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•ДБОНПМЕНТЪ: за година 300 лева
за 6 месеца 160

л , за 3 месеца 80 л.
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TftHcrfifuv 100 II ОБЯВЛЕНЙЯТ по 1 50"лГквГсм."- Приематъ
I ЕЛЕЦИ, ПР Ja0 и се въ агенция „Книжнина" до-пощата

ДОБРЕ ДОШЛИ!
Днесъ Варна има високата
честъ да посрещне като гости
въ своята среда най добрите
и доблестни български синове
— запасното офицерство.
Днесъ събрано то отъ всич
ки краища на измъчената ни
Родина, ще направи прегледъ
на'свокте редове, ще провери
силите си и ще разежди мер
ките които му предстоятъ да
вземе за благото не само на
своето съсловие, но и За добpqTO на целиятъ ни народъ.
Защото, достойните българ
ски синове—офицерството, ectкога е живепо съ болките и
страданията на народа си. И
тогава когато отечественни ин
тереси еж го призовавали по
бранни поля, и когато стекли
ice обстоятелства му наложиха
>да се раздели отъ бойните си
другари — войниците, неговата
душа е била винаги близка до
народа, неговото сърдце не
разделно е туптяло съ народ
ното. Той се е радвалъ съ ра
достите на Родината и е проливалъ синовни сълзи при ней*
ните страдания.
Хиляди еж примерите които
говорятъ за това, но послед
ните събития които преживъстраната и участието на наше-^
то войнство т- запасно и дей
ствуващо—въ ГБХЪ, е венецът
изплетенъ отъ най-неувехващи
Цветя на преданость и самопЬжертвувателность и техното
дедо вечно ще сияе като ореолъ на възвишена лкзбовь къмъ
Родъ и Отечество.
Требва ли да споменемъ за
величавите епопеи които съз
даде нашето войнство по бой
ните поля, за вечната слава
съ която окрасиха своите чела
иа р о д и н а т а
ситамъ
при ОдриНъ и Чаталджа, Тутраканъ и Струга и безброй
още знайни и незнайни пла
нини и поля?
He, rfe ок тъй пресни въ
ламетьта ни, че само спомена
ването имъ буди у насъ избликъ на възторгъ но който
веднага се прелива въ болез
_ненъ трегтетъ—болки до сълзи
по нещо много мило, скъпо и
близко, но загубено, откженато
отъ сърцето ни( отъ което
още сгруи света родна кръвь ..
Но, следъ тежката скржбь
иде утехата.
Народъ който ражда такива
Синове, неможе да загине
Синове, които тъй беззаветно се самопожертвуваха за сво
ята Родина, ще я извеггьтъ на
спасителния брътъ и те ще и
подготвятъ светли бжднини.
Не те ли спасиха страната
отъ позорния дружба шки гнетъ
и
отъ пропастьта къмъ която
я
тласкаше единъ самозабра
вилъ се тиранинъ?
И отъ него день и до днесъ
нашето офицерство въ запасъ
и подъ мундир ь — денонощно
бди надъ сждбинит-fe на Бъл
гария. и благодарение на не
говата бдителность отечествот
о бе наново спасено отъ голъмата пропасть къмъ която
се опитаха да го тласнатъ пре
датели и изроди на народа ни
презъ последните дни
Имайки предвидъ всичките
т
ия д-Ьла на нашето офицерСТво H
> *e можемъ спокойно да
се
надяваме за подобри дни и

