с
Марковог 24 год.
Теодоси Георгиевъ отъ ГорнаОреховица, 31 год.
Никола* Христовъ НедЪлчевъ
отъ гр ЛЪсковецъ, живущъ въ
"; Варна, 36 год.
Всички лишени отъ граждан
ски и политически права.
ЛБОНЯМЕНТЪ: за година 300 лева
31 б месеца 160 л , за 3 месеца ~

иГл. || Телефонъ 398

ОБЯВЛЕНИЯ : по Г50 л. кв. см. Приемагь
се въ агенция „Книжнина" до пощата

Двесъ 9 ч. пр. об. в ъ Зала Съединение Русенския В. Полеви сждъ
оодъ председателството на майоръ Никифоровъ и членове кап.Схряевъ и пор. Поповъ и при прокуроръ кап. Исаевъ, който рпвглешдадодйлата на варн. коншщратори, следъ обстойна мотивировки.чете
нето на която продължи 4 часа, произнесе следната
Осмждз на смжрть:
Бояиъ Българановъ отъ Шуиенъ 28 год.
Гочо Прозевъ 01Ъ с Конушъ,
Хасковско, 26 год.
Юрданъ Ноевъ отъ о Авренъ
Варненско 27 год.
Ствфанъ Ивановъ отъгр.Протня, 23 год.
Марко Д. Вйчевъ отъ с. Ки
рилова. 24 год.
Напрелъ Напреловъ отъ гр.
Варна, 20 год.
Серги Тодоровъ отъ с. Жеравна, Котленско, 28 год.
Гено Патровь отъ Котелъ 35
год.
Господинъ Господиновъ отъ
Силистра, живущъ въ Варна,
33 год.
Георги Лукзновъ Струмсни отъ
Враца, 37 год.
Иорданъ Ь1илевъотъ гр. Шуменъ, живущъ въ гр. Варна,
31 год.
Никола Ковчааовъ отъ гр. Про
вадия, живущъ въ гр. Варна,
28 год.
Слави Сяавовъ отъ Ст.-Орехово, 29 год.
Станислав*» Златввъ о т ъ г р .
Варна, 26 год.

Ашеандъръ Димйтровъ отъ
гр. Балчихъ. живущъ въ гр.
Варна, 32 год.
Коста Стояновъ отъ гр. Лозенградъ, живущъ въ гр. Вар
на, 44 год.
Тодоръ Баевъ отъ с. Килифа
рево, Търновско, живущъ въ
Варна, 24 год.
Вълчанъ Дикнтровъ отъ гр.
Провадия, живущъ въ Варна,
28 год.
Спасъ Георгиевъ "Спасовъ
Кирязъ Георгиев* Цицеровъ
отъ Варна, 38 год..
Ст. Стоянсзъ- Яневъ отъ с.
Звездица, Варненско,; живущъ
въ гр. Варна 33, год.
Христо Хадшкевъ отъ Варна,
УЛ- Добруджанска 23 год,
_ Киро Халачйвъ отъ с. Яслжьашъ, живущъ\въ Варна 24 г.
Панайотъ 'Куцаровъ отъ Оснанъ-Пазаръ, живущъ Варна,
39
год.
^
Пано Димовъ отъ с. Монастиръ, Провадийско 21 год.
Атанасъ Долапчневъ отъ с.
оотево, Варн., 26 год.
~ Апостолъ Славовъ отъ с. Николаевка, Варн. 25- год.
Радко Ивановъ отъ с Колиби
Дойновци, живущъ въ с Демиръ-ханлий, Варн., 27 год.
Станю Палазовъ отъ гр. Пре«авъ живущъ въ гр. Варна,
« год.
Атанасъ Нършанозъ отъ с. Кюселецъ. 41 год.
Диичо Марйиовъ
Петръ Михайловъ отъ София
35 год.
ЖелЪзъ Иордановъ отъ с. КаРакьосе, Варн. 20 год.

