Години XII

gg PH ft» 3 С^птамвви |92в г.

Цена 1 лв.

Брой 401
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като най-разпро
сграненъях вестникъ въ града и
; погопемата частШ
.•• на;ГСев,чЩ-ьрр* •
рия, иа|.до«р|4
решмра.
Реманнтв даде.-- V
пи въ него пос
тигате Лвтля%
г—Ц%ДЬТВ СМ,.-ч«» я
, Приематъ С| *ъ
Агенц, Нниан»),а
„ — д о Пощата | ,
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Днесъ Боева програма!
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ИЗВЪНРЕДНО ИТЕРЕОНА ДРАМА
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| ЛБОНЯМЕНТЪ: за година 300 лева
!$i.6'nec«w-'60 л , за 3 месеца 80 л,

s

50

Изъ ткйвота на моряцнтЪ
Начало 8 пол. и 10 поп. ч,

с

398 ^fl^? *?J" "•*»• «- n S ;

Предяирителна продажба на билети ,отъ, 6, часа.

се въ. агенция ,Книжнина' до пощата
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Македонците!
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МШДЧ ЕПРОЧЕНЪ
Г-Г—ТТТГ^Щ

, Интересенъ спорт»1 ! С в ^ ,
Г.-Дшуиая, 2. Завчера г с е зввелъ тия7 дий г въ меетнйт4
_Съвещаниятй- на иинистрмгв. Споразуменията между и PV състоя една.извънредно • вну вестници. Не • между ^гех1»,<1г*
«..А и
Цанков* и ляпчевъ. Разговора имъ. „Епоха" и промяната. шителна манифестация на ма- въ самите гЬхъ ^ къ-гиш<
Мнозинството и недоразуменията. Исканията на Гр. Василевъ. яедеиската;реи1итвлностьдасе нит* колонии '••"•' •"-• ••'••-..-'??;.•-'.»!
„;**>» Вжтрешни болестни гинекология^ - ^
Съвещанията на опозицията* Желанието иа Царя. У?
продължи дйлото, на Т. Ален-, I Спорятъ г 'житари 1 ' и мвя«
Прием сутринь и следъ о б в д ъ . - « , Линия XV № ii.
-ц.'"'
• . г ничарИк ! -••:'-'-" ' - •!•••-fiv-.^;'i
Споредъ добре, осведомени сандровъ.- т
На/роба
на
Т*
Алвксандрсвъ
до правителството
ср-вди
) И се силаятъ единъ—друй;
Дава съвети за морско::и,слъвчево лечение. .
София 2. Вчера ; Следъ сре Ляпчевъ лог настояването на се сгбра едно; множество: отъ гйму вината да «ядвари^ 'Н:
3-1285-ю
Преглежда осигурени работници.
щата между и-ръ Цанновъ ,- и м ръ-председателя щ е иска 4;000 Д^ШИ| между ноито.при^ ; Изчисленияч~^ продвлняй
Ляпчевъ, винистрит* имаха съ да не се свиква мнозинство ежтетвуеаха и делегати ,• отъ покупки цени; илево ••?->-.fpjij"
вещание въ кабинета на и-рг-то, на частно събрание, за Македония и OTV всички краи ци ,— хасъ брашно -— рап^
председателя в ъ Нвродното да се избегнатъ по-нататъщ-: ща. Присжтствуваха и нъвол-; деманъ; превози, примеси
ко кореспонденти на чуадия с ь ' ч у ж д и / т Ь л а г " ~ - ОттЙ
събрание* иовто. продължи ijo- ни недоразумения.,
- - всичко това и а з ъ щ е разум
ловинъ часъ.
Григоръ ' Василевъ, щ е печатъ.. '••;.- v.
Отстрана
на
македонения
Въ.
това
съвещание
непринастоява
да-се
свика.
това
мея» ако : можешъ- ?ти нещо!
еИзработена въ Варна^отъ, Ф р а н ц ъ С т р а к а
г
сжгствуваха: воннния • м р ъ частно заседание,•••. а; освенъ комитвтъ и манедокснитъ брат Raaepe'.rjv.t'iM-.r.. .::'.;•' :-?%i
в отворена за гражданството отъ 9 12 н пр
генералъ. Вълковъ и м^рътъ ( това да се избере една кот ства? се; положи едгнъ венецъ,, Ами д подобр^™ двг вил
пл. и 0 T V 3 - 7 ч. сл.пл.въ уч „Се. Климентъ"
на вжтр. работи Русевъ,'мисия, която да-сегзаним,ае който ще ,бжд&) най-снжпия разправя приказчйца е д н а ^
ул.царььорисъ, сцещу Землен банка
коию: следеха д е б а т и ^ ; чъ',съ създаденото положение епоиенъ въ блдещия иавзоле! \ Вървяла овца по стръйй| 5 ;
Камарата: по законопроекта 1 отъ демократи отцепници и на Тддоръ Александрова. > , горска йжтвка' и едва ::'кре**_Редш случай се отдава на вани да види
ПО ОИрЖЖНИТ-^; СЪВвТИ.
•
да размени мисли по въп .-; Държаха се пламени.речи тала' о т ъ умора.5 ь- ':'-''г: "т
роси отъ жизненъ интерес* за делото > на македонската, • Сегисъ^тогисъ' : поспирала'^
