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Отъ днесъ започва големия художественъ филмъ,
, споредъ романа на известния писатель МЯРСЕЛЪ
ПРЕВО членъ отъ френската академия
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кв. см.
рис. 1 л. дума
II официал. 1-50 л. нв.см., прие. 1 л

Въ този великолепенъ филмъ се отражава 'морала/
•нравите и възпитанието на днешно време. Всички••
[родители и млади хора се.длъжни да посетят този
{.филмъ и видятъ лошото последствие отъ кривото
I възпитание. ВсЪки день дневни 3 ч. вечерни 7 пол.
с
и 9 пол. ч. Нед"БляЗй5 ч. '•'•' ; ' ; '

нревъ
убитъ.
София, 22 д. Съобшпватъ отъ

Землетресенйето
;

въ ю. България: f';
Ст.-Загора, 24 д Въ де
ю- България, снощи се
Римъ, че днесъ въ Нилако Ш ла
почувствува
^вълнообразно
убитъ Пешъ Чаулевъ отъ ма земдетресенйе,
1
про
кедонската Фед^полкстич. орга дължи .неколко;което
секунди.
низация съ 5 вистрели отъ мла Въ 'Стара-Загора' не билб
дежа Стефанъ Днмнтровъ
Дрестувгнъ веднага, уби- чувствително. Най-силно се
ецътъ заявилъ, че е горещъ почувствувало : «въ - Пловгпатриотъ, македонецъ *» че дивския'окржгь. • ; ' тайниятъ комитетъ на]него- .;". Въ Станимака н¥колко
вата партия е опредьлилъ зданияZ\ ся.'...,. изпопунани й
да убие npeAaTeflnsна оте паднали много ...стенй.-.изъ
чествената кауза,която ми крайните .•'= квартали.:; Въ
сия тей п^иелъ съ готоа- Бачковския ^мънастиръи еность, пожертвузайки ? :жи паднала една стеНа Пани
вота СИ
.; ';'/ ' \ '; ката .била 'толкова силна,
Съобщението за убийст- щото населението въ-Ста
в JTO i-a П, Чаулевъ членъ нимака йзбегало на*откри*
отъ Централния -комитетъ то. / Въ '• Пловди въ '••• иелото
на В.М.Р.О•••;• родомъ отъ Ох- население е въ! *ланикЕГ И
ридъ произведе мълния въ голема часть отъ населе
нието отъ високите места
столицата..
йа
тепетата
напуснало
Чаулеаъ бе изключеиъ отъ кварталите'
:
си.'
'
;'-•' •,•'•"•'''
организацията не отдавна,
скоро следъ убийството на
Тодоръ Але«сандровъ, по
неже се счита,че.е въ съ
гласие съ болшевиките и е БЪлградъ,/24 Д- Общвст.
дейотвувалъ противъ него. бвзопасность арестува -око
Той биде обвиненъ отъ ло 400 комунисти, които еж
р
0 г аонпии3ва Ц иЯта, г ,46 се в.ПО- членове на терористич.;''.ор*
и
н«
» ч " " ' Ч г ••» "'• »•"»
СТа&ИЛЪ ВЪ Свръзка СЪ бОЛ- ганизация, поддържаща'сно>
Както се, съобщи отъ бюро-' шевишката централа въ Вие/ шения съ съветит*ь з ч
$
Съ ночигъ: Т. Сарандаровъ. •-•<-.
то Камарата ще започне сво на и е деиствувадъ срещу •••' Парижъ, 24 д. Общество
ята ваканция отъ 30 т. м. и ще получаванить отъ него пари то на народите покани ро*
трае само 15 дни.
анненско Окржжнсу Трудово Бюро.
и за турянето македонското мжнекото и югослав. - праСОФИЯ, '.24 п, Парламен движение въ услуга на Мо вйтелстве' да ••'- представятъ
