ЦЕНА

НА 21 Октомври 1&&S r.

ПТ|

иттшлт

с*~ К и н о

Р ^ и к о в ъ клоиъ теотъ

Днесъ-драматвчкря

ffittEBCffi Л И Ш И ИпФОРМЯЦШЕШ BfcCTTIWB

\mm*z^l

|рекя»дои
j§. Jilt МИГ

ФК/З/ЙЪ

4*|риаматт. въ тюШлпридавницата до
СтЬлт. сшомджият»,
прц егениия „Ф»р*"
ЧЧшу Ситвто, пави
пнонг доО«адвст<вн»п
етояь и направо пъ
печатницата на До
ч;1бри Тсдорсвъ
Въ провинцията v
приемат* отъ наши;.,^,% нвстоятели.

Ct великия И а . М о с ж у х и . ъ вг главната поля и сь
участие!о нн Н а т а п и я Л и с е м к о : Н и к о л а й К о л к н
Свири театралния сслоненъ оркестърт. на г. Ал. Папанчевт.
Недтзля 3,5,7 пол. и 9 п. ч.
, Начало 3 пол 7 пол. и 9 пол. ч.
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фижи иv6tnHj ей,
"есть.се рвзч«се-•.;•';, Идосгиа
н« зонв ма открили еегЗодстанище1 ;
Какъеъ благородемъ
какво благодение! v 4ь жесть,
И това извършено тъй лезъ
rtttfij.
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ИСКв, Д о б р о и

