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ЦЕНА 1 лв.

Ниш. Ралковъ ншь тшвъ
«мми^минаааавдиггг^»' ..'••• т»п.т.",^

'Любовь!

т.г. .тда;;

Днесъ . Ичтриги!

г>
1]олтю<;
пътеката- «ит];11Гинт«:ь*а' драми

ui М

и
тю-

"Р" "Г с"т«то, п.виИзъ парижкия вристократиченъ свътъ съ ФРАНСЪ ДЕЛИА
К отъ (Ла Гарсонъ) и тпнцьоритъ г-да САМБИ и ЛАВЕЛЕ
Свири театралния салоненъ оркестъръ на г. Ал. Папанчевъ
Начало 3 пол., 7 пол. и 9 пол. ч. Неделя 3,5,7 пол. и 9 п. ч.

шшшт УТРИПИШ mmmrnm. вйсшй
• ЛБОНЯМВНТЪ: an г»дц И8 ЗсгГлТ^Г'
ав 6 несета 160 л , те з месеца № jr.

Т е К З ф Щ 3SB II °с5еЯ В ? « > И Я : по 1-S0 л. щ». си. Примат*
VJI
» . «гении» „Книжнина* г?о пощата

п Г н и и Г Р н . ДО"
ТбриТодврвл.
ЧГогПши"^Гнастоятвли.

Кога?
Посетителите на С О Ф И Я
Найтолемкя реномиранъ хотелъ въ центъра на
столицата съ 100 легла. Светли стан

Наново реаонтиранъ. ГолЪма чистота
Парно отспяеиие

Цени твгрда ум£релн

' Въ
Памукъ
на Днова
« о л апартия
" ^ щ*
^ 1
чужбина
ла да се основе.
2-1390-10
И Л о к а р н с к а да се
назове.
13-ЗЬ
К Д И С У Р С К Ш
Тъй разправя нашата Речь
Дългогодишен* болниченъ лЪкарь при Варненската
Свободна"
.
„шмия
държавна болница по вжтрешни, детски и нервни больсти.
И тя щ*ла да бжда партия
Преглежда вс£»и день
5—1392—10
та най-модна.
Ул. Преславска 19 и Охридска 8 —• Варна
Памукъ на дявола в ъ ушит-Ь! - Поглежъ, че нашит*
общественици • политикани я
възприели.И още едното разцепление не
подь Военния клубъ
довършено- друг© произвели!
*
Едно съобщение о т ъ Б е р линъ разгласява, че френския
Р А Б О Т И
7 1372 15
дипломатически агентъ Едуард*
Детатонъ пжтувайки с * ек
спреса Рига — Москва, изчазналъ безследно.
Това съобщение нито е но
во, нито п-ькъ интересно.
Въ Русия тия „чудеса* се
случватъ ежедневно.
-Министерския съветъ ватг да «така де края'
Туй, чов*къ да изчезне — ни
; София, 21. И вчера Мини- «есоца.
ма отъ туй по-лесно.
Нъкой
видии
демократи
се
етерскиятъ егвгпц
продължи отнасятъ съчувствено .. къмъ И не тъй като пжтува, де
да има съвещания:
тежкото положение на прави то може да се заблуди и де.
* Опоредъ ' ОПОЗПЦЕОНИИГЬ телството и см^татъ, че то ще побърка плть.
ввошяци тези заседания би може да запази себе си, ако -А както си стои вт» чекята
ли твърде бурни поради по- направи частна реконструкция. напримеръ — и изведнажъ, » ъ
другъ миръ го пренесатъ . . .
я в к л ш е се иапосяедъкъ раз Демократит-t които се чис*
лятъ къмъ сговора, твърдятъ,
ногласия между членовегЬ на че едно ново споразумение Въ едно Никополско село в ъ
кабппета по родъ ггьпроои. между правителството на Цан- единъ хамбвръ, произлезалъ
особано по закъсняване дига- коаъ и Малиновъ е възможно пожаръ.
гапето на военното положение. да стане на базата на участие Но, ето ти беда:
Тамъ наблизо никжде иЬ*
Н1зкои отъ «министрите не- на демократите съ саоигЬ хо мало
водаД„
ра въ правителството.
двусмислено с к . с е изказали за
Въ вевки случай има засега Но за щастие кръчмата е
само на нъколко крачки»
незабавното дигане на военно едно още некристализирано била
И пущатъ виното о т ъ r o n t положение
за
близкитЪ
съби
то положение, за да не става
тия, които ще предшествуватъ митЬ бъчви.
после нужда изборит-в да бж откриването на камарата.
Пожара само в ъ неколко
датъ касирани отъ окржжнит^ Социалистите очакватъ раз- I минути билъ потушенъ.
еждилища като незаконни, мътването на водите, въ кои Това, който се е сетипъ да
направи, сигурно е билъ Htпонеже еж произведени при то плуваше тихо правител кой каленъ „ичкйджия".
ствения
корабъ.
военно положение.
Нзционалълибералит-fe еж Не веднъжъ требва да е гаНа това предлоаениа се про- заети съ проверка на своите силъ пожари съ вино и ракия.
*
тквопостевилъ и-рътъ на влт кадри въ провинцията и даpeujiivnt. работя Русевъ, подкрй- затъ видъ на една отъ най- Професрръ Брауиъ. изаеспвнг o-fv и-ръ-првдс9дателя а сипнигЬ политически партии тенъ немски метереологистъ
отъ сега билъ предсказалъ, че
Ktwon други минмстря.
въ страната.
идното
л^то нема да бжде л 4 й ръ Русевь даже е напраСтамболовистите кокетни- то, а студове големи идело
ВЯЛИ. ОЛОЗНЦИЛ ВЪ СМЙПЪЛЪ, 4 6 чатъ съ демократите и прабило пи-д&бре, щото кзборлт% да вятъ всичко възможно, за да да има.
е ж ' предсказанията
се отдоадтъ и да се проязво- могатъ да влезатъ въ едно на Върни
почитаемия
ученъ. О щ е
датя. првзъ и. йнуаряй, когато разбирателство съ ГБХЪ. •
отъ сега »се проектиратъ де
ще се произвадатб о5що сбщкн
сятки конференции за идната
сюпь греденя 51 селски избори, Печата за промйната. година.
а П|!езъ м. февруаркй o6iu«it
В. .Епоха" днесъ — по по- v Това е признакъ, че ни пред
окултни избори.
водъ промената въ кабинета стои гол-вма политическа зима.
*
— между другото пише след
Двама френски лекари Каното:
иНьиа съвзаман», s. бавно и рио и Тери, некакъвъ сериумъ
София, 21 Веродъ правапродълшитвяно
западане, ВсЬки за отслабване и затлъстяване
твлствепитЬ крлгове владее деиь ни приближава
нъмъ сто изнамерили. Съ няколко ин
уяииве следствие разпростра панска разтуха. Захарното и жекции отъ тоя серумъ, слаби*
тлъстия отнените отъ пЪколко дни слу тютюнезото производстао сд затлъстявалъ,
слабвалъ.
хове за реконструкцията на предъ натастрофа. Безпаричнато
о одушило пазпра. Военното по Излишно е да се трови чекабинета.
ложение
продължава и всъки лоаечеството, при тоя горчивъ
Въ оповицпошшгЬ.кржгове, дань правнтелстзото
се увъряеа, животъ, още съ съ сериуминапротввъ, има гслЪмо. ожвв- чо народьтъ ое ползуа^ съ асич- отрови.
леш:е. Оообоно сплно раздви нн свободи.
И не му трЬбаатъ н*му за
отслабване
жвани ама варедъ демократите,
«Правителството ииа и слава методи нови.или затлъстяване
конто следятъ отблизу сму та, че редовнв заплаща. всички
Иска ли нЪкой да отслабне
щението, нистжпию воредъ репярационни и онупаадонни за — да повика при себе си сво
дължения.
Нравите«ството
е
на
правателотвепигЬ к р л» г о в е
значило ед.!а КОИМСЙЙ, наята съ ята тжща.
следъ ййвръщането иа и ръ- 20 милиона лева ще задоволя о- А щомъ^ожвлав да се по
нека въ. дапеченъ край
коло 500 000 бъшанчч- Потле- прави,
прехеедатеая.
да я отправи
Техните първи.хора упЪ дътъ се помрачава предъ бвда
г\ а к о , и м а повече да за
ряватъ, че сме въ надввчо-|Щ^_п«Р вп «таю»' Остава един тлъстее —f нека при нея запраше-п
па кряаа шх кабинета, «вената надетда за едни про- т и и д а ш е р я т а .
1
*
.
1м1-на на днешното правителства, I и тъй Ща се поправи» ч е
която този и а т ь Щ: ма да . о в 1 Н О вто що донесе провЪтряваие!тБсна ще!му се види даже и
поб'Ьгао
дпжс т е я очак»Iпълно ка задухата,"
'вратата. | И—Вч«

