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Г а и к о в ъ нлсвъ тептръ «ОдвоцуСофия
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Най-после!

Многоочаквания п р е м и е р е н ъ ф и л м ъ по-случай обиколката
и з ъ Европа на малкия Ц а р ь на киното •_ '

' ДЖЕКИ;. ЕУГАНЪ
ЕКЕДпЕВЕгЕ УТРИННИ ИНФ0РМШИ5НЕГШ Й & Т Н И В
НБОНЛМЕНТЪ: за година 300 лезв
•я б месеца 160 л., за S месеца 80 «. (ТШФОВЪ

3!

Родители доставете на себе си и на вашите деца ной-голЪмо-.
то удоволствие,- като посетете Джеки въ най-хубавия му филм'
Начало 3 пол. 7 пол. и 9 пол. ч» Неделя 3, 5, 7пол.и9п.ч.

ОБЯВЛЕНИЯ: по 1'50 и. не. см. Приемат* се та
адмвнвстрац. ви между кафенета» Армения и Балканъ

РЕШИТЕЛНИЯ ЛЕНЬ ПРОТЕСТА НА ТУРЦИЯ № в-.гаштд*-*».
София 25. Днешниятъ день
се счита решителенъ за Дем.
:
сговоръ.
* Петте души, опред-влени да
раарешатъ спора, се събраха
днесъ.
. . ~~"
".
Прави впечатление, че сговористите демократи не позво
ля ватъ на Ляпчевъ на никаква
цена да влезе въ единъ кабинетъ на Цанковъ.
Едно разбирателство сжществува между радикалите сговористи и демократите сговористи съ малки изключения.
Правятъ
се днесъ
голгьми
дашния,
за да може
да се
накаратъ Ляпчевъ и Буровъ да
влезнтъ въ кабинета.
За то
ва особено опорствува
Ляпчевъ

Желанието на Царя

Ружди бей въ Бълградъ Политиката

При_ срещата, която стана въ
Двореца при поднасянето Ца«
рю отговораi на тронното сло
во Царьтъ е дапъ да се раз
бере, че неговото искрено желание е да влезатъ при рекон
струкцията по-големи сили, ка
то Ляпчевъ и Буровъ

„ . T u n n u e n MM »#«nV> -«. » . . . . . «
t4™-v- i Т У Р Ц И Я ' Д о г о в о р а с ъ Р у с и я
ЬъжЩдъ
25. Въ
14. ч. му,
при- Договопътт» С"Ь МпПЧПЯ
външн*,
работи
и r-жата
той —
състав
стигна
Тукъ
турския
мръ
на •A-—•
" ! прибавилъ
" » " P b l b ЬЬ
WIUbHBd
посрещрати на гарата . отъ
лява
отговоръ
на
злонамерени
пълног»щ. мръ на външните
работи "Маринковичъ отъ юго- слухове, целящи да изолиратъ
славянедия представитель въ Турция отъ Русия. Турция Живковичъ и други ви
За спора съ Англия
сокопоставени лица.
Той te разговаря въ 18 ч. той каза:
съ мрг>-но външн. раб. Нин- : „Ние предпочитаме да по
чичъ И| ще бжде приетъ утре
отъ Пашичъ, а можби и отъ чакаме победата на Английв'
пото обществено мнение, кое
краля.
Ткзи-т»ечерь той ще бжде то е бгаюприятно за Турция
на дадената вечеря отъ Жив- и е вече доста могжщв, *
ковичъ^а утре на обЪда, даванъ отъ Нинчичъ. Той ще
Протеста на Турция.
напусне^ Б*лгрвдъ въ ежбота.
Анюра25 (АТА). Телеграми,
Всичк}1 югославянски среди идящи отъ разните краища напосрещ1атъ посещението на
Рушди бой извънредно симпа страната, съобщаввтъ, че на
всЪкжде въ страната се състично. -f
•. \
стояли протестационни мигинРушди бей заяви
ги срещу решението на О. на
на п р е д с т а в и т е л и т е . на печата, Н._ относително раарешението
че посещението му има чисто на въпроса за" Мосулъ.
""
приятелски х а р а к т е р ъ и добаЦариградските
^Дунти,
вилъ, че Турция, която прес
ледва една политика н а р е д ъ е следъ едно_ събрание въ унизаинтересувана да се създа- верситата, ^ъобщиха телегра