tf.;ii-.u;>'.n.'i ,

да му поверимъ отечественните сЖдбини.
"-И ватова когато днесъ те
еж се събрали въ нашия край
морски градъ да проверятъ
своите сили и да набележатъ
своя пжть, ние сме уверени,
че покрай своята чисто орга
низационна работа, те ще взематъ и решения, които ще
подпомогнатъ' заздравяването
раните на изстрадалата Ро
дина и извеждането и къмъ по
светли хоризонти.
Ние се надяваме още, че въ
тези дни на безпътица, разколъ
и липса на идейность, дни въ
които едни ржководени отъ гру .
би партизански интереси а дру
ги отъ личнн амбиции пакъ се
опитватъ да разпъватъ на
кржетъ България, да разединявагь народа и да разпокъсваТъ неговит-fe сили, ТБ ще издигнатъ високо своя мощенъ
гласъ за да кажатъ на остана
лите още заблудени български
синове:.....
„Опомнете се! Днесъ Бълга
рия има нужда повече отъ всекога отъ сплотени сили. Не
разединявайте народа а го обе
динете подъ общото Знаме на
Отечеството. Нека всички се посветимъ въ .служба нему.и бждемъ уверени че когато успеемъ да създадемъ добри дни
за Родината си тогава и ние
ще добруваме!"
Съ благодарности къмъ за
слугите които еж допринесли и
съ. тези надежди, ние горещо
приветствуваме скъпите гости
на Варна — представителите
на родното Войнство.
Нека отъ Вашата безпримерна
самопожертвувателность, Любовь къмъ Отечеството и сплогеность вземе примеръ целия
народъ и да се посвети въ
служба ня нашата хубава и
мила Родина.
Добре дошли с к ъ п и чада на
хубава и доблестна Българ>я!
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rontmoTo дЪлона конспирацията въ варненско.
Снимката пи дава подсаднмигЬ, карани еледъ заседания оть залата за затвора.
•'•-'.*'

КОНГРЕСА
на зап. офицерство.
Дневенъ редъ
На VII редовенъ конгресъ на
съюза на запасните офицери
на 19 юлий 1925 г. въ гр Варна
На 18 юли, 2 ч. предварител
на среща на делегатите.
На 19 ЮЛИ( 8. ч. пр. пладне:
откриване конгреса, изборъ на
бюро за конгреса, избиране
разните комисии, приемане
правилнина, следъ което деле
гатите ще участвуватъ на панахидата, молебена й манифе
стацията.
Следъ пладне — работа въ
комисиите.'
20 юлий 8 ч. пр. пл Докладъ
по проверката на пълномощи
ята, отчетъ на централното управление, докладъ на прове
рителния съветъ и разисква
ния по отчета.
Следъ пладне 3 часа. Разиск
вания по отчета, по Сждащата дейно^ть и одобряване от
четите и освобождаване отъ
отговорность
управителните
тела
21 юлий 8 ч. сутрииьта. Рефе
ратъ по културно-просветната
и общественна дейность на
съюза и докладъ на комисия
та по въпросите внесени отъ
д-вата.
Следъ пладне 3 Часа. Излетъ
изъ околностьта на Варна.
22 юлий 8 ч. пр пл Докладъ
на* комисията по изменение ус
тава и на тоя по резолюциите,
разисквания и приемането имъ
Следъ пладне 3 ч. Разглежда
не и приемане бюджета на
централното управление, из
боръ на централно управление
върховенъ съюзенъ и прове
рителни съвети и закривано
нонгреса.
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' (Снимка Фото д'Лртъ,

1) Музиката на 8 дружина, 2)
Опълченско Дружество, 3) Д-во
Сливница, 4) Председ. Съюза
. запас. ОФИЦ. въ 'България, На-

Ч8Л1'Ивъ варнен. гарнизонъ я
председ. д-no аапас. ОФ. ВЪ Вар
на, 5) Делегатите на VII ред.
конгресъ, 6) Офицерите на Варн.
гарииаош, 7) Д-во вапасните
ОФИЦ. Варна, 8} Д-ио иа вааи
подофицери Варна, 9) Д-ио на
инвалидите,-10) Машинно уч-ще,
11) Рибелонно. уч ще, 13)Макед.
Д-во „Ср. Миладиновим, 13) Ма
кедонското д-ио „Т. -Алекспидронъ", 14) Тракийското д-во,
15) Илинденско д-во, 16) Добру
джанско Д;ВО. '

Н-ра колона.