Входъ еткъгдъ пасажъ „Св. Никола6 10

овооткритата аптека,

РЯ ЛАЗАРЪ

мито щ«-бдьдатъ н в ш з п за продмв&а; едъръ • и дребен* добитък* и всякакви
w . JSMOHMMJ, маявфактура, пиаштарвя н всввамв занаятчийски праизведения

и р ш ? :щ. щрае оюь 23 to
ВлпгЬд»рввие,; "че окодяоттаГ на; града
1«дк* иа дрочутая, Дяли-орманска "дойтък:ь ще задоволи ьоички. купувачя~и «
рдаяачи.
"
""""
Освен-ь това Общината съвместно еъ администрацията еж .взели всички ?
рка за зажазването цлтищата отъ всичка общияи.и-тия отгь.околвйскигв центрове !
На панаира naiim който докара добитъкъ да се снабди отъ общината 1
в ветеринарната влаегь съ свидетелство за здравословното му състояние.
\
На шгшшрн ще има борба. Ня победителите борци ще се. раздават* след- |
ft iptxnc: I награда едао теле, 11 награда една бурма, III награда едявъ. коти
Ще вая s палбБгвавия съ коне съ една оаграаа едннъ кочъ.
!
J
Борбнгв ще сганатъ на L 8 -а 29 октомврай, а надбтячювието на 30 ошшври •
гр. Нози-Иазаръ. 20 октомврай 1925 г.
: .Председатели: .Асзнь ДЙГЙОВЪ
за • Оенретарь: • Й«. Йасияевъ

шжшшж

щшщтъ тштт

ще трогне на 25 октомврий т. г. големия
И

днувусъ

Желаюцдите руски бежанци да зоминатъ за РУСИЯ
да се отнесатъ до кантората

Ъ ВЙЧСВЪ & Я. Пешевь и А. ШироксвътВарна
ул. .Габровска" >& 39, телеф. 45

се подъ наемъ дву
IB 13 етажна кжща, нова
постройка, самостоятелна, съ
екектричество, съ две стаи, ку
хня и салонъ, партера—дюкянь,
на ул. Дрииска Ns 32, IV уч.
. Споразумение Бр. Хараламби
и Яни Генови—колонналъ подт.
хотелъ „Орелъ"—Варна,
|1—1428—4

6—0
ПЛЕТАЧНИТ-В машини

ъ Сившкя салоиъ на i остилиица Балканъш
(ул. В, Левски—срещу общината)

еж най-солидни и практични
продажба съ гаранция при

съ образцова чистота и в к у с ь

Варна ул. Владислашъ № 25 и
гора Вълчи-долъ до пощата

^ЙУИЯФйпт!

ш

предстазитель на. пишущит%

за Варна и окржга е книжарьтъ if. ДйМВтрозъ
срещу общината.
Г. Иабаачиевъ—Сзфая 1—0
2В"ЗЬ Н О В О О Т К Р И Т И Я
|
iWSf't'jajjfKH МЯГаЗйЯг. на жгъла на „М. Луиза* и*
лД^агоманъ*—ще намерите всички строителни и|
мебелни артикулиЦени най-изнесни.
Съ почитание:

щ

Й4~

""

т

_

,

Щтят й ширта

. Новачевъ и Тайанозъ

Д. А.. Чаклаи^звъ

ГТвдвшъ пжтникъ на'банка Г р а д и в о ) ^ ^

Предавамъ уроци по френски i
й неиски езица. Подготаямъ сла
би ученици и желающи. Пре- ]
подаването ЕОДЯ практически
и теоретически. Справка бръс
нарница „Фигаро" Провадия. I

. _. _._.А:Л.._

I

р Л купузамъ вс-Ькакви
а н унищожени пощен
ски марки. Ядресъ:
Нйлустияяъ Сатв 44 — Вариа.
1—1427-5

Р

flaB ? il"L PTi ABt глобнякрани
Д | | Щ 1 Ш . ill и ке мойзлмранй
ще намерите в ъ ад стай за бекяри и малочленно
министрацията на е. семейство въ ул. „Жинзифова"
„Варненски Новини" 21.
1-3!

ки ще бддатт» съвьоп»
,
чайни.
_гп.йи
Отъ тукъ отъ тамъ събрани
ситии-дребни-разни.