За левия блонъ.
Радикалитгь
продължаватъ
да полагат?) "голгьми
усилия
за образуването на лтъ блокъ
Обаче все още се срещат*
спънки, поради това, че социаль • демократите
преживп,ватъ една вжтрешни криза и
не еж въ състояние
понастоящемъ да водятъ никакви
пре
говори.
Демократитгь
не даватъ
още едно
опредплено
свое
становище.

ГЪРЦИЯ Н А 1 Ш 0

•• Радеелавовъ и Тончевъ

София. 25 На сръбските ве
стници телеграфиратъ отъ Co-

София, 25. Проектътъ за ам
нистията, поправенъ и [корегиранъ отъ Министерския съветъ

лунъ за откриването на гр-ьц-

„е отпечатанъ

и„-пне,«—-л*»—«_ ДВТЪ.„.nOHjgoneww . ар-ьзки •- ст.:;,
ВСИЧКИ OanKaHCKt. и-г""-*-.:-:!1Г:1

Ьо-срт^аската конференция по внесе' въ" Камарата.
Правитекството е направило
Въпроса за разширението на
всичко
възможно, за да може
сръбската свободна зона въ до понед-влникъ
вечерьта ам
Солунското пристанище.
нистията да бжде гласувана.
$ Сръбската делегация се съ- Презъ време на разисква
^Ьщои отъ IF делегати начело нията по законопроекта за ам
нтзкои депутати отъ
"ttST'Gaea Божичг, ,. директоръ нистията
мнозинството и отъ опозицията
на сръбската зона ъъ Солунъ. ще направятъ предложения за
Поставена на тгьсно отъ включване в ъ н е я и на
сръбското ултимативно иска- Радославовъ и Тончевъ.
Шанса за ГБХНОТО амнисти
ние, Гърция и била принуде
на да увеличи отъ 50 на 100 ране е твърде голЪмъ.
кв, клм. и съ 8 клм. морския
Емигрантите се връщатъ
брпгъ,
•
офия 25. Емигранти отъ Сър
бия ежедневно продължаватъ
^Германския пазаръ
да се завръщатъ въ България
Бврлииъ, 25. (БТА)' Въ една
Вчера пристигнаха нови б
статия въ „Дрезнеръ Нахрих души; днесч. още нЬколко1души
тенъ" Стреземанъ посочва, че Всички бързатъ да се завърпокупателната стойность на натъ преди празниците.
германския пазаръ би могълъ
на полицията
да спомогне за облекчение на имъДирекцията
прави
голЪми
улеснения
английската безработица пове и ги пропуща свободно
по до
че отколкото обединението му. мовете имъ, като е разпоре
Французката финансова кри дено до админисгративдигЬ
за би могла да бжде превъз пласти да не имъ правятъ аб
могната само ако омиротворена солютно никакви пречки.
Европа даде на финансовите
сили единъ планъ на дейст
Паркжъ, 25. (БТА) Съобщавие свързанъ съ рискове.
ватъ отъ Сантаго: Ромелиянъ
Разоржженигв народя биха Федеорой е избранъ председамогли да очакватъ отъ евро тель на републиката.
пейското сътрудничество найповече за бждащето си.
Бълг Народна Банка
Това е основната идея.,на
нурсъ 25. XII. 1925 г.
Локарнската политика. Пора
Вамбпо ял
ди, географическото положение
виждане
на Германия едностранчива
БОРСА Монети
(текове)
източна полттик не е възможна,
кувува
прод.
вполитика на отплата би било
Вркжс.
100 фр.
«22|— 636[—
лудость.
В.-Пеща 10,000 вр.
19 20 19.70
Този, който yen-fee въ една
Виена'
1 шил.
19 30 19,80
международна дейность да за
Прага
100 кр,
407"— 413'*^
интересува приятелите въ пол Берлив! 1 райхем- 32 70 33,70
за на собствената си страна, Локдот 1 л. етер. бйв'- 674 —
Иаряаъ
100 фра*. 605 — 521 —
следва най добрата си народна
Атипа
100 драх. 174 — 185!—!
политика^
_.
,___ Милано
100 лиря
662 — 564 -

