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- Г а Н К О В Ъ МОКЪ ТЕЙТРЪ *8йВ01!Ъвг- СОфНЙ

Д Н Е С Ъ рекорди» н а к и н е м а т о г р а ф и я т а

ВА л» тшщтп
Кай-хубаввта франц. национална «попея

ДОЕШЕ ЛРИПВП' п Ш Ш Ш Е г И БЙСТМИЖ
рБОНЛМЕНТЪ: s a година 300 лева
6 меседа 160 л., за 3 месеца 80 п,

ОБЯВЛННИЯ j ао 1-50 л. кв. см. Приеиа**
се в*, агенция „Книжнина" до пощата '

ХИРУРГЪ-ЗЖЕОПВКДРЬ

Хр. С-Й-въ (вдвокатъ)

Театралния селоивнъ оркестръ подъ дириг. иа г. Лл. Папамчевъ
•'••'. изпълнява специална музики
• •.•••••:*..
Начало 3 пол., 7 пол, и 9 пел, ч. Неделя 3, 5, 7 пел. и 9 п. ч.
'Предварителна продажба на билети при касата на театъра'
отъ 10—12 и 2—5 часа

В лагопожелание
sa Мусолини.

«« прмемвтъ.*аъ.' Ш-.
ттмщшттгь *•
Стоилъ > саяемджййтв,
при агенция* 1»ФЙ|)Ь^
срещу Ситето/ч.аави'
лиона д о Шщтптяп
г.толт» и иапрвво въ
печатницата , на Двf ри Тодоров*
Въ провинцията
приематъ отъ наииrfe настоятели.

ФАЛШИВИТЕ

miwtm ШШНШЙ.
Рвиъ 17. При откриването не
Софи»
17. От» две седпредседательтъ, следъ
По изложението отъ централното управление иа съюза Сената
мщч
птть
на
овацията,
която
б
е
направена
на запасните офицери за иашненятйта, ноито требва да на Мусолини при влизането му Дирбнцяпта иаорганите
полиНията
се внееать въ закона за пенсиите .
въ залата, произнесе речь съ еж вь влвдктт. иа гейма^Приема всЬки д«нь ул. Преславска iej
Закона за пенсиите не'даде 7500 ла. м-Ьсечнв съ добавъч която подчерта възмущението та банда, коягв фелшипина пенсионерите пенсии, които ното, ако остане; 3) Ако доба на Сената о т ъ проектирания
задоволяватъ п о в е л и т е л н и т е вачното остане, да се премахне атентатъ, а въ сжщото време цира 5000 лв^ йаникоти.
нужди. Размера на пенсиите ограничението за получаването и за пропадането на това пре- Усилната на пояицкята да
далече не е съгласуванъ съ му; 4) Пенсионеръ получающъ стжпно предприятие.
залови фалшйвмкаторит*,
сегашните жизненни условия и 2 пенсии да получава 2 доба- Председательтъ на сената виещи в$ у§§нчаха s i уе-,
чутовното прогресивно разсте- вачни; 5) Ма пенсионери по изказа най-сърдячне блвгопо- П»ХЬ.-''
':::'.'ЙЙ:|
не на скжпотията. Закона даде стари отъ 60 години да се д*' жепапие иа Мусолини, -който
Въ м в а нжща - ш ъ ^
на малките пенсионери трохи. по 20*/» повече; 6) На семей ее е отдалъ всецйно за преусПенсионерите изнемогватъ, Съ ства на загиналите презъ вой певането я аеличиете на И-Лозеивцъ ее заловяха попоследни усилия те носятъ теж- ната да се дава освенъ инва талия.. •>•
ще намЪритв винаги въ склада на
':,'.;''- голеюата чась тъ фад.
лидна, но и за изслужено в р е
киятъ жнзненъ кръстъ.
Мусолини благодари на пред- шивинаторит*.. Вь обща
3BJP.- X v ^ L B 3 E » O : B 0 3 E « . £ C •
Централното управление на ма пенсия, ако е изслужена седателя на Сената аа това та елша е монтирана и
ул. .Габровска" № 25 до гората
Съюза на запасните офицери 7) РодителитЪ на вагвналите
Гел*мъ изборъ отъ таблени месингови кревати. Пъре представило иа г. г. минист преяъ войната да иматъ право проявление на симпатия, че машината, е ъ иоято o r
мкачественм пружини. Продажба на едро и дребно.
