РДУНД, SO ноемврий 1924 г.

Цена 1 п.

Брой 108.

ЗЕСзггго '-..ЗРазжйгсвзь
днесъ четвъртък*18 т. и.

Гордостьта на никото нонуиенгал ия фнлнъ нзъ
Римшип епоха,
-.
Ь

BffiQtEECffi УТРИНЕН2 ИМФ0РМНЦИ5НЕП2 BfcCTflHtffi
ЯБрНЯМЕНТЬ: за година 300 левва
ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
а 6 иесеца 160 л., за 3 месеца 80 ?релефону39811 официал. 1-5Q л. кв. см., прие 1 л. дума

ВсЪки варненецъ требва да посетитози извънре- \<
данъ филмъ като счита това за свой дългъ :къмт» ..*
кино искуството.
Днесъ понеделникъ дневно 3 ч. Вечерни 7 и 9 пол. ч. &

НДЩОЩЩИЕ. Правителството и бЪжанцнтЪ Обира на гара Каяли.

Бои
Лакове

Бургазъ. 19 н. Снощи
СОФИЯ, 19 н. НародниСофия, 19 н. Днесъ въ Народ
ното събрание продължиха де ятъ: представйтель отъ Пе- къгпъ II ч. жел. лжтн. стан
батите по отговора на тронно тричкия окржгъ направилъ ция Каялий, Бургазко е би
то слово Пръвъ взема думата постжпки предъ правител ла нападната отъ неколио
народ, представйтель Ив. Ходуши въоржжени съ бомби
ризочовъ радикалъ Той съвет ството за- разрешение бе
и револвери, които аресту
жанския
въпросъ.
ва правителството да вземе
всички м-врки, за да се бори
Парламентарната група вали и затворили въ гара
срещу конспиративните дей отъ Демок. сговоръ днесъ та персонала й. Убити еж
ствия отъ землед-Ьлци и кому преди обедъ бе свикана единъ чиновникъ и единъ
нисти. Неговата речь бе прена частно заседание по то стражарь. Разбойническата
и» . кжевана съ аплодисменти отъ зи въпросъ. Присъству банда задигнала 800,000 л.
болшинството.
Следъ, него взема думата ваха: м-ръ председ. Ал. и избъгала безследно.;
м-ръ Русевъ,
проф. В. Молловъ, който гово Цанковъ,
ри върху положението на стра м-ръ Бобошевски, народн.
търси работа като ната и изтъкна дейностьта на предст. на. Дупнишката из
върху ж. л. линия. ,
ГУВЕРНАНТКА, дружбашитв и емигрантигв.
бирателна колегия д-ръ
ВОНЯ, или, гледаСофия, 19 н, Демократич. пар Руменовъ. П о с л е д н и я т ъ
СОФИЯ, 19 н. Вчера следъ
не,на-боленъ, илиIламентарна група ще се се направи обширенъ докладъ пладне отъ Балкана се от-г
канцеларска ;; работа. : Владее 5.^б?Р<:_^Рез"ь. идущата седми- за положението на бе кжена една голЪма скала
цаг,когато ще се ^завърнатъ
машинописъ и чужди езици. .; Н. Мушановъ отъ Римъ и Ядамъ жанците.. Той илюстрира и падна върху линията
Спразумение редакцията за Г. Нейчевъ отъ провинцията* Оча доклада си съ снимки отъ между гарите Кръстецъ и
ква се сериозно решение по лагера на бежанците, въ
'''"'
• ' ' 2 - 3 . образуването на опозиционния който вижда ужасното-и Борушица малко преди ми
наването на влака. За ша*
блокъ. Комбинациите ще се плачевно
положение на стие некои селяни забереализиратъ презъ текущия хиляди българи, прогонени
лезали скалата и благода
месецъ.

Паднала скала

дама

Рамки
Картини

при, Магазин*

„Прентанъ"
ул. ,Драгома,нъ* 17

съобщение,

Землед. и единия фрнотъ.,.

