xn.
ЦЕНА 1 лв«
•кйа

P i i . i l к о в ъ нлонъ театоъ „Ояеейъ^ Софня
универсалния фзлмовъ' рекорда.

ДНЕСЪ

51 г,В<,

'ки\

ами

се прийматт. 8-ь" тю- вестник». е телефон!, • -- -• '••'.'
тюнвпоодавйицата- до
срещи съ дипломати, K § M * J
Ствилъ ••;е>лбяджията,
Реиции^;речи,,йй)<0й ...:Д5
при.-,агенция .ФаР^в
15 части
срещу *^|«то, пави
чия и) :ф:'воме.иална постановка поралиона до обшветееиия
столь и*направо въ
ни ц-ьл<а култу|еиъ св!'.ъ'и прославиха име1о на репечатницата на До
. .• ликьори ФРИЦЪ ЛАНГЪ
— Всичо науч»ааме ч.еаъ
бри Тодоров*
ЦЪЛИЯ ФИЛМЪ НАВЕДНАЖЪ.
8
една единствена жищ. . р '
Вт»
провинция''
^Отличния селоненъ оркестъръ на г. Дл. Папанчевъ изпъл
ЙНЙМЬНТЪ: за година ЗоЬ леви
Види се, з§щ»то съзвдва
приематъ отъ наши
7ytreaa 160 л, за 3. месеца 80 л.
нява специална музика.
ЦЪНИ ОБИКНОВЕНИ
своето ч важно положение кост»
те нветоятели.
Само едно вечерно отъ 77а часа, днеоно on» 2 часа сл. об.
заем*, затовв телефонните tmi;
жттяввЛ ца * много капризна.
^
, Често тя нервиичи, устрой»*
инвукции или като c t f p a 3 c i j .
ди,вдигнв иевъобразимъ щу»ъ
, •
• и
че не само .нищо HtMowwni
»?грдировна на Петоичъ. Опожарени села. Уйити и ранени Плячката се пренае» въ Гърция. Заседанието на разбра, ами щ § ти се миха
глава и уиъ: ..^^-.-.л.ТГТ*
Ствета 0. Н. Съчувствията кгюъ ^България. Бунтъ въ Г»рция. Турени войски срещу ТърцИЯ;
;
Сгодени на 25 октомврий 1925 г.
: Но насъ, провинциалнитемр
1
2
30 м! гръцката артилерия об- изказва съчувствието къмъБъл пълнит. комитетъ С Вълчевъ дактори,не
Провадия.
Шуменъ.
J
ии смущава твъма
защото правото е - на наедно съ Мадилевъ; отстрана нейния викъ. ..•.,.,.„.,.-..,/,'..,.™
стрелва съ редъиъ огънь ме гария,
отъ гърците паодьяжава жду селата Петррто, Пипепи- нейна страна.
на управителния съвегъ наЧер- j Ние сме свикнели и резби*
_ Потричъ, 26. Времето мъгляво,
На в. „Сеноло" сгобщават» венъ нръстъ. които иматъ ми раме капризния й езикъ.
ца,
Маркнокостиново
и
Мариетудено, вбтровито и вивченяоФтъ Нарйжг, чсотюворностъ- сия да конс.ч гиратъ самото по \ Ето напримеръ споредъ те
ноностинскнте
Щцщ
вать
голит4
Пла
т
Пронудениtiia пада< върху, прцитгь- и че ложение и да уредятъ грижи лефонното съобщение^} I :
Варненското Консулство на Турската Р< публIEKS Tt отъ солата имъ жени, деЦа,
отношенията
между1 нея и т е за останолит-fc безъ под < Какъ се очертава аъищнот»
кто»
|Ва:ва-турски-1* подавици, -че." иа 29: Ооктомври
старци, които "еж изложени - на
България нама да се подоб- елонъ, дрехи и храна бежанци. и шжтрешно положениег
идадеаъ цра.дчикь—деньть н\ обявяванегзна Ре
отирито.
i Дзррр.» даррр... ало» ?аие-^
рять докато не се поправят*
София, 26 Е, i, А. Официално { ~ . . . Седемстотинъ. нилогреД1лгъ иа правителството е да
,5атд, ще приеме,поздравленията имъ на ' 4 часа
неправдитл
спремо
България.
вокюникв. Положението днесъ ма сало.., , ;--•
изпрати палатки и вризвнти за
.', .«.^- ...,.->...
юбедъ аъ помещението на консулството.:
: В. Журналъ Дигалия" пише: нъиъ 19 чам е следното:
поделонъ.
5 —Кой прекъсва? Ще вй вав>
„И да се приключи инцидент
Гърцит* продглжаватъ да матъ дяволитв васъ.,.п «
Оть Нонсулството. ••'••'
Наблюдава се, чн въ завта, причините, които го пре стоягь на "завзетата пози 1 —•" Г^ьцнте въ Пбтричъц
зетит! села прци и черке
дизвикаха, ще останат*. Опи- ция въ ваша*територия. i —... Да, да;. външното по»
зи обиратъ'.узреляп памукъ
тътъ требва да отвори очите
Днесъ елвдъ пладне не еложение
отъ киЕята съ коренитъ. Tt
на силите и да ги убеди да
л%
отбелезана
стрелба
j гг... iltnoro
ш затъиалр*
пранар8атъ за Гърци* зър
1юдь Военния клубъ
наредял, рабогитф на. Балка
мвтилявата
афера»,
»
ненмт-Ь храни; царевица, кере
ните, /като се изгладятъ спор- { Парижь, 26. (Б; Т. Л.) Съвв- К о й , външното ли р#пл.
миди, празбдцй," като разватътъ на О. Н. ф се събере Ж#МИЙ?- -•--, ;;\м;\..у. ,^'.-.>,:;KVHHrt въпроси."
въ 17 ч., за да разучи гръцко- i — Не, дружбашкото упр.й
лятъ K^utHii и всиЯий най
Лондонъ, 26. ( Б Т . Д.) Пебългарския
конфликъ.
дзр... дзр.,., уп... уп. л ; : упра^
, . ЗЕ» ^5L В О «37 I3C 7 1372 15
вото могатъ да зйдигнатъ,
ление... дзр... пър... ало, ало.«.
чатътъ
подчертава
съ
задоволПравятъ се фотографическй
. т-Да, да продължавай, раь
ство днешната акция на О.Н.,
снимки отъ чуждит-fe кореспон
брано!-?-;
- у:,;- \:-..;Ti!v<---!'i'-^--.•;•';<:
отъ което очаква бързо разПарижъ, 26; (Ь\ Т. А.) "• —•:*.. Гърците влезп»^. »ъ