т

ВкфненсЕш "Новини'

•••••е

правото [м* «• полмяие<§т*:
гЬзсъ
щомъ като си имам* «^
Чичеринъ и Бриянъ
Свфая, 21. Цв»ьть ПМАРМ« •* щинска гора^ Въ против#нъ'. слу«
21. Шбратто Ш
Паритъ, 2!. (В. *Г. А) В лявпва тм«гр*ва 6 » i r r t m- чай ще стан» нужда сь 10,(Щ
Кризата открита
ЙИалиновъ и сговора ро §*фия,
на
ата
не
градоветп
се
При
Шрявиеиъ" нишв, че градсиитЬ виетаее' «е влучай >вт- \ дек*ра общинска и-асред^аъ;
ж
София 21. По по»°Д* пред
_Со>ия,
21.
Въ
както сждва: преаъ време на врещата Чя правения Щ п*вдра«т» •ть-нвн>1 ржавнит* гори да си «упуииц
правителства- конструира
стоящата министерМ криаа
нитЪ
| йъглищв з« вгрешъ отъ ПерЦБЛИЯТЪ опозиционен* г печатъ
среди тази всчерь усиле- npedced. l\ Маджаровг, сто черинъ в аояшилъ Брвянъ грее* на фздейвгЬ иивтмв.
никъ^ и намт. яв строежъ ог%
продължава да се занимава.
"?-.51_ГЯ.В0Ри' Ч а е ,пРеДСТ0Я Ще личния кмет*, подпред. II дали Сн иоплъ да аа срещне • Сефвя, 2 1 . MipvnpiAtM: U»«-1 Рила.
' Селя»«йъ
В. „Свобода* днес* намира, вйяо^споразуменив между де Стояннъ, Варненския пметъ. въ вкоро -времо • (, него, Ври новт» АИве> п?к« вапъя*я*е(:!*я
че не преустройствата^пълна мократи и сговора!*** """ """"
евкретарь Ив. Дечевъ, сто.шн яаъ отговорияъ, ч§ твй като коиатвтъ н я е ш з а н* бьягзр;
промена се налага на_ка5инета", „Твърди се, че въ такъвъ ния mxi. кмет*.
машт,
съветик* бядп признати отъ CMte градова.
като съобщава, MCJWHHCTCP- случай Малиновъ или ще BiieШурнал йстячеовото ,д-18 ю> ««*:
Тази вечерь кметоветп за< Франция, нищо не е пречило Делото на Прутаинь
ската криза се см*^__»?_J?T- м - е Л- 0Ста м-аъ-председателГили минаха.
дкесъоъ 18 ч. 15.B.HV нлтп
на Чичерииъ да дойю въ П*
критаТ Новият^кабинет^щ^ъ пъкъ ще вземв_поста предсе
Свфия, 21. Депото на Прут- вллонъ яПрвшввъ«еьбреивв--д».
рижъ и да води евентуаано
кинъ, което бе насрочено за •аие атчетъ по конгреса и разни.
да носи характеръ "а коали- дател!» на Народнотр събрание.
рязговоръ.
днесъ сутр. не се гледа поради
Двшурнк л»варн тави нощ>:
ционенъ кабинетъ. ^
иемане иа свободна зала, след Д-ръ Лстарджиевъ ул $ сея__Соф«я 21. Споредъ частни
ствие на което разглеждането темврий 60, Д-ръ Менахемогь,
ЛонарнсвигЬ спогодби сведения водительтъ на ай Зи ОТОВШНСНИЙ дългъ му
се отложи за следъ пладне. ул. Драгомаиъ 29 и Д:ръ Цв1|тСофия, 21, Днесъ въ м вото
глийската републиканска парев
рвзглвждатъ
въ
Фрвнция
и
Подоаднмнте еа «ъ хвкки коаъ уп. Съборна;
на границата. У б и т ъ
тия Макдоналдъ, на пжть за на външн. раб. заседава спе
Германия.»'
Родяналнат» организация »ъ
"
ь о й и и к ъ Анкета шп \ Парижъ. 21. (Б Т. А ) Вчера Цариградъ, щелъ_ д а мине циална комисия, която между вериги
въ града ще има днесъ аъ7 1 /«,
другото рбежди начина, по
Защитниците
ех
иа
Йоотговорностите.
партийно събрани» въ клуб»;
Брияпъ и Ш шеве орвотигнахо презъ Ьъпгария, като евенту- коЙто*би могло да се вземе учас
София, 21. На 10 т. между на източната гара приветвт ално може да се спре за из тие въ конференцията по раз; еифъ Лмбеиовъ ада. Огняновъ
По иар«»«Д»нвтв на вжтр. ми
предъпание отоманския дългъ. и Тумпаровъ, аа Прутаииъ нистерство отъ вчера.полицай
вългарсния постъ при Де вуважи отъ тълпата, която вестно време.
гвнер. Тамевъ. иа Ст. Стамиръ-напия и гръцийя постъ пипаше:
София, 21- Тази вечерь офи фаповь Бропзовъи Пааамввъ. ския часъ е» отменява въ nt*
Празника
на
I
ДИВИЗИИ
лата строи».
избухна кнцядвйть, следст
«Да живЗю мира!"
церите, подофицерите и вой
Пода. И Лгобеновь: «ъ жур
вие шнаваието на единъ
Уввлйяв* ее съ ваповвдъвп»
Ссфня, 21. За ympt се г*т ницигк отъ столичния гарниПогекиятъ поманикъ, кой
гръцнм войнииъ на наша те то првожтствуваше при поо еятг тукг го.тми тържества зонъ взеха участие въ зарята налиста Детковъ били прия министвр. на вжтр. работи и
