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З а n p i a i » й ж т ь д н е с ъ в ъ Е ъ л г п р и я '•.':••'
Великолепния филмъизъ животи на Ню Иерскит-в буле-'
•:•'•'. аарди и мийиардерски салони ••;;-'''
-

UWEBEIS ^TPHMEHS ИНФОРМЩИОНВД BlCTHHRS

Съ очарователната Луци Д о р е н ъ и Ернсъ Хпфманъ любимците на жа«тт*
ч:

фОНЯМЕНТЬ: за година 300 лева
160 я., за 3 месеца 80 л,

Начало 3 пол. 7 пол. и 9 пол. ч.—Неделя 3, 5* 7 пол. и 9 п.

П

а5ивс«а

ОБЯЕШЕНИЯ s по 150 л. ка. си. Приема п
се въ. агенцк» „Книжнина* до пощата

Дръ И. ЦветЕовъ
Гинекологъ а к у ш е р ъ
ул. Съборна № 6 Тзадъ Девическата гимназия)

ХИРУРГЪ-ЗЖБОЛЪКАРЬ

и.т

| Приема вейки деиь ул. Преславска 18
1-1502—5

М-ръ ЦанЕовъ

та « д а

Tflg/IEflH

при, агенция »Фй|ъ*
срещу :'-Ситото,'" пааипиона цо 'Общестнонял
столъ и напрало въ
ne4aTHH4afa иа До
бри Тодоров* '
Въпрбвйнци«тв
приематъотъ наши
те настоятели.

съ НоринаГрифит

>:

.'Д:ф'е"р а т а

оъ препоржчеиитЬ писма въ
и балканския гаранц.
и парламента
Варнен. поща' _"
договоръ.
София, 12 Въпросътъ за раз Преди неколк» днилри Варн. Ако има н^що което иаКСофия 12. Въ, дипломати- турване Народното събрание телеграф, станция се разкри, много мразя, трва еж . \
да"занимава нЪкои че раздавача Н. Караджовъ
чеснить крдгове се товари. продължава
Цифрите...;..'.
видни партизани на Сговора, вместо да разнася препоржче- • *г~
че преследваната цель наследствие на което мръ-пред( И наистина, кой зложвлаписма на адресантите той талъ на човечеството • *ч;
гръцкото нападение било да седательтъ ще иска въ част ените
злоупотребилъ съ това, като мислилъ тия пакостни драс
се. предизвийа йнициатиш* ното заседание на мнозинство е отварялъ писмата и задигалъ котини? ••"••:!" J,'
за сключване на балкански то да се поиска декларация сумите и ценни книжа.
AKD н-вмаше цифри нанедоволниците въ Сговора,
гаранциеиенъ догоеоръ поотъ
Най-мнон е пострадала от% примеръ, неможеха крадитр-.
че те н^ма да вършатъ разподобие на Локарнсния ПЙКТЪ колиичество.
това Ttpive. камара която е рите да ме бомбардиратъ:'
*';'",
Дължиш», ми 10,000
за сигурностьта Това trtuio Въ противенъ случай уве- получавала отг ЯО—40 ; »»о- лв., тДай
еедемтехъ хиляди
се подкпажда отъ английряаатъ, че той ще разтури Ка ма шпращапи отг pasnu ec лева които
("и дължншъското правителство,
марата и въ близко бждаще нафи за раанн ydotmoeeptHUHКога ще си платишъ дълг|
ртъ 15 хиляди,'.лева.,',. '^Ж.
Засега инициативата за |де_произведе нови ^избори,
,
~
—
Въ
правителствените
ср*сключването на танъвъ до- ди се говори, че д-ръ Кънчо Следъ у$шването на тави . :-Но', не само"това.. ":'л^,'Ц
Яко йемаше цифри, на
говопъ се очаква отстрана Милановъ не води борбата си афера виновника е йилъ преможеше
жената вс^ки ден»
на: Ромъния.,
противъ Сговора по своя ини дадею «я следствените влас да казва: дай толкова лева,
По този въпрось и гого:циатива и по накърнена ам ти които ех разкрили вече приятеля^ да иска ., заемv
славянското правителство е биция, а това става въ съгла че такива писма еж задигна И Т.'.Н...'. .' .'.', V,"v " ' " ' ' •'./;,>;;;:
на големи ^наррдняцн, ко ти Ьколо 460 пиема. При о*
Яко немаше цифри, "цв
взело особено становище. сие
ито сметатъ по този начинъ висш направет у дома *му са: само ,въ -частниа,, но \щ.1 аъ;
То исма този договоръ да да отклонятъ амбициите на
мо щамг ел намерени една to- обществения жи вотъ щеша
не включва спорните въпро демократите сговористи, за да ляма
отг тия писма, да бжде многр .по-лако,-\
си кяежду Юго-Славкя и могатъ така да взематъ некое Какви чястъ
идеха да се избегватъ .на*.,
суми еж задигнати не приятните
съобщения" ,'ртд
Гарция, нато въпросътъ за по централно место въ Сговора може още
да се каже, но след ТОЯ р О Д Ъ : : " ' ; '. ' •; J ''•"»:.'жел.-ижтната, якнйв Гевгвлий — Въ правителствените крж- ствените власти
умело fltfiCT- i - 1,930,000 >наши съиа-;
се говори, че парламен
— Солунъ, сръбската зона гове
ватъ
да
разкриятъ
тази афера родници тънатъ подъ чужди
тарното мнозинство на сговора
въ, Солунъ и сръбенигв мал не
гнетъ. •,""•'
:.-;.:'i<-:-:
се свиква на заседание,'за съ най-големите й връски.
цинства въ Гърция.
. щото правителството се бояло, Лицата, които еж провинени s—: 7^00 нови бежанци
•И

