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, —;„Н§;Л1рави^ова Ий^шругитв, което нетискащъй*! правят>' на -тебе/ j зн-« s.' >' ' с.
Софня, 14. В а р е н и официал :
Приема вейки день ул. Преславска 18
Спира.|Стара мждростьт тв»,
ното опровержение на м-ръ
:
но
колкото време минам^рв са
председателя Ценковъ, ксего София, 14.' Снощните съоб
направи вчера, че нема да има щения на печата за «дна ре мо че не са изхабява, ами оща
никаква реконструкция на каконструкция на кабинета про поцвйна craaa. ^
бинета, днесъ отъ единъ членъ дължаватъ да занимаватъ всич : ' Ето нагкиапослчйгькй дажа
на централното, бюро ;на Дем. ки политически ср^ди въ насъ. и в ъ ; коридорите, я^и мвстмпл
сговоръ узнаваме, че реконст$ Днесъ всички уверяватъ, не. еждъ,; който не може да се об
рукцията на кабинета ще бжде промената ще се наложи и че вини въ придържане ' « b ' пре
живели мжцрости, между' мно
наложена.
.•
излизането
на"
м-рйте'"
Бобогото надписи, съ поучителни и
Отговорътъ на тронното сло шевски, Моловъ и Тодоровъ назидателни
съдържани», първо
е
отложенъ
за
вторникъ.коОбявява на граждани, че изработва 6 карти
може
да
се
счита,,
за,
сигурно.
во1место;*ааема'тбя:;иот
-0
гато ще влезатъ въ заседател* Прочее, сжществува . е д н о
-— Her прави етова на другината зала и членовете на но
и едиаъ.-портретъ t ! 0 i $ g 3 l ! | V В !
вия кабинетъ.
трърдо решение,да се освежи хв; з което .не искашъдач праСрокъ д о 3 0 ноемврий
Въ вторпкнъ преди ппадне кгбинета съ новисили, съгласно вят«1на1твбе.а йтивуц-! щ . това г не се отнеса '^сакв
Само за реклама да се ув^рятъ граждяните въ
мнозинство? в ще- «ка чаегно едно старо решение ! на* "Вие- до Но
:личння
.живота на "кората.
чисто и художествена изработка
заседание, въ 'йвего гц» се шия съвеТъ йа Дем. сговоръ'. ?Това прйвило*'Гребав да са
Тоза решение се вижда отъ прилага и въ нобщвственитй в
ще получать само при Фото, Д«Артъ
опредЪяи os-опчателиага ля ' днешното
съобщение, на. в.
ФОТО Д'АРТЪ се помещава въ горния етажъ на
crs, а сл?.дь пгадйв Царьт> „Свободна речь", който съоб въ международните отношения,
нскамемиръ и спокойствие.
сладкарница М а риновъ (площадъ Мусалла) , 1—5
ще ПОДПИШИ уназа за нр^И; щава, че разговорите за една ако.
гМного примери (сж'в*»йсто;
i t ' министри. "
;
по далечна или по близка про риятан:». (с н w,^n.?r.-iH--.c..v
По поводъ вчерашното' съ'< Mtna е било н^що естествено. " -^r/fltto- uwnpvtintiiV ^Hiuto«y
общение на в.'„НезавиСимбстья
Въпросътъ за промената на н*що, то ^аноилм^ъсйадвойза кои ще бждатъ новит!! ми кабинета е повдигнагъ и до но да ти*се" повърне.- ti
нистри, днесъ прибавя:
2 - 3 дни ще бжде разрешенъ
t L j j l . , v j ; v l , - 3 c l v JjJL A ' J . l Xl%.JLLaiJ
Лко лтпъкъ vroa7 КййуГо ви
„Нашето съобщение, че .Въпросите се заключаватъ направилъ ' нещо не можа- к»
м-ръ-председатбльтъЦаивовъ въ многобройните съревнува7{ти?отвърнв,-?то;лй"--й»^"1св'с№
йв
е ервщщъ съ^Царя, сЧ ния й амбиции, които не може К ътъ обстоятелствата" чадругъ
Обявяваме,., че пущаме в> продажба облагородени офор
лесно да се преодолеят ъ . ( ? il ще направи «това.'' .н.^ ;..и
мени овощни дръвчета произведени въ собствения си коопе- когото разговаряль по «лис
. Защото, има една еждба, кояратйвенъ разсадникъ. Круши, сливи, ябълки, зарзали, орехи, тата на НОВИЯ кабйнетть още Поведението на Ляпчевъ ТртбдИ"НВДЪ/ВСИНКО^ Н.>?;tj,fT!
бадеми — отъ разни сортове. Цени достжпни.
*
вчера съ опроверга отъ ДЙСофия, 14. Въ предстоящия. И която дава всЪкиму засяу*
1—524—2
•;
Съ почитание:
рекцийта на пачата нато не- кабинегъ
"**
Ляпчевъ отказва да жеявто:—:-г~Г?'"''"
Преди некол,ко дни аъ Три*
Ново пазарена щцмттоща-ис** кооперация „Съгласие? BtpH.0.
вземе участие. Неговото пове
гштЪиъ ин»
„Въ положение сме да твър- дение живо се коментира, ртъ естъ стана единъ
:
димъ, че опровержението на сговорискигЬ среди, особенно цйденгьЧ »•?'.•' .л'ЯЖР%"-'*
Дирекцията на печата е зарж- отъ следния му пасажъ отъ — Италйямски фашисШ на*
чано и нашето съобщение от речьта която държа въ Народ паднаха и- разрушиха .редак
говаря
на истината. Министер ното събрание по въпроса за цията и печатницата^ на{ углав
p.Otfl
ската криза е открита;и :тя вносното мито на захарьта.Па- ния "органъ на ( словенските
Съ/вжтрешенъ апзратъ за дребна и мека слама
своевременно ще получи свое сажътъ е следниятъ: . . . «— малцинства в./>Ед,иииость*.
Съ автоиатйченъ самоподавачъ за снопите
разбира „св т .сайв
то разрешенин.
"/
„Презъ летото на 1924 год."по Постжпка
