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Цена 2 лева

]Варна, 30 декемврий 1924 г.

Брой единственъ
Никола Дишковъ
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Вместо „ Варненски Новини"
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В ъ Полза на инвал.яи-<Ь; п д о а н ц т - Ь и сираци* Ъ отъ. г-.бмиидЪ

Урежда общогражданскн кс-иитлъ по .ъ почетното председателство • на Н; В. Пргосвещзн. ство вяризисхи ннтрололятъ симеонъ

ш?уш&гщ$т*
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първиятъ и единешенъ .щедъръ дарители въ-полза на
ИНВПЛИДИТЬ вь Бьлглрия.

Посрещането нав-й п; полкь" въ гр, Добричъ: Цепото население на грана всредъ
меопнсуемъ възторгъ и открити обятия посреща и поздравпяза героите парненци.

снемане на 8 и п полкъ отъ н-ка на 302-а герм. дивизия въ Македония при
с. Клепачъ, Прилепено, на чело съ свещеното знаме на полка.
Д-ръ К. Свраковъ.

Въ единъ отъ последните
зрееве на в. „Симплицизмусъ"
зд^нъ оть най-д-;брит"Ь и разфостранени немски журнали
1а хуморъ, беше нарисуван ь
рцвло живота иа ония, които
редица години летяха по доб
руджанските полета и отстоя5аха на неприятелските удари
*ъ Македония, влашко и Сър5'ия, отгдето се върнаха безъ
зжце, крака, слЪпи, глухи и
:ь разстроени нерви и здраве.
Картината представлява ле богатъ бронзовь паметникъ
чожеби на „Незнайния войни<ъ . Памегникътъ е откритъ
чного тържествено. Следи отъ
гова тържаство л и ч а т ъ на
к а р т и н а т а . Не следъ мно'о въ подножието на тоя пагетникъ съда инвалидъ и про
"яга ржка за помощь, но нап-

ра'но. Никой го не ззбъл - Ьзва,
или по право всички го отми
нават ь. Това възмущава бронзовиятъ незнаенъ войникъ и
той слиза оть гранитния пиедесгалъ, протяга • ржка къмъ
инвалида и съ бавни крачки
се отправятъ къмъ близката
леярница, гдето незнайниятъ
бронзовъ войникъ се хвърля
въ -казана, за да се стопи и
отъ получения сплавъ да се
насекатъ дребни монети, съ
които да се облекчатъ живота
и страданията на нъкогашния
боезъ другаръ, сега немощен ь
инзалицъ.
»
Приказката е проста и крат
ка, но между редовете й се
чете много. Изглежда, че съд
бата на ония, които дадоха,
сили, здраве и живогь за за
щита на скжпото отечество

ше привЪтствува Варнении въ пе
ня на Новата голина съ съпременшнъ филмъ

пъкъ било то България, Гер
мания,-или Франция, е се една
и сжща — мизерия и непризнателность.
А какво би могло да се на
прави, за да се събуди, поне
у бждащето поколение съст
радание и признателность къ
мъ тия герои—мжченици.? Не
може ли въ нашите училища
— основни средни и висши, по
<.ела и градове единъ опред-Бленъ день въ годината да се
отдълятъ поне два часа, които
да се посветятъ на героите—
паднали на полето на честьта
на ГБХНИТВ почернени жени,
сега вдовици и сираци, на ин
валидите и изчезналите презъ
време на войната безследно.
Животътъ на тия герзи е
история, или по-добре: той е
свързан ь съ историята на юначна България. А България
преди всичко

ша

НИКОЛА ДИШКОВЪ, роденъ въ гр. ГЬилепъ 1852 г. и починалъ на 72 год. възрасть,- голъмъ родолюбецъ, е първия и
единственъ щедъръ даритель, който на 25 септ. 1922 год, на: прави завещание на,офицерското д-во,„Инвалидъ". и на д-во
.Инвалидъ" за въчни времена по единъ отъ новопостроенит-Ь
си най-хубави дюкяни въ „ДИШКОВЪ,ПАЗЯРЬ" на ул. „Леге"
в о София, като дветъ д-ва оставатъ собственици и на м е 
стата, върху които еж построени дюкянигЪ.
Името на тоя щедъръ даритель остава паметно за инва, лидитЪ и ,за вдовиците и сираците, на падналите въ войните
б ьлгарски синове.
Нека последваме този добъръ българинъ!