София, 18. Сръбския в-къ' tipлитика е получилъ една .телегра
ма отъ Букурещъ, "въ която:_ со
съобщава, че България й Ромжния с« се споразуиъли' по воен
ното обвзщетение,' като България
щ-ъла да плати 520 милйойа "лв ,
кояте суиа е покривала «,всички
роммнсии искания за ,обезщете
ние и реквизиции. ' ' '
^
Б.Р.Въ-София не се знае
нищо по тази спогодба.1 ,г
_
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СофИЯ, 18. Новия цеитр.
комитетъ на занаятчийските
сдружения е имааъ първото
ой заседание, на което г$ тбранъ ва председатели"' на
София, 17. Пост -приежтетвие
съюза Н. Машиаовъу- секрвна драгиевист. въ Ст.-Загора е
тарь К. Златаровъ И квоиеръ
решило да се свика драгиеви„Соколъ" и спортните клубопе: Н Михаидовъ. ••/• < * , гч j
ския конгресъ презъ м. септем •
„Шипченски Ооколъ"; „Диана",
врий въ София: На конгреса
София, 17. Продълусаватъ
Владиславъ", „Юния Ти.ча",
ще бжде подложена на ново
теръ", „Приморецъ", „Лрдвниъ", да се иолучаватъ СТОТЙЦИ те
разискване подобрението на
„Тигъръ", „ Лтлантъ", „Бенков леграми до пост. ириожт. на ли• Никулденската декларация и
ски", „Доброгичъ" и „Черно
ще се вземе окончателно ре
бор. натрия отъ всички кра
море".
.
шение за бждащата тактика на
МаниФеетациша отииа до гор- ища на царството, оь, които
партията; ще се установи окон
нята
таетъ на приморската гра най-остро оо. оежждатъ «рнзчателно: директивата за прие
дина
и
завършва следъ освеща- колаиците.- •
•
мане на нови членове и друж
поне паметника до пограничния
би, както и отношенията на
Числото на наць» дибералипостъ.
съюза на зе*мледелците къмъ
тЬ се увеличава въ Кюстондругите политически парти и пр.
дилъ,. Пазардяшкъ и гр. • ^
По този случай отъ рдобре
София,
18
Предъ
видъ
пред
осведоменъ източникъ се съоб
София, 17. Огь вчера се
стоящите съкращения на учи
щава, че на конгреса ше бжрал"лежда
деаото срещу Антелския персоналъ въ Царст
датъ допусгнати само делега
юлъ Воденичаронъ, който' се
вото,
м
ръ-председ
jr.
Ял.
Цантите на дружбите,"които еж се
ковъ е отправилъ едно окръ обвинява,, че на '25 "'май'', е
записали и приематъ никул
жно
до училищните инспекто аотрелялъ въ квартирата си
денската декларация.
ри, въ което имъ дава настав съпругата. си Екатерина. lift•
На този конгресъ ще приления да б/кдатъ справедливи
ежтетвуватъ около 200—300 ду
при съкращенията, които ще кон огь снидстелите твърДпгь
ши съ огледъ на военното по
правятъ, защото едидгь дзбъръ че той е билъ ииинъ. .Обвиложение въ страната и за да
учитель
се равнява на сто до пяомиятъ отрича да в и-зиърне се събиратъ повече хора,
бри
бадащи
граждани.
• шият. >Спйотвого като заюш
както и за да могать' ДрагиРедъ за манифестацията.
ва,- че тя се е самоубила.
Мрътъ
апелира
да
се
избе
евъ и 200-300 души да свърСледъ панахидата и молебена гне всекакво сътресение въ Toft о бившъ агонгь огь общ.
шатъ по-добра работа, откол
въ съборната църкиа „Си. Бо учебното дело и да се отбег- безонаотн6о1Ь и" ежда днесъ
кото съ множество.
городица", атниФеотвцичта. гю- ватъ огорченията всредъ учи
тегля съ следния редъ;
телите.
.- го оправда
Пвч. Д.Тодоровъ, Варна П. 85

Конгреса на дршншит

1) Муви ката на Флота, 2) Гра
жданството, е&дтш, адвокати и
др. държавни чиновници,'6)Д-во
„Юнакъ" 4) Отряда „Боискаути", 5) Турист, д-во „Орлови
гнезда", 6) Д-во Б. Й. М. Сговоръ, 7) Колоездачното Д-во, В)
Добруджанското колоевд, д-во

ОгрГ5.

.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ-

35 милиона лв. за евтеви жилвща

Л$1 354

Ето защо, азъ ще се спра Ст. Лазаровъ, Ст. Ивановъ и кета който ще се даде въ чесй
надъ всЬки единъ мой дове Дим; Германовъ.моля леко на на делегатите следъ конгрес^
реникъ поотделно: Анастасъ казание да имъ се наложи, за Записвание на желаюцщт!^
Ссфин, 18. Оня день и
на
конспираторит*
Всрнп.
Симеоновъ е билъзаплашванъ щото те ако и да еж извър внасяние на сумата се извг,р|
вчера м рътъ на финансите
отъ
Бл- Касабовъ съ смърть шили нещо то е отъ наивность идва при касиера въ друж^|
3 А С Е Д АНИЕ
е конферирвлъ съ управите
затова е станалъ конспираторъ. Хр. Хаджиевъ—да бжде подве* канцелария отъ 10—11 ч ш !
на 18 юлий сутриньта
ля па Н. банка за отпускано
Лнастасъ Симеоновъ е билъ денъ само по чл. 2- Абдулъ пл. и отъ 18-19 ч.(б-г7чм|
сл- пл.) или въ сладкарййц!
35 мианоиа лева кгоцитъ аа
блаюроденъ човекъи храбъръ Салиевъ —по чл 18
Речите на защитата.
Ив. Мариновъ е немалъ во Мзриновь до 20 т. и. вади:
офицеръ, награденъ съ ордени.
постройка на евтини жилища
Защ. В. Родевъ.
лята
и възможностьта да се
За него моля оправдание. Ни
Зап. подофкцврено д-во rioKil
по кооперативенъ начинъ.
Гда еждии, както и проку кола Ковчазовъ призна добро оттърве отъ функцията, която
нва
членовете си да сл. явятJ
Следъ об. банката е yub-' рора се изказа, държавата волно всичко и той престанал му е била възложена. Той се
въ неделя 19 т. м. 7 под ч|
следъ
войната
се
намира
въ
домила м ра на в&трешнптЬ
да работи още презъ февру обвинява отъ съидейниците си сутр. въ клуба отъ кждето щ|
работи, койго ще съобщи на положение на самотбрана, ари и моля наказание по чл. 2 въ бездейн-сть. Моля да бж се отиде на панихида, мопе<
вследствие на условията, които
бенъ и манифестация" notny.
строителните кооперации и се създадоха най вече благо ал. 2. Слави Славовъ се приз де подведенъ само по чл. 2Иорданъ Иваровъ прави при чай конгреса на зап офицери.
/веоъ кредита ще б&чз раз- дарение на външни внияния, на и въ трите си престъпле
ния. Моля за него справедлива знания и се е отказалъ отъ
Нац. Либералите се канЬг,
даденъ.
условия които доведох*, до не приежда. Илия Христовъ му е конспиративна дейносгь презъ
чуваното злодеяние — атента въздействувалъ' К Кондовъ но 1924 г. моля по справедлива въ неделя 8 ч сутр. въ клу
ба на партията за да взематъ
София, 17. Надь столица та въ църквата св. Неделя.
той е възприепъ неохотно да приежда. За Ат. Кършаковъ-- участие въ тържествата по
та снощи се изля .незапомнен*
Следъ като защитника изло работи за комунистите, и следъ по чл 18.
случай конгреса на зап. офи
За Ат. Георг. Димитровъ — цери.
проливень дьждъ. Придойдоха "<и «еколко доводи за да до-, ^ п к а дейностьсе отказва Да
Сухдолската и Иешовската к а ж е ч е 3" 3- 3- " t M a о б Р а т , , а бжде подведенъ по чл. 18. Пе- по чл 18, а сжщо да се вземе и
„.„„ и„, серазлеха
,„,„
не може .,,_.
Черноморсии юнакъ покани
га
предвидъ, че е непълнолетенъ.
реки
кванта ш~ силас е ип рследователно,
ню *•,,,„,.„*,,-.
Филиповъ
се п пгямпппита
самопризна,
t
i
i x u въ
a6iiin.pmu.ui
неГОВИЯ „_,„_
М„
и л о ж и
к ъ м ъ
гппявоПпиа~
и г . „ ,
юнаците,
юнакините, юношкиНикола Калиновъ — като инсп аве
тгь Вулина ливада п Ючъ- Ьовереникъ който е аоесту- л
Р Д™ в а "Р и стда. Ив. валидъ отъ войната моля спра те да се явятъ на 19 т. м, 8
/•-.,„,*
,
довереникъ, които е арест у дчленъ
е билъ
обикновенъ ведливо наказание За Алек- и пол. ч с. въ . Юнашкия саИМИ тровъ
на комун
парти?
аза:
въ пълна юнашка форма
Wimib.
команда
-когатоизменение
държавата
взе- за справедлива присада.
hi/наръ, Пожарната
като наводпиха
у.т- кванъ
преди
^закона,
партия и моля
Ста- сандъръ Серафимовъ по чл. лонъ
за
да
взематъ участие въ но>
маше
мечъ
въ
едната
си
ржка
18,
азаХр
Харалампиевъ
и
Нениславъ Златевъ се билъ заоть снощи употребява усилия
да се зашити съ другата пра елъ съ образуването на тран шо Брайковъ — оправдателна лебена и манифестацията по
да спасява покъщнината на веше велика милость — 'дава
откриване конгреса на
съюзъ, който е билъ приежда по липса на доказа случай
пострадалипт Мною семей ше амнистия." Следователно, спортния
запасните
офицери.. Присжтлегална организация. Ако има телства,
ства временно ек настанени държавата нЪма за цель да отговорность да носи н^кой Защ пер Сгойчевъ Георги. ствието на всички е задължено
наказва; а да сплашва, за да за че организацията е била
въ училищата.
Манедоисното благ. братстю
Защитникъ съмъ на 17 ду
предотврати престъпленията. въвеждана въ другъ пжть, то
„Т.
Александровъ" канивсичйи
Защитника изнася че него е Марко Вичевъ, Руско Пет- ши конспиратори, азъ ще се членове на братството да при
вия довереникъ Петъръ Миха ровъ и другите въ транспорт постарая да хвърля по'-вече ежтетвуватъ на панахидата.и
Гофмя, 18 Презъ м. августъ иловъ споредъ свидетелските ния съюзъ, моля да бждатъ светлина върху деянията, кои манифестацията която устрой
ще се състои църковна кон- показания се е, затворилъч и оправдани. За Длександъръ то еж извършили.
За Ив. Стоевъ Антоновъ мо ва съюза на запас, офицери
ференция въ Стокхолмъ. Деле- стоялъ цели 3 месеца въ до Димитровъ и Коста Стояновъ
въ неделя 19 того 9 пол. ч. с.
гати на българ. чернова ще Ма си и се е отказалъ отъ моля да бждатъ подведени да ля оправдат. ьриежда. За Ив. зборенъ пунктъ въ салона на
Славовъ Къневъ ~ сжщо, за
бждатъ: митрополитъ Стефанъ конспиративни действия
отговарятъ не като организа
братството Присжтствието на
епископъ Байски, протоирей.
Въ заключение каза че по тори, а като членове по чл. 2 П. Еребакановъ - - сжщо
всички членове е желателно,
Цанковъ, проф. Глуховски, нач отношение на неговия довере
Дим. Вампоровъ обвинява се Общото
събраньена братство
на вероизпов отделение при никъ може да се приложи са и 16 ал. II.
погрешно и не е билъ членъ, то насрочено
(отдихъ).
за тоя день се
върнш. М во г Цветиновъ и мо чл. 2 а не и 13.
за това моля и за него да се отлага за 26 т.
м. ' :
Защ.
Кап
.такь
Антоновъ.
пасторъ Фурнаджиевъ.
издаде оправд. приежда. ПаЗаи'. поруч С^ойневъ До«о.
Културно просв. д-во „До
Отъ инструкциите, които се велъ Ивановъ, Тодоръ ФлаСледъ кратко изложение за четоха се вижда, "е лицата, ровъ и Дончо Минчевъ се об- бруджа", кани членовете си да
конспиративните действия въ които еж били назначавани на виняватъ, че еж влезли въ гру се явятъ на 19. того неделя въ
София 18. Споредъ народния Варна, каза че действително е отговорни постове не еж били па, Но се установи, че въ та 8 ч. пр. пладне въ клуба на
представитель М. Диляновъ, имало такива деяния, но неза- питани. Въ Барнен- оргапиза- зи група не се е говорило за д-вото Добруджански квар
дружбашъ, лансирания слухъ вършена затова ще пледира циГвсъкаква деймость следъ политика. Подписали на дове талъ, 'за вземане участие на
отъ Н-БКОИ ежедневници, че за справедлива присада на арестуването на Д. Раевъ, 20 11 рие декларация поднесена имъ панахидата, молебена и мани
Цанко Бакаловъ и Ал. Радо- своите довереници:
1925 год- е *спрЬла. Конспира отъ К Стояновъ! съдържание фестацията по случай открива
повъ били изключени отъ съБ. Българановъ, той като е тивната организация е дейст то на която имъ не било из нето на VII редовенъ"конгресъ
юза е нев^ренъ. Те еж се из- арестуваш, още презъ декем- вувала презъ 1924 г. По отно вестно. Те излезли следъ това на запасните офицери. Присж
казали безрезервно, че съюза врий е проявилъ малко дей- шение на" мШгЬ доверители о;ъ тази fpyna, моля да бж тствието на всички е задължи
требва да приеме никулден- ность. Василъ Марковъ да не значи трЪбва да се приложи датъ оправдани, или да бж телно, за отсжтствующигБ ще
се държи сметка. "'
ската декларация на Драгиева се третира каю ржководна стария законъ. Михаилъ Геор- датъ подведени по чл. 2
и да премине подъ неговото n „ 4 H 0 C T b i - a с а м о к а т о посред- гиевъ не е можалъ да образуКиро Халачевъ се обвинява
Комисия отъ запасни офицери
крило.
но лице защото е билъ връз- в а 5 ка, защото поканените му като окр. организаторъ, спо ще обходи днесъ търговци^,
Диляновъ заяви, че постоян ка. Сергей Тодоровъ сжщо не отказали.
редъ неговото самопризнание . за да събира предмети за Л0'
ното приежетвие може да из е проявилъ голема дейносгь
Той Тр%бва да отговаря по той е организиралъ младежки тарията алегри, която ще се
ключи съюзенъ членъ за иро- Гочо Грозевъ и за него моля чп . is, но такава редакция не групи. Моля ежда да му нало
разиграе отъ д-вото на запас,
тивосъюзна дейносгь, но но и справедлива приежда. Станю
жи справедливо наказаниеможе
да
се
приложи,
а
ако
се
офицери утре вечерь на гра
за изказано мнение, още пове Палазовъ напоследъкь пакъ
Юрданъ Ноевъ а организи
че, че една голема часть отъ е намалилъ дейностьта си и приложи стария законъ, моля ралъ политически 5 ки. Той динското увеселение-.
съюзните членове еж споделя неговите лични самопризнания оправдателна приежда. Недел бе достатъчно искренъ да при
Утре нац.-либералната - орга
Гайдаровъ, Георги Цонли това мнение.
низация ще празнува 30 годиговорятъ за една молба за на но
знае
целата
си
дейность
—
маление на наказанието му. ковъ и Янко Димовъ — моля
шнината отъ смъртьта наСта
София, 18. Въ военния Капрелъ Капреловъ, който се да бждатъ оправдани, защото моля смегчающи вината обстоя мболова. Сутриньта членовет!
телства за него.
каоационенъ о.т дъ о постжии- призна и като малолетенъ мо не еж били членове.
Стефанъ Ивановъ — имайки на партията ще се - съберать
Тодоръ
Баезъ.
Хр.
НикоJB каоац. жанбп на оежденн- ля да му се намали наказани лопъ и Никола Тодоровъ — и предъ видъ самопризнанията предъ клубв и въ стройни ре
те коноипратори п^ Нлопдпнъ ето. За последния "ми довери за трима на сжщото основа му, моля за справедлиаа при дове ще се отправятъ за ка
тель Юрданъ Милевъ той при
тедