ВАРНА, 12 Октомври 192$ г.
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FB-КЪ J. Новини

Р а н к о в ъ няонъ театръ «Одеонъ*— Софня
Утре иЗя(цния фил/яъ утре

'цЕВЕГЕ - Л И Ш И ИНФОРМЩиднЕгй в й С Т Н №
*J5Sirb: ав гадин» 300 лева
* -110 л, м 3 месеца BS л.
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Й31 штш шиш ш обществото съ КораЗДт•;
Свири салонния оркестръ на Дл. Папанчевъ въ състав 20 души
Начало 3 пол., 7 пол. и 9 пол. ч. Недйля 3,5,7 пол.и 9 л . ч, I

.«.-. " V 5 0 я.вв. си. Присиап,
"«ициа пКйишши* до пощата

Д-р*. Б. АСТАРДЖИЕВЪ f

ългарский пре<|голонаследникъ

като най-разпро
етраненъ вест»
никъ въ града и
погоггЬмата част
на Сев. Бълга
рия, най-добрв
рекламира.
РеиламнтЬ даде
ни въ него noeтигатъ отличие
— цъльта си. •—
Приеиатъ се въ
Агонц.до Общест
вения столь и
„Фаръ" — срещу
> — Ситото. 1 <

ъзпоменанне СЛУЧАЙНИ
за Батембергъ

вб^жтданв въпрова вть ирамтвлств#ийте среди. Пвйангга де
ДРАСКИ ^
Ннявъ Нкриль да се вьрио въ Българя».
Както се «нае първия българ
Виенз, 8 оитоиврий. Как, $павно$тъ отъ наеттпвлне п* ски князъ Батембергъ, почина Срещне те разбойнииъ,
I
СЕ ПРЕМЕСТИ
Грацъ, гд*то и днасъ жи или изненада те съ подло
то ес съобщи, uetdawa дш Ьаредици и меопдуособицн, we •ъ
. L 4епино-домъ на г. Г. Атанасовъ срещу банята и
вее
семейството му въ единъ устроена аа«ад» и те ограби.
Ьл
здание на Г. Михалъ Филиповъ и църквата .Св
мата наследници ме тчина- ia гтва нуждата отъ уреж дворецъ подаренъ имъ отъ Е, помиришъ се — ивЯ*
г
Богородица"— II участъкъ..-..'•
^ 13^8—10
лия Князъ филит Кобурют дането огпроеа сг npieino ша- бившата австроунгарска дър после, всички хора на могътъ да бъдатъ честни ml
спи сдиНиН §т% които е Кит следието е . по гв.тма отъ жава. Този дворецъ представ добри.
•
лява
единъ
музей
съ
такива
Кщшлг се споразумели и по вепки други пятъ. llpedu оба исторически ц-вности, каквито По, ако тоя разбойиикъ
дплгш наследството ммежду Че да блде п$1дтттъ тоя нЪмаме въ нашия музей.
следъ като най-подло та
си, вшдвтоие накоетФ, впо- въпрос* ueodxoiuMO било Кнтъ Въ края на този месецъко- ограби, започне да се хваля
адвохатъ
редг иьчтлениша на нпмс, Кирилъ, комуто и следва и гато • годишнината отъ смър- че ограбеното е спечелилъ
#гь 10 таг* са премести въ ,Сит»« № 26
свой героизъмъ и че то
3-3
нитъ оптници меледетвото когото правителвтвот* счита тьта на Батембергъ, по инциа- tсъпълно
негово право—тукъ
тивата
на
неговата
госпожа
въ
*ъ 6гл1йрски Aetott, Князг Ей дл провънласи за престолона
вече
ти
идва
до гуша»
ще се отслужи панахида
ргтетив* пче милилрд*рг. П* • медникъ да се завърне и ос Грацъ,
въ Грацъ следъ което ще бж Взелъ що взелъ, поне д«
край това, осетницитп шб тане по-првдължнтелнв врпме датъ поканени българскигвсту- не нахалничи, да си мълчи.
тава tut sit предстотце stept- 4г България.
денти спедвещи въ Грацъ да ft когато нахалството гр*-;
[спри и модерни десени последна дума на килий
посетятъ дома на Батембергъ ничи съ цинизъмъ, тогава
щане на Княп RupUAilt £».*•
УвЪрнватъ даже, че Княза за
ната индустрия, на склодъ въ хотелъ
да разгледатъ редъ истори сами определете какво, наз
««рил.
4 билъ поканонь вече да се чески
.СОФИЯ ПЛЛЛСЪ"
1-3
цености изъ миналото вание да му мдете.
Отъ добре осведомени ту завърне въ България, Нанво на България. Ще бждатъ ка
КЯШНЙ кржговв узн?.вам#,иа мчели княза, по това още не зани и неколко думи зв пос Сръбскиятъ официозъ „Са*;
. по поводъ на
то положятелность, че пра ез знае. Обаче ано се елди ледните дни отъ живота на моуправа"
една
много
обективна ста
Батембергъ.
вителството на Цаниовъ въ п ъ неговия патриотизъмъ.нв
тия въ в. „Зора" за Маке
близко връме цгЬла да пов саио когато i t въ България,
дония, разпасалъ се е въ
и доста'износна цена въ брой и на почекъ
две цели колони въ едяа
дигне въпроса за уреждане не и по наотоящемъ въ стнв която вие опре<
2 Автомобила „ Ф о р д ъ * съ 12места,съвършенно