Измина още една година! И черните угари, окатъ той рад
тя подобно на многото стотици ваше се на цветовете на при
години отлетява въ вечностьта родната красота, ржкатъ той
на забвението и остава следъ въртеше съ песень лостовете
себе си дебелата следа на мъ на машините. Тогава, когато
ченията,' терзанията и немоти безгрижието беше ноговата ха- ,
ята на-пострадалите оть вой рактерна чърта, неволите б е ните. -Отлетяла тъй далечь ха непонятни за него,
И, съпоставяйки годините ед
отъ полето на всекидневните
мяхки и неволи и съ ехкидния на на друга, тегли си тбй де
смехъ нъ безгрижието, заве белата черта на равносметката
щава на своята заместница го чертата на все повече ужася
рчивото наследство на безко ващи го неволи на изминали
—заклю
нечните празни надежди. Въ години. Равносметката
;
изтерзаната мисьль на вечния чение, ч е всека нова година
страдалецъ, редятъ се купища му носи все нови тегла.
оть изминати години на горчи
Предъ него ярко се редятъ
вини, примесени съяркитЬ кар легионите черни забрадки, ве
тинки на миналото величие и селите румени некога лица, на
сладки некогашни
надежди. които усмихнато и безгрижно
Въ калайдоскопа на житейски изпращаха, ведно съ некогащте тегла на народния герой, ните негови другари, всека из
тукъ тамъ проблесва за мо- мината година съ песни и ве
ментъ яркия светъль образъ селби. Днесъ въ черната боя
на замислено нЬкогашъ щас на тия забрадки вижда той
тливо бждаще. Въ равносмет чернотата на всека измината
ката на изминатите години стре година.
ми се той да получи и налуч
Редятъ се предъ неговия зака като резултать обзщанията мъгледенъ погледъ на страда
на новата година. Захвърляйки нията, безбройните редици на
въ забвението и тая година крехките малки създания, кръстреми се той съ нея ведно да ния гласъ на които некога огзахвърли всички неволи и стра лашаваше и последната колидания. Но на хоризонта на но ба и предаваше необикновена
вата година, вижда той зората та живость и тържественость
на нови мжки, носителя на ве въ посрещането новата година
чните му страдания, неволи и Вижда той и чувства доста осе
гладъ, озжбилъ се въ образа зателно пустотата днесъ въ
на най-свирепия хищникъ.
тия измжчени крехки души, от
Избърналъ навънъ скжсани- ражение на пустотата на все
т е свои праздни джобове-вме ка измината и настжпила го
сто криле, мжченика отъ вой дина.
На местото на животрептя
ната. се мжчи да хвъркне далечъ назадъ и твърде назадъ щата ржка или кракъ, напипва
въ епохата на миналото; тогазъ той студени дървени или жекогато хвъркатъ кржетосваше лезни лостове, студенината на

(човЪкъ или Дяполъ). Ивънредно интересепъ сеизаиионенъ-спортивенъ филмъ
шмя
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Стр.
Брой единссвенъ
с!еднцг1та години .на страданиига.
Въ гладката повърхности па
сгьклсмою оки отраженията
на нриичЬ предмет напомни
нъ души11 на геро», забравата
и Сезмувствието къмъ него през
редицата изминати години.
Редягь се предъсъзнанието
нд забравения живъ паметникъ
огъ епохалнитъ борби на бъл
гарското племе, още редица
лерадосни картини и напомняй
ки му особени преживявания,
пЬять въ душата му последна
„осанна" на изминатия трънЛИВЪ ПЯчТЬ.

Предъ прага на новата годи
на, още веднажъ тегли той
своята равносметка и подъ су
ровата и непоколебима чърта
на неговитъ- безконечни цифри
на терзаният*, вижда ясния
смисъль на отбелЪза~нигЪ слова:
Честита нова година!
Честити страдания!
Да бждп- честита новата ти
борба!
„Въгленъ"

ски
санаториумъ за инвалидите
Едва ли има нуждала се го
вори, че една голЪма часть
отъ и н в о л и д и т - в е н е : б х о димо морелъчение Фактътъ, че
2 години наредь плажа подъ
морската градина с е печеха
подъ една бризента инвалиди
изпратени па морско лЬчение,
бЬ достатъчно убЬдителенъ, за
да]накара рл^ководещитъ сьюза
„Инвалидъ" да помислятъ з а
постройка на морски санаториуи>, съ което д а облекчатъ
страданията н а" една • голъма
часть свои членове отъ цътшта
страна.
Управителното тъло на съюза
отпусна отъ фонда „Гербови и
пощенски марки" при м-вото
на финанситъ- сумата 3 мили-ОПД-Лева.. 3^3„..по,стройки н а
Варна .задъ мънастиря „Св,
Константинъ" до детския мор
ски санаториумъ.
Началникътъ на инвалидния
инстИтутъ въ София е искалъ
съ писмо до Варнен. окр, постояиа комисия да се отпуснатъ
10 декара мЬсто отъ плажа
между детския санаториумъ и
кантона задъ мънастира „ С в .
Константинъ".
Окр. пост. комисия, водима
отъ високоблагородни пориви е
изразила вече своята щедрость,
к а т о е отпуснала мъстото.
Върва се, че в ъ най-скоро
време до-детския морски са
наториумъ на най-хубав"Я и
л-Ьчебенъ плажъ при Варна
ще се издигне още единъ па
метникъ на дълбоко национал
но съзнание и почить къмъ
ония, които съ кръвьта и коститъ си зид?ха устоитъ н а
България.
• Това е още единъ признакъ
на признателностъ къмъ инва
лида въ нашето отечество. Така
стжпка по стлшча нека н е
само зз благодарность къмъ
инвалидитъ,а и за дълбока по
ука на младежьта гражданство
то да тачи ония, които бждатъ
позикани да бранягъ родината
ни.
врачовнчкъ
за млади и стари, разгатза по
вече от ь 1700 тайни на еждбинитЬ на всЬки човъкъ.
Намира се въ агенцииГБ
„Книжнина" и „Куриеръ" до
пощата.
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||-ръ Цахко&ъ бъ^укурещъ

Любомиръ Бобевски

ИНВАЛИДИ.
Ревна
СвЪтна
Мисъль
Слънце

и отекна буря страховита,
по челата мисъль искровита,
лжчезарна и обвъра мощна,
че ще пръсне мрачъ, тъмата нощна!

Литнаха съ крилата на орли могяшди
, Нашитъ герои—вихри, хали сжщи,
Тамъ кжде дългътъ ги призова, сплотено
Литнаха съ усмивка - с м ъ л о , вдъхновени!
Нищо не възпр-в имъ устрема' високи,
Ни гори безбродни, ни води дълбоки, •
Съ пълно зракъ—сгзнане ВСЕКИ бътле първи
Въ браннигв редици, въ пушеци, средъ кърви!
Биха се юнашки, мрЪха величаво
И смъртьта безъ трепеть тъ въ очигЬ право
Гледаха гальовно, съ ангелска усмивка
Безъ да знаятъ що е отдиха и почивка^
Бащино огнище-свидна родна стреха,
Б-Ь далече, дружно вихрено летъха,
Сгръвани отъ мисъль и отъ чувства чисти
По съдба ни "родна съ ореолъ лткчисти!
Въ нивите ни златни, по гранитни чуки,
Средъ герои усойни, дето джби, буки
Сплитатъ си клонетъ, по полета равни
Съ гордость си найдоха гробеветъ славеи!
Вардаръ си обагри струитъ шумливи
Отъ кръвьта полъта на борци бурливи,
На витязи храбри, що въ редици стройни
Предъ гроба си зиналъ бЪха тъй спокойни!

Робскитъ вериги, ТЪМНИТЕ затвори
Рухнаха издъно, нови кржгозори
Се предъ тъхъ откриха, дето свободата
Гали и цълува майчински душата!

Днешното тържество
Букурещъ. 29 д. Днесъ ни)
по
посрешането
на бълг,
въ 10 ч. бъдг. т-ръ-предс. президентъ г. Цанковъ
ше
Цаиковъ пристигна на га
остане
паметно.
Целия
град
рата посрещнатъ отъ: роюжнекия «и-ръ на в ъ ш . раб, окиченъ съ бълг, и роман
Дука, ротжн, пълн. т-ръ ски знаменавъ СОФИЯ Бкчуреско, роинн. М-ръ Цанковъ бе аклаконсулъ въ СОФИЯ Мнхай- миранъ отъ народа, мина
леско, отъ н-ка на прото вайки по ул , Краля Вик
Драгошиновъ.
кола, н-ка на иабинета на тория",
га-ръ-предс Братияно, отъ
й
Постиг
управляющия бълг, легация БУШЩЪ, №
Нйосе Ивановъ отъ бълг. нато е пълно споразумение
колония, отъ Букурещкия между България, Ромжния
окр. упрзвитель, придружа- и Югославия за единенъ
вачъ отъ Аятоновъ и Мин- фронтъ противъ болшеви
ковъ, отседна въ хотелъ ките на Балканите.
Атене Паласъ въ задържа Целиятъ печатъ се из
ния за него апартаментъ
казва въ полза на това
Даде ту се об^дъ отъ споразумение и за бждам ръ-прелс. Братияно въ ши добри отношения ме
Капша, а вечря отъ «и-ръ жду трите съседки.
Дука.
Следъ пладне има съве Букунешъ. 29 д Следъ сре
щание съ ж-ръ Дукаит-ръ щата ИЗ М-РЪ ЦМОВЪ СЪ М-Т1
п^едс Братияно.
гратшо и Дука, англияенин и

