'еклами
се приематъ* въ тютюнопродашшцата;-до
СТОКЯV; •> С »Л5МД»1йЯ Г8,

l i ншиигап ва йрвию а Ъщш Щ/т

0 В Щ >ТРИНВД ИНФОРМВДОНЕгй BfcCTrMS
рлипги—
й«ЕНГ
-- Ь-•' за година 300 лмкг
< «сеца 160 л ) за 3 месеца 80 д.

Свири салонния ои(Нстръ на г\л. Папанчеаъ въ състав"20 души
Начало 3 пол., "I п о л ; й 9 пол. ч. Нед-вля 3 , 5 , 7 пол.и 9'п. ч.

no
m
e,M
I ТШфИЪ 338 j|^^?^L
)/^."-„Книжнина"
'-5»,;':?'Tдо
i«»«
'"''
с е в ъ . агенция
пощзта

'ш|1аю8 „УЩШЦ

Г-ца Руска Т . Ламбова

I

и

ечалите
ПОРД1К!
ШШЬ"

при агенция ,«>»Ф»5)1>*
срещу Ситето, пави»
> лиона до Общеьтзеки»!
стояь и. напрево .въ
печатницата на До; б|Ш ТЙДОРОВЪ

:

Въ провинцията .се
приематъ о г ъ в а щ и ;
т е настоятели л»

Г иъ Николай П. Василевь

«а Дбдъ-влъ Кврияъ и
бегството му
Тамъ,' де. завършва" висо
Парйиь, 13. Сгобщавать отъ кия рйдъ , „Удунъ укушъ*
на набил- въ висините на Стара пяа*
:
Берлинъ 13. Съобщаватъ отъ Ф.вцъ", н» яреозеианото
;
, ;
:2ИИШЩШШ1
WM
сиата
столица
отъ
испанските
нина близо до самия *»ърхъ:
Локарно: Германскиятъ м-ръ
!
зойаки
пвадизвинало
истиисна.па
Берлхнъ,
13.
Споредъ"
слухо
„Св. Никола", посредъ rpaj
на ВЪНШНИТЕ работи СтрезеД>лгогодишеиъ болниченъ лекорь при' Варненската
вете, разпространени в с й д ъ манъ и Бриянъ имаха първа ника на племената, войто дооиоро нитните . скали, скроменъ
„^жавна болница па в$тр$шни, детсии и нервни болъсти
били вьрии на Лбдъ-елъ-Керкмъ^ железенъ кръсгъ напрЦн»
французкит% политически кржПреглежда БСЪКИ.день ^
'
5—1392—10
настраната за великата , : .'• • V . '$.?;,
гове в ъ Локарно, Бриянъ и среща с ъ полския и чехосло които сега Ареййнали
1
Ул. Преславска 19 и Охридска 7 — Варна
Чемберлейнъ о к предпофили вашкия м р и на външните ра на испанците. '
— Шипченска епопея.': >;
ЬяяиЕмяид'!"
'
j . JBsa
на канцтера Лютеръ и Стрезе боти, които навърно нема да ' ~- Спзрадъ' сведения ма испанския Малко народи въ светътт»;
манъ едно разрешение! на участвуватъ в ъ официалнотб Й французняя щчбозе главатари' иматъ написани такива стрв"«
въпроса за чл. 16 отъ усгава заседание на конференцията ть на вабялитЪ се предали, й ници въ своята история, кат»
на О. Н. презъ време на jrfex- докато не бждатъ разрешени Абдъ-елъ-Нерийъ избвгаят. вь . —• Шипченската епопея. "
Жвл^зарсни^ МДГазинъ на жгъла на „М. Луиза* и
ната разходка с ъ моторна лрд всички въпроси, отнасящи се неизвесткость, '-понвжс-киаль све Но на малко, а неманв"
лдр«гоманъ"—ще намерите всички - строителни и
че невон гатвьлй! съза родъ в ъ светътъ който да
ка в ъ езерото Регомачоре.1
мебелниiартикулидо западните договори.
* дения,
клятие
срещу него, за' да ПОЛУ;
Споредъ това предложение
Цени най-износни.
;
Съ почитание:
Следъ разговора си съ Стре- чатъ отъ султана на Мароко о е тъй небреженъ къмъ св(Я
ите светли страници-и да
съюзните държави, участвува згманъ Беи.гшъ заяви, че из
Д А . Чехлаооаъ
првдълелитъ 2 аилиона -обезще
2-10
(бившъ пждникъ на банка Градиво)
ли въ конференцията въТЛо- вънредно много е доволенъ тение за^неговата* глава. ^ -•'-'•) не цени тия които съ кръвь»
S
:та си еж ги писали. .,'• ,." ;A
карно, както и Полша и Чехо отъ резултатите.
Близо половинъ векъ преВарненска 1-во стопена военна болница
Паркжъ, 13. Съобщаватъ отъ
славия, се онгажирватъ да^осживехме и добри и скръбни
• "• ' . ' ' . " ' *
вободятъ Германия отъ.чд; 16 Чичеринъ ' недопуснатъ
Плененат» въ източната об- 'дни./..: ' . ' ' " '
Презъ
това
време
много
въ смисъль, че нема да ортаСофия, 13. Телегрофиратъ^тъ лзеть на Иалата, иоито сд изсредства и енергия сме из
вягъ своиг^ войски да' пр*мивънредно iBHcro войнствени) се
ра
Локарно, че съветскиятъ ко покориха; Въ централния, секторъ хабили за много празни
презъ германска теритоботи. '
г.- ';*"'.'.С*;-:
Известява се оаинтересующнте се, че на 2 ко натъ
мисарь
навъншните
работи
владее
спокойствие.
Вь
испанс
. И устройвахме си пирше«"
ри н. iv цъ Варненскотв ок-жжно даначно управ^ рия, като задължаватъ Гедма- Чичеринъ се опиталъ повтор ката : аона^французнитЪ войски .ства
и разни салтанати/;- ti
мания
да
участвува
въ
военни
cbaatcTHO
съ
испзноиитЬ
завзеха
lie отъ 15 до 14 часа ще' се произведе търгъ съ
но да получи разрешение да
за
.Шипченския
Ьърхъ, 'ш>
Хади Параба* ;Въздухопчавателн*
!аа конкуренция за*доетавкатапа 1Q© железни' ирева- т е и икономически или финан участвува на • конференцията Tt
дето се роди нашата свобф
части-=прод).лщаватт>гда'бси
сови санкции на 0 . Н.
№ пружини за болницата- по дадееъ образецъ.
въ Локарно, обаче* благодаре бардиратъ цвнтраляйп фронтъ. > да никой се не сети. ч V'*>
София, J3. Въ ерпда и се,
Скроменъ ж е л % з е н ъ