въпроса съ престолонасле- нанство, иожз да се очаква, Пармжъ I!. Предъ видъ евенту статия
делете
какво название да п
запазени, употребявани само 2 месеци. 3—1338—3
алното
обявяване
на
24-часова
че
щтъ
е
въ
и>«терееъ
на
дието въ него.
дадете*
обща стачна, проектирана отъ
2) 1 Лвтомобилъ „ Ф о р д ъ " съ 5 места основно
Шиете Бгмария пл memo- отечеството, той да напус коиункститв, правителството ше Та въ нея „приятелскатаргнранъ,
Искайте оферти отъ
не
СВОИТЕ чнфлаци, своя сно вюме енергични иЪрки за под страна Югославия", ето как
лщем» е 6tst пре«т9Л«н*олед
ноенъ и хубавь животъ и да държането обществения редъ и ви сипе* мудрословия":
Георги
Д и н о л о в ъ
нит и при едно
otdoi/тне се завърне въ България.
за да попречи накърняването „За Македония, като »!•
гр. Варна, ул. »Съборна" № 56, телеф. 415
на преетола
слщестеува. „
какво политическо схващане,
свободата
на труда.
Ив, Драгошкновъ.
Следъ пладне нъиъ 3 ч. иьнои и дума не може да става,
ноюуяистн, ноит* разпръснаха А „Македонския въпросъ*
брошури, б % х а арестувани и представя една фраза безъ
следъ нато КЙЪ се съставиха никакво логично и политич*
но съдържание. „Македон
актове беха освободени.
ЗА Д А М И
ския въпросъ" не сжщесг*
Парвжъ, 11 (Хавасъ) Вестни- на приятелството и влиянието
мбщавамъ на почитаемата
вува нито народностно, ни»
цитъ- гледатъ оптимистично на Франция нъмъ Германия.
шентела, че за настжпвато политически."
Рииъ,
11(Итал.
тел,
агенция)
изхода на конференцията въ
|(ЙИНЪ донесохъ отъ стран*
Виена, 8 Ето вече толкова По тоя въпросъ нема да
Съобщаватъ отъ Локарно:
Локарно.
ство разни модерни
дни
минаватъ отъ произнасяна споримъ, само съ тия думи
Споредъ ш.„ПтиПаризиенъ", Изглежда, че работите на на присжДата
срещу Менча ще отговоримъ:
им и сукнени дамски
отъ единодушното изявление конференциятаотбелезватъедин Кърничеваи европейския
Македонски въпросъ нащ а щ о и кгсторени
на представителите на почти застой Обаче това впечатление особено австрийския непечатъ
знаемъ дали има^или нема.
прес
всички сили става ясно, че съ
vi отъ най последиктЪ
да се занимава. ТрЪбвало Но той раздруса и твоя.
юзните и германски министри засега само външната страна на тава
само
още единъ отъ заседате предшественикъ - владетелъ,
щмеШ» водели
конференцията,
Работа,
сметанема да напуснатъ Локарно
лите
да
на зададения о „Велйкославия", държава
безъ да подпишитъ предвиде ща се за полезна, се разви въпросъ отговори
Досетете и се уверите.
;А
не,
за
да
бждеше оп по силна и голема.
доста
интенсивно
срещу
герните спогодби, които впослед
равдана
Кърничева.
Споредъ
По
нататъкъ
зе
казва:
2-3
лмктание: А. Нурц0ерп> ул 6 Септември № 62
ствие ще бждатъ представени манцигЬ и французите, които австрийските еждебни закони „За н-Ькакъвъ български:
за одобрение и рактифициране най вече еж заинтересувани ако членовете за оправдаване обликъ на населението на]
отстрана на съответните пра отъ намиране една точка на то на Менча беха 5 срещу 8, южна Сърбия, и дума иа#
споразумение, главно по въп
вителства и парламенти.
: >.• h
за източните граници и тя пакъ щеше да бжде оправ може да става. ;
Като се надгьва, че конфе роса
по поло лението на Франция дана. Единия отъ заседателите Дали тамъ би моглълъ да
ренцшта ще двведе до една спремо нейните източни съюз се колебалъ близо пол. чась се намери и по некой бълдокато найсетне билъубеденъ гаринъ, това е безразлично.
щаетливя свръзка, Жъовърг от ници.
I Градвнаровекото учвлищно настоятелство обявява че, белевза, че последствията отъ Що се отнася до Англия и да признае виновностьта на I Българи има и въ Бъл*
градъ,па и въ Лондонъ( но
'НоктоивриД т. г. отъ 2 до 4 часа следъ сб$дъ въ провалянето на конференция Италия, известно е вече, чете Кърничева
затова никой разуменъ чо*з
Ниармта на първоначалното у-ще, ще произведе тя ще бждатъ особено тра се намиратъ на едно единтичвекъ не би могълъ да гово-*
^ по доброволно съгласие (чрезъ подаване оферти— гични за Германия
