ma IX.

брой 126,

Цена 1 л.
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Въ частната лечебница
на

Д-РЪ Д ПОНЕВ^Ь
БЯШЕВЕШ ЛРИгШ ИНФОРМЯОДнЕгй В £ С Т г №
ЯБОНЯМЕНТЪ: за година 300 левва II Тп«я*««» inn II овявлрмма
^ 6 месеца 160 л, за 3 месеца 80 л. |1 ТеЛеЗДОНЪ 398 [1 'SSSfJ"" Я , търговски 1 л. кв. см.
•50 л. нв. см^, прие. 1 л. дума

се приематъ на лечение болни отъ вжтрешни
гинекологически и други болести.
:
Въ лабораторията се извършван»: химически, ми- |
кроскопичеоки и бактериологически изследвания. J
6-10

•..;
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Печатница Г у т е н б е р г — Варна.

Царьтъ игнорира Но разтуряне на камарата.
м-ръ КалФовъ.

По случай изселване, продавамъ
на износна, цена собственик си бакалски дюкенъ на Табаната, заед-,
но съ стоката и; инвентара.
Османъ Исмаиловъ.
яаягяйгггвгвяа

Варвенска Мюшмапска Вгроизп, Общноа.

Д-ръ Матая до м-ръ Цанковъ
•••••

№

7

6

.

' - • ; , .

•/.;

Обявява се на интересуюшите се, че въ Варнен.
фжжно финансово управление ще се произведатъ
/бликуванитв въ „Държ. вестникъ" брой 180 тър>ве по отдаване подъ наемъ вакъвскитЪ имоти,
акто следва": . .
./•••
1) На 12 декемврий 1924 г. отъ 9 и пол. ч. до
) и пол. ч. предъ обедъ: . ^
а) Дюгень на ул. „Гургулята" № 18, сегашенъ
аематель Закаръ Бостаниянъ,
6)-Дюгенъ-на ул. „Гургулята",,№• 18 сегашен наматель Аведисъ Мардирозовъ,
в) Дюгень на' ул. „Гургулята" № 18 сегашенъ
аематель Мардикъ Мардикянъ
г) Дюгень на ул. „Гургулята*, № 18 сегашенъ
аематель Мъгърдичъ МерджаНовъ.
На 15 декемврий 1924 г. отъ 9 и пол. ч. до 10
пол. ч. преди О&БДЪ:
. '
а) Дюгень на ул. „Царибродска" сегашенъ наеатель Яли ф. Бусчу.
.
<
/ .
б) Дюгень на ул. „Царибродска" сегащенъ наейтель Ю. Мехмедовъ,
в) Дюгень на ул. „Царибродска" сегашенъ нае|атель ,Саркисъ Папазянъ, ,'••'.
г) Дюгень на ул. „Царибродска" сегашенъ нае|атель Димитръ Атанасовъ.
3. На 16 декемврий 1924 г. отъ 9 и пол. ч. до
0 и пол. ч. предъ обЪдъ.
> '
а) Дюгень на ул „Царибрбдска", сегашенъ нае'атель Калустъ Сааковъ
б) Маза при вакъфа „Кале", сегашенъ наемаель Никола Мутафовъ,
в) Салонъ на 11-я етажъ на ул. „М. Търговска"
егашни наематели Братия Кочунянъ,
-г) Дюгень на.ул. М, Търговска", сегашенъ наеЩпъ Станчо Мянковъ.
'
•
Първоначалната
цена
на
всичките
имоти
ще бъ1е
обявена при търга отъ тържната комисия споредъ
пециалнигв поемни условия.
Залогъ за правоучастие въ търга се иска 10 на сто
ЖелаюшигБ
да ги< наематъ, могатъ да се явятъ
1Ъ
канцеларията на сжшата община презъ ВСЕКИ
'Рисжтственъ
день и часъ за да прегледатъ търж1и
те книжа и въ деньтъ да се явятъ и наддаватъ.
гр. Варна, 1 декемврий 1924 г.