ритория и стрелбата му срв рещането, благодари на Вря по влучай бойния праяникъ на съ церомония, _която се състоя тели и го првдуиродидъ ирвдъ Н. здраве кмет» н» Преселен»»
Ивиахъ да ав «ише маоса тя община fA. Дииовь no nei
щу единъ наша часовой яаъ отъ името на Полша
I Свф. дивизия
на площада Ал. Левски,
противъ правителството, еаедъ даване оставка и вместо н»г»
При отбраната си послвд
Тави сутрипь въ Минпотер
София,,21.
Завърна
се
подкоето ставало убийагвото. 3s- се утвърждава съветника Щ
ииатъ о убапъ гв/ьи,н«а акия шъвегь Бриянъ ще про
председ. на Народи, събрание бегиалъ въ странотво, за да Вълкановъ.
войникь, чийто трупъ о за чете ЛокарнвкитЬ епогодби,
Диревторк и специалиста и»
София 21. По случай съ Найденовъ отъ Брюкселъ, кж- пе го преелодаать.
пазенъ на нашьта територия. •тъй като съветъть требва да
дето е участвуаалъ като предземлед. катедра заминах» на
Пруткинъ продъдържа по агрономическвт» конференция
По цщ поводъ i п«?.С4!вд- разисква въпроса sa rhxaoto бора на пац.-Еиборалюе въ ставитель на нашия Перла- казанията
си предъ окр. еждъ. въ София.
Шошдивъ се прааятъ тревка- ментъ въ междупарламентарвала продължителна прест ратифицирана преди да 0ж- ви приготовления,
Ст.
Стефановъ
призна, че Je
ната конференция по ътргоГериансния пврвходъ, Лрт|
релка, която е била* прекра дагь представени за одобре
ставало дума д» се сплаши
вията.
Отъ София ще аампиатъ
журн. Петковъ, за да не клей Бременъ съ 280 тона приаиг*
тена снощи, когато нашиятъ ние отстрана на параамента. повече
отъ 1000 души, На
иа иа варнен. пристанище и
ми правителството.
пограннченъ офицеръ е влеразтоварва 100 качвт» с»рдеш,
много ьгЬста, дето нема съ
51
Ш1Ш1
Свидетелите
щ«
бждатъ
П
а
р
ж
ъ
,
21.
(Б.Т.
А.)Бризълъ въ свръзна сь гръцния
машинки за месо, разни квдяобщения съ жезезнидшй, еж
разпитани
утре.
янъ
заяви
предъ
предотавиАтина, 21. М-рътъ на къншофицеръ въ Демнрь Хясаръ
фета, в товари сурови кажи
ангажирани специални ками
работи Рентисъ си пода
за. Германия.
за прекратявано стралОата к leiHxi на вестниците, че ди они и автомобили. ГолЪмо ните
К
а
ш
а
провинции
де оставката.
произвеждането на анкета. вото, навършено въ Локарно, движение има въ цЪла южна
fl8pwc»AV „Хенри ф»»еин#*
допринесе едно гохЬмо об
Атини, 21. Държавния аестНави Пазаръ, 20. Една депу
Българското прамтелство ще
разтоварва
200 бвли супен*
BtarapH»
a
as
очаква
еъбовъ евЪта. Той на
никъ обнародва указа, съглас тация поднесе молб» предъ ми
• предложило на гръцкото лекчение
памукъ.
ра въ Шовднвъ да бжде Ерав- но който законодателните из нистра на железниците Р. Мад
да се произведе веднага тъкна, че на посаанишкрта диозенъ,
Bv публвнуваивтв въ бр* Щ
бори ще се извършатъ на 7 жаровъ линията Русе—Каспи
анкета на самото йЪсто, за конференция принадлежи пра
чанъ да бжде отклонена отъ отт. 17 того ив вестника еби*
ноем.,
а
свикването
на
камарата
вото да разреши Кьозпския
Тамъ ще приежтотвуаатъ ще стане на 24.
Шейтанджикъ презъ Плиска, л«ние № 3090 на Вери., QKI.
да се устаноеятъ отговор
;
въпрогь.
повече
отъ 6 7000 нвцнон.
Каспичанъ.И безъ п. квмисия sa ниправат» м
ноститЪ.
v
Атиаа, 21. Презъ идущата Ноак-Пазаръ,
тоаа, предстоящо е сменяване надстройката на изтрчното «рйч
либерали.
неделя
въ
дела
Гърция
ща*се
Берлин*, 21 (Б. Т. А) Вче
то на поголемата часть тра ло на зданието въ монветир!
произввдатъ избори.
ра гермаивкото праватвкиво
Новъ провонаторъ.
верси и2Р влси по тази часть на яСв. Константииъ" в naenyw.f
линията. А населението отъ то да е» каж»-ч» предяотейвят*
София 21. Съобщават* отъ ов събра на заседание, ва да
С
Ж
Д
Е
Б
И
И
пунктояете отъ дето се иска да ше се привяать оть 10 д» Л
Свфия,
21.
Атинските
вестни
разгавда
Локарнскит*
спогод
