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Цена 1 лв.

Брой 387

З^овь летень кино ]Галасъ
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( Д О Ш И Л Г О Г О В ИНФОРМЯЦИРНЕгй B f c O r M
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с ъ Ноирадъ Райдтъ и Андре Н о к с ъ
i Предварителна продатба на билети ОТЪ 6 часа Q^

| 6 иесена 160 л , за 3 месеца

Нач. въ 8Vi и 10 п. ч.

j«iss5i

ВЙШШНИ болести н гинекология. кздвдкм
Приека сутринь и следъ обг.дъ. к» Линия XV № 16,Дава съвета за,морско и слънчево лечение., ....
14—111-15
Преглежда осигурени рабошци.

м ПРИСТИГНАХА НА СКЛАДЪ I : <©

Релосипеди „С V^ У р ' Д ' $ "
— Извънредно красиви и солидни • •
j
Обикновенни по 3900 лева
"
Луксозни по 4300 лова при

Г Е О Р Г Р МЩЩОАОЩ%
гр/Варна, ул. .Олборнг Я'56. ТелефоБъ415

В. Вичевъ & П. Пешевъ
. В А Р Н А

•••''' ..'•••

:

.

Иилйни волосии : луисг, специалитеть, супвриоръ, екстра, айваmilMii, дървени ваела, турени сапуни, ивреилскн сапунъ, „Ка
тедрала", лимони италиански приава.

Цииентъ Гранитоидъ и Л ъ в ъ па едро.
В>р?мди отъ Поповски отъ. прочутата фабрика
Делийски и С ке на едро. ~*
Телефонъ 45. Телегр. адресъ : Вичевъ,
!

3-0-1043

Цанковъ,
'

Материали за реионтъ

на Автомобилни гу^ми
. _ 1) Суровъ каучукъ 2) Лепенки за вжтрешни гуми
3) Лепило 4) Комплектни кутии съ каучукъ (лепенки) и
лепило.
ПРИ
тр. Варна, ул. „Съборна" № 56
телеф. № 415
.
2 1233 2

k m Дпнолобъ

ь Н е п р о м о зк «одми-я:

; ЛЕНЕНИ .ВРИЗЕНТ
[ готови всичии разиъри за стифи, вагони, каруци,
нршачни и др, отъ прочутата ре с«ираяа фабрииа

РМЯН СЪОбЩСНИЯ

.ПРОИЗШЕСТВИЯ:

Р ъ н (и и и

Изгубено дете.

Скарлатината върлува 5&?какци идатъ...
ВД11 FLSIШШСТШ L-ld г : г /

мостри изпращамъ при поискване

на дешитъ 9 представителя на Фабриката
ал а
а иа

К'К Ф ' В Р

ул. Преславска 11 -Лилия'

5 — 1 2 2 5 - 1 0 •'" •

•'

пазарско българско учил. настояуелство

Обявление № 34

ДЙЛСКИ CJI
"°во пазарското училяишо стоианство оъобшана, че
ородянь около 20.000 кгр. лоброкачвстввни КюДчлсвм сливи. На, ;Търгоици се продаватъ но спора38

Й Осмааъ-Дазаръ,
•^il^TCTb 192Г) г.