рите и народните представи иа пенсия, ако годишния до печалният* епизодъ на 4 т. ни били Отпечатвани и: баи«
:-- '??±1
тели изложение за изменения ходъ не надминава 24000 лв.; най-малко не е смутилъ спо ННОТЙТ^; . •
Цони ф а б р и ч н и
1—1484—10
та, които требва да севнесатъ 8) Да се даде увелжченяе яа койната и иолзотворната рвУштшнфвят т, че ^ал\:
въ закона за пенсиите. Въ то вдовиците ио младя отъ 40 го бота иа итялиянения народть mtmtcnmtptttmh
HMQAU ..j;i«
ва изложение се констатира, дини; 9) На ядоояците поетжнито
еъ
туй
са
*
прикженвла
це.гь
4я
фялши*ицщ)*Щ
че по отношение на пенсионе пили н» служба да не ее отн-Ь
рите не еж проявени въ до-матъ пенсннтЪ; 10) Да ее ува> дейностьта": на правителството npciuiHHo S0Q9 л . Шкмтщ,
Съвършено упростени — най-вкономичии.
статъченъ размЪръ тия грижи, ясатъ всички лекаяяа на нн което доблестно защити прас- Г-та ttptm •тг tamnt l e w
1 1/2 конски сили само за лева 16000
които еж направени за чиновни- ввлидит^.
тижа и достойнството на Ита- t »тмчатапа. Встт шчеството. Съюза констатира Въвможностьта ва удовлетво лия, като велика сила, докато работени tins тгьхг - #анк3 конски сили само за лева
22,000
окаяното положение на пен рението на тия иакаиия ее под
при Геотрхчас Д и н о д о в ъ
сионерите и въ това изложе крепя отъ даденото кратко по оттатъкъ океана се вземаше н$ти зя 31 мшлнФни де#*
opimnmn
ние посочва на измененията ложение на иенеиония «>ондъ решение по една отъ най теж- еж аяломнм omt
грг Варна, ул.» Съборна "Ms 56, теле*. 415
които требва да се направятъ
къмъ
30
юинй
т.
г.
Капитала
1—1472-4
кит-fa
проблеми,
пеставани
отъ
но
влатьтя,
мредвниШ,
въ закона за пенсиите. ?
въвлива на 420,186,806 лева. войната!
31 ерша ПФ 200 ктщщ.
ва 1924/25 (от* 1/J.V*
тттшштшвшт Ние даваме кратки извадки Прихода
ф
1 МНЛМОН* Мва. 'vViH 1 :,
Това
•
важно
за
Италия.
1934 до 1/IV 1926) —15000000.
отъ тия изменения.
Отъ инениятв ня в*щ*«
Искатъ се следните'"подоб Равкодн дори като се поеочватъ
»»
лица
фалшификацията е би-,
рения на пенсиите на бивши още неотпуснати 1714 нови пей
Sa хяшячевке «шетаме и парно боядисване ма равня дрехи,
лв толкова успешна, че и •>
спи
и
предположими
1500
нови
т е държавни служители, вдо
жлатев* в пр., et иримевти въ ул. fi-ий Септамврвй Л» 4,
динъ опитенъ банковъ яивидите и сираците отъ войни искания и др. — 137857517 лв;
epepjy бирариите „Тунелъ" и „Стария Боръ",
иовникъ би. я взелъ за ис
Въ ивложението се поеочватъ
т е и инвалидите: 1) Изравне
до *отогр«Фиятл Рембраидъ.
тинска. •';''. **:' • •'• -.•' '•••^::Г\<
ние на пенсиите на всички нови И8ТОЧНИЦИ; лихва по 12
Пряематъ •• ва чистене и боядисване всЬкакаж дрехн я
Установен» е, че нито ед
стари пенсионери съ тия на яа ето на оумит-Ь внесени въ
на отъ фалшивите банкно
илатове въ равни цветова.
пенсионерите, който ще бж- Б. Н . Б . и ваемитЬ дадени на
ти не • пусната въ обръще*
Бърва, солидна и акуратна работа.
датъ п е н е и о н е р и т е общинигЬ—48000000; отъ приние*
' ' "'''
" • 1--с--'"\
1—1615—5
Съ почить: Я. Г. Васнлввъ
по най новите щатни таб хода на обгцинигЬ и)др. 20000000
До сега еж арестувани 8
лици; 2) максималенъ пределъ 8 на сто пенсионна удръжка •ондъ. Тави оума тр4бва да се души, двама отъ които нея»
200000000, помощь отъ държа удържи и внесе въ «онда. По ци, единъ отъ гЬхъ иижевата вн-всто доеегашнто доба становленията на ваконава пен неръ; заловени еж и всички;
въчно 200000000.