Русенски

Фр. •'•• . • • • • .

• . . ; . •';

•''-;.:••:

:

:

щ« намврнте винаги в ъ склада на

EiE». ГАВ1>ОВОКИ
ул. „Габровска" № 25 до гарата
Гол»мъ нзборъ отъ таблени месингови кревати. Пъркжачествени пружини. Продажба на едро и дребно.

Цени фабрични

Отъ понедЪд., 16 т. и.

св"'йрие'мвт'ъг :;iW' Чптюиопррдавнйцата д*|

1-1484—ю

inn свяодъ мотори „Шт-hm

{

че по-гол^мата часть отъ' пра еж задържани и следствието днесъ въ най окаяно поло
жение пристигнаха -Ha'/rpfc»';'
вителствените депутати откри продължава. .
-.:>••'
[„Съвършено упростени — най-економични.
НИЦаТа..;'.? Л~(а- : •
:.;•••'••"/• ..Т:
то
щели
да
поставятъ
въпро' 1 1/2 конски сили*само за лева 16000
'—На
еди
кое
си
число
ta
за
кабинетната
-Промяна-":..
Атина 12: (БТД)., Противна
I 3 конски сили само за лева
22,000
отъ месеца Бъггария треб
на българснитЬ твърдения ка Това заседание, въ което ще
ва да плати тс^ава и така
При Г в О Х З Г Е !
Д И Н О Д О В Ъ
кво Гърция е затруднипа въз се повдигне въпросътъ за ре
ва цифра репарации," кон
становяването на нормалните конструкцията, не еж искали
гр, Варна, ул. .Съборна* № 56, телеф. 415
условия въ областьта на гръц- повечето отъ министрите, ко i v Карнобатско. Арестуванъ трибуции и незнамъ какви
1-1472-4
•ЙЙОЛКЙСЙИ шчалнийъ.
още названия.
•; f
ко-българската гранииа, умест ито считатъ, че сега не е вре
Преди
неколко
дни
,
'
•
c
v
Яко
немаше
цифри
нано е да се констатира, че ме да се третира този въпросъ
се на износна це
ПЛЕТАЧНИТЕ. МАШИНИ
общихмезарушветчийска
афе
примеръ.
сега,
когато
въ
българските
власти
еж
тия^
на кжща двуетара въ Карнобатъ днесъ* дава- светътъ се говори най мно
които пречатъ на съобщения
„ БРИТАНИЯ
| състояща се отъ две стаи
го за свобода и самоопре
Та ВЪ Л Ш Д Ш 9
ме нови подробности.
«J и маза, сайвантъ 20 ме- еж най-солидни и практични та и трафика между Гърция и
:
*
«
Следствието ;установило, че деляне иа народигв, нема
|, отделно стая заедно съ Ka продажба съ гаранция при България. Много гърци тър « J. A*, rt
Софмя, 12 Предизборната бо- в ъ г р а да и околията населе- ше да знаемъ че:
говци, които еж отишли на
il за ракия, дворно место
рба
въ кюсгендилския окржгъ , н и е т о , в 6 и л о ,HWyMm0l
, о т ъ •,— Янглия,'която има едг
Иовачевъ
и
Табавовъ
границата
при
Кула,
за
да
взетрщ.
1—1501—3
се
развива
крайно
усилено.
В
ъ
!
ф
,
„
фициални
органи
0
и
ц
и
а
л
н
и
о
р
г
а
н
и
к
а
т
о
е
в
з и . но население ртъ 46 милцр*
матъ
добитъкь,
идящъ
отъ
лоразумение с. Добрина — Варна ул. Владиславъ № 25 и
цвлия окржгъ, почти въ всич маио рушветъ отъ населението на, владее колонии конто
България,
еж
били
принудени
гара
Вълчи-долъ
до
пощата
звадийско Иванъ Велевъ
да се върнатъ безъ да напра- ки градове и села, всекиднев до сега е разкрито, че еж взети се населяватъ отъ 429 ми?;