ри за български обликъ на
но становище.
изписа), за доставка на учебници и помагала на
Специалниятъ пратеникъ въ Г, Шаолоа направи предло София 11. Тазгодишното про Б-Ьлградъ или Лрндонъ".
Е т о , че и ние сме съглав*
ЩяЛ, при първоначалното училище и прогимпази- Локарно на в. „Матенъ" теле жение по форма юридическо, изводство на тютюня ще въз-( ни
съ нашата ежеедка! : ,
по сжщество политическо, лезе около 20 милиона кгр„
яазателната стойность на^редпряятяего е 30.000 графира, че впечатленията на акоето
Но
требва да ни дадатъ
три
дни
е
било
предминистрите
свидетелствуватъ
миналата година има
F Залогъ 5 на сто. Доставката требва да. се извър- за единъ увеличаващъ се оп метъ на частни разисквания когато
ше 40 милиона. Причината е единъ малъкъ отговоръ-;
Й късно въ 3 (трв) дневевъ срокъ отъ търга Раз- тимизъмъ. Вече само отъ Гер отъ французката и германска болестьта чума по разсада. сметка:
.-.•-"
ЗД по обявяването, гербъ и др. сл ва сй*тка намания зависи започването на делегации
Въ качествено отношение тю Яко разуменъ човекъ на
нова благотворна политическа Въ Локарно се смета, че Му тюните сега еж много по-до би могълъ да говори за нарриеиача.
солини. задържанъ понастоя- бри и се очакватъ високи цени. родноетенъ абликъ на некоя
«ржнмт* кншжа ногатъ да се видятъ вейки дри- ера.
страна, дето само единици
Лондонъ, 11 В. „Дейли Ено- щемъ отъ важни политически Цената на тютюня въ Ям отъ
ftrjen деаь в часъ въ каацелараята на училището. првоъ"
тая народность се на»;
работи
въ
РимЪ)
нема
да
за
болско
е
до
30
лв.
кгр.
подчертава значителния
къснее да дойде въ Локарно Въ Турция тази година се миратъ, какъ да назовемъ>
октоивриВ
1925
г.
прогрес*,
оедщостванъ
презъ
щ. °- Градинарово,
въ евентуално решителната очакваха 70—75 милиона кгр. оня който твърди, ча въ>
Председатель: Р. Илкевъ първата седмица, благодарение фаза на конференцията.
но ще се произведатъ едва Македония нЪкакви сърби
има — което е все едно:
50 милиона.
женски еждебенъ приставя, ПРИ Варненски окр. еждъ
единъ комунистъ или земледе
На европейския пазаръ напо- бухалите да живеятъ въ
лецъ и въ хилядите градинари следъкъ е констатирано нама райска, прелестна гради
ОйНв
KL Rfi^C Обявявамъ на интересующите се, че
и-во.
И
които работятъ изъ Унгария. ление на търговията съ тютю на?...
tfov Й
? Г* ™ 3 0 # 0 на основание изпълнителния листь
ни.
Пазарите
еж
затруднени
и
Нашите
емигранти
унгарс
16»,
°Д- издаденъ отъ 111 Варн.
мирови еждъ въ полза
_
Единствена е Унгария въ кото правителство смета за пласирането на тютюня е по'"РненскатапогГулТрна банка отъ Варна противъ БоюКоевь южна и централна Европа, предатели и агенти на бопше- слабо отъ другите години.
i "очакъ за 4500 лв. и др- и съгласно чл. чл. 910-925 кждето нема нито единъ отъ вишка Русия и за това те не Силна е тютюневата криза
£ ^*Данското
еждопроизводство, на 24 октомври т. г. ще нашит-Ь емигранти. Унгарските можели да намЪрятъ убежище въ Гърция.
•
fcte въ с> Кочак -ь на публиченъ търгъ следующия длъж- власти гледатъ съ много лошо въ една правова държава, ка
j ртжимъимотъгСтоседемдесетъ снопа зимница за 5 J00 л. око на тЬхъ и всеки който се то гЬхната.
I
J З^ающите
да участвуватъ въ тая продань, требва да опита не само да отиде да
Ъ въ К{
I г1 ь »зания день, часа въ 9 пр. обедъ, да наддаватъ живее тамъ, но сам* да иска да
Рииъ 11. Съобщаватъ отъ
Прага: Правителството разучЬ14оо 1рна> 7 октомврий 1925 год.
премине непомислюва да
нап
и
То ва въпроса ра разтурянето на
г
' ^-1
„ г«П|»йяи-ь поиставъ: Г. Н. Даиковъ рави втори пжть това наК.които
5 0 - 6 0 см. ш. лоспарламента и сената. Следъ
ще намерите въ ад доровъ, Обовъ и др
одобрение
на
новия
избиратовъ или съ колело
министрацията на в. пжтя за Чехия е най правъ теленъ законъ новите избори
презъ
Унгария,
тоже
не
мина„Варненски Новини"
Споразумение в.
;
ввт> пр§з> тамъ, нема нито ще се произведат* н« }5 XI
В. Новини за.М.В.
#"Г'
[