Отъ учил. настоятелство

ШЛАНИ птщш Ш тшШтЛтшшм пощата
я I. Варненски Новини се присматъ

ХоОо бода

,;БРИТАНИЯ

НАСКОРО

!1НИНОЛДЛА
Фили

ре

v>,a

^ с т а в я най-новия и найхубавъ
очарователната ЛНЯ Дв ПУТТН

Й

ха изстрели. Делегатите на
антисемитския конгресь на*
Русе, 19 Малиновъщепри-|пУснаха сградата, въ която
Софин 19. Както се съоб воли да мислимъ, че пред
с д ааха
ffi^JSLSSEi
щи въ "частното заседание ставлява интересь за обще стигне тукъ утре сутриньта j ** ^ ,* *
лж
че
тамъ "
е била
поставена
"""' "
*"""*
нг болшинството, което ще ството дали е отишълъ въ или следъ пладне. Демокра "" """^
адска
машина
и
не
се поз
стане на 31 того, отъ ре-Рилския мънастиръ, въпре тите приготовляватъ търже
воли никакво приближаване
дакторит-fe на в. „Препо- ки мнението на Ляпчевъ, ственото му посрещане.
до
сградата.
— Пристигна Григоръ Варецъ" ще бжде искано о- тъй като това рисува пове
Фашистите взеха резолю
бяснение за разколническо- дението на Ляпчевъ къмъ силевъ и се срещна съ вид
ни членове на Дем. сговоръ ция, съ която се иска оста
то държание на вестника и м ръ председателя.
и
острия му езикъ, съ който
„Ние сме готови да се из- видни членове на демокра вката на правителството на
д-ръ Ренанъ,
*
се критикува политиката на винимъ, че сме съобщили тическата партия.
правителството.
една неверность, ако Пжда
Бургазъ, 19 Тукъ се пра- Мадритъ, 19. Испания гот
настжпление въ
; Правителствените вестни ревъ самъ провери отъ Па- вятъ трескави приготовления ви гол-вмо
ци съобщавать по този по- лиевъ и се укаже неверно, за XII редовенъ колоезда- Мароко срещу Аташамвръ,
водъ, че директорътъ на в.че никога народниятъ пред- ченъ съборъ. Очакватъ се дето' тези дни ще са двбар.Препорецъ" Григоръ Ба ставитель Палиевъ не е каз- повече отъ 2000 колоездачи киратъ 40,000 души. Абдъси левъ щелъ да бжде изо- валъ предъ нашия сътруд- Съборътъ ще се открие при «лъ-Керимъ още настоява
бличенъ и остро порицанъ никъ и други лица следните голема тържественость: па за ^ независимостьта иа Ка*
;
като бжде заставенъ да подуми:
•^•••:привършване е новия коло- 6ИЛИГВ.' •• -'^ v ' ••••'
несе необходимата санкция
«Никола Пждаревъ не мидрумъ.на който ще станатъ
Ангора, 19. Съобщаватъ,
за сегашната му противо- .е съобщилъ, че Ляпчевъ ни- състезанията.
че турското правителство
партийна дейность.
I кога не е билъ съгласенъ
осигурява грамадна сума
Бургазт»,
19
Следствието
Доколкото можахме да уз- |да ходимъ въ Рилския мъ
отъ 80 милиона турски лнрц
наемъ отъ лица, изходящи настиръ, иначе не бихъ о- по бътстаото на 43-та кон- за покупката на военни ае-.
отъ групата около „Препо- тишълъ.
спиратори отъ о въ Св. Ана- роплани.
рецъ", тамъ не само не еж
Тези дни презъ България
стасия се натъква на улики,
София
19.
По
реконстукбили наклонни да дадатъ още замине за зап. Европа
цията
на
кгбинета
в.
„Епо
отъ
които
се
вижда,
че
въ
бяснения за своята досегаш
специална комисия з а , д а
участието при подготовката направи покупките.
на дейность и поведение, ха" съобщава следното: .
,
„Въ
своите
завчерашни
но дори сметатъ да не осна бътството е имало и неизявления военниятъ м ръ
София 12. На в. иСегодия*
лабятъ критиката си срещу
генер. Вълковъ напомня за колко длъжностни лица.
съобщаватъ отъ • Москва» ч»
политиката на правителство силата на конституционните
София, 19 Следствените Джерженски започналъ д а
то, считайки че за сега то средства, които еж доста
зи е начина, съ който може тъчни за събарянето на ед власти, еж установили, че у-страда отъ халюцинации, мо
бития при с. Рибарица не е ето е причина за уволнение
да се услужи на демокра но правителство.
Тумангеловъ, а Петко Мур- то му отъ шефството иа
цията и България.
„Мвквръ и необяснимо тевъ отъ Тетевенъ- Устано чрезвичайката. ..София 19. По поводъ вче какъ, нб требва да се от вено е, че при нападението
ратната статия на в. „Пре-. бележи* че това напомняне на селото еж ;участвували
порецъ* на народния пред- на аоен. м-ръ генер Въл Бр. Тумангелови,- Кескиновъ
ставитель Н. Пждаревъ по ковъ съвпада по време съ и Георги Поповъ, като успе
София, 19. Днесъ въ кукупо изнесеното отъ в. Епоха споразумението н а нЪкои ли да се изплъзнатъ.
рузите на с. Дългашевци,
съобщение за срещите въ отъ групите на Сговора да
Ломско е намеренъ наиуш*
Рилския мънастиръ, днесъ в прибегнатъ именно до тия
канъ съ; ножъ на неколхо
средства, за да се тури край