но ставптъ събрания
лиона чужди народности. ;
вятъ нещо.
Едно усилено преследване рушвети около 400 хиляди ле
Франция при население
Единъ български офицеръЗе има срещу нац.-либералите, ва въ свръзка на което е аре
и
отъ
-39 милиона, владее ко
е к д а д ъ камионетки
заявилъ на единъ гръцки, че чиято сила почти всички пар стувана -Карнобат. окол. началлонии
съ 54 милиона чужди
внасянето на гръцка стока въ тии искатъ да умаловажатъ
— П Р И никЪ
й
всичката
ст>ажа?15тстнародности.
България, преди да се напра1 Г
!
Адвокатътъ Шопрвъ, водиГЕОРГИ
ДИНОЛОВЪ
- Белгия която се състой
вятъ н-вкакви прегледи на гра тельтъ на нац.-лиаералйте въ райена отъ служба.' У ' ' "
отъ
7 милиона жители има
гр. Варна, ул. „Съборна", Ма 56, телеф. 415
ницата. е забранено.
М-рв на вжтрешните работи
Кюстендилъ, е изпратилъ след
подъ свое владичество 17
__
1—1471-4
Споредъ следения, заслужа ната
';'-. :'''•'• е наредилъ веднага да се раз милиона чужди народности.
ващи доверие, тази забрана
телеграма до м ра в. р. следва найбърже тази афера •:•*—• Холандия £ъ 7 милиона
се дължи на влиянието на маХЖ 3=» О Д jflL 3 3 Ж JML ЧЬ
владее колонии
кедоно-българския революцио„Нечувани насилия, бесна и виновните да! бждатъ изпра- население,
съ чужди народности
отъ
ненъ комитетъ, който пре хайка срещу насг. Общини вени предъ ежда.
;
40
милиона.
'
''.•.;•'"
'•*•'•'•••':
следва н тайни планове. (?!) бюпирани отъ детективи и Командированъ е Бургазкия
Каква неприятна картина)
полиц. приет.Константиновъда
Напротивъ
—
гръцкигЬ
власти
I
система „Карлъ Похлеръ*
Яко .немаше цифри, нали
оставатъ свободно движението полицаи. Цгьлиятъ държавенъзавежда Карнобатска околия.,
немаше
да знаемъ, че при
'сьнуждното количество содови и лимонадови стъкла1
апаритъ
въ
услуга
на
властъта
на пжтницигЬ и стоките.
днешните идилични концер
I 1—3
Споразумение при
Правителствени шайки 6ес-„ Опозиция по захарьта ти ту въ Женева, ту въ Ха
Велю Недълковъ — Провадия
нпящ. Правителствени аги
Софня, 12 Въпросътъ !за йо- га, Парижъ нАЛокарно, '..',/въ
пщтори, чиновнщи, админи вишение вносното мито на за* които на такъвъ сладъкъ и
( £ подъ наемъ каица
София 12. Д н е с ь в ъ стратори въ весно ' преслед' харьта се обежждя усилено въ приспивателвнъ >глас> ; са
партия.;
възп*ва ир; хамо ; пълната
о д ъ въ центгра на града съ 3 или 12 ч. м е ж д у м-ра наване партията ни ся въ ус правителствената
Понеже
водителите
на ради свобода на народит^ но
външн.
работи
Калнаемъ 2 стаи сялопх, кухни, перални ф о в ь — о т ъ страна на луш на разколницитгь. Фал-калите сговористи Т. Г. Влай; и закрила;на малцинствата,
и :м»з8. Споразумение -Стефинх
шип вотг не знаци народщ ковъ се обявилъ решително про въ сжщото това време гра
полушобелирана за Д.
България
—
и
пълно
Добрепъ
брашнарг
до
IV
довлрие.'
''.}
; ; тивъ тоя законопроектъна м ръ мадните множества пъшкатъ
1а
и го съветва да .owe* подъ чуждо.лго!. . •••-''.
или мджъ и жена. пол. учесгькь. 1:—1055—2 мощния м - р ъ на Ве Протестират Щоповъ" Тодоровъ
гли законопроекта, очаква се Ето на, колко неприатяи
ликобритания
е
ж
раз
Фавка редакцията
едно раздвижване в ь самата С Ж И Ту КЪ Ц и ф р и т е : .••
:Ь
подъ наемъ кжща менени ноти з а сключ Прртесть 0тъ;Н.*Па8аръ партия.'. • ,. •••,'..•;
на вестника
— Отъ 1,750,000,000 насе
двуетажна съ ел.ване временна тър
Днесъ по този въпросъ е
София, 12 Отъ Нови-Пазаръ повиканъ Влайковъ отъ ,м ръ- ление въ света, 1,250,000.000
осветление, вода и канализа говска к о н в е н ц и я
се намира дой"» чуждо вла
ЦйЯ се барака, соли- ция на ул. Периологъ № 1,в ъ з ъ основа клаузата опозицидннигЬ водачи се.on*
дичество и погисничество!...
председателя,
за
яа^го^^склони
лакватъ,
че
въпреки
категори
НОИ дна, подвижна, задъ Синагогата. Справка ул.
,-.•: ' И-ВО;
облагодетелству чното заявление на мра на да"йе прави опозиция по този
>_Фото
. Р е м б р а н т ъ " Мария Луиза;№25. 1.1491 2 на
!
вжтр.
раб.,
окол.
и-къ
тамъ
ване нацията.
/к. широка 3 пол. метра.
въ'пробъ.
още не е билъ уволненъ. -На
*и за кьошкъ и др- цель.
противъ! той е уволнилъ некои София, Л2. Берлинскиятъ ко>;
' износна. Споразумение
5г
стражари, които еж се проти респондентъ на в. «В, ч Tare четатъ,до последната букаа
Р«ф. „Рембрантъ»
блатъ" съобщава, че германс
отлинно
1—1506-3 Продавамъ кл.ща нова съ 850 София 12. Отъ Москва е по* вопоставили срещу некои не
! i ката национал. партия е взела И затова постигатъ
;;
: ;
'
кв. м. дворно мЪсто въ най-ху лучено известие, че социали- гови нарушения.
цельта
Си.
:
.
--'
'\
v
- - ; ^ ; '.решение да попречи на всека
революционеръ
мелничаръ на бавата часть на гр. Нови Па- стическиятъ
цена за ратифицирането на до; Приематъ сеу въ малкото
валсови мелни- зарь близо до гарата запазена Готъ е вече освободенъ. Готъ
говора въЛокарно бе^зъ да се падилйонче до Общ. столъ
* 20 годишна практика отъ наводнение, дворното мес презъ войната б-Ьше обявилъ
СПИрВТЪ
ДОрИ;.:И ПРЙДЪ ОргЛНИ- аъ netачницата на Добри
ликвидация
окончателна
съ
този
неколко
седмици
гладна
стач
' и отъ газожени мото- то на е две,улици и площадъ.
артикулъ и то само отъ днесъ до зиране бунтъ, който ймалъцен • Тодоровъ и аъ а г е н ц и я
ка
въ
московския
затворъ.,
Споразумение
Иванъ
Цан'ЬРСИ РАБОТЯ. Справка
15 т. При нагазинъ .ПРЕНТАНЪ търъ за централната защита вФаръ": сращу .Йитвто;\й,;№;
^Рница „Фигаро"|- Про- ковъ настоятель на вестниците
1—101Печ. Д. Тодоровъ пар. № 108 ул/вДрагоманъ № 17. 1—10 въ Бавария.,
Щ
1—5254—4 вь гара Каспичанъ

