fg?£fift« *~Ш

^ Октомври Ш2й ».
гтппптяннин linn

ftpoft '4$B.

<|«иа 1 mi.
пиttrHHiMLiMftimmiiiiiHTi»инм

' К и н о Р а п к о в ъ ндонъ тептръ „Одеонъ*-- София;

като ная-разпро
страненъ вест.
нйкъ въ гр^адаи
погопЪмата част
на Сев. Бълга
рия, .иай-добрв;
реяланира,:г
РвиданмтЬ дад«.
ни въ него пое
тигатъ атлична

Очаквайте в т * четв*ртък* втория сюрприз* с *
ненадминатия фипмъ
•-.;;/:

С * участието ни вълшебника въ кино искуството

ЩШЖБЕШ ЯРИНЕЩ

инФOP^зяци^нEш^ciTjйлi

%ЩОНЛМЕНТЪ: за година ЗОО.леяа""*|| т'я
м < имен* 160 Д, за 3 месеца 80 а. II ТКД'

СКРЪБНА

| ( х Ш й Ж и я rrto VSSK K». СИ. Привил,
>\\ се въ. агенция ;Книшнина' до •Uomnl {

ВЕСТЬ

I Съ дълбока скръбь. съобщаваме на ; роднини, приятели
и,
« а ш и г ч а м н о г о о б и ч н а т а ни дъщеря и сестра
"Р- е л и и '

Никодинка Димитрова

Ив. Мосжухинъ и Н. Писенко
Участвуватъ 2 оркестра с ъ спацаялна музика:
Флотския и оркестра на г.ft.Папанчевъ
Начало 3 пол., 7 пол. и 9 пол. ч. Нвд%ля 3 , 9 , 7 пол.и 9.п. ч.

дбищинамп

АвшЗск&та флота
се концентрира срещу
Турция.
• ;

Берлинъ, 6. Съо1щаватъ
Внем, 3 Менча, коя[го е пуснаха.
!
тежко болна, се яви въсжда Госпожата и сестрата на отъ Атина:
съвсемъ отпадната Това с* Паница, които б-вха разпи
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^дължина силната преумора,|тани като свидетелки, се английската средиземно
понеже презъц-влия день тк' държаха не предизвикателно.
.говори предъ ежда и поради | Следг обпд» прокурорът* морсиа флота сд нон^ен-;
усложненията на болестьта й. • пр$изнесе
вбвйншпелнаШ трирани нвдалвчъ отъ
;Поставена на болнично .лв-'l^fc/ 'Трлбвл ег егжя.шпв гръцкия брЪгъ близо до
гло въ залата на ежда.тя ia опгбплежимг, че той още залнза Волосъ.
представляваше смъртникъПредполага се, чо та
дплшо
Силно тя се инервйра при отъ почването на
зи
концентрация е вь
разпита на свидет«ля Бум- се покшзй отпшно протиег
баровъ, баджанакъ на Па Менча. Bt речъпга еи той свръзка съ предстоящата
нтадна it Бглирил, к$пт$ нрйза пс Иосулснйя въп
§п&цимлист* по кажхитЬ и демерически вмести1 ница.
у Бумбарбвъ се държеше сравни сг нтсакв* еи авш- pocv.
,
СЕ ПРЕМЕСТИ
много нахално не само спремо настанена държи*.
п ул. Чепино-дом* на г. Г . Атанасов* срещу банята и
не!Я, но и спремо ежда. .Той Требвало Менча да бжде
ТО 1 1
новот» здание на Г . Михалъ Филипов* и църквата и Св
наричаше Менча подиграва оеждена, защото иначе Ев
Aiijrapa, 6 АнеапрттшБогородица"— II участък*
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ропа щ-кло да погледна на на Тефинъ гушидъ бей,
телно Жана д'Даркъ и не
обръщашш внимание на пре Виена като на градъ, въ който посрещнат* та гарата «тъ
живота на хората не е гадседателя на, ежда, които на рантиренъ. Речьта на про Ивмстьпаша, миниетритп,,
неколко пжти му напомни, курора б е твърде слаба. ; множетео депутати и
че той е. длъженъ да отго^ Защитниците на г-жа ПапредставителШпп на tun
варя прямо на въпросите, ница, по всичко личи. че еж ломатическия корповг. '.";.
които му ct задаватъ, а не платени отъ. съветската леда
хвали предъ ежда режи- гация въ Виена — искаха
за и а к о л а д * и бонбони на ул. „Царь Борис*", № 10
ма'
на Стамболийски, еми-1 дв изкарвтъ убийство^го""^ йа д-ръ Кулевъ и Дръ Вазввъ.
срещу Матей Недков*
грантите
j Паница като д-Ьло на заин- Пирижъ б . Захари Захариинсшна шинш пиесно Холандско К А К А О ^ Буйба^йъи пр.
прйана предъ еж-; тересувани хора въБългария. •въ, единъ о т ъ нападатели
ГолЪм* и з б о р * на разни луксозни бонбонерй.
да* че при нмършвно првстл-j Късно вечерьта започна т е на председателя и под
А|§Т1яни| rentsMi. изйяръ на- шешад* и бонЗонн
пленив въ България Панкца е ! речьта си защитникътъ на председателя на бълг. Нат 0
родължи до рояйо съ б ание
ат* фабриките »Паавъ"--„Майстрани и — в Киолеръ в и др.
Я Ж . ^ Р Й Т Д Ь 1 ^ !1Го\Гу н ощь
- Р '> -о«р»