Търкайте енижа доттъ ща са вядятъ всЬкя при.
ние решителната съпротива на
кръстъ стърчеше т В н >
:<
ктвеяъ день &ъ> дохакзнствого на болницата'. . '.-"•. очаква въ Локарно да щт Англия това му -. било катего
3'АГ
средъ ' скалите самотенЪ И
За доставката на сл-щат.!; кревата е публикуванъ щита Мусолини и ще-двгйа рически отказано.
с р е щ у с ъ в е т и т е забравенъ,. за , укоръ на ••
не
само
дмСдну.:\
"/•
\
.
'
'
.•
'шеаие №.861 въ ДЧржац' вметнигл. брой ...151 '..ой.;
динъ ,народъ до оеждител*
•София, 13 Мй руокиа i . йосгь нехаенъ.
; ; f r' '
0шЗМВрйй'-Т.'::Т. ';>•;— л.-..-..'.:.'•*.-;, .:,-.,- • . ..• :-.;.:',.',.,'у,.,,;';.- *~Si'.
„
Дни
*
съобщаватъ'
втъ
Моск
Каква'; наивностьотгъ наша
гр. Варяег 1 2 О к т о н в р и й 1 9 2 5 г. v-"••"' '- •<;.;.->,J;
Софяя 13.Г'^Д'вЙяи Екс-' СсфйЯ, .13. Окрйшните избори ва, 'че въ Одеса,' 'Севастополг" страна, да искаме: почить и
уважение къмъ кръстъ по*
1407—1
' Отъ Домакинството.
пресъ" съобщава, чо Ангор- ще се преизводатъ само въ Кюс- Ловоросийскъ. и Ьа тумъ. чрез • ставенъ
на далечна скала!
ТЙНДИЛЬ
на
15
ноеяврйй,
поради
еното.правителство'е' nos^ неудобството,коото представлява вичайкшщъ извършиха мною- Защото; другь единъ въ".
.33. ЗЕЗГ. -T2L -ac.£t-^BLUSSi© !
чапо в ъ Гермаякя Ш000 да се произведатъ дзата избор» бройип^арести,
просъ изпъква по-бодливъ
Устанбтю "било,, че- мат• ' : парливъ:' .*>.'- :'-•':, ' ^.. \^'\
пушни, 20 милиона .патеоки, за общински и окр. съветница "въ
1%
— Какво направихме *sa
3 000 .ивртечиици, 500 000 одинъ день. На 1 ноеяврйй въ розитгь организирали- 10.тмъ
заюворг срещу егвежшпо пра тия, които сьтвориха Шип
около
16
градени
и
320
.селски
рлчни
гранати
и
разлйчеяъ
;
Отъ 14 X. срЪда всека сутринъ екстра ..",..
\А
избори що св произведатъ избо- витемтвО).« тто влезли вг, ченската епопея? '
интвквренъ и Пйзнеренъ Ма ритЪ.
'
Т
е
поне
йе
еж
далече
по
:'
pud
контакт.съсухоземнипт
вой скалите, а тукъ,. д е н ь . И ;
приялъ.
у
Вогнното положение, споредъ
нощь, .между насъ самите."^
"Tosa граиадио нолйчеетво изявление отъ официално йьсто —
Посетете з а д а се уверите!
Споредъ
сведения
щабгтъ
Но, нека бждемъ tripa^
орйшке аягорскогб прри щ^ло да остане и за- нзборитЬ.
ведливи:.
'.';• ;•"' -у"-':.и£
на
"възстаницитгь
се
намира,
2-з
О г ъ с т държателите
тепетво идело да изпЬа|увз
'" Ние наистина сме къмъ;
на
крайцера
.„Зора",
ащйятъ
за еъорда«ен:?е на терйтки
24-часовата стачна.
гвхъ'.внимателни и учтивИн
яляи военки, чегн, ноиг» по, Парижъ 13. ' Вториятъ кому- екгтажъ на който.е аресту • 'Само че, "•' •''"'-. , ' ." ':'??;•
примера на pycRHit к?*зш нистич. опитъ за обявяване edni. • •'•'- ' • ' " ' '- ''- - •''''•''" ', • — Само когато си устрой'1.
ваме парадъ, тържество!
ни чгсти, Турция', в започна 25-часова обща стачка, напра; среща."
',...,
.;• ">?Д|5
ла да фзршра и коишщ^ веиъ днесъ пр. пл., пропадна.
,
ft
презъ
друго
време
:'"!:'/i;
Броятъ
на
стачкуващите
в
ъ
ли да бйдатъ вь порощь
София 13. Телеграфиратъ
— Никой; ''а техъ се Ив:
Паричкъи околностьта е неУправленвето ва'Варненската магаица обявява на на арийята.
.
1
значителенъ. Броятъ на стач отъ Римъ: Въ Продължение на сеща." '•'•';•• '•..' '* " . ',',:•:'"/'-.
иересующйте се, ч# на 19 ,ектс«меркй т. г. отъ 2 до 5
Имали
случай да се показ»
два
дни
фашистите
в
ъ
Фло
Англия и Иосула». куващите въ Лионъ е 5°/ 0 . ренция убили десетки души о ваме и гордеемъ.
зса слвдъ объдь въ помещението да сж1цатд -що се
. |>; ^
София 13. „Трибуни! съ \
,, ~ Вижте нашата слава1 «
№ведо публиченъ. търгъ съ я!*ао .наддаване за. цропозиционни водители, м е ж д у
Все напредъ ги поставяме;
общааа,
че
ап1.гийщото\\щш-\
«faa на разни конфискувани и изоставали стоки.
Ссфяя, Соф. апелат. еждъ за които и социалиста :депутатъ тогава.,
' . , ' . ' ''''•• у^
витедещво
депозира
паШ'.
If
\
«Невати въ обявление № 8462 oib 23 IX. 1-925 год.
почна разглеждането на д^ло Милоти и др. Има стотици ра