1

f Сава ИлЧевъ
София 25. Снощи почина 1
отъ най старите журналисти
въ България Сава Илчевъ. Той
6Ъ единъ отъ създателите на
нашата ежедневна преса. За
болеят, отъ туберкулоза,

Стокхолм
Буьурещъ
БЪградъ
Царигр
Жечева
Амстерд.
Н.-Иоркъ
Моятр.
Алемав.
Варшава

100 кр.
100 лей
100 дн!
1 лира
100 фрав.
100 фл
1 д. С.1Д.
1 д. Как.
100 ииас.

3684—- 3782:—
636(1 6510
243!- 248 —
73 40 74 90
2051 _ 2685 —
5514 — 5582 —
137 20 139 —
137 _ 13880
683 - 091'—
1330 13601—

Бунтъ противъ шапки
Периш., 2 5 . ( Б Т Л ) С ъ о б щ а ватъ отъ Ангора:
Янадолската телеграфна агенция обяснява, че 8-те д у ш и ,
които сж били оеждени на
смърть, сж били наказани не
за това, че сж носели фесове
ВМЕСТО

шапки, а защото

сж

били подготвяли бунтове про
т и в ъ носене на тЬзи шапки.

запасъ се продава отъ РуСЙЯ"заради Бесарабия
София, 25 На в. Фосише Цайтунгъ съобщаватъ отъ Москва,
че съветското правителство е
започнало преговори съ англи
йския банковъ консорциумъ за
продажба на ромънски златенъ запасъ за защита на по
вече отъ 300 милиона зл. фр.
Както е известно, • ц-Ьлата
ромънска златна ноличность
презъ време на великата ве
ликата европейска война е
билъ евакуиранъ въ Москва, а
болшевиките сж отказали да
повърнатъ златния щокъ, по
неже безъ ТБХНО съгласие Ромъния безъ право владее Бе
сарабия
;
_

Заловени разбойници.,

Окржжните постоянни комисии се готвятъ за предстоящитЪ избори за окр. ^ в в т и , Сж.
готвятъ.
Въ София, обаче
уп-са
Щ° и политическите
партии
равляющите
обежждатъ
въп
£роса
. обизборите
,Г чв v n .
т в я гза
ь . отлагане
В ъ С о ( Ь и яна
аа една по късна дата.
Очаква се тая седмица м-шото
на вжтрешните работи да се
изясни въ' тоя или оня смисъль

jtoOn шайвпцп
София, 2 5 . Отъ гръцма Тракия
продължаватъ д а пристигат? ,
все нови н нови изгнаници.
-'. •
Спородъ последнигЬ и»гнаници,
гръциит% власти ynoTptfiflBarw
особено силенъ тероръ в ъ Ведвисно, д е т е принуждаватъ българ
ското население д а напуща пондщнината и ииотигЬ си и да
тръгнатъ за България.
Вчера на Свиленградската гара
пристигна първата партида иа*
гианици българи отъ Воденско.
T t с л въ нрайно отчаяно положание — голи безъ
храна 1
средства за изживяване.,
Комисията о т ъ Червенъ нръстъ
разпореди з а П х н о т о наотаняване въ вжтрешностьта.