Съобщава се на. почитаемите, варн.граждани, че въ

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

Стоилъ Б.Ива новъ
Любителите на финни калбаси и унгарски тйпъ -сасалами ще намерятъ винаги всЪкакъвъ изборъ на
разни видове луканки, наденици, пастърма — суватскн,и специална, екстра кайсеръ пастърма сжщо и
видаги пресния вкусни шумки варени и пушени и др.

Продажба на конкурентни цени
п-16

1

Централа: ПОПОВО = ^ клонъ Варна
Телефонъ ?52

Телефонъ 32

Извършва всякакви банкови операции

'

1

Приема срочни и безсрочни влогове. явзероч-

HHTt влогове изплаща при първо поискване,
бвзъ воькакво предупреждение. ;
Клонътъ - Варна отпуща кредити, на т>р^
г
°вци, житари и приема .продажбата на всЪг
какви зърнени храни на комисионни; начала.
Дава най-точни информации,на клиентите си житари
L3a положението на житнигЬ пазари.
8—10

3,

,

отъ гръцката власть Той рение на дадения отъ
изложи положението на техъ тревоженъ сигналъ,
бежанците,, лзложени на тренътъ. спрядъ.; , Иначе
д
г
студъ, дъжшь и гладъ щеше', дал стане катастро
•
СоФия, 19 н. Парламен Следъ това започнаха ра
фа,
която
можеше
да
~ко*
тарната група на Земледел. зискванията по доклада.
ствува живота на повече
съюзъ днесъ преди плац.
М-ръ Русевъ далъ обяс то отъ пжтницитк
има заседание по единния
фронтъ. Постоянното при- ьения за мерките, които
ежтетвие на Съюза взелъ м-вото е взело за настаня
СОФИЯ, 19 н. Съобщаватъ
^ отъ Лозенградъ, че тамош-i
отрицателни позиции по ване на бежанците.
Възложи се на правител ните, погранични власти
единния фронтъ. Очаква
ството
да вземе iвсички вчера заловили едно лиие,
се и пагл. . група да се
мерки
за
наста което се опитало да избЪ; доброто
произнесе, за което ще из
няване
на
бежанците,
а га. Установява се, че то е
лезе съ декларация по то
така
сжщо
и
да
продължи
Георги Бекчиевъ, който е
зи въпросъ. Привържени
постжпките
си
за
спиране
билъ
изпратенъ миналата
ците на единния фронтъ
то
на
по-нататъшното
из
година
отъ Русия У него
подържатъ, че ^променили
гонване
на
българите
отъ
еж"намерени
компрометисвоето становище, като въ
Гърция.
руюши
книжа,
по които се
сжщото време се .обявили
вижда,
че
е
пратенъ
отъ
противъ съглашение, и раз гХарманлий 19 н. Вчера
Москва
да
дойде
въ
Бъл?
бирателство съ другите о- м-ръ п на войната генер.
Вълковъ посети града, по гария, за да влезе въ връзг
позиционни партии.
Постоянното приежтетвие срещната» отъ официални* ки съ бандата на Г. Янчевъ
на Съюза наредило па се 1те власти, единъ почетенъ и да убие Янчевъ й Пресвикатъ на 30 т м . в ъ u t - ескадронъ и много гражт мяновъ съ цель»да застане,
лата страна/събрания на дани. Следъ прегледа той той начело на банлатал ; ;
дружбите и да избератъ отиде -съ автомобилъ до
делегати ; за околийските Свиленградъ, за да види За автономията на мина
събрания, които делегати положението на бежанци
„Пврникъ"
на 7 декември ще избератъ те.
СОФИЯ, 19 н. Комисията
членове за Върховния съ София, 19 н. Обвинителниятъ по М-вото на търговията
юз енъ съветъ.
актъ противъ комунистиич. ко- се събра днесъ въ И М.
митетъ' 'щ-влъ да бжде вне- пр. пл. на заседание,, въ
сенъ следъ 2—3 седмици въ което приежтетвува и м*ръ,
Софийския окр. еждъ. Привле
ОЧЯКВЯИТЕ
чени еж като обвиняеми б^ ду Христовъ- Комисията при
ши, но ще се явятъ предъ сж- стжпи къмъ окончатклно
да само около 30 души, 3 еж редактиране на законопро
умрели и 22 въ бягство.
екта за автономията на ми
на
„Перникъ'., следъ, ко
София. 19 н. Н. В. Царьтъ
ето
възприела, мнението
вчера прие на докладъ м-ра
сгзФтеь
на вжтр. раб. Русевъ, на ау- на м-ръ Тодоровъ относи
денция управляющия полската телно освобождаването ми
легация Грабовски и новия
представйтель на бълг. прави ната отъ закона за бюд
телство Червенъ кръстъ д-ръ жета, отчетностьта и пред
приятията.
Ст. Даневь. ;