на 15 год. възрасть
пршда Богу духъ д н е с * , на б октомври, 2^ч. сл. обЪдъ катв^
ни оетми .въ неутешима скръбь.
,, Опелото й щегее извърши утре на 7 октомври въ 3 ч. сл.
обЪдъ въ църквата „Св Богородица"
,гр. Варна! .6 октом. 1925 г.
Отъ .опечаленит*:
Мвйка^Василка, баща: Димитръ, брат*: Живко, Вуйчо:
К9чаи'Н«ум*. С«иействаг Ставреви, Рачанови, Блажеви и Трайкови

Д-ръ ;Б.'А€ТАРДЖ

ВНИМАНИЕ!

В-ЕЪ J B - l i f

Приематъ со въ
Агвнц. Нннинина
— до Пощата и
иФаръ*.-— орвщу
, — Сито. '

елучАиим
.. .-.'ДРАСКИ-;.'>ц

Приятель ма.*уйреква:.Л',£•
— Какъвъ си "fH; чов-Ькъ;
тъй натегналъ е живота, и
на твоя врать му тегна tfp
малко хомота, а пъкъ да се
сърдишъ не уме«шъ и не.;
престанно ни всичко са
смеешъ!, .,;'.;. •• -..''' 1;.:.;«г:'*«
— Какъ нема да х а сме<
вшъ, когато всредъ днвшния св-втъ жив-Ьешъ? „...,•:,
': Веселъ е живота!... ^tj^.
. И нема защо нЪкому да
се сърдишъ, ако нЪщо J тъй
ти убива щ врата. хомота,
Или отъ него изклинчи^, !
Или пъкъ съ болките му
СВИКНИ,;,.,^. • . . . . , " . „ : ' . .

'..,,:.mV:

И щя видишъкакъ весело
ще. живЪвшъ. • ".rf.,: ^ \;'.,,.гг
И непрестанно громко. щ*
се смЪешъ
"-,,-.•.,'.- ':>••':-•••,
,,г-;Ха.-ха-ха-ха| '"Х-.:.?^;
Колко весело,-в, всичко