^PWe 6 по 500 хил. лв.

Осждени:
Бор. Поповъ Бобчв 8 год. 4 м.
,и 350,000 гл.
/ Мих. Гборгневъ 10 г. 200,000
I гл.
.
.
Анаст. Сииеоновъ, Ст. Кировъ,
\ Марио Цоневъ и Мих. Тодоровъ
по 4 г: и б м. но 165,000 л.глАтанасъ Нировъ 4 г. и 6' м. и
90,000 лв. гл.

Ст. Димктровъ и Данко Най.деновъ 1 год. и 6 м.

Оправдани:

In
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Д-ръ Г. Клисурски
По вжтрешни, детски и нер
вни болести. Съвети по
морелечение
Преславска Ка 19—Варна
3-5 •
И

•

в

Д. Р 1 ^ о д в а л к а н с к и
Гииекологъ—аиуШвръ
и венеричоиии болести
Приема отъ 8—11 и отъ
3—7 ч. Преглежда и оси
гурени работници.
ул. Русенска 37 (на пазаря)
2-1158-3

Коишши '?g£4ffiffi

Търси да наеме КЛчШгЛ ДВУЕТДЖНД съ по 4 стаи на етажъ най-малко, самостоятелна
хигиенична съ дворъ за гаражъ, за бюро и жилище
Предложения ул- Периологъ
№ 1, задъ Синагогата
1—3