съ пълно съзнание.
'
ЛЗОНЛМЕНТЪ: за година 300 лева
^ Ето на, чуйте, какио гръц.
ОБЯВЛЕНИЯ : по 1 50 л. •». см. Приема».
за 3 'месеца 80 л.
кия м-ръ заявява. * ^ "
м t ноееца 160 л ,
Очаквайте! ,Фипиана~ Шпионката" Очаквайте!
я^ддиаггддюаеиажш!»!
се въ. агенции .Книжнина" до пощата
л «Откриването на т«щ зон*
е едно отъ най-автентичнитй
Suf™H•••"• ЛР^ИЯ пие*
Ш Щ Й П/уч.ул.Храраленъ духъ.
бъръ" № 20 съ'; дюкянъ, 4
^ С ъ тоя жесть за г ившия Аа>
#
стаи, внтрв 2 кухни, перал
нова ера се с ъ з д а й V
Това е заглавието на една конституцията предъ очи. А Рйдъ
fv/vrw^
на, отделени! за зимовиМотори, дизели и
Наистина,
тази поажпва щ
статия въ списаниетсКубратъ" всеизвестна е, че, споредъ ко гръцките държавници
ще послано съ плочи
съ как
авгорътъ на която е г. М. М. нституцията, препоржч шитт» ва пожертвувателносгь и бяа«
газоженй валсовода електричес
Въ тази статия автора намира, отъ него мероприятия могатъ городство е пропита.
тво канали
•», планзихтери,
чрезъ • Само че,'-;:% •. .'..-'::;''--Ч- ^-. •;'
че правителството нп г Цанковъ да се провдратъ само
зация,.
1
HapoflHOTolcbepaHHe
неминуемо
требвало
да
си
вър
•~ Съ б*ли концн н пт,рд1
комлектни мел
Споразумение IV•. уч. бившъ
Другъ
е>въпроса,
ако
г.
»М.
грубо
е съшита.
:л
ви,
защото
не
било
се
ползу
Лнгелъ Славовъ(Колвни«ленъ
Солунъ н%кога 6% "вратата
М*" « искалъ да каже, че е
нични и масло да
вало
повече
съ
доверието
и
магазинъ ул. Ал|ко Конствн
на Македония, т ^ м
1-1426-Ю вънъ и ежтре! Цанковото прави нужно, зан^колко години, да А Македония Ьъ красива и
тиновъ Кг 1
йни инсталации]
телство да е изиграло в е ч е се се суспендира, конституци
солидна сграда.
* . :t
j ; наемъ кжщя своята роля, мисля, че болшин ята и препоржчаното отъ не— Дълго врене въ нея шнАхщ
подъ!
о т ъ
ството отъ българския нвродъ безпартиен» правителство да
съ З'стаи, салонъ не ще се съгласи съ г. М. М. произхожда ©тъ една, диктату чужденци. •,'.'•
кухня, и мезе съ електрическо Но, върху това ие искгмъ да ра. Така ли е? Изкажете се Но никой не Носм* да п»откровено.^ Нека чуятъ всички сегне на, аройната и красни
осветление на ул. „Раковска" се спирамъ.
Азъ искгмъ да обърна вни добри българи, които беззаве- сграда.
№ 102. Споразумение сжщата
на r. M. М. върху дру тно обичатъ Родината си; как- ; И, ей, дойде деньтя отъ Бокжща.
„. J„; IZ 1 4 2 5 "^ манието
го едно обстоятелство, което е кво му се «рои, и нека преди жемъ .свои* да поарада.
'. ..334i'' 'жз[с>:ос>отЕ^трза:гг1-зс^а:
най-важно въ случая и, което да се" прибгтне до една такава Същинските й стопени втъ
съвсемъ.
не е ималъ предъ крайна* м^рка, да се йзкажап благородстао, добродушие —
жвлезарсни млгазинь на жгъла на „М. Луиза* и
и. глупост*, го кажи, ко
видъ той, като е оеждилъ наза и противъ. Нужно ли е да пакъ
„Драгоманъ"-ще намерите всички строителни и
']" •' Адвокатъ
гато да я завледее, п р и б р а
се
квже,
че
единъ
такъвъ
осмърть
правителството
на
Цан
'•мебелни артикули' '
Запечна дарябои. Писалище на ул. „Мария Луиза"
сжщата crptxa и.своптт^
ковъ. Г. М. М., като изказва питъ може* да костува сжщес- под*
при. адвоката Ал. Славовъ до писалището на Ради
Цени най-износни.
Съ почитание:
I
ежееди- въковни врази.;,
твуванетойа
България?
мнение
да
си
върви
днешното
Василсвъ.
•
.
-1~з
{
Д. А. Чехлаповъ
И, не прецениха благород.
правителство, загрижилъ се за
[А—10
(бившъ пжтникъ на банка Градиво)
зам%стникътъ му. Тукъ той е Лвторайа статията се въо- ството вероломннгв съседи, п
влезълъ въ едиа задънена у- душевлява'отъ чистъ идеапенъ една нощь потайно издебнаха
лица, отъ която никой не ще патриотизъмъ, въ което негово стопена и го изхвърлиха отъ
може д« го изкара. Той кавза, твърдение?азъ никога не се собствената му ,стреха,-.Vi',,-.
че новото правителство не съмняввмъ. Нека чуе той и мо По такъвъ начинъ тЬ сгра*
требвало да бжде партийно, ето мнение по въпроса. И азъ дата заградиха и, замадъха.
защото ако бждело такова, въ обичамъ Родината си, ако не Но нали никога нищо въ
него щЪли да вл^затъ и л и повече отъ него, поне—колко тая сграда не 6txa строили.*-.
ония, които-еж взели германс то него.к По изложените отъ За ТБХЪ нъмаше въ нея цеи«
ка страна въ време на война менъ причини безпартийно пра ности, скжпи и мили.
та, или ония, които бъха нато вителство ^освенъ диктатура), И започнаха сградата да ру<
варени да сключатъ сепарати не е.възм&кно да имаме по шатъ и плячката да делятъ.
венъ миръ и които, освенъ, че причинит^ които излага пъкъ Гърците задигнаха нейната
не можаха да го сключатъ, ко автора -^'/ония, които еж взели врата и прага^ а« сърбитъ—-погато требваше, но еж се били гермвнека^страна въ време на гол4мата часть на.-.: хубавата
изложили твърде много предъ войната, или ония които били ограда. И помислиха, че ада.
съглашението съ своето демон натоварени да сключатъ сепа- нието като разделиха и него?
и стопани "«•••
стративно и прекалено терма- ративенъ;№ръ — не можали да вите обитатели
;
:
';•'•'•''.
нофилство. Ето защо, прави сторятъ това и еж се изложи кориха. ^.-..'.\ ''••-',','':•'•::,::
; с
телство отъ такива партии щЪ- ли твърде{зле предъ съглаше i Непразна измама! о ' ' -^ •
ло да бжде гледано „ c v подо* нието съ?||*емонстративно и пре ( Това. uioie градило хубавата
зпенив" отъ Англия, Франция, калено германофилство—сжщо сграда, наистина й*м> рушите*
Италия, Югославия. Ромжния и не е възможно да имаме. То лит-в и равнодушно не остана.