"Редстазлява

всички

с
°фийски вестници и
с
ВДсания и приема за
т

«ъ и за в. НОВИНИ
обявления и реклами-

7 д. Единъ бив

брано отъ днешната Кама
ра, не. може. то да си играе
съ нейната сдшба както
ще. Послушна или не —
все пакъ тя е изразителна
на народния суверинитетъ.
Ако правителството мисли
иначе, тогава то само за
личава безъ да ше датата
9 юний и се връща къмъ
една тактика, която доведе
до много катастрофи "

СОФИЯ, 7 д. Австрийскиятъ
м-ръ-председатель д-ръ Матая
е написалъ статия въ зашита
на бившия земледелски м-ръ
Ал.Обовъ и противъ кабинета
на Цанковъ. Д-ръ Матая мина
ва за многоголъмъ приятель
на България вследствие на
което м-ръ Цанковъ се счита
за много наскърбенъ, и е пратилъ хора да му съобщатъ
некои работи и да изменятъ
мнението му противъ днешно
Скжпотията расте.
то правителство. Обаче д-ръ
Матая е о f r o в о р и л ъ; че г-СОФИЯ, 7 д. Презъ пос
докато правителството не из- ледните няколко месеца
1
-лени начина по партийната си скжпотията у насъ започна
борба. иъ страната и не преу бързо да расте, въпреки
станови бесното преследване усилията на правителството
на противните нему партизани да я спре. По отношение
той не щълъ да измени мне на хлеба не може да се
очаква никакво поевтиня
нието си.

на правителството^
СОФИЯ, 7д,Страхътъ;Огь,
нелегалните става предт*
населението все ПО-ГОЛ-БМТ^
особено въ ю. Българий,
дето населението просто
не cMte да замръкне. Този
въпросъ безспокой прави
телството и Царя, който,
при поднасяне отговора на
тронното слово най-много
се заинтересувалъ отъ дей
ствието на нелегалните,
като е разпиталъ за дей
ствието на емигрантите,
Пътищата почти въ. цела
ю. България съ пусти. Ус.ановява се, че въ насъ
действуватъ нелегалните и
разбойнииитЬ.
Едните нематъ нишо об
що съ другите. Докато не
легалните нападатъ банки
и държавни бирници, раз
бойниците ограбвать всич
ки пътници.
Опасностъта отъ. първи
те -е голема и правителст?
вото знае, че тя се увели
чава и въ началото на пролетьта тя ще се засили и
отсега то готви мерки за
парализиране на тази опасность.

