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Днесь вторникъ 16 тога ще .представи
• •"'.'•' '.'•••'•>.' ; филма величие
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вщ

ш<
ЕЯШВДГЕЛРИГШ ИНФОРМПЦИдНЕПа BfcCTrWS
ДБОНЛМЕНТЪ: за година 300 левва
за 6 месеца 160 л„ за 3 месеца 80 л.

П Р И Е М А ЬОЛНИ
Има специално йнсталиранъ • зжболе<<арски каби.'..-.
нетъ съ лаборатория: . . ;; ,
'; ;Ул. „Владиславъ" (Ташоолу) № 53
,.;
'
" (Домъ Марко Пенчевъ)
9—10

платове модерни илст
По случай празницитъ" въ екдада на

(ул.Царь Борисъ срещу Хаберманъ)

••'' г '

пристигнаха големътзборъ ; отъ НЦНШННИ ННГЛИЙСКН
платове за дамски и мжжки;костюми.и ; ,••;!>..
'- : : •' : ;^ : ' . , . . : балтони при
i,/,

цени конкурентни.

5-6

". .23 тк ±£-ъ£& хз: зас*е1л"."'"1..а",;';,''
ДО П У

СКЖПОТИЯТА!

Бръснарница "•« ХИ ГИ Е НЛ"""
на Георги Димнтровъ.

, .; V'

' ;V

• /' Има честь да съобщи на г. г. клиентите си, че отъ'
15 того се премести на ул.,„Мапка Преславска" доглавния входъ на хотелъ „ЛОНДОНЪ". Мобилировка мо-(
дерна, обрачцовъ редъ и прислуга, Ц Ц9НИ НОНКУДОНТНИ.
Карта, № 10 цена 65* л. Бръснене 7 л\ а бръснене
и стрижене 14 л ч '
• *.'•-••
. " , '••;

I

Посетете'да се уверите.

2—3

Свободна за прислуга, готвене и пране •
:.. въ почтено семейство съ квартира..и .храна.:
,'

'У .

' ' - . . б е З П Л а Т Н О . • -••.,•-•'•-

'•<>

•;:...••[

i

с;

Споразумение: В Ъ Л Ч О Н . В ъ Л Ч в В Ъ
<,,—.,. . .у-. ,••,.-, -ул..„Франга" № 3. .;-;:::•>

,4—4

I ВЯата ддввап в и д и м н"Ч1<|'" щпшя» ВИЦШМШаИВ ВДЯЮ

Търговии!
Въ специал. работилница ,за детски играчки на едро

б ... .ЯСв^о..111оето в , ъ^;; ^
:
:
"•'

.

"" ул. "„Балканска" 19,

,...,„,.,

Ще намБрите разни видове детски ^играчки.

Q

които* по кработа на^минаватъ европ-йскит-в;

fa ''''Побързайте съ прржчките си за _праанкцйт*1 ф\

^я^о-Еррсшежь
•'

Шщ

АнвК-Ьи

••-•••• =•••! " ' . - - J . - r v ^

ниво пиеса изъ • живота на единъ 'ocawo
твнъ .остроиъ.