На

\ СОДО-ШШДОВЙ М8ШЙВ8

два се

Дава к

Й

Внимание!

Гръцка аларма.

ЬI p .
ааггшаа

пшавв

Wl.fJU

iin^l.i'

1AV

при малка доза смелость, да
излезе съ визираие името. Ка
то
бившъ Станимашки околий
Н.
В.
Царьтъ
въ
отговоръ
БЪлградъ, 12. (Д вал а) Послед.
ски
началникъ и настоящъ на Греиовъ и П, Чуй
нит-fc събития въ Триестъ и на приветствието отъ н-ка на
градоначалиикъ на гр. Вариа, певъ Кой извърши
Варненския
гарнизонъ
по
слу
разрушението на помещението
азъ не мога да не бжда засегна главния органъ на славян чай бойния празникъ благо
убийствата
натъ отъ изнесеното въ Кама
воли
да
отговори
съ
следната
ските малцинства в. „Ечиность",
рата
отъ
г-нъ
Симеоновъ
и
София 12. По убий*
намериха отзвукъ всредъ на телеграма:
лансираното въ пресата. За ос
„Варна, — полновнииъ Ваше Величество!
Ла живее Н. В. Царя!
ционалистическата младежь въ
ветлвние на обществото, обаче ството на Греновъ иП,
darpeG-b, Шовеникъ и ДоброПантофчиевъ, началнйкь „Съ задоволство народно Да живъв България!"
дължа да заявя, че никога за Чунлеву се установява
вникъ, дето последната орга
нищо не сьмъ оежждянъ отъ
гарнизона.
то представителство, посре
низира контра манифестации.
еждилищата въ Царството, в отъ следствената власт.
щна приветствието, |което
Като
поздравяваш,
чино
Полицията се н а и е с и
досега дори не лознаваиъ еждеому правите по случай от
че t t еж убити отъ[
й£?-с^_кжДе енергичноТкато^по- вете отъ Варненския Гарни криването на Ш сесия на
Спфин 12. Проф. П. Стояновъ яата зала.
зонъ
съ
бойния
празникъ
на
треби _оржжие и разпръсна
Присъединявайки се къмъ Личната и Кибрита, ко<
21 обик. Народно събрание. (р) разкритикува силно зако
rfexiMTt чаити, азъ искре
желаната отъ r-нъ Симеоновъ
нопроекта
за
увеличение
внос
манифестантите.
Ваше Величество!
ното мито на захарьта — за- анкета, последния дължи едно ито пънъ еж убити o n
Тя, обаче не можа да по но имъ благодаря за иска
Усилията
на
правител
пречи на загребските студенти, занить чувства иблагопожехарьта требва да бжде 20 Л. осветление към* обществото пом. градонач.
Секлу|
които строшиха прозорците лания по тоя случай; запа- ството да запази реда и а не 26. Съ този заноно- отъ една страна и лично на
на II у-н|
въ университета и се насочиха зилъ отъ льтошното си пре спокойствието въ страната провнтъ ще се дадатъ на менъ отъ друга." Иначе ще новъ, и-къ
сметамъ, че дръзката клевета
срещу италиянското консулст
ц да насърчи творческите фабринаититъ 60 милиона както и че сьмъ фалшивици- Светозаровъ и н-ка на
во, както и въ Спалато и До- биваване спедъ тьхъ найбровникъ, дето беха повредени добри впечатления, азъ ис- и стопански инициативи лева, като ще се събератъ ралъ името си, е природа на- V у-къ Кафеджиевъ. 1
сжщна на клеветниците, заслу
нЬкои италиянски магазини
назвамъ твърдата си въра даватъ следниттъ благот отъ консуматора.
Първите двама с*в!
Въ среда не се устроиха че те винаги ще иматъ лредъ ворни резултати за страЯсень Цанковъ (с. д.) епро- жаващи презрението, независи
мо дали понастоящемъ Темида бътство, а Кафеджиевъ
никакви демонстрации, тъй ка себе си достойния за подра ната, въпреки тежкипт тивъ законопроекта.
би могла ипи не да имъ от
то вестьта за нападението сре
икономически и финансови
жание
примеръ
на
своите
метне мантията на неприкосно- е сега въ ржцет* щ
щу редакцията на поменатия
създадени »тг Гърците опровергани веностьта, за да ги > постави
вестникъ дойде много късно, храбри и доблестни пред условия,
полицията, т
София, 12 (БТА). Дирекцията no-късно на заслуженото место.
което позволи на полицията шестввници, въ своята чест злочеститп войни.
Варненски градоначалиикъ Свидетелите устаномаат]
на печата издаде следното ко
да вземе нужните мЪрки.
Ваше Величества!
на и върна служба на ро
Ив. Предовъ. че те завързали убийците»;
мюнике:
Югославянското правителство дината.
Царя"
Най-доволно
е
народното
ги закарали при Ханчето дц
Отъ Атина съобщаватъ (Б. Р.
изказа веднага посредствомъ
то
представителство,
задето
ги убили, като трупа на Кн1
своя пълн. м-ръ' въ Римъ съ
София — Двореца, за Негово правителството, въодушеве съ телеграмата н а 1 стр.
рита хвърлили при маиод
жаленията си на италянското
„Гръцка
аларма")
че
българ
Величество Царя.
но отъ големата идея на