Гърция. Щомъ това е т а к.а, гава .остава демократически ""И то нито къмъ едните на
правителството, което ще за сговоръ, който си има болши се наклони.
мести днешното, требвало да нство въ "камарата и който, ис Запази своя духъ: като ва
отговаря на две в неизбежни" крено подкрепенъ отъ всич лидните на своята сграда аенй <
. А тия, които .ограбиха (стра«
усповия:
ките партии, отъ целия бъл дата,
вйд-fexa че пустее,
Дп бжде кационаляетичеенр.
гарски народъ, съ "изключение станахакато
любеанн;
Да бжде безпартийно.
на едноф? нтовците, ще може •-•— Етомного
на, заповядайте, оъ
. И такова прввителсто, спо да изпълни всичко онова, за
'
ред ь автооа па статията, мо което купнЪе г. „М. М." ,съ вврямъ ви вратигЬ. •
Но презъ откраднат врати
жало да върне емиграцията на статията си.
страната; да примири вражду
въ полуразрушена сграда едва
ющитЪ се партии или да при
Нека cet забрави партизант ли никого да влезе ще убе
тжпи техното озлебление и ството, не)!а всички да бждемъ дите. - И—Ви
изтребление; да пристжпи къмъ партизани СРНО иа България, за
въвеждание на бързи и ефи да се изкара Родината ни отъ
каси; реформи, които да облек- голтзмата^опасность, нека да иладешка сбирва въ Пловдкаъ.
чатъ живота, да звеилятъ зем не казваме «защо да б ж д е : Пишатъ ни отъ Пловдивъ,
леделиего, търговията, индуст Ц " а н к о 8 ъ , а да не бжда че устроената на 18 т. и. об
рията, еснафит%; да осигурятъ азъ" ~г,н, всички задружно и ластна македонска младежка
прехраната на работничеството чистосърдечно да заработимъ. сбирка е била много тържест*
итрудящитесе класи и да раз- Яко нтзкой отъ дйешните ми вена. На сбирката еж се сте-'
виягъ производството отъ на нистри, по тази или онази при
родното ни богатство Г. „М. чина, еж станали повече невъз кли хиляди македонски млада*
М'" като възлага на безпар- можни, много, твърде"много е жи отъ всички краища на обтйното правителство, да извър лесна' работата съ rfexv Таки- ластьта. Слецъ ; освещаване
ши всички тия мероприятия, за вето ще ,бждатъ заменени съ знамето на Пловдивското д во
прокарването иа които обеза некои отъ другите партии.кои- „Т. Александровъ" била_ уст.
телно требва да се вземе ре то ще работятъ искрено съ роена импозантна манифеста
ция до клуба иа дружеааот».
шение въ камарата, ке ни каз демекратфеския сговоръ.'
ва: съ коя камара ше.работи По този начинъ, българското Тукъ,"отъ единъ баяконъ на
новото, безпартийното прави правителство ще спечели, об хотелъ „Молле" г. Е. Спросттелство. Съ днешната на де щото довтзрие и въ България, рановъ е произнесалъ пламен
мократически сговоръ ли? — Че и въ странство — и ще се спа на речь.въ която между дру*
тя нема'да го поддържа, за- си България.
гото квзалъ; .Обикновено машото демократическия сговоръ
Всекбй българинъ. който недонците въ България се
мисли, и съ право, че още на обича Родината си, требва да събираме да протестираме , аа
си е изигралъ ролята и н убе- тръгне по този пжть. Всичко некои покушения или убиист;
денъ, че само той ще докара друго е гибелно и, ако продъл ва извършени въ Македония.
България до спасителниябрегъ. жаваме д ! се боримъ: кой да Л^встГ^баче ние тържеству)
, Тогава, безпартийното пра дойде ,н«у власть — ние сме ваме"и се радваме, че приежт*
вителство, ще произвежда изг изгубени
ствуваме на тържественото
тори за народни представите
освещаване знамето на иестли ли? Въ последния случай,
родна
Банка
Бълг
ното културно д во 7ТГ •ллек.
то като безпартийно, не треб
ва да има свои кандидати за
курс 0. X. 1925 г.
сандровъ* Дано съ това аааКамбю i a
народни представители—нали?
ме въ скоро време да се аа1вж1ме
(Защото, ако ше има свои ка
върнемъ въ милата си родина:"
K0FCA 1о«*т«
(немее).
ндидати за народни предста
~Следъ него говори оргаза«.упува
прод.
вители, то вече престава да
тора на македонския младеж*
614
6?5
бжде безпартийно, а ще има-, Врюю. '.. [5ро'Фр-'19
ки съюзъ г. Н. Коларовъ, кой
ме „безпартиенъ" сговоръ* — 1!.-НеиА ао.ооо *р. 17
19
20
то завърши:
.
Виеиа
i'l'HU.
•..
значи още една партия!) Яко
4C6
416150
Праг*.
•ioo*p.
31 70 84!50
в Пожелавамъ на македонска.
ли пъкъ безпартийното прави Вврляа*
•
679 50 та "младежъ да дочв>5?деньтъу
6«5
телство, безъ да има свой кан Лондсиъ iJ i,.paflxou.
ciep.
625дидати, остави партиите — и Парихъ '(00 Фраи- Й03
193 — който не е далеченъ, да при178
Атива
1P0
дра».
леви- и десни — да се състе564;646
ежтетвува на подобно тържест100ХИР*
Милано.
заватъ, отъ такива избори, - г Стокхолм 100 »p. 3664 - ' 3 7 4 5 - - во въ свободна и независима
01 80 88 30
ако не се промъкнвтъ въ бол
100 лей • 243— 251
Македония."
шинството еднофронтовци, -- j К/Ьирадл 100 ди»
76 50' 8050
Царвгр,
t
лярн
избраната камара ще преаста-, ЯСенела 100 фраи. 2<137|-;2fi96 50; Мощно „ура* се пт есе отъ
влява'отъ себесиединъ „Ноевъ, А иегерд. 100 фл i i t D507 -'5622 -I хилядното множество.
Следъ обедъ въ клуба на
20 140 50,
ковчегъ." Огъ такава камара Н - К о р ц 1 Д О.Щ. 137
137-j 140-1
1 д. Ke». 682 —I 046 50 дружеството се държаха рефанищо докро не може да се Моитр.
100 «uac. ОО2Л_|9ЧЧЙ1ЙП1 Рвти отъ г. Василевъ на тема
очаква. Всичко това, види се Алекеян.
Напюина
t**-233*™
.Македония преди и сега' И
г. „М. М." съвсемъ йе е ималъ
предвидъ, когато написалъ ста-1
———-—,,. о т ъ ггаиизироне
, . н . Колвровъ на' тема:
тията си. Той не е ималъ и
" *
ската младеж,*»",

Телефонъ 39S |[

А. Д-вЙ Вулканъ^^Варйа ДОСТА ВЯ

е. LUTHER Й.% tomtoads
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ОТКРИВАНЕ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ
л а

Комюнике на правителството

Д.ръ

съввтъ въ Америка. Освиркването на ^ /. РскигЬ и
t 5талиянсни делегати. Раняването на проф. щит%

Ж ДВ^ТЕОЦ

Сефия, 2 0 . Днесъ права
Оовеоъ това подлежч да се Н. Ц. в; врйинеса Е^ДЙНЙЯ вче
ра е пвсетила дввйчеекатв гвв-!
ГиИвкологь лкушвръ
||
тмотвото издаде следното ко I начертаятъ главните линии назия .Мария Луиза" гДвтв t j
София 20. Днесъ в. „Незави-1 плодово, викайки^ t АбагьМу
ул. Съборна Л' г?(зя»>^ Девическата гинйв^Я
върху подвти^воки!* и дру превтвяла блию два часа. Тя .»;
симость" печата следната те- с о л в н и . абахъ ДаяиовтТ»^"^" мюнике:
посетила
преподаванията
въ
'Нъ
.
:
, Ьдедъ вавръвдаиато си отъ
колкв вл.са, разгадала е пйчти!
" Ж Г о Г к р п в а ^ - меж- ^ ™ 1 Ж % ^ . продължително- отсатотвие отъ ги въпроси, съ които ще пма всички
вабинети и е беседваяа:
да-ре- вашите Парламеатъть
дународння парламентаренъ долу Цанковъ!"
•граната и ръ председательтъ 'Отожтстввото на м ръ пред продължително съ •дягвнтвра на
оъветъ итааиявокете делегати
г. д-ръ Свравовт., пй
Настана суматоха, Цанковъ е имадъ съвещание ведвтеая в u pa нв. външн. гимназията
поведениегр, уепъха и здрав&то
отъ групата на Мусолини се
. подь-Воеииии^кпубъ'. T-'-'J
опитаха да предприемате ед ноято завърши еъ ржнопашеиъ както оъ министри!*, така и работи, както п на миоаина на ученичките
бой, съ юируци и оастони, При нои- оъ н£пон виднп лица отъ
Ц. В. принцесата е остана
на демонотрация въ полза на то
отъ виднитЬ представители ла Н.иввъирвдно
италиянскит* Фашнвтк, »i.
доволн* »тъ уред
дфоввт* партии, респективно бранявайки се. в»Н»ха: , д а вн . Дем. сговоръ, ва да се оренотъ управляващите среди, бата на гиинааията и yentxa на
Р Д В О Т Й
-? 137211
, ъ твя на фашизма, въ коя във МусолиниП. докато св наиь- тиера върху редица въпроси.
ученичкитЪ. Тя енапустнала гиикоито
сега
всички
вече
се
си
полицията.
<
то взеха участие и делегати
Тези срещи вероятно ще прибраха въ столицата, не невията съ втлични впечатления.
i i па никои европейски и На италияксинт* делегати 6t- продължат*.
Зеиледълсиата натедрв щ*
~
"ТГ^оходимата аа всЪки търгоцЦъ,
ха нанесени тежи! удари по глапозволи
досега
да
станатъ
направи
опити съ сортови пше
балканоки държава.
Ппрламантътъ ще се открие
Нарлчна ЙНИЖЙВ по закона за данъва ' върху " « д е а
витъ, двама отъ «оито 6feXt вед
т*8и изучвавпя на разните ници въ селата Николаевка,
ДемонотрантвтЬ вотеглиха нага отнесени •* болницата.
^итв
на лицата и дружествата, издание на B w |
вероятно превъ идущата сед
Козлуджа и Русларъ.
кьжь двореца на Авеню Пангарския търговски съюзъ цена 10 лв. св npofl*i|j
пвпя*..!;
На българснйп делвгатъ мица и ще требва да се из- годЗши въпроси еъ които пра Въ сжщите пунктове ще се
силвания, въ който заседава проф. д-ръ Вл. Молловъ еж
книжарницата
Д
и
м
И
Т
р
Р
В
Ъ
в
ъ
1-0;
вителството ще има да св направятъ опити и съ изкуст
работи една програма ва деймеждународн. парламентаренъ
вени
торове.
азбити два предни зжби. ноетьта на предстоящата се- оправи въ предстоящия закоиовъветъ.
Двжуони дънври тези нощь:
двтелеаъ иериодъ.
Въ бившия салонъ на гостилница
ИталпянокитЬ делегати по Ромъискиятъ делегат* npot». сия на Нар събрание.
Д-ръ Ллексиева, ул. Колони 5,
Бай
ли
успе
навредиш,
да
Д-ръ Пашевъ III линия 36, и
вдравиха натруиалит* се мно
избъга.
Полицията
арестува
Д-ръ Жупуновъ ул. Преслав
Каде
е
Протогерозъ
гобройна зрители отъ двете
(ул. В; Левски—срещу общината)
ска
23.
страня на булеварда по шо нькои индивиди инициатори
София 2 0 Въ конференция
София, 2 0 . Сръбските вв
Довечер» 7 часа Мл. Ради
та на кметовете се по дигна отници прод^лтанатъ д а се кална Организация ще има
венвотически оъ вдагане на на голъмото нападение.
Левичарските вестници ги въпроса 8а вдигано запорите занимавате съ Протсгеровъ. важно организац. събрание.
съ обрввцова чистота й вкуст»
цяла рдка.
защищаватъ като добавял., че па. общините, да се измени
Присжствиетр
не
всички
чле
T
t
заявявать,
че
той
е
билъ
Отъ н-вкои ср^ди това 6Ь скандала не билъ организи
нове необходимо.
на 0аен/п» Калввъ i-mсхванато като провокация и ра нъ отъ по-ранр. а е избух- закона за прехраната и one въ Виена и че плтуяалъ съ По случай откриването музея
EniiUftVDnM'L
представитель иа пншущитв
кулата
паспорть на нЪкаква вападненадейно следствие на
не следъ продължително вре налъ
покойния Ллеко КонстантнЕДННСТВеНЪ машини . А Д Л Е Р Ъ |
прекаленото п а т р и о т и ческо
Обширно се говори по жи на държава. САЩИГЬ съоб на
новъ въ Свищовъ, наредено е
ме една група вапочна да а държане на италианските де лищния въпросъ.
за
Варна и окржга е книжарьтъ Д« ДИМИтрвН;
щаватъ, че Протогеровъ -св отъ Главната Дирекция на же
срещу
общината.
Г. Нвбанчиевъ—София 14Q
твкува оъ развалени яйца и легати.
Варненсквятъ кметъ П. Сто намира понастолщемъ въ Бу лезниците до всички гари да
продаватъ до Свищовъ отъ 21
яновъ се изказа вя по*уси иурещъ,
23 т. м. включително цйли
Ауденция при Царя лена дейност» по вавдравява- В. . Политика" отъ 17 т. до
билети,
които ще важатъ и за
ще тръгне не 25
-. ; София, 2 0 . В. „Епоха''
м*> разправя на дъхго, че Про- завръщане отъ Свишовъ отъ
Вчера Царътг при* на ау нето съюза на градовет*.
томвриЙ т. г. ren1
Нвбра се комитетъ на съю
23 до 25 т. вкл.
-днеоъ помества уводна ста денция въ Жекстчрадг под
тогеровъ
щ^лъ
да
замине
за
тия на Кр. Паотуховъ по председателя на; Народното за на градовете: Г. |Маджа- Гърция, ва да се срещне оъ Ренлами въ града ia в. Вар
м
външната политика на Бъл събрание д-ръ Бьрисг Ваивъ, ровъ, Дечев* и ,, Хриотовъ
ненски Новини се приепатъ въ
Желающите
руски
бежанци
да
заминатъ
зв РУСИ
отъ
София,
Стояновъ
отъ
гръцкия
и
•
ръ»
председатедь
гария, въ която между дру- който снощи вппжтува ва
павилиона до Обществения столъ
да
се
отиесатъ
доканторега
;
Варна, Х р . Стойковъ отъ Пангалооъ, като оговарялъ (бюро плтна повиниостъ), Аген
. тото кааа:
столицата.
Русе, Минлшщовъ от* Дле- новъ преврагъ въ Албания, ция „Фаръ" срещу Ситето, тюВ. Вичевъ & П. Пешевъ и А. Шкроновъ-Вар
„М-ръ Калфовъ, който
тюнопродавницата
на
ул.
Ц.
БовеиъСтоицевъ
отъ
Видинъ,
ул. .Гебровске" У4 39, телеф. 45
представляваше
официално
ва който обещалъ !5 000чет- рнсъ до Стоилъ Салаиджипт» и
Кожухаровъ
огь Габрово,
държавата въ 0 . Н., се за
иици въ 8вм*на на което въ Печатницата на Добри ТедоАнгора, 20. М-рътъ на Канааиреки <ъ?% Вургевъ,
върна отъ Женева, но тъй
Албания пгЬла да. двде пълна ровг.
,;Въ провинцията—- втъ иашибввумно, че едвала и сега външн. раб. Сефакъ Рущвтъ Иеановъ отъ Дупнйца, ДрендвЪ мобилирвни
свобода
ва
нахлуване
въ
Ма
ски
отъ
Шовдивъ
ж
Савовъ
т4
наствятели.
.'се внае ва пристигането му,
в не ивбилнрвнн
Й
дадо въ чеоть; на Сам, оть. Враца
л стай ва бекяри и ивлочленио
кедония и Сърбия.