Отъ
бьлгарс«а
страна
има
денти на разкжсани трупове,
реЩение на гърцко-българския Споредъ млученитъ
11 П в Т Ъ р ъ А л . Ц о и е в ъ находя ще се на ул.
сведения гардероба на Мара Белчева и
както и на разграбенигв и раз убити нъколно души До се конфликтъ.
.АспаруХЪ" « N J ; 1 8 . Иаработвамъ п иоправямъ
тамъ се е крили».. ало, дзър , 4 ,
отъ
Атина
омдъ
тстлпттп
валени сгради и мостове. T t га еж' известни |трима убити
дзър..*
чувате ли?..., даър,^
всекякъвъ видъ МЕГКА МЕБЕЛЪ.
Буиурещъ, 26. В. „Виторулъ" иафращузкия чат м рг гръц
ще бждгтъ изпратени на О.Н отъ Петричъ, двама ранени
даър...
Та
полтоа начинъ св»<:
пише
статия,
въ
•'
която
раз
Сънймадеаи дени. Солидно, тргйво и гарантирано
кото tnpaeamtAcm)9 приело да
детелите разкрили мошвиич«г,
Трагедията, що преокивгьва и една жена отъ) Петрово те глеждайки гръцко българския
Ьсетете и ще се уверите.
Съ почитание: :
се подчини не решението на ството на-ii подлите скседН
избягалото население понгрт жко ранена съ леленачз на конфликтъ, споменава, че 2
-.;,-: Ш
П А. ц о и е в ъ .
които коварно я о с е т а м цао
гърдигЪ.
.
*
„
дни преди конфликта Рентисъ 0, Н>
ва сърцата на. всички. Нрезъ
ixzsnwuB&Suai
плячкосатъ... -anoMttHa... ало| ,4
е
подалъ
оставката.
Пдезъ ц%ляя день.гърцйтритгь войни mosa население
Парижъ
26
(Б
Т
А)
на
Обовци които посегнаха да
Едва вчера Локарнската кон
бгъ подложено иа нечувани ть изнасяха храни и лонжщ ференции привърши ^своето Повторно е ааповъда- ПЛЯЧКОСВТЪ ДЪрЖаа.,»:4 :;у-.iкк...
преследвания и сега
напуща. нкната отъ завзетите села, последно заседание, въ което но на гръцкиП вой j ~? Дзрр». дзър..» да nfli«ieih
конвоирани всички държави i e обявиха за ски д а с е огтеглятъ сатъ беззащитната нн страна «
трети пмть дотвепт
си, които съ но ш,
il
отъ
гръцки
войници,
се пре- зависими от-ь О. Н., Гърция на граничната линия " } -^- -ЛлО.«'.|\ ВЛО..- ДЗр...: дър.ч '
кй%0 $cmm
покъщнината
хазна... ало1 ,<«е ?-:~ийасягъ
въ
ватрешноггьта
на сега иска да1 вземе положение
5швава граждани, че изработва G кьрти
веднага «ледъ изпраз държавната
7
си. Отличната му /ptmiiilh
Да, да.слушамъ, раабущнан '
то на сладня .
ването vH а грьцкия — Ало... дзр..* общ*«твоте.и,
е рапра*ена.
Тти села :сл|
гедипъ портретъ
Гърбите олож1риХЙ Цве"
поьть коЙтс^Зъше с о на народитЬ... дйло i «5:потра?
едни отъ ' iati'плодородните
сено.», което аъз 11 часа се от»! *
е з е м а л ь о й -.б-тга-- крива...
Срокъ д о 15 ноемврий "^~"wr~^
~ - Meaini «o*"S'"жетви. -7 \ нжща-въ с Ма^шттвпнта.
отъ- спиртната афера.» <
ритъ. •/." .
Само за реклама да се увърятъ гражданите въ
Неприятеяьтъ продължава
Отъ.;. отъ.. > Поддостьтв н«
Свипенградъ, 2 6 . чуждекцитъ протаотиратъ гърците... която се разкрива.»» t
чисто и художествена изработка
да обстрблза откьМъ УраплаПирит
ь
20
(б.
Т.
Л)
Бриянъ
Пжтници;
пристигнали
Ще попучатъ с а м о при Ф о т о Д'Артъ
ре И Беласица- Огъ наШа
Получи
телеграма
отъ
бълг
о
т
ъ
Турция
съобща- Y Петрьг, 26. Намаращат*
ФОТО Д'АРТЪ се помеЩапа въ гбрНия етажъ на
страна не се отгоаарИ.
Щ->%
KtejvfypBb,
съ
която
поватъ, ч е една турска Се тувъ чужди-адреспоеден- ако nitoro rp%mo врщвшяц:
идкврнйца Маринбвъ (плоЩадъ Myca/ina) 1—5
П^биваваЩи-гЪ министри Мо
следниятъ
му
ОлагОдари
за
недеяизия • концентри ти едноврвминщГрвшаха да •тво я гръцюие aoafjii водовъ и ТодЦ)08Ъ йо'«аЯа М'6тиапратят» рбщ«Гт9леграма до
дитвав •nwMi^,rtt^y,'..»jrax^-.'
4ftTb ОЧЕВИДЦИ Н;1 ИЯЗвриЯТй, В\ foBitu върза дейность И му рана на гръцката гра
бюрото
ва почата при О. Н.,
която ся-поладйали „бежанците. съобщава, че България прие ница.
'.' ,,Y-vо т в а , ' •-." ." . , ; . • . ' • • ' . ' • • ; . / ; •
съ която да црогвотирааъ по
Въ всъни мояентъ CG очаиватъ ма намесата на О. Н.. отъ Ко !
Etjptasi 26. Гръцкото ''кон йай .енергвчввъ иачинъ сре : София, 2&, Продълямкг*.
да пристигнатъ съ авроплань ето очаква
бъдбйствиб и спо- сулство myfit,fftpedi видъ ста1
отъ София -военикте аташета.
щу цандаицината на Гърция да пристигатъ чуждя мрв«..
койствие
при
разрешението
на
(ул. В,' Левски—срещу общината)' *"
}4аМн конфликтъ сг Гърция, нидъ мврното бд^гароко на- ПОНДОИТИ. •-•••• i-'-fi-;«''•••-' ?::. \,:-:чФ
БЪшансното население отъ до
лината на Струма изгуйва надеж конфликта съ Гърция.
| Даеоъ приотигна ворвопои» (
се oflfiuHfad отъ..-. полиция. оелонйб. .•:•••-:•
;-,
да в мълчанието на .Европа хвър
двагьтъ ва няй големия ама»
Гражданството r.ti (-трагино