Но щомъ има банкети;
меморандум,
съ
който
пред
ЖслающигЬ да взематъ участие въ търга да се
то по кражбата на чекове отъ нени. Ограбени еж много"ма- или нещо да се използрва'••
"ть-при магазанера по търговете и прегледатъ тър- лага па Турция да се etyqeu ( препоржчани писма, които по газини и пазара.
—- т е х ъ ги оставаме *Ъ;
:IJ
съ подщЬата па Мосулския щалйонътъ Георги Петрушевъ
T| *вижа Б.СЪКИ •црис&тствснъ-девь.
пълна забрава.
%V
отварялъ като раздавалъ че Емигрантите за Русия
Погледнете
творците
наЩ
os иравоучаотае <въ> търга -се шисква 10°/0 залогь вцлаещъ между нея и}Ащлия ековете
на Ллексиевъ и Д. Ябапо доброволно съгласие', j
— Шипченската епопея! f
София,
13.
Съобщаватъ
джиевъ, които заминали в ъ
гр. Варва/18 Д 1#25,тод. рази прибгрзапост^ф, Ан- Италия.
Оржфанй, б л ъ д и . ' - - на"
втъ Цартрадъ, че презъ по"
. ;
какво
приличатъ _
•; *;
за Управвтель:- Ив. •Стефановъ рлця се ебяснява съ^асилвачетири
месеци
ия, 13 Соф. апелат. еждъ «леднитгъ
—
.
Д
а
,
г
и
'
назова
не
смея!
-Мб ~ 1
Ссдретарь: ,Н|, ,Ат,, Къневъ щето се ^сближение'}- между, разгледа делото срещу коне-., презъ тозу град» ся. замина а Народе, спомни си за творЧ
Франция и Турци, по ^оводъ пираторите отъ Видинско, ор ли за съЬетска Русия
повечА цит-fe на славеите твои дни^
.M«V щето дори турещяъймй • ганизирани отъ емигранта Яс отъ 1000 бъ.иари и сьрбщ * Облекчи тъхните старини)
Тогава ти иде бждешъ
нистераш съветъ се занима бъчваровъ, оежденъ Щ .6 го-. комунисти емигранти.
• I'
достоенъ за ро-светли бжд- ?
съ~въяроса за изпращане вой дини, а други 10 по на 3 годГ
Ш
били
мною
Ообре
прт
Присждата измини резолю.
нини. -'-а
И-^ВО.
ски въ помощ т
фрапиузи цията на Видинския еждъ, ка ти отъ цариградската'
шет-'.
стари и модерни десени последна.дума на килий
т)ь за потушаване
възстани то оежжда Бъчваровъ на 4го< скр, Легация, обаче, споредг^а
ната индустрия, на складъ въ хотелъ
дини затворъ, Неновъ, Рашко- 1 в Вакяфъ3
„СОФИЯ ПАЛЯСЪ"
<.
2-3
ето па дру.штгъ въ -Сирия.
София, 13 Утре щ е .се.ра- ]
мизерията
средъ
вичанозъ, по на 1 год., а Ба^ тшъ
зглежда
отъ ;Соф. апел. еждъ-;
е
била
неописуема:
^ с к и Сждебенъ-приставъ при:Варненски окр. сждъчевъ и Найденоцъ по на 8 м,
делото
по
спиртната афера;,
Сръбскитгь
комунисти
•
били
Допотопния периодъ
Останалите се оправдаватъ. I
ЙВНПП ftft ЕЙЙ1 Обявявамъ наинтересующите се,
само по отношение iia/nap-i
настжпва съ.филма
по,
зле
...
третирани,
.
защото
ко Турлаиовъ. По отноше»:
, в ь , В ¥ Я щ на основание изпълнителния
руситгь били увгърсни, ме ть- ние на другитЬ „Далото ще j
Jjb № 6119/925 г. издаденъ о т ъ 1 Вари. мирови сждъ въ
Гръцката диктатура _• еж воювали, по вищп'1 на се гледа отъ -Соф 01Ф' СВД">
™-На Никола ,Дтанасовъ о т ъ Варна противъ Царцщкева
организирали
Атенз,
13. Министерскиятъ сьрбитп* гадшо
'«лчева отъ с Гол. Франга, з а 3000,лв. и д р . 'и.съгласно
съветъ реши да обнародва про- Сараевскин ''атентат '• срещу
•Ж 910-925 отъ гражданското съдопроизводство . н а 26
кламацията, забраняваща подъ австрийския
Дари т. г. ще.продамъ в ъ гр. Варна на пазаря на пубт.
престелднаса'/)пенъ
страхъ на смъртно наказание
търгъ следующия длъжниковъ.движимъ имотъ: Една
никъ,
''съ
което
еж
.:прегимвикп\
да се дава убежище на рево;
J a : «a -б.. год. косъмъ тъмно чериенъ, съ ,м.жжко теле^безъ
погрома', на
е и
д о пощата <t
сюционния водитель о т ъ 1922 ли войната^.и
" белези оценени з а 6000' л е в а "
- ,. , • , ,;•
Споредъ Д- Конинъ—Доилъ ' г; генералъ Паласгирисъ, ко* руската армия, сГ'"опосмдст;. >%1ающитЬ да участвуаатъ ,въ-тая продань, требва да
отъ четвъртакъ 15 т. м. въ
вЯтготЬ полицията не yensv дв S U B - ~ :революцията •• и •лнгз.'
ь въ казания день, чаеьть въ 9 пр. обедъ, да наддаватъ
нин©
Раннозъ
рията т руммя нщодъ,
!арестуаа. : ...
/ " ••ч / & Ва Р на > 8 октомврий 1925 год.
се сгодиха въ гр. Провадия на 11. X 1925 гоя
2-516-2