„Епоха" пише следното:
места по корема и гръбна
»Г. Пждаревъ е направилъ на болестьта, която прежиПарижъ 19. Конгресътъ на ка и съ съвършено разпо
обширни обяснения въ в Пре вева кабинета Цанковъ, а
обединените
с о ц и а л и с т и късани дрехи, изцапани съ
порецъ за своето отиване заедно съ него и страната.
кръвь жителя на с. Космапри м-ръ председателя и се „Днесъ-утре Буровъ, кой прие единодушно, резолю вицище Иорданъ Първанокъ
помъчилъ да ухапи «Епоха", то е въ Варна, ще се вър цията,. обхващаща колониал 35 г., -братътъ на когото
че изнесълъ факта съ не не въ София, за да се срещ ния кредитъ, но неодобря- биде намеренъ преди изве
приятни за Пждарева ко не съ Ляпчевъ за оговаря- ваща болшевишкия позивъ стно време убитъ с ь още
не окончателно по въпроса за дезертиране и добавяща, трима въ околията на Ломъ.
ментарии.
„Пждаревъ има право да за парламентарната акция. че социалистическата партия
Ранениятъ полумъртавъ ш
се гневи, обаче ние искаме Дотогава, макаръ и съ по-се противопоставя на из
отнесенъ въ болницата.
празването
на
Мароко,
кое
да изтъкнемъ, че Пждаревъ ниженъ тонь в. „Препорецъ"
е билъ на Рилския мъна и „Мир" ще продължатъ то би било за цивилизаци
г
отколкото
стиръ при.м ръ председателя критиката си срещу полити ята по опасно,
София,
19. На 22 юлий
настоящето положение. Въ
„Г. Пждаревъ ще ни поз ката на правителството".
резюме се иска явна дипло две чергарски цигански коли
мация, за да се дойде бър минали презъ с. Тича и за
дигнали 5-годишното дата
зо до миръ.
'
Пещера 19. Една голема
Лозарчо Добри Лозаровъ.
•
Да
се
признае
незавйсиСофия, 19. М рътъ на земнапасть е налегнала градътъ
мостьта на набилите и иска Детето и до днесъ не а нани. Скарлатината която бе лед^лието е наредилъ бързо тя да бжде гарантирана отъ м-Ьрено . Разпоредено е отъ
ше се появила преди време, да се предадатъ на ДиренОбщ. на народите, следъ м-вотр на вжтрешнитв раб.
напоследъкъ взе застраши дмята на трудовата повемлена
до властите да взематъ
телни размери. Майки и басобственость 20 йичиона лева като бжде подписанъ мира. мерки, за да се намери де
щи. чиито рожби еж заст- зз настаняването и за сто
Парижъ, 19. Съобщаватъ тето. . , : й Ч .
.' ,.';,<,...(/.,рашение отъ този ужасенъ панското подпомагане на 6t отъ Казабланка, че маршалъ
Видинъ,
19.
Вчера
по шо
бичъ, масово бЪгатъ отъ жанцитЬ.
Лютей опровергава слуха, че
сето
ВидинъКула
на
единъ
вънъ града и къмъ курорта
Споредъ получените на офи ималъ намерение да замине
Св'. Константинъ. Санитарна циално мъсто съобщения бЪ-наскоро да са лекува въ завой пжтнишкиятъ овтомота власть полага голЪми танци BctHH день продължа- Виши. i
билъ се преобърналъ. Йиа
усилия да ограничи епиде ватъ да пристигатъ отъ Гър
10 ранени заедно съ щамията, но се вижда безсилна ция, дето животътъ на бълга Берлинъ, 19. 25 французки
«JjbOpa.' . .;':'';" •• .... • Г? ,.;,.
дружини
започнаха
при
Таза
въ това. Много отъ болни рите, определени за изселване,
:
София, 19. Заачера децата
настжпление
срещукабилите
т е се изпращатъ въ Т. Па-е станалъ абсолютно невъзвозарджикъ. Болестьта се е женъ.
Берлинъ, 19.-По руски све на Младенъ Кръстевъ отъ
Дългошевци, отишли н а м 
появила вече и въ некои
Сашо въ Станимзка въ този дения съветскиятъ комисаръ етена не роднината си Мла»
Околни на града села.
иошентъ ииа повече отъ 800 на външните работи Чиче- денъ Чуплачийскилч откжс
Пещйря, 19. Оня день на семейства,, отъ които саио 100 ринъ ще прекара ваканцията нали една диня, но ето ча
въ Италия. Римското съвет идва последния и ги набива
пазаря всредъ най-големото см добре обзаведени.
ско посолство купило вилата добре: Децата ьлачешкоиъ
оживление се появи едно
Онакопея на о в ъ Копея коя отишли 9й съобщили за боа
бесно куче което се хвър
то да служи за резиденция на баща си, който оскърляше върху всеки срещнатъ.
на Чичеринъ.
;•
То ухапа 18 души селяни и шие въ минута само Цари
бенъ и разсърденъ се за*
граждани докато бжде пре цата на шевните машини
Виена, 19 Презъ време на пжтва за бостана, дето са
бито. Веднага всички ухапа
и
антисемеаичните демонстра скарва силно съ братовчеда
ни беха изпратени въ София
* съ
ции полицията арестува50фа- си, когото пробожда
: J
на лечение въ бактеоролошисти. Между полицията и ножъ въ корема':;. ' :}f-:':
гическия институтъ.
Kp>cteBii починалъ.
Печ. Д. Тодоровъ Пар, 91 манифестантите се размени-