Ж
е
н
е
в
а
2
6
(
Б
Т
А
.
)
въ отчаяние прокудешто на
Петричъ 26. Въ 5 ч. тази риконски *в. Чиваго Трибукъ.
съ о б р а з ц о в а чистота и в к у с ъ тайзз ля
Секретарьтъ на О. Н възмутено отъ гръцката акция
селение. , -,:
сутрйнЬ започна срещу о. По и веднага замяна съ специв*
По целмя дгнь се чуаать и з д а д е покана за з а 
трово овлввъ ^ртилериЙОЕИ леиъ автоиобилт. за Петрич*.
артилерийска стрелби откьмъ почване заседанието
огънь който, продцаш до 10
гранивата по охранителната ма Съвета на О Н. София, 26. Н. В. Цврьгь прие часа. Следъ 10 ч. \ т к а в в а •.; СйфЩ 2 6 . М-р» 1Ш#о»%днесъ в ъ 4V2 часа в ъ днесъ последователно на пролиния.
по-нататъшна иреотрелкг По прие снощи фравц. иъдв},
Парижъ.
дължителенъ докладъ; м-ръ. Пристигна комисия, иато
делата линия на гръцюто м-ръ, английски JH нтадаяи*
кйя, а днеоъ при* нлново а*БуНуреЩь 26 [Снощи при председатель, мра на външ иаотжпление владее ябоол
варена отъ МинистерскиН съ
глийокия Охвфмоон* Ш уп»
новоназначения ните работи и м-ра на войната. но виокойохвио.
6е№ъ> дл дочака, изпразванетостигна тукъ
турежата* «вгац«я; i j « ;
берлинъ,
'26.
(Б
Т
А)
Завчебмшрски
пълномощ,
мрь-Шна завзетият
отъ ггрщтп
* --'v :• .-чра
българското
студенстю.има
liETPHHTBf^^KopecflOH
оъ
когото яи», ирр^*»*:;
менвщ
който
заяви
на
жур
пояпго- Ще произведе,
събрание на което взе проте д е н т т иа в. Таймсъ ще
•Раквнството на -Морското Машинно Училище маста,
OHvpaaroapp*.,;;
:iit.'<y;l
не БълШрия има стна
за нанесенипт
щети налититп,
резолюция
противъ направи дпесъ сл. пладвв
% чо на 11'Я день, счигайо огъ датата на ой- ианкета
пълна в)ьра въ О.Н. и очак Гърция и направи ' манифеста
Шуби.
*яето
на наогоящет^ ще се произведе тьглъ иъ
ва съ спокойствие решението ция предъ българекати легация опатъ «да^ фотографира тру- ВелгиЙсЦвтъ печать воиеи-,
а
|' ?о доброволно съгласие иъ Варнеп. Дхцъчао
аа на гръцкия войнвкъ ко/ тира- о ъ ^ « 4 м ъ янгерва?*
иа Съвета въ Шрижъ.
^'-'ййв-за доставката на 1оО метра синъ шевиотъ
Що
стои ;ощо запазенъ ири гръцко бъля^ия конфликт*
София, 26 (Б Т R) Комюнике
Римъ (Б. Т.ft.)Тъй иато Му
«Ума 50,000 лв.
М-вото на аъншнигЬ работи: солини б е въ Римъ, българСофия, 26. Вчера = Червенъ
а! взема вдянШрно блигоарв^
1
^«яит* условия и образеца «огагъ да се видятъ на Дяееь
егоЗщгвать
след
скиятъ пълн. м р ъ Радевъ по кръстъ одобри мерките за МПарижъ/(В Т. А) По по-ягво отановищЩиьи» B * i « '
^Рйеъгстаенъ день въ Домакинството на Учила- иото ати фИ«та: презъ це сети вчера главния секретарь подпомагане пострадалите отъ в^дъадлеграматана:: Хаджи
гария." "':' '-'.';:
'Двдъчаого Управление вь гр. Варна.
и води разговоръ съ Шалеоа, гръцкото нашествие въ Пет- КАршосъ, койтъ оъобща, че
дата
.чащь
по
пунътш
т
ричко
и
реши
да
се
направи
%ающвте да -. ваематъ участие въ търга cs целия фронтъ Гьрц«те о5 игалиянски делегать на Съве
Петрич», 20''дяев^дедъ
55
1
всичко . възможно за , по-натгн приема арбитража ;нг О; Н.
Маое съобразяватъ еьчд. 125-130огьЗа?чОЕП за стрелвать съ редъиъ бззпо та на О. Н.
.,
тъшното имъ покровителство." отъ уважени! този янвгатутъ пладне во.-.^ят». ЩЩ
^^Пностьт.г и предприятията -•
' • , . ря,о»ъченъ (Йарт(гчв|ъ t«fnyma- \ BjJMTbf ъ » ъ г ^ърциа
Оуъ Bffepn зш1очив^изпраща: ^ ;.огь прариШтлото му, Ши
...._ MtXMftW
.
— огьоьЪрелх
^Логъ за Крйтеучастае • иъ<{ търга ей иейа 67$ Ч8НЪ'АГЪНЬ", отъ НОЙТО 0 ра
Бургасъ, 26 Споредъ съоб- нето имъ къмъ Св Врачъ. Ну
He\pi*
жните материяли за първа по
йх 'т вриблизителвата стойноеть на магераалагЬ а то
нонъ одинъ грашданянъ от Е щения, на пжтници, пристигна- мощь
та на Оъввта £ . О; H ^ H S ^ ' S " » " :.«%се
изпратила
днесъ,,
за
S B B K O B O удосго^рение. •
шк
Пзтрйчъ.
ли отъ Цариградъ, въ Солунъ Петричъ съ делегата на из-бждв ивм.ьрв^о улввявяа,
* Доставката т е делила.
Вчора гърцигъ сл запа е избухналъ бунтъ срещу пра•-' ОрокаеИЙОТО
на допашгата е•'• 5 доя» ечитийъ отъ датата лили селото Ново Лахово.иа- вителстиото , на Пангалосъ.
% .-конкурента, че търга е утвърденъ сглено отъ бежанци оть Кралъ' Георги билъ въ ю- ИтавагегобЩ
ул
иего.
,
jf;
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гръцно Лахово.
върху 1
лия, дето очаква резултата
Въ склада ми находдщх ее, на y j КВмшяиш»» Ф ^ } ^
10
а-шоскй^'e c сключвано
договора а и<игьлнонив Обстрелване на Петричъ отъ борбата срещу Пангалосъ.
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{онсулско съобпдение