обитаващите родината- ни •• птици
свобода. Силно> впечатление хрупвала си о т ъ сухия:> б^'
за, отечеството:
г всредъ природна обстановка и въ
направиха, съобщенията; за ренъ край' пжУеката Й n e w
Срещата, ноято стапя, 1
гол4мия> размахъ,. който < за»
София, 2. Последното пре разигпрезъ последните -го продължавала своя т р у д е н ^
f напълно- живи и естествени пози
лмра между. ж-р»; Донкоп
и
биваване на м-ръ Калфовъ
Входъ 5 лв. за деца 3 лв.
1 — 1292-3
македонската органи пжть.
Току, отъ двете страни'
u Ляпчт 'се, живо помен ' въ Варна продължава да седини
зация въ поробената родина
тира • « - $стки поштичес-'коментира
в ъ всички поли- и в ъ политическите центро на : пжтеката, о т ъ къмъ rp^j
ки ергьди.
,: {тически среди, о щ е повече ве отсамь и оттатъкъ океана. рата,' изкочили вълци. Кога-1
то ^се^припрвчили «дин^
'Споредъ както се *о«ори- като1 се
има предъ видъ, че Общото впечатление на срещу други ядно звръм-Ка
;>
•п кулоаритп
м
Народно"'Р"
•
"
Ф
о
в
ъ
№
няколко
всички приежтетвующи е, че
До .случай изселване. • п р о д а в а м е , с о б с т 
.. . .Jri *•
*
* ••' пжти приетъ отъ H. В, Ца; -— Н * т и стига че се ши<5
Ш Събрание отъ вмики.д? р я rta продължителенъ, до- македонското освободително р и ш ъ и з * гората, а си слЬ*<
вената ии: к ж щ в в ъ гр. Провадия
движение., въпрекиг .упори? залъ макъ; д о ' пжтаката • ~щ
лятеп депутати предме*' кладъ.
^ ^ и з о , ^ о ; градските хали съ оноло 500; квад-:
тшъ на разговора j % пшиJt
Въ свръзка еъ жисипта тостьта на Югд-.Славия, щ е йзръмжалъ единия.'- * : ; ' ' ^
ратни метра, дворно жЪого, съ 3 стаи, кухня,
среща еби.п "изникналият.СЙ
М-ръ*• Калфбвъ-'въ Вар се наложи на .. вниманието ' ~ Л тебе малко ти в м * р ^
келеръ и салонъ. За |спорззуиение: при нас
напоследък*' недоразумения*ш
в ъ кулоарите на К а и а - на разпоредителите съ ежд? шата ^която т и т а д а / т в ' СИ'!
дошелъ и тукъ датърсишъш
ледниците Иваяъ Дирлитровъ (обущерг) въ гр,
• между групата на демокра | p a i a е д е н е с ъ л ъ желание бините на малкитеч народи. : И спора продължавалъ.-Л
Днесъ македонците Не I Единъ други вълЦИтЬ- ме®:
Цровадия,,
. 1-506—3
типт въ сювора ц парла то на Дьржавния глава за
сега да се изостави въп искатъ да* развалят* мирно no ожесточено се нахвърля^
собенно за поведението па роса за први*ната на ка то' развитие на отношенията ли й обвинявали в ъ лакома
между балканските държави
ф.',Препорецг* и нгькои отг бинета; Нато една отъ най- Т е искатъ да се приложатъ егво! и;ненаситность, и нек|
дис*!
ueweumik
редактори.
важните пркчики за това принципите, предвидени отъ усетно продължавали
Шапкзрница
И< о г ъ двет*<
Споредъ правителствени е раззкващите се събития Общ. н а народите з а чове ; доближават*
страни 1 къмъ' • скованата«'
на«
местото с » овцае ^'•'• •;-'>5 л в'
съобщава на много* среди ' разговорътъ между въ между|1ар6дната поли- щина, свобода,^' нарбдно
;
-•
; Слушала» ги тя, згледала ту?
бройната, си клиен м-ръ Цанковъ и Ляпчевъ се тяка й предстоящите за- самоуправление. -'
T
t
искатъ
правдини
въ
грату другия;гпъкъ ма-'?
тела, че се снабди
водилъ приятелски и по из седшшя въ Обществото на иицитъ на Юго-Славия и Гър *диния>каръ
и
да
била глупава, слу-f
съ Виенски и Пари
;
вестни въпроси еж постигна народите.
ция, каквито ииатъ вече въ чилогс» умий? приказки да
жки о т ъ най-послед
Съ това желание на Ца граници^ на Бъягария.
ти, споразумения, особено по
к а ж « ^ ^
,*"..:•••
J •?•••.::•'•. . ' • . » на мода фасони,отъ
ря
бил» сезирани но само ЕдиЯъ чуждъ «ореспондвнтъ i •*. Абе, г я спрете.: Виие-а
въпроса за, отлагане свиква
30 различни колори
цени конкурентни.
нето болшинството на част членозетъ на иабииетя, но во!то видЪ всичко въ Г. Джу- дамъ в з ъ ч е ' спора ви 'въС