сиите требва да не останатъ материяли, хартия и пр» : -"
Съюза
на
вапаснвтЪ
офицери
неивменени. 5) Да ее еъбератъ
За да замаскиратъ фал.
ШШШШШВшШ
е извършялъ единъ «ктъ на предвидените и невнесени су шификаторите еж имали
висша еараведдивость, като е ми отъ бюджетите на общини специална барабана машина
повдигналъ въпрова ва пенени- т е и окржжнвте аъветн. 6) Да презъ която прокарвали
т4>. Пенеионержт-в му длъжатъ ее яояскатъ настойчиво повтди- банкнотите за да ее енвчпривнателностъ и благодарност!.. ленията отъ театрите я др.
кать и ирегънатъ иа четири"
Гръцне-Българската емиграционна подкодисия известява на доиуишбрееиите кандидати Ивложението е добре обмие- Ср4детва ва повишение на и се даде по този начинъ
«игрвити отъ гр. Варна, че на 18 т. м., среда, ще пристжпи къмъ разглеждане на депата имъ. ленно. Исканията пай-оеиова- пенсиите има предостатъчни. видъ че е много употребя-;
Всички еж длъжни да носятъ съ себе си документите си за правособственость, —тапич, телни и напълно приемливо. Повишенията етаватъ отъ пей- вана..'— •••' -^ • •• >•'• •;. ^v.-.-.-7;rj
Отъ положението на Фонда ее сионенъ ФОНДЪ — собственяость
Спедиална комисия започ
Итостни и нотариялни актове, дарения, продавателни договори и пр. а онези отъ гвхъ, вижда,
«онда дава въвмож- на сегашните я бждащите на описването имъ, за де
1ито иматъ наследствени имоти и по едно удостоверение за наследниците на починалия пости вачеувеличението
на пен- пансионери.
установи коя серия еж и
•слъдователъ, отъ имотите на когото еж декларирали наследствената си част...
сии1"Ь. Посочените нови ивточ- Основния яя ваяоиъ — кон номерата имъ.
ОнЪзи о т ъ тьхь, които не се яватъ, Подкомисията ще разгледа далата имъ въ гвхно кнци сл. наложителни. T i сле
ституцията и чл. 166 ч иъвдигКктствие, съгласно чл. 16 отъ правилника.
напълно приемливи. Лихвит-Ь налъ пенсията на държавните
Заседанията на подкомисията ще се сьстоятъ въ Общинското управление вскки день требва да се увеличатъ на 12
чиновници въ бевенорно право
ъ 8 до 12 часа сутриньта.
на сто. По тоя въпросъ не мо на пеноионерите и вадължение
София, 17. Съобщвватъ втъ
же и да иша споръ. По въпро на държавата. Съответните по Белградъ, че едно сръбско;
ул. „Одринска* 22 участ. II."
1) Дело Ж 2642 Елена Георг. Даведопуле
са съ дадепитЪ на общинитъ- становления на вакона аа дър хвърчащо отдЪлени» въ йава2)
„
2844 Георги Валтаджисъ
192955588 лева тр-Ьбва дори да жавните служители,, вакона ва дарцч въ ра1она на Галщнв-л
ул. „Св. Атанасъ'
32
3)
»
3192 'Анна Георгиева
.
в
ее
повтжни малмо поиначе. На- военните лица, положението ва ца б* иивиадзкв отъ •оВ*»-'
I.
4)
4174 Хариклия Дим. Тракоглу
ж я Парушева
• И.'и
ивтика,
това етана съ ваконит^ подо*ицери*е.'« др. е* «върда дета •* Вардарсво, вл1двт»ке
I.
*
'
п
:
5)
»
4175 Яни Дим. Тракоглу '
отъ
6/IV
1912, 14/VII 1920 я иатегоричность нвтъкватъ това ка моето со завърза морите
I.
53
6)
„
4176 Анастасъ х. П. Карабатакъ
» «Княжеска"
20/ГХ
1921
г. Ио несправвдлИ' право на пенсионера я ввдълже- ераигни», поето тр«» н%не*->
•
1.
18
7) • „ '
4182 Хариклия Г. Ставридисъ
воетьта е очевидна и налага ние на държавата. Въ повечето ив часа де оъяванв/ следъ
I.
18
8)
„
4677 Георги х. П. Карабатакъ
отнемането на тия ваеми пово- европейски държавя пенсите ое «вот» чггницитЪ, възпвлзува53
I.
9)
. : 4678 Елени х. П. Карабатакъ
конодателенъ редъ, както и даватъ явклгочително отъ сред ни етъ нощния вракъ, явчвз»
I.