тарната група на Демокр. сква.
<•.::: :.• . ;..;•,'.
докладите си<по общото
сговоръ днесъ пр, об. има
Првзъ време на убийст положение ,въ глпбания., ';
•частно ; засеаание; Народ вото на Т. Александровъ
;
№ 5297 '
:преаставитель , Каранджу• гой бвше въ Виена и за да '-•''Атина, '24 Д.. Разкрито е
Обявява^ „CQ. Hat интересуюшите се^ .че; на 26 то- л о в ъ доклаава делото за не бжде убитъ виенската год-кмо комунистич. дви-;
)гЬ..9,—12;^часа Ъъ тържната зала й'в
Варненско- :сжпене кабинета на Стам полиция бешо поставила на жение, което обхваща д е 
v
)крЖ^Й6 финансово управление uie се пройзве- болийски за 10 мил. фр. негово разположение 8 опит ла Гърция. Заловени <• еж
шза^|ранОа\дрставката ;по пбброЬолно '^па- франка. .Установява' се, че ни полицаи и се интерниоа- прокламаиии за възстание;
въ Солунъ, Янйна;' о*въ
щ. до<$авк%а ]на следните' строителни 'матфиа- действително пружбашкия ха много .българи.
необхя^йи набюрото^ по постройка работелниша. кабинетъ г е д ъ р ж а л ъ П. Чаулевъ' се криеше въ Критъ и .пр. Комунистич^
водачи и първенци г били
1) 2,7'00
куб.- м^три Чамови 'петоркй дебели 13. т а к о в а посгановлгние Виена 2 — 3 месеца следъ арестувани
и : отъ прави
; :
i ^ъл г й'1и''''Широ!кй (то йзборъ, на приблизителна | Повпигнать е въпроса ко- убийството на Т. Алексан телството ' еж
взети найПреди 4 седмици той
Р С дровъ.
сроги
мерки..
;'"
/ '..' ;;' '/'-I
тъпления: на единъ дър- напусналъ Виена безъ да
2) 1б,б00 броя тухли ржчни;,при размери. 24
жавень1 еждъ или апела знао HtKoft за това, като Атина, 24 д. Бълг.'пъл;
5V, см. на приблизителна стойность 7,500 лв.
мислилъ,.че въ Милано ни м-ръ Добревъе ималъпро-'
Достави 'франко склада 'на доставчика — Вар- тивния еж дъ.
кой нвма да го знае и нь- дължителенъ разговорт?съ.
ЗешогО? правруЦсУЙе.5;на сто върху оферира- Дьлото Пруткйн Стефаковъ ма да посегне на живота гръцкия м-ръ-предс.. Миха^;
\'Ш^^^^^Р^^ д в а ДНИ СлейпЪ
my, обаче македонците уз популосъ' по висяшите ме-,?
СОФИЯ, 24 д. Днесъ по
даване 'сьобшението за .утвърждението на про
жду двете страни въпроси.-;
•делото по атентата въ На наватъ това
е в
HQ
m
Ш, Оггисаиието за ^ ^ ^?
J ^ ^ дежда , заведено противъ СОФИЯ, 25 д. .Лонд. в., Дейг Относително протокола за
»те t a се вйпятъ въ есЬко, време въ ™№™Р"
Лруткинъ и Ст- Стефановъ. ли Мондъ отъ 19 т. м. пише, менществата; Михалоп, отнвг- домакинството. « А - б ю Р о Т Р ^ » , ^ ^ ' ^ говори защитата. Речите че.Царь Борисъ ще направи говорилъ, че той ше б ьде
йането въ тържната зала На О ^ ж
^ ще продЪлжато и утре. Д е  обиколка въ Европа въ свръз ратифиииранъ презъ праз-г
«бво упоавление при комисията натоварена за лото ще се приключи ут ка съ предстоящата муженидба НИЦЙТе. ' '•'''•'•••"" '•'".• • •:'
Ще посети ромжнекия, , итали^ а н Г с п а з ^ я ^ е т о Малонадаваяе ЙОНЮ^.