Приематъ се й ве но заседание; ил-i въ краенъ и HtKOH no видни депута ная и по ПАТЯ де гроба на Т. сжщность до моята кожа са?
хти шапки за префа
Аяеисандровъ заявява: г' I- отнасящ ами я > по-добре ли«
случай, ако бжде свикано, то ти отъ мнозинството;
сониране, и боядис да-се избегнатъ разисквани' яАно членовет* на Съб' цемерно не се ''"'дърлете;' w
ване на същите, фа
на 0ШШ1Ш ранието на Обществото на
сони. Посетете ате ята по поведението на.в-къ
•в?
Народите биха могли да
София,
2
,
Парламентарните
„ПрспорецУ
лието ни за. да се
Делегатите
предъ
О.Н.
t
Опозицията твърди тъкмо групи отъ опозиционните пар виднтъ и чуятъ туй, иоото
уверите.
тии
ииаха
снощи
частни
съве
София,
3.
г
Лравипшстазъ видъхъ/чухъ и разбобратното ТакаНапр. днеш
Ул. Котленска, срещу/клубъ Борба и новия общин. театъръ»
щания,* които що продължал. рахъ, Манедония ще бжде вата на съюзнитгь държави,
ния
брой
на
близо до Мусалага.
2-1283-2
Съ почить: Д. ИЛИЕВЪ
и днесъ. За забелезваке е, че
;
проявяваш голгьмц
усилия:Т в. «Епоха" пише:
членовете на парламентарната свободна още преди да
за.
да
бждатъ
dotfpt
;
пре<Й~
паднатъ
снъговетЪ,
въ
тия
„ Увгъряяатъ че следъ сре група на Демоир. сговоръ нито
ставени
и.умпло,
гащища^
планини.*
-'•
щата, на двамата събесед вчера се събраха на отдълно
съвещание, нито днесъ се свинвани ннщереситп
«л», « '
ници:- м-ръ' Цанковъ и Ляп ватъ на такова.
Общ-, нанародипт.
";^
чевъ се раздшили много дру
Това силно се нонентира
:
1гр'цця:': mpaai
р.азбрш~
,!
желюбно. Ляпчевъ е ноти- отъ всични опозиционни ср*ди.
Вевкога ще намерите да купите най добъръ поf: София 2. Пълном. м-ръ Сл. стойпостьта. на panucntd^
София,
2
.
Варненскиятъ
$ициралъ предъ мръ Дан
родистъ ИснЪЗСнИ е д ъ р ъ ДОбйТЪНЪ както и ще мо
Поменовъ, досегашенъ н-къ нията, цоито ще :;стацащ1
коп,
че той и неговата гру народепъ представитель Вла- на
политическото , отде
жете и да продадете своя с а м о на прочутия
димиръ Поповъ заяви, че
па ще иродъ.шаеатъ и по- драгиевиската rpyria нема ление при М вото на външ. «ъЩенева urea \поваЬгт<х»Щ
:
t * Кжесвдмиченъ.-Плевенски пазаръ
нптатъкг започната борба да направи интерпелация, работи; се назна.чава!за пъл- цель лансираха идеята * «ат
пакт,^
'••*ойт.о.с& състои редовно. в ^ и и чвтвъртънъ следъ
за промпната па система споредъ както се съобщи номощенъ м-.ръ, в>> Буку- бвлнантм
г
г
у
рещъ;
•
б
ъ
л
г
а
р
с
к
и
я
т
делевъ
печата.
Юю
Славия
се'-"-'Фьр0Р.
;
обедъ,и петъкъ цЬпъ день
та въ управлението".
гатъ
при
смесената
гръцкоСофия
2.
Въ
Народното
съ
отрицктшо'% 'i'•'.вщрижЩ.',
* на които се стичат* продавппи. отъ ц-Ьлия Мвнървкн
B
брание се внесб- законопро- българска; • комисия ; по; из на, ме
pafr, Дунавската равнина и Балкана, и купувача. отъ
ирцтт^г:дещац0щ
ектъ за имената на хиляди селването Робевъ се назна
•Ойчки краища на страната
ще
иска,да-.•-,
-ее
тполгувт
чава
за
пълномощ.
м
р
ъ
в
ъ
.. София 2. Днесъ следъ обедъ населени пунктове в ъ цар
ехтете го всичак..
демократите сговористи има ството 1 Между техъ е града Варшава, а; на негово мес отъ< лрщттоеливянсмнтР
Нуждающи се оть добитъиъ и продавачи на та
ха с ъ в е щ а м е , за да обеж- Дхтопопъ който се преиме то з а делегатъ при сжщата спорове. '"•' ,
- .,;',;•;•"".
X въ,
дятъ създадения конфликъ нува въ Любенградъ, Канд- комисия се назначава досе ''.
търговци на добитькь, посещавай re сжесед-IypcHajM^d04iaiiUk^^l
между демократи и сговори гулери въ Виноградъ, Орта- гашния ч л е н ъ нfа тракийска се бори отчаян^, АЩ, Modify
Удаа,П111ЬВЕНСКИ ПАЗАРЬ
3-1277 -о
сти и хората отъ демократ; кьой въ•'• Ср вдецъ, Дарж -де та подкомисия no> изселва
;:
ския^втроеггл-.п)^.^;'-:}---^цт-.
нето Джуджевъ.••'•••)•••••? s
сговоръ.
ре въ Златоградъ и др.
'ЛВДъгтм
1
!
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Очаквайте