ване; даже по-скоро може
да се допустне поскъпва Ад. Тома въ Бодградъ.
Ще падне ли
не, понеже цената на жи БЪЛГРАДЪ; 7 д. Продължа
тата въ световния пазаръ вайки пжтуването си по балка
кабинета на Цанковъ?
СОФИЯ, 7 д. Въ опозицион се покачватъ и ше се кач- ните, Ал. Тома, придруженъ
ните среди,: па и въ нъкои ватъ още, защото тазго отъ н-ка на канцеларията Виотъ водачите'на партиите, ко дишното производство на толъ, пристигна вчера въ Белито съставляватъ сговора, е житото било съ 30 на сто градъ. На гарата биде посресложено убеждението, че ка по-малко отъ миналогодиш- щнатъ отъ висши чиновници
при Мвото на външ. работи
бинета Цанковъ, не може да
се задържи повече отъ 5—6 ното.|Правителството пред отъ м-ра на общ. предвидлимесеца, поради v финансово раз- вижда бждашата скъпотия, вость, и отъ представителите
громяване, неуспеха му въ пре- която иде и за това бърза на труда.
следвание на нелегалнигв, раз да създаде законъ противъ Ал. Тома има продължите
лен ь разговоръ съ м-ръ-предбойниците й скжпотията.
нея и спекулата, както и седателя Пашичъ и м ра на
отпускане кредита на ко- външ. работи Нинчинъ. Дадему се банкетъ подъ председа
Конгреса на адвокатите мисарствата по прехраната телството
на председателя на
на обшимите, за да се
СОФИЯ, 7 д. Конгресътъ на снабдятъ съ нужднитв за Скупщината, Следъ това той
присжтствува на заседанието
адвокатите продължи и днесъ
на труда, на което б%ха пред
Въ следобедното си заседание паси храни.
се разисква и прие устава на
Въ София се очаква по ставени всички синдикати.
съюза. Станаха оживени деба скъпването на хлеба съ
ти по чл. 16 отъ устава. Ра
Ш-годиши. нлБеронъ
зискваха се четените реферати оше 50 стотинки.
И( за построилата на дома на
Берлинъ, б д. СъобшаСОФИЯ, 7 д. Днесъ въ 10
правистигЬ.
ватъ отъ Кайро: Новото ч. пр. пладне въ „Свободния
Конгресътъ биде поздравенъ
театъръ се отпразнува по един
отъ страна на д-вото на инже египетско правителство ре блескавъ начинъ 100-годишнинерите. Инженеръ Гудовъ из ши да разтури камарата ната отъ съставянето на пър
тъкна мисъльта, че отъ война презъ този месеиъ. Новибългарския букваръ отъ
та насамъ никаква организации rfe избори ше се произве- вия
д-ръ
П. Беронъ.
Отъ Настоятелството въ България не е направила датъ следъ 2 месеца., Това
Изпълниха се артистични ку
особенъ , напредъкъ
Следъ
гласуване резолюцията кон предизвиква едно ожесто кера отъ Стаматовъ, Димитровъ
гресътъ се закри отъ предсе чение на опозицията, кое Кириловъ, Снежина и оркестра
на Хаджиевъ. Присжтствуваха
дателя , Поповъ.
то дава . основание да се представители
кни
верва.въ възникването на жовна мисъль наI и нашата
• н%кри отъ
} К е Н й ' заставете мжжете
* си да употръбяватъ острата криза въ вътреш м-ите на.чело съ м-ръ-председо пощата
ната политика на Египетъ. а ателя Цанковъ,
специалитета „Гаргара."

~~~Днесъ Н серия Бисвръ на киното!
Истински художестввнъ ФИЛМЪ споредъ
романа на ТКУЛЪ МАРИ
* , > i 1 1 I.^JJ

СОФИЯ,

София, г ш Въ пошичеснн- ши министъръ, членъ' на
rt нршве <t живо коментира днешната Камара и добре
Факта зо гдето прн сказката разположенъ къмъ кабиг
на Длбертъ тома Царя се т-нета на Цанковъ, ни зая
кува съ мнннстъръ председате ви следното по разтуряне
ля н другит! МИНИСТРИ, а от-то на камарата*:
йгна да сегржкувп съ М-РЪ „Не може едно прави
Кплфовъ н въобще като никой телство, което е произвело
другъ пдть отбътваше да гоизборигв за Камарата, да
вори съ него и даваше видъ разтури тази Камара, ако
на иезадоволителство спремо тя стане непослушна. По
него,
неже правителството е из

ИБО^О МОМИЧЕ

(La Fille
Sauvage)

съ участието на артисти отъ Москов. худож. театръ и Comedie Francaice, Неталия Лйсенко*
Н.'Раевска, H.MPjwcKH,Hp. Уелсъ и прочутия Жубе. Дневни въ 4 ч. Веч. 7 пол. и_9 n o n - j ^