правителство. Даде се строга
Днесъ, ногато частитъ отъ мира, следва неуклонно една ските власти на границата еж
Поианватъ се членовете на на Ьатембергъ, в Личката щ
заповедь за избътване въ бж- гарнизона чествуватъ своята по политика на коректни и при пречили на редовните търгов младежката група при Национ.т
даще на подобни инциденти. бедна прослава, — бойния си ятелски отношения съ вси ски отношения между двете либералната партия на общо Докторския паретникъ
че п
Досежно инцидента м-рътъ празникъ, кмамъ високата честь чки държави особено съ страни, като не позволявали събрание въ клуба на сжщата той се е преструвалъ
1
на външн. работи Нинчичъ да поднеса на Любимиягь ни нашите съседи.
на гърци търговци да преми- днесъ 6V* ч. веч. съ дневенъ мрелъ и из&вгалъ въ канап
изложи въ скупщината гледи вождъ отъ името на всички чи
наватъ- | • . , .
редъ: организационни и разни. но после застигнатъ тамъ
нове най сърдечни въриоподани- То сключи неколко спогод
щето на правителството.
Както винаги Атинската .те
Поианватъ се всички членове доубитъ.
Парламентарните гржгове чески ' увства. Нена този тър- би съ правителството на леграфна агенция ни дескресметатъ, че инцидентътъ ни жестсенъ день бдцо нашата п*- турската република. Това дитира като намесва некакъвъ на сп. кл. .Надежда" на 15 т.
ма да има никакви последици теводна звезда, която подъ Ва показва, че то желае да въз- революционенъ македонски ко- м. въ мжжката гимназия 8Vi
пр. пладне. Присжтствието на
и нема да наруши приятелски шия скиптъръ ще напътствува станови д о б р и съседски митетъ.
Убити и ранени*.
всички членове е задължително
те отношения между двете за увенчаване съ победни двла връзки и съ нашите юго
Истината
е,
че
границата
София, 12. Днесъ пом. кме
страни, която наобходимость в и н а г и велината ни наци
е затворена отъ гръцка ст У-щнитъ- настоятелства, които Фтичевъ, инж Ивановъ и пр
се преценява отъ двете дър онална кауза. Нека Всевишния, източни съседи.
разполагатъ съ повече отъ
подъ чиято могдща десница хра Изразявайки непоколеби рана при Свилеиградъ и бе 150 декара необработена земя Дранчевъ, връщайки се съ
жави.
*
брото ни войнство притежава мо желанието на българ отворена едва следъ напра ще отпуснатъ на бежанците за гонетката отъ рилския; вод1,
Римъ 12; (Стефани). След щастието да бжде направлявано ския народъ за миръ, на вената отъ наша страна по използуване, като>ннви,-лива проводъ, полетяватъ и въ н
представителство
ствие
противоиталиянските отъ Вашата млдрость, Ви дарува родното
ди и др. срещу малъкъ наемъ. долището къмъ столицата, сг
контра-манифестации,
които нропко здраво, дългоденствие и се надева, че ще се пристж- стжпка.
рачката не действува и ств*а
Колкото се касае до спира
Наперена е една нова детска жертва:
станаха на неколко места по благополучие, щото все тани до пи.къмъ.изпълнението и на
/:,;:|
случай инцидента въ Триестъ, стойно да ръководите еждбинитъ ония постановления на до нето на търговията за доби- лева обувка на около 1 годПървигв двама сжТ-иЦ
тъкъ
въ
пограничната
область
дете, която може да се получи контузени, професора при хп
Юго-Славянското правителство на родината посредъ настоящия говора за миръ, които еж
отъ естество да облекчатъ до с. Кула, то се дължи на отъ халите Н участъкъ.
е взело следните мерки:
пжть на житейската неправдалянето си за да се спаси pi
тежкото положение, въ кое- обстоятелството, което намира
1) Незабавно уволнение на
Констатират, е вчера единъ бива си черепа и издъхм
и
една
наша
анкетна
комисия
Пантофчиевъ
ето се намира България.
\
на загребския окржженъ у-лъ;Палковникъ. Началнинъ
й се очаква сега да пристигне случай на заболевание отъ болницата.
Гарнизона.
Ваше Величество!
и международната анкетна ко скарлатина.
2) натоварва своя пълно мощ.
Вледсгвив появилите не
Нахлуването на гръцките мисия.
Вчера посетиха града ни 33
м-ръ въ Римъ да представи
военни части въ наша тери
То се дължи главно на фак ученика съ у-теля си отъ ос доразумения между членм
на италиянското правител
тория по поводъ единъ по- та като следствие на гръцкото новното у-ще въ с. Звецица, на местното д-вв „Инвалид
ство най живото му съжале
граниченъ инцидентъ, под нашествие въ тази область. за опознаване съ местните ин централния гь съюзъ на ежи