Еи на, тамъ държавник*
въ миналото е' жилел*, съ,
кражби и гешефш, а сега
само за високи принципи
говори. ..',,,..!./•„\, ' , -^ .,.-;/.
Другъ, тамъ,, потъналъ. в*
развратъ „моралътъ, ^ а —
казва г- крито, требва Ч!да
бжде на днешното общестздравите подпори,^1. ., ,ч>
Мжжъ загубилъ свенъу
данъ,
а
Борисъ
Тракийски
често
— з а такава^ на, всека
рцкя е наалъ чифлици
Посетете за да се у вирите :
е
оежденъ
на
2
месеци
заткрачка
претендира.
j
.
Стотици
желоющи
да
приПораДи нахалното "държа
Жена? примира 'Отъ .як»_ _
мк
ежтетвувятъ на делото бе воръ я 50000 лв. глоба.
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Съ'отлично почитание:
У
;Костовъ, главниятъ вдъх бовь къмъ мжжа си, а тя
не н-Ьколко
на Бумбаровъ
Менча
а повъ р нати. Продавани еж
на
пжти влиза
въ хбили
aSite^Ti. & Гомбергъ
билети за влизане въ новитель/ н а нападението, току що му-изневерила. -•
лични разправии съ него, залата на ежда по 5 милио ще бжде' оежденъ впоелд
Но, да оставимъ около
Председательтъ следъ ра на крони. Особено е билъ ствие. . .,,,;, . .--,
насъ
— ето и по-далечъ.
зпита му нареди да бжде из- живъ интереса да слушатъ
йаденъ не само o r i залата д-Ьлрто всредъ българската, Д р ъ Кулевъ и д р ъ Ва- Тозъ, който най-много го
йа ежда, но и да бжде из- сръбската и гръцката коло зовъ не б-Ьха дали на вре; вори за миръ,: постоянно
мето си никакви оплаквания дрънка мечъ.
\;"
. Въ допълнение обявлението № 6769 о т ъ 1 9 VIII 1925 г. гОненъ и отъ помещението нии, на които най-трудно еж по нападението.
Устройватъ
са
пиршества,
публинувано в ъ Д ъ р ж . н-къ брой 118 о т ъ 2 4 VIII 1925 г., из-на ежда. При все това Бум издавани билетибанкети й тържества,, кон
минаамъ на интересующите, че продажбата на кжща ул. Ско- баровъ на неколко пжти се Всеки посетитель биваше
ференции й събрания!. въ
биеаъ К« 17' едноетажна, състояща с е о т ъ две стаи, салонче и опитва да влезе въ ежда,' с ъ б л и ч а и ъ HnpHT1> -^ p -™,~
честь на лицайариетр' 'и
на елигрантатЪ
й etmaimMTt лжжата....,'...
тщнъ, отдолу дамъ сайвантче подъ плевника направенъ о т ъ °
1
.,' '..",.;; '':,''',-''"'
стражарите не го до-;
, Ив. Драгвшиноаъ
отъ
Маивдания.
Шшъ и дърво покрита с ъ местни керемиди, застроена около
Говорятъ са благи думи,
•250 кв. м., при съседи Дачю Ивановъ, ул. Скобелевъ, празно
София, Щ СеиретарЖ' високи благопожелания. ро)мания за тщъ ] ИгнапиЪрени хора
иЬсто градско, пжть, Иванчев* за 20,000 л. оценена. 2) Лозе въ зе
immt
н*, ,1,т* гръцко 6%А- нятъ се сълзи жешки загрижи
Бврлиит., 6. Канцлерътъ на
София, б. Болшевишнийтъ
млището Провадия местн, Яръкъ-тепе о т ъ 3'2 дек. при съсегярсна"'
емигрантска подко на малцинствата, а. всичко, са
W: ЖелЪз* Хнневъ, плетъ, Хр. Дечевъ оценено за 3200 лева. Райха и Стреземанъ въ не- в. „Правда" съобщава, че мисия въ София нобщав* свежда до, златото-парата.; •
3) Лозе въ землището гр. Провадия мЪсти» Яръкъ-тепе о т * 0 7 дЪля дадоха изявления пред по непроходимите дебри на
Кому тя по-лесно да влаае
Кк. до страни: Т о д о р ъ Митевъ, Вълчо Райновъ, М. ИваНовъ и, представителите на герман р-кката Яданъ, дето въ по па б&гярскипт емшр*нти въ устата?'
„, (Г
следно
време
еж
намерени
ския
печатъ
относително
на
и бтканци втъ Македония, За братство и равенство
пжть. оцен. 700 л. 4) Лозе въ землището въ гр. Провадия мЪзлатоносни- руди,
ИностьтаПаше-кошкю о т ъ 0 7 дек. при съседи, Дтанасъ Миха- меренията на Германия въ богати
химни, пеятъ,, а
я
единъ
чврвеногвардейски
от- че пт ел-.длюени да уве хвалвбни
предстоящата
конференция
'»т», Т. Митевъ оцен. з а 700 л. 5 ) Ливада въ землището Кавсички
юрганя
к"ъмъ своя
домят*
потмвоюность
оъ
рядъ е открилъ големо село,
М-кьой
мЪстн, Банбала о т ъ 2 1 дек. при съседи Яни Велю Ива- въ Лакорно.
гърбъ теглятъ,. :•••.
но
жителите
на
което
еж
руси
най-сквро
време
евоишп
ле
Лютеръ подчерта добрата
»ъ, Клими Димитров*, насцигЬ на Мехмедъ Юсеновъ оцен.
Устройватъ се маскаради
по народность, избягали въ гайки, коитв. да ги пред
«21000 л, е почнато на Ю IX 1925 г. и щ е продължи д о 1 0 воля на Германия .да напра• девствените