янския
,,и испанския ,кралски ^ — — ' ' Ш Ш Ш Я Л Ш Я %
Й По отд-Ьлно за всеки материалъ^и • . ^ . , - ре дообедъ. • .,*:;. .;•,_ дворове.
СОФИЯ, 24 д. Постоянното
I „ГУТЕНБЕРПН?' I
:$№йи Дирени з а . г е р б ъ ; ' о к о л о / J ^ f f i ' S - f приежтетвие
на нац.-либерал^к^я5?КоЛо;200;лева •заввата;материала
печатницата, гдето се I
ната партия продължи съвеща О б я В Л е Н И Я и 'реклами- •В еизработватъ
вейкаквипе- 1
нията
си
до"Ю
ч
,в.;
тЪ
ще
про>тка .«а. доставчика.:.,;
за в-къ Варненски Новини | -чатни произведения
на фй- |
дължатъ утре и. на .об^дъ »ще
Варна, М гЙкемв>иЙ 1924 т.., . \
, : .Л излезе съ специално комюнике се приематъ въ агенция В ни материяли Цени износни Щ
Книжнина до .пощата.
отъ ДОМАКИНСТВОТО..
СОФИЯ, 24 !д. Днесъ въ На
Съ неутешима скръбь известяваме на роднини, прия- роди. събра ние м -ръ Русевъ
и йознати, че многообичната ни и незабравима майка. отговори на интерпелацията на
1, баба и леля
Минчо Диляновъ по нападени
ето на границата.
М. Диляновъ , настоява, че
емигрантите не ек замесени
въ тези нападения и че еми
. на 80 години. ..,/
грантите въ Сърбия се грижат
само за.своя наежщенъ хлЪбь
1«ийа вчера 24 того, следъкратко 'боледуване.
Тленните й останки ще се вдигнатъ днесъ отъ дома й М-ръ Русевъ .излезе съ факти
че действително v. емигрантите
Св Лтанасъ":25, въ 2fHtT©iK." ч,,сл обедъ.,, , '••
еж нападали .нашите пограни?
Опелото,ще се изЬърши -«.църквата „Св. Нигеола"
чни постове.,-. ...
?арна, 25 декемврий 1924 г.'
,
Демокр., народ, представи- , i j r, ОТ"Ь* ОфЕЧДЛЕНИТЪ: \
Чада:' Мария, 'Нико; Десййнп ДанаиЛъ;' Внуци: < тель Хр. Славейковъ. заяви, че
J емигрантит-fe не еж, нападали, а
. /Ъдрев, София, Сапфс» и^лемениици
имали само престрелка, обаче
между кри е ималопрестрелка
неудобно е да каже. ',..
Следъ това вае думата м-рътъ
{&ЯСпиро М. Папаспчро^удю^
на външ. раб., Калфовъ по'
г
4
сключения~сръбскЬ-.българския
«еМДа Приема: посещения дн*с\по случай на траур
протоколъ за меншествата. Г.
Калфовъ.заявилъ, че. отнрше'''Нйята между България и Гър.
р
-цйя за сега еж* много добри.
ь По-рано, до преди ^звестно
.ВайШо за обушдтважно\
:
;1реме Гърция е извадила едно
особено недоверие спремо БъЬр.ната работилница HfEKOPAli-Aaaобущар.,калъпге
rapHSi, .защот§ когато. Гърция
оюва. съ Турция.::; Стамболий
с к и : е тюставилъ въ ( Янгора
ул. „Бенковска", Jfe 9. ,.
,
хора да провокиратъ;:Той на>.мира.-.че по конвенцията ще
ia^a[:работи най-мбдерни и луксозни калъпи. :
?,требва
Поржчки се приематъ въ самата работилници кр
._,,„. да
, се развиятъ дебати.
ее, изггълняватъ^.определенъ срок/ъ,.-,.r.Vi.
Той. е убеденъ, че приятелскит е връзки , между България и
Обущари!, искате ЛИ.силна клиентала1 избирай!еяо>^Гърция ще се затворятъ.•.<•,„ ,
w калъпи."1 ""•
,'. .