0штьПФ кожиитЬ и Венерически

iojieemu

д-ръ в.ПАРасковъ

ПРОДАВАТЪ СЕ

2 4 часа обща стачна.

Bajwo

) прашната са 19. Щшт

№аровсно училищ. н-ство, Провадийска околия

Обявление № 48

Тютюневия пазаръ.

И

да купя

rillffln'

печотют ножъ

И ГОЯ

Научно-фантастичеиъ
филмъ .•;;•• -

BupEcncia Еовгаа*

курорт, станция.
Оъбрание на народно-либералитЪ Демократическо Инвалидна
. Софня 11. Висшиятъ съ
Вчера въ големия сплонъ на
театъръ „Ранковъ" се състоя
публично събрание, 2свикано
отъ Варнен. организация на
стамболовистигв. Откри се отъ
г. и Д-ръ Панайотъ Ранковъ,
който даде мумата на ора
торите*.

Д-пъ Н. Думановъ
изложи исканията на стамболовистите за една конститу
ционна реформа — въвеждане
сенатъ, утвърждаване зоконо
дателнигЬ избори отъ В. Ксждъ, гарантиране самоуправ
пението и за реформи смдебни
— несменяемостъ и на проку
рорите; просветни — засилва
не професионалното образова
ние; аграрни — комасация, плигация модернизиране, широкъ
аемледелски кредитъ, данъчно
облагане» което да не , спъва
производството, гарантиране
от> секвестръ минимумъ при
тежания; социални — протек.ция на труда. .,
Въ вжтрешната политика —
умирение и споразумение въ
.името на една здрава творчес
ка работа.
....
г
;
Въ външната политика —
чрезъ, културна , работа, да
, спечелимъ престижа,.-.на дър
жавата, за да бждемъ търсени
, отъ меродавните .сили и под
помогнати въ нашите справед• ливи искания. (Ракоплескания).

И само единството на режима
ще открие възможность за
примирение между общеетве
нит* сили, аа сплотяване на
демокрацията, за вкарване
страната въ едно нормално
стопанско развитие. Много
притегли страната ни. |Но не
е време сега да . мислимъ за
виновни и за отговорности, а
да се заловимъ всички поли
тически фактори за усилена
работа, да предизвикаме сме
на, нови избори и да достигнемъ до. траенъ режимъ за
законость, свобода, социална
грижа и особно за*?издейству
ване материалната и морална
помощь на чужбина, да се
махнатъ репарациите, да се
разреши бежанския въпросъ
и да се дадатъ на . България
права и по договора за миръ.
(Ржкоплескания).
Събранието се закри въ
12V» часа.

събрание въ Враца.