Около кризата в ъ Сговора

[-11 ШУТ

като най-разпро
страненъ вест.
никъ въ градял
потопената част
на Сев. Бълга
рия, на1-давр»
рекламира. ):
РеклаиатЪ даде
ни въ него лов*
тигать отлично
.—ц*льта си. —
Приеиатъ се въ
Агонц. Книжнина
— до Пощата •
„Фаръ" — ермцу
С и т о -— <

В ЕНЕ РЖ
Голема социялна и любовна

драма Свири оркестръ

Нач. 8 пол. и 10 пол. ч,

Танцйорката отъМонмартъръ съ ЛИЯ MflPfl .

штшяшатщтяяттшвя

Ог-р.Щ

лтпппгл

,Вчг-ггм«си-<* Иовшга*

Ш*$£Я£*3!ЯШш

-^-"^-"itiTiiii- i i ^ J ^ t

Защитата на Шипка
Преди 48 години на 11 августъ ст. снлъ, една шепа
храбреци, славните наши опълЧенцй, препълнени съ лю
бовь-Hd безаветно служене Днесъ ще представи големия художес-чть"проявяза сб^я -талантъ Мтг» 8 ч * * Чч
твенъ филмъ
на Родината, съ гърдите си
Въ който великата ХБННИ ПАРТЕНЪ за^юсЛадеиъ г
1
1
устояха срещу стотиците хи яякаасягает«<к«жс2»ая«йтет=еюа^
збоииЕаявванввбаднававдддавдиццц» ' «и 1««тдД
ляди щикове на неприятеля
ЦАГЬ ВОРИСЪ
рятъ на гражданския комикато"*"геройски з а щ и т и х а
тетъ за събраната помощь
и рйзгоеорп ку съ кореспон
ШипЧейския проходъ и съз-1
дента на Н Вихвръ Жур«аль
дадоха' най славната епопея
Дежурни л-вкари тази нощь: за подобрение храната на
срещу Нулев* Вазозъ
Вжтрешни идафонм болести
лъкуващитЪ
се,
молятъ
вме
София, 19. Царьтъ приелъ ко
въ новата наша история.
Д ръ Божковъ, ул. Франга 2,
Парик*,
19-'"Председасто
да
имъ
се'дава
кьфе
ка
респондента на „Пое Винеръ
Варн», ул.. ЦармБормсь & ц
Въ понеделникъ на 24 (11 ДръВербевъ, ул. Владисст, ст.) августъ, 10 часа сут лавъ 50 и Д ръ Статоловъ, као и пр. да имъ се доста- тельтъ на -Набедя. събра Журналъ", който въ впечат
преглежда й Всигурени
вятъ други хранителни про ние Нугввъ на излизане ленията си £Ме*ду другото
риньто по случай годишни- ул. X. Шкорпилъ.
дукти
отъ
които
се
чувству
работници 12-Д0842|)
ната.на тоя велйчавъ день,
Нови заболевания еж кон ва нужда като: зеленчуци, оть изложбата заедно съ казва:
въ; катедралната църква ще статирани на 17 -л. единъ
подпредседателя Вазозъ „Царьтъ казалъ: Лзъ не
млеко, 'плодове и пр.
се почете паметьта на пад случай отъ Тифусъ.
Нращба е извършена вче бидоха посрещнати отъ i ру давамъ интервю, обаче ако
налите за Свободата на Бъл
Нови
об.
азца
главни
книги
ра въ IV* уч. въ фурната на па емигранти комунисти искате да разговаряте лично
гария борци — опълченци и
и
дневници
ще
бждатъ
въ
Романчо Янгеловъ, отъ ра и земледьяци съ винзво. съ мене, азъ съмъ на Ваше у л. М. Преславска въ център,
братя руси еъ.служба отъ
разположение и ще разговедени
т.
г.
Нека
не
бърботника при сжщата фурна
Н<; В. -Преосвещенство Мит
Постозить стражаои варямъ съ Васъ за всичко, на града гр. Варна съ дйр8
затъ
книжаригв
да
печвтатъ
Може само съ-щ,
Цоню
Ив.
Ивановъ
25
год.
рополитъ. Симеонъ.
,
отъ което се намира между не клиентела.
такива по стария образецъ. родомъ Ьтъ с. Илинъ чешме арестуваха двама
вентаря.
Справка
хотела,
Поканва, се: варненското
на брей бето и земята.
3-1243 4
$:••.'
Ученици, навършили 17 г. Кюстендженско. Въ отедтет- манифестантите
1
гражданство да посети служ
Царь Борисъ минава за
25
душ,
иоито
се
опита
възрасть,
при