Тъжестзеяао посощане

Че въ сърца имъ. чудни родните скрижали
Бъха издълбани свътли идеали,
Гръха въ души имъ и полетъ орлови
Даваха имъ щедро къмъ подвизи нови1

\

Съ духъ каленъ въ борбигв, съ душа обуръла
Съ чувства лжчезарни стигнаха предъла. .
• Границата ширна на Царь Самуила, .
Га .признати.бъхме за народъ и силаЦ ,
Смъкнаха чутовно съ честь ярема ч е р е н ъ !
Намъ надънатъ срамно отъ врагътъ невъретнъ,
Цъвнаха въ души ни рози и лалета,

Гк

^-„г

Тъ тргази бъха съ лаври увенчани,\ •} •'
Приказни станаха, гордитъ балкани д '.'./
Дигнаха чела си—стигнаха небето
Свътна ни въ душигв, стихна ни въ сърцето...
Славата сяйна въ мигъ бъ помрачена
/
И разгромъ нечуванъ съ подлость и измъна
Върхлътя ни страшно—участь и злокоба, Л
Що на свободата изкопаха гроба!
'
За злорадость вража —ей ни разгромени,
Унизени срамно, но не побъдени...
Тъ ще си отидатъ чакатъ ги далече ',
Бойнит-Ь другари покойници вече...
. То1ъ ржка оставилъ въ бранъ при мжтна. Черна,
Оня кракъ при Серетъ, че еждба невърна
Ги съ криле докосна траурни и ледни,
Ей ги, изживъватъ мигове последни!
Други пъкъ при тихи Дунавъ ослепъха,
Отъ гърмежи адски безъ брой оглушеха...
Паметници живи - скелети и СЕНКИ
Що стоятъ надъ всички най-скжпи оценки!
Тъ и днесъ средъ нази еж въ беди голъми,
Съ твърдость отстояватъ, слъпи, хроми, нъми,
Вижте ги. о, братя -шапки си свалете
И предъ тъхъ,се съ почить низко поклонете!
Тая сънки свътли днесъ, светци еж наши,
Що смъртьта жестока дори не уплаши,
А съ усмивка сладка гледаха я смело
И съ очи засмъни и съ открито чело!
Примеръ ний да вземемъ отъ дълата ТБХНИ,
Че дъла имъ бъха цвъте, що не вехне,
Тъ въ гърдигв наши вечъ посъха семе,
Какъ въ бранъ да летиме и съ честь да мреме!
Инвалиди сънки - кости мъченишки,
Изтръгнали кротко толкова въздишки
Отъ сърцата нааги, нашата цълувка
Даваме ви сладка братски—безь приструзка!
ДБЛОТО ВИ св^то—СЪ вихрени полети,
Съ ширни кржгозори, съ чаръ — обътъ, завети,
Що бъ развенчано огъ врази ни родни,
Ще пребжд» свътло, —пакъ ще сме свободни!

Ще препопнесе на Варненцн като
НОВГОДИШЕНЪ ПОДПРЪКЪ
гпанчиозн! я филмъ
ь.-^ •>•».•»»»« *ш<»1И1"*"

й,

.Ввстнииг Инвалидъ*

БУКУРЕЩЪ, 29 д" (спец.
съобщение на в. В. Нови-

Опгсхосшъша
на балканите.
Изявленияте ка Ж. Рейнолдъ
Парижъ, 29 д. Ж. Ренойлъ за опасность.та на
Вълкана заяви: Днешното
българско
правителство
може да вдъхва ..дов-Ьрие
на западиитЬ страни. То е

Драгошиновъ
зная въ Станимака, Обще
ството на народите требва
да се намеси, за да се
спре непрекъснатото имъ
изселване на малцинствата
Требва да се намерять
средствата за да се напра
ви живота на тези мен*
шества по с носенъ

Народно събрание

~ < з - ь , с т - в в в и о о т т » . прОСВ"ктеНИ --СОФИЯа 29 дг Преди, .ца^се.