по

Клопката на
смъртьта

запевШ
™*иьъ наяли» Ма'раъ?й АлфЬи6ъ I " * f H А
*w*

«^гол-Ь»иязхудо1кес,твеиъ1с: филмъ ч

ъвремена драма в ъ модерни рамки и отъ епохата на Людовикъ; XIV

шштяйштшшштшшшшт

Сузана Гранде

- еш«я и фтВ

София, 2. Снощи софийс-:
кйя cit.' кл. Славия се съств!1
зава съ русенския Левски.
Резултатътъ е 3 =4 въ пол^^
на Славия." r,i:; 'C;. ?: , <;^^ •-•
!
''Тази. ;сутрййь'?*-;v^Cne
Увминава за
Щфьщв;

Огр. 2,;

,Впше*пга Новини*

га&ъ

L-^*Cibi-i>ib-)MSa>*:

Петенъ общински

8 „ТЕАТЪРЪ"
Днесъ ще се представи въ две серии
големия художественъ филмъ

II mm n
Оъ главните рали четкрматя ввяиниартНоги: Е«ИльЯ«ннгсь, Мия Май, 8л Гайдаропь и Ей. Гяеснеръ
. 1зкж&кдц5&Д5ка&гздлц1ЛУгетгаР31^кав1в

Панъ/по преговорите

Еква ншрлш Ц р

съ Турция.

5 ft 1 1

си отиде

Няколко официални опро
вержения се даватъ вече
отъ наша страна че прего
ворите съ Турция не еж
прекъснати и спрени. Обаче,
турските вестници продълДължаватъ да даватъ статии
по прекъсванието на тия
преговори. Така официозътъ
»Хакимети Милие» отъ 31
• м. м. пише: . _ : - - . •
«Причината за прекъсва
нето на преговорите не е
въпросътъ за Източна Тра
кия, защото турското пра
вителство не приема по то
зи въпросъ никакви разиск
вания.
Истинската причина за
спиране преговорите е въп
роса за давностъ, който напоследъкъ излезе наяве.
Българскиятъ посланикъ не
се съгласява, щото срокътъ
за давностьтада се започне
отъ деньтъ на подписването
договора? за^ вечното пу>иятелство.
Естествено, турското пра
вителство не може да одо
бри такъвъ единъ възгледъ.
Ние се надяваме, че българ
ското правителство, оценя
вайки реалностьта, накрая
ще възприеме турския въз
гледъ".