записване
ще
вието
на
своя
господарь
бата, като съ това ще от
съвършенъ
шафьоръ И
де де.* почить и ут%ха и на представятъ наборно свиде той успева да измъкне отъ ха да буйствувате».
твърде
добре
е
ориентиранъ
телство.
Навършилите
20
г.
чекмеджето
600
лв.
и
да
за
останалите малцина живи
върху
общия
напредъкъ
на
.Парижъ,
19.
ВъЕлисейския
възрасть,
д
а
представятъ
дигне
една
риза.
Крадецътъ
борци — старигв опълчен
ноторъ 3 к. с» система н"гЬв
механическите
въпроси
Зап
удостоверение
отъ
съответ
е заловенъ на ул. Владис- палатъ около 40 български
ци, гордостьта и ,славата на
Кмет" на Много йиска Цбна«
ното
окржжно
трудово
бю
очнахме
разговора
на
.taaK
лавъ
отъ
старшията
на
IV
нашия ^ародъ;
условия. Споразумение при р,
ро, че еж отложени за след уч. Сгефанъ Андоновъ и комунисти се опитаха дана- тема.
ване образованието си.
Кореспондента запиталъ: ботнлниЦа .Струга" В Евд,
отъ млад. стражар ь при паднатъ Кулевъ, и председ.
баровъ уд. М. Луиза 20..^0
Първата занаятчийска из сжщия участъкъ Мтанасъ на бъл. нар, събрание, и Ва- Казватъ че недавна пжтни- 2—1250-4
- '-:-;-Ц
ци
на
единъ
бързъ
влакъ
зовъ,
подпрел.
на
сжщото.
Костовъ.
ложба въ гр: Варна ще се
Въ неделя* .16 ,д.', м« : въ уреди презъ времето отъ 20
Последните се качиха на еж били не малко изнена
сцената на «JIBTHHB общ. септември до б октомври т: Въ Шуненското Опитно
пед.
уч
ще
въ
IV
кл.
ще
се
ецинъ
автомобиЛъ, В-ь_к_оЙто дани, когатд забелязали, че
театръса ь откри*; скромно, т. Срока за съобщаване въ
слизащия -машинйстъ не е
бваъ шумъ, художествената Вар. окр. постоянна комисия приематъ 80 ученици съ нахълтака и койунисти. По билъ никой другъ освенъ
Съобщавамъ на почитвеннконкурсенъ
изпитъ.
Канди
изложба,,на Ваньо Македон е 15 септември, а предмети
те
си клиенти, че преместиха
лицията
требваше
да
приЦарьтъ.
датите да еж завършили ill
ски
питейното
си заведение въ бив
Царьтъ
отговорилъ:
те за изложбата ще се предкл. най малко съ добъръ бЪгне къмъ употреба на о„Тон. е младъ, художникът с т а в я т ъ н а й . к ъ с н о и а 2 0 с ж . пр.
шата
кръчма
на'Стамвтъ Ии«Може
да
е
верно.
Отъ
еж повъзрастни отъ ржжие, за да разпръсне натоку що вавършилъ съ ус- щ и # К о м и т е т а п о уре ждането и16даг. не
новъ.
Съ почитъ ,'Бою
всички занятия, които из
учениците
ще
живеятъ
пехъ художествената акаде. и з л о ж б а т а е р ^ п ъ д а д а . въ пансионъ и не плащатъ падате ITT-Б, двама отъ кои- пълнявамъ презъ 'свободно Николовъ
4-1119-4
мия, но отъ изложените pa-S
дИПЛ0МИ , £ п а р и ч н и
н а . нищо. При постжпването си то еж арестувани. Те ще то си време най много обиботи, прояичвва единъ та- i н д и т з а н а я т ч Р и и т е отъ ученикътъ внася 5000 лв. ождатъ изгонени отъ вънъ чамъ да кврамъ автомобилъ.
счетоводитель,«о1
лантъ. на който при едно в а р н е н с к и я о к р ж г Ь 1 о т л и ч и . за формено облекло и др.
Азъ
''бичамъ
работата
на
респондектъ и HJ!
границата.
системно развитие, предстои
машините
и
никога
не
съмъ
шинописецъ,
честенъ,:лищп%
ли
се
съ
свои
изработени'
Подробни
сведения
се
даПловдивъ 19. Автомобил се начудилъ на точностьта, ченъ съ търговски цен^ъий'
блескаво бждеще. !
предмети, представени въ из-' вятъ отъ дирекцията на
на катастрофа стана меж на която те Се подчиняватъ лидна практика, Ползващъ с«
Изложените работи еж ложбата.
училището.
ду Станимака и Чепеларе. и най-сложните желания на
най-разнообразни, но найотъ френски,,познатъ тМ'
Летенъ кино Паласъ днесъ Всички тежко ранени и е- човешката фантазии.
Несъстоялато се общо съ
вече *доминиратъ акварелни
Цата, съ добри референИ,
започва
да
представя
единъ
брание
на
Ч
е
р
н
о
м
о
р
с
к
и
динъ починалъ.
т е ^ декоративните работи..
Намирамъ за най-занима т ъ р с и п о с т о я н а работа
И наистина «тукъ ;на мла. юнакъ на 16 т, м. ще се съ отъ най-прочутите филми въ
телно карането на автомо Справка. Тьрг. «автора Ив.тМ
диятъ" художникъ още отъ стои днесъ 7 часа вечерьта. света Графъ Костя съ учас
била, особено за това, за новъ & Н.-Милковъ — тукт.,
сега проличава силвта. Меж Присжтствието на всички тието на великите трагици
щото то ми дава случай да
2—1248-3 ;..•
членове
е
задължително.
Конрадъ Вейдтъ и--Андре
ду декоративните рисунки
Софкя, 19 Славейво Ваем- се развлеча отъ дневната
Ноксъ.
личатъ некои с> голема за- 1 Атлантическият* луксозенъ
левъ въ уводна статия изтъ работа и да размишлявамъ.
Варненския областен» спор- ква, че Дея. сговоръ ще упмиеълъ и е е щ а [изпълнение параходъ „Азия* съ 16,000
Често пжти когато чу
като:*" Работникъ въ почивка, тона вместимость, пристига тенъкомитетъ въ заседани рзеляза на всъка цека до вамъ машината имамъ предъ
Българка, ^Свещеника ...и Днесъ. Той е притежание на ето си на 17 т. м. е обявилъ 1927 г., когато ще се произ- очи само стомана и масло и
сиъртьта,.Отчаяние, Непри голямата италианска компа възъ основа добитите ре ведатъ зййснодателни изборя не се придружавамъ отъ ни
ятели, Работници и; др. а ния „Лойдъ Триестино" При зултати отъ проиграните ма и че Нагларата Htr,ia да се кого освенъ отъ Бога и отъ
между акварелните: работя: заминиоането-си утре за пи- чове за шампионъ на градъ раатури. Обаче въ статията идеите на хората, които из
Шуменъ* -г гЕски < джами, рейската линия ще вземе Варна за сезона 1925/26 г. си той не споманава дали що работиха това което имамь
сп. кл. „Владиславъ".
Косвчъ, Зима, некои .скици пасажери.
стане рекоиструнцяйта на на- подъ своето управление
.•'..:•".
Миналата година „Влади бйнета.
отъ старата.Варна и др. ,
въ такива часове на моно
Нурсътъ на
юнашките гла славъ бе сжщо шампионъ
Изложбата заслужава да
тонния шумъ на парната
:
t_ Варна и съ честь и
бжде* насърчена, за! да , се ватари'_по ' гимнастика въ на гр.
София, 19. Бюрото на Ка машина и движението на
даде възможность- на мла-! града ни ще"бжде закритъ' достойнство защити Името марата проучва официално бурмите ми се чини че въ
дияиц: безспорно талантливъ най-тържествено на 23 т. м. | на спортна Варн въ финал- то съобщение отъ |прокуро- такива моменти човекъ ми
I,ни re мачове за първенство
художникъ да се развие В. съ игри, хоръ и пр
(
ра за даването подъ еждъ сли, че всека недушевна
отъ
въ България. • , • .
Назначена е комисия
!
на бившите министри друж- вещь има своя душа.
Ние поздравяваме „Вла баши.
вещи лица и механици подъ
Такава осамотение прили