Стр.

2

Погребението на Пипат»
• СОФИЯ, 7 д. Днесъ пр. пл.
се извърши тържествено пог
ребението на покойния първосвещени к ъ.
Присъствуваха
много евреи отъ немската и
испанската секци. Той принад
лежеше къмъ испанското еврейство. Опелото се извърши
по испанския обрядъ. Присжтствуваха т. с-въна Царя Груевъ, н-ка на вЪроизп. от-ние
при М-вото на вън. работи и
Софийския митрополитъ Стефанъ и представитевите на
всички църкви въ София и мно
гобройни почитатели на по
койника.
Парижъ, б д. Тази сут
ринь м-ръ-председат. Ерио
прие съветския посланикъ
въ Парижъ, Красинъ. .
Берлинъ, 6 д. Съобша*
ватъ отъ Лонпонъ: Бри
танското правителство н е ма да отговори на съвет
ската нота.

МИСИЯТА
на кмета въ СОФИЯ.
Съ Народната банка се водятъ преговори, която обеща
по принципъ да конвентира до
сегашните задължения и въ
зависимость отъ нейните сред
ства да даде известна сума въ
наличность за дългосроченъ
заемъ за постройка на лЪтни
морски топли и студени бани.
-оСъгласно възприетото гледи
ще отъ М-вото на земледелието разните фондове, предвиде
ни и числящи се до сега като
дългъ къмъ държавата, ще се
изплащатъ не по гласуваната
сума, а по реализиранигв по
стжпления. Тукъ ще се напра
ви една икономия отъ 800 хи
ляди лева.
-оЩе се назначи една коми
сия съ участието на М-вото на
железниците, М:вото на бла
гоустройството и общината, коя
то да изработи окончателенъ
планъ за раздаване мътта на
индустриалците въ отстжпения
на общината районъ отъ при
станището.
-оЩе бжде отпуснатъ на об
щината единъ авансовъ заемъ
отъ 3 милиона лева, съ които
да се манипулира по прехрана
та и по изплащане заплатите
на общински чиновници и слу
жащи.

Тракийци за д-ръ беронъВчера въ салона „Прошекъ"
по случай 100 годишнината отъ
издаването на „рибния букваръ"
на д-ръ П. Беронъ се състоя
големо публично събрание, устроено отъ културното благо
творително д-во „Тракия" въ
Варна.
Говориха отъ върховния тра
кийски комитетъ въ София
д-ръ Чилевъ, Никола Константиновъ и народния представивитель Д. Яневъ.

Нападение.
На б того въ 8 и пол. ч. сл.
об. Майеръ Илиевъ, Димитръ
, Борисовъ и Джемалъ тръгнали
съ каруца за с. Дерекюй. на
сватба. По пжтя Варна—с Голема Франга, близо до ветре
ната воденица, забелязали отъ
къмъ керемидарницит-fe 4 не
известни лица. които имъ из
викали на на H-БКОЛКО пжти
„стой!" Нападателите ги пре
следвали й ги ^гонили до с. Г.
Франга— баиръ-баши, гдето ги
изоставили. Нападателите не
еж вадили никакво оржжие.
Р я о о л п м в ъ ф Р а нция поI а о о и , Ц К 1 стоянно се искатъ, защото мъжегв не употребяватъ специалитета

„Г А Р Г Д Р А".

Бр. iae

&арнепскя Йоаямя

на илвалидитЪ.
Вчера въ салона XX „векъ"
д-во „Инзал^дъ" въ Варна има
публично събрание, на което
говориха съюзниятъ организаторъ г. П. Златарски и г. Ст.
Дечевъ, преде, на д-ао „Инвалидъ" въ Е.-Джумая
Събранието биде масово по
сетено отъ инвалиди, вдовици
и родители на загиналите въ
войните. Г. Златарски въ об
стойна двучасова речь обрису
ва ярко положението иа инва
лидите, вдовиците и сираците.
Той изтъкна нуждата отъ поголеми грижи отъ страна на
държавата за подобрение по
ложението на пострадалите отъ
войнитЯ и- изложи исканията
на последните,- Г. Дечевъ съ
ярки и силни думи апелира за
единодушие и засилване на ор
ганизацията, •
Събранието взе следнята

резолюция:
1. Че инвалидния въпросъ
може да се разреши само.то
гава, когато той се облече въ
държавна форма.
2 Повече да се търпи това
мизерно положение не може.
Даденото до сега е само поди
гравка съ паметьта на ония,
които паднаха за отечеството
на техните близки и съ насъ
сакатите. То е насилствениа
смърть.
3. Повдига високо своя мощенъ гласъ, като най-енергич
но настоява:
1) Да бждатъ увеличени пе
нсиите на войнишките вдовици