Фелдмаршалътъ на австро-унгарската армия въ све
товната война графъ - Конрадъ фонъ Хьоцендорфъ,
който почина преди неколко
дни, е една го лема истори
ческа фигура и воененъ капацитетъ, когото признаха
като такъвъ и неговите не
приятели.
Въ световната война той
игра една голема роль съ
извънредно големъ тактъ,
умение и предвидливосгь.
Той спре русите при Кар
патите, и неговата страте
гия ги победи при- Горлице и Лиманова, сжщо той
спре италиянцигв при Изонцо. Конрадъ. фонъ Хьоцен
дорфъ беше попредвидливъ
и по въпроса за Солунъ,
като е билъ на мнение бъл
гарската войска да бъде
допустната да влезе тамъ и
по тоя начинъ да предотвратятъ дебаркирането на съглашенскитв армии и впос
ледствие пробива на фронта.
Той се прояви като далновиденъ стратегъ- Между
многото случаи, които се
знаятъ, е и тоя, че той иег
каше война срещу Сърбия
още въ 1908 година, когато
Русия, Англия или Франция
не можаха да я защитятъ.

ЗАКРИВАНЕТО

ШЕНИЕТЦ

на вселенската конференция
Стонхолмъ, 2. На' банкета
по случай закриването кон
ференцията по .прилагане
христианските начала софий
скиятъ митрополитъ Стефанъ
държа тостъ въ. честь на
инциаторите на конферен-;
цията и Швеция. , .
Митрополитъ Стефанъ въ
своята блестяща речь напом
ни за останалите незаличи
ми спомени отъ хубавия
градъ Стокхолмъ и заяви,
че шведската.столица взема
отъ сега нататъкъ •• най -за
видното. место-въ черковна
та дейность за мира, справедливостъта,
.братството,
милосърдието въ нашия
размътенъ светъ." •
Българската делегация;въ
вселенския съборъ, състоя
ща се отъ ;Соф, митрополитъ
Стефанъ, ^архиеп* Паисий,
д-ръ . Цанковъ и Фурнаджиевъ, на- отпътуване бе
изпратена ,; отъ -; генералъ
Щьоль, главния равинъ, д ръ
Кагнеръ и капитанъ Тагерфелдъ.
:. •'
' у

на

HG землейшшй

Реши:

1) Иска отъ'настоятелст
вото на Варнен. Град. Ок
Земл. дружба, когато ще
приема членове на местната
дружба, да се ръководи въ
точъ отъ : постановленията
на съюзния уставъ и да има
предъ видъ окръжни № №
66 и 68 на претояното приежтетвие ня съюза въ Co
фия ул. „Врабча" 1.
2) Същото, настоятелство
при приемане на членове на
дружбата да бъде съвсемъ
безпристрастно, като се ръ
ководи отъ интересите на
съюза» а не отъ своите
чуетва на симпатии или антипатии къмъ подалите дек
ларации за членове лица.
Най-важното, което , настоя-:
телството, требва обезателно
да има предъ видъ въ слу
чая е, да проучи добре би
тието и житието на всЪко
подало декларация за член
Изъ О. Н.
ство лице, за да може дру
Парижъ, 2. По поводъ на жбата по този начинъ да се
програмата на близката се пречисти отъ всички елемен
сия на Общ, на народите в. ти, които би станали причи
на тя да се преобърне на
„Матенъ" пише следнотогнездо за лични ежби и же-,
СЪЮЗУГЬ на Общ, на
на\
лания, за кариера и за дей
родите ше има за цель да ствия, противни на интере
попречи на евентуалностьта сите, както на съюза, така
за присъединението на Ав също и на ония на България.
3) Настоятелството сжщо
стрия къмъ Германия, но не
Да
обърне най сериозно вни
и съ политически натискъ.
мание върху <• възпитанието
София, 2. Въ целохърват- на членовете на дружбата
' ско започнаха масови увол въ духа на целите и зада
нения на висши и нисши чите, които съ легнали въ
чиновници отъ сръбска на- основата на програмата на
родность, които се замениха Б. Н, 3, С Да внуши чрезъ
съ хървати, далматинци и методични и възпитателни
словенци. Хърватските ми средства и похвати на чле
нистри взеха решение да новете На дружбата идеята,
бждатъ преместени отъ че днесъ, когато България
Харватско, Далмация и Сло преживява тежки моменти на
вения всички висши военни икономическа и финан. криза
лица сърби и да бждатъ за налага се порядъчно и пъл
но единомислие и едино
менени -съ хървати.
действие
въ редовете на съ
Това доста безспокои шоюза че всеко противно на
венистихе сърби.
интересите на съюза дейст
вие, проявено особено отъ
лице, стояще на ръководно
подънаемъ апартаментъ отъ) место въ съюза, се отразява
3 стаи и кухня въ центъра на разрушително и гибелно вър
града. Предплата за 3 месеца.1 ху живота на Земледлския
Справка агенция „Куриеръ" съюзъ.
Варна.
1 - 1 2 9 1 - 1 4) Апелира къмъ всички j
пч»тл\тг***»

ш

победителите.