Въ 16 ч. ? 0 м. за
почна да обфрелва съ
редъиъ артилерийски огънь една шхала на
града Петричъ.
Въ 18 ч. 50 м отъкъмъ напуснатите наши
постове № 4; 5 6 гър
цитъ- отнрих% силенъ,
нартеченъ и |пушеченъ
вгънь брбЩу ]града Пе
тричъ.
:;
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НА АПТЕКАРЯ ЛАЗАРЪ ГР0|ЕВЪ
Тапицерско ателие

ФОТО;Д'АРТЪ

Турски войски]

благодариопь къмъ Шш

; на гръцката граница.
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Виена, 26. Пангалосъ пред*>зСофия 26. (Официално съобще
ние) До снощи 10 ч положение вихалъ конфликта съ България,
то бь следното: Днасъ гърцит* за да моюе да мобилизира и да
мобилизаацията| за
инсталираха орлдия на заетия използува
отъ тъхъ нашъ пость Иг 8, юго възстановяване монархията въ
източно отъ Пвтркчъ. Друга про- Гърция.
иъна въ тъхнота разположение
не е заСелозана. Възползуванн
отъ обстонтвлетвото, че на на Римъ, 26. (Б Т ft) Всички ишит!» койсии в запретено да талиянски вестници отделятъ
стрвлятъ, т* се движатъ свобод широко м!зсго за гръцко-бълно на позицията по източния гарския конфликтъ.
брътъ на Cfpyaa, нато продълОбщо впечатление отъ итажаватъ да са унвопяватъ.
лиянския печатъ е, че той за
QTI» разоьмвйн^ д о 15 %едно съ общественото мнение

Съчувствия къмъ Българя

A m
чисто вълнена платове--^ аиглийсан и б М га W : • • « * « * * и
^ a^Tu^^Jrum
иастори, •бшягШЮ.<ш*Ю*«**Ш
и д р . J ,кто и всички.щшШш артивуш сатана,
ноластари, нопчота, макари и др, НИ ЦбНИ ВЪ I ОТЪ М Ш НОНКИЖНЯ П№Ш

При това нъиъ магазина си имгмъ добре уредена работилница;
въ която подъ вещото ржковод. на опитнИя съ дългогодишна.првкгика крояч ВавИЛЬ
Николовъ се изработватъ по ная-новъ Мо влъ всички видове дрехи канта военна
и ученически униформи. Работа чиста и акур ifHa~-K0eTQ е ат» състояние да задоволи н
За да се уверите достатъчно е д п П ^тите само веднкжъ.магазина^^ми.

1-1432-5./
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%съ почитание: Ж, Банковъ

Варненски "Новини"
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Д Кулансжзовъ.
а зелена ракети за е-ьсре I
лоточаване арт илерийския на м-рь-првдседатепя
огьвь къмъ Петрово, кой.го
София, Щ Да оь смедъ
се брави отъ нашите
Вчера, вървейки изъ една на сърце го казваме, биваше
пладне м ръ-председателя 1д>п
ГърцитЬ запалиха воде* къвъ орпв главввте редакто отъ улиците на града погледа обижданъ, огорчаванъ отъ.нвците въ с. Петрово а ри на отоетчящ* й е о т н „ Ц И ) ни неволно се спре върху не отъ кого мислите? Негови ко
единъ известяващъ за леги, сжщо— отъ сътрудници
Марввомстово. ГърцитЬ ст- предъ която вацраац сдодив' крологъ
смъртьта на Киро Неновъ, нк нашето правоеждно дъло,
правиха отъ ьгрховете надъ те иаявлеипябившъ еждия при Варн. окр който въ неблагоразумния си
Нетрвчъ кпртеченъ огъвь и
„Предъ иядъ на това, че еждъ почина спадъ тежко и вкхръ на своите страсти, го
стрелба съ автоматическа повечето огь/лроцеопте, во продължително боледуване въ обиждаха, клеветяха . . .
Яйтосъ.
Това го измъчваше, тровеше
пушки срещу града.
дени предъ военате с&диац
Отиде тамъ, въ недрата на еждийското му съзнание. Зара
Ноидуя» валя пролввенъ ща, еж приключени п предъ Балкана, да намери облекчение боти се противъ него и вънъ
дгждъ. Днесъ времето е ху видъ опокойотвиото, коото да освежи здравието си, да отъ сжде(5ната зала — искаше
баво. Артилерийската и иу наотжнва въ страната ц кое закрепи силит-fe си, разпиляни се неговото уволнение, най
I ДРаговолно изъ трудния пжть малкото — преместването му.
шечва срелба продължава. „ п „п мпжв ia РЙ и„"л •
то не може да се нарушавч на нашето правоеждие, на ко' Въ ходъ се пусна всичко. Кле
Кореспондентите на Дей- отъ нево вдодевнао на е^но
ветата отиде до тамъ, че дока
аи Медъ" а Даиптъ" нреби фротовцнт*, иравителогвото ето близо две десетилетия че ра авторите до самозабрава.
стно и добросъвестнб служи.
ваватъ па бойаата линия ва реши да бдге вдигнато воен И тамъ не намери условия за
Казваха, че билъ и комуедпо оъ офвцери.
закрепване на разклатеното си нисть опаевнъ комунистъ. Ре
ното положение.
шително възставаме противъ
Министрите препощуваха
.Обичамъ да вървамъ, • чо здраве. И тамъ пълно разочо- това- Не веднажъ и той съ
рование-..
въ Св. Врачъитазп оутринь този жнотъ ще ое оцени как-1
Да умре човекъ е нищо, но възмущение отблъскваше тая
отпятуваха ва София.
то подобава и ч е хората ва мисъльта да не живее е ужас мисъль, че е билъ такъвъ
Успгха: най сетне премести
единния фровтъ ще рааберагъ на! Ето което ужасява умиранай после,- че иачавитв, • оъ ющия и всички близки и поз ха го. Това беше последенъ
ударъ за него. При тежки и
около него.
София, 26. On. конференци които той ой служа не само нати
неблагоприятни обстоятелства
Ужасното
настжпи
за
Киро
ите, които станаха напоследъкъ не даватъ oib 5гехъ желани Неновъ. Смъртьта сложи сту заработи вдвокатурвта. Защо
въ Праг», Виена, Берлинъ и др., те резултати, а , довеждатъ дената си ржка върху него то изкуствено бе създадена
на земледепските емигранти,
Единъ мигъ... и всичко спре— такава атмосфера.
се изясняватъ причините за до противни последици.
Съ тжга, съ горчива тжга
Правителството ре надява, и мисъль и сърце!
острия конфликъ между тех
напусна Варна — отиде да се
Като
човекъ
Киро
Неновъ
ните голЪмци — отъ една ст че тЬ ще 'се 'ироникнагъ беше добъръ, приятенъ събе- лекува.
рана Обовъ и К. Тодоровъ, в оть чувството да бхдатъ Оъд седникъ, великодушенъ и гоНемаше средства съ какво
отъ друга Н. Атанасовъ и Хр. гари и гце с|,откажатъ окон. товъ
да замине—еждии, негови дру
всекиму
да
услужи,
спо
Стояновъ — задето Обовъ и
редъ силитЬ си. Като човекъ гари изъ между средста си,
Тодоровъ продали дрехитв, о чателно отъ в&тя ва разик на
мисъльта и правото — той събраха скромна сума и го из
рждията и двата аероплана, да вания, ва да бждать лоаялни б-вюе
единъ отъ добрите сж- пратиха Той умре далечъ отъ
;
дени на емиграцията отъ чуж граждани. i ;;
дии
—
съ • здрава юридическа Варна, далечъ отъ техъ..
да държава, и използували па
Съвегьтъ аа О . Н . днесъ мисъль, съ оформени правни
Днесъ всички— адвокати и
рите лично за себе си. Това
еждии—скърбятъ
за ранната
мисли
и
убеждения,
които
не
се
свиква
за.да
вземе
мерки,
станало съ съгласието на Н.
му
смърть.
Казватъ
въ скръб
веднажъ,
който
е
ималъ
слу
коиго
се
налагатъ
,
следствие
Ятанасовъ, който сега отрича
ните
си
вести,
че
той
билъ до
чай
да
работи
съ
него,
или
да
това, защото нищо не е отка- гръцкото вамдевие.^ .
бросъвестенъ
еждия,
доблесочаква
решающата
му
еждий
чилъ.
• • • . . .
България щкоа са спокой ска дума, да не ги е преце тенъ гражданинъ, казватъ мно
Отъ друга страна, Н Ята ствие кеговоио •_ решение и нявалъ въ неговите еждийски го още...
насовъ е ходилъ съ Паница има дълбокагш вп>ра, че ОМ.
решения
Да, добросъвестенъ еждия и
въ Гърция и е подписалъ спо
Макаръ
и
съ
тактъ
и
чув
доблестенъ
гражданинъ беше!
разумение съ Михалакопулосъ ще реши вгпрка така, както ство на социална справед- Миръ на праха му!
отъ името на България, съ ко го изискватъ мнтереситть наливость да прилагаше закони
ето се отказва отъ излаза на мира, престжмп на 0. Е. те, дълбоко вервайки, че съ
Егея, срещу което получилъ ба и достоинстшо на България това служи на правото и на
за за действие въ Гърция.
В>е нЬмамв никаква винов живота, въ най-широката му
За това получили 7 милиона
прояоа, той.за големо съжа
драхми, отъ. които 3 милиона ность въ тов1, което става на ление, не веднажъ, съ болка
получилъ и си ги разделили,а южната ни граница толкозъ
останалите 4 милиона, поради uo-вече че тмн случка е отъ
конфликга имъ съ К. Тодоровъ такова еотествр,- щото какво
и Обовъ не можели да изтеглятъ, защото последните си то и решета да се вземе,
Дружество „Инвалидъ" по бдятъ до горнята дата съ ра
присвоило правото . да ги из решението щ( има световно канва своите членове, военно ботни карти, защото следъ тоя
теглял» само за себе си, като вначенио.
инвалиди да се явятъ въ кан срокъ ще почне ревизията отъ
отъ ГБХЪ дали на Хр. Стоя
целарията на 29 т. м. въ 8 ч административните власти,
новъ 10,000 динари.
сутриньта за да участвуватъ
М-вото на просветата не раз
Тези конфликти между говъ отпразнуване на бойния
решава да СекоТкрие 1 прогимл-вмцитЪ предизвикали много
БЪлградтг26.; Народния празникъ на 8 полкъ.
назиаленъ Йласъ въ селата.
голЪмо възмущение средъ еми цредотавитмь д" ръ ЦАиджолДружеството на запасните о- Неново, Куванлъкъ, Карагдя,
грантите, които ги. напуснали
ковичъ набави 8апитване фицери като известява на сво Караагачъ и Ново-село, пора^
масово.
до м ра на външн. работи ите членове, че войсковите ди недостатъченъ брой на уче*
по поводъ на инцидента, въ части отъ Варненския гарни-1 ници за 1 класъ.
зонъ ще празнуватъ своя бокоето ка8ва аодното:
Дежурни лекари тази нощь:
енъ поазнйкъ на 29 т. м. и че
Лондонъ, 25. Членовепт на
Единъ мапкъ пограииченъ на това празненство е покане Д-ръ Клисурски, ул. Преславс
еврейската комунистическа
инцизентъ е изпълвуванъ отт^ но и дружеството да вземе у- ка 19, Д-ръ Подбалкански, ул.
Русенска 37, Д ръ Бобева ул.
организация въ' Канада е по
гръцкото правителство, ва да частие, поканва своите члено Ясенова 2, Д-ръ Неновъ, ул.
канила eepefiCKumn, деца на
ве
да
приежетвуватъ
на
28
т.
навлезе въ територията на
трапеза въ „Деня на изкупле
м. 17 ч. на площада предъ о Драгоманъ 27. \
България
и
окупира
( оь вой
бщината на зарята съ цере •Тетата ia държавния Изпитъ
нието", когато цшото орто
доксално еврейство пази стро ока нъкоа погранични пунк монии, а на следния день, 29 на основните учители е била:
т. м. да се събератъ Предъ Необходимость, цель и сред
тове.
! ('••;•',••"
го постъ,
Иска да 8нае какво е на военния клубъ, отдето ще се ства за правилното възпита
Евреитгъ, като се [научггли
отиде на панахидата, молебена ние на децата. — Този дърправилъ мръгь/ ва да тури и парада.
за mom, веднага ся 'любили
жавенъ изпитъ се сйъта за
край на конфаакта, какво е
последенъ.
За въ бждаще ще
знрали 20,000 души, напад
ПодофицерВното д-во „Другар
нанравилъ, пюто гръцката
се приемат за учители само пе
нали колгунистическия клубъ и
ски
съЮзъ*
по
случай
бойния
войска да нтуотне веднага
праздникъ на частите отъ вар дагогистите.
го опожарили.
Вългарокагд Територия и как ненския гарнизенъ кани всички
Варкен. гр. драматически те
Убити сд 69 комунисти и во е наирави1ъ аа запазва