.10)
„
4684 Ставри х. П. Карабатакъ
подвеждането
подъ отговор- ствата на държавата яли пъкъ наха въ непреходният* дебри*
,
„Караджа"
26
V.
11)
„
4835 ПагониТ. Асприоту
но(!ть на виновниците. Налага тя отпуща вначителни номощи.
Сърйит* иагубиха трнва у,
„Парушева"
I.
11
12)
„
5212 Аспасия Дим. Тракоглу
о« прекратяването на »*емит-Ь
бити и иtвoлкo дтандйрям с л
,
. .> • . •.'.
13)
,
6643 (Аатилда В. Кувела
Време
е
и
у
насъ
да
се
при
18 '
и увеличение на лихвит* до
ранени. .•/./.•:
• .••'..'' "• ;'-:!'
Пълномощникъ
Георги Валсамовъ и Жеко Жекевъ „Богданова" 23 ;•
това прекратяване.
еме нринципа на пълното при
II
»27 юлий
7016 Александъръ Д. Крахтовъ
14)
1.
.Солунска" 1*0- 5 !
Ний ще посочи мъ в новинв- равняване на пенсиите. Съ то8373 Щеряни Ат. Ставревв
15)
..,11
I.
„Парушева"
точницв: 1) Равходит^ по пова ще ое премахне допуснатата
11094 Деспина Д. Тракогло
16)
• ...: -СПОГОДбЯ.. ^.•'"'• •;•'$
1.
11
държане службата по пенсиитЬ несправедливост!»,
„
14148 Аспасия Д. Тракогло
17)
V
10
„Македонска"
да
се
плащатъ'отъ
държавата.
Берлннъ, 17. Опита вчера
11630
Д-ръ
Никола
Трано
18)
Искането на съюва иа вапао«5
.•ердинандъ"
2) Пенсионните удръжки да се ните офицери ель високо спра въ Берлииъ на националис
19656 Димитъръ Ор. Пападапуле
19)
тите да организиратъ проувеличатъ 10 на сто. 3) Глоби19657 Каролина О. Пападопулосъ
20)
т-Ь на учвстницит* яа Фонда, ведливи. Т е сл. иапълно при тивъ Локаринскнте спогодби
19677 Яковъ О. Пападопулосъ
както и ония по чл. 75 отъ емливи. Положението на Фонда манифестация събра само,
19678 Теофану О. Пападопулосъ
22)
„Солунска"
19
„
I.
21081
Панайотъ
Мистакидисъ
ввкона
ва държавнит-Ь служи- допуща техната приемаивость неколко стотици мйдежи.
23)
„Св. Атанасъ" 25 » I.
21310 Нико Д Парусиядй
тели да се внисатъ въ пенсио- Ние пе се съиниваме, че тия Националистическият пе•24)
„Фердинандъ* 65 „
21379 Димитъръ П. Чалйки
ния ФОНДЪ. 4) Превъ 1922 и 23 искания ще бльдатъ . приети чвтъ посрешна твърде хлад
„Португалска" 18 » 1.
21382 Домна Теох. Стефанова
г. *оида се ощети съ 50 ми бевъ ивмененяе. Овмо по та- но решениею на съюзници
26)
„Княжеска" • 18 , „•' , I.
т е да започнатъ отъ 1 де22985 Анастасъ х. П. Карабптаковъ
27)
лиона, като равликата отъ но<
къвъ
начииъ
ще
се
равреши
„Соиунска"
2
7
•"»•:'••
'
*
кемврий изпразването иа
10351
Василъ
П.
Парасковъ
вит* повишения иа ваплатата
28)
Кьвлнската
зона.
големия
пвнсионенъ
въпросъ.
я«
се
удържа
вя
пенсионния
On» подкомисията
1-1517-2
Варна, 16 XI 1925 г.
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Анкетната комисия

1IIII

Атина, 17 (АТА). (й*идуиар*Л-.
•^^по^Ц®н*^80 '^HIOO.im«iMi
иата аншна в»иййна на 0. И.*
за првйзмасйнв иа гръцко-вългар.•Обтявсит*> а»швя**^о ЩШтит щш
Кои министри ще изл»ат'. чапична илх пълна праивпа сния индодзнтъ призтигни дна*ч.
С*фия, 17;, Диасъ -.нар.
елвдъ пладнв туш», песрвщяата
Ш ръ Вълкввъ за прпйгЬната. Печата « «ризата
втъ главная диреатвръ на М-ветв првдет. Хр. Бупевъ (сод. д )
ШБ-ЬЛО е&Р* ще с« продавамеамо 3 дий
Свфия, 17. Въпросътъ за про- •тидатъ подъ негово шафство." на въишиятъ рабати Иафазаглу првви питене до м-ра •« на
ивната на набинсга t ш\ вввята
По кабинетната крива Димо и миа ка ариннта геиералъСри- земледел. по експлоатацията
решителна фаза.