Миналата вечерь въ ресторантъ „Елитъ" въ честь
на победителите-спортисти
с. к. „Владиславъ" даде го
лемъ банкетъ, на който приежтетвуваха множество офи
циални лица, председателите
на с. к. „Тича" „Диана" и
„Шипченски Сокопъ," както
и множество ЕИДНИ граждани
— спортисти.
Кмета на града г. П. Стояновъ пръвъ пи наздравица
въ честь на победителите и
каза:
„Наскоро спортна Варна
ще'се • гордее и сь модерно
игрище, дето младежьта ще
калява своето т%ло и ще се
развива,"
Следъ него държаха тос
тове още неколко души, на
които -отговори о гъ името
на шампиона „Владиславъ"
председателя на последния
г. Блюмелъ. Всредъ голяма
задушезность победителите
Владиславци и гостите про
дължиха веселието до късно
полунощь.

Околийското землед-Блско
събрание въ града ниследъ
обширната мотивировка ко
ято предадохме вчера,

ПОРЯДЪЧНО ^ Г т Т с и

Начало В поп. и 10 пол. часа

впортъ.
Попово. Миналата неделя
тукъ
се състоя гопемъ мачъ
1
— реваншъ между спортниклубове „Титаникь"-Попово
и „Победа" с. Кесарево. Иг
рата б4 енергична и жива
и отъ двате страни. Реферира умело и безпристрастно
г. С Юрдановъ Резултатъ 1:1
•'•• Е/Д;яуй«з, На 30 августъ
т. г. тукъ се състоя футболенъ мачъ между мастния
с. к. „Левски 25" и Попове.кия с. к „България". Играта
завърши съ резултатъ 1:0
въ полза на Поповци.
Сг. Загора. На 28. VII тукъ
се състоя футболенъ мачъ
между първите тимове на
спортните
клубовз „Бенков
ски1* и „Траяна". При много
оживена игра, мачътъ за
върши съ резултатъ 2 : 1 въ
полза на „Траяна."
Кйспичт. На 30 августъ
т. г. се състоя мачъ между
с. к. „Слава"-- Каспичанъ и
с к. „Тигъръ" отъ Прова
дия. Мача завърши 2:1 въ
полза на „Слава".

.итихиенъ /.пошаръ
Въ гората въ областьта
на Ипсала, (60 клм. отъ
Галиполи) избухна стихиенъ
пожаръ. Въ гората е имало'
на паша "големъ
брой добитъкъ, много- отъ който: е
станйлъ жертва на пламаците. Пожара продължава'
да унищожава големи про
странства Загубите възлизатъ на десятки милиона
лири.

" • ' . • • •

привърженици на землед.
съюзъ да заработятъ споредъ силите си за възобно
вяване, пречистване и за
здравяването на дружбата въ
Варна, а чрезъ нея и на Б.
3. Н. С въ количествено и
качествено .отношение, съз
навайки, че залога за бла
годенствието ~ на Българ
ския народъ се крие въ най
голямата, поставена върху^
най демократични начала об
ществена организация . . въ
България Б. 3 Н. С.
5), Исказа своите, адми
рации на постояното присътствие на съюза за упо
ритата му борба противъ
разрушителн::тЬ елементи въ
земледелския съюзъ и зая
вява, че ще подкрепи съ
всичките си морални и ма
териални сили по този пжть
пост. приежтетвие, защото
работата се касае за възтържествупането на общо
народния лозунгъ: „Преди
всичко България."
•H'I"'

L.

•ти,,уД"-'ц|.-'Л".,ч> •".^:.|-.l^^l.""^'

водство 1 офядерк й
София 2. Въ ti«nW щ^стане по единъ ' най ТЪВЙГ. !
ственъ начинъ произве^д!' ••-'
нето въ 1-ви офицерски чин!
на 43 випускъ. Произво^
ството ще стане лично orw Н. В. Царя следъ молебен,;
и парада. Поканени еж я . !
участвуватъ видни наши об
щественици, а така сжщо и
целия министерски съв«т1