,,

София D. Я

f

Обйвление

1ностьД5ор:д.:::,..:;,

;,

.... _.."» щ ^ подеждни тези п е

;

:

:

Ш££Ш£Б 'XX fee ' x x i e a g ^
Великолепна'ориенталска любовна Драма

Действието* се. развива въ Африка средъ' арабските пленена. ВЪ' главните 1 роли прочутите
френ. артисти Еми Линъ и Марселъ Вибертъ. Вечерни вь 7 и пол, и 9 ч. Вторник днев. 4 ч. |
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За събиране помощить-

Варненски Новини

Ctp. 2.

Покупка на

Общогражданскиятъ комитетъ
тютюни в ъ варненско.
на благотворителността има
Оня день въ с. Сарж гьель
на 24 т. м. заседание, въ ко
ул. Владиславъ" № 10
ето реши нЪкои бързи въпро се състезавали при покупка на
си и избра комисиите, които тютюни r-fc въ селото т. г. ре
днесъ ще почнатъ събирането колта неколко експортйорски
тютюневи фирми. То е билъ
Днесъ
помощи както следва:
1 томъ 7 части
1-ва комисия, която ще съ единъ своето рода спортъ
Презъ
цЪпия
день
селото
е
тържествено
откриване
бира помощи отъ едрите тър
Начало дневно 4 ч.
Вечерни 7 пол, и 9 пол. ч.|
говци: председатель Ал. Петро- гърмело отъ файтони, автомо
Свири отличенъ оркестръ въ пъленъ съставъ ;,
• вичъ, членове: Пенчо Поповъ, били и каруци на представи
телите
на
следните
фирми:
.'Майоръ Минковъ, Петъръ Каде табакъ",
ракуневъ, Петръ, Широковъ, „Банкъ Женералъ
„Пистъ", „Яравъ",
Субхи Кесимъ и още 1 офицеръ „Фумаро",
деля на 28 того 3 и пол, ч.
П-pa комисия, която ще съ „Никотея" и др.
да подарите на вашите бли
сл, пл. въ Военния клубъ, въ
Въ
продължение
само
на
2
бира помощи отъ индустри
зки цененъ, хубави, и трана Пучини ще бжде
алците: председатель Иванъ - 3 часа тютюните на целото памятъ
засиленъ
съ
най-добрите
ор
енъ
подаръкъ по случаи
село
били
закупени
по
цени
Миневъ, членове: Спасъ Спаотъ града, между
настъпващите коледни празници? , Ач
<:овъ, д-ръ Д, Кулаксжзовъ, отъ 28—36 лв кгр. Всичкия кестранти
тютюнъ възлиза на по-вече които известния челистъ Ял.
Тогава,
отбийте
се
въ
книжарницата
на.,
г.
-^
майоръ Николовъ.
Папанчевъ, виолонисть В. Я,ш1
Ill-та комисия, която ще съ отъ 60 хил. кгр , следователно шевски, обоиста П, Беневъ и
продажбата ще влезатъ въ
К. П. Иконо^овъ „Хр. Ботевъ"/
бира помощи отъ деталийсти- отъ
др. г-жа Ст. Б. Попова ще
селото
повече
отъ
2
милиона
кждето
ще намерите най-гол-вмъ изборъ отъ албум?
те търговци: Председатель Бо- лева. Това нека* послужи за изпълни трит в големи арии
чета за картички, за поезия, луксозни перодръжки,
янъ Дбацжиевъ, членове: Ради урокъ на много села, като по изъ оперите „Бътерфлай", Ео•!
перодръжки съ моливи и др. ;
- •-,
Читаловъ, мичманъ Мишляковъ край другото могатъ С-БЙКИ тю хеми", „Тоска" и др. Цени по
[
Големъ изборъ отъ прочитай книги отъ наший
Саломонъ . Коенъ, Лнастасъ тюнъ . да подобрятъ благосъ пулярни; отъ 10—40 л. Билети
чужди автори, луксозно подвързани и не подвързани
Трандафиловъ, Хазаръ Тахми- стоянието си
отъ петъкъ въ „Кристалъ"
'..! '
за деца, младежи и възрастни.: Ще намерите ликосиянь, мичманъ Чехпаровъ и