Кьорчавъ излиза днасъ въ в. анази.
1 на пащврскигЬ гори.
ь
Всевъзможни слухове се рав- Нозавмснмость съ ,уводкщ ста
Прие са на 3 четене за З п р о - в ©
Ньиъ 6 ч. прадеедательть на
««Аояурни»' аптеки чдо'¥ш
прострвняввтъ на всеки часъ- тив педи заглавие
нониг.ипта Сжръ Хораций Pyts- конопроекта за прибавка за на АтинскитЬадявжи вкл.' еж:•»Денчевъ ул. |Н«ш
два за реконструкцията на ка
бОЛДЪ КГД8ВНКТЪ ЧЛ8К030 бЪХЗ бележката по чл; 768 етъ
•< Атина, 16(ЯТЯ) Занимава-. Бораджнввъ уп^Царь борий
бинета б и л о
ту въ ед
изпратен» втъ пра на цншн търговския законъ.
йкн
се съ-мисията на между и. Спасоаъ •, ул«;> аВладксл»^
на, ту въ друга форма, обапе която завършва съ.» следното* рабвти Пафвтъ.
народната
анкетна комисия
като положително се говори,
Дашурни л*нерн довечера с
„Теранътъ на Дем. сговоръ Срещата врадължи опело единъ
че ще излсзатъ м-ригЬ , Кал- въ основит-fa си може би • часг. Ранаекеня йЬхи гледищата Кр- Пастуховъ. (сд). Съдър съ последния инцидентъ на Д-ръ Апосголом, ул.^Мила|
българо-гръцката граница
•фовъЛ Моловъ и Тодоровъ, вдравъ — казватъ. н^кои — но пв взешанв необходимите tatpi» жанието на тронното слово вестниците и з к в з в а т ъ нова 24, Д-ръ Куртвв-ь 1
като на местото на Калфовъ върхътъ е счупанъ- Пирамидата за предпазване да не се пввтдрнгь е извънредно сбито, кжсо и надежда, че ще се препо Драгоманъ 50-и Д-ръ Ст, ц
на отговаря на чл. 139 отъ ръча на О. Н. . приема повъ ул. в септемврий 9,
ще бжде професоръ Моловъ. ще са провали отгоре надолу, подобни инциденти.
йояисмпта ще остана 3 дай м конституцията.
защото стълбата се мете от
Варненски Гр. Др. fi,
нето на балкански договоръ
на местото на Моловъ — под горе надолу.
То требваше да съдържа по подобие Локврнските ще представи на 19 т, к.щ
въ петънъ ща заиине за Сафйя,
председателя на Народното
Като политическа сила Дем. следъ > наета ща вв ;завърна в t.нещо повече. Положението спогодби отъО.Н<, като един въртъкъ ^заветната immpv
cгo 0 l
на страната • извънредно ствено средство за осигуря ска комедия»твДатат# кахуц]
събраниеП Haйдeн•въ7~н*i * P' • ** провали; нвговиятъ Женева.
тежко •— това не е тайна ването траенъ миръ иа Бая- та" ^(недомерче). въ!3 ще&щ
й с т ^ - м Тодоровъ - проф". + р о н т ъ • - п р о б и т » - т о й е
за
никого, освбено финан саните и сегашното тери отъ Дарио Никодемй.
w
^
"••' "". ,^ r"T
IxzX завзатъ отъ паниката на евоясовото и стопанско положе тория лно'положение наблиана
Прага,
17.
Избрани
еж
въ
за
Д иловъ.
! т в отговорност!..
' .^Нонстатеранй еж>т1чарг1 ?
зкия изгокъ.
Живо са коментира факта,! Грижа на опозициоиигкпер конодателните избори на пър ние на страната.
чай на заболеване отъ ци*
Днешното
положение
на
во
гласуване
185
депутати.^
Ме
ча Колушевъ втъ днвсъ мапу-J гИи в д а н а с т а н я т ъ разлагащиритъ
и 2 отъ^тифусъ.
арената
Je
много
по-лошо
Атина, 17 (RTH). Презъ
ща дирвкторството на в. »Сво-;т% с е ч е с т и отъ. велика -обще- стата се разпределятъ както
отколкото
мин.
година.
Тази
Варнвн
следва:
чехословашка
землед.