БОГОРОДИЦ!

Печатница иГyтeн0e^гь; "— Варна

но Прошекъ
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Д Н Е С Ъ
I Ш\ сезоиен> сюрпризъ!г Двет4 серии цвлъ Извънредно интересна сензационна любовна драма. Великолепни картини отъ острова и океана.
Модерни, водолази и потайностит-в на дъното на океана.
Салона е добре отопленъ. '
ФИЛМЪ наввднажъ.
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Стр. 2

Врой 108

В&риеиски Иоаиии

и назадъ.

на Б. Т. Я.

Продължение отъ бр. 107. Прага, 19 н. В. „Морав
Всички наведоха глави, като ска орлица", органъ на
че чуха смъртните си присжди.
Настана смущение. Мнозина м-ра на правоежлието, с ъ 
скриха глави въ своитЪ вехти общава следното по Табошинели, за да прикриятъ съл рския процесъ:
зите си. Ио ^скоро това настро
• „Порапи приятелските
ение се смени. Дружни ; гласо ни сношения съ България
ве викнаха: ,
не т р е б в а ш е да се допус
„Връщане Htмаг
натъ в ъ Таборъ да сепро„Никой не смета да се връ изнесатъ тъй силни думи
за българския влате!ель и
ща обратно1
„Предпочитаме да бждемъ българското правителство.
сждени, ако сме виновни, но въ Ние мислимъ, че нещо по
никой случай назадъ не ще се добно не биха търпели
върнемъ. Убийте ни, но въ род
нито в ъ Б е л г р а д ъ . Яко се
ната земя да умремъ!" . . .
' Комисарьтъ получи най-ис говореше за насъ в ъ с ъ 
крени уверения отъ всички въ дебната зала в ъ чужбина,
тази смисъль и лодката бързо сигурно шлзхме да бждемъ
изчезна.
прекъсвани. Не искаме да се
Въ 8 часа решението б е ве
че окончателно и ние тръгнах каже, че никой о т ъ насъ
ме за Одеса. Яхтата се понесе не се е обадилъ, когато
на едно некомпетентно за
подъ бурните звуци на
цельта Mtcro се разисква
Интернационала.
ше за положението на ед
Нась ни чакаше пълна не- на държава, която о щ е
известность. Но кой можеше подържа съ насъ коректни
да се вг зпротиви на тия измж сношения.
чени синове да пригърнатъ сво
ята майка—земя? . . .
Варшава, 18 н. Блузу до Вар
ЩТри часа пжть въ едно опия шава бидоха намерени 3 гроба
нение, което никой не можеше отъ 4 ВБКЪ преди Христа, съ
да предвиди какво ще ни до държащи фази съ пепель отъ
несе.
КОС1И.
Ето ние наближаваме голе
Паришъ, 18 н. Съобщаватъ
мия градъ. Той се възправи ка
то обетована земя предъ очи отъ Лондонъ: По поводъ раз