хора и е твърде демокра преустановятъ заседанията по
тично. Демокр. сговоръ не случай колецнитв празници, ще
поддържа партии и лич се гласува както протокола за
покровителство на меншествата
ности, а доктрини и идеи. така
и допълнителния свърхеме-.
Отъ разговоритв, които |тенъ кредитъ ктмъ бюджета
имахъ тамъ, осганахъ съ на текущата финансова година
впечатение, ч^ бьпгарс ки- на обща сума 188.550.000 л. И
ятъ народъ твърдо желае двата тъзи законопроекта еж
поставени на дчевенъ редъ за
да се подържа мира и се утрешното
заседание. По про
надева че само съ миролю токола за меншествата
е запибиви средства ше могатъ санъ да говори само Ив. Када се получатъ известни ранджуловъ и гласуването му
поправки на извършените ще стане въроятн", утре. Яко
несправедливости. Убеденъ не се приключат ь утре разиск
ванията по свърхемътния кре
съмъ, че чрезъ сближение дитъ,
Народн. събр. ще засе
съ лрутить' народи Бълга дава и въ среда.
рия може да стане елеВнесе се законодателното
менть на редъ въ Бал предложение за продължение
срока за снабдяване съ паканите.
тентъ до 15 януарий. Вториятъ
Комунистичиата опасность срокъ сжщо така се продъл
жава съ 15 дни
започва да занимава всич Накрая станаха скандали меж- .
ки правителства. Борбата ду дем. д-ръ Ал. Гиргиновъ и
срешу болшевизма про болшинството, което му викаше
че в. „Знаме" е на ятаците,
дължава, но поради небла: разбойницитБ,
поводъ раз
приятните условия, бъл искванията н апо свърхсмЪтния
гарите засега могатъ да кредитъ отъ 27 милиона лева
разчитатъ на симпатиите за Вжтрешното м-во.
на заланните демокрации, Г. Данаиловъ (д. сг.) апели
зашото за борбата Бълга ра за прекратяване тъои пре
;
рия представлява необхо рекания.
М-рътъ на вжтр. раб. г. Ру
димия елементъ и прегра севъ ще направи утре изложе
да на болщевишките до- ние предъ Камарата по вжтрешната политика.
могвания.
За б1жанцить
Парламентарната

I обща финансова комисия днесъ
СЪ^тежкото п о л о ж е н и е на преди пладне изслуша "оклак о и т о м о ж а х ъ д а се з<гпо-!дитъ на разнитъ- подкомисии

НА В А
^11^^1^,^а..пРама

ф р а д а и я пълномощни м-ри
посетиха м пъ председатзля
Братияно.

в ъ

е а н а

с а м о серия.

„Вестникъ ;Инвалидъ*

|рои единстоенъ
•ъкращение на държавнигБ
;оди и по съкращение служ1 при Дирекцията на трута поземл. сто.ши. Следъ
юкванията реши се да се
зи общия редъ на труцовалужба и да се събере отI на заседание, на което
присжтствува и м-рьтъ на
знсигЬ, и ще се устанозятъ
»ащенията на държавните
сой вь свръзка съ новия
«етъ.

Зивиа, 29 д. |Отъ Рига
блаватъ на „Послеани
ости", че въ четвъръ единъ отъ пехотни*
полкове на гарнизона се
азалъ да изпълни за•взьта на коменданта.ра'. червен .згвардейцитъ
аапи оръжието си.
ъ сжшия денв- станаха5,
зедици между работни
Б оть Пинхенския заь, •: Конната полиция
пусна демонстрантите
Гагелския плошать, де; послеанигв. били раз |снати отъ очакващитЬ
войски

Бурни вихри. . .

Стр,
посрещане на Новата година.
Правятъ ^се гол%ми пригото
вления, за да бжде изнесена
вечеринката най-блескаво, ще
има игри, балети, народни тан
ци, сола, жива картина и пр.
Свири флотската музика.

.Бурни вихри раззилнЪха
со своята крепка мощь;
СНЕЖНИ пръхпи т"Ь навЬха. . . .
А снътътъ вали все ощъ!
Страшенъ екотъ изъ джбрави
непрекжснато бучи 1 . .
Изпрати ни, Боже, прави,
Топли слънчеви лучи!
- Хр. Нл. Божковъ.