Христо Хвраламп^евъ отъ с.
Прнаутъ-кьой, Чаталджанско,
живущъ въ Варна, 27 год.
Иванъ СтЬевъ Антоновь отъ
глоба а останалитЬ 350
Панайотъ
Еребакановъ отъ гр.
;
гр.
Варна 25 год.
хил. лева.
Ески Джумая, живущъ въ Варна
Иорданъ Неделчевъ отъ с. Бо28
год.
По причина на малолетност
Димйтъръ Вампоровъ отъ гр. тево 31 год.
на Каприелъ Каприеловъ и
вжтрешни
Ионво ИДие&ъ отъ с. НиколаВарна,
28 год. <
»
Железъ Юрдановъ смъртното
евка
Варн.,
26
год.
кожно-венеричеоки
Пявелъ Йвансвъ отъ гр- Лонаказание се заменя съ 15 г.
Данаилъ нанайитовъ отъ Вгрболести
затворъ и лишение отъ право зенградъ, живущъ въ Варна,
на, 25 год ч
51 год.
•' .1
за 20 год.
приема
9—12
и 3—7 ч.
Руско lief ровъ отъ с. Жерев- ТоДорЪ'Флоров-6 отъ Свищовъ
Отъ осжденитЬ на смърть
на, Котленско, живущъ въ гр.
ул. Драгоманъ 29
задочно еж оеждени Гено Пе- живущъ въ Варй,ъ 50 год.
Варна, 25 год.
7-1090-10
Киро
Нйндовъ
о^ъ
с
Николатровъ, Господинъ Господинов, ш
Иванъ
Хр.
Цанковъ
отъ
с
ДеГеорги Лукановъ Струмски, евка, Варченско! живущъ въ^ белъ-дель, Севлиевско жувущъ
Пано Димовъ и Димчо 'Мари- Варна, 30 год.
Исрдйнъ Тодоровъ отъ с. Бо- въ с. Демиръ-ханлий, Прова
новъ. които еж. въ неизвесгдийско 45 год,
тево
30 год.
/
ность.
Иванъ Христовъ Грънчара отъ
Иванъ-Гроздевъ отъ с. Ботес.
Демиръ-ханлий 24 год.
'
Осждени по на 12 год. во 31 год,
Димитръ'Дончевъ
Гине кологъ-пкушеръ
Вълчо
Велкковъ
отъ
с.
Ботезатворъ и по 350,000 лв.
Които веднага 6txa пуснати
во
25
год.
ул. Съборна Яз 6
глоба.
на свобода.
Стоянъ*
Лазаровь
отъ
с.
Коса
(до
Д-ръ Пискюлиевъ)
Илия Христовъ отъ гр. ДобПрисждата е окончателна и
Радомирско^ живущъ въ гр.
ричъ, живущъ въ гр. Варна, ча,
приема
бодни преди и
Варна, махала Сесъ-Севмесь, подлежи на обжалване въ три
3 5 год. • ' . - . . .
1094
после
обедъ 5 - 1 0
дневенъ срокъ отъ днесъ.
29 год,
vi
^
_
„.,
Пеню Фйлиповъ отъ гр. РадоСтояиъ. Ивановъ отъ с. гАйвамиръ, живущъ въ гр. Варна, джикъ, Бургаско, живущъ въ
35 год.
гр. Варна, 43 год.
Иванъ Диийтровъ* отъ с Не
Дтяитъръ Гериановъ отъ с
— Поради' икономическия
селевци, Трънско, живущъ въ Чаирлж-кьой, Балчишко 38 г.
1
конфликтъ
между Германия и
Вжтрешни и нервни болести
Варна, 32 год. ,
Абдулъ Салиевъ Сотъ Варна,
Полша, панаира въ Данцигъ е
ул.
Страхилъ
9,
28
год.
Димитръ Еребаиановъ отъ ЕсВарка, ул. Ц,арь Борисъ № 18
Иванъ Мариновъ отъ с. Лю- отложенъ за 24 септември.
ки-Джумая, живущъ въ Варна,
— Двиационата линия Кобенъ, Поповско, 30 год.
Преглежда и осигурени
33 год.
пенхагенъ—Лмстердамъ— ЛонЮрдгнъ<
Овчаревъ
отъ
гр.
Доработници 7-1084 20
Кръстю А. Нръстевъ отъ сдонъ — Парижъ функционира
Лвренъ, Варнен. живущъ въ бричъ, живущъ въ Варна, 30 г. отъ 15 юли. Рзтоянието се пре
Атанасъ- Георгиевъ Димитровъ
Варна, 28 год.
отъ гр. Пловдивъ живущъ въ минава за 12 часа.
. Митю Недевъ 'отъ с Явренъ, Варна,
Продава се
.г ...., 20 год.
—Въ Шанхай еж биле разстреВарн. живущъ въ гр. Варна,
П&ъръ'Пгпазовъ отъ Варна, ~]ляни 17 души безъ: вс4какъвъ
29 год.
сждъ, заловени въ търговия съ
29 год
Недълко Гайдаровъ отъ с. ГеИванъ Яневъ отъ с Никола- опиумъ.
бедже, Варн. живущъ въ Вар евка Варн.; 24 год.
добра марка и в ъ ' добро
— Въ централна Германия
на, 33 год. х
състояние на износна цена
Иванъ Душевъ отъ с. |Нико- еж се подпалили грамадните
Преглеждание и споразу-.
Георги Цонков* отъ гр. Вар лаевка Варн., 24 год.
вековни гори въ Хановерския,
Мирчо Баевъ'отъ с. Никола- Люнергския - и неколко други Ц мение ул. Соколска 29
на, 37 год.
райони1 Пожарътъ е сжщинска '
Янко Димовъ отъ «Варна, 42 евка Варн., 26 год.
Павли
Добревъ
отъ
с.
Никокатастрофа. Изпратени еж многод.
J
гочислени отряди да гасятъ
Христо Ниноловъ отъ Баба- лаевка Варн. 32 год.
Димитръ Славивъ отъ е. Ни- пожара.
дагъ, Тулчанско, живущъ въ
колаевка Варн. 32 год.
Варна, 29 год.
— Продадена била царската |
Отъ 15/27 конски сили.
Драгой Атанасовъ отъс. Map- столова въ Петроградъ на аме
Никола Тодоровъ отъ с. ГраI
Вече
продадени 7 въ БълMC4D
W1J1V .„„,
децъ,, ,Котленско,
живущъ въ ковча, живущъ въ с Николае- рикански колекционеръ за 500 | гария. Съ трилемеженъ
вка, ;21 год.
Варна, 38 год.
хил. долари, или около 70 ми |
стоманенъ плугъ при
Желю ПаИайотовъ отъ с. Бо лиона лева.
Стефань Атанавовъ отъ гр.
яна
Варн..
25
год.»
ГЕОРГИ
ДИНОЛОВЪ
Меджидие, живущъ въ Варна,
— На Суезкия каналъ сре
To^opъ Петровъ Гроздевъ отъ
29 год.
гр. Варна, ул. „Съборна"
щу Портъ Саидъ се строи нов
Гр"игоръ Ангеловъ отъ гр. Тул- е, Бояна Варн. 24 год.
. № 56, телефонъ 415.
градъ
който
ще
носи
името
Петръ Николовъ Женовъ отъ
ча, живущъ въ Варна 26 год.
/I—1127-6
Портъ
фуадъ.
Андрей Илиевъ отъ с. Еязово, е. Бояна Варн, 22 год.
—
Стачката
на
строителни:
Стоянъ Николовъ отъ с Боя
Кззанлъшко, живущъ въ Вар
те работници се резширява.
на Варн. 33,год.
на 38 год.
120 хиляди души стачкуватъ,
Дий.
Стояновъ
отъ
с.
,Черна
Василъ Дкюовъ Ьтъ Добрич ь,
отъ който само 25 хиляди въ
живущъ
въ
е.
Бояна.
26
год.
живущъ въ Варна, 26 год.
Диио Кировъ отъ с. Кара- Берлинъ.
«
Никола Петн<!ВЪ'отъ гр. Вар кьосе Варн. 29 год.
-— Синътъ на Рокфелеръ пона,Енчо
28 год.
Ивановъ-отъ село Кара- Г* Генчо Добйвъ отъ с. Кара- дарилъ 1 милионъ долара на
като най-разпро
Чикагския университетъ за укьосе Варн. 26 год.
страненъ вестЮсеинъ; '
Атанасъ Шелъзовъ отъс. Ка-\ чредяване катедра по геология
никъ въ града и
Георги Стамовъ отъ с^Едига,
при университета.
pa-кьосе Варн., 21 год.
погоггвмата част
Лозенградско, живущъ въ Вар
Гани Ивановъ отъ е. Колиби — Въ последно време много
на Сев. Бълга
на, 35 год.
Дойновци, живущъ въ с. Де германци еж посетили бившия
рия, най-добре
Спирдонъ Атанасовъ отъ гр. миръ-ханлий, 26 год.
рекламира.
Кайзеръ
Вилхемъ
въ
ДсрнъШуменъ/живущъ въ гр. Варна,
Слави Тодоровъ отъ село Де
Рекламитв даде
миръ-ханлий, Варн, 25. год.
34 год.
ни въ него поеПроданъ Георгиевъ отъ с. Де
тигатъ отлично
Нешо Брайковъ отъ гр. Коп
миръ-ханлий Варн. 30 год.
— ц^льта си- —ривщица 30 год.
Михаилъ Илиевъ отъ Варна
Приематъ се въ
Станиславъ Ковачввъ отъ гр.
Агенц. Ннишнина
Шуменъ, живущъ въ Варна, 47 ход.
~ до Пощата и
Борисъ Бончевъ отъ Добричъ
25 год.
иФаръ" — срещу
Никола Калиновъ отъ гр. Ко 27 год.
Каиши «Шшна №«JQ.
V —- Ситото — <
Кръстю Атанасовъ отъ е.
телъ, живущъ' въ Варна, 43 г.
11—15—1020
L^
~
^J
Алеисандъръ СераЛимовъ отъ Двренъ.
Василъ
Марковъ
отъ
с.
Вид>на, 28 год;
раре, Тетер"'""' ~ ?& год.
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