Срлумъ, че тамъ се е устаноБургазъ, 21. Вчера се разгле мине линията е готово да из часа преди вбьд><
видъ, 'като предстевчт*ль ця би. Двеоъ то ще има конфе ци съобщаватъ, че бългерскоработи целата земленна работа.
Реяламн въ града за е. Ь$?]
съветска Русия българскиятъ ренция съ предотавитедигЬ.на то правителство е започнало да делото срещу майката на
- Вследствие честите вреди ненев» Невяни се приеийтъ I*'
по
околенъ
пжть
и
съ
стра
убития
въ
лозята
конспираторъ
комунистъ емигрант^' Романъ окупираната Рейнска обдаеть,
нични средства да повдигне Дечевъ, задето е укривала си които принасял, наводненията, павилион» де Обществения етвль
Лврамовъ.
тричленната комисия въ града (бюре ПАтна пв1гяннвоть), Аш^
утре
оъ
мръ-председатеаите
въпроса
за излаза на Бълга на си и другарите му.
Неговата специална задача
е държала протоколъ за коре- цня „Фаръ* срещу Ситатв, т»>
рия на £Егея.
Сждътъ оправда майката.
сь която е билъ натоваренъ, на конфедерираните държави,
Гърция била съгласна да
— Вчера се разгледа делото гиране реката която минава тюявп^одавниадта на ул. Ц. £•«.
а въ четвъртъкъ съ napiaе да влезе въ свръм<о съ ко
даде за улеснение за българ срещу паспортния чиновникъ презъ града и е представила рнсъ до Ствнлт» Сал»яд1кият« и
ментарнаха
група
на
външни
мунистите и землед^лците ед
ската търговия онова, което Цончевъ, обвиняемъ че е взе- тоя протоколъ на удобрение въ Печатницата на Д»6>и Тм§*
те
работи.
би могло да я -спомогне въ малъ рушветъ огъ некои тър отъ Окр. п. комисия. Това е да ровъ.
нофронтовци въ България, и'
това отношение, но не обича говци и че е събиралъ срещу ло поводъ на последното да
Въ проаининпта *— вт>
да .подготви нови кояунйстичеда признае на България права, благотворителни марки суми вземе решение за корегираие Tt настопт«ли.
С
д
е
д
ъ
floK&puQ
ски дкции на балканите. Той
които отиватъ по-двлечъ отъ по големи, отколкото се следва на всички реки въ Шуменски
окржгъ, като се започне съ Варнен. стонова
разпопагалъ съ rontMH парич
БерЛМНЪ, 21. Вераинокиятъ това.
ло. Сждътъ го оправдл.
ни средства, който щелъ да печатъ ее ванимава оъ резул
— По депото на Малко-тър- машата.
На 21 т. м. продадени; 1 и*
— Снощи Дем. сговоръ сви
постави - на разположение на татите постигнати въ Локар Заловени разбойници. новските конспиратори днесъ
гонъ
зимница 6t>0 л. ЮОвгр.З
ка
публично
събрание
на
което
се завърши разпита на свиде
организациите.
, '"
но. Той подчертава ио това
вагона
кукурзъ 385—39250 А
Пловдшъ 21. Напоследъкъ телите. Прокурорътъ започна говори дошлия аъ града ни г. 1 вагонъ бобъ 480 л.
поводъ, чч Полша и Чохо- по шосето Пловдивъ — Стани- обвинителната речь.
А. Ляпчеаъ. Събранието беше
Кукурузъ: повишение 15 я».
извънредно добре посетено.
Славия не еж получили едно мака еж станали не«олко оби
София 21. По делото на дру100
кгр.
и
— Въ града ни е вече назСофия, 21. Съобщи се преди ново потвърждение на тери ра, като неколко разбойници жбашко-комунисич. екзекутияа
Пристигнах»
вчера »ъ &«рй*
нвченъ
агрономъ,
който
увере
неколко д н и , че м-рътъ на ториялните постановления на еж пресрещали коли, файтони говори прокурора.
ни сме, ще допринесе много за вагони: 5 зимница, 1 бобъ ИЗ
и пжтници и еж ги обирали.
вжтр. раб. е забранилъ свик Ввреайлския договоръ.
— По военно комунистич
ването въ София на Висшия
Вчера 3 ч. сутриньта агенти организация се даде последна издигането на земледелските кукурузъ, всичко 9 вагон».
По поводъ на разяигЬтвър • те отъ ^полицейската инспек
култури въ околията ни.
Филианд Шпионнш е-нФ
партиенъ съветъ на дружба!
ден!-я на чуждия печатъ бер ция Величко Тусчевъ и Коста та дума на подеждимигв. Пришйте отъ Врабча.
ноти
фшт на прекрасн&м
По този случай отъ офици линскпте вестници конетаки Михаиловъ Шантеклеръ зами- еждата имъ ще се чете утре