списание - С В ^ ш д . . ^ сП^ И™
Отнритъ радио.
стигането си тя Щ*^ J?* Р
"
ст
вя
ежемесечна
радосРк^?
*'
София 25. На в. „Газета"
да четатъ аа г^ци
Варшавска съобщаватъ отъ подтикне
целия
си
животъ. Тя е онова
Москва, че близо до сибир което следъ
ще прочетат*
ското градче Казнево руски- ще обогатятънея
ума имъ, ще ги
ятъ инженеръ Туровъ е от- научатъ на много
полезни, до
крилъ най-богатия въ света
източникъ на редий, който де бри и прекрасни неща.
Презъ цЪлъ животъ децатш
сеторно е билъ по-богатъ отъ
тия на Чехословашко, ю. Аф ви не ще ви забравяъза радостьта що им сте доставили, за
рика и Америка.
потика къмъ развитие, позна
ние,
трудъ, който сте имъ да
Твнио, 25. (БТЛ) Единъ ужачрезъ „Свътулиаи и за касенъ тайфунъ опустошилъ ли
питалътъ, който сте имъ оста
о-въ Ямъвили съ предплатените 30 лева
за едно. годишно течение.
В.
"•"la»

7~ца ]У1арийка Я Николова

си

и —

1-нъ 1^румъ Хр. Станчевь
на

. * ' ' • • . — Сгодени —
1—2

Варна, см

f- МАГАЗИНЪ „ПАЗАРЪ ПАРУШЪ

Н

По случай наближаващите се празници пусна въ
продажба съ много намалени цени даМСКИ п а л -

та и джакети.
Пристигнаха нова партида ВивНСКИ к р е в а т и
така сжщо и английски мушами за подъ. Всичко съ на
малени цени.
• •'•;•;;.-1—^600—3

Ст.-Загора, 25. Разбойниците
Георги Николовъ Въшкаровъ
и Матей Я. Урумовъ отъ Ст.Загора, които извършеха гра
бежи и нвколко убийства, бидостави всички модерни цветове вълнени поплини,
би забелезани въ ПлЪвенъ и
английски
иадяфвта широки въразаи цвътове. Вълнени
успеватъ да се укриятъ въ ко
1-3
либата нв едно лозе край га платова на каре и пр пр.
рата, но агенти обграждатъ ко
либата и безъ всЬкаква съп
ротива залавятъ двамата раз
бойника и ги обковали въ теж
ки желЪза.
складъ въ хотепъ „Роялъ"
За откриването и залавянето
Най-нови десени и отлична изработка. По случай прааниимъ, министерството на ожт- ците съ намалени цени. Побързайте да се снабдите!
14
решните работи е отпуснало
20 хиляди лева възнагражде
Рекламирайте чрезъ в-иъ Варненски Новини
ние на агентите. * '