гори още презъ втавят* въ ,. подпомисишгиь приеми и паради, въ които
'итомври
1925 г. 5 ч. вечерьта с ъ правонаддаване въ 2 4 часа ви всичко за възсановяване царь Иванъ Грозний, II а
се надпреварват* единъ
5
на
сто.
Горния
имотъ
е
собственость
на
пок.
Димо
Кайредруги
по-майсторски д а игвг.
Солунг,
дето
Фа
дадат*
и
»ъ Провадия. Продава с е съгласно определението на Про- истинския миръ. Следъ това половина на 16 столетие;
раятъ. •
..;,'••'.
.•.•,;
пужпитп,
сведения
отн»
обясни, че задачата на кон Забележително е, че гвзи
•«Юйския мир. еждия о т ъ б IX 1924 г.
И
всичко
хората
макаръ
•
говорили на-черков сително uMomumib, "които и старателно да еж укрили,
Желающите да купятъ имота могатъ д а прегледатъ кни- ференцията ще бждеуслуж- русняци
славянски езикъ и били подлеоюатъ на ликвидация, вникни по добре: вижъ какъ
««та
по продажбата и д а наддават* всеки приежтетвенъ день нена отъ свързването на по
ц-Ьли гиганти, които, обаче както и да приеттвуватъ живота презъ ажбй ехидно
н
ч « * въ канцеларията на еждеб. приставъ—Провадия
1 — 1 въпроса за пакта съ оная изпаднали въ голема паника
с е хили! • •
у*;- .*'••
за влизането на Райха.въОб1 при гръмването на пушка, при самлта ликвидация.
З
а
щ
о
щ
е
с«
сърдишъ,
ществото на народите. 'Гер която не познавали, защото
кому и кога?.
въоржжени съ лжкъ и
манското правителство на били
Я*по добре съ манъ при
драго сърце разделя^ тези стрела.
гласяй:
'л;
Парижъ,
6
.
Близу
д
о
съвет
На, 10 т. м- в ъ 9 ч. пр. обЪдъ щ е отдава подъ наемъ
Руската академия на нау
—
Ха-ха-ха-ха-ха!
Л;'
а
два въпроса.
ките е изпратила учени, за ската граница арестувани
MiHiBTo на мореното работиичосно д вовТррдолюбив
..-.,t„".i-. : ' И - В 0 .
еж
8
0
червени
шпиони,
ме
Относително посещението да се проучи този живъ пав
»Рна на,явно наддаване. Зданието е двуетажно съ маза
жду които и некои руски
«а Чичеринъ въ Берлинъ, мнтникъ на древностьта.
»> Ул. Малка търговска № 14 до Българ. парех, агенция
чиновници. Заловени еж у
резултатътъ
на
което
е
ск
т е х ъ фалшиви паспорти и
jy-Kv. Споразумение/ при настоятелството. Отъ н ' с т ^° т '°
лючването на търговски ру
София б. Телеграфират*
важни военни документи.
ско германски договоръ, мо т ъ Берлинъ, че агентите
рътъ на външн. раб. заяви,. София, 6. ".Споредъ едно
на военната мисия на съ*
Варненски еждебенъ приставъ при Варненски окр. еждъ
глашението жь Германия от
че въ случая съвсемъ не се
П&рижъ,
б
В.
Локалъ
Яйнймйпяв<И1я К « E £ f i n : Обявявамъ на интересующите се, че касае за некакво ориенти съобщение о т ъ Атина Пан- цвйгвръ съобщава, че фра- криха в * Мюнхен* рекрутдаДЩ?
П2 3 1 У 0 на основание изпълнителния листь ране на Германия на западъ галосъ заповЪдалъ аресту нцузкйте офицери и фран- ско б ю р о . з а посрещане гер
J 15628/923 г. издаденъ отъ Варненски окр. еждъ въ полза — н-вщо, което никога/Не е ванетр на Попанастасио и цузките знамена' лбили' по манците в ъ армията на
лучили обида в ъ Дамаскъ, Лбдъ-елъ Керйм* в * Тад'£"«•3 Славова
отъ с. Елечъ противъ Георги^ Сяввовъ отъ търсила.
двама директори на вестни обаче
10>000л и
последните получени жеръ, дето били посрещна
1щЪЗП
- ^ г л а с н о чл. чл. 9 1 0 - 9 2 5 отъ. «Тажда^нБунурещъ, 6. Вь Държа Ш, които щели д а бждатъ о т ъ Бейрутъ телеграми, из ти о т ъ германския генералъ*
- съдопроизводство, на 1 9 октомврий т. г. щ е продамъ въ
щабенъ полколникъ Байеръ»
Р«аМ ЪнаИпазаря
на публиченъ търгъ -следующия длъжииковъ вещ вестникь. е обнародват еждени о т ъ воененъ еждъ. пратени е д в а м ъ вчера, който
ги е изпращал* въ
Мот
1Й
-ь: 1 ) Д в а д е с е т ь деветь кози, с ъ разни белези з а декрет* за свикването на София, 6- М-ръ Калфовъ не съобщаватъ нищо за по- ризанския
щабъ.
добенъ
инцидентъ,
който
' ^ е в а , 2) Единъ пърчъ косъмъ червенъ за 400 л.
i5 того учредителното събвчера прие последователно
Съглашенските
власти
толкозъ повече че
. ЖелающитЪ д а участвуватъ въ тая продаиь, трЪОва да рание.
Ci
'
• - французкия и ромжнекия изглежда
С,
поискаха
.затваряне
на
бю
е
неверенъ,
защото