Съ ветреиъ елеватор ь за изхвърляне сламата
себе
си,'твърде'осждитвлиа.
„Положението въ самия сго правителството можеше да под
"" Всичко на съчмени лагери
И Югославия» 'Къмъ народ
воръ е много натегнато. Цансъвършено леки и най ЯСЙ^О зти^атъ отъ
ковъ е принуденъ да търси ; о крепи фабрикантите назахарь ностите на която!?- сьвпадагь
;«дигиа
свеж^ние на кабинета си чрезъ не за сметка на консоматори тия малцинства ц"Ьла се
'.
''"'Д8(^Ъ HSt'.ЛЧ>0Ъ, •••.'.'•• i - 1 4 8 8 - 8
въ тревога. '"X'""''ll" "il '
излизане
на
едн^
и
заменява
те.
Но
правителството
не
приСъвършено чиста храна. Производство 1500 —
Устроиха се араншебни де
нето i мъ съ други отъ сговора бегна къмъ тази помота."
1600 кофи за 10 часа. Обслужване само отъ
монстрации ^^УЙстяа на миого
за министри. ;
единъ човЪкъ * П Р И
„Впечатление прави въ . са Този пасажъ .живо се комен- места йзъ' Югославия. Въ; За3
мите сговориски .депутатски тира въ всички, политически i-ребъ даже нападнали домът»
на Италиянския кодсулъ, а въ
кржгове, че м р ъ Цанксвъ срНди.
Сплитъ и Дубробнйкъ 'раару
предприема реконструирането
шили италиянски-магюйна.
на кабината безъ да се е съПостжпки, разбира ед^чмт
вещавалъ
предварително
съ
Ш5Ш2!Ш2£®Ш5»ШЕг822Ш2К:
сами по себе ей З^сждителни
нЪкого отъ ония вь сговора,
които искатъ да се изтъкнатъ оъ Бълградъ. Оставката на но поне обяснени по.чувстват!
въ него като водачи на групи военкип м оъ. Желанието на КОИТО СЖ ГИ ПОРОДИЛИ. |м
И въ Югославия сега се си
или течения.
. . • ,-.
Радичъ
Нопопострознъ, единственъ грандиозекъ хотелъ
лаятъ да оправдаятъ ; свои-ri
„М
ръ
Цанковъ
и
други
писрещу градския театръ и площадъ
„Мусала", моСъфяя, 14. Белградските ве
шатъ до опозиционните ,пар стници съобщаватъ за острия простжпки съ мждростмга;!
бепирань съ нови принадлежност*1, всички стаи хи
На прави « т р в | г и | друга
тии ипреговарятъ по състава, к о н ф л и к т ъ . и з б у х натъ :; между: т%—което
гиенични, чистота образцова, прислуга бърза. Въ хо
не искашъ да пра
_ J .._
«..-__'T-_..J._..Z
*
на кабинета, обаче ние дълдъл•._
тела инсталирани топли бани за безплгтно пяязувакв
м-ра
на войната
Трифоновичъ
вятъ на тебе < илй:
pt
жимъ
да
заявимъ,
че
народно
на г, г. клиентите. На пжтунащите търговски пжти министра на- финансиите ,. .-г^Направиха^ни-ш-сИта/нм
то желание по ГБЗИ въпроси Спалайковичъ.
ници п р а в и с е о т с т ж п к а .
1—1504—4
отвръщаме имъ и ние тука.
е друго: .
Конфликтътъ избухналъ*^ по Но, нека нашите ежееди бж
„Народътъ ке ксна частна ради това, че финансовия м ръ датъ последователни, и да припром&иа, а промЪна пълна. отказалъ Н-БКОЛКО кредити У за; лагатъ това правило спрямо
Кърпежиrfe tsttaa да задово- подобрение положението на всички.- •• ',;_..•-',;"/•'•;"'- ,": '
' т е имагь сънародници въ
лнть1народа.
армията,
следствие
на
което
Италия
на които имъ попре
нМинистерскиятъ'съветъ вче
Съобщава на почитаемите Варненски граждани,
военниятъ м-ръ си далъ остав- чили да издаватъ своя вестник*.
ра
следъ
пладне
и
снощи
до\ че се премести въ специалното си новопостроено
И т е се възмущаватъ ;и вдикъсно '•' има заседание. М-ръквта.
|
м о д е р н о cpoi'o а т е л и е до старото си попредседательтъ докладва по Отъ друга страна Радичъ гатъ олелия до бога. •
Но
какво
да
кажемъ
ние,
ко
I мещение, ул, 6 „Септември" Ка б, срещу пивдействува предъ своя ито имаме сжщо сънародници
Срещата съ Царя. усилено
|
ница "Тунелъ"
съпартизанинъ м-ра на соци
-Срещите и преговорите про- алната политика Симеоновичъ, не малко: на брой - г . в ъ Юго"
Ателието е построено по най новите изисквания
славйя й на които не само ве
дължаватъ по оговаряне окон
) въ фотографнототд искуство, снабдено съ.нови ЩЦ$
за
да
подаде
оставката
си
за
стни къ да имъ се позволи я
(
чателната листа на кабинета.
кодеини апарати, подъ вещото Г^КОВРАСТВО ж
дума не става, но въ доиътъ
да
стане
разместване
на
порт
яСа*яо ж трима <мннкстрх—•
I «а завърналъ се отъ Америка специалнетъ- Щ
си да говорятъ на матерния ся
фейлите
и
да
се
открие
за
м-ръ председателя Цанковъ, Радичъ възможность да влезе езикъ не имъ се позволява?
| фотографъ
.1-1468—5
гл-ра на войната ген. лейт. въ сьстава на кабинета.
Защо не приложатъ и: тунъ
Изработватъ се за известно време
правилото.''^' i-з •-• iJ
i<
Вълкозъ и м-ръ Стоенчовъ—
6 карти и 1 портретъ 70 ле., само за 'реклама Щ е сигурно, че ще запазятъ
— Не прави това на други
те, което не искашъ да напПосетете и щ е се увърите *
местата си. •
равятъ на тебе?...
Й-В^О.

• .:%;>,. •,-:^г-Г^кабииет.
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9. Разширяват* jce пгавата
Тръцка аларгаа
З а 5адга|>ия;
иа общинсенте съвети, а имено: Иматъ право възъ основа Аткна, 14. Спредъ автентич Париигь, 14. Предадете,*
мнение на хигиеническия съветъ ни сведения отъ Дсмиръ-Хн- на сдружението на бъпгао!
да закрива работилници фаб саръ, въпреки мнението на бъл те кореспонденти >ъ Паой
и новия проектъ
рики, складове и др.» които еж гарското правителство, че пре Георги ВЪлчевъ пкша \1
воза презъ българската гра .Лъовър-ъ" по поаодъ напя
Юрисконсултътъ
на
общинаватници,
еж
излеели
отъ
сьвв'
та г» Сираковъ Я. ни дава след та, а по законопроекта, зсме вредни за общественото здра ница е свободенъ, български ко-българския квнфликт* й
нитЬ извадки по проекта за няването на излезалъ съвет- ве безъ да се обезщетяватъ те погранични власти продъл- н о т о : - • '-•••• •'•-'• .'\>.:]•-.- ••!
изменения за общините:
нисъ съ подгласникъ се про стопаните, както и да закри- жаватъ да пречатъ не износа „Каивотв и да в*дв IIHJ
При съставянето на тоя про- дължава до тогава, до дето се ватъ хлебарници, месарници и на българските стоки за Гър нивто на анкетната ввинсщ;
екто законъ, Министерството изчерпи цялата листа, и само др. ако не отговарятъ на оп ция, както и ни всеко пжтни- може да кяа съпненив, че й
па вжтр, раб. н. са е ржково- ако нзлезвтъ повече отъ поло- ределените отъ държавата или шко движение.
дадения вть 0. Н. ур»н no j
водело отъ следните начала: вината съветници безъ да мо-j общинаната условия,, ПотЪзи Гръцки търговци получават* us на инцидента, act,но д в |
1) автономностъ на^ общи- же да бждатъ заместени съ решения недоволните могьтъ телеграми отъ свои софийски втя да се продизвиива й
други поради „изчерпване" на да ct обтъжватъ предъ окржж- кореспонденти, въ които имъ бвнъ инцидеить ще иачмне.;
ните, ,. у ...
2) Зввплване компетантнос- съответните листи, съветътъ |ния еждъ вместо предъ едми- се доватъ срещи на гранични ие би могла да стана и да с»
се разтуря съ определение на; нястративния еждъ, както
тьта па общ. съвети,
те постове Кула за предаване ложи насилстввио праишад
. 3) създаване приемстваность сжда.
icera.
-. •..
на добйтъкъ, но никой HV секвй1ду Гт.р йп и Б-ьлгария, t
въ общинската дайность чрезъ 4. Новоизбрания съветъ слу-! Ю. Кметските заповеди за явява на местото откъмъ бъл тръбвал», зачда оо дойдмо тра
периодически
подновявания жи целия си изборенъ срокъ глоби се обжалватъ предъ ми гарската сграиа.
миръ на балкани^ да се yi
естава на съвета.
(б години съ подновяване по ровия ездия, но глобениятъ Единъ гръцки търговецъ че- ковятъ ивжду двете дьршац
4) Обезпечаване действите ловината всеки 3 години), ко требва да внесе залогъ въ кплъ своя доставчикъ, зп да коше!шя на двбро разбиращ
лен* -и безпристрастен* над- гато по сега действуващия за разм%ръ на глобата. Следъ уреди
си, възлизащъ на во и приятелство."
аоръ върху общинските . фи конъ, новоизбрания съставъ двукратно глобяване на непод- повечедълга
отъ
100,000
л. Но вме
нанси и отчетность и
проспужва толкова време, кол чинилиятъ,. се гражданинъ кме сто тоя, доставчикъ се
првдетаАнкетната комисия.
5) съгласуване общинската кото е останало на разтуре та се разНорежда да се отне вилъ водеиъ отъ български
ме
съ
сила
възможностьта
за
политик» съ тая на държавата. ния да служи, освенъ вко из
Св. Врагъ, 14. Aflwajj
е станалъ презъ шестме продължаване беззаконието. .• войници единъ непознат»., кой гарската комисия п?нгвг
Най-ватиитЪ нововъведения бора
то
се
опиталъ
да
получи
су
11.
На
контрольра
до
толко
сечието, което предшетствува
лява и скстсматнаирасвв^
датата на всеобщите градско ва са уреличаватъ правата, мата.
'"•""•'' г въ него еж:
че
безъ.
негово
съгласие,
не
Пита
се
кой
е
тоаи
непоаиията, които GA №ШЩ
общински
избори.
X) Общинските съветници
може да се почне никакво об натъ тъй осведоменъ по робо ка междуиаредната шщ
са;избирал» за .единъ периодъ 5 По сега действующия за щинско
предприятие свързано тите на сжщия търговецъ* То
,$>ть 6 години,,но .вевки три конъ, тричленните комисии се съ бюджета.'
Ако' това поло ва положение на българската комисия, за да направя i
години .• половината, излизатъ назначават*;отъ министра на жение се узакони,
ПраВИЛКО И П1-Л9СН0 СШ
то факти
по. жребие, като !вместо ч те»и вжтр. работи й народното зд чески нищо не остава
власть не може да се обясни. п р а ц о к к и .
отъ
сто
^ > * ';••-•;
рави,
а
по
законопроекта
се
,са, избнратъ други, по реда на
Б. Р. Гръцката телеграфна
автономия на общиМеждународната
тщ
избирателния законъ за нови предвижда т е да бждатъ наз .панската
агенция продължава да изпра' по вйстоящемъ cs наин
т а . - "•"• <•'•
6 години- Жребието • ', се; тегли начавани отъ окржжния упра к а 12.
контрольо ща меепрни съобшенил а целъ
така. че да се запази по въз-вители Противно да действу ра и Секретарьтъ,
бирника
се
предвижда дл завсуждаеа в$ществеп»т» въ Дейшъ Напия.
ющия
законъ,
могатъ
дя
бж
: можиость съотношението меж
Днест^ 6txa ии^твни:
да
бждатъ
юристи
отговарящи
ду групип» споредъ изборните датъ назначавани за членове на условията за заемане сж- мнегте вг чужбгмя, което ре
епвцишшъ
нуриеръ ча<
на тричленни -комисии и лица
.ЛИСТИ.;-- .•••• -.-:
./.- л \ - {
продмжхва ia Фсжоюда
{ Г 2. Никой еъветникъ не може отъ разтурения съветъ, освенъ дийска длъжность. Заварените зко
отъ пригетвоинтъ тунъ С
да си дава оставката, освенъ: ако , разтурянето е станало безъ това ' образование се у- гръцкото нападение и да виж дения. Оетаналит* олден]
да въ ><него едно флангрантно
1) : по причина на; болесть, ко вследствие на възбудено углав волняватъ. ' ' ;'.-.
•-; 13. Ни единъ общински слу- нарушение на устава на 0. ще се изпращатъ пеела;
ято • го поставя въ ; невъзмож- но преследване.
ность да изпълнява длъжность- 6. Тричленните комисии не житель не може ,ца бжде увол- В, $а международет редъ и вателно.
>та си,-2) при промяна на мемогатъ да уволняаатъ никой ненъ оезенъ по решение на епокойствтто на балтнипт.
стожителство и 3) ако е изле- общински'.
чиновник*,- или слу-единъ дисциплинвренъ еждъ
аалъ отъ> групата, въ чиято жащъ." ;v"".',".
'-. • ' въ съставъ: Мирови . Сждия,
камдидатната листа е избранъ. 7. Членовете .на общинския общински съветникъ, посоченъ
н д - и Д;б н т а съ парехода „Фердинанд^
й въ трите тия случаи, уво- съветъ, освенъ кмета й помощ отъ ;съвета, и. единъ общин. въ Словенско изгладен-ь
София, 14 СолунскиН ва|
ллеяието става по определение ниците му, служатъ безплатно. ски чиновникъ избранъ отъ
ници по сведени* отъ Щ
•тъ окржжния еждъ.
Б"Ьлградъ, 14. Според* све предаватъ следната случка: |
8. Съветникъ, отежтетаувалъ чиновниците.
Уволнение, направено безъ дтия етъ компетентет из*
„Военниятъ командантъ!
:. 3. Споредъ сега действую- безъ уважителни|причини, ^се
щия законъ за градските об* глобява задължително отъ съ спазване горния редъ е недей точнип, • въпросътъ по инци о-въ Самосъ некоК си .найо|
'щини, съветътъ се .разтуря вета е следъ трикратно глобя ствително.
Ригатъ наредилъ да бжде I
щоиъ гквто половината отъ ване се уаолнява съ определе Л4. Бюджетите вместо отъ дента въ Триест както и тгь държанъ въ пристанищна
Първоначално утвърдените съ- ние отъ сжда.
министра, утвърждаватъ*се отъ зи по поводг на демннетра градъ Вати бълг. пар. »Ф<|
Окр. Управитель — реформа циитл вг Загребъ, Сплит* и динандъ", като заповЪдалъ |
не толкова навремена. — Гла Дубровник*, които предизви гръцката стража да вземе т|
суването пъкъ задължително
лубата му. Всички власти пр]
требва да стане презъ Декем каха известни вълнения въ об дупредили майора, че поста
4'дюкена и празно мЪсто срещу, девическата врийската сесия и до като не ществото мнение, се счита ката му е оеждителна, и Ш
м и в а а и я на жгъяа на бул. ВЯаря ЛуйЗа и улица Арда. бжде свършено, никакъвъ за напглнв уравнет без* да ва своеволие не е допустим
въпросъ не можа да сеоставатъ ни най мамо следа Опоритиятъ майоръ, макарЦ
Споравуиение пр« Паваль Стоевъ боадваръ, въ ул 27другъ
разглежда въ тази сесия.
в* приятелският отношентя предупреденъ, продължава
Юлий и Яакарова близо до църквата Ов. Никола.
да задържа параХода като
15. Кредитори на общинатв на двепт правителства.
залъ:
имащи изпълнителни листове
могатъ съ ежаебенъ приставъ
в Ще го държ^а докато 6\
да налага запоръ върху неРазкритъ
заговоръ
гарското
прааителстао напла|
кой общински доходъ.
5
милиона
драхми K0HTff}6j[gg
Париш,
14.
В.
•„Журналъ"
16 Индустриалните и тър
на
Гърция
за убийството
говски предприятия на общи узнава отъ Мвдритъ, че след
Обобщава на, почитаемото гражданство, че ВСИЧКИ
ната (електр! централа, конце ствие откриването на единъ поручикъ Василиядисъ . и_др|
•А.
фотографии с& намалили цените за
сионна аптека и др:) се упрагарите^^ му^отъ^ДемируКш^
вляватъ отделно по особени заговоръ срещу директорията ~ Най-после по" запст*дь «j
I; "I кабинетъ и 6 карш - 7 5 лв., а
правилиици отъ единъ техни арестувани <ж двама генерали, гръцкото прааитепстю naai
'•'v j'^vV/ -в.карти отъ 60—60 пв.
чески директоръ и' комисия трима полковници. 4 оберъ-о ходътъ „ФердинвндУ • бил^
(управителенъ съветъ) отъ 3 фицери и 15 подофицери.
пуснатъ, а майорътъ t д«п«н^
1-~г148б-5 •
',
Отъ СДРУШЙНКОТЙ.
до 7 души. Дяректорътъ пред
Заговорниците
възнам-Ьряваподъ еждъ за неговото caoil
ставлява предприятието предъ
всички учреждения 5 лица а ли да извършатъ воененъ пре- волие
не кмета.
вратъ и да проУьзгласятъ ре17- Забранява се на общин публиката.
ските съветници—адвокати да
за избавлвикето втъ гьрцитъ I
бждатъ като защитници депа
за mepTBHTt втъ, нашвствмП;
Пуснахме
въ прошбп новите нпП енлмн I во ше- срещу общините.
:
Будапеща, 14 Завчера nj
-•ч ственн 6Ш н чеввенн, наа-вши внна и
Б. Р. Общините требва сами да |при Военния клубъ еОТйрйБудапещенската
бьлгагев^
ЧУДЕСНИЯ ГРОЗДОВЪ ПЕЛИ НЪ . създадатъ средства чрезъ съз- те и ионфортнЬ. уредено.
църнва следъ бйшеопонат^
Одщо въ склада-ни щ е . намерЕто прочутата
даване стопански предприятия.
лмгургкп са отолушиха: ««•
На общините требва да прех и о с к а д а м с к а м а с т и к а , разни хшпени к о 
лебвкъ
за щаешвето из
станемъ да гледаме, като на | . _ 1 - 1 4 9 5 - 5
н я ц и , най-фанни л и к ь о р и , епиртъ ч и с т ъ и
бая/шнив на оьлгарсиатазвчисто
административни
учреж
денатуратг, о ц е т ъ в и н е н ъ и фабричеяъ и пр.
дения, натоварени само чрезъ
МП OTfe Г^ЪЦНОТв НаШ9С18Я%
данъци да търсятъ доходи.
Цени конкурентни.
1—1464—зо
и панихида за"«гинапиг!,-^
Споредъ законопроекта ад ликвидация окончателна съ този жвртеа на гръцкото «а"8]
министративната и стопанска
и то само отъ днесъ до двиио
-'?:'•:• л
дейность еж дадени на юрисъ. артикулъ
15
т.
При
иагазкнъ .ПРЕНТАНЪ Пркожтствуваха пврмнала Щ
Секретарьтъ може да бжде ул.»Драгоманъ
№ 17. 1—10 Чългарояата легация,учат*"»^
юрисъ, но не и контролоьрътъ и
Русенски
тЪло отъ бьлгарсиотв учи?ш»«.
касиерътъ защото контроль
рътъ преимуществено ще бо вилните^ парични постжпления иногв граждани на б%лгар8К»т»|
рави въ стопанската дейиоогь и за най целесъобразното пла колони».
••"•'•',' i
на общината, Безъ редовно сиране на получените суми,да Управлнващиятъ легацчят* д* _л
ще намЪрите винаги въ склада на
счетоводство не можемъ да не се допускатъ злоупотреб
имаме редовни финанси.1
ления отъ чиновниците на об pwa подходящата рвчь
:.•-.'• ОВЗЕ». Г 1 ^9L-B X s O I B O » : XX •
Конрольорътъ
требва
да
има
щината и разни предприемачи.
";'ул. жГабровска" № 25 до гарата
опитностьта на търговецъ и Законодательтъ' требвв да
ГолемъI изборъ отъ таблени месингови кревати. Пър
най-опитенъ счетоводитель. Но- се съобрази съ изискванията ци сь 20 годишна пРв"тпити*
•окачествени пружини. Продажба на едро и дребно
виятъ контрольоръ не требва на днешното време и да тво разбира и отъ газожени мото
да се губи времето само въ ри култура въ страната главно ри, ТЪРСИ РАБОТА; .СпрааМ
Цени фабрични
1—1484—ю
дребни и излшуни. формално- чрезъ стопанската дейцдегь. бръснарница
^нгаР°\ТлЛ
1сти, а требва да бди за пра- умело ржко водена,.
пя
пия
1—5б5^"*
вадия

--.ПРОДАВА СЕ ПОРАДИ ИЗСЕЛВАНЕ •

Варн^о фмвофафм йрдашш

ЯНИ ф ЦШТО

«StfEieoee

SSP-HMS& • 'йовивя

!Ж

ПОГРЕБЕНИЕТО
на ствлкчкйя наетъ
Г. йаджарйвъ

Софйй, И . Погребението па
убнтия вчера отояичння кмет*
Пвргн Маджаров* во кввърюя двеоъ 14 ч. о.
Опт>аото со иввърши »ъ
църквата »Ов Седиочтааенищи." Участвува множество на
род*. Прислтотвуваха ирод:
етавнтелитЬ us съюзи пя гря
доввте начеао ма варненския
К1Ш*

П . СТОЯПОВЪ, ПОМ. КМ8-

въ склада на Б
По реконструкцията

Хинденбургъ и народа.

Свфия, 14. Даеоъ е*едъ
пяаднв м р* предовдат. ..Цан
ковъ и м ра па ватр. раб
имаха продължително оъвещанне. Одедъ това мръ-предсе
датели* отиде въ М вото на
аънша. раб., дето се срещна
оъ u-ръ Калфовъ.
Въ политическите ореди се
говори, че гЬзи орещи еж ста
нали оъ егдедъ нв бждащата
реконструкция на кабинета.
Правителственият* печат*
продължава да опровергава
одуховете »а никаква рекон
струкция на кабинета.
По тоаи аоводъ двеоъ . .

Бврлинг, 13. Председательтъ
на републиката Хинденбургъ
през* обиколката си въ ю.
Германия въ п Кронщадъ, от
говаряйки на речьта на пред
седателя на Несенската дър
жава по създаденото отъ Локарнския договор* положение
казва:
„Ние искаме да СЙ надеваме,
че започнатите въ Локарно
преговори ще допринесат* за
окупираните области, а заедно
съ това и за Хесенъ, освобо
денъ отъ най-тежките задъл
жения, безъ които той ше се
възвърне необходимостита за
жизнена дейность".

Bp. 474
тжшиттшятштж
.
като астрагани, велури,; сукна, вадйфета, пупяини, Ц
за пардееюта балтонлуца, ратвиираии, на карета,
Ь
тифтици и финяа плато?» за мстюиа ща намерите
u
на .КОНКУРЕНТНИ Д И Н И С А М ©
ул. Преславска It

1 13-0

ХРОНИКА
Гръцко-бъягарскат» подкоми
сия пристига въ понеделник*
по ликвкдация с* имотите на
емигрантите.
Нарвдано • до всички у щни
н-ства да представят* списъкъ
на училищните наематели,
които ще бждатъ обложени
съ 5*/в данъкъ за въ полза на
фондъ училищни! нужди. Спи
съците требва да се прадставятъ на държ. л бирници до
края на т. м. '.;
ДнеоЧ — Неделя а* старата
българска църква „Св. Архан.
Михаил*" въ 3 ч. сл. об. ще
се състои редовната нед-влна
беседа отъ протойерей Димитръ Андреевъ на тема: „Сждбатана човека спедъсмъртьта".

Да не се забравя!
Писахме\за моста в* Дамяновата махала» на който осно
вите стърчатъ от* години. За
довършването му големи сред
ства и усилия не се изискват*.
Защо общината недоискара
тоя мость, който ще облегчи
отъ части минаването на махленци през* дерето при кално
и лошо време, особенно през*
зимата?
,Нека се^чуе нвй-после и
глвсътъ на крайните квартали,
които еж лишени и от* освет
ление, вода пжтища, мостове...
Махявнецъ.

т» шп Пловдив* Дпмитроаъ и
•вкретарьгъ Hit общината на
Цашщптб на ш^нвп нашянн
Г.- Оряховица и отъ велчки
градове. Въ църквата говори
„БРИТАНИЯ'
шината въ
ко
вой. кмета Ив. Дечевг.
се продава в* брой и на
Деокр. сговоръ пише: Пйрнжъ, 14. Съобщаватъ отъ
0*едъ "това шествие го ио
Началикна на гара Каспичан* срочни изплащане при предС* сгжеление отбелезеаме, Лондонъ:
" стааителйгЬ
Ягенция "„Райтеръ" узнава ни моли да съобщим* че из
тегля към* гробищата и со че вь партийната вестници
Ковачезъ
й 'Табаков*
отъ
Сетуанъ,
че
запитанъ
ге
губения
златенъ
часовник*
пре
•вра
започнах» да се явяватъ сгоб нерал* Примо-де Ривера е за- ди 3 месеца на 1 пжтникъ.на Варна, ул. Владислав* 25 и
гцения, някзито досега нами явилъ, че за Испания вече не гарата е намерен* и се нами гара Вълчи дол* до пощата |
предъ общината,
раха млшо еам» «г отлтия става въпрос* за прилагането ра въ него Стопанина да се
дата «а чате ааупокойва мо
условията за мир* и че тя въз яви и го получи
под* наемъ кжща
печатъ. Вчера $.
пЛезатт
ИТВЙ, мнна по улица Азанамерява
да
настоява
за
пъл
двуетажна
съ «л.
мгсть" вповеети мтшетербнжака в покрай Св. Края* скнтп промпни. Шлишп» е ното подчинение на Абдъ-елъ- Киета г. Стояновъ замина за осветление, вода и канализа
Керимъ. Испанците щели да София да"присжтства на погре ция на ул. Периологь Ns 1,
са отправи ва гробищата.
да се опромршеатг такива • продължатъ военните дейст- бението на Маджаровъ и поне- зад* Синагогата. Справка ул.
ЦЪлата пожарната комаидо
дЪлникъ ще се завърне въ
измислици, коцте излагатъ •вия презъ зимата за да разде- Варна.
Мария Луиза'№ 23. 1 1491 2
j'
ii въ пъяния ай аъотавъ.
лятъ позициите на две.
само
вестника.*
:
J*r>Следъ процеоията ое двв
Нац.-либорали^ устройватъ
Софйи, 14. Намеренъ е в*
ЦЙИЙОЦ се барака, солнжаше един* трамвай едектри
градината срещу банята въ ке- публично събрание днесъ 10 i УД&.0М дна, подвижна,
ч.
сутр.
въ
Юнашкия
салонъ
чвакв.обжечви* цЪаия въчерно. ; ...НРШ(11.:Ш1ГЦИсъзнания Днтонъ Иовович* 63
бивша Фото „ Р е м б р а н т * и
«ред* м-ръ Маджаров*
г. търговец* отъ Бургазъ, кой Ще говорятъ: Димо Кьорчевъ, дълга 7 м. широка 3 пол. метра.
д-ръ Шишковъ и Иор. ЙордаСсфия, J4 Оть Варна присти то починалъ въ болницата.
новъ. : : .,-... j - ' ... -::,- •. '•' Служи за кьошк* и др. цель.
гнах»
ддяегацкш;
на
mmmt
и
държа р»чь'Де«и> Храотовъ.
Ванцмшцнята на децата про Цвна износна. Споразумение
приетаишните работница, със : Бйжанци идатъ
«Рембрантъ" - ул. 6
дължава.
Нека всички роди Фотограф.<
тояща са отъ Марииъ Каровъ,
Свйл-знградъ, 14. В-вжапцп
Септемврий
We 4 1—1506—3
Гено Геновт», Славей)!» Науисвъ,
тели да побързатъ до като не
•еоетиха дома ват столичния Стефанъ йоларовь, ss« да хода- продълашватъ да приотигать еж почнали студовете.'
:
кмет* Маджаров*, дето ивка- ("тайствува предъ мра на шел"ьз- въ най скаяно _ полож* нпе.
содолимонадоПрвктическит* лекции на
ааха еъбоивновавията ой в иицитг да се спре прилагането Дяесъ пристагнаха нови М
f* v n 9 >n|iiv ва машина си
учители ще се държат* стема „Карл* Похлеръ" съ нуна Михаид* Маджаров», ба на привилника отъ и. юли т. г. бежански сомейотва отъ *50 държ.
въ <у-щата . •» Св. Климентъ", ждното количество содови и
като
въпросът*
за
тарифа
се
души отъ салата Камеронъ и „Царь Борисъ" и »Св. Кирилъ
щя ва убития.
подложи на ново проучвано
лимонадови стъкла. Споразу
Рамерене, Драмоко.
Поднесоха ое дооетвя ввн-.
и Методий".
мение при Велю Недълков* —
*а от* разни меота.
.
1—3
Чудото
на
вълаит*.
тъй
дъл
Лропорционал. система I i S CS иодъ наемъ кжща гоочаквания въ Варна филмъ, Провадия
София 14, Въ политическите въ цептъра на града съ 3 или който е рекорда на всичко по ПаЙ9 е В под* наем* кж'•.•* Кюстендилски онржгъ
среди наново се' повдига въ 2 стаи сашнь, кухня, пералня стигнато до сега въ кинемато ДйУй \% ща за живеение,
графа, ще бжде прожектиранъ
София, 14 Утре ще св про проса за възстановяване на и маза. Саора8уиеаке Стефанъ отъ четвъртъкъ въ Кино |Ран двуетажна, хигиенична на ул.
.Съборна", 17-а линия № 2 и
старата
избирателна
пропор
изведат* изборите за окржжД. Добренъ б^аганарг до IV ковц. Една отъ най-вгличовитЬ , „Сава
Доброплодни* № 1. Спрационална
система.
ни съветници . въ целия Кюс
пол. учеспкъ,
1 —1055— 2 легенди на световната история а к а ул , Мария Луиза № 25
По
този,
случай
съциалъдетендилски окржгъ.
въ която е отразенъ рицар-'
•1 - 1-4—
9 1 -~2
Телеграмите, които се полу мократите еж взели инициати
ския животъ на среднав4ковна
Бълг
Народна
Банка
вата
за
съставяне
законопрочават* отъ Кюстендил*, Радо
Франция, съставлява неговия
се на износна це
курсъ 14. XI. 1925 г.
мир* и Дупница, говорятъ че ектъ като за случая- молятъ
крайно интересенъ сюжетъ,
на кжща двуета
озозицията
да
ги
подкрепи.
Каибао ва Грандиозната постановка пакъ
опозицията са оплаква отъ иежна състояща се сгъ две стаи
виждане
чувалия терор* «отстрана на
затъмнява и тази на „Нибе кухня и маза, сайвантъ 20 ме
БОРСА Монети
(адвовс)
правителството. Малтретирани
лунгите".
1—1 ,
тра, отделно стая заедно съ какуяува прод.
еж и бити бивши народни
занъ
за ракия, дворно м-всте
100
фр.
-в23|—
637 —
представители. Заставени еж по дЪлото на Беровъ. Бргжс.
1—-1501—-3
10,000 sp.
19 20 19 70 Варненска сгокоса борса 4 декара.
Б.-Пещд
били вчера да подадат* ос
1 В!ИЛ.
Споразумение
с.
Добрина
19 30
19 80
София, 14. По делото на фал Васвп.
Вчера се продадоха вагони: Провадийско Иаанъ Велевъ —['•
тавките си кметове и окржж- шивия банкрутъ на фабрикан Црага
100 кр.
407 — 413 —
ни съветници отъ Радомир* и та Беровъ днесъ еждътъ про Бср.шаъ 1 райхем. 3270 83 70 8 бобъ на 385—600 л., 4 зим
Дондои*
1 I- етер.
Кюстендил*.
— 674'— ница 530—585 л. 100 кгр. 33
изнесе приеждата, съ която, Парзжъ 500 фра». ввв
5 5 3 - 669,— кукурузъ 275 — 375 л. и 1 п/<оНац.-либералитЬ предлагатъ оежжда Беровъ на 1 год. услов-, Атина
100 драх. 1 8 3 ' - 191 —
журналистическа анкета.
100 дира
Ь5в — 568 — со 320 л. 100 кгр,
но и да заплати разноските; Мшазо
Въ сравнение съ последните
Оюкходм 100 кр.
3370 ~_ 34)8!—
% наемъ
по д-влото.
'
| Букурещг 100 лей
64 — 65 60 продажби, зимницата и боба
Другиятъ обаиняей* Г. Се-1 Бмградь 100 див
2 4 3 - 218:-} безъ изменение, кукуруза по стая полумобелирана за
7820 79 70!
рафимов* еждътъ оправда. [ Царигр. 1 лтра •
Жеве;;а
100 фраа. 26*5! - 26791-} твърдо•>. Бувурвшу 14 Посещението
100 ф.1
Й52(|— 55Я2 —
Вчера пристигнаха «агони. 3 дака или м^жъ и жена.
Ам.-торя
на полската
парламентарна
137,20 139 — зимница, 29 кукурузъ, 2 бобъ,
И,-ИорА1
Справка редакцията
•ьсщ.
Делегация, която след* едно
1 ЖКан.
137 — 138 80] 2 ечемикъ, 1 фий и 2 слънч.
Мовтр.
на вестника.
триумфално преминаване, ко
ЮО^иас.
683 — 691 —
София, 14. Погребението на Ахекга«.~
2293 —2323— 1 семе.
Варшакя
ето започна отъ границата,
пристигна в* Букурещ* и взе зап, полк. Томовъ ще стане
ма пропорциите на големите утре въ 14 т. м. въ църквата
политически и национални съ Св- Георги.
Д-вото на запаскитъ- офице
бития.
ри
издаде специаленъ некроВсички галеми институции
логъ.
Освенъ това негови при
на страната представителите
офицери еж издали нек'
на всички партии и всички со ятели
рологъ
много хвалебеиъ за|Тоциални клас* и населението мовъ, въ
който казватъ, че е
се приематъ въ тютюнолродавницата до Стоилъ саламдшйята, при!
б«з* разлики на вероизпове умрелъ като честенъ и добледния, проявяват* съревнуване стемъ офицеръ.
агенция ,Ф А РЪ" срешу ектего, павелиончето до Обществения столь
»т» указания сьрдеченен* при
Следствие
по
този
печаленъ
и направо въ печатницата на Добри Тодоровь. Рекламите дадени)
ем* на пратенците на благо
родния приятелски съюзен* инцидентъ HtMa, тъй като и
чрезъ в, яВар. Новини1' постигатъ напълно цъльта си»
двамата
еж
убити.
"ародъ и въ желанието им*
|>
$*п
'«.——• И л . » » » » . » » " се чете въ всички гари и градчета отъ|
А« се усили приятелството
София, 14. Днесъ окр. еждъ
Давайте ренламит* сивъ в.,В. Новини* скоро, ще постигнат* жеяаш резулшьд*
Свфйя, 14. Цената на хл-вба приключи заседанието си по
*< намалява отъ 8 лева пъ- делото по емигрантския - каЩъ кгр. на 7'50 п*ленъ кгр. налъ.
Приеждата ще се прочете на
I
Печат. Д. Тодоров Пар. № 110 18 т. м.
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у насъ.