Участев на.Тепмания въ 0. Н. Чичерипъ иедопуснатъ.
Прнстигайвтр на М\солиии

д-р^\«.^.1^<о у зЕ».ок«.и:

:оть новооткрития;

Обявление № 927

:i

въ реоторантъ--;.,,Пр|СЛЙВЪ"

:

Обявление № 9109

:

;

!

:>

-.-ttjmrtJk Фларда. :\

Шиша Шиш

со продава

Щ-Л

~

,

|1 Сждебенъ-пристават .НчДаи^овъ

*j-^*»pt

Убийетвото на Чаулевъ,
и експертиза^
р а к о в с к и я „Са^оуправа" и България Сефия 13. Италйянекит* свет- Шенча
Вивка, (3 Върховният* ,J

София 13. В. „Самоуправа" ници еъобщ^атъ, че следствие
Академически xopv
печати
уводна статия върху то срщу ианедонеца Стефанов*, реши да ео подвдт* Менча мЛ
Сметахме, че спора между
ни лЪиарсна emnimJ
въ Варка
впечатленията на П. Радичъ нойто уби 4>y«*Bv, *вло принш нична
«Тича" и „Влвдиславъ" е при- то спортния животъ въ града
BOAT» да уетанми дад B J'J«
ключенъ следъ отговори на ни се ржководеше главно отъ, На 16 този м. пристига въ изказани предъ предстгвителн чено и изпратело на с*да съ сжсъстояние да «ал«в«| пщ^
предизвикателната статия отъ тичанци, игрите ставаха на' града ни Краковския Академи те иа печата за отношенията дебии заседателя ва предуиисла еъ
й накаеанив. Следъ
ното
между
България
и
Югославия
Ял. Б, въ в. В. Поща, но по колодруми, въпреки, че разпо чески хоръ и сжщата оечерь
но уйиРство. ВестиицигЬ припея тата етъ експертизата Вш"1У
Органътъ на Пашичъ нами яятъ самото убийство.
неже отъ всичко личи, че хо лагаме съ нормално военно ще даде въ салона на театъръ
ще се оромнесе ая сядв«Я
рата отъ Т. еж много далече игрище. Кажете ми резултата „Ранковъ" голЪмъ концертъ ра, че той гледа съ неоправ
присядат*
ч
отъ препоръчваща скромность, отъ тази Ваша политика г-нъ отъ изключително художестве даеъ оптимизъмъ по отноше
„която е по ценна отъ всич Бяновъ. Не претърпя ли вар нни и народни полски песни нията между двете страни
Емигрантсна банда!
Берлинъ 13. Образува се тукъ
ко, особено сега, когато Варна ненския тимъ неколко пораже отъ най бележити национални България тр-Ьбвало да даде
въ лицето на „В" е първенецъ пия, както срещу софийския творци като: Монюшко, Шоп доказателстоа за своята лоял- комитетъ на българските жур
София, 13. Въ околност J
на България", сметаме, че е тимъ, така и срещу ромънския ски, Желенски, Носковски, Ва ность. Югослев. официозъ налисти съ задача да осветля
на
Пернинъ се появи е й
редно и ний да испълнимъ «воя националенъ такъвъ. Забра лекъ — Валевски и др.
продължава д а твърди, че ва печатно и устно германско
емигрантсна
банда и щ
дългъ.
Хорътъ е съставенъ отъ от българското правителство се то общество върху политиче
вихте ли какъ ви испрати
забелезана
отъ
население»
крепило
на
М.
Р.
организация.
ското
и
икономическо
положе
лично
подбрани
сили
и
е
наг
Понеже е крайно не удобно- спортна България отъ София
надъ
о.
Драгичево.
ние
на
България.
раденъ
съ
златенъ
медалъ
но
тази
година?
Или
искате
да
се
ний нема да говоримъ за ма
За това започва издаването намерение да слезе
човете съ англичаните. Чулно червимъ при всека сериозна международния певчески тур Страшния натанлизъмъ.
на брошурата „Българска дей западните склонове
ни е само едно: отъ где хората среща. Но я кажете, ако това ниръ въ Дмстердамъ- Той се
София /3. Телеграфиратъ отъ ствйтелнооъ" — отговоръ на
на „Т" вадятъ заключение, че игрище е нормално защо то ржководи отъ известния ком
Взети сл> мерки за'
v гава нито единъ
позиторъ
и
директоръ
на
Му
вънкашенъ
Вашингтонъ, че въ заседания издадената отъ еднофронтов даието й.
тима който е игралъ срещу.B
е същия, които е билъ битъ клубъ на никаква цена не ис зикалното д во въ Краковъ, т а "а интерпарламентарната ците брошура срещу България
отъ »Т". Вероятно играчите и ка да се състезава за въ бж проф. Валекъ Валевски
Кжде щ е ш ' •
Надеваме се, че н а ш е т!о конференция председательтъ
маха некакви дъмги. Верно е даще на него, двойно по-тесно
Кулишъ държалъ дълга речь
гражданство
ще
посрещне
как
отъ
нормалните
размери?
За
София, 13. На 1 ноемар!
че въ този тимъ участвуваха и
София, 13. Б. центр. коопе
уверилъ депутатите,_че
съгласно
закона, ще се пром
играчи, които играха и срещу що В. О. С. О. иска разшире то подобава нашите братя по като
ративна банка е взела необхо
на
1С°ета предстои страшенъ димите мерки, щото изплаща ведатъ избори за чпеков*'
»Т" но съвсемъ не е верно, че нието и изравняването му? леки гости и ще имъ укаже ратова бЬ тимътъ който „Т" по Защото сега е нагодено само душенъ приемъ. По тоя ^слу- катаклизъмъ, такъвъ предъ нето на застраховките да бж на общин. съвети въ rpaj