сираци, родители и войници
инвалиди.
2) Да се узакони още тая
сесия законопроектъ за под
помагане пострадалите отъ во
йните.
3) Да спрятъ немедлено се
гашните комисии. Изменение
допълнение и разширение раз
писание на болестите.
4) Дайте искания™отъ съюза
50 мил. кредитъ зм строежъ.
5. Престанете да ни храните
съ думи, а покажете вашите
грижи съ дела.
Настоящата резолюция да
се изпрати на м-ръ-председателя, народ, представители и
въ пресата,
•

Електрическото отд%лсние при
общината поканва ония свои
клиенти, имащи електрически
инсталации и гдето живеятъ
неколко семейства з а е д н о
„подъ общъ електромеръ", но
безъ роднински връзки (но не
домове и заведения подъ общъ
електромеръ, а само домове)
да подадатъ най-късно до края на м. декемврий т. г. декла
рации, за да се направи раз
пределение въ изплащане из
разходвате отъ ГБХЪ електри
ческа енергия презъ 1924 год.
Тия, които до тоя срокъ не
подадатъ декларации, губятъ
правото на разпределение.

Александровъ" и да дадатъ
сведения за тЬхъ. ТЪзи сведе
ния еж нужни на междунар.
червенъ кръсть, който се нае
ма съ издържането имъ и от
пускане. ПОМОЩ1.
Тракийци, добруджанци и босилеградци да дадатъ сжщите
сведения до своите органи
зации.
BctKH' корабъ при тръгване
то си требва да изпълни отъ
санитарна гледна точка предъ
консулските власти отъ националностьта на пристанището
за което той заминава, всички
формалности, които се изискватъ отъ властите на страни
те гдето отива.
М-вото на просветата е поис
кало отъ тукаш. учил инспек
ция списъците за задължения
та на общините за учит. запла
ти въ основните училища, про
гимназиите и гимназии.
За пглни изслужени 3 години
тукашната учил. инспекция е
повишила 19 души основни и
прогимназиални учители въ погоренъ класъ.
М-вото на просв. е разреши
ло да се платятъ лекционни
на окржжните проверители г.
п. Дюлберовъ и , Ивановъ за
четените отъ техъ лекции по
счетоводство въ конференция
та на основните учители въ
Варна.
Граждани запитватъ кметство
то защо чешмата въ I участ.,
ул. „Царь Фердинандъ" предъ
дома на г. Аврамъ Барухъ не
се пуска да тече, когато живу
щите въ улиците: „Северна,"
„Шишманова," часть отъ „Бог
данова,"; „св. Марина," „Царь
Фердинандъ" и отъ пристани
щето взематъ отъ нея вода?
Обръщаме внимание на респ.
власть да вземе .мерки и удо
влетвори нуждите на стотици
хора.
Държавник .пенсии за прислужено време И др. ще почнатъ да се изплащатъ въ пред
плата отъ 20 т. м., съгласно
нареждането на Дирекцията на
държав. дългове — пенсион
ното отделение.,
Анц. управление нарежда, ко
гато акцизните органи правятъ
ньжжде ревизия да имъ се иска
откритъ листъ, за да се избегнатъ злоупотребите, каквито напоследъкъ били констатирани.
На скоро кино Ранковъ ще
има голямото удоволствие, да
поднесе на варненската пуб
лика най-грандиозното и сьвжршено творение ; на света,
което кино-искуството е могло
да създаде до днесъ. Това на
истина велико творение на Саша-филмъ отъ Виена подъ името „Царицата иа робите", над
минава всички очаквания на
публиката. Филмътъ е иаправенъ споредъ романа на ан
глийския знаменитъ писатель
Хагартъ подъ. название „Месецътъ на Израилъ".
Нека всички очакватъ съ
трепетъ деня на това истин
ско събитие — деньтъ на пред
ставянето филма въ кино
Ранковъ.

Б Н. Банка за 8 д,

Нареждане е получено въ вар
куп ува продава
ненския клонъ на Б. н. банка "Белгия . . . 675 — 6 8 9 за представянето до 20 т. м. Б. Пеща . . < IB 20 19 —
отчетъ въ централата относно Виена . . . 1930 19 80
сумата на обменените стари Прага ." . . 414; - 4 2 0 оанкноти и касови бонове, фи Германия
32i70 33.70
гуриращи по отделно.
Лондонъ
642— 650|—
Художсствснната група „Три- Парижъ . . 7 4 0 - 756,анонъ" на 14 т. м. устройва Гърция . . . 245 — 253!—