кипезтзда Франс* Цслм>п**'
ално мЪсто заявявал., че една ратъ, че французката гаран наватъ съ автомобилъ по стаСофия 21. По спиртната афе
кюпа «* мрнащ»
от <*«'
отъ причините, за да се заб ция за източните договора от нимшкото шосе на разузнава ра продължи разпита на сви
Пишзтъ ни отъ с. Куван- lapcom. Тя се ята *%\ф№
не. Близо до 5 к. м отъ Плов детелите Томовъ Мвноловъ.
рани свикването на В. п. сължкъ, Провадийско:
•етъ на дружбашигЬ, еж све говаря просто на правата и дивъ те забелезватъ въ една
Маноловъ заяви, че въ Ми
На б октомври т. г, се про т с* мнмшбройни m№V№
денията, съ които М-вото на задълженията на всЪки членъ отдалечена колиба да гори о- нистерския съветъ е било вне даде общинското ни ' сечище втгпоемднйтя паришамд*,
гънь. Агентите предпазливо се сено отъ Турлаковъ предло отъ 100 декара. Търга ее удо- Июперссжш се уе&ш *т
вжтр. раб. разполага за бжда- на 0. Н.
доближаватъ до колибата и жение за отпущане спиргь на бри веднага отъ Горно чиф учлептемцпапрмутитп т*#>
щвта техна акция съ емигран
виждатъ около огъня да се- едрите търговци, обаче Райко лишкия дружбашо комунист, съ
тите конспиратори.
Властьта е турила ржка на Свикване Скупщината дятътри съмнителни лица.-Из Дасхаловь предло«илъ да се ветъ за да се облагодетелстаува цщт em? трижкото чвпт
мо Л м ^
документи, отъ които се виж
бьлградъ, 21. Съобразно кон- ненадвал» ги и арестуяатъ ка- отпусне на дребните. Възпри- единъ известенъ дружбашъ гца.Глибши
ело
се
предложението
на
Дас-'
Кмета,
пом.
кмете
и
секр-бирниПрожектира
№
№*
1нее*'#
то
ги
подвеждатъ
къмъ
авто
да че емигрантите и неколко ституцията Скупщината откри
,мобила
за
да
ги
откаратъ.
На-;каловъ.
ка
веднага
тичатъ
въ
Провадия
j
fiuu*
се
Ранна
о»,
днесъ новата сесия, като
членове
съветъ** еж
и Варна и бързатъ да утвърдятъ
Л
^й ^ Г ^ ! оть
^ * . " 7в. п.
. -~."с
~г* пристжпи къмъ изборъ на бю|ближили до автомобила, едно j -——--«»—-—-г——™ Е^™2РУУ?™*™Л™^
* м . Трифковичъ, бившъ!огъ лицата_ Ив. Петковъ хуква]
търга и взематъ залъка отъ Б ъ п г Н а р о д н а Бяи!«
Q Ц Q р
конспиративна дейность.
устата ни. Всичко се върши
председатель на скупщината и Да б ^ г в и .'понеже на преду-'
курсь 21. X. j e a ^ j v ^ .
Свфип, 2 1 . Утра Софвйо. въпреки желанието ни, защото
Никола Соботичъ бившъ под 1 прежденията да спре не спреи
председатели еж преизбрани ло, агента Михаиловъ 'стреля шампионъ в Левоки занима едаамъ, ще имаме по 10 куб.
„
. съ 156 гласа- Ст. Шибникъ, и го убиаа. Другите двама ва за Нюряябергъ, Гвриауия, м. дърва на домакинство презъ
По миналата нощь и презъ р а д и ч е в и с т ъ , е избранъ за втори биватъ докарани въ инспекци дето на 25 т. що вв съатв- зимата отъ оставеното за сел
ски нужди парче гора. Това дад*дш едедующъ день — оцо пжть председатель.
ята. Единия отъ техъ се ока- вана еъ гериаи шямн, оа.кл. л»чъ ще задоволи нуждите като • Бркхс.
10.) фр.
Следъ това Скупщината от залъ Коста Поповъ, опасенъ
р,вдъ оведения отъ крайморски
10,000 *р.
В-ПенА
Хюргъ
се
има
предвидъ
че
голема
часть
1 втч
Вп«»ч
яаселеяа пунктове ~- Черно ложи заседанията си и щ« се разбойникъ отъ Перущица, а
Ш вр.
Оггамь ще заииив аа На. отъ поминъка ни чака на го
Праг»
събере отново когато ще бжде другия Георги Ивановъ отъ
то море е било бурно а мно повикана.
рижъ, дето що оо оъзтеапва рата като горско полско село. Берлин* 1I I.р>айхвм.
ci«p.
Дьовленъ, познатъ фалшифиНуждно е г. Варненския го
го поразвълнувано, отколкото
100 фрмна
8
ноомррий
съ
парижка
Длрижт.
каторъ. Въ|убития еж намерени
рски инспекторъ да обърне
100 дра*.
презъ миналата осеиь.
шампион, еаор. кд. Кдаисъ внимаии» на подадената ни Агии*
100 и р *
раволверъ и кама.
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Полгщейски Часъ