беди. Говорите за скромность, за надбегване съ колелета чай, не е излишно тукъ даспо който последната европейска де привършеио още презъ то вете, дето били разтурени
щин. съвети, а именно
а отбегват-fe да погледнетв ис Не е широко, а по малко отъ менемъ, че неотдавна когато война е била детинска играчка зи месецъ.
Шуменъ, Кюстендилъ, Kapnoi
тината въ очите. Варненското 45 въ равната му площъ. За нашите учители посетиха Пол
Банката ежедневно експеди
ша,
навсекжде
бъха
предметъ
това
защото
е
нормално
ли
и
гра .^данство трябва да знае.че
ра чекове на правоимеющите Котелъ, Каваклий, Провал
| ПЕХНАШ mmанглийските крайцери, импхо вие на конференцията наето на извънредно големо внима
и въ най скоро време всички Белограчикъ. Орехово, ГУ
борлинъ, 13. Съобщаватъ огъ застраховани, които еж пост
не два футболни тима, а пове явахте за разширението му? ние и грижи Не само че презъ
време
на
веччкото
си
пребива
Цфиградъ, че ангорското пра радали отъ градушка, ще мо- маклий, Брацигово, Свищо!
,че отъ десеть. — Г н ъ Бяновъ Или днесъ ще настояваме наед
ване
въ
Полша
не
еж
биле
до
но
а
утре
на
друго,
въ
зависи
вителство призна подданството гатъ да (получатъ сцедуемото Търново, Тревна, Ески Джуи
щеше да направи по-добре да
не се занимава съ историята, мость отъ кжде духа вЪтърътъ? пуснати да похарча тъ даже на| египетския принцъ Шеихъ- се обезщетение.
Нови Пазаръ и Ихтиман*
Четвърта точка отъ въпрос стотинка за каквото и да е,но Единъ, който бе избьталъ назащото много-добре му е из
вестно, че тази история е кър ника Ви оставяме вамъ, поне на връщане за всеки единъ последъкъ отъ една английска
пена. Верно е че ИТ" — „В" же се отнася лично до Васъ. нашъ учител ь еж биле пригот лудница.
София 13. Българскиятъ
5. Фактъ е че на 4-ий того вени за пжть по два пакета
резъ идущата седмица той
на 26 Ноемврий 1922 г.) ft по
София, 13. Органите на влетьбжде прегледанъ отъ спе- та продъпжаватъ да следятъ ненер. консулъ въ Берли
бедата презъ 1924 год. на „В" „Т" други играчи нямаше а за съестни прип.,си! Малъкъ слу
проф. Н. Каро има щастлм
не е на „Т", както тичанци о- въ бъдаще може да има кол чай ни се отдава да се отпла- ^ писти лекари психиатрици, еднофронтевските действия на то
да подари 320,1
тимъ
на
братята
поляци
за
кото
си
ще
—
„Скорошните
о
ще
направи
възможно
бичатъ да се хвалятъ, защото
комунисти и дружбаши въ за идея
облекчение
тв!Ккото noj
техното
гостоприемство.
Нека
мачове
ще
покажатъ
това"
—
предявяването на неговия искъ България, тъй като въ чужби
не еж скромни, а на сборния
жение
не
бъжанцитк
в^ Б
всички
посетимъ
концерта.Още
Страхъ
ни
е
само,
да
не
би,
да
да
се
повърнатъ
големите
тимъ: «Тича*, „Ш. Соколъ" и
на напоследъкъ се- констати гария.
повече,
че
цените
еж
общо
имущества, намиращи се ратъ усилията на емигрантите
Арзивъ. На този мачъ, който не видимъ никакъ „Т" на тия
Каро е депозиралъ сум,
»i Египетъ.
бе федеративенъ , Т в не се я- скромни мачове, защото те ще достжпни: 80 -10 лв.
сръбски и български области
ви съ собствения си тимъ и за се играятъ на нормално игрище
да влезатъ въ контактъ съ чрезъ генер. Генчегь, кио6. По дългъ ще Ви повторитова изгуби двегЪ точки (съг
еднофронтовците въ България. нициаторь заподаржкв, и
Войната
ъъ
Мароко
ро тя ще се изпрати за назн|
мъ
още
единъ
пжть,
че
дамски
ласно прав. за игрите).
Установено е изпращането
ХЛЕБЪТЪ отъ днесъ ще се \|Лондонъ, 13. Генер. Примо на значителни суми подъ фор нието д.
Тягостно впечатление пра баскетъ-боленъ тимъ „В" по
Въ тЪзи тежки иииутИ) w
вятъ обидните думи на Г-нъ вече отъ една година не е и- продава — съгласно запов. 142 д6 Ревиера заяви предъ ко мата на помощи за организа
Бяновъ отправени къмъ рефе малъ и писаното отъ Васъ, ка на «детството — ТЕПОЗИЯ по 870 респондента на в. „Дейли Ек- ционна цель Въ властьта по то преживева България, ж«/|
спресъ," че войната въ jMapo- паднаха около 650,000 долари. телно е тази постжпка тц
ра. И най добрия реферъ пос- кто отъ г. Чакъровъ и Дл.Б. л. нгр, и 4ЪЯЙЯ по 9 лв. кгр.
цели
не
да
служи
на
истината,
ко може да се счита за при- И всички тези опити за по- ро да послужи като прш]
тавенъ да ржководи мачъ, при
Варненската търговско инду
"'условия като тия на 4 т. м., а на заблудата и да усили „го стриална камара известява на вършена и /следъ пълния, ус- нататашни възкресяване кон на всички българи, като т»
би сбъркалъ. Не е ли верно, лемите две победи на „Т". Кол всички занаятчии отъ града, пехъ испанците немали повече спиративната дейносгь ще ос- де добре преценена.от>