ние; 3) изказва съжаление какъ нонфнекув пшшодит* сн ложи на тежки изпитания Износъ на добитъкъ нема и ститути. Същия день си зами то д-во изпраща peaHJop
който и ще произведе избо|
Въ онзиденшния ни брой жителите отъ този край и търговците се въздържатъ да наха обратно.
отъ ююславянския мръ на
на 23 т. м. за ново ;наст<|
причиниха големи материал докаратъ такъвъ отъ вжтрешсъобщихме
за
решението
на
външн. работи Линчичъ и
Държави, устни изпити при телство.,. .
Съветското правителство да се ни вреди на едва настанено ностьта.
пълном. м-ръ на италианска заловятъ и конфискуватъ рре- то и успокоено население и
вършиха завчера, отъ ежбота
Начиная отъ 15-й того( не
та легация въ Бгъмрадъ; 4) ките параходи, които напус предизвика въ целия бъл
Москва, 12. Центрвлннятъ ще почнатъ практическите и ля, до 22-й сжщий включ.
взети ех мпрки задържанитгъ наха Русия съ оттеглянето во гарски народъ; дълбоко ого изпълнитепенъ комителъ въз ще траятъ до 26 т. м.
клуба на Запасното подо^
станови наследственото право
Общината съобщава на всич-(церско д-во „Другарскисъюз!
лица да бядатъ дадени на йските на Деникинъ и Фран- рчение.
безъ веЬкакво увеличение. / ки граждани че ония които не ще се разпродавал, ч р е зк
схдебната власть; 5) дадени галъ. Тукъ даваме подробности Това огорчение бе толкопо
залавянето
на
„Емосъ"
ва по-големо като се знае Досега наследствата не мо изплатятъ въ кратко време за търгъ до доброволно we»
еж освенъ това увпрения, че
жеха да надминаватъ 10 мили дълженията си къмъ нея за ряване разни кухненски и I
мапгериялнитп) повреди ще който билъ собственость на колко нашето правителст она рубли. Занапредъ те ще електричество, вода и сметь феджийски принадлежности,
Чиковски подъ имете „Петръ
бждатъ обезщетени', 6) всичкиВеликий", но и го продалъ на во и нашиятъ народъ еж преминатъ въ държавата само ще имъ бжде спирано веднага.
Желающите могать да i
сетятъ
дружествената канца
полицейски н-ии въ Загребъ, гърците Кинтлнели и Лекасъ проникнати отъ миролюби по силата на завещанията или
ПолицейсиигЬ органи еж от
при случай на липса на закон
крили че еж издавани паспор рия презъ тия дни отъ 9 ч»
които не ех действували е- отъ Цариградъ, които имали вите чувства и лоялно _от- ни наследниц.
ти съ нередовни документи на сутринь до 6 ч. вечерь за п|
фикасно, ще бхдатъ наказани" съ „Емосъ" редовенъ рейсъ насяне къмъ всички наши
основание издавани удостове глеждане предметите И Н|
между Кюстенджа, Мангалия съседи.
София, 12. По делото на ка
Рнмъ, 12. Сеизмографътъ Балчикъ и Каварна за прена
Но колкото много болез налите днесъ продължава да рения отъ общината. Лицето даватъ.
което е вършило това е въ ржВендани огбелеза. че твърде сяне пжтници и стока
нено и да бЪше засегнатъ говори защитата.
цете на полицията и се води Варнон. стокова бо^
силно землетресение е станало
На излизане отъ Босфора, но народътъ отъ погазването
на 12,000 кил. разтояние.
Вчера се продадоха ваге
София, 12. По делото на следствие.
гато капитана Яна Лекасъ, братъ
на единъ отъ собствениците на на родната земя, той съуме умисления банкрутъ на Беровъ
Кмета г-нъ Сонновъ е наре- 35 кукурузъ за 275-370
парахода, слезълъ въ кабината и този пжть да запази спо днесъ говори защитникътъ му дилъ да се изплатятъ задъл 14 бобъ 395-670 лв.,101
Послание въ Германия си,
отъ хамбара изночили осемъ койствие и прояви нравст- д-ръ Алекс Гиргиновъ..
женията на- общината къмъ ница 505-600 ла., 1 ечмй
ония граждани и чиновници 410 лв., 2 фий 470 лв.Т00|
Берлйнъ, 12. Неколко извест руси въоржжеки, влезли въ каби вена дисциплина и съ непо
Въ сравнение съ последни
които иматъ сметки съ общи
ни личности обнародваха пое" ната на напитана, вързали го за колебима в-fepa въ силата на
ната да даватъ и да взематъ продажби зимница: безъ и»
лание, въ което се казва, че кревата и, следъ като оставили международните задълже
и следъ това ще пристжпи за нение, бобъ: безъ изменен|
германското правителство не е при него часовой, нападнали не,градоначал изплащане на ония които и- кукурузъ: по-слабо.
още искало решението на пар закина, когото затварятъ въ хаи- ния отъ върховния стражъ иикъВарненскиятъ
г. Предовъ умолява ре матъ да взематъ безъ да има