3;

разпитали, притърсили го#и му
взели хлъба и ядението. Пускай-;
ки го да си върви,- ГБ му- за
бранили да казаа комуто и да
било за случилото се.
» • ,••
Усгвва на спортния клубъ ,
„Искъръ" е утвърденъ; * >

Ученика Георги Ив. Георгиевъ
отъ V кл. при ,'козкуджанкката
Кино* Пр^шеиъ е избралъ за
не пълна гимназия връщайки ; новата година единъ филмъ,*
се отъ Никоваевка за Козлу- който за сега е злоба на деня
жа сутриньта рано на 22 т. м, вь ц-Ьлъ свътъ. Тоя {филмъ е:
е бллъ пресрешнатъ отъ 2 въ- „Борба съ спекулата" въ ори-\
оржжени лица въ гората. Тъ го гинална американска пост новка

СЪЗЕРЦАНИЯ:
Съ ообрена глава надъ Светото Писание
азъ често размишлявамъ, в' свойга самота,
и питамъ се — кжде е извора на знание,
на ИСТИНИГБ въчни, дивна красота ?

Театръ Одеонъ — София
и клонътъ му

Кино Ранковъ — Варна

До днесъ духътъ ми бтз безп,-ктенъ, неприютенъ:
азъ мислъхъ, Господи, човека всемогъщъ. . . .
Сега пъкъ виждамъ Тебъ — Едничкий абсолютенъ:
на всъкжде си Ти, о, Бзже, вездесжщъ.
Во утрина ранна обичамъ, въ забрава, .
да гледамъ на изтокъ какъ облакъ тъмней,
при слънчевий изгръвъ какъ пурпуренъ става,
какъ мени се мигомъ, докатъ се разсвй.

поднасятъ на своите многобройни; посетители
сърдечни благопожелания и честитявания
за новата 1925 год.

щ(1 КиноПрошекъ.и кино Паласъ ЬШ
^ гл) •
|Ю\Л

Варна,- честитятъ на СВОИТЕ многочислени
посетители новата 1925 год.

иО/
Г/М

И казвамъ си често - така е съ насъ сжщо:'
скдбата всечасно съ човъка играй, —
ту прави го жалъхъ, ту прави могжщо
съзланье отъ него за въчний безкрай.
Хр.Ял. Божковъ.

|;им;\
Приема отъ 1 януарий 1925 г. В Л О Г О В Е
безсрочни съ 7 и пол. на сто годишна лихва, сро
чни за 1 год. 8 на сто, за 3 год. 8 и пол. на сто.
. Отъ културни,, благотв. и др. дружества и фондове
безсрочни съ 8 на сто, а срочни отъ една и пове
че години 9 на сто като освенъ. това върху
всички лихви по влоговетв не.се одържа данъкъ
Банката продава шевни машини всъкакъвъ
видъ отъ реномираната германска фабрика »ЩОЕВЕРЪ" по цени и условия на плащане вънъ отъ
всъка конкуренция
;
(*';
т1МЖ

Пазпръ Парушъ

Преднигъ постове на позицията ппи Голъма Яребичина. Часовоя наблюдава,
а другигв войници въ очакване изненада.5 '

срещу м-ръ Цанковъ.
София, 29 д- Отъ границата
мшаватъ. че сръбскят* влаи см заловили двама иому[стя, конто следъ разпита би| пршали. че ек искали да
вършатъ атентатъ ВЪРХУ
п Цанковъ- Нощесъ до 12
подробност» липсватъПарижъ, 29 л. Съ изкочение на „Лувръ коди1ентъ" и „Ера нувелъ",
:ички вестници критикузтъ остро преследването
зотивъ Еклеръ. ,,Журнаь" пише, че аферата е
зела политически харак-ръ и се предвиждатъ
фни дебати вь камарата
ьрху опгед-Бленитв интепелации. Лувръ заявява,
^ веднага требва да се
"гЬнятъ ВИСЩИГБ чиновици, чиито симпатии къ
ъ националния вотъ еж
еоспорими.

Германия готова
ьПарижъ, 28 д. Съобщаатъ отъ Берлинъ: Цъдиятъ
вчатъ протестира остро
рогивъ мнимото наруше
те на Версаилекия дого-

воръ отстрана на Съгла
шението следствие решени
ето да ся изпразни на 10
януарий кьолненската зона.
Той хвърля върху Франция
всичката отго°орность за
нечзпразването
В. „Цойче Цайтунгъ"
см-вта, че правителството
на „Райха" тр-вбва да по
рицае подобни нарушения
които биха могли да последватъ. Вестникътъ кани
правителството да изложи
веднага намеренията си.. .
В. „Кр. Цайтунгъ" кани правителството да скжса стопан
ските преговори съ Франция,
като прибавя, че Германия притежава още много други средства противъ СЪЮЗНИЦИТЕ.

Паспорта на убиеца

денъ отъ неговия войвода
Ефтимъ на; планината, Убиеиътъ билъ съвършено
спокоенъ. Заявилъ, че изпълнилъ своя дългъ безъ
да държи смЪтка какво
може по-нататъкъ да ста
не съ него;
Чаулевъ е погребанъ на
втория день следъ убий
ството му въ Милано въ
единъ обикновенъ дървен
ковчегъ съвършено голъ
безъ риза завитъ само съ
балтона му

Наскоро Кино-Ранковъ ще за
почне представянето единъ отъ
Н;*й-редкит& изяшни филми, кой
то съ своите монументални об
становки и безподобна игра на
артистит-в завладява напълно
зрителя. Гжрсете Жената е
филма в ъ к о й т о прелестната
Л.оси Доренъ изпжква която
жена прелъстителка вечно обичлна и вечно: мамяща СВОИГБ
жертви.
11артвора и красивия и елегантенъ Ялфонъ Фринанд пред
ставлява мжжкия типъ, предъ
когото всека женска воля може
да бжде пречупена.

на Чаулевъ
СОФИЯ, 29 д, Огъ сръб
ския печать се установява
че убиецът ь на П. Чау
левъ Стефанъ Димитровъ
е напусналъ Щчпъ преди
2 и пол, год, отъ тогава
не се връщалъ, а постжпилъ въ четитв, Той заявилъ, че въ София не е
идвалъ, че Джумая и Петюнакъ" уреж
ричъ не познава. Той за- даД.-во„Чсрноморсни
своята традиционна вечери
миналъ съ паспоргь, снаб- нка на 31 т. м, за повесело

по случай празниците пусна продажбата на
дамски джакети съ много намалени цени.
ВсЬкога въ магазина се намиратъ МУШОМН
(21Па1шт) за подове, различни КИЛИМИ» много •
видове ВЪЛНВНИ ПЛОТОВв. Петь качества КПДИФШ- Различни ПЛаТОВе за мобили Виенски
таблени НР2ВПТИ- Тъй като доставката на сто
ките става направо отъ фабрикитЬ, безпор->
но ценитв имъ еж по-низки отъ всЬки другь.

„МОМИЧЕ"
М. К. ДВГЕР
'

на

Варна
Произвежда най хубави и аро
матични папироси

Стр. 4 .

„Ввстникъ Инвалидг*

Брой вдинссвенъ

жп
подаръкъ за НОВАТА ГОДИНД и КОЛЕДНИТЪ ПРАЗНИЦИ З Я
ДЕЦА е: една ПОДСИГУРОВКЛ НА КЯПИТЯЛЪ/напразена при
Б а н к а
с ъ е д и к е а н с а а л м ь ..аИЕ.згяз^^^.^Р-^ :

ар11
-ЗВ
ЯР'
рг

. въ Варна, при която съ малка вноска се

П О Д С И Г У Р Я В Я Г О Л Ъ М Ъ К А П И Т А Л Ъ.

др

еловия и проспекти'при банката - Варна и агентигв й въ Царството

ОбяБлекас
п

.,№ 10816

X

Управлението на Варненската митница обявява
наинтересуюшитв се, че на 12 януари 925 година
отъ 14—17 часа ше се пооизведе търгъ.. съ явно
наддаване зв продажбата на следнигв изоставени
стоки.
.•• 1) Една чакъло бъркачка 4500.кгр. комплектъ съ
моторъ за 20,000 л. —
;. ,
>.-• 2) Две каси кгр. 255 бисквити за тровене на
МИШКИ.

;

У
у
X
|ц
у

Изработва за ядене: слънчогледово, рапично
(рафинирано и нерафинирано) и др., масла.
За промишлени цели: безиръ, който кон
курира на английския,. лакъ , „Ока",-който
употребанъ въ боя или въ чисто състояние
' ; дава'"'трзень и неразрущимъ гланцъ.
Паркетна мась, колзоао масло за осветлете
Гресъ (възелинъ1, известната боя за обуща
Дитанъ", която предпазва кожата оть из
гаряне, не губи лустрото си оть воаата, не'
•/'.
цапа дрехит^. Най икономиченъ •.
:•
при употръбление.
Дружеството купувавь неограничени коли
чества рсЬкакъвъ видъ -«.а€лод»й *и се. ме^®, включая и тютюновото.. Качество
и цени безъ.конкуренция. ,/••..

"} . ' 3) Една каса кгр. 175—?-312 дузини лъжици жел-Ьзни', заI 2660 л '
•
;..'." 4) 1 вржзка № 2 кгр. 32 ободи-дървени.
• 5) 1 пакетъ № 8522 кгр. 14. 500 ластикъ метра
X
3,180 за 1500 л. /
! V
;-•: 6) 1 каса : 59,броя.мастилниии^отъ сплавъ;'^лово
ичеолай к. 11
.-'V :.
/
•;'•• 7) 2 връзки кгр.' 160 стомана и;обло м^п-^зо. г
?'• 8) 36 броя тейекии газени кгр. •
;хх
/•; 9)"(.35.".. У^У;А: ::-ггГ^ин '[^пчета' кгр; 0.330 ,;
•
10) 0 броя малки стъкла празднй к г р / 0 370.
^РЖ^
'
11) 17. броя-казани кгр." 417. за 3000 л. 12) 2 каси кгр.* 236 фуркети. топлийки; безопас
ни, игли и топлийки; напръсници за 6540 л.
:
13) 1 каса огледалца. сь диаметъръ 5 и 6 см
джебни въ рамка отъ "желЪзо тенеке кгр/ 68 броя
5050 за 2, 745-пг* > ч ';,<•;
., ... .,,, . .. - ? > •
[V 14) Еина каса-кгр 148 жаритиери о т к жел-взнапоникеловгна тели за ^755 л.
-..У\-:Г* \^>
"•у. + 15) 32 каси кгр. ,8703 скроени картонени кутии
за1 цигари. ...: .. ........
'"/ '"/•_' / ' ; " ' ][,[,/" у.. 70^.
г-''\ 16) -2 бали ленена прежда , аварирана ' ' к г р . 4 Ш
31а; 4006" л.*". ;•';-,'•;;': ;';•':• ..•• ' •'•• '•''• '•'" " . . """-.'• •
V 17);. 14 бали торби празни кгр,'1359, за 18,003 л

к

к

• ! ,- ; ЖелеюшитЪ които искатъ; ла взе^атъ,учас
тие въ търга да се явятъ въ опред/Бленото/време и
й/Ьсто;.за да наддаватъ. ', ,
. ; ""
' :
;.: ,; ,-.. За; правоучастие въ тър'га''се изисква 10 на
сто залогъ.
?р. Варна 25 XII 924 година~
I
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X
X

•1

до пощата на

д. юрукавъ
приемаобяаления и реклами*

X
X
X
X

за вестмикъ „Варненски.
Нооаими"

••О

яX

л I',ГУТЕН5ЕРГ.Ъ"::|
печати щата, гдЪто се \ |
X |I еизработвать
всякакви пе-^ В
А

X
X

1 чатнр произведения на фи-'; |
| ни материали Цени износни §

Щ^йс?/

ДРОМЯРОМА
р хармани Р складъ" Р
о отъ южно О риентабак ^

м

г. Варна.

български
тютюни

М

Я

Управитель: Ив. СтеФановъ
Секретарь: Кр Ат. Къиевъ

у^тшш
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РНИШ
II
II

« М 4 Й № М М ШШШ^Ш-^Ш^^^

к

цярь

ПИВОВАРНА ФАБРИКА

БОРИСЪ

# 1 й м 1 Д м Р Л художественио изработенъ
съ 9 фотографии, ликовете на Царь Бориса
отъ една годишна вгзрасть. Въ първата му
фотография на една годишна възрасть въ
ржка съ клончето зт ляира е рече готовъ да
се пусне въ продажба тия дни Всвка бъл
гарска кжша требва да си набави календаря Царь Борись, намира се за проданъ въ всички,агенции на Д-во „Куриеръ" —"въ Рарна
.Куриеръ" до пощата

Само единъ день по случай нова
та година голямата саленча и
интригантска драма

хз:зх'"С'х,:в5з: ^ а к с . з г з 7 * ^ 3 ' 1 ^ 0 ^ ^

п и в о
С№*

В1

амо ;.ошежалошо' шшо ш
ц тдаш^шЕ^^а^^^^^а^а^^а^мии^

съ главното, участие на красивата Вилма Банки и Жанъ Анжело (героя въ
Атлантида) Филм.ътъ прави силно впечатление съ своит-в и з в ъ н р е д н о '
• ""''•
разкошни и феерични постановки.
Д Н Е В Н И 3 и 5 часа сл. об.
В Е Ч Е Р Н И 7 и пол. и 9 и пол.