Шопеново утро. Следъ конфе- Италия . . . 594 - б06;~
ранса върху Шопенъ, ще се Швеция . . 3697 — 3 7 4 5 изпълнягъ музикални номера Ромжния , . , 67 50 6 9 i . . 203 — 2 0 8 Ще участвуватъ: г. г. Найде- Сърбия
новъ, Младеновъ, Ив. Стефа- Цариградъ . 75 — 7650
Швейцария . 2656-2690
новъ и др.
Холандия . . 5548|—15616 —
Умоляватъ се всички македон Ню-Иоркъ • . 137;20 139 —
ци, у които има деца бЪжан- Канада . . . 137,20 139 —
чета до 14 навършени години Египет, лири'. 6 5 7 | - | 665 —
сираци отъ баща, майка, или 'екламитв чре
зъ Варненски
кржгли сираци, да се явятъ въ
Новини
постиг
атъ цельта си
салона на организацията „Т.

Търговци!

<9
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Въ специал. работилница за детски играчки на едро

ZSESZe^o ХХХохховъ..;
ул: „Балканска" 19

.':'•'':]:.

Ще наперите разни видове детски нграчки.
които по красота надминаватъ европейските.;

Побързайте съ поржчките си за празниците!
6-10 -
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Известява се на интересующите се, че изве-»|
стната на варненските граждани бирария
;*1

„Стария 6©ръ"
подновена и„ добре реномирана Се ДОВО ПОДЪ НОСИЪ
Желающите да я наематъ да се отнесатъ до
новооткритата тютюнопродавница ул. „Царь Борисъ" № 3.
3-3

Варненско Окржжно Трудово Бюро

Обявление
№ 5088.
Обявява се на интересуюшиттз. се, че на 9 того
9 часа въ тържната зала на Варненското окръжи!
финансово управление ше се произведе спазаряване
по доброволно съгласие за доставката на агБДНИтЬ
хранителни и фуражни припаси за нуждите на бюрото,
1) 15,000 кгр. брашно пшеничено рандеманъ 78
—80 приблизителна стойность 150,000 лева.
2) 1,200 кгр. пресето царевично брашно ранце
манъ 90 на приблизителна стойность .7,200 л.
3) 10,000 кгр. ечемикъ или овесъ на приблизи
.телна стойность 63,000 л
Припасите; да отговарятъ на описанието за xpaji
нителнигв и фуражни припаси за трудовите часп
Малонапдаването може да става и за всеки артикул;
по отделно. З а л о г ъ за правоучастие 5 на сто вър;
оферираната стойность. Срока на доставката е 10 дн]
следъ получаване съобщението за утвърждавание н|
протокола. Доставката франко магазина на бюрот|
Всички разноски за гербъ, окрло 3,000 лева и з|
публикация около 300 лева еж за сметка на доста^
чииите.
Варна, 4 декем. 1924 г

ОТЪ ДОМАКИНСТВОТО]
А

— Ехъ, приятелю, лошо време настана, студъ, дъждъ, CHtrii
настинки, бодежи . . .
За всичко има само единъ ц-връ: тичайте въ пивница

(срещу хотелъ „Парижъ")
Тамъ ще иамЪришъ уютна обстановка, Н А Т У Р А Л Е Н ^
ГРОЗДОВЪ П Е Л И Н Ъ, или ПЯМИДОВО ВИНО, хемъ е|
на малени цени, всичко атъ собствени лозя и специално пр
готвено. Че закуски пресни на скара, майсторъ имъ е ба;
Панайотъ. Я всека сутринь екстра шкембе чорба, пара дип\1
— Да, само тамъ има отъ лековитите Ченгелски елексир(|
• — Нема що, ще те поагушамъ, ти си баремъ опитенъ ч4
въжъ, та дано нам-вря спасение.
3-]

№42
с. Чамурна, 25 XI 1924 г.
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*• Чамурненското учил. настоятелство обявява Н
интересуюшигЬ се, че на 21 декемврий н. г. въ 1
ч. пр. о б е д ъ въ канцеларията на основното учил»
ще ще се. продава чрезъ търпь съ явна -конкуре!
ция следните материали:
i
.1) Дървения материалъ на старото учил, зданга
състояше се отъ две класни .стаи, канцелария и с |
лонъ, покритъ съ мастни керемиди.
|
Първоначална оценка е 5,000 л.
"\
2) Останалия дървенъ материалъ отъ новострЦ
яшето се училище. Първоначална оценка 1,000 л.
Залогъ за правоучастие в ъ т ъ р г ъ т ъ се
10 на сто отъ първоначалната оценка чл. 11
с ъ задлъжителни за r-да конкурентите.
Тръжните книжа могатъ да се видятъ
присътственъ день и часъ,
V
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Председатель: Д'. Куцаро|
Секр. гл. учитель: С. МвйВД