Общ. Н.
Вчера пристигнаха earei
тиите поЛокарнския договоръ. баря.
дакцията ни да поместимъ след да далжътъ.
Облегнато
на
тая
въра,
на
7 зимница, 37 кукуруи*
Посланието обяснява, че пар Екипажътъ се подчинилъ на
ния му отговоръ по поводъ
тиите не еж въ състояние да новите господари, съ изклю шето правителство добре питането на нар. представ. Ив.
Наредено-е сжщо до 15 т. бобъ, 1 леща,1 ечмикъ,'
стори,
като
се
отнесе
веднагв
взематъ решение докато не ви- чение на двама, които въ съ нъмъ 0. Н. и поиска отъ него Симеоновъ въ Нар. събрание: м. да бждатъ всички платеж» и 2 слънчоглед, семе. _
дятъ делото на отгласигв въ противата си били наранени. да вземе бързи иьркн за от
Лансира се въ местните ве ни готови за изплащане.
Ренания. Позивътъ е подпи- Параходътъ по заповедь при- странение на възможните ус стници, какво народния пред- Д-вото на практиците техни Бъпг Народна Бан*
курсъ 12. XI. 1925 N
санъотъфонь Долнеръ, фонъ стигналъ въ Севастополъ.дето ложнения
ставитель Ив. Симеоновъ на ци ще има общо събрание въ
Лзенлеберъ, графъ Бисмаркъ, еждътъ решилъ да го задър
неделя
на
15
т.
м.
9
ч.
с.
въ
10
того
въ
Камарата
е
запиБългарскиятъ народъ не
князъ Вюртембергъ и други жи понежд е руски персонаостана
излъганъ вь тази талъ г-нъ министра на вжтре- клуба си ул. Дринска № 20 съ
ВОРСА Moi«t«
лътъ
да
бжде
изпъденъ
отъ
ржководни личности отъ ари
шннгв работи: „Звщо се връ- дневенъ редъ 1) Рефератъ отъ
вера
—
О.
Н.
се
отзова
съ
Русия,
екипажътъ
съ
капитана
стокрацията и националистите
щать уволнени прастжпии адми Mi Ивановъ и 2) Съобщение
били арестувани и дадени подъ голЪма бързина и' благода нистратори съ фалшиви имена, отъ настоятелството по курса. Брючс.
100 фр.
рение
на
неговата
намеса
еждъ за съпротива, а пеисо10,000 *р.
Б.-Пеш*
Присжтствието
на
членовете
е
като
се
назначаватъ
на
други
1 ши.
налътъ билъ испъденъ и при- ние съ облекчение конста иъста. Такъвъ билъ случая съ задължително. Поканватъ се и Вяеяа
100 **.
Прага
стигналъ въ Цариградъ, дето тираме, че чуждъ кракъ не станимажния околийски началнинъ, нечленове.
70
1 райхемСофяя, 12. Насроченото за гръцкиятъ пълн. м-ръ напра- стои на нашата страна.
Борлин»
1
ж.
етер.
който
е
назначвнъ
въ
Варна".
lODAOftV
С К. „Бенковски" кани члено
днесъ дело срещу софийската вилъ постжпки за освобожда
Вашо Величество!
А въ'.Варненска Поща" до вете си на общо чгъд. събра Парижь 100' фрая.
чека ще се гледа на- 16 т. въ ването на „Емосъ"
100 драг.
Атиаа
Народното представител словно е лансирано: .Защо ние въ у-щетр „Св. Лавренти" Милано
короиенъ съставъ при Соф.
100 нр*
Сжщата участь постипнала ство и парламентътъ въ та министра преназначава оежде- въ неделя 9 ч. сутр. Присжтст- Cto&xoi* 100 sp.
окр. еждъ. По това дьло еж
зи сесия ще положатъ всич ни полицаи, защо назначава виетона всички задължително. Еуьурещ* 100 лей
привлечени 23 обвиняеми, меж
и парахода „Теофани"
А*ШЛ.
ки грижи, за да разучатъ осадения, стакииажни онол. н-къ Днесъ пристигатъ параходи Blurpaxь 100
ду които архитектъ Секеларовъ
1 хира
Цармр
бившъ
руски
параходъ,
който
за
градоначалиикъ
въ
Варна.
На
както
сключените
спогодби
Петко Напетовъ, Ник. Железте: „Fernelo'' ще .разтовари о- Жсвеаа 100 фраиковъ и др. Призовани еж око на пжть за Батумъ билъ зав- съ чужди държави, така и стояват. за аннета."
коло 450 тона разни стоки, Аммерд 100 фд
„Г-нъ Симеоновъ, скритъ „Gaslein" ще товари около 400 Н.-Иоркъ 1д,0,Щ.
ло 60 свидетели. Това дело се ладенъ отъ разбунтувания се законопроектите, които пра
1 д. Вая.
счита за едно отъ най-интерес- руски екипажъ. За участьта на вителството ще внесе въ задъ тогата на депутатската си тона зърн., храни и „Бълга- Монхр.
100 от*с.
Aiescau.
капитана му нищо не се знае настоящата сесия за повди неприкосновеность, следваше, рия" отъ Бургась.
ните.
Вариш*

ТРНЕСКйТЮЪЕИТИЯН^ьтъивариенци

гане народното благоденствие.
за насърчение производството
и които ще подпомогнатъ об
щия напредъкъ на България.
на Тронното слово
Нека всички се надеваме.
че
по този начинъ ще се съз
София 12. На народните
даде
отъ България дена цве
представители се раздаде
туща и благоденствена страна.
Отговора на трон, слово:

УБИЙСТВАТА

JtapSHO събраше

ХРОНИКА

РУСИТЪ

ОТГОВОРЪ

ъждебни