ТБ ни. Къмъ 10 часа яхтата пространените отъ Берлинъ
хвърли котва на 30—40 метра версии за евентуално резмее
тване на войските въ Къолнъ
отъ пристана въ водите на
агенция „Райтеръ" съобщава,
Одеското пристанище,
че въпросътъ за оттегляне во
йските ще бжде разрешенъ за
отделение военно.
Въпреки галемата неизвест- едно съ другите съюзници, тъй
ность, която ги чакаше, пжт- като английската окупационна
ниците изпитваха неописуема армия съставлява часть отъ
радость, че вече еж на роденъ междусъюзнишкага армия
брътъ.
Парижъ, 18 н. Започна
Веднага съ нашето присти
ти
еж преговори, между
гане трима следователи дойдо
ха на яхтата и почнаха да пре Парижъ и Лондонъ Римъ,
глеждатъ документите на пжт- Токио, като се иска да заНИЦИТБ, като
сжщовременно щитятъ задълженията си
попълваха разни въпросници,
чрезъ които искаха да се до- спремо силите.
бератъ до по-голъмн подроб
Цзриградъ, 18 н. Следъ
ности изъ житието на всеки
разискванията,
станали позавръщащъ се емигрантъ.
диръ откриването на се
10 дни предъ Одеса,
гашното ангорско Народно
Тази дълга и мжчителна про събрание в ъ политиката
цедура за всеки единъ еми на правителството и на
грантъ траеше по отделно' по вжтрешн. положение на
2—3 часа.
Неспирно "цъла страната,
известно е, че
нощь работиха следователите,
нтзкои
депутати,
ползващи
съзнавайки своя дългъ, за охрана на отечеството. На су- се с ъ г о л е м о уважение, на
триньта дойдоха други и сме пуснаха партията на пар
ниха първите. Те продължиха ламентарното болшинство.
разпита. ДНИГБ си текътъ, сле предизвиквайки по този
дователите рабОтятъ, идватъ
нови, сменяватъ ги и така це начинъ разцепление, което
ли 10 дни: Животътъ на бор може да има значителни
ба б е мжчително тежъкъ. Да последици, защото за пъ
си на 20 крачки до брега, до рви пжть се предприема
родния брътъ и да не те пуснатъ да слезешъ! Но пжтници- въ нова Турция сигурна
т е не роптаяха. Т Б си говоре борба отстрана на опози
ха, че-една 150 милионна дър цията.
жава за своето спокойствие
требва, наложително е, да по
стави такава бариера на все
ки пжтникъ.
На десетия день отъ нашето
пристигане въ Одеса, следъ
привършване окончателно на
прегледа, разпита и приключ
ване на необходимите за
властьта формалности, пжтниците беха стоварени на бръта