Магазинъ „АРАРАДЪ".
Килими чипоровски

Стр. 1

Варненски ЙЬвинк

ИЗНОСЪ НА ПАПИРОСИ ЗА ЯПОНИЯ :
(Огъ нашия специал. кореслонденъ въ Берлинъ)
Въ свръзка съ организира- Съ това право се ползуватъ
нето износа на български па само нЪкои фирми въ Япония,
пироси за Япония, председате признати като доставчици на
ля на съюза на българските държавния монополъ съ цар
журналисти въ Германия г. ски указъ, Въ такъвъ случий,
д-ръ Н. Кръстевъ е ималъ слу- неоходимо би било на въпросяояjwi кодфнрира въ Берлинъ ната фирма да се изпрати едсъ представителя на Японския но копие отъ писмото до ди
тютюневъ монополъ п Сусуки. рекцията на тютюневия моно
който е ималъ любезностьта полъ, за да знае на каква база
да му даде ценни сведения въ да води преговорите. Въ пис
това отношение. Представите мото требва да бждатъ указа
ля на японския тютюневъ мо ни още и подробностите за
нополъ е останалъ "очарованъ тежестьта въ бруто и нето, а
отъ качеството на поднесени така сжщо и обема въ куб.
те му български папироси, ка метра за всвки 100 кгр. папи
то се е изказалъ твърде лас роси. Изпращането на мострикаво за тЪхъ. Тия папчроси тЬ направо до некоя японска
могатъ да:, намерятъ добъръ фирма не е за препоржчване,
пазаръ и въ Япония, което не защото е най-строго забранено
представлява голЪми трудности, получаването на подобни мо
особено при наличностьта на стри отъ частни лица и фирми.
факта, че тамъ производството
Често пжти дирекцията на
на папироси е държавенъ мо тютюневия монополъ въ Япо
нополъ, който единствено има ния дава и сама поржчка за
право да доставлява папироси малки количества папириси, сь
отъ всЪкжде, кждето намъри цель за да опита дали по цена
евтина и доброкачествена сто и качество те намиратъ добъръ
ка. За тази цель необходимо е пласментъ, следъ което дава и
всички фирми, които желаятъ по-пжвми поржчки. Най-добре
да изнесатъ папироси за Япо- е обаче, както и поторе кания, да изпратятъ мостри до захме, ако съ уреждането на
200 парчета гратисъ направно тоя въпросъ бжде заинтересуна дирекцията на тютюневия вана нЪкоя мЪскна фирма, комонополъ въ Токио, а именно ято даже може да изходатайна следния адресъ: „The ТаЪассо ствува и една редовна (абона
Department of The Imperial Ja ментна) доставка на папироси.
panese Governement Monopoly На опаковката на папиросите
Bureau, Tokyo." Съ специално въ по-големи кутии отъ 100 и
писмо на френски или българ 1000 парчета се дава предпо
ски трЪбва да се замоли ди читание.
рекцията на тютюневия моно
Годишната консомация въ
полъ да изследва и да с тро- Япония възлиза на 19—25 ми
изнесе за качеството на i пра лиарда парчета, равни на 20—
тените МОСТрИ, ОТЬ КОИТС 1ЪП- 25 милиона кгр. тютюнъ,
росната фирма се задъ ова
Като се иматъ предъ видъ
да достави известно количест низките надници, които полуво въ опредаленъ срокъ, като чаватъ нашите тютюноработ
се упомене и точната цена.
ници, и низката валута, наши
Не би било зле, ако българ те папироси въ Япония могатъ
ската фирма влезе въ връзки да иматъ голема конкурентосъ некоя фирма въ Япония, способность не само по каче
ijaro й възложи да v преговаря ството ^i по цена, бл&годарвг..
отъ нейно име съ^; дирекцията ние на което може да се раз
на тютюневия .монополъ върху чита на единъ по сигуренъ усцената и всички подробности ггЬхъ при намирането пазари
до "уреждане на доставката. за нашите папироси въ Япония.
j^Jjm

Варненска Мюс. Вероисповедна община

Обявление № 262
>
Въ допълнение на обявлението JS 286/925 г. пу •
бликувано въ Държавенъ вестникъ брой 20В отъ 1У25
т. обявява ее на интересующит/в се, че на 4 януарий,
1926 г. 10 ч. гхредъ объдъ въ канцеларията на ш р '
ленекото окр. данъчно управление ще се* произведе
търгъ съ явна конкуренция за продаване на едно нразно Вакъвсьо место отъ 10440 кв. м., находяще севь
гр. Варна I уч. ул. „Охридска", кварталъ № Д05 парцелъ XI 26 оъ първоначална оценка за квадратенъ
метъръ ио 1,400 лева
Залогъ за правоучаетие въ търгасе иска прибли
зително 14,620 вева.
•Всички разноска по публикуване на търга; по об
гербване поемните условия, контракга, нотариалния
актх, разноските по завърка и изобщо всички фискал
ни тяжести сл за сметка на "конктрента, върху кого
то остане търга
Членове 125, 127, 128 и 129 отъ 3. В. 0. Пр.
еж задължителни за конкурантртъч
Жвлающите.да го купятъ, мог.атъ да видятъ тържни'пз книжа въ канцеларията на общината презъ все
ки приеж/гствеаъ день и часъ.
Забележка: конкурента е длъженъ да заплати на общи
ната освенъ стойностьта на мъттото и разноските, още су
мата 13,000 лв. Похарчено за направа орташка стена съ
зданието на Г. Черневъ
' " гр. Варна, 20 декемврий 1925 г.