както и за работата която е Радевъ, бъдгар. пьдвои. м ръ,
•нааи нощь яъ циганската ме семейство въ ул. „Жиизифова"
възложена по въпрооитЪ, ко
хла
задъ турските гробища се
София,
2
0
.
Следствието
но
1-3
, СТАРИЯ БОРЪ
Бьжанци идатъ...
ито. 0£ разисквани въ меж обтздъ, на който Присльтртвув подпалила една голема купа 21.
убийотвото
на
бореца
Ненчо
ва
цт>лиятъ
виошъ
персопадъ
сено и и хпастуна. Пожа
находяш> се на ул. i
дународния парламент Ш.ма
СОФИЯ, 2 0 Между сг- Цанковъ продължава. Следст отъ
г
ра е застрашавалъ всички кж- Mrlnffll купУ 8амъ ectKBKBH темврйй се Дава ПВД1|
нужда още никой да 8нае на М вото на външн. раб.
юзнвческата комисия п е й * вената влаоть вече е устяно щурки наоколо, но благодаре- П Ц У П п унищожени пощен
Спорвзтмеиив при П^|
това".
Днеоъ С. Радевъ има про селваметовъСоЛуеъ съоб вила, чв това в бвло отмъ- н и в н в Д " м а стражари които ски мерки. г\дрео:
ски,
тютюнопродмниц»
„И м-ръ-председ. Цанковъ, дължителна среща • съ Измвтъ щава на главната, дирекция
даватъ десетина внетрела и Налустиянъ Свтв 44 — Вврвв ул. Ц. Борисъ, 3 , ;,
щение ккто ве има нредъ вдигатъ тревога въ махлата.
1—1427—5
подиръ месечната ой почивка
на трудовите . зенледЪлски
паша
видъ,
че
и
другъ
ижть
е
от
Надошлите
житвпи
съ
гоп^ми^
о» вавърна отъ чужбина, оба
стопанства, че въ България
успеватъ да потушатъ
чв и той пази гробно мълча- Обтегнати отношения щепрястигиатъ нови бъ- редено орещу^Ненчо Цанковъ. усилия
ЖУВНЬПУ
пожара.
Провадия
Направени
е
х
нови
арести.
' жив ва резултатите отъ свое
жанди^
а
именно
"800
отъ
Предавамъ
уроци
по
френейй
*
ймвто не ^вЙ^сЪяйЦ'
Дружеството на черковните
между Ромъния' и Гърция
Следствието продължава.
то плтуваяе.
Драмскс, СервБо 'н Др. седа
нвте Швейцарска пле
служащи въ гр. Варна въ об и немски езици. Подготвямъ сла
СофИЯ 20.'Огъ Царпградъ щото си събрание, изслуша от би ученици и Ж6ЛОГОЩИ. Пре
Въ о т а т а я т а по-надолу
София, 20. Отношенията • 6U0 траквВсхв семейства
тачна машина Tipcife:
оъобщаватъ,
чь ва Ангора чета на делегатите на 11 кон- подаването водя практически
•е говори за нашата дипло между Ромъния иТърциа • * v* 2 6 0 0 души.
я при
.
бръс
ваивиаха сръбския и роиън- гресъ и избра ново управител и теоретически. Справка
НоИчевъ
* ТаМноЬ,
хацияя и лошото настроение, силно обтегнати.
0
нарница
„Фигаро
Провадия.
но
тело
въ
съставъ:
Председ.
ул.
Вледислевъ
%к Щ
оки
иъдн.
м
ръ,
дето
се
срещ
като завършва оъ следното: Ромъня е отправила но
1-3
дяконъ Догановъ, секретари
Убитъ
войвода.
Варна
наха
оъ
0.
Радевъ
и
турския
„Най-малко сешшнитгь ми та до Гърция, ет, която се
Ив. Доковъ, касиерь Христо
София 20. Отъ БЪлградъ.съ пълн. м-ръ, ва да оговррятъ Цаневъ, съветници: Стойко Амистри еж били въ контактъ
cz парламентарният пред заявява, че ще се ватворятъ общвватт», ч« при престрелката »я едва~ близка конференция, танасовъ и Ст. Колевъ, контр.
П о с е т и т е л и т е иа С О Ф И Я
близо до Щипъ в падналъ убитъ
• етавители; най малко тгь ех всички гръцки училища въ българския бойвода Ив. Злата която ще се състои • не въ комисия:' Г. Илиевъ, К. Поповъ
далечно бадаще въ Цариградъ и Ж. Павловъ.
иаввболени съ еъншни полити Ромъния, ако не се дадатъ ревъ.
Епархийсния духовенъ съветъ
?чсски въпроси и най-малко тгь училищни права на куцовдаНай-големия реномнранъ хотелъ въ центъра иа|
днесъ
ще разгледа 6 брако
еж проявили склоностъ да ни ситв въ Гърция.
еж ДЕБНИ
столицата съ 100 легла. Светли стаи
|
разводни
дела,
1
за
въстано'поевещаватъ е» дипломацията.