Добр«чскит% лозя. Окупиррния
j на СОФИЙСКИЯ, прокуроръ. въ
Кйошкъ. УбятитЬ въ нйошка. Напа.. СОФИЯ, 15 д. Тази вечерь, дателит% уа бо1евокйя бирникъ.
когато прокурорътъ при СО Зздигнатит% 300 хил. л: НападоФИЙСКИЯ окр. еждъ Димчевъ нието яа с. Бояна. Нападнати^
се завръща въ дома си съ • ! '; ; '•"» учители; •••*. х: '$'
илй " три месеци
Файтона на окр. затворъ и I Преди два,
:
натиска звънеца на дома си, отъ "една добре.- въоржжена
Отъ няколко души 6 t
за да му отвори жена му, банда
заговор>.;:л,-.:-г;»:и;т1
нападнатъ ботевския бирникъ|
неизвестно лице стреля сре при с. Емирово, Варненско,' и
15 я ; ТуктТ'W
;|
щу него и го поваля на зе 6-Бха'му задигнати около' 300. въБумурещъ,
пруги ромжнекиграаомята. Следствие на звъне- хил. л. Властите немоЖаха да дове СЖ открити Комунист.
нето излиза слугинята въ залоаятъ-; нападателите.^ Не се загов1риг за свалянето на
мина много и преди .месецъ
момента, когато лицето стре време
нападната кжщата правителството и" за про
ляло срещу Димчевъ. Убие- на дедобеМихню
въ Бояна, кж- възгласяването на "комун.
цътъ билъ съ тъмни очяла дето нападателите б-fexa задиг власть < Огъ полицията сж
и побьгналъ по направление тналиоколо
50 л.,г като мал- заловени 1 пйемеийй •дока-'"
е т и а х а бабат на
къмъ /бостанитБ, Димчевъ , Р сР н х а а^ Д-ЬДРМИХ- зателства, : спореаъ : ' които,";
жнвее на ул, Дунавъ т е ш - , ^ ^ н и н ; ^ «жщо-и.вдинъ комунист, получавали пари
ДУ бул.Дондукоръ И ул, Ста-j Сжщата вечерь когато стана отъ Русия. Позиви За възра планина.
Кампанията обира_въс. Бояна; ^разбойнй- стание били ^ Пуснати въ*
противъ Димчевъ била из- цитв 7—8
~ дущи'добре екипи-' всички грааове. Слеаствие;
рани
и
възседнадй еда хранени
вънредно много зисилена въ добруджански
кйИ заЛавЯтъ ча тий разкрития въ много';.
вестниците на крайиитБ те презъ мощьта по
пжтя е.. Бо грааове сж. извършени ма-..?
чения, че билъ много строгъ яна—Чокекъ учителя" и учител- са.арести на авреин 1Л Ма*;
къмъ политическите затвор сата ръ" еж щото село > които ам<ари-;}^ :- • ~:-:'.".',.':!i;:'.:'v'. ••'',"
ници комунисти и земеделци еж'се връЩши, Отъ с. Бояна и ' ; За па;се гуспокой,раз-;
узнали, че Т;Б СЖ учите
Вчера Димчевъ заедно съ Щомъ.
ли пуснали ги ггс^обрдио. да. ви вълнуваноТо '.; обшеетвбнр;
м ра''на"правосж<1Й810 г, Бо- и д а т ь . . . . .
,.
* _.. . ;• мнение правителството избошевски и н- ка на углав , ТаЗй' банда 'по'..всичко изгле даае;) ;нрво; комюнике,: Шъ5
ното от-ние при ЙЯ-вото Ав жда, : ч е н е !е бйла-нвкоя вул Koerd казва, чеСъ разкри
;Р^«ппвъ посетиха централния гарна такава да си.-.слуйи! 6ъ ване на, заговора .комуни-^
затворъ й направиха новъ убийства. Още: повече,; Че спо- етическата.. опасноесь .,'въ.
показанията;на учителя и
прегледъ на затворниците и редъ:
Ромъния ,не'.хжществува,,
учителката,, тъ сж били обле
на отделенията Въ послед чени въ граждански дрехи ;й Олбзициониятъ печатъ нат.;но време по нареждане на говорили'не' по;селски. <• :'••'> мира,, че ',.заловенитт*;1п>.-.
Димчевъ 6ixa поставени • М и н а време; )всичкитъ. най-. зиви не сж такива страшни,;
окови на всички земледел- щателни дирения ;.<на,,.нащит;Ь
В, „Яурора" намира мт5ци, които б i ха въ затвора. власти,,останаха безрезултатни.
;
pKntte'
на правителството
•Бандата,
б.в*
единъ
'
фач'трмъ,
:
i гДо този моментъ; убие- който'се яви и изчезна Днесь като--'провокация
Изго":;
цътъ не,е заловенъ. *.. обаче ни съобщи в/атъ' отъ До- нване чужденците з'а
отъ Робричъ>следйито:: s•••:••••:. • .:-• мжния.-1 ;-': '-"'р'- '•''; :; : ' W '-'•
•Преди. = неколко- дни. единъ
'

••
-• до'И (участъкъ)
г,;.<......,:...,:,,,,,.,';,..
" Разполага , винаги съ пресни 'пасти, баклави отъ
чисто кравешко масло, най-различни видове бонбони,
шоколадени, фондани и др. Торти сь мзнограми и
символи за най-разлияни случаи, пресни разни видо
ве сладка и др.- : • ' ,:
; Побързайте предъ; празниците съ поржчките си. 1 - 4

.;-

^•Ш±М^Ш2

,6-Бгатъ. За ловените1 ранени ^сл?7
•дали своите показания ,предЪ
ромжнскит-в власти. ;.Те,« приз
нали, че еж извършили (обира.
на ботевския бирникъ и напа
дението въ с. Бояна. сТе. зая
вили- С/-кщо че, ..сж.^нелегални
,—- йоМунисти. """"':'' "'

)'•' Вжтрешни, женски болести. Болести..на устата и"

^еОелчо |оя9жис6ъ

"" (Преминаването на евреите презъ Червено море)
Този е най-хубавия филмъ въ- света. Всвки варне-*
<нецъ е задлъженъ къ-.ъ себе си да направилзсичко възможно и посети този културенъ паметникъ
на 20-я векъ.,: ВсЬки день дневни 2 й пол. : й 5 чг
,.'. V-•••.•,•'•' Вечерни 7 пол. и 9 пол. Ч; А ;::»«г

ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. См.
официал. 1-50 л. кв. см., прие. 1 л. дума 1

Телефонъ 39В

Донторъ по медицината и зжбенъ лЪкорь

I

Кре»й 134.
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Тройното убийство: добричеки. гражданинъ

*..'

-V''

зш.

се явя
ва предъ добричеката . ромжнска'.полиция>й • съобщава,.че
въ негозия. кйощкъ.въ добрй- , и .катастрофа. н r ! « x f i
чекитв лозя квартйруватъ'Дй•
:
Вчераepl' ; обедъ
* е 'стайала! 1
Шуменъ 15 д.,Миналата ве сетйна души нелегални.'-Грани една.страшна'
:'катастрофа по
черь въ.селската кръчма
на с. данинътъто е направилътова, лиНйята-КаспиЧайи — рус8.»-.- •';
Новоселъ, отстояща на-10 км. защото сХвайаЛъ Чщ ,райо, Илй Едновременно бива дадена,
западно отъ Шуменъ, гуляели късно самата полиция ще уз по ;• погрешка, i }'пинт-нй'Ьпанй"-;
двамата братя Тома и Иванъ нае, за пребиванието на банда 901 товаренъ, идещъ отъШейРангелови и се скарзЛи'сь по та въ кйошка му, Въпреки об танджйкъй 902 емвсенъ ицящъ
сетителите Пристига кметътъ стоятелството, че бандата1 му,! Отъ ИШикларъ. По: сре 'ата на'
на селото,и ги поканва да из- е> обещала и му. ".предлгала пжтя по едно нзнадояище ?ма*"
лгзатъ. Обаче т-в изваждатъ една.крупна сума ' .• - шинистите На двата влака схва-:
револверит-fe си и го повалятъ
По-миналата вечерь кйрш- щатъ критическото положвниа,
на земята мъртавъ.
къть е билъ рбкржженъ Ьтъ въ което.Се•Намиратъ но вече:
: Пристига общин. ' стражаръ една рота войници, въоржжйнй сж 'били близ4о и не сж могли^
Цветанъ Георгиевъ и Ти по- съ" картачници й.бомби, Запо въ това нанадолище '''да''се'"
,'канва-да се предадатъ. Те се: чва се,. Сражение.-. .Кйошкътъ справятъ. Двата влака,; се по-''
нахаърлятъ върху него, обаче бивл обсипанъ съ куршуми
срещатъ съ силна бьрзина, ; у той стреля и убива, и двамата.. Намйращит-Ь' се вжтре 12 Ду дрятъ се машините, Въ .смесе*Вчера 'въ Шуменъ. ек били ши- отговарятъсъ ОжестоЧенъ ния вЛвкъ настава страШна па.;.
разлепени
тайни позиви. По- огънь.*-: Сражението е Лраяло ника. Па ать' тежко ранели &
;
лицйята •-. е • Могла да се 'добере неколко ,часа. . Отъ етрана на души и 5 леко ранени.' Жерг*
до разпространителит-fe ..имъ. обсаденигв сж пацнапи убити ви нъмв. Оть ранен irt 5гдуЛарестувани еж НЪКОЛКО души 3 души и ранени 5, обаче Ча ши сж отъ *rtfepco;iajia, а оста
ученици,; задъ които еж = се тирмата сж'успъли даскжеатъ налите б, души сж .отъ; пжтникриели други лица, нЪкои отъ кордона и да избъГатъ. .V--.-'' ците. Линията е задръстена
които сжщо еж заловени. .
по „рдЬдъ -б-Б; иззичант*
Тревогата въ Добри4ъ е би Вчера
бързо ва;з"нен.ж п. лъкарь да
ла
голема.
Целия
гъ
гарнйзонъ
О б Я В Л е Н И Я за Варнен
билъ въ боево снаряжение. даце помощь на пострадалите.
ски Новини се приематъ еЧакъ
сутриьта е могло да се
въ агениия ,,'КНИЖНИНгГ констатира, че; четирма'. отъ
на Д. Юруковъ'по пощата. разбойниците сж успели да из-

въ с. Ново-село Шуменско.
• Убити, кметъ и двама
^ . к о м у н и с т и . ,.

Шелезнспяггтна;;;

^екламирвйте чрезъ Новини

Бр. 134

Варненски Новини

"".'."* zj

Епегоятвв s ^ g g

интереси на базата на море
плаване по Тихия океанъ и
сношаване
и надпреварване съ това е книгата „ШегигЬ—
Русе,
15
д.
Дчесъ
русенСОФИЯ, 15 д. Довечера
другигЬ страни по международ любовьта —- Ямуровигв игри*
скиятъ
окр.
ежаъ
произне
в ъ честь на Маринкевичъ
Намира се въ агенция ,Кни
ните пазари. Референчикъть
м-ръ К а л ф о в ъ дава чай въ се резолюцията си по дйГЛЗДЗ ВЬ РОШИЯ.
разгледа производителностьта жнина" до пощата. '..,;rf-xtil.".
на разните страни, тяхната ин
Юнионъ клубъ. Поканели лото на комунистич. пеБУКУРЕЩЪ. 14 д. Въ всич цуетрия, численостьта на насе понеже е отменено съ законъ
еж да приежтетвузать ми торки Осждени еж по за
ки градове на Ромжния се чув лението, флотите имъ (преди Сжщ?временно е подадено ц%1
нистрите Ца 1Ковъ и Въл- кона за зашита на държа
ствува
гладната криза. Въ Бра- И следъ . войните) и техното ложение до Общинския съ&етъ
ковъ, югослав. преастави- вата Сам- Аборишъ на 8
ила
и
Галацъ,
големи центрове международно значение въ зав- съ кое;.о се иска отлагане cv
тель в ъ София и чуждите г. тъм. затворъ, И. Мин
владяването на сърцето на оке бирането 60 на ; сто; допълни»
чевъ на 1 и пол. г. К. Ка- на житенъ износъ, продовол ана; сжществующитъ- натегнати телни връхнини върху положе.
представители.
Около мисията на Ма- лачковъ, Ив. Днгеловъ и ствието е нередовно. Въ Турно- отношения — на една или дру нието за II о полугодие на 1924
г. и за въ бждаще,- докато въ
ринковичъ сеправятъ преа- Стана Николова по на 1 Сузеринъ тълпи еж нападнали га почва — между зачнтересо- проса
се разясни отъ Мини*
внчите прямо за свободно дей
складове
и
разграбили
житото
год.,
Ив.
Ангеловъ
да
за
положения. Изглежда, че
стерството,
гдето сжщо еж йа4
ствие
по
океана.
той има да се справи въ плати 250000 л., а остана предназначено за износъ.
На край г. д-ръ Петковъ се правени постжпки. Настоятел.:
съвещанията по никои в ъ  л и т е по 30,000 л. и по
спрЬ по-конкретно върху Ян- ството съобщава на питиепро|
глия. Сжединените щати и Япо давците да не бързатъ съ снаб|
проси в ъ свръзка съ пред 1000 л.
Бтзлградъ, 15 д. Послед ния и стремежа имъ къмъ вла дяването съ патентъ понеже е|
стоящите югослав. избори,
изпратечъ специален^ чов-Ькъ;
ните сведения отбвлеззатг дичеството надъ международ въ София за разяснение на ьЩ
Маринковичъ ЦГБЛЪ да ос
ните океански пжтища, откри
:Л
бгрзото разпространение на ти най-вече къмъ далечния из- проса. •
тана известно време въ
'. Й '"- I
възстанието
въ Албания токъ, мощьта за владичество
столицата.
Пристигна въ града ни г. Рад.|
всредъ католическите пле надъ Тихия океанъ е раздвоена ковъ—инженеръ,
заведующъ!
СОФИЯ, 15 д. Епинъ витена на миридигЬ и мен между: 1) Япния („културтре- хладилното дело при СофиЙ-j
денъдемократъ заяви: „Ht-.
герка на желтата раса") и 2) ските хали. г. Радковъ ще да^
торите.
Англия и Съединените щати.
ма по-гап.емо престжплеТиранското правителство Този двубой ще се разрази де мнението си по инсталира.;
ние отъ това което извър
обяви въ Подгорица обсад единъ день въ силно унищожи нето на концесионни начала]
ши Ц а н ю в ъ като разтури
„Dell. arto". хладилници вт»!
но положение
теленъ циклонъ, който ще опре отъ
Варна.'[
старите партии. Това на
дели. бжцащата физиономия на
Вчера се.състоя общо съб«5
Белградъ, 15 д. Получе владичество надъ океанските
пълно подчерта самото без
рание
на членовете отъ съ
ните
днесь
въ
Белградъ
пжтища.
в е р и е и безсилието на са
щинската
комисия, на която .£1
Г. Д. Петковъ особено дър
сведения гласятъ, че поли
мите партии и щомъ като
възложено
да проучи условижи въ това отношение на мно
тическия
слигь
въ
Тирана
е така требва да се търси
ята
при
които
би .могло да се?
СОФИЯ, 15 п. Преди н е
гочислената и национализирана
изходъ не отъ желание за колко дни въ с Цьрквица, произнесълъ 4 задочни при- вече желта раса, на чело съ установи хладилно дело и въ;
разни л е в и концентрации, Кюстендилско, е заловенъ ежди протибъ Ахмедъ бегь Япония, която чертае нейните Варна. На заседанието на ко?
и г,'
които не отговарятъ на ис разбойника Никола Стои^ Зогу и Шефкетъ Вареио, основни линии за въ бждаще миисията взема . участие
Радковъ."-^'..; у. . •':iy:-.i-\/-'p.
тинското положение, а към меновъ, 18 г, родомъ отъ всички бивши м-ръ-предврачо- На 20 т. м. въ военния клубъ
извикване за творчество на е, Перивалъ, сжща околия, седатели, и срещу м-ръ Лавникъ сп. клубъ i „Владиславъ" ще
останалите здрави сили на Той разказвалъ, че презъ тиховъ, който е оежпенъ за млади и стари, разгатва
по даде спортно-танцувална ве«
Народа.
.
лотото билъ подмаменъ на 10 г. затворъ. Имотите вече отъ .1700 тайни на еждби- черъ—балъ^- котилионъ. Ще
на оеждените м ри еж кон-" НИТБ на всеки човекъ. .
вземе участие съ. изпълнение;
СбФИЯ, 15 д. Главното ко отъ анархиста Ме, Нико
Намира се въ агенция „Кни на неколко номера 1'и певчес*.
иси 8амИ
в ъ
полза
нй
мисарство на продоволствието ловъ и отъ з е м л е д е л е ц а ' Ф У
жнина" до пощата.
кия хоръ на клуба, дирижиранъ
съобщава, че отпускането на Василъ Стойковъ да еми / ъ р ж а в а т а .
отъ г. Лл. Кръстевъ.
- s i
чужда валута за откупване
храни отъ чужбина се разре грира въ Сърбия, за да Разтурена комун. партия.
Пристигнаха параходите: яг\л\
шава само на гвзи, които да- избегне трудовата повижирия"
англ., съ 82 тона раз
Белградъ, 1 5 д . В ъ з ъ ос
датъ декларация, че доставени ность. Като стигналъ оба
ни стоки и „Евлондъ" швед-;
те храни ще се продаватъ че в ъ Нишъ, той билъ за нова закона за защита на
••, '•;'• J. v
Въ Народния Университетъ, ски. Ще товари.
подъ неговъ контролъ и че ета венъ да влезе въ бан държавата . Белградското
днесъ
вторникъ
ще
четатъ
ле
Отъ вчера почна анкетата на
може да се разпорежда съ т£х> дата на бившия окр, уп- правителство реши да раз
кции:
,- ,
студентите, устроена отъ ту«;
споредъ нуждите на общинигк
равитель flc, ДаскаловЪ
тури комунистическата пар
1. 'г. г\нгелъ Друмевъ —"Фи кашна окржжна инспекция, за
Вилъ въОрЖженъ и об* тия, групирана понастоя- зическо възпитание,: атлетика определяне точните статисти*
чесли данни, засегащи иконо
леченъ отъ СтаНчо ДоневЪ щемъ подъ името незави и гимнастика.