вет-fe на нашите писатели и революционери, които
Лршакъ Фугасовъ.
Варненското колоездачно на
сжщо заслужаватъ да кресятъ всеки български домъ.
IV-та комисия, която ще съ
Н.
В.
Царь
Борисъ
д-во
ус
важно за търговците
бира помощи отъ занаятчиите
тройва семейно-танцувална ве
При цени ной-шнурентнию.ь-з»
Нашия генераленъ консулъ черинка на 31 декември т. г.
Председител-в: Ив. Годжовъ,
въ
Цариградъ
съобщава
на
ту
членове: Ив. Коларовъ, Коста
въ салонъ „Прошекъ". Същото
Горио ЧИФЛИШКО селско общинско управление.
Кирчевъ; Матей Шойлековъ, кашната търг, камара, че ца д-во ще разиграе томбола на
риградската
митница
е
издала
разни предмети, между които
Мик. Новкиришки, Петръ Боедно обявление, съ което се има единъ велосипедъ и една
т е в ъ и мичманъ Павловъ.
V-та кгмисия, която ще съ-, съобщава, какво всека внесе футболна топка.
бира помощи отъ свободните на въ Турция стока тр-Ьбза да
Отъ произведените въ нед-вля
:
професии: председатель Ярхи-j бжде придружена съ фактура — 21 т. м., избори за общ. съ
'
f №'2205; •;
съставена
споредъ
турската
мандритъ Инокенти, членове:
ветници еж установени следниг-жа |Ружа Лл. Василева, г-жа специална тарифа. Безъ таки ТБ резултати:
село Горенъ Чифликъ, 20 декемврий 1924 г,;^
Мария д-ръ Неделкова, Дабко ва фактури не ще могатъ да Горни-чифликъ: печели обща
ца 27 декемврий 1924 г. о!ъ 2 до 4ч. сл.обедъ
Дабковъ н Теодоси Лтанасовъ, се обезмитяватъ никакри стоки та листа на Демокр. сговоръ.
въ
помещението
на кметството ще ; ;се произведе
Никакви други комисии и, изменение което е влезло ве
Приселци: сговористи 4 и
лица не ще събиратъ помощи че въ сила. Незаверените по дружбаши б души и
търгъ съ тайно нааааване съ- съкратенъ срокъ - за
установения редъ фактури ще Кьомюрлийска община с. Кьо- отдавайето на наематель 'дървената маса отъ общин
за бедните.
се товарятъ съ една глоба отъ мюрлинска община с. Кьомюр450 гроша и за да се изтегли люкъ — сговористи 4 и друж- ската гора въ с. Горенъ Ч^фликъ близо - до гората
стоката отъ митницата ще тре баши 3. Село Малка Франга— на сжшото село'въ местностьта „торния пжть" отъ
бва да се депозира една сума сговор. 2 и дружб. 3.
100 декара,
•
'\
нови Форталности.
отъ 10 на сто до пристигането
Първсназалната оценка на декаръ е 600 л^, ис^
на заварена фактура. .
Кметството е издало заповедь,
На завчерашната конферен
кания
залогъ е 10 на сто въ: пари. или банково удо^
съ която за да може да се на
ция въ София на митническите
щ,
реди една ефикасна контрола стоверение.
"управители еж били установе
върху събраните помощи и
Закона
за
Б
е
п.
е
задължителенъ,
всички
раз*
ли следните нови формалности
подаяния предъ светите пра носки за публикация и пр. еж за^ сметка на. пред
'който требва да се съблюдазници, се'забранява събиране приемача.1' •'•
•••-' " •
' ;•••'•'- УЛ1'
ватъ отъ търговците и коми
то на такива безъ разрешение
сионерите.. фунциониращи съ
]
Поемнитв
условия
еж
на
разположение
всеки
Днесъ общ. съветь ще има на общината. Всички лица, бла
управлението на митницата:
заседание, съ дневенъ редъ — готворителни д-ва, братства и приежтетвенъ день в ъ общинското" управление. Спра:Манифестите да се подаватъ Бюджета.
t , др. ще могатъ: да сабиратъ по вка; Държ. в-къ брой 209.
въ 3 екзмпляра; актовете за
Общ. театръ днесъ ще пред мощи следъ като получатъ на
Председатель: М, Панайотовъ,
липса да се пишатъ върху са
стави
„Правото на младостьта" длежните позволителни о т ъ
мите манифести; стоките отъ
»> '•':.'-. Секр.-бирникъ: Лука Днгеловтй
Готви се „Възкресение" отъ общината.
параходите веднага да се при
Нарушителите
на
тая
заповедь
ематъ" на вратата на магазина; Л. Н. Толстой.
ще се последватъ по силата на
подаването на декларациите , Въ селата Хасжрджикъ и Въ чл 72 отъ зак. за градск. об
да става въ разстояние на 10 лчи долъ се е появила боле- щини и чл. 475 отъ нак. законъ.
Искатели д а си купите! Какво?
дена; магазийажа почва да те стьта брусница. Въ връзка съ
Нека гражданитв да изискНовогодишни и к о л е д н и п о д а р ъ ц и
че отъ 10-я день, като за пър това еж съставени хигиени- ватъ да се легимитиратъ предъ
вите 30 дена ще се пла ца о- чески комисии, които еж раз техъ такивата лица и комисии.
ОТЪ КЖДЕ?
бикновена магазинажна такса делили селата на райони, оби
Тичайте въ магазинъ Бр. Х У Г А С О В И
а отъ 30-я день нагоре — двой каля ни отъ тия комисии. Въ Уп аяигелния съветъ на с. к.
на маг. такса; таксата на мага връзка съ това некои отделе „Владиславъ" изказва своята
(ул. Царь Борисъ № И срещу кафене „Лондонъ")-,
зинажа ; ще бжде намалена; ния отъ учащите еж вече раз благодарность на всички лица—
Тамъ ще намерите току що престигналй нови
нема да има видове деклара пуснати
дарители на разни предмети за
луксозни Чехски зефири за горни ризи и блузи, дамции; транзитните.и транспорт
томболата на клуба и на всички,
ски. трикотажни изделия, шалчета, финнй чорапи,;
Въ с. Козлуджа г а лекарь е които благоволиха да почетатъ
ни декларации се унищожаватъ;
образеца на декларациите re о- назначенъ г. д р Гьоргъ Крьо- съ приежтетвието си вечерин
всекакваГгалантерйй и парфюмерия и дзтени играчнй
простотворява; занапредъ коми нке. понастоящемъ лЪкарь въ ката. дадена на 20 т. м. въ воен
Едно посещение е достатъчно да се уверите! Ще
сионерите да обявяватъ стоките с. Лжджене.
ния клубъ.
си излезите отъ магазина напълно доволни съ покуп
тарифно, като посочатъ и са
Тохболната комисия прИ спорт
ки ie въ ржка, Вземете си бележка да не забравите!
Съгласно уведомението, до
мата статия на митнич. тарифа; тукашната
ния
клубъ „Владиславъ" из
Магазинъ Бр. ХУГДСОВИ.
^1-^4
търг.
ин.
камара
отъ
при преглеждане на стоките нашия генераленъ консулъ въ вестява че отъ разиграната
оценителите требва да отбе- Атина, новата гръцка митни томбола на 20 т. м. еж. остана
Най-новага композиция на г. училище и четиретехъ прогим-!
лезватъ въ декларациите сс- чески вносна тарифа вече е ли неполучени печалби о т ъ
Ял.
Кръстевъ е „Сираче "— сти назии. Като имаме предъ видъ ;