,понас'"»«тъ.въ казания денъ„ часа въ. 9 пр. о б е д ъ , да наддаватъ
пълномощни м ри.
тоящемъ вл'адее пълно спо рото и арестуването на орvB a Ha
29
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яяивот.
Печ. Д. Тодоровъ п. 101 | койствие въ Персия., ^ гйнШторите.
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чакамъ, но веча не се ви
дъха. За всичко донесохъ
Соф*я 6. Вч»ра Аоонъ Ban
писменно
на . Bвластьта.
V-I-14-rillW Г1М
JIUVIUIUi
'
{
V
.
въ ЛЪсковецъ.
По поводъ състоялиятъ се татъ не може да се пелучн, м
Описва че населението е царовъ, вдвоттъ отъ Хасиово
Д*лото противъ убиеца учи
въ
неделя на 4 т. м. футболенъ щото 8, а по некег* » Ю Ду*
било
много
изплашено,
засо
чшралъ
съ
шепа
си
и
сиятели Стефановъ, който съсе
„Вла- ши играчи отъ «Т*, вердкх» ter'
на Курдоолу и укри щото главно, е немало орж-!™ възбуденъ, заелгпвнъ въ мачъ мек ду сп клудове
че звърсни дгда си.
я
ла си, като беха; ; обр«зуМлц
жив
съ
което
да
се
проти
диславъ"
и
»Тич1
,
драскачъть
'ярветьта
о
и
грйбаа
една
Търквво б. Днесъ военни- вателите предежда взпостави на разбойниците- йргд а и й '.нанесълъ нЬно.чно
стена отъ крака, презъ коцгд
Лл.
Б
,
вероятно
отъ
„младите"
ятъ сждъ почна разглежда
Провадия 6. Свидетелите
Гв. Ат. Дивитровъ. Еднъжъ удари, ЙТЬ ноито тя сиозо у тичанци въ в. »В. Поща" раз не топка, а игла не тпа щ
не депото противъ Стефа- отъ VII група на брой 35 срещнахъ Георги Кумитатв «рела. Наранено е и 12 г- де
мине. Това са ;• удаде на ,х*.
новь, бившъ учитель, който следъ проверка и полагане и ми се оплака, че презъ то вьроятно, «ко се е опитва правя за нЪкокви „Две победи защото игрището е много по'
на Тича".
презъ м. априлъ ецна нощь клетва, започна разпита имъ- нощьта дошли разбойници ло дя спаси майна ек.
Отговаряме: Нкк1Наи две по малко отъ нор.малниш размер*;
съсече съ брадва бабалжка
Следствието ще у^тмвви
Св. Капмтань Kapoav Ст и т е въ кошарата му и му
Друга пъта е, че »,В." употр|;
си дЪдо Димо Цончевъ. При Янко Петкови еж биле едни взели хпеба и отиваше да причината за тази трггедия. беди „Т." Htima, защото „Вл." билъ грубости презъ ьре«е HI
нема формирвнъ и подготвеиъ
зовани еж за разпитъ мно отъ усърдните участници въ съобщи на кмета.
Берлинъ, 6. Стреземанъ за дамски баскетболенъ тимъ. Та- играта, верно е, че Заяковъ&|
жество свидетели.
урежданите потери по пре
принудвнъ да напусне играта;
Св. Петра Петкова. Една яви на Чичеринъ, че следъ
Най главната свидетелка, следването на разбойниците, нощь дойдоха разбойници сключване на гаранционния къвъ сега се подготвя и ако но при заслужено получеиъ
той
шъ
началото
е
поставенъ
слугинята на Стефановъ, раз
Св. Иопучикъ Арабооъ дава т е и търсиха сина ми Янко договоръ политиката
шамаръ отъ този,,когото той
на
правя какъ той празъ но- кратка характеристика на но той, спеше въ другата Германия ще остане неиз на игрището срещу «младите" ритна единъ пжть аъ хълбоци.
тичанки,
то
бе,
за
да
се
даде
щьта отишълъ въ стаята на Г. Кутиевъ като войникъ
стая. Заплашиха ме да не менна и не ще допуща чу една по голъма тържественость т 4 и понеже не можа съ тмн
бабалжка си. тя го проследи
Св. Петьръ Спаеовъ окол. казвамъ на никого и си жди войски въ сввята тери
на спортния день, а не за да си грубость да го изхвърли mi
ла за да види кжде отива, н-къ Коларовъ веднажъ ми отидоха. Другъ пжтъ Кур тория
се търси резултатъ и да се пъл игрището, се опита и втори
Стефановъ й се скаралъ да каза, че има изпратено ед доолу извика Янко въ кръч i
пжть. Лъжа е, че публиката с«
си отиде да спи, после вле- но лице въ разбойническата мата, биха го и го заплаши, | Берлинъ, б Финландската ни в. В.Поща съ глупости за ни произнесла, че „Т" е победим,
каква
победа.
4
залъ въ стаята на дедо Ди банда отъ страна на власть издалъ жена му.
i флота, която прави маневри
По „Големата победа на фут верното е, че„Т' не игра фут.
по
Бутническия
заливъ,
би
та
съ
цЪль
да
предаде
или
болъ, а криеница предъ вра.
Св. Коранъ Станновъ тази
ма и съ брадвата нанесълъ
избие разбойниците. Това пролетъ като .оряхъ въ ла изненадана отъ страшенъ болния мачъ" написаните лж« тата си. Поради горните при
жи
еж
много.
Лъжа
е,
че
въ
няколко удара по главата лице е било Г. Кутиевъ.
чини резултата обявеиъ o n
Чанларската мера при мене ураганъ, който потопи единъ
му и го умъртвилъ веднага
Св Исакъ Ароновъ. БЪхъ се явиха двама отъ разбой тЪрпильоръ, а другъ сери тима на „Т" имало-5 нови и^ рефера е по-даренъ на s,T.* и
грачи.
Фактъ
е,
че
„Т"
нема
на местото. Стефановъ по въ Я.Ярнаутларъ,
дойде ницигв и ме питаха за Янко озно е повреденъ.
е безъ KAKIRW
други играчи, а тия петъ еж като такъвъ
:
Жертви 22 моряци.
Георги
Пеневъ
и
ми
пред Петковъ кжде работи и му
значение.
-'
-'Д ^а»у
сле далъ няколко вистрели
:
отъ първия тимъ и еж по ста
Този резултатъ до Нколаото
съ карабина, за да замаски ложи единъ златенъ часов се заканваха
ри
отъ
много
играчи
на
„Вл".
никъ да го купя, но понеже
Св. Стовнъ Карадиозъ. Отъ
Втора лъжа е, че първнятъ у- се научаваме ще бжде . o«wра всичко и да каже, че поиска висока ц%на, не го
Янко
Петковъ
бехъ
полударъ
е даденъ отъ „Вл", но ренъ отъ с. к. ,Вл." и iT.'mi
кжщата му била нападната. взехъ.
Въ 9 часа и половина съ веднага „Т" отнема топката. бжде поканенъ на единътдруп,
чилъ писмо съ което ми се
Целиятъ кварталъ билъ
Св. Иосифъ Ароиозъ. Геор оплакваше, ча не може в* реморкьора „Осемь" се от
мачъ (другарски) на нормална
блокиранъ
отъ властите. ги Пеневъ предлагалъ и не че да се жив-fee въ село и правиха всички гости отъ Истината е, че първия удвръ б е игрище, в е р н о е, че рефер!
даденъ отъ „Т", а още по го
Стефановъ билъ арестуванъ му сжщия часовникъ.
искалъ до се изсели въ хора, придружени отъ г-нъ ляма истина е, че първия голъ прави много грешки.'-HOTkoV;
и следъ кратъкъ разпитъ
Св. Дий. Въячановъ. Преди града.
Кмета П ' Стоянбвъ и при- е подаренъ на Т" отъ рефе ха диктувани отъ, г-нъ Бянол;
л
П
лрйзиалъ, че самъ е извър коледа дойдоха три лица въ
Св*дет*л»гЬ Минчо Прода- дружающите ги лица, при ра, защото Топката близна рж- който презъ всичкото време
шилъ убийството, като билъ нашето село Яслтепе да новъ. Недшибъ Емурловъ, То чудно хубаво море и хубавъ
£ е г а ш е , п о тъчъ-линията: аадъ
облеченъ съ куртка и пан търсятъ свини. Вид-fexa ми доръ Ноевъ Щуковь, Никола слъчевъ день. Въ 10 й 15 ката на бекана »Вл", а това от- рефера, и даваше тълкуаание
талони, които следъ убийство се съмнителни и изказахъ Краввъ и Георги Богдгновъ не пристигнаха въ двореца Ев скачане на топката не предиз
на грешките и съ това бьрк1.:
то скрилъ подъ кревата. По това си съмнение на кмета казватъ нищо сжществено ксиноградъ, дето беха пое- виква хенцъ даже и въ среда ше много за спокойното и npii,
та на игрището, а камо ли въ педрехите му били намерено П. Краввъ. Той "не обърна по делото,
рещн!5ти отъ майоръ Диря налти ерията, но виковете отъ вилно дирижиране на играй,
следи отъ човешка кръвь. внимание, а на следния день' Св. Борисъ Новачезъ. Въ новъ, който ги разведе изъ
отъ рефера.
A. fj;
g
Стефановъ призналъ, че ми се закани, че съмъ пус- затвора се срещнахъ съ Ге парка и малкия Дворецъ. „Т", принудиха рефера да,обя
убийството билъ извършилъ, калъ празни слухове за раз орги Кутиевъ и ми каза, че Когато се явиха предъ го- ви дуспа, значи, никаква стре Б ъ л г Н а р о д н а Банка
мителна атака не е далъ пър
за да наследи жена му бо бойници.
нуроъЗ. X. 1925 r.i
Ц
Гани Кисимовъ и братъ му пЪмт ДворецЪ| изл!зе Не в и я г о л ъ , а е подаренъ
гатствата на дедо Димо, , Св. Ив. Дииитизвъ (ст. стра- напраздно -страдали защото гово Величество Царя съ
който я е билъ осиновнлъ, жарь). П о Димитровдень еж биле обрани отъ разбой Нейно Царско Висо;ество оть рефера. Веднага следъ
това „Вл" съ бърза атака усКОГСЖ И о е т »
понеже билъ бездетенъ.
миналата година въ с. Ка- ниците и сега задържани. Принцеса Евдокия, които еж
пе да да се реваншира, а не
Защитниците на Стефа пуджи махле дойде Иванъ
поздравили
гостите
съ
доб
Заседанието се вдигна за
«yiqialipW.
както пишете „въ една сума
новъ ще искатъ да гопред- Тодоровъ при мене и ми утре сутриньта.