вителството и О. Н.
'
*че презъ всичкото време на кото за това, че презъ 1924 г. че записванията на учениците намерение да предприематъ, танатъ безуспешни.
„В"
е
ималъ
такъвъ
тимъ
ще
действие
защото
армията
на
играта „Т" викаше съ всички
въ чирашкото училище проИ Варненски еждебенъ приставъ при Варненски OKpTomjj
-сили и смущавате, както ре потвърдимъ писаното отъ Васъ, дължаватъ усилено. На всички Абдъ-елъКеримъ е разпръсната
но
ще
добавимъ
онова
което
и
еж
останали
само
неколко
фера, така и играчите, а сжщо
и майстори, които до 14 того не
Wo %й%\ Обявявамъ на интересующитв
и самата публика, която не бе Вие изяждате „а то е, че и Т запишатъ чираците си въ учи хиляди. На пролеть ще бжде
избега
отъ
официалната
среща,
лесно дасе подчинятъ остана
1Ш% J l . 3"»33 че на основание изпълнит.лис
дошла да слуша а дл гледа.
лището, ще имъ се съставятъ
Ks 2216/925 г. издаденъ отъ И Варненски мирови ежду
Вий Г-нъ Бяновъ много-доб защото се чувствуваше по-сла актове и ще бждатъ наказани. лите бунтовници.
ба,
като
нарочно
предяви
ис
полза на Сотиръ Т. Долапчиевъ отъ Варна противъДоча
ре знаете, че се свири накаОсвещаването на църквата J Перишъ 13. Съобщаватъ отъ Куртева отъ Варна за 3120 лв. и др. и съгласно чл. чл *
зателенъ ударъ, когато топка кане което никой не можеше
Лондонъ: Изпълнителниятъ ко
та бжде умишлено ударена да удовлетвори — рефера не »Св Петка" Ще се извърши митетъ на морските работни —925 отъ гражданското съдопроизводство на 26 октон!
пременно
да
бжде
баскетбол
тържествено
с
ъ
архирейска}
т .г. ще продамъ въ Варна на пазаря на публиченъ npl
отъ играчъ въ наказателното
ци реши да заповеда на сво следующия длъжникъ движимъ имотъ: Една шевна кра1
и
ния
треньоръ
на
»Т".
служба
следъ
като
се
привър
пространство. „В не спре иг
ите последователи да възста- машина вехта употребявана здрава въ движение >под>
рата и не успори подарения 7. До колко знаемъ Владис- ши ремонта й.
новятъ работата си въ В. Бри 7061550, система „Сингеръ" оценена за 5000 лева
лавци
не
ги
е
страхъ
отъ
среВи голъ, на игрището, защото щата съ Тича така както тиНонстатиранъ е вчера единъ тания.
Желающите да участвуватъ въ тая проданъ, тр-Ьбвгр
не искаше да прибави още _ чанци обичатъ да разправятъ. случай Отъ коременъ тифъ.
се явятъ въ казания день, часътъ въ 9 пр. обедъ до надввв
едно зрелище за публиката Всички желаятъ ^предстоящия
Днесъ духовния епархийски
1925 г.
fai-ннтересяото д$ло 1-1410 1 гр. Варна, 10 октомврий
която
е д о с т а пре мачъ за шампионатъ на обла- съветъ
разглежда 9 бракораз
II Сжд. приставъ: ГН.Д»нм^
ситена отъ такива. Я колкото стьта да се състои не на 8-ий водни дела.
офия, 13. делото срещу
за подаръци, заявяваме Ви, че ноемврий а много по скоро, оПе|грини, Грънчаровъ, НеделВарнен. оир. постоянна коми чечъ, Борговъ и много други
„В" не се нуждае отъ такива. баче съжеляаатъ, че това техПровадийсни Слдебекъ Приставъ v
Вашъ играчъ скрита въ пена- но желание не може да се не сия е назначила комисия за
3 обвиняеми — е насролтиареата деснотъ крило на пълни, защото чувствуватъ те- п о к у п к а т а на 20 говеж ченр за 15 т.
За удовлетворение искътъ на Т>Й
„В" — грубъ фаулъ, който се жастьта на спорт, дисциплина, ди бикчета за раздаване на
гов инд. книжовно акц д-воввр^
мъ делото еж приложени
наказва съ ударъ отъ 11 мет въ името на което ще се яватъ общините на окржга.
много документи отъ пр*еди 16 пр издадения изпъл- .листь № 288 отъ 15 I 1923 г. на 1Щ
ра (пеналтикъ) но Владислав- на определената дага отъ обПараходъ „Серосъ" пристига апрнлъ за образуване на един рненски мир. еждъ противъ Христо Мирчевъ отъ Куванпжц!
ци въпреки не обявяването на ластьта, а на не официална иг на 18 того, и,дящъ отъ Холан ния \фронтъ, за общадейность за 4000 ла. обявявамъ, че отъ последното двукратно пуЩ
това положение отъ рефера не ра на Военното игрище, когато дия, съ 300 тона разни желе между комунисти и дружбаши куване настоящето въ в „Варненски Новини" и въ продгй
претендираха и не настояха. ще пожелае „Тича."
зарии, между които колове за
Установява се, че Грънча- жение ни 31 дни съ правонаддаване въ 24 часа -5 на сто щ
Подаръци чака само „Тича"
8. Свършваме отговора си държавни мостове.
продавамъ публично: 1) 1/8 идеална часть отъ кжща.^Щ
за да разтръби изъ цела Бъл съ напомняние на г-нъ Бянова,
Р 5 ? подпомогнатъ отъ Дой- кянъ. плевникъ, хамбаръ и оборъ съ дворно месго 2500 ю
гария отъ „голема скромность" заглавието на неговата статия Варнен* стокова борса чинрвъ
-1Н0Е и Г. Николовъ, е отпе- м. при съседи отъ четири страни пжть въ с, Куванлжк
— че на „ГолЪмия федерати т. е. спортната дисциплина, на
чатйлъ
бланки съ ликовете на оценена за 5000 лв. 2) 2/12 части ливада въ земл. на с. Iv
На 13 т. м. продадени 3 ва
венъ (?) мачъ при пълно надмо която, той трябва по-вече отъ
Стамболийски,
върху които е ванлжкъ местностьта „Коджа мисирликъ" отъ 7 6 дек. 'п|1
зимница 535—550 л: lVa
щие (?1) на „Тича" е победила всички да държи.
А. Г. гона
изобразено^черепъ
и 2 ключи- съседи: пжть, Павли Николовъ, Георги Каранфиловъ И Д
вагона
бобъ
680—780
л
1
фий
шампиона на България с. и.
480 л. •
ци. |На такива бланки съ на- митъръ Стояновъ пър. оценка 160 лв. 3) 2/12 части идеали
Владиславъ".
отъ Ливада въ местностьта «Горните чаири*огь 2 дек.npi
двь мобилирани
Бобътъ
остана
непродаденъ
писанйнеколко писма до за- Ст. х. Пейчевъ. Ив. Крендевъ, Дим. Иордановъ и Сг. И
2. Верно е че „Т" е искала
и но кюбилиранк
Кукурузъ за 1 вагонъ налич
смена на рефера, но това не стай за бекяри и . малочленно
на
стока предлагатъ 3 30 л. моя^ни българ. граждани съ Явашчиевъ пър. цена 70 лв. 4) 2/12 идеялни части отъ ни|
що не е ново. Правило е „Т" семейство въ ул. „Жинзифова"
местн „Ески Бааларъ" отъ 1 дек. при съседи: Touio Тод*
по срочни зделки плащатъ цель за изнудване.
да контестира рефера, когато 21.
ровъ, Янчо Жековъ, Митю Тоневъ и Яни Николовъ;-оц«н«!
1 - 3 3'50 лева.
има мачъ съ сериозни против
за 20 лв. 5) 2/12 идеялни части отъ нива мЪстй, > ^Чеигей"
Турския
п
а
д
у
к
ъ
.
ници нспускане
игрището
аркж" отъ 5-6 декара при съседи Колю Райчевъ,Петъръ№
съ 2 стай и кухня Бълг. Народна Банка
Ангора 13. Общия конгресъ чевъ, Илия Неделчевъ, Лонгоза оценена за лв- 120. б) Щ
презъ петото тази год.на феде
електричество, кана
курсъ 13. X. 1025 г.
на производителите на памукъ часть отъ нива въ M-БСТН. „Ченгене аркж" отъ 9'4 дек. Ч
ративния мачъ съ Ш. Соколъ, лизация, вода на 12 линия № 3
Камбно вй свиканъ въ /трдамъ, се откри съседи Димитръ Ставревъ, Петъръ Иовчевъ, мера и ме?
защото рефера не имъ билъ се дава подъ наемъ» Споразу
виждане
отъ м-ра на търговията Дже- оценена за 200 лв. 7) 2/12 идеялна часть отъ овощна Щ
удобенъ.
ЮРСА Монет»
мение сжщата.
1—1405—3
(че козе)
неми бей.
Баскетъ боленъ мачъ между
дина мвстн. „Ченгене-аркж" съседи: пжть, мера, река ЯЩ
Еупуяа] прод.
М рътъ заяви, че Турция отъ 5 декара оцен. за 260 лв 8) 2/12 идеялни части-от*Я
„Т" и „В" миналата година не
и
100 фр.
62б|~ 640
Bp»sc.
представлява страна, произ вада „Ташъкьопрю" отъ 12 декара при съседи:ХристоЩ
се състоя, защото „Т не прие
10,000 кр.
18 90 19 70;
В.-Пеща
Кино Ранковъ
да играе съ другъ реферъ ос1 шил.
Виена
19 30 19 80] веждаща памукъ. Изчисления яновъ, Неделчо Георгиевъ Павли Николовъ и Петър*:Щ
100 кр.
венъ техния треньоръ. Това е [Отъ четвъртакъ 15 т. м.до-| |. Прага
407i~ 4 1 3 - та позволяватъ да се предви тевъ оцен- за лв. 250. 9) 2/12 идеялни части отъ лозе ЙМ
1 райхси. 32 70] 33 70! ди единъ големъ износъ на .Новите лозя" отъ 5 декара при съседи Ив. Ятайасой* Ш
Берлпнь
стара песень на„Т" и е позната
пълнителни чудовища
1 л. етер. eeoj—, 674 — памукъ отъ минимумъ 4 мили
Лондон*
на всички ни. По този начинъ
халъ Димитровъ, Георги Добревъ, Грудъ Иванов* оцеие^
100 фрая. 031—1 6 4 7 - !
Париж>
„Т" е обидила не единъ и не
100 драх. 188 — 1901—j она кгр.
за 260 лв. Първоначална оценка показана
Л-Г "'"•%
Атвиа
а
100 лира
Милаяо
два рефера. Последната имъ
На конгреса фиежтетвуваха
550—] 562
Желающите
да
купятъ
имота
могатъ
да
прегле)№
|
Стокхолм 100 кр.
3680, 3728 ~! и нЬкои чуждестранни пред книжата по продажбата и да наддаватъ вевки прис*тст»е|
обида, обаче, доминира надъ
Куаурещъ 100 лей
66
70/
67
90!
;
^ ч к и . И всеки би се зачуставители.
день и часъ въ канцеларията ми.
,
13
ВЬлградь 100 дин
244'— 249 —i
,съ право на това, отъ
1 лира
Царигр.
t'
78,30/ 79 80
гр.
Провадия,
2Х.
1925
год
"
1'1411'ВД
пиано, добре запа
100 фраи. 2 6 4 5 - 2679 —j
Женева
,г../на кжде само тичанци да
' ""'"
Амстерд. 100 фл
зено, съ отличенъ Депо № 1191/923 год.
6515 — 5583 —
иматъ разумъ и да познаватъ
'.,".
Сждебенъ Приставъ: Йл. Ст.
Н.-Норкъ 1 д. С.Щ. 137 20 139-! механизъмъ се. продава ул.
футболната игра, а всички
1 д. Кан. 137
Монтр.
18880] „Фердинандъ" Ка 20 до бира
I бронтозаври, прицеротопии J Алевсав.. 100 виас. 683!
други да еж неуки.
031—j
рия »Гроздъ"
1—1
Варшава
3. До тази ГОДИНИ т. е кога2290
Рекламирайте чрезъ в. Варненски Новин*!
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