ва, които най радушно прие»,
гостите й по случай празник
на 8 и 9 того; на цълата oL'
грация за участието й въ пря
ненствата, на г. Григоръ f£
хаиловъ за подарената отъ Д
го печена патка и г. Гео;$
Гилевъ за подарения козунк
за наддаване на вечеринки]
на г. Христо Райчановъ, ^
катъ, бившъ членъ на opttL
зацията, който по случай д ^
Церковиото н-ство, "при чер годишнината на организащц
квата Св. „ftp. Михаилъ", при е съобщилъ, че за напредг
отпразнуване храмовия праа- гледа безплатно делата на at
никъ на Аарханг. день, ще от ки бедни членове и тъхни JJ
крие подписка за събиране по дители и роднини предъ-щ \
мощи за бедните вдовици и ки еждилища въ .града,'.»]
сираци на падналите презъ по-състоятелните срещу та»
двете войни- Утре щ е се по- която изцело се задължав?
върнемъ по-обширно въ вест внася въ касата на opraitj|
Комисията по изселванието ника ек.
цията за фондъ в. „Устрем^
на малцинствата, като-че- ли не
на г. Петръ Глушков*,,: гщ
се ржководи отъ едни и сжщи
Ония отъ гражданите, които тарь въ София, пръвъ почете
основания при оценката на и-. еж предплатили за електромери членъ на организацията,
мотитъ на гърците въ Бълга и не еж ги получили, да се я- обещаната отъ него морал
рия и тия на българитв отъ вятъ й изплатятъ остатъка.
и материялна подкрепа и .и
Македония и. Тракия,
годна вноска отъ 500 л.
Наскоро учен. неутр. просвет
Случайно или не, фактъ е
обаче," че имотите на бълга но въздържателно д-во „Сво
Годишниятъ балъ на ;Д-Ж
рите отъ Македония и Тракия бода" при мжжката гимназия, „Червенъ кръсть" ще eel
се оценяватъ 60 на сто подъ ще даде забава въ „Юнашкия" стои на 22 т м. въ салои| 4
реалната стойность, а имотите салонъВоенния клубъ. Входъ||
на гърците въ България — 60
ИзпититЬ за редовни първона пожертвувания. .'••.' : ',-:,::,;•$$
на сто надъ реалната имъ стой чални учители ще бждатъ за
ность. Въ Станимака имотитъ крити въ края на тази седмица.
По данъка върху .общи*на гърцитв биле оценени на
ходъ всички занаятчийски щ
тол/.ова високо, че много бъл
Министерството на Просветата жения еж посочили своите ft]
гари изявили желание да про-е поискало отъ тукашната уч. ставители въ комисията ttol
дадатъ и т е имотите си на сж- инспекция сведения за числото лаганията. Наскоро делегй
щата цана, стига да има кой'на кандидатигБ за учителски НИТБ ще бждатъ свикани Щ;
да ги купи,
що събрание.
••;
w-вста въ Варн. окржгъ.
Съ огледъ на тия сведения
Едни бъжанци отъ Македо
Варн, общ. съветъ закри
ния се оплакаха въ редакция ще могатъ кандидатите отъ ета ни,"чесъ паритЪ, които, той динъ окржгъ да се настаняватъ довната си сесия. , Презъ с
получилъ срещу кжщата си и въ другъ, гдето се окаже сво дующата сесия ще се р а д
да бюджета на общината.*; а
нивите, тукъ, въ България, той бодни мъста.
не можалъ да купи и курникъ
Диренторътъ на бългаскот!'"
Пристигнали еж параходите:
за кокошките си.
раходно д-во г. Каракаш •
„Щатъ
Аорленъ",
ще
товари
Изглежда, че въ работата по
е заминалъ по служебна щ>
изселването на малцинствата тютюнь за Цариград v.
та
в ъ София. .'•••'.
-.
„Пропонтисъ" — товари бобъ
се прилага старата поговорка
Замества
го
контрольос
и други храни за Гърция.
на балканите:
Ярнаудовъ.
i ]':'••••'/'•Щ
— Турко платещи . . .
Ще пристнгнатъ Т-БЗИ да
Така е то. За победения НБраходите: „Варна" ; (ще той
ма справедливость, нема миотъ тукъ за Цариградт» Щ
лость, Д има . . .
. :
и островите — храни). ,!
— Тежко на победения!
рилъ" и „София". ; i;:

ПАРИ

Кино Прошекъ днесъ почва да
представя единъ отъ най-инте
ресните филми, на който сю
жета дьржи зрителя въ прико
вано състояние и му доставя
необикновено удоволствие, ка
то го пренася въ потайностите
на дъното на океана. Този
филмъ е „Господаря на онеаяа"
и двет-в серии ще се играятъ
наведнажъ.

Т?жко на победения

По домовете.

Обявления за

I I

Стокови боро!,

Почина вчера Петъръ Ят. ПеВарна, 19 ноемвриЙ 1924 f
тровъ, ученикъ на 12 г. възПродадени еж: Т ваг.,ли
расть, синь на г. -Дтанасъ Пе600 л., 2 ваг. бобъ,; 780-8
тровъ членъ командитьоръ на
л.. за 100 кгр. -Изложени
д-во „Куриеръ". Нашите дъл
днесъ на борсата-вагони:
боки съболезнования къмъ олеща, 13 кукурузъ,' 21 бо(Ь
печаленото семейство, което
2 фий останоха нспродада
понесе съ големата загуба.
Понанватъ се всички свобод поради предлагайте по-низ
Миръ на праха му!
ни на 21 того членове на Зап цени отъ купувачите
Пристигнаха днесъ въ
Наяначенъ е за директоръ на подоф. д-во да се явятъ въ 8
Банка за народ, кредитъ въ ч. пр. об. въ дружествената кан 22 ваг., 6 кукурузъ,;1() боб*»
2 фий.
• •'.\;.;\<$Xt y "
града ни г. В. Романски, досе- целария по важна работа
Сжщо поканватъ се всички
гашенъ п директоръ на цен
тралата на сжщата банка въ членове на местната посмъртна
София. Младъ и енергиченъ г. каса на сжщото д-во в ъ найкупува npoiH
Романски ще допринесе много скоро време да се издължатъ
за третия посмъртенъ случай. Белгия . .
за напредъка на банката.
663,—
Неиздълженитв ще бждатъ ис- Б. Пеща .
17W
Вчора комисията е привърши ключени.
1930
Виена . .
ла работата по, разпределение
409
Прага . .
Конференция
на
тър.
камари
ще
кредита по постройка на ико
32 70 •33,1
Германия
номически жилища. Протоко- се състои въ Варна на 28 и 29
645,
632
Лондонъ .
т.
м.
въ
свръзка
съ
фонда
за
лътъ ще бжде представенъ на
719
Парижъ .
общ. съветъ за утвърждение. занаятчихската литература и
242
Гърция . .'.
Креднтътъ е разпределенъ правилника по прилагането му
593
Италия
.
.
Ще
се
разгледатъ
постжпалите
така: 1 на учит. чинов. коо3683 -37211;
Швеция
за
субсидирание
книги
и
ще
обпер.~ 450,000 л. 2. Домострои7if
70
тель 700,000 л. 3. На подофиц еждятъ въпросите по усилване Рсмжния .
199
1,250,000 л. 4. на офицерската фонда и организацията на по' Сърбия
75
Цариградъ
стояненъ институтъ отъ капа
600,000 л.
2645 80 %
цитети въ стопанската областъ. Швейцария
5518 1'267J
Холандия .
Класното учителско д-во въ
Варнен. окржжгнъ лекарь е Ню-Иоркъ
137 J3S&
Варна въ последното си засе
поискалъ
отъ
столицата
да
му
137 20', Щ
Канада
.
.
дание е решило да устрои за
652
членовете си презъ 'великден се изпрати въ най-скоро вре- Египет, лири
ската ваканция петнадесетъ— мо серумъ противъ коремния
дневна екскурзия до Виена и тифъ, за да се прибегне отна
чало поне до ваксинация на
Прага.
учащите се отъ всички учебни
За секретарь на Варненн учил. заведения.
Инспекция е представенъ про
гимназиалния учитель Н. Па- Комисията по настаняване б е
жанцигь- въ града е поискала
рашкевовъ. ,
отъ трудовото стопанство в ъ
Констатирани еж още: единъ Генишъ-ада да еж отпусне безслучай отъ тифусъ и единъ платенъ строител енъ материслучай умрелъ (И уч-къ).
ялъ.

Б Н. Банка за 2Й

Те се сбогуваха съ екипажа,
а на брега се прегръщаха и @ в-ка се приематъ въ Ц
прощаваха едни други.
павилиона на
@
Тамъ беха разделени на гру 0
пи и ги разпратиха веднага по
домовете имъ. Скоро ТБ отми | g
до пощата.
Молебена и панахидата по слу
наха, за да отнесатъ по домо
Македонската младежка орга
чай празника на полицията, ще низация „Бр. Миладинови" въ
вете си всеки по едно възкре
се отслужатъ въ църквата „св. града ни благодари сърдечно
сение.
'
Печатница
„ГУТЕНБЕРГЪ"
Лрхангелъ Михаилъ."
(следва)!
на всички македонски семейст

| Димитъръ Юруковъ !

ОБЯВЛЕНИЯ за в-ка се приематъ въ павилиона на Д. Юруковъ, д о пощата.
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