ре дошли, и еж разговаряли тоха". Суматоха въ игрището
118
Бржго. \ 100 ф?.
US
ставятъ нвнормаленъ и.ще каза, че предната вечерь
любезно съ ржководителите немаше, а наверно е имало
17
В -Пещ,*
10,000 *р.
II №
искатъ лекарска експертиза въ дома му дошли разбой
на хористите. Самъ Негово въ главата на драскача отъ
1 ши.
10
1185
Яжеак
да установи, че убиецътъ ниците.
П^ага
100 в*.
4CI
416*0
Величество заедно съ свита „В. Поща". Втория и единСофия, 6 Кореспонден та си ги е развелъ изъ пар ствеиъ голъна Т" нема как Берх«а* 1 p*iic». 81
страдалъ отъ сифилисъ и въ
Св. Дяиив Нонввъ. Потвър1 i. етер. •»5
в
mm
умопомрачение извършилъ дява сжщото обстоятелство. тъть иа «fljiarepi Пресз8 ка и градините, гдето хо100 фрм. • Н
Ibpmi.
ва да оспорваме: той б е нави-убийството. Делото буди гоСв. Вълчо ДииовЪ. Нищо на отъ Виена, мата талегра рътъ е пожелалъ да изпее правенъ на празна врата отъ
100 храх. 112
Хташ,
100 х«м
явмъ интересъ въ гориео- знае по делото.
208 -A
н-вколко отъ своите песни Заяковъ. Отъ този моментъ до
Мж!М«
550
фмра на ве.бтняиа си за изъ
100 кр.
CTOKXOIM
367t
реховския край.
Св. Ив. Жеяевъ сжщо.
репертуара си.
края на първото и презъ ц%= 8380[3760
Кт«]Грв«,* 100 « I
Св. Георги Ниноловъ. Една издадената приежда сре ' Негово Величество имъ лотъ второ п о л у в р е м е
100 д и
241
щу
Ш®нча,
добавя,
че
sa
нощь въ село Капуджи ма
1 xipi
219.4
благодари за хубавото пе публиката, к о я т о
Цжршгр
' 771
следеше
100 фрм. 2Г.40
дойде Минчо Дим. Чо- щитиицитЬ й правйть уси ние и ги придружи до ре- играта, виде, че презъ всич
Жеиеша
•ъ Иеисине. Залети гра хле
100 фх
Амстерд
S507i
кара и ми съобщи, че презъ ЛЙЯ да я ос.8об»дя?ъ.
маркьора, отдето т е си тръг кото време инциативата
бе
Н.-Иар» 1 д. С.Щ. 237(—i H O дове и села*
нощьта ще дойдатъ разбой
1 X Км., . 1ST —
, И нзистйка гвегрийсяо наха обратно. При тръгва' въ ржцегЬ на „Вл." и въпреки Моитр.
София, 6. Въ Моксйно много ниците въ домътъ му и да то правите птво имали го нето на ремаркьора, хорътъ усилията на последния, резул Ахежсаи. 100 шие • 8 2 - uo2 2 8 5 - 1feU7W
Варшаиь
села и градове ся залети отъ вземемъ мерки. Обсждихме
запе „Шуми Марица" и съ
дъмъ
интересъ
да
отстра
кжщата.
Въ
числото
на
ка
поройните дъждове. Ина \тпнеприкженати »ура" отдаде
го човЪшки жертви и нензбро- раула беше и Петъръ Ди ни Менча ovb земята си заслужената почить на Не
митровъ.
••- те ще 'позволи на'осл- гово Величество. Хорътъ се
ипн материални загуби.
СвидетолитЪ: Гочо Желъз- дената да се върне ЙЬ завърна обратно въ града
Вестници^ предават* Драматически подробности по то ковъ, ЖелЪзио Атанасовъ Ко България.
къмъ 1 ч, сл. пл.
ста йладеноеъ, Дим. Аталава наводнение.
. Следъ обедъ, отъ 2 пол.
Така, единъ англичанина съ севъ, Михо Мйнеаъ, Тодоръ
до 4 и пол., ч. отидоха да
Въ допълеенне обявлението подг № 1 1 0 2 вубл«Т*
моторна лодиа йена да елгеи Христовъ. Яни Добрввъ, Проразгледатъ Архиологическия
София, б Конгресътъ на музей, а отъ 5 до 6 и пол. ва»о въ Държавния вестникъ- броМ 149, гобавявА т^е п
загубващите си деца н когато данъ Георгиезъ не казватъ
тя започнала да потъва, sa- нищо сжществено по делото соц.демократите се закри дадоха въ зала „Прошекъ" интеросующите се, че на 12 того ще се, произведе Ц$%
Св. Mux. Мяхаиловъ И. Гочо макаръ че се очакваше да концертъ за учащите се отъ
поввдалъ на ввханина да стои
личевъ 'пргъ чрезъ тайно наддаваме отъ, В до 6wc*H#i;
знаять.
продължи
на поета си, а е«мъ се хвър Нкноловъ нищо не
д в е т е гимназии.
ч
иръ нладне въ общинското управление,' за ародав*в»;
Сз.
Стефанъ
Го
еаъ
народ.
Следъ
делегатите
отъ
про
лил* At опасява децата си,н*
представ. Една сутринь въ винцията говориха: членове
дървената маоа стояща, която ще се получа отъ" liMl*:
се удавилъ.
с. Драпларъ дойдоха двама т е на централния комитеть
Въ понедЪлникъ вечерьта чаве сечище за Стопанската 1925—92&'год отъ обшм^
турци и единия ми каза, че Пастуховъ върху положени- се състоя многоочаквания
гора на о. Ччмурна, местностьта „Узувъ-кулакъ^; .Щ,
нощесъ разбойниците отиш етоВна страната. Джидровъ концертъ н а славянските