София, 2 0 . Указа ва дига вявание на бракъ, ъ .\ помири
София, 2 0 . Днесъ по д *
Наново ремонтиранъ. ГолЪта чистота
Дяже Рлдославовъ бгь несравлото орешу централния коми- вв военното положение ще иа- телно, 1 за незаконно съжи
пет ммхдърг и по открои 3 духовни, всичко
Парно отопяоике
Цени твърде умЬрвии|тетъ ва единия фронтъ иро- дезо по всека вероятноо!Ь телство
12
дела.
Входъ стньмъ пасажъ »Св. Никола* ?10|
свободна зона. Откри дължи разпита на свидете утре.
ването Речьта на лите.
2-1390-10
Пазара на хракиИ. Варненска стекова борса
Рентмсъ.
София,
20.
Днесъ
в
ъ
С
о
ф
,
• На 20 т. м. •, пристигнаха 1
организация. Разкритието.
София 20. По въпроса ва вагонъ зимница 575 л. Ю0 кгр,
Атина, 20. На дадения снощи в, п. оддъ лпо д*лото .срещу
Арестнтъ.
въ Солунъ банкетъ по случай членовет* на Соф. военна пазара на зърненит* храни
вагона бобъ 570—750 лв
; София 20. На, в. „Бердп- откриването на свободната во- = комуниот. оргаиизация про- въ иаоъ Б зешед. банка из 3lVsвагона
кукурузъ 372*50—385
неръ Тагбдагь'' оъобщаватъ
ВАРНА
даде бюаетинъ,-въ който меж лв., Т вагонъ фий 490 лв.
ГЛаслини
ввлосни:
лунст.,
специалнтетъ,
супериоръ( ввст»*, #»»'
произнесе
(речь,
въ
Всички
артикули
беаъ
изме
отъ Москва, че въ Украйна която меж^у другото заяви ницигЪ.
ду другото се казва:
лийеии дървени иаслп, соя турсви сапуни, яарсило«»г ю1Ц»*1 #«*'
нение. Останаха непродадени 3
отъ агентите на чрезвичай- следното:
Търговията на зърнени хра
'
твдрала", липони италиански прика,'Аигл*!Йсвисинъ камък »М«в*к|
София, 2 0 . По д*аото оре ни въ насъ презъ течението вагона бобъ.
квта била открита годъма ан
.Гръцштъ народь енасочалъ
филдъ" Хояонд. херекги, сарделилъ варели, сард* в> яутии еЩ
Вчера пристигнаха въ Варна
си път, -преустрой щу Турлаковъ днеоъ се раз иа този месецъ^ се развива вагони: 3 зимница, 2 кукурузъ,
Циментъ Г р а н и т о и д ъ и П ъ в ъ на едро нщЩ
уибодшевишка организация. вниманието
ството на страната и нънъ * t - питаха свидетелите Нягуловъ, подъ натиска иъ падащите 1 бобъ и 2 фий, всичко 8 ва
Поповски отъ прочутата фабрика Цаиновъ,
1
въ състава на която влизала лото на мира.
Иосифовъ и др. отъ които
гона.
Делийсни и Сйе на едро.
>|
цени
по
външните
пазари.
Свободната зона съставлява се установи, че на Стоиловъ
много съветски полицаи и
•в-ВШЗ Телефонъ 45. Телегр. адресъ : Вичевъ.
\^
во
Натегнатостьта въ предла
•идни
Д°ка8ана
твлство
и това.
Тя е отпуснато големо количеот
Русе, 2 0 . Русенските ко г
—2 чиновници"
»ицица въ
въ УкваТ
украй- с"°
намира
патя
на
свътовние
ганията п диренията изглеж лоездачи, конто 6txa (тишли
ще намерите "•»« •**
на. До запов^дь на чрезви- т* интереси. Чреп свободната во епнртъ.
да да намери отчаоти олуш въ Силистра, се гавърнаха
министрациата
на-1чадката биди арестувани сто зона, чието функциониране е за
.Варненски
Новиии
никъ
въ
последната
заповъдь
обратно. Те се хвалятъ съ ра
почнало отъ днеоъ, гръцииятъ
иа М ра на Финансите от достния приемъ, който имъ е
тици граждани между които народь доказва съд^лаГ че п"итазгодишната изложба носително новото наиалепие
/ украински губернатори.
тежава територии оту изключи Въ
указанъ при госгувгн-то ^
винарски и спиртни произ
телна ватность, не съ«гоистична
Предизборната, борба.на цель, но въ интереса на всич ведения/ която" Ще се',"'състой неиит-Ь .храни.
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НА АПТЕКАРЯ ЛАЗАРЪ ГРОЗЕН
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Ковфедщша на ш и ш * .