време когато международ
4 окр. постоянйшнй
бодна на
речьи ставакато
дирек- с т в в н а с и л в т и х о и с м н р в н 0 п о
торъ
в. „Слово"
година
земледелското
про
сия
открива
въ с. Козлуд]
партия
33,
популиска
21,
чехо
ната
анкетна
"комисия
вър
.п«
«
с
е
,
имъ.
има предъ видъ, че в.
и я т „Сво м 4 с т а т а
словашки социалисти 17, соц,- изводство не намери пазаръ шеше своята работа, като Варн. околия, нисша sw
бодна рачь" е сьздаденъ отъ
Го%емите.
вжтрешни
борби
демократи 18, националистиче въ странство и преизводите за вправержение на българ-, аамлед. училище съ дшв п
м-ра Тодоровъ, който го и залезяатъ
Утрашниятъ день ще бжде ската 5, занаятчийската 5.
лите еж въ много тежко ското. твърдение една- коми- шенъ курсъ. ^чабнштам-оЩ
финансира. Твърди се, че .това
нареда,
па
благоразумието."
ГН»мскиг» партии печелятъ положение.
таджийска чета, идеща отъ^ ще .трае 5»меседа.«г1а -уч<
• станало вь надвечерието на
следните м-Ьста: земладелската
Праойтвшзпто не ора Кула, ч- премина границата ците ще се дава^ Творатичй
излизането на Тодоровъ, за да ( Htssa ренонструкция.
подготовка по it
заеме директорското мЪсто иа
бофип 17. Въпросите за ре* партия.21,. социалъдемократи еи.разлйка иажду социа- между., гръцките постове 80., практична^,
ки
отрасли
на селското сте
ческата
работническа
партия
своя собственъ вестиикъ.
конструкцията на кабинета та
лиети и комунисти. Следъ и 81 и влезе въ с. Медово,
Въ мЪкои сговористки среди зи вечерь взема нова . фаза 10. националната партия 3, со- унищожението ка-'-нойяуки- кЖдето малтретира селяни нство: лозарство* "О»ощарс1
винарство, пчеларство, 6yt>
и отвлекла добитъкъ.
са твърди, че е възможно предъ видъ иа това, че.Ляп-1 циалистистическата 2, хриетим-ръ-председателя? да, продъл чевъ не иска да участвува въ анскигв социалисти 6, комуни стйН» евга a w w a щш-гЗвбельжиа на Българ. те- ство, млекарство, скоюл^че!
и пр. За учайицисе паие*
жи кризата, за да не съставя кабинета, както и отъ отказа стическата печели 28 места, елбдването на сециалилегр.; агенция: Обнародваме лица не по-млади отъ 18
словашката популистическапар- СТЙТЪ.
отъ сега кабинетъ, затова, за иа Буровъ и Данаиловъ.
г
ната
тия 16, унгарската землед-вле'телеграма само; за и да-иматъ^найччалкооспв
щото Буровъ и Ляпчевъ огказТо тиква народа въ .опа- ' ° Р
Следствие
на
това
м-ръка
партия
1
и
автономната
пар
ватъ да взаматъ министерски
))4
да дадемъ идеята за гръц- образование. '•
сенъ
пжть.
Не
е,веренъ
из
лредевдательтъ заяви, чо тия'1.
постова.
раза въ тронното слово, че ' ките методи, които с« съсИззестиоа са на мак**ож
Вскпки министри еж преиз е било установено равнове
ч, Въ последния момаитъ пе съ други хора не жела» да
та-емиграция и; род»люби«
брани
съ изключение този на сие. Мина бурята, презъ ап- тоятъ въ непрестанното раз- българи въ гр. Варна,-Wf
пепълни
кабинета
и
заради
реконструкцията на кабинета
реконструкцията > >св търговията Новакъ и този на рипъ, но ние бехме свиде пространя8анв_иа измислени диционната - вечеринка tm,» %
са говори отъ , кржговсте око1 това
народната просветаМарковичъ. тели следъ това на.редъ у- новини по адресъ на наша- жество уИлиндень", кМто
л^оЛяпчевъ на вече за рекон отлага лошо би за шюооци.
Между-..избраните фигури-.
проектираше да ! се яац*«
По този въпросъ правител- ратъ. главниятъ докладчикъ на бийства,-каквито еж случай та държава.
струкция, а за пълна промяна ствениятъ
втория денъ > на „.Велик»
печатъ, взема.- друго бюрото Сърдиновъ И\ всички ните въ Севлиево, Търново
Русе и др. убийците и под
на.кабинета.