.„.JBjKpesu*'в-ваетрашва» маого
София, 21. Полидейскиятт.
п а р а х о д и и гимии. воито * ь \
j чисъ е премрхнвтъ от-ь снощи,
гож-Ьмп усилия иожаха^да етаг- ' като властьта е разрешило на
я а т ъ пристанищата
се опи- питейнит-fe и други заведения
,
\ д в бждат-ь отворени д о 1 чеса
ватъ
Н е с е зяйв пшо Д**бат* в а 1 п р е з ъ нощьта.
.
векодко иараходи.
'Печ. Д . Тодоровъ пар. Ка 104

•»«-*".**•.-*-•,о« „.

ян под-ь иаемъ клмда
LK ст. 3 стаи, салонъ
кухня, и мазе съ. електрическо
осветление на ул. ..Раковска"
К* 102. Споразумение сжщата
клшда.
1—1425—3

Дяисчхтт-——»—гт-г-*»——",~——.- ,„•
— Следъ банкета тави ив
черь 6'Ьлгралокит-Ь гооги аиортиохя си наминаха оъ коивоиционалв, кат.о iwtHumxu иадо
волотвото, ой отъ сърдечния
црИвМЪ КОЙТО ИМЪ 09
JK»9».

,1. .Столхаля

гьргь.съ кояго г о р е щ е се задо« j liysypeup» » * Белград i
волятъ нуждитЪ ни и така иде J Ц*рвгр.
t.jwp»
се изб-Ьгнать безбройнит-fa мо-1
1С0,фр*«.
лби з а дървв и кжгвриялъ о т ъ ! Алмерд
ДържавнитЬ гори и прилага-! Н.-И(.рКь
нието на чл. 76 о т ъ закона за < Мсштр.
Ill- Кан.

«ащ.

горит-в, който ни лишава

от*|

" вв»с.