земледелски оръдия; ко
жарски и кожухарски пред
мети; железарски инстру
Адииргла на английските менти; дърводелски изделия
крайцери е поканилъ вчера и разни готварски машини
на борта на голЪмия край- -- българско изобретение.
церъ „Brocho" П- Стояновъ До края на срока се очакСофвп, 2. Мрътъ на фи.
кмета на града Варна, за сатъ съобщения отъ.други
нансите П. Тодоровъ, |ВПй,
местника на 'окръжния yn- те занаятчийства
танъ какво отношение цъ,
ранитель Ходжиевъ, начал
Бклетното гише при гарата ма къмъ доклада на главиш
ника на гарнизона полковникъ Соларовъ, председате отъ 1 т. м. е отворено ос- комисарь, съ който искавмля на пастсякзте! комисия венъ въ определеното време брана на износа на млечниБо»джиевъ, н ка 'на флота за продажба на билети, но те продукти, заяви':
Стателовъ, н ка на приста и за предварителна продаж
„Моето мнение и мнение
нището Каракостовъ и по- ба на билети отъ 8 до 12 то на мнозина мои колеги е
мощникъ адютанта Кацовъ, часа по о б е д ъ и отъ да не се налага никаква щкъдето имъ устроилъ при- 12V2^-1B ч; сл. обедъ ежед брана на износа на млечни- f
емъ. Нашата флотската му невно.
те продукти. Времето е нор.
зика е изпълнила нЬкои кон
VIII редовенъ конгресъ на мално — не требва да «
цертни парчета. Ддмиралътъ двата „Йнвалидъ" въ Бъл спъва свободната търговии,
билъ много любезенъ къмъ гария ще се състои въ Co
своите гости, като ги' е раз- фия на б, 7 и 8 септември
Убитъ свещеникъ |
веждалъ и по всички отде т. г. Делегатите ще пжту
ления на крайцера.
ватъ съ 75 на сто намаление.
София, 2. Завчера при ед
ВСИЧКИ лица избрани за
Резултата отъ състоялиятъ на свада между свещениш
управителенъ съветъ, конт се мачъ на 30 м. м. за пър Божилъ Думбаровъ отъ Боролна комисия и технически венство въ Провадия, на ме бошино, Кюстендилско, сь 4
комитети въ Варненски окр. i стните сп. кл. „Искъръ" и своя ежеедъ задето волове
областенъ комитетъ въ кон „Ятлетикъ" е 2 : 2 . Рефери те му изяли едно дръвче,
ференцията свикана на 30 ра добре нашия съграждв съседътъ му изважда един*
колъ и ударва свещеник!
м. м. отъ Б. Н. С Ф. — нинъ Re. Върбановъ.
неколко пжти по главап,
днесъ въ 7 часа вечерьта
Търнов.
окргкж.
сиропитали
който
следъ дълго мжченив |
се свикватъ на заседание, за
да се конституира гъ въ сп. ще отъ неколко ценя пре почина. Злосторникът е
бивава въ града ни. Вчера арестуванъ.
клубъ • „Владиславъ".
заедно съ своите надзира
Демсирататъ — младежи тели еж посетили мънастиря
днесъ четвъртъкъ се свик „Св. К о н с т а н т и н ъ " Заемъ за бъшициН
ватъ на важно организаци съ автомобилите на Окр.
София, 2 Въпросътъ л J
онно събрание 7ч. вечерьта пост. комисия.
заема
на бежанците наноюГ
въ клубовото помещение
се
повдигна
въ правител-|
Летеиъ
Кино
Паласъ.
Днесъ
(на ул Драгоманъ).
за последенъ пжть предста ствените срещи. Итози пжтк|
Ишненера по парните кот вя великолепния трогателенъ те уверяватъ, че той ще |
ли замииалъ е по обиколка филмъ Ногато любовьта из може да се реализира « к
въ окръга и къмъ 10 т. м чезне съ великия трагикъ успехъ.
ще се завърне въ града.
По този пъводъ официйАндре Ноксъ. Съ това се
Мачъ-рвзаншъ между сбор дава възможность на * тия, зътъ в. „Слово" съобщен
ния тимъ на двата военни които еж пропуснали да ви- следното: .-• •* vr<i:-U
английски крайцера и тима дятъ тоя извънредно инте
„Въпросътъ з« аднл^
на с. к. „Тича" ще се със ресенъ филмъ.
заемъ на бежанците е сяо-|
тои днесъ 5 ч. сл. обедъ на
женъ вече но дневенъ рм%1
колодрума Ще свири ан
и у насъ и въ чужбина. V|
Варнен. стокова борса насъ се гледа на този зает |j
глийската флотска музика"
На 2 септ. 1925 год. про и като едно задължение Й
Художествената изложба на
дадени
4 вагона зимница Европа къмъ тези нещаспя |
Ваньо Македонски се за
.|
крива днесъ четвъртъкъ 7 615-655 лв. 100 кгр. 4 ва жертви
Обаче но требва да се ciV|
гона ечемикъ 445—457,50 л.
ч. вечерьта.