1^,1б0о-1

ОТЪ ОБЩИНАТА

Военнолюбието на Паигалоеъ
ТурцитЪ изобличавате Гърция въ лицемерна. Една речь на
гръцкия првзидентъ въ Солунъ, За нанзо се готви Атина
Цариградъ 24. В. „Якшамъ" народа. Бждвте увърени обаче
пише: „Управниците на Гър че на Васъ предстоял, блажени
ция постоянно говорятъ. за тур- дни. Следъ шесть несгца гръц
сио-гръцкото сближение и зая- ката флота въ голъиа степенъ
вяватъ, че искатъ да забра- що биде усилена и ше обикаля
•ятъ миналото. Ние ойаче ни изъ Егейсното море. За реализи
кога не се лъжемъ отъ тези ране на националните ни идеали
фалшиви думи, защото гърци и аа могъществото на армията
те еж безподобни лицемери. ни ще се (ваоиатъ редици бързи
Toia се вижда и отъ. следното иърив.
съобщение печатано въ гръц
Въ най-сноро време панъ ще
кия в. „Омония".
видите старите блажени дни.
М-ръ-председательть гене- Моля ви, да викнете заедно съ
ралъ Пангалосъ въ Солунъ по иене .Да шивъв Мала-Азия".
Ето думите на нашия приясети клуба на Мало-аЗйатците,
гдето произнесе речь въ коя тель Пангалосъ казва в. «Якто каза:
*
шамъ" и добавя: „НЪма тур„Г-жи и r-да, бждете увЪрени, чинь, нойто да поверва лъж
чо оъ тоаи момектъ азъ прежя- ливите слова на Гърция за
ввваиъ най-чувствителтг-нинути
отъ моя политичеснйй военень приятелството съ нась".
Б. Р. Века това бжде уте
шивотъ. Между насъ 0ратпнитЬ
връзки СА уиръпени; йе-сж лич шение на славния Паталдсъ
ното или партизанско е*шолюбиб и неговата паплачъ, която
1шито.н*нол сщ£тап» -нч ме до
ведоха до властьта. Азъ привхъ носи позора на грознитп, пода застана на чело на управле ражения на гръцката армия
нието, защото чувствувам* оная при Дойранг и Мала-Азия.
страшна катастрофа, "която ви Овптщъ се убеждава за ли,
докара тунъ, въ Солунъ, да пре шенъ пжть въ заплашванията
варвате тежни дни. Воледстие
на многобройни трьшки наложиха на гърципт сг нови хайдушки
се да са реализиратъ ' редъ ра нападения, на каквито е спо
боти, необходими оледоЛнвдолсян- собна само една армия отъ
та катастрофа, за успокоение на доказани страхопъзловци.

МедсЗуварЗйз ан^ша
за бежанците
Бургазъ, 25, Вчера пристигна
въ града ни пратената отъ
международното бюро на тру
да при обществото на народи
те въ Женева комисия, която
идва съ цель де> проучи об
стойно прилагането на социал
ните ни закони въ свръзка съ
бежанската проблема.
АнкетьорИт4 г. г.1 Тиксиеначалникъ на отдътгъ при бю
рото,' полков,ник>^ ГДроктеръ,_
г
сподвйжнийъ на пансена и И.
Николаевъ, заведующъ българ
ската служба при бюрото, при
дружени отъ В. Николовъ, на,
чал. отд-Ьлъ на труди въ Со
фия и Пенчевъ окржженъ инспекторъ по труда ше обиколятъ всички бежански селища
и ще ревизиратъ нтзкои мест
ни фабрики и мини.
Комисията следъ като е оби
колила Пловдивъ, Хасково, Свиленградъ, Станимака и др. ще
се върне въ София презъ се
верна България.
Цельта на анкетата е да да
де чрезъ единъ рапбртъ до
нашето правителство .социална
подкрепа и приносъ за една
международна акция въ пол»а
подпомагане на нашите бежанци.