Пастухавъ за мълчанието

ЗА РУСИЯ

утъщъ шмохоЗъ Сприусъ

h та ваСРар

Даватъ

Грандъшелъ..г1АКЕД0НйГч

СОЛУНЪ

Антиволшшшка

В. ©ичевъ & П. Пешега

ркнЕтни готова •

въ Лондонъ, между другото
^Софип 20. Соц..д вмоК р ахн . ки народи въ всичии стрвни.
ще има и специалеиъ отдЪлъ
_г а _ . Гърция е проврипа в«ч« на особени алкохолни антики.
^Ьиаирмиха ново окржжно
жо своитЬ бюра въ п р » ^ " своето желание за ватвърдявв- Като-най-стара антика е единъ
цията, оъ която оа aafip««^ Цето на мира чрезъ сьтрудни- ликьоръ, който 'произлиза отъ
винарската изба на Напалеона
м ш в а т о и д а е RnflnnT,.tTT чеството на всички народи
и който носи датата 1811 го
с
предотоящат* избори Пп
Откриването
н*
*ободна
дина;
следъ това идатъ н-Ькол*
о*щиа начинч. п »& ири -. ц о та зона съставлява ио«о осе ко бутилки шери, които про^
е» нац
иап -либералите
«Г«
поотапиаи
u
изхождатъ' отъ избата на Ге
а Р Д В 0 зателно , ХдокаяателстЬо. Това
орги
Гол^мъ брой по-старй
»вврвад А в 4 „ а » И8Лв3атъ
°
желание га paseurfluemt • м а вина IV.
ще бждатъ изложени са
»» никоя o6m«L
ааеъса
«мва,ИотГ
" о с т о - мпопанскитп врг»ки осигурявамо за показъ, понеже тв по
мира за д*дю време- Днешноради своята старость _не мото правителствв има случай гатъ да се вкусватъ. Що се
касае до изложенит-b ликьори,
н
А рекция
« полицията ППТ„
та да формулира предложениетона посетителигв ще се даде
*<* даването меокду^роОна възможност!, посредствомъ ед
форма на железния плтъ но специално устройство поне
Данцтъ-Солут сг г*сль, щотода вкусятъ мириса имъ.
[всички заинтересовани страни
Рвкпвмирайт* ч р в я ъ
W»o с ж посегна^ **ХЪ
ВЪ
«авота ой.
Р*УU моимпв да си пвслтатг\
В в р Н в н С К И НОВИНИ»

сг new'

София 20. Успешното при
ключвай» на проговорите в»
уреждане всички въпроси оъ
Видинъ .20. Завчера шъ ед Турция се посрещни въ в ячно оею въНикополско илбух ки пожп*пчеоки оръди оъ ис
ня пожвръ въ хамбара на крено вадовоютво.
Димитъръ Конзтантиновъ и ое
пренесе въ кръчмата па Ки
Съобщаваме на поч. Варнен
рова. По лииоа на вода ири ски търговци, че въ града ни
гаоенего било употребено ви пребивава главния представино, което бидо екдвхправо въ тель за България на известсъседния хамбиръ. Влагодаре- -нит-в на Варненското общество
ние аа виното , аожарътъ
който се настанилъ. въ хотель,
бнлъ зягасенъ.
„Москва" и приема да прего-1
Берпмнъ, 2 0 . Райхотагъта варя за учредяване на пред
ставителството за града Варна
в*роятно ще се събере на 20 и
околията
1—1423—2
цоемврнй u иедйага ще "ое
ванимао еъ Локаровая догоЧетете в. Варн. Новини
воръ.

Ззгакив пошрв £1вино.
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жетв и да продадете своя само иа прочутия
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к«Ятв,ое cicTw редовно B,t„„

явг^рШШ
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