около,
100 декара,. първоначална цена 400 л.на декара
Ншрижг, 6. Съобщават* ле при него и питали за ме се изказа противъ опита да братя чехи. Концертътъ се
не като казали че искали да се хвърли партията въ ата откри съ националния ни Наддаването ще стане? на декаръ. Офертите:'ще ее; вр**'
отъ Мгмяно:
, Великата,
ф&шистст се срещнатъ съ мене за да ка срещу правителството на химнъ „Шуми Марица". Пър- еиатъ до 5 часа. Залогъ за участие въ тьрга e l O B s W
се предадътъ Лзъ поискахъ управлението.
виятъ и втори отд-влй съ върху първоначалната цена. Поемните условия, аланй^
седмаци бп> открита днесъ да се съветвамъ съ валстьта,
Избра се централенъ ко
съ следния
дневет редъ: дойдохъ въ града и се срещ- митеть: Сакжзовъ, Пасту държаха художествени тво сечището и др. тържви книжа иогатъ да се видятъ-вот^
рения на чехеки автори а
реформи за бждащитп •• из нахъ съ Жеко Груевъ и кме ховъ, Бозвелиевъ| Велчевъ, третия такива въ Народенъ ки приежтственъ девь въ общинското управление. Ой
бори за градекитгь общини, та Петъръ Спасовъ, понеже Христовъ, Джидровъ, Чеш- духъ. Хорътъ изпълни поч вонкурентнтБ се изаечватъ докуиента съгласно чл.' №
увеличение
властьта
на окол. н-къ отежтетвуваше. меджиевъ и секретари Лул- ти всички нумера съ отлич отъ закова за В. 0. и предприятията.
Съветвахъ се съ тЪхъ и ре чевъ и Нейковъ, значи сж на дисциплина, нюянсировка
Гербт, публикация в др. разноски СА w'cuttn
n
префектитп
(онрямнитп,
шихме да чакамъ началника. щия стария само че на" ме и дикцйя. Славянскьта род предприемача.
упрлвители)
и
вземане Дойде началника и разпра- стото на Казасовъ се избра
на пЪсень на какъвто и ес. Чамурва, 5 ©итомврай 1921'г.
мгьрки противи онти ита вихъ'и нему. На другия день Бозвелиевъ.
зикъ да се п-fee, еднакво"
лианци,
които
вършатъ началника ми съобщи че до
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НОЕШЗ, 6 Една вагонетка сгрева сърцата ни, ето за
противофлшивка
пропаган несъл* на окр. управитель съ телеграфни стълбове пре- що краятъ на концерта о- 1 1Н85 1
Секр. биреикг: Д. К. ЕфтиМИ*'
който му съобщилъ че има маза крака на работника собно съживи публиката Въ
да въ странство.
още 7 дни срокъ до като Якимъ Митевъ, който е за- програмата личаха компози
се обявятъ за разбойници и несенъ въ болницата.
ети, кмета г. Стоямовъ и по
тори на класическит-fe чехеки поднесе на г. Хилмета разако се предадътъ до тогава,
ш
мощниците му, 'rv Полк.
автори: Сметана,Фьорстеръ, кошенъ букетъ съ живи
наказанието имъ ще бжде
Пантовчиевъ, окр. у ль г.
Бенделъ, Крижковски и др. цветя, сполучливо съчетани.
малко. Въ Караджаотъ воДончевъ, председ. окр» пост.
Диригентътъ, г. Хилмера, ди Сж.що се поднесе букетъ и
Софяя, б На конгреса на рижираше съ големо спо
дихъ преговори чрезъ сж
отъ чехеката колония въ
комисия г. Бояджиевъ, пред*
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като два—три пжти хода до
рект. парах. д во г. Карв»в-;
разбойниците въ гората, ка ве въ София женски съюшевъ, народн. предст-г. "•>;
Хорътъ б е поздравенъ впечатления.
то очаквахъ отговоръ, тЪ не зенъ домъ и за издаване на отъ г. Ал. Кръстевъ оть иВасилевъ,
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Банкета
надейно дойдоха въ село при женска библиотека.
ната борса г. Кр. Петков*'
мето на Проф. муз. съюзъ
Снощи въ 8 ч. имъ се да
Г-жа Канева чете рефе- съ
мене. Тамъ азъ уагъхъ да ги
директорите на гимназията
пожеланието — чрезъ
на
убедя да се предадътъноПюс- ратъ въху женския трудъ и взаимно опознаване на род де банкетъ, отстрана
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ската мисъль
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Хорътъ 6fc поздравенъ и представители на култур
иостй и рвдость отъ ср*'
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ТЪРСЕТЕ
ните дружества.
щата съ нашите братя —
гората, а менъ поржчаха да неприятеля rontMH загуби. с ж щ о о т ъ и о б щ и н а т а
Подчиниха се 319 семейства. като г. К а п и т а н о в ъ
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