ще се даде на 21 *тог6|зд
становище:
лидери съ изключение на Лег- будителите и до този . мохангелоаъ*день; вечерьта«|]
Грв$ри ее 0itnfueumt.iemt(h
В. ,,Слово"
манъ, .немски , националистиче ментъ не еж открити.
щу неделя въ Юнашви»*1
nu.Mftin, че u:^pwi*
н* пише: «Оглушителниятъ шумъ ски .лидеръ.
Изборите се произведоха
лонъ,
при най-отбрана прог|
вФ&натя uuep.tMum. Шж«елкойто некои вестници дигаха
почти при военно положение, БаналоБЪ-Етоенчевъ Ианчевъ ма, съ съдействието йа* Ml
Разпита на ПОДСЙДИШИТЪ
ее е тпашъ на елщш* мие- около реконструкцията, и ко r.blUHlimi'en.. BlJUUIIUTl защото то се. вдигна въ
донската блвготворитеят щ
ето не допринесе нищо за раз*
Ст.-Загорв, 15 Вчера окржж- ганизациия пЪДлексаидро!
София, 17. Полската телег много села едва въ деня на
решението на въпросите,, свъ рафна * агенция съобщава, че избора, и не можаха да ста- ния сж,цъ започна разглежда като половината...приюдъ щ
рзано съ управлението на стра близу до града Вилно добро натъ агитационни събрания. нето на делото срещу Ив. Сто- бжде за въ полза , на*.щ
ната и съ бждащата дейность волно. се предвлъ на полската
Д. Ньорчеяъ (н. либ.) .каза енчввъ, редвкторъ на в. „Зорв" „ Македонски* двмъ. * УмоляЦ
днесъ пише:
на камарата
че
не заслужава да се говори заведено отъ председателя на се всички, които бъха куп!
погранична стража следъ като
в Кризата за пълното.. успо е избегалъ.отъ съветска Ру защото приежтетаува само окрлдания еждъ, г, Борисъ Ба
В. „Свобода*
билети за тази вечеринка*!
•А „Кризата въ Демвкр. сгоаоръ коение на страната и за ута сия воеиниятъ комисарь на единъ министъръ. Този про- каловъ за клевета и обида еж ги,използували, да сеяМ
чрезъ
печатътъ
ложа
ване
политическите
стра
се дължи на лошото днешно
Белоруската съветска републи тестъ на Кьорчевъ се поде
въ четвъртъкъ въ тютюног|
управление, дължи се на съз сти, требва да вдъхновява вси ка > Игнатий ;Вевалийски, койтоотъ цепата опозиция.
цепата адвокатска колегия давницата на Атанасъ Пир
нанието» което е пробило ве чки при разглеждането и. раз е билъединъ отъ видните ко Кр. Пастуховъ продължи въ града е въ. защита на «пред ски и Димитъръ Богданоп!
че и стените нп Дем. сговоръ, решението на тези въпрози, мунисти* Нему се дължи по за разтурването накемарата седателя на ежда г. Бакаловъ да ги>ааверятъ^^в.*д«1бж||1
че бишуващата политическа и които изискватъ сериозно, от грома на армията на Деникинъ. Само въ България може да
Подсждимия г. Стоенчевъ валидни. . ' . , ' , •
.,'••.'• :::4
стопанска криза , може да се насяне.
си
играятъ
съ
камарата
ка
заявява
че
преди
неколко
ме
Предъ полскитЬ-власти той
Едно пила тържеотю. Вч«
преодолее само чрезъ «една
В, Дом. СГОВЙЙЬ пмшг:
е заявилъ, че е разочарованъ кто си искатъ съ цельедна сеца' бившиятъ н-къ на общес въ ЗУг ч. следъюб^вдъ г, фр
.Всичко това бе предметъ отъквмунизмагзащбто господ партия да продъли своето твената безопасность въ Ст.- ския консулъ .въ града^ни.!
(с«ена яа управлението".
j Загора, Ясень Манчевъ му за- де въ Кино Ранновъ тържеа
на догатки и грижи. Българ* ствува 1 интригата, клеветата, управление
В. „Епоха*
скиятъ народъ не е закреп- завистьта. Той изказълъ въз
В(.еки день се доказва, че несълъ едно писмо което ис но представление съ гол*»
йНвродняците въ Сговора во- налъ за нови кабинети:
мущение отъ болшевишките правителството има насип- '•ка лъ да бжде. отпечатано въ филмъ «Чудете на |Щ*т
дятъ най- скрита борба ; про- Кьорчевъ — Юрдановъ, Па-. водачи и отъ техната дейность. ническа природа, която раж вестника. Въ това писмо той който има за [сюжетъ нвйтивъ демократите въ Сговора стуховъ — Чешмбджиевъ, >Ювда убийства и прави всички изнася, че Георги Бакаловъ, бавата френска епопея- П|
И обвиняватъ Ляпчевъ, че ис- товъ — Станчевъ, Малинотъ
усилия, за да задържи вла- известния комунист]., билъ из- ежтетвуваха:поканени? оть
калъ д а унищожи отвътре — Костурковъ.
стьта. Вие сами виждате то чезналъ, по необясними причиСофия, 17 Днесъ при м-ра на ва — и въпросътъ за ре пи, като визира председателя консула: г. п окржжния >--i-ynij
Сговора, като вместо него за
правоеждието се яви народни- конструкцията не може да на ежда, Б. Бакаловъ, жена му витель,< кмета,.* -"началника 2
едно съ Малиновъ да издиг
ятъ предстпвитель земледел. ви спаси.
окр. управптель и други лица, гарнизона^ висшип*вовНИй?'Ч
нал» кат* обществена сила де
челници,! шефовете на<»учр|
Минчо
Диляновъ,
който
моли
мократическата партия,,която
По-рано можеше да става „замесени въ бягството ма Ге^ денията,-членовете- на«»фр
да
се
внесе
законо
проектъ.съ
орги
Бакаловъ*.
да стане центъръ на бждащи
за реконструкция
ската колония,-видни«гражда
който безследно изчезналите въпросъ
политически комбинации.
а
сега
само
зе коренна про
Манчевъ далъ това писмо на учениците и ученичките^
да
се
считатъ
за
мъртви,
за
да
J
••-• „Нашето вчерашно съобще
Криза съществува и Стоенчевъ, като се подписалъ. френския копежъ' и пр* 1
могатъ по този начинъ наслад-1 мена.
ние за различните групи въ
въ
партията.
Въпросътъ за Когато Манчевъ дошълъ прй
да си получатъ наслед реконструкцията
Откри i се съ УМарсйлещ
сговора, които помежду си воГаброво. Стихиенъ ниците
не требва него да си иска обратно пис
ството.
и..„Шуми
Марица" които
дятъ етчаяна борба за надмо пожар ь избухна през
да го мислите за домашна мото, Стоенчевъ отказалъ да
ха
изслушани
на крака, yq
щие, се потвърждава съ едно
Паротъ,
17.
Споредъ
сведе
работа.
му го даде и му приписалъ сжпредставление остави, незао(
допълнение: стариятъ народенъ ноща срЪщу 17 т. м. ния отъ Фецъ, никакъвъ опълщото
.писмо
и
го
далъ
на
Ман
Той е вече общественъ
ви спомени у присжтств|
сговоръ е раздвоенъ — едни въ текстилната фабри номощеиъ амисарь не е пред- въпросъ.
чевъ да го подпише.
;'-;-Ч
еж съ симпатии къмъ . м-ръ- ка на Христо Метевъ, ставяпъ на французкяте вой България външно е изло
Стоенчевъ твърди, че авторъ ЩИТе. •
лредседателя Цанковъ, а много която изгорЪ. Загуби- ски -предложение отъ Ябдъ- жена много зле. Докато вие на дописката е • Манчевъ, но
Бараеаска стокова. Ц
отъ неговите приятели се от- Tfe възлизатъ на око елъ-Керимъ.
последничтъ се билъ уплашилъ
държите..властьта,
ние
ни
делятъ отъ него. Видни сговоВчера се продадох* ввго
•: Прага. 17. Съгласно консти кога твкъвъ кредитъ нЪма понеже билъ сродникъ съ Ба
висти мислятъ, че и да yarfee ло 4 милиона лева.
туцията* правителството пода да получимъ отъ странство. каловъ, и . затова гискалъ у да 34, кукурузъ за '250-?3875СН
Цанковъ да закрепи сегашния
де оставката си следъ законо
Кризата въ кабинета е представи за автори на допис 1 ечмикъ 405 лв., 8'бобъ J
«абинетъ, нищо нема да спе Бълг Народна Банка дателните избори. То ще преголема. Това го съзнава и ката единъ земледелецъ и е- —7бйлв. 2 зимница*>565--«
чели, защото .страшната ико
яурсъ .17. XI. 1925 г.
дължи да изпълнява длъжно- военния м-ръ, който въ по динъ комунистъ, които i-били лв, 1. просо 325 лв, р,1
номическа криза, която преKaufeo шл\ стьта си до образуването на следните 2—3 дни напре- агенти въ общест.- безопасность 465 лв. 100 кгр.
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