— Н6в6йзбр"аното
н-ство председателството на пол. диславъ" и му пожелаваме и
ча на осамотението на приИзработватъ се »иод#и«
в
при с. к. *рТича, *въ заседа приставъ г. Павловъ която тая година блескави резул
родатата.
елегантни и солидни обут»
нието си.: на \6 т.*м.' между щепрегледа гбдностьта на тати и въ финалните мачове.
напълно звдоволяващи-вкуса
Сжщото може да се каже
Л^твкъ кино Лада днесъ
Нови-Пазаръ, 19. На 17 т. и за управителя на една дър
многото решейия "взе : и след всички автомобили и ще из
на клиента Ул. б Септември
ните: Двгсе? уреДятъ :мачо"ве пита знанията на шафьори- започва представянето на го- въ 6 и пол. часа трима раз жава и безразлично дали е
№28
- 2-1240-2
съу'сп.' 1кл.-* '.Мака"5и* — Бу- те. Гражданството съ ра- лъмия социаленъ и любо- бойници начело съ Гачо Пе- виновенъ или не се държи
курещъ , »Фенеръ5Бахча" — дость се научи за тази м-fep- венъ филмъ изъ живота на незъ, еж обрали търговците отговоренъ преди всичко или
ЦарИградЪ, „'Левски* — Ру ка и се надЪва, че комиси Руския Царски дворъПо за- Димитъръ Г. Мухневъ' и изключително за всичко, кое
се Н\ ^Ббтевъ" —"Пловдивъ; ята ще бжде строга и взис пов!вдь на Н. В. Царя учас Идиризъ Септгровъ отъ Вар то се прегрешава.
Т-|зи мачове щеi бждатъ на кателна за да се отнеме въз- тието на очарователната Лия на, като имъ взели 70530 л. Царь Борисъ ми говори
загубенъ портофелъ на ме
Обира е станалъ, между за други занятия, които
срочени' вероятно следъ 28 т. можностьт^ на случайни хо де Путти любимка на Варсата въ- Морската градина,
ра
да
си
играятъ
съ
живота
ненци, чиято игра, съвър- селата Войвода и Крива Ре върши презъ свободното
- ~ " Софийскиятъпървоклакойто го е ншмерилъ; Я» г0
сенъ 'сп. кл. JA." С. 23* ще на хората и да се йзбегнатъ шенно ^нова "непр4дставена ка. За залавянето имъ еж време и за
ботаническата
донесе
лично на адресь №
пристигне въ града ни-и-въ въ бждаще' катастрофите, до днесъ съ такава живость, взети бързи мерки отъ но сбирка и градина въ Варна,
кедонска
94.. Ше -получи ?
Недвля, 23 т;'м. "ще се съ- които тъй много зачестиха очаровава зрителя и оправда вопазарския окол н къ Гри основана отъ бившия царь
на
сто
отъ
полицататаход^
.
' ва хубавото й реноме на ки горовъ, който веднага зами
сгои-грлемия и* Гйнтересенъ папоследъкъ.
Фердинандъ.
ща се вжтре
2—1274-**
на
съ
камионетка
и
полиция
Иачъ~сь варн^сп, кл. „ВпаВсичнн младежи демократи но артиста.
Казахъ
на
{Царя,
че
иддиславъ*. _ <-' ' ' ' '". сепоканватъ на важно ор
По случай панаира въ Пле- за местото, дето е станалъ вамъ отъ Букурещъ и" че
— Дамскиятъ?-баскетъ 66- ганизационно събрание въ венъ съобщава се, че е раз обира.
Лресгувани еж много ли тамъ се говори за предстоя
ленъ тймъ"при. с. к. .Тича" партийния клубъ (ул. Драго решено да се издаватъ отъ
ца,
въ които има силно съм щата му женитба.
на 17 т; м. имкше състеза мвнъ 1) днесъ 20 августъ 7; гарата отъ 18 т. м. до 23
Deutz" 10 P. s. въ Я«>ижеи№
нение,
че еж били ятаци Тър
ние в*в Шуменъ съ тамош- часа-вечерьтщ.
Царьтъ отговори:
' сжщи включително билети
и други—вертикаленъ ™гщ
ниятъ • баскетъ < боленъ .тимъ Тодоръ Ал. Кръстевъ който с*ь 50% намаление само за говците еж нощували въ .с.