че този ааевгь ще трМи|
В&ркен. Окр. учял. ииспекця 1 вагонъ бобъ" 710 лв. 100 та,
да
се
енлючи на вс^на це»»]
кгр.
зимницата
се
повиши
урежда на 7 и 8 септ.
и
че
България
ще jptdea **i
съ
10-15
лв.
на
100
кгр.
конференция за основното
се
свърже
съ
него
сь ю№.1
ечемикътъ
има
спадане
20
учителство въ Варненския
учебенъ окржгъ при следния л. на 100 кгр. бобъ 7 ваго женйя отъ политическо и дрн
дневенъ редъ. 1) Средство на останаха не предадени. го естество, иоито бяха я elвързали по начинъ да аастр»'
за застъпване възпитател
шатъ нейното, правилно раз
ното въздействие на учи
витие
и нейнитъ национми
лището Реферира Д р ъ Чаинтереси.
• .___.
къровъ. 2) Какъ требва да
София 2. Днесъ Народно
се прилага учебната про
грама з а първоначалните то събрание се откри отъ
у ща. Реферира г\нт Бурпа- председателя д-ръ Кулевъ,
Русе, 2. Отъ известно ар*'
ковъ. 3) Административни който съобщи само че е по ме стражарьтъ по охрана»
указания Реферира Ст. Ни- стжпило запитване отъ зе- около града въ местностк"
коловъ.'4) Задачи на народ мледелската парламентарна Капраката забележилъ да»
ния учитель въ днешния мо-. грула безъ да прочете за движатъ съмнителни ли№
ментъ Реферира Д-ръ ^Ча- питването.
Вечерьта агентътъ Сте'
Както се знае запитване фановъ
къровъ. Поканватъ се всич
забележилъ *0
ки първоначвлни и прогим- то се касае за еждбата на съмнително лице да се дви*
| назиални учители отъ ок бившите земледел. м-ри жи къмъ фабриката наИорПетъръ
Яневъ, Кирилъ дановъ.
ръга да присътствуватъ.
|
Дджурни лЬиари тази иощь: Павловъ и Никола Петковъ,
Агентътъ МУ извикалъ_д;
г Д р ъ х. Димитровъ ул. XV Стамовъ, Георгиевъ, Илиевь,
| линия 23, Д-ръ Златаровъ Вишеградски, Цоню Матевъ се спре, но вместо даЛ°]
ри това лицето започнал^
ул. Мария Луиза 29 и Д-ръ и др.
Председательтъ отговори, да 'стреля срещу areHJi
Смоленски ул. Кавалска.
че на тази интерпелация ще
[• Ярфесоръ f\. Митовъ из- се отговори въ п е т ъ к ъ, Открива се стрелбВ;__ПЕ£
\ вестния художникъ, дирек- следъ това той съобщи, че следваното лиие побегнаД
; торъ на художествената ака м рътъ на финансите е при- и се скрива въ кжщата^и1
демия въ София, ще държи готвилъ единъ законопро- Илия Камбуровъ, KEggJiS
въ града ни 6 нови художе ектъ, съ който иска 7,200,000 сето, който понастоящем
ствени сказки отъ вторникъ л. свърхеметенъ кредитъ, отъ се ежди за нелегалната де*-.
8 того до неделя 13 с.^ м. който 1 милионъ ще се давключително. Ще държи датъ помощь на пострада ность отъ Русен. в п. ежи,
Стрелбата продължава «
следните сказки: Римъ (две лите граждани отъ пожара
хвърляне
на бомбл, Кжша\
сказки), Венеция, Арабско и на моста въ Ловечъ.
е о б с а д е н а, о б а ч •;
МпвритаНско искустпо, Ял1,200,000 л. за довърш лицето продължава да WP
хамбра, Старобългарско из ване
на опожарения театъръ ля отвжтре. Взети еж м^Р™куство и Руско и з к у с т в о въ Плевенъ
и 5 милиона за и всеки моментъ се очаК
(Москва и Петроградъ).
възстановяване на моста въ неговото залавяне.
:
За занаятчийската излож Ловечъ. Помощите ще се
София 2. Конфликтът* i««J
ба въ гр. Варна, която ще изплащатъ по специална ду калифа1 ските власти
наредба
одобрена
отъ
мини
! се открие отъ 20 септемВидинските е изгладенъ кат
\ ври до 6 октомври т. г. по- стерския съветъ. Следъ това калифатските окр. УПР*^,
се
пристжпи
къмъ
разглежI стъпсатъ вече уведомления
тель и кмета еж посетил*
до Вари. окр. постоянна ко- оане на законопроекта за Видинъ и наново било PJ™окржжните съвети. Говори
i мисия, отъ желающите за Петко Стояновъ (р)
решено следъ помирени^
наятчии да участвуватъ въ
между двете страни да К
Продължаватъ разисква
изложбата. — Между посо
сетятъ панаира
чените предмети фигури- нията по законопроекта.
юнаци
ратъ музикални инструмен
Печат.
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ти — българска изработка,

М-ръ Тодоровъ за ввнооа

. Престрелката въ Pjce