мо разликите; глоби ше се на влезла въ сила. Това за зна долните номера притежателите
хотворение
отъ г. X p. ft л. благородната целъ, която" си е ,в
лагатъ само при случаи на у- ние на нашите търговци и ко на които се умоляватъ да с е
5
о
ж
к
о
в
ъ
,
поставило класи. учит. д-во-въ*
мишленнось; толерансъ на сто мисионери.
явятъ и получатъ печалбите си
града, надаваме се, че варнен-;?!
ките се допуща въ повече кгр.
въ канцеларията на клуба най
Групата на артистите въ Вар ското гражданство . щедро.Щ&п
5 на сто, безъ да се налагатъ
Синътъ на г. д-ръ Свраковъ късно до края на текущия ме- на клонъ отъ съюза на арти
глоби; такъвъ толерансъ се младия Жоржъ Свраковъ, кой сецъ следъ която дата печели стите въ България вчера има подкрепи тов'а хубаво дело. ,, .
допуща и за каретата на пла то следва въ Берлинъ полит. вшите неполучили предмети събрание и избра ржков. тело
товете; толеранса на жиците иколомия и държавни науки е оставатъ въ полза на клуба.
Н. Гандевъ, Ив. Яневъ и Хр.
въ платовете е съ 2 повече; държалъ своята докторска теза:
Печелятъ номера: 201, 215, Коджабашевъ, контр. тело:
нема да има брошуровка и до- „Възобновление на капитала" 236, 1801, 1817,1837, 1879, 1888 Пухов-гки и Ив. Кумановъ.
Варненска стокова борса, j
масиране на платовете и по при прочутия професоръ д-ръ 1901* 1947, 1936. 1964, 1999,
Варна, 24 декем. . ,..i
Варненското класно учителско
щенските колети ще се обми- Замбартъ известенъ всесветски 1555, 1582, 1586; 1292, 1297,
д-во
урежда
на
28
декемврий
тяватъ до фись.
капацитетъ.
1300, 471, 500, 1784, 1788, 962,
Продадени:. 26 вагона кукУ" I
(неделя) въ 10 и пол. ч. пр. рузъ по 460—515 л. и 1 вагоЧъ J
г. Жоржъ Свраковъ се завръ 989, 993 и 999.
об. въ салона нв театръ „Ран- зимн. 1025 л. 100 кгр. ' ' . " / »
ща съ титлата д-ръ по полити
Научаваме ре че въ града ни ковъ", Литературно музикално
упжтвания, све ческа икономия и държавните
Положението на ценйтЬ -въ. *
еж а под ъ
утро за въ полза на фонда борсата: кукурузъ по-твърдодения предъ вси науки. Поздравляваме младия сBе0 УР
_ вещото.ржкоCTB0 « а г Т
Ъ
съ
и' «
» - °Д°Р Сараида- „цоизграждане учителски домъ"
чки учреждения, банки, аген- ученъ
Y
ученъ
съ отличния
отличния му
муJ успехъ
Jуспехъ .р0въ
работилница за модерни Правятъ се големи приготовлетури, консулства и пр. срещу сърадваме семейството
му,
обущарски капъпи, която се по- ния за блескавото изпълнескромно възнаграждение, бър
Воения оркестъръ, който ще мещава на ул. „Бенковска".
ние на утрото, на което ще
зо и акуратно, извършва Геор
1
Пожелаваме успехъ на нова- взематъ участие девическата и
ги Н. Георгиевь чрезъ аген* свири на концерта устройванъ
мжжка гимназии! машинното на ул." „Македонска",;,' № 7 Ь М
ция . „Книжнина" до пощав'- отъ дома на искуствата въ не- та фирма.

— Кнно „пшеъ"

сь монумбптзлния филмъ

Обяблени е

За митническите

Стокови борси;Ц

Спдаи,

Лродаба се кща

ОБЯВЛЕНИЯ з а в-ка с е приематъ в ъ агенция „Книжнина" на Д . Юруковъ, д о пощата.