Малиновъ, Мушановъ, Гиргиноаъ
Враца, 11. Тази сутринь зами
наха отъ София членовете но
централното бюро на Демокр.
партия: Малиновъ, Мошановъ
и д-ръ Гиргиновъ.
Отъ Своге нататъкъ до Вра
ца те беха посрещнати отъ
много приятели съ знамена и
музика, които ги придружиха
до Враца.
На гара Зверино при спира
нето на влака младежките
групи, нахлуха въ влака и ги
придружиха до Враца, дето
6txa посрещнати отъ големо
множество. При посрещането
Тоню Върлаковъ държа речь,
на която

ветъ. при М вото на войната
е натоварилъ специална ко
мисия, която да води пре
говерн за откупване католи
ческия пансионъ въ Варна,
грамадно здание съ повече
отъ 140 стаи за сиротопиталище и инвалидна курортна
станция. Сумите ще се взематъ отъ фонда за подпо
магане инвалидите и сира
ците отъ войната.
Този фондъ се образува
отъ 9<>/о данъкъ отъ общия
доходъ, съгласно разпоред
бите на новия законъ.

За ЕЗмШЕтв ш а а щ ш
на

Малиновъ отговори:
София, 11. По случгй го
падна
„Днесъ Демократическата дишнината на
при
защита
партия е много по мощна, от л и т е
та на столицата презъ м.
колкото лани. Тя преживе септемврий 1918 г., когато
своята партийна криза и азъ се беха разбунтували вой
Единъ Чшцидентъ
имамъ куражъ. да заявя, че ските, днесъ се отслужи въ.
При започване събранието днесъ мнението на демократ. военното училище панахидаПрисжтствува целиятъ вито бъше доста добре посетено
— салона бе почти пъпенъ. партия се зачита, отъ всички, пускъ, който взе участие
Следъ като свърши речьта си които правятъполитика въ тогава при защитата на
столицата, и военниятъ м-ръ
г. Думановъ, която . бе изпра България".
тена съ общи удзбрения, за
Множеството потегли въ re- Следъ панахидата имаше
почна да говори г. Ст. Н. Кал- лема манифестация къмъ но парадъ, койтн се прие отъ
чевъ, презъ време на речьта вия демократически клубъ, воен. м-ръ, който държа
подходяща речь.
на кегото по големата часть който вчера бе осветенъ.
отъ публикатя на малки груСледъ това всички отидо
Следъ об^дъ се състоя го
ички започна да напуска салона лемо публично събрание, на ха въ воен. клубъ, дето се
Ст. х. Колевъ:
Това беха въ по големата си което говориха народн. пред- сервира интимна закуска.
Въ всички области на сто часть националъ либерали, ко ставит. Н. Мошановъ, д-ръ Ял.
панството се чувствува крахъ. ито вънъ отъ салона направи Гиргановъ и Ив. Симеоновъ- Жертвите отъ войните
Бюджетьтъ е големъ. Има ра ха и една малка демонстрация Събранието се закри съ речь
София 11. Празника на
зхищение. Има безгриже къмъ но която мина безъ инцидентъ. отъ Малиновъ.
жизнените интереси на селото.
Презъ време на 'речьта на
Вечерьта въ театъръ .Раз жертвите отъ войните, кой
Наложителна е грижа за ос г. Кр. Станчевъ, едно лице отъ витие", дето се състоя събра то навсекжде се отпразнува
вобождение на стопанството ложите изржкоплеска- Това се нвето. има семейна среща на I тържественно, е далъ и|деята на военния м-ръ ген.
отъ днешната криза и ме схвана като иронизиране и всички демократи.
Вълковъ да го провъзгласи
роприятия за засилване произ нъколко души народно либера-,
по закононодателенъ редъ
водството и търговията (Ржк.). ли отидоха да извадятъ навънъ'
като официаленъ празникъ
лице го. Намесиха се и други |
Кр. Станчевь:
за жертвите отъ войните,
Най-опасните вълнения еж околни лица и инцидента взе И. Тодоровъ н Ал. Обовъ. Н. Ата като за бждаще ще се праз
ония подъ повърхностьта — нежелателни размери, като ли насовъ продължава да обвинява нува по особенъ начинъ —
тъй нереченитЬ мъртви вълне цето бе бито и изхвърлено Накъ сд ограбвани емигрантите. въ ецинъ определенъ часъ
Виена, 8 Борбата между две
ния. Те сжществуватъ у насъ. навънъ.
те емигрантски крила се все на деня цЪлото движение
повече засилва. Техните во въ страната ще спира за
дачи Нед. гЛтанасовъ Хр. Сто- неколко минути въ знакъ
ще напусне Австрия
Виена, 8. Съобщи се че тукъ яновъ отъ една с т р а н а и на почить къмъ тези, които
въ
В и е н а е арестуванъ Обовъ и К. Тодоровъ отъ дру
Единъ неоснователенъ страхъ въ българския
„лекарь* Широ- га страна продължаватъ да се пожертвуваха \. живота , .си,
виенската полиция.
ковъ. Последния е известенъ сипятъ единъ срещу други здравето, семейството и съ
'•• Виена 8- Както се съобщи като комунистъ, а въ послед редъ предателски обвинения. стоянието за благото на роМенча Кърничева се намира по но време като куриеръ на не Така напримеръ, Н. Атана- дината.
настоящемъ въ затворническа легалните. Въ Срфия той бе совъ твърделъ, че до преди
>'тп болница. Въпреки, че про дълго време, оженилъ се за два месеца К. Тодоровъ и Ял.
цеса се свърши и предстои дъщерята на единъ столиченъ Обовъ еж получавали ежеме
свещеникъ и,споредъ призна сечно по 3000 долари отъ съ
Вадинъ 11. Вчера тукъ се