членове да приежетствуватъ на атъръ усилено репетира пие
и стотици ранени.
не науГОго Саавия аа во*ки Зарята съ церемонии на 28 т., сата „Земенъ духъ" отъ из
среда, 5 ч. вечерьта, а на вестния немски драматургъ
случаи.
следния день, 29, четвъртъкъ, Ведекиндъ и ще открие сезо
9 часа сутриньта да се явятъ на въ зала Съединение въ сжПловдивъ, 26. При с. Скобе(Б. T. Л-) Огъ въ клуба на д вото за да взе- бота, 31 т. м. Въ пиесата уча
пево, Борисовградско, въорж- 1 1Гберлинъ2б.
1
членове н&.> германската матъ участие въ панахидата и ствуватъ г-жи .Ев. Шиварова,
жена банда нападнала овчар
националистическа
"партия въ молебена.
чето Ив. Хубиновъ. Следъ ка
Христова и Сапунджиева, гда
то го били съ юмруци и прик ^аихстага едвамъ . 66 депутати
Провадийската тричленна ко Георгиевъ, Гррмовъ, Богдано
лади, отнели му овцетв, 30 участвуваха въ »аседанието на
ВЪ) МуМджиевъ, Диневь, Баотъ които изоставили по пжтя, парламентарната фракция, ко мисия ще построи въ най-екб- каловъ, Ивановъ и др.
а 30 откарали съ себе си, ято покани Ttxune министри ро време една сграда до об
Да подадатъ 'оставката си щинския соленъ изворъ, която Вгриен. стонова борса
безъ да оставятъ следи.
^-Ръть на|вжтрешните работи ще служи освенъ за общинс
, № за да ра кия служащъ и съхранение ин .На 2б т. м. протадени S ва
вентара, но и за подслонъ на гона зимница- 56250-585 л.
и П0
« А
I
положението. тия, които идватъ да купуватъ зимница: спадане 15—20 л. на
п„ г,„о~ а
София, 26. Днесъ Япел. еждъ Варшава 26' (В т м Пппгип солна вода.
100"кгр. Вобъ!безъ изменение.
произнесе, резолюцията по у-/то пра^витепгЛгз1,а я вЛи) П о чл ес к с° еНа 25 и 26 ¥. м. пристигна
Утвърденъ е устава на чита
бийството
Пет- отказш, пя
»
ковъ,, като на
се. журналиста
намалява накаха въ Варна вагони: 5 зимница
лище
„Бждаще*
въ
с
Ботево,
аанието/на Иосифъ Любеновъ |огказва да продължава да из11 кукурузъ, . 19 бобъ щ 2
, L
t
оть см#ть на 10 год. затворъ. пъжда германските росанти. Варненско^ТВЩШ^бнйптъ^съввтъ
е
взелъ
|?ва. спонтаншрешение ej
ф а ?оаТ- ИН ^ И СТ?ИЛЪ Сте' продиктувано отъ общото подо-' решение да се достави отъ
ига плетачна мабрение, последвано следъ Ло- фирмата бълг. акц. д-во „Си
ьЪ ш и и а форменсъ"
София,
за
нуждит-fc
на
матъ 7 на 50 малко употребя
карнските спогодби. :
' общината една моторна дърна износна цена. Вижда
Бъпг. Н а р о д н а Б а н к а )ворезачка съ трифазенъ мо- вана
не всеки день при Василка
«УРсъ 26. X. 1925 г.
Враца, 26. Споредъ показа
Стойчева — Владиславъ 45.
— торъ.
нията на главния конспираторъ
1449
Аигдийскиятъ параходъ „;,МатоФридманъ и др. знаеше се, че
идъ
офъ
Крете"
товари
ЬО
"1SOPCA Моввт*
въ Врачанския конспираторски
подъ иаемъ кжща
на кюспе за Англия.
районъ е имало кржгло 800 ду
съ
3 стаи, салонъ
На съгражданина ни г. Жакъ
ши, замесени в', конспирация Врюкс.
100 фр.
646 — Ротъ, мобилиеръ на 40 год кухня, и мазе съ електрическо
Ъ-Пеща
10,000
»р
та. Властьта досега е заловила Виена
ie-1
възрасть му е изникналъ единъ осветление на ул. «Раковска"
20
около 700 души, отъ твхъ еж] Прага. - 1100шил.
кр. '•''
На 102. Споразумение сжщата
416
50|
оеждени около 500 души—-23-1 Верлняъ I paftxc»»|
преденъ зжбъ.
84 50
кжща.
1—1425-3
ма на смъртъ, а останалите на! ЛОИДСШ1 1 л. етер'
Сфъзътъ
на
профисионални678 50
100 фр»*'
затворъ отъ 1 год. до 12 пол. Нарили. IOO
593 50] т-Ь
музиканти
—
Варненски
с е поаъ
наем
др»*'
Атина
МВП
ъ дву191501
100 лир»1
съобщава на всички
годиид.
Милано
562 50 клонъ
QDU
етажна
кжща,
нова
100
кр.
,
саои
членове
да
представятъ
Стоахоли
3747
постройка,
самостоятелна,
съ
100 лей '
клона,
Пуаурещт. 100 А«» ,
В7 50] въ канцеларията на
екектричество,
съ
две
стаи,
ку
всички
250 — най-кжено до 30 т. м.
CTart
1 лира
за бекяои н ИобИлиРа"» «««ра**
, 8050 работни карти които
следъ хня и салонъ, партера-дюкян-ь,
100 ФР»*
Царагр.
на ул. Дринска № 32, IV уч.
2698 50
емейство В ъ Pyn. ">C n 0 > W e H H O Женева
|5630 — надлежна заверка, ще имъ
Споразумение Бр. Хараламби
Алстор»,. ГЛ^
140 50 бждатъ повърнати.
и
Яни
Генови—колоииалъ г^рдъ
II.-HopKi I Д. К»?
-,
100 «»»*! | JeaL . 140
Предупреждаватъ се всички хотелъ ,Орелъ--Варна,
Монгр.
one so
|23.38.;&0 музиканти въ ограда да се сиа-