ХАСКОВО, 15 д. Сяощи и Трифоновъ и отправене сима работническа партия 2. г. Д-ръ Г. Петковъ — Со мическата, индустриялната, про
учения презъ рене- фесионалната и др, страни на
в ъ 8 ч, в. на еЗИнъ кило- отъ Щ и п ъ за Царево certo По заповедь на м-ра на циалните
: :>
санса..-.' ..:"•'•'••••
' •';;' ;|
метъръ отъ града се от- —Борово; Въ НиШъ Сто- вжтрешн. работи . вчера ,е Лекциите почвать точно 7 ч. града. '
i
§Лече 6т*ъ SaHdafd на MM именойъ б и л е ПотвааеИъ обискирана канцеларията вечерьта.
Не сд констатирани никакви
случаи отъ .коременъ тифъ, ка
тю Ганевъ, състояща се заедно съ други емигранти на партията и е конфискуЗавчера се състоя общо го
X;
отъ 14 дущч, запасния по- подъ клетва. Десеть души, ванъ комунйстМЧ. органъ дишно събрание на сдружени- кто и отъ скарлатина ,,
ручикъ Борчевъ.
Въ репертуара на Народ, т*етб на питиепроцавците въ
които отказали да се за- „Окованъ".
Варна, въ „Тунелъ," на което атъръ "Сълза и смехъ", който
СОФИЯ, 15 д Парламе- кълнатъ, били интернирани
се избра ново настоятелство ще пристигне тези дни въ гра
нтарната комисия по М-вото: Стоименовъ призналъ, че
да ни, влиза и /драматичната
СОФИЯ при съставъ г. г.:
на правосъдието е свика бандата минала границата
Преде. — Теодосий Ятанасовъ поема „Перъ Гинтъ" отъ ХенСОФИЯ, 15 Д. Вчера се подпредс. и касиерь-Днг. Ме- рихъ Ибсенъ. Ще се поаави
на утре на заседание, въ и се криелъ 2 дни в ъ ко
в ъ ц-влата рджановъ, секретарь - Г - Стой- при специални декорации и му
което ще се разгледа ис- шари, за да чака избухва произведоха
'
страна изборите за Члено чевъ членове Вл. Лнгеловъ, Ат. зика отъ листъ.
канието на обвинителната- нето на революцията.
Влашки
и
Р.
Димитровъ
и
ко
ве на търг. йнд. камари
власть за даването подь
нтролна комисия пред. Леон- Общинския театъръ днесъ ще
по
новия
законъ,
споредъ
елчдъ народ, представите
диевъ и членове Долапчиевъ представи „Доходно место"»
комедия въ 5 действия отъ /ъ
Борисовградъ,
14
д,
Из
който
отделните
съсловия
и Ив. Коларовъ.
ли д-ръ Н. Мзксимовъ, коОстровски.
.;•"'•' •-•'••.-• :
мунистъ, и Маринъ п. Ни- бора за общин. съветници се избиратъ въ отделна
Варненсниятъ
общински
лозовъ
мина тихо и спокойно; Ре- листа. Въ София имаше 3 разсадникъ тая година е проУчителя при девичес. гимназия
коловъ, земледелецъ.
зултатътъ е: Дем. сговоръ листи: на индустриялците, извелъ и пуска въ продажба г. Стефанъ Колевъ, послучай
355 гл., увеличение 62, търговците и занаятчиите големи количество отлични об годишнината отъ смъртьта на
лагородени лози отъ разни со дъщеря си е, подарилъ 2,000
СОФИЯ, 15 д. Снощи въ нац. либерали 141,демокр Явиха се и отцепници.
л. за въ полза на бедните уРезултата е следния: ли ртове грозде облагородени вър ченички гри сжщата гимназия.
кръчмата на ул. Ц. Борисъ и радикали 129, народно
ху
препоржчанитЬ
отъ
Минис
№ 13 група приятели се единство 74, ядристи 53, стата на индустриялците терството на земледелието
Преди общо-европейската во
Събрали на чаша. Единъ широки 32, земледелци 24, на чело с ъ П, Глушковъ подложни— американски лози, йна въ града ни се бЪ форми
отъ гуляйджиите Спиро лозунги 70. Отъ ^ с ъ в е т  съ 63 гласа, листата на които ще се продаватъ отъ рало .немско-българско д-во,
Арсовъ д о щ ъ л ъ в ъ нас ници 7 взема Дем- сговоръ. търговците начело съ Ка- 3 до 4. 5 лева първокласните членовете на което ратуваха
троение и започналъ да Погребението на М.Сарафовь раджовъ съ 280 гласа отъ лози сортирани много добре и за духовно сближение на нем*
2 до 3 лева второкласните. ско съ България. Съ обявява
листата
на
занаятчиите по
n t e . Кръчмарьтъ Ив. РайЛози ще се продаватъ само не на войната, прекъсна сво
СОФИЯ, 15 д. Д ч е с ъ в ъ
ковъ D предупредилъ, че 10 ч. се извърши погребе спечели с ъ 163 гласа на на тия варненски граждани, ята дейность. Сега сжщото въ
които иматъ обърнато (регол- зобновява своята дейность, под
пиенето е забранено, оба нието на бившия м-ръ Ми- чело с ъ Теодосиевъ.
вано)место за лозе. Желающи- преде, на г. проф Лрнаудовъ.
че той продължилъ да n t e . хаилъ Сарафовъ. Погребал
те да купятъ отъ разсадника
Кръчмарътъ поискалъ да ната колесница б е ш е оки
Завчерашното събрание на
лози, даватъ заявления до уго изтласка отъ кръчмата чена с ъ много венци, меж
правлнието ми най-късно до Дома на искуствата се отложи
значение
на
Тихия
океанъ.
;
но Спиро измъква ножа и ду които и такива отъ: Н.
.
'М'.•••>
15 I. 925 г. ведно съ свидетел за петъкъ.
На
тази
тема
говори
въ
него забива в ъ гьрдитЬ му, В. Царя, Министерския съство за анализъ на почвата.
дЪля сутриньта въ воен. клубъ
• Заявление всекой може да
ветъ, Народното събрание г. проф. Г. Петковъ.
Той хвърли бегълъ истори си набави отъ разсадника или
и други
Държ. Землед." Катедра. ЖеВарна, 15 декемврий
Присжтствуваха: предста- чески прегледъ върху развитие лающите могатъ да взематъ
СОФИЯ, 15 д. Кръчмарьтъ
Продадени
14 ваг. кукурузъ
то на културата и миналото на
460-510 л., 1 ваг. бобъ765 л.
Недю Паламезовъ, 60 г., витель на Царя, министри четиритехъ континента, които лозите веднага.
за 100 кгр.
ул. \2 Безимена № 8, ви те, некои бивши м ри, опасватъ Тихия океанъ, въ връз
Отъ страна на^питиепродав
Положението на цените въ
ждайки мизерното поло пълномош. м-ри, предста- ка съ тъхното географическо ското сдружение „Св Трифонъ"
борсата:
зимница безъ измене*
отношение
къмъ
последния
и
на 13 т. се яви делегация предъ ние; бобъ по-твърдо и куку
жение на семейството си пателятъ на Камарата, на
установи: расовите, психологи
решилъ да тури край на родни представители и хи чески особенности, устремите г. кмета съ молба да спре съ> рузъ повишение 5—10 л., на
бирането отъ првизлодителите
; ^
живота си и днесъ съ нож ляди почитатели на покой на различните народи въ обо- по 24 ст. общински налогъ вър- 100 кгр,
пререзалъ
гръкляне си. ния
собяване своитъ- икономически ху литъръ вино реколта 1924 г. Печатница „Гутенбергь", Bapjja

Мисията на Иарпнковичъ. | Прпсдда па ком. неторка

Възстанието въ Албания.

а по в 9л н

Залопспъ емигрант ь.

Орануиъ

Отвлаченъ офицеръ.

Избора за Т.п.к.въ

Общ. избор въ Борнсовград

Наран?нъ кръчдоарь.

МЕЖДУНАРОДНОТО

С а м о з а к л а л ъ се.

Стокови борси

ОБЯВЛЕНИЯ з а в-ка се приематъ въ агенция „Книжнина" на Д. Юруковъ, д о пощата.