скорошното й освобождение, нията му предъ властите билъ ветска Русия, които да разда състоя
големо събрание . въ
; охраната спремо нея е все тъй е домашенъ лекарь на единъ вали на емигрантите и си да из театъръ «Вида", на
което
силна. Полицейските власти еж отъ, днешните министри въ пращали нелегални чети въ кметътъ Стоицевъ докладва
силно уплашени отъ приежт- България. Обаче отъ сведе България. Отъ тия пари rfe върху състоянието на рабо
ствието на македонските рево нията, които събраха за него раздавали само 700 долара на тите по електрификацията
австрийските следствени влас емигрантите, 100 давали на ко на града, като съобщи, че
люционери и кои знае кои имъ ти установява се, че той не е муниста Геновски, а за се тя ща бжде готова въ януе внушилъ опасностьта отъ билъ никакъвъ лекарь и че бе си задържали по 600 дола арий 1926 г., съ пристигане
открадването на Менча отъ дипломътъ му е билъ фалшивъ. ра'
то на всички машинарии и
затвора. R гакъвъ единъ слу Споредъ самите негови само
Сжщиятъ Н. Ятанасовъ е материали.
чай споредъ техъ би било най признания той не е билъ ни обвинявалъ Я. Обовъ, че отъ Отъ 12-милионниятъ кре
големия бламъ за виенската какъвъ идеали стъ като кому парите който е получавалъ отъ дитъ, предвиденъ за инста
полиция. За това еж и толкова нистъ, а просто всичко е вър- чехекото правителство за еми лацията, еж похарчени 8 ми
бдителни спремо всеки бъл- щилъ за пари. Неговата фал- грантите е задържзлъ една лиона Оставатъ 4 милиона
гаринъ, който пристига въ Ви шивость е била узната и отъ голема часть за подкупванена да отпусне града подъ фор
ена и хвърлять ли малко по виенската съветска легация, чуждите журналисти, когато мата на облигационенъ задозрение върху него ще му за това не еж се застжпвали той на техъ не билъ далъ нито емъ, за който е открита
правятъ чесго внезапни обиски за него. Австрийската полиция крона. Така за сметка на еми подписка.
въ квартирата и постояно ще иска да го интериира, обаче грантите Ял. Обовъ билъ вече
бжде следенъ отъ единъ по никоя отъ съседните държави големъ милионеръ, когато К.
не го искали.
лицай. Тодоровъ си пропилявалъ па
Букурвщъ 11. Въ началото
рите подиръ жени, играелъ на
Ив.
Драгошиновъ.
Менча, споредъ съобщенията
комаръ и други удоволствия. на м. ноемврий въ Букуна лъкаритъ, прекарвала иного
по-спокойни нощи отнолкото пре Убиецътъ на Чаулевъ Освенъ това семейството на рещъ ще се извърши цере
К. Тодоровъ живеело въ Па- мония за официалното ко
ди разглеждането на дълото. Опредъ
ежда.
рижъ
заедно съ балдъзите му ронясване на ромънския пабаче забелезвало се едно сил
Споредъ италиянските вест и те даже на широка нога, а триахъ. Ше взематъ участие
но отпадане на гвлото й. Тя
като че ли е събирала енер ници, делото срещу убиеца на К. Тодоровъ живеелъ въ Бел- цзриградскиятъ и иерусагия и бодрость само за деня бившия македонски войвода градъ и то като .американски лямскиятъ патриарси, както
Драгошиновъ и представителите на пра
на делото и следъ това тя ка ЦГБЛО да се гледа презъ вто милиардеръ;
вославните църкви на Юго
то че ли отказва отъ всич рата половина на идущия меко. Лекарите й препоржчватъ сецъ отъ окр. сждъ въ Мила Премазанъ мелничаръ славия, България и Полша.
големо спокойствие и еж за но. И то ще се гледа съ. ежБунурещъ 11. Отъ докладиЧерает-брть, Н.
Вчера
бранили вевкакви разговори дебни заседатели. На обвиня
те
на. обществената безосъ нея на когото и да било. емия е връченъ обвинителния кът 4 ч. СА. пл.» мвлничарьть
актъ.
Въ
последния
се
призна
пасность става явно, че по
Следъ помилването, което се
ва, че убийството има полити Дано Аврамовъ, при провгьрка
очаква въ близки дни, Менча чески харантеръ и че Чаулевъ е движението на. машиштгь големата часть отъ комуне може да остане по вече въ играелъ предателсна роля спремо вг дизелмоторовата му мел нистите с& замесени въ заговори срещу Ромжния.
Лвстрия нито единъ день. Ос своята родина.
нииа, каишитп> макачатъ дре
тава на самата нея и нейните ДБЛОТО будилЪ •' големъ ин- хата му и го вавличатъ по
Бунурещъ 11. Камарат»
родители да определятъ где ще тересъ въ италиянските поли- между колелетата, кбито от
и
сената
ще започнатъ шт и ч ески и журналистически
продължи лекуването си.
к&сватъ
саката
му
ртка
и
седанията
см ма 15 посреди.
Самата Менча още нищо не
единия кракъ, а друтя му см*рий.
знае за предстоящето й осво»
кракь премазваш.
божедние, нито пъкъ и се
грижи за това- Драгошиновъ.
Пострадалиятг въ безсъзна
ири тихо семейство се д а в а ние е отнесенг сг автомобилъ
Рекламираите чрезъ ПОДЪ н а е м ъ Справка въ въ Плпвен, болница. Положе четатъ до последната буква
2 1399 3
и затова постигатъ отлично
В. В а р н , НОВИНИ" Iредакцията за Ц
нтто мус безнадеждно,
цедьта си, - .

MU пщчШшъ
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ром. патриарх.

]У1о6шрана сшад ZZ

М а д а м » н=»ив„^р.

М-ръ Мадйшровъ въ ШШ
Бургазъ, 11. М ръ Маджаровъ да дЬжййеемъ^т%зе^
днесъ държа въ салона но Всеки коиституцион^
постоян. комисия речь върху требва" ;дй:'-бжде Щ^щ
външното и вътрешното по Ни* направих*!' в^§
ложение на страната/
.,.., товй; Biop*menafe i t
Говори за режима на Стам рата ynopa'rta дър^к
болийски, който създаде поло
Партийните* не би
жвниа ив разхищение държа месятъ^ въ штйШЩ
вата. Язъ предупреждавахъ. Не требвадаседембг[
дружбашите продължаваха да съ чиновнишкия въпр^
рушатъ. Говорихъ тукъ, че съ то и днесъ-ост*аед|'
това положение ще дойдемъ въ иашияГ шишотъ.
до самоизтребленйе. Предупре
По въпроса за* ИЙШ
жденията н« с* шзеха подъ та Гърция нарани нй
внимание и дойде 9 юний.
ни душа, тя престжпй'
Правителството се критикува
отъ опозицията, която примес което бв най ehewtHTi
ва партийното съ държавното. вешки дългъг
Нашиятъ девизъ е да за- Не можемъ да нвмв,
защото ну;
крепимъ държавната власть- нъците,
големи. Ще* стрдййъ
На първо место Короната ци зд да повдигнемъ
требваше де..запази„ явтори- стопанствй'. Ще'тета, който и предвИШ№ ,ко-. скоро- линията Kapi
нституцията
-.,.. -<• Шуменъ...,. t
България не , е. дошла ,-до. ПройШ иа^пращтв!
положение, за да мислим у за нема да йма", защото тГ
нова форма на управление.
ри за стабилизирането
Яко 16 гприлъ би далъ це
гари^1.
Не' виждаме1 ftpy
ления резултатъ,' вйе йдекте'
'10М!
да бждете плячка на ония, ко която да постигне' повш1#°'
йше на I
ито не признаватъ нищо ус йасъУ Докато (сжществу! богороди
тановено.мунистич; ало, ние'ще \
Короната е символъ на надлето единение; Яко Короната и ще управляваме катр[
б-вше запазена" на висотата ни чада на Бъщющ^т, &*
както преди войната, немаше работимъ, само; **Ж$а П
.fcniift •-и
общи допълнително, .,л
Починвлъ е*Димо Дока"1 В1ЙИ5Н1
Вчера при препълйенъ1 са^ 76 год.1 възрасть, д%до
лонъ на зала' яСъединение"1 шия приятель инОМГЙЗ
Народния университетъ започ труда г. Кр. Доковъ; 4 4 "
на своите редовни лекции съ Нашите съболезнованийРН I
s J,
сказка отъ В. Ставрйвъ за опечаленитЬ.
:
„Живота и творчеството на
..
*••
'•
*.-.•"
'-%итМ'
ИзгубИНИЯ СВВТЪ В П 1 ' п
Рабиндранатъ Тагоръ. Съ ве
щина и ерудиция В. Ставревъ по рода си произведе|!3, ^'"*
обрисува профила' на' тоя cite' киноискуството. Съ nopfiraeicTO
реманъ гениалеМъ^ мислитель JHa научна точность ф ю ни
поетъ. При днешната общв? създадени • прадисторй^да
морална нищета
и общо флора и фауйа ct чЩ "
увлечение отъ м а т е р и а л  •т^сгфтша метра чисоС 80 '^
ното, грубото и вулгарното ка тения и . грамадните;.||ИС1Ш
то свътълъ лжчь проникваха динозаври и плезнозпв[Ш!и ср.
въ ума и сърцата на слуша мит«лна; е грандиозносл^цдеет
телите пророческите слова за тези чудовища ••гЮ'гр|,аш1
всеобща, жизнерадостна лю отъ наитрамадиитв бовь къмъ човека, къмъ ближ на света. Всичко това
ните къмъ козмоса. Отлично висбкъ йнтересь на;^
подготвената сказка произведе „Изгубения свйтъ",,който
дълбоко впечатление на слу играй" отъ ?четвъртъйъ,ЩЩ
шателите и желателно е г. В. го въ Нино Ранвовь. . -Jim •
Ставревъ да прочете още един
пжть сказката си и на по ши
рокъ кржгъ граждани
Вчв|)5ШНЙТ*Й Л^йЬц, j
Дежурни л%кари тази нощь:
Преди обедъ нв во^ Л;
д-ръ Юрдановъ ул. Владиславъ игрище федервленъ «*Щщ п
д ръ Златаровъ ул. Мария Лу ду Диана и Шипчен, С4
иза 29 и д-ръ Смоленски ул. резултатъ 1:1
/
|Р^
Жинзифова 19.
Подиръ обедъ. на BoeHr«|if4?
Черковнитъ хорове въ града
1) Федеративенъ мач*!^
ни подъ дйригенството на г. ду Юпитеръ и Ятланть "
Ял. Кръстевъ ще иматъ тази зултатъ 4 : 1 въ ЯОЯЗв
вечерь спевка по случай по- питеръ.. •• -..•.•• .:_'л;ь
срещанетона полските хористи.
2 Мачъ между I те Ю1
Снощи се състояха въ тър тимове на Владиславъ и
говското у ще, реферските из Мача завърши съ pesyi
пити на които се явиха 12 кан 3 : 0 въ полза на Владис
дидати, членове на клубовете: 3 Мачъ между Македо
„Владиславъ",
„Тича", „Ш. и Добруджанския тинове
Соколъ" и др Изпитната коми добра игра отъ страна HII »
сия съставена отъ г. г. Бяновъ, та тима мача завърши «**»
Върбановъ и Мартаниянъ. Ре зултатъ 2 : 1 въ пола нв| М8«
зултата отъ изпита ще са съ кедония.

ХРОНИКА

..•/.etiopfiiceo

Дджемлерсно седено общинско управшй!

Обявление № 2132Ш
<1ч
с. Аджемлеръ, 7 октомврий 1925 год.

'Мощ
131

Обявява се за знанав на иитересугощите се».-Ц *
18 того отъ 9 до U часа преда обедъ въ канцелад^
на общинското уиравдение ще се провзведе йублв^д^
двноеаддававе търгъ за продажба, иа-24 празни 'М k
ски места за дворища означени въ новооткрита^ $
тала № JV: 59, 00 и 61, съ 'ограничение само nosifj "
домииця, които общинския съветъ е ирйзнале вечй|^{,
. На с&щата дата ще се продадътъ • въ-кввртвЯ*!Г'
три дразни общинска мъста съ свобаденъ тър^ь. : |
Наддаването ще стане нв кв: йбтъръ ^и не в° i
ко отъ 50 ст. наддав&не.
--л
:"*%
Воички разноски за пубйакйция н'*др, е* ШЩ
на наддавачигв,
'
Жедающите да ги fcyuafx, да се Явятъ; вего
и наддаватъ. :
, ;•;• .•.••••.
';.' ! ^
Задогь за учавтяв въ търга е 10 на ст6"вър*Г|
воначалната цена,
;;1
Кметъ ^Дим. ПроЖ
Секр.-биреикъ; Won. Хри^г