Лова
еж
само
слухово
се продаватъ
^
'"'"' тази
' година
•
на-с^ к. Левски. При смела-и завърши'
съ от-. отиване до ПлЪвенъ. За връ Геке Козлуджа въ нЪкой си Досега не съмъ вшелклъ
Виждане фабрика * В у * Д5
Сюлейманъ,
който
е
билъ
каоживена игра ^отъ истрана. ЛНчие музикалната академия, щане гара Плезенъ отъ |20
4 -1230Ц
за женитба. Азъ съмъ Варна.
иа-с.гк- '•Тича,'*.-! се заре- щ е д а д а едйнственъ кон- до 24 с включително ще из руцарь.
твърде
боденъ
и
моята
Предполага се, че търгов
гистрирапобеда^съзггЛОвъ- цер ТЪ преди да замине въ дава сжщо такива билети,
ползата ;Тича"» -.
странстводасеспециалиайра. само на тези пжтници, кои ците еж издадени вечерьта държава в заета съ мно
П Р О Д А ВАТЪ
го по сериозна работа и
то представятъ отъ Плевен отъ ятацитЪ на бандата.
«Варн. стокова борса, * Йзгубень, нолетъ. ската община, че еж посети
азъ на мога да cs зани
ЕЙЩЙ
ли панаира.
давамъ съ такива МЙСЯИ.
!^НаТ19 '"семрояаЪожа Л"ь9- На 16 того неизвестенъ
на ж>ъла на улици-геМ*'
Екскурзия до Япаджа моБЪлгрйдъ, 19. Вчера на
„Впрочеаъ времената
грнъ4 "Гбобег.за' 805, л.ПОО господинъ пжтувайки отъ
кедонска и Странджа №''
София
за
Варна
въ
първо
настиръ
устройватъ
група
пжть за България мина отъ се промъниха, а съ тъхь
кгр..'зимница А ваг._, за.675
студенти
п
р
и
тукашното
Споразумение при ТодеР
класното
купе
на
влакъ
№
22
тукъ
бившия
м-ръ
председ.
лв. 1ГЮ1;кгр., ',"\'.',
,..''.,'
и много о т ъ мощнитъ
Сотировъ ул. Владислав|
Зимницата ! спадна , съ., 15, е забравилъ или загубилъ Висше търговско училище Малиновъ. Емигрантит-fe еж традиции изчезнаха.
въ
Неделя
23
т.
м.
единъ'
колетъ
съ
неизвестно
Ма 45
5J1^|
искали
•
да
се
срещнатъ
съ
—20 ле..на 100"Krp.Vдол
Желающите тЬхни коле него, обаче полицията не Както правителството та
нокачествената съ 22—30 лв. съдържание.
ка и азъсьмъ на мнение, че
Умолява се който го е ги (студенти и студентки) да разреши
100 кгр.* ; ;'; '*'.'
~
на Царя не е отъ
взематъ
участие
въ
екскур
забравилъ или загубилъ да
ВЪ ПРОВАДИЯ^
молятъ за амнис женитбата
такова значение, че да се
] На житната борса се обърне къмъ Градона- зията да се отнесатъ за све тия,Всички
за да се завърнатъ отложатъ други важни ра
Продавамъ
поради !ИЗсей^
%. продадоха вчера 25 кола чалегвото или началнику дения до. канцеларията на по домовете си.
боти.
нова двуетажна масивна №
студентското д so. Послед<*обт*-по 915 л. 100 кгр., 25 варненската ж. п- гара.
съ 4 стаи и антре съ ^ .$
нята
е
отворена
петъкъ
и
гроздова!а
Шевната машина
Вовнио-инвалидигЬ, нами
fiona е.чмикж по 490 л.' •* 100
м. дворно место срещу # •
ежбота
отъ
5
6
ч.
сл.
об.
реколта
отъ
^гр., 2'кола овесъ по 400л. райки се на лечение въ мор
„БРИТАНИЯ"
десертно, бело грозде въ училище въ Немезгях-ь .J,
при „Св.
00 кгр, 10 кола ржжъ по ската 'лечебница
Соразумение ИВАНт»; •
1
мест. „Средна Кокарджа"отъ
4
сама се рекламира!
Константинъ " като благода„HOBI
*10 л. 100 «гр.
I дек. Справка—редакцията. ФОВЪ Провадия ......4
1
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Четете утре Варен.
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въ едвнъ дворъ