Г. Длбертъ Тома, директоръ
на международното бюро на
труда, е добъръ приятель на,
България. Тая последната съ
напредналото си социално за
конодателство представлява цененъ сподвижиикъ на межд.
организация на труда и на тру
довото законодателство.

Подпомагане бежанците
Шумемъ 24. Дво „Червенъ
Кръстъ" въ неделя ще даде
въ чит. «flpx-Михаилъ]* литер.
музикално утро за въ полза
на бежанците въ България.
Програма много разнообразна
Желателно е да бжде.посете.
но утрото отъ всеки българин
и българка, още повече, че
цените не еж високи — 20,15
10 и 5 лева.

СВНО 18000 кгр. СЪН 6

В ъ галошната ~
—— амбулатория
1-во качество складирано при гара Д 0 В Р И Н А
на Бр. Т. гКелезнови

про5а6арлъ i p o u m m цена.

Врой 618

разума ^pjKSa

Окървавено хоро

Самоубийство

Дерайлиралъ влакъ

Гор.-0р*ховица, 25. Вчера сл.
объдъ машината отъ товарния
Споразумение бръснарница „ФИГАРО* се лепятъ и подновя - влакъ, лойто пжтуваше за Со
тр. Провадия
1—5В0—3
ватъ всъкакви Галоши фия, е дертйлирала при Павли
кени, вследствие на което пжтобявления и
ШШ
Ре«пами за в. » В а р . НОВИНИ
Цт е т е в g a p H > НОВИНИ
нишките
влакове имаха по 3 —
4 часа закъснение.
Ш*ЦШ с е привматт, въ вгчницита ^.Куриеръ
_..,..,..-.- ,, „ .,.,.•.,,....,,„ г1 ,,„,,...

Ш

(срещу хот. „Парижъ")