ЗАСЛУЖИЛЪ СЖДИЯ!

йдашшто ва tNEimiTiil

Опитайте

Х Р О Н
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А

Общинския бюджетъ.

ЗА РИБНА

Тазгодишния бюдч<етъ на
Въ местния окржженъ вест- Варненската
община както
никъ е печатана една статия бехме съобщили, възлиза на
подъ насловъ „Рдинъ големъ 58.868,350 лв. срещу единъ
ycni-хъ на рибарската коопе миналегодишенъ бюджетъ отъ
рация въ Варна" въ кояю. 72 964026 лв
като се изтъква накрзтко ис
Постоянното приежетвие на
торията и борбите за закреп общината, въпреки че i пред
ването на рибарската коопе видило много повече разходи
рация, изнася се големия ус- по благоустройствени и Ар пепЪхъ на кооперацията, която
е успала да огради навлезлия Р 3 ' »° с ъ е д н а Р аз У Мна Пънъ
въ блатото
*
. кефалъ
.../__: и.. по
,„„ : икономия, то е уепело да на
rt„ тоя
начинъ да осигури единъ ловъ Мали т н и г о д и ш н и я
повече отъ 100 хиляди кгр.
бюджетъ съ крупната сума
Всичко това добро. Насъ ни отъ 14,095,676 лв.
радва успехътъ на всеко сто- Тъй приготвения бюджетъ
панко предприятие, още пове беше представенъ на г. окржжче ако е то кооперативно. Но ния управитель който е на
кооперацията има за" цель да пълно удобрилъ и далъ мне
услужва и облекчава и потре- ние за утаьрждайане бюджета
бителя-консуматоръ. Я ние то
Снощи замина За столицата
ва не виждаме При такова общинския юристъ-консулъ г.
изобилие при ловидбата на Янко Сираковъ, който отнесе
кефалъ, тая риба днесъ се бюджета, за да може докато
продава по 30 лв. кгр. Съв- кмета г. П- Стояновъ е още
семъ неуместни еж тукъ срав тамъ — по случай конферен
ненията, че преди се прода- цията на кметовете — да хо
валъ 60—70 лв. защото тога датайствува за по-скорошното
ва не е имало ловидба на тая утвърждение
на бюджета
отъ
г. министра на
вътрешните
риба и я немаше на пазаря.
Д сега само въ едно деноно работи.
щие е уловена 18 хиляди кгр.
и споредъ изчисленията, съ
заграждането на блатото, оси
Миналата среда въ салонъ
гурена е ловитбата на стотици Прсшекъ, нашата съграждан
хиляди кгр. още.
ка, примабалерина Надежда
Миналата година, когато е Винарова, даде своя прощаспектакълъ.
липсвалъ тоя успехъ — заг ленъ балетенъ
раждане на рибата, презъ се Гражданството което познава
зона на ловитбата, кефала ше вече г-ца Винарова отъ
спадна на 12 ла. кгр. Сега, ко пораншния балетъ и беше
гато концесията за ловитба ма пленена отъ нейното искуство,
риба въ езерото я има рибо масово се стече на спектакла.
ловната кооперация, при една
Г-ца Надя Влнарова е една
извънредно износна цена, и първокласна балерина. Тя е
при тоя големъ успехъ на за справедливо оценена въ стран
граждание рибата и настоящъ ство и затова за предстоящия
и предстоящъ богатъ ловъ, не сезонъ е ангажирана въ импе
сме ли въ правото си да очак раторския театъръ въ Лондонъ.
ваме цената на кефала да Жалко е, че у насъ искуствоспадне поне колкото, до ми то, висшето искуство, още неналогодишната?
ма достатъчно подържатели,
за да можемъ да задържаме
[Y- се продава въ нашата среда своите та
„ й 1V Уч. Ул- Хра- ланти. Ето защо, нашите пър
бъръ" Ма 20 съ дгокянъ, 4 ви сили въ областьта на из
стаи, антре 2 кухни, перал- на, куството — Морфова,
Анна
отделение за зимовище посла- Тодорова, П Райчевъ, Винаро
но съ плочи, вода. електричес ва и др. работятъ и еж покри
ти съ слава въ чужбина. ,
тво канализация.
Споразумение IV уч. бившъ
Г-ца Винарова завладява
Йнгелъ Славовъ Колонивленъ зрителя съ своята поразител
магазинъ ул. Алеко Констан но отмерена техника и пласти
тиновъ На 1
1—1426—Ю ка. И въпреки че онази вечерь
тя танцуаа въ една невъзмож
РбкламирайтЪ
ч р е з ъ на и разнебитена сцена — ка
В а р н е н с к и Новини" квато е тая на „Прошекъ* —

но тя бНЬ naKVav'
й предизвика възтор^'21
бликата която бурно 1I
държимо я аиламира, I
тистката 6txa -подивей*
кети отъ живи цв*т»Д|
каза горещото желани*V
сто да я виждаме ц ,
среда.

Последенъ Чип
София 16 Сгобитзай
Верлнт че Гргщото |
телство поискало от*
ническата копференшц 1
се разреши да моШ
150,000 войници, за щ
ергъщу България, Този V
Шказано категорично,
София 26 Сювщазащ
Виена яе е постигнати
разуиение между Ан\
Франция въ случай, че 1
Откаже да непълни реше
на 0. В. да се обяви
блокада. на Гърция.

щп п ш шш

Балетътъ ва Нар Шит

ни 2 оФицери ism 4
инка н 9 шиш II и б|
ность.
купувамъ щ
Марки
унищожени г
ски марки. Адресъ:
Налустиянъ Снте 44 V
1-1427-5

ННО РбЯК

съ ИВАНЪ МОСЖУХЦ
и Николай Колин>.

Еврейски бунтъ

в и ш а М и № 1 Щшшъ змТни 2 1 ? 2 *

CAllgemeins ektatrlcrtats g.seilschaft — Berlin)
Телефонъ 697

Я

*Пл. Славейновъ 7
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Строи всякакви водни и механически централи
Ь4»цц;ю , *цм1мци,ии'да1^

ПОСТРОЕНИ И В Ъ СТРОЕЖЪ
Кон. сили
ЕЖТЮШ ЦМала при двореца на Н. В, Царя' Co|i
150

Електрическа тщш- • при захарната фабиика Русе
!вдштрнш щщ . • . ', , . . ." Карш 1
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ГбНераторЪ при фабрика „Приниъ К и р и л ъ "
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ЬЩШШ ШШт

Постоянеиъ гол'Ьмъ склал'к. ir., ~

вейкакии

1ЮЛП.№

тСш1„

„

т п

"

М0Т0

?

*-<*\

Р П

д К

И

ел1-!п.рнчеови n 0 ^ ! , T M l l H - T * i l 1 ^
0

"1

за минни галерии и в ъ д. м . %

.

---.. M V M H H За ВОДЦ

*''

« '•:•: \

§