(срещу. общ. театръ и град. градина)
" " " t "
*
«д.
По този въпросъ толкова
Тедефонъ
В
67
.
За
лочеиио
ни
аеЬкшши
Оман,
на
ломо
и
имбулагоряо
'
•*
много би се писало, ча не са
Еолнниа 0 розгшлага съ яоде ши
мо съ едно или две страници, | |
а съ неколко не би се изчар'?т.'
операционна, зз изаършване на
палъ този въпросъ, обаче азъ
всекакви хирургически 'опера
ще се спра само на тия точки
ции,
амбулаторна, гиненологи1
отъ въпроса, които насъ биха
чески
рентгеновъ и електро ме
с-«
t
"интересували най-много.
дицински
кабинети, лаборато
Въпреки, че имаме добри
рия за микроскопически и пр.
ч*^
почвени и климатически усло
, ^ ^ Л
изследвания, топли морски и
вия, и въпреки че нашата ст-!|
всекакни бани съ душове тв:
1Ш
SMfTftil!
\Ubi
4
рана е повече балканиста и f
Т-^!«Ч5ВЯ«ЯМ^Т *?^ Ч gp^T|p' у.-?"
раси за слънцелечение г
напълно отговаря за добрия!
l ~Щ
«H
»n,
Инктаяйранн
еж въ лечебницата
развой на овощарството, то|
Г
*i * ' l
още: рентгеновъ апаратъ.за
днесъ ние можемъ да конста
преглеждане, рентгеновъ .впатираме печалния , фактъ, че \
•w jf -ir яягSB
рьтъ заргнтгено-лечение, квар
сме много назадничеаи въ то
:n*'
ва отношение, и че много н а - |
цова лемпа (планинско слъние)
ши Краища, иа които озощар-'?
диатермия, електрически бани,
*
>
rJ^ii
U2Ete*ltf
ството би създало поминъкъ
арзонвализаций, лантостатъ за
'
м
ГТ^т^ук
•ъ живота имъ, еж изоставени. ;£
галванизация, фарадизация» га
Такъвъ единъ край, който се; |
?,%< -*, И^ i l ^ i / J 14?, г-Д» IW ^ - K-™ is $ «•»**! лавно-каустико (лрегаряния) ос
намира въ нашия районъ е и
ветление на ecreCTBeHHte 'ку
камчийската долина, за тази
хини и канали, вибраторни маь
1
долина споменахъ и порено,
H-" * i*CI ^ ' i If » И^-&* -Tiro ?
. сажи и П Р ••"'
но ще кажа и сега неколко
%гц& г\ 0 желанието на болни прег
думи, че действително въ тази
Л
леждането ; и лЪчоние може дя
долина овощното . дърво би.
става и отъ други пекари.')
намерило идеалните условия
отъ гледище на почва и клиРЕНТГЕНОВЪ КАБИНЕТЪ
матъ, може да се види отъ
живущите се още стари овощ
ни дървета, на които живота
би имъ се продължилъ още съ
i
толкова години, ако те frfexa
^.«
4 * 4 * .«*„.!• -Jt^-« * 5 | ^ , t -*
3
редовно почиствани, пръскани,
).V
Л' >
измазвани съ варь и обработ
?. »t n •? i* *
*.п
вани. Щ# се спра сега и вър
ху самото положение на ово
-**&\**Ъ
щарството у насъ изразено въ|
декари. Отъ последната стати-1
стица^може да се види, че въ
1911 год, у насъ овощарството
Hi
•*. .If**
• възлизало на около 85000
декара или 0 2и/„ отъ общото
пространство на целата наша
страна, а това показва» че
имаме съвсемъ малко прост-,
ч.,*^. .«4/V^J i b i l ' J ' .
4*J«Kf
ранство засято съ овощни!
дръвчета. Можемъ ли да си'
зададемъ тогава въпроса: треб- i
ЕЛЕКТРО ЛЕЧЕБЕНЪ^КЛБИНЕТЪ
вали да се замислимъ върху
повдигането на нашето ово ,;
щарство? Да. Неискамъ да говоря за овощарството въ дру
гите страни, които десятки
Цените въ клиниката:
пжти надмина ватъ насъ, Дос-'
татъчно е да се прочетатъ
1) Обикнованъ прегледь 30
статистиките и ще видите до
-- 50 лв.
квква голъма степень е заси
лено овощарството въ Амери
2) За прегледъ сь рентге
ка, Германия, Чехия и другаде.
новъ апервтъ 100 ло. отделно.
Но нека.се знае, ча и у насъ
3) Микроскопия 50 лв
отъ година на година започва
-• 4) Електро-лечение .30—50
де се увеличава и модернизи
•••vsi
лв. на сеансъ.
ра овощарството, така напри-!
меръ до 1923; и 24 година ние
5) Превръзчи 50 лз.
разполагаме вече съ около
6) Примивкн по 30 -50 лз.
120,000 декара овощни градини.
7)
Лекуааче на легло и хра
; Като се има предъ видъ, че
на
яо
120 лв дневно. ..»-.->
•ъ 1 декаръ место се засаждатъ отъ 10—15 овощни дръв
чета, то България при населе
ние четири милиона ще и се
падне отъ единъ милионъ до
iVa мил. овощни дръвчета т.
е. едва ли ще се падне на
трима души едно овощно дър
во, а това показва, че много
хора ще оставатъ безъ да
iCESEHBsaegaffi^BiiBgEgSBemaaaaa^^
ядатъ плодове. Но и при това
положение, дали всички овощ
:
•., .r'«4v«5*^^*^**Wf*»^i*WW#S,WS5K
ни дръвчета еж въ добро със
тояние?
дини се обяснява съ липса- насъ високата амбиция да за||§Й011Р0 Ий i l . 1 $ Обявявамъ на ингересующит*се,;:
Азъ смело мога да заявя, че та на ржководителя; днесъ о- работимъ за повдигането на
иШзКЙЙЙ 1Ш S ^ I U че на основание изпълнителния
малко еж у насъ съзнателни баче когато въ България з е - | н а ш е т о овощарство и го мо- листъ
№ 13042 издаденъ отъ Варненски окр. сждъ- иа 21
те овощари, които еж дошли мледелските школи се увелил'. „
юлий 1925 год. въ полза на И. Бадъ отъ гр.; Варна протияъ
н
и вм
до-убеждението, че на овощ- чиха, като се откриха землед. И > <з Р * в-унаи-скоро вре- Дтанасъ Каплань отъ Варна за 19247 лева на .23 ноемврий
иото дърво требва да се гле:!у-ща, Висши специални инсти- гмие т п 0 подобие на това въ дру- 1925 год. ще продамъ въ гр. Варна предъ дюкяна на длъж.
тути, Ягрономния факултетъ и
е държави.
да като на малко дете
на публиченъ търгъ следующия длъжниковъ движимъ имотъ:
Управ. расадника аъ Про
„ Гледа шъ ли ме, ще те гле- и други които въ единъ по1) Една железна каса съ дървена подсталка за 4000 яголемъ периодъ ще дадатъ
вадйя: Б. Вачевъ.
дамъ", казва поговорката.
2) Единъ дециманъ тегло огъ 250 кгр. заедно съ 9 кгр.Дра*
Мнозина мислятъ, че дърво хора, които ще сеятъ землекове за 1500 лева. 3) Едно гжсалищно бюро за- 1000, лева.
то е безчувствено и се отна- делската просвета и ще да4).Единъ ковьоръ персийски червенъ за 500 лв, 5) 400 па
кета гвоздей-габари за.обуща по 1000 парчета 8 м/м. з«
сятъ къмъ него съ едно голе- ватъ упътвания и направле
8000 лева б) 20 торби обущарски клечки по 25 кгр. за 7000 л.
мо пренебрежение. Нека се ния за повдигането не само на
Желающите да участвуватъ въ тая продань, тръбва де
знае, че то чувства, че то се овощарството но и на другите |
за всичко, което се от- ||'а се явятъ въ казания день, часътъ въ 9 пр. об. да наддават*
ражда, развива, живее и уми клонове отъ земледелието. И,
гр. Варна,' 10 X! 1925 г. .
i ,
-'
ра, че всека рана негова е нека се знае че М. 3. Д. И. на № нася до в. .ВАРНЕНСКИ '' ^
Н08ЙНУ" и Софийските
1—1511—1
1 Сждебенъ приставъ: Ив- СИ^ВЗНОВУ.
въ състояние да спре неговото всекжде е разпратило агроно
вестници и списания от- В I
развитие и да служи като вра ми, специалисти и техници,
несете се до агенция
та за влизане на разни боле които да ржководятъ, упжт-1
„КУРИЕРЪ", която отъ
сти и неприятели. Отъ горе ватъ и направляватъ нашия 1
трудолюбивъ
българинъ,
които
4
ноември т. г. се уста- Щ\
изложеното може да се види,
че и ние сме направили крач въ скоро време ще преуспеятъ|| нови въ новото вакъфиа гара Синдепъ щ С ж б и Тодоровъ
ско здание на ул. „Сла- |{
ка напредъ въ нашето ово за повдигането на земледелие
.се памирктъ КАРНЕТКИ и нсички Bii4«»Bfe'^T'
вянска"
1—0
[
щарство. Този застой на на то и неговите отрасли.
вестници и списакмя.
шето овощарство до преди гоПрочее, неиа се вроди въ' ш*жяткт»!жз!ххтятша£ж#в
• * * •
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