ХРОНИКА

Редакцията честити Коледата
на читателите ни католици и
имъ пожелава весело прекар
ване; и щастливъ животъ. i <;
Манадонсната млад. организа
ция- нБр. Миладинови", покан
ва членовете си» техни близки
и познати, да приежтетвуввтъ
на реферата който ще се че
те утре 26 т. м. 8 и пол- ч. в.
въ салона на организацията
ул. Котленска № б, отъ почет
ния членъ на организацията г.
Хр. Коцевъ на тема: «Сръбски
ли говорятъ македонците?*
Следъ реферата ще има дру
гарска среща.
Централното бюро на Демокр. сговоръ е забранило теле»
графически събранието на гру
пата отцепници въ- Варна, кое
то те проектираха за 27 т. м.
.. Безработните. Бюрото за со
циални грижи при общината
приготовлява списъците на без
работните. Такива отъ разни
те бранши желателно е да сн
явятъ въ бюрото, за да се запишатъ и да се иматъ предъ
видъ при евентуално поискване
на работодатели.' " •
Варненската популярна банка
съобщава, че продава на чле
новете си занаятчии осигури
телни работнически марки.
Поради предстоящото годиш
но приключване на сметките
си, Банката на 29 и 30 того
не ще приема и изплаща суми
Ст.-Загора, 24 На 5 т. м., пр; по текущите дебиторни и вло
средъ день бЪха задигнати гови сметки.
•.,* 1—2
30,850 л. отъ вълнарския дюПриятно ни е да съобщимъ,
кянъ на Железко Петровъ.
Крадецътъ Боню Симеоновъ че нашиятъ добъръ приятель
отъ гр. Русе, известенъ "ка- Крумъ Хр. Станчевъ и симпа
соразбивачъ. отдавна търсенъ тичната г-ца Марийка Я. Ни
отъ властьта. Сжщиятъ оти- колова се сгодиха.
Нашите най сърдечни чистишълъ при Железко Петровъ
и го помолилъ да му размени тявания. .
Вечеринка. Пошенци и желез|
на дребно една 100-~левова
ничари устройватъ утре.ежбе
банкнота
Съблазненъ отъ съдържани та, вечерьта въ Юнашкия се
ето на чекмеджето, следъ ус ^. лонъ литературно-музикална!'
лугата, крадецътъ се позъвър- черинка. Ще има ирадиотел
тялъ около дюкяна и, изпол фонъ концертъ.
зувайки излизането на стопа
Ученическото д-во Развит
нина за малко вмъква се вж- при търговското у-ше по иj
тре и, прикритъ отъ големите циативата на увеселителна
кошове, разбилъ чекмеджето мисия при д-вото урежда Ш*
и задигналъ целата сума.
26 т. м. ежбота 7V» ч. веч<
Следъ това той изпратилъ та голвма литературна-музичрезъ пощенски записъ 5000 л, кална забава въ салона на
на името на Михаилъ Жаба- у-щето. На края весела ,часть.
ровъ отъ Т. Пазарджикъ и Кани се варненското граждан
3,000 л. на брата си Ради Си ство да посети забавата.;.
меоновъ въ Русе, която сума
НореняцитЪ въ Варна йа съ
е похарчена отъ него, а отъ
бранието си на , 23 т. м. въз
първия е взета обратно.
При залавянето на крадеца ложиха на Сава Шишмановъ,
на гарата отъ старшия стра- Стефанъ Капитановъ, Кйрякъ
жарь Диню Кечеровъ, въ мо Леондиевъ, Теохари K.'Xapмента когато се е готвилъ да чевъ, Михалъ И. Коларовъ и~
отпжтува, е намерена сумата Матей Балтаджиевъ да свикатъ
1,200. л. Търси се се и оста ново събрание съ органнзационенъ характеръ.
налата сума.
С. н. ,Тича" свиква членове
-— Заловени еж сжщо касо
разбивача Ив. Ст. Дюлгеровъ те си на редовно тримесечно
отъ Русе, и Ст. Петровъ, отъ общо събрание на 27 т. м. 9
Прилепъ, живущъ въ Пловдив ч. пр. пл. въ клубовото поме
джебчии и двамата, търсени щение на ул. Витрпсова, при
важенъ дневенъ редъ. • '•
отъ полицията.
Наийрени еж 4 — 5 ключета
на Мусвллата който ги е изАйтосъ, 24. Въ неделя на губилъ да се яви при агенци
хорото за една мома Дим. За- ята на чинов. коопер. застр.
•/,.,.; \-f.
хариевъ и Дим. Тодоровъ се д-во-Варна
' скарватъ, при което първиятъ
Вечеринка
д-вото
на Техници
наранява тежко съ ножа си те съ средно образование,
втория. Всички се разбътаха.
клонъ, утре вечерь
Покушительтъ е задържанъ. Варненски
ежбота въ салонъ вПрошекъ"
дава традиционната си ганцувална вечеринка съ добре noa-"
Пловдивъ, 25. Завчера се са- брана програма и томбола ЯЯлегри." Отъ приготовленията,
мозастрелялъ въ Т Пазерджикъ кокто се правятъ и отъ добрия
съ револверъ Петръ КовачевтьГ, изборъ на предметите за том
въ чийто домъ неотдавна но болата, вечеринката обещава
щно време б-Ьха проникнали да бжде една отъ най-добрите
апаши, които го обрали и по презъ сезона. Ще свири флот
ския оркестъръ.
';••''
сегнали на честьта на жена му.
MrllUfU б ъ п г а Р с к и и чуждеНи&Щи страни отъ коя и дае
държава, както и албуми съ
такива купува чужденецъ. у
Отговоръ незабавно йа ад
ресъ: П. И. Степаненко,; улица
яРадина" Н* 4 Варна. 1-16042
Печат. р. Тодоров Пар. /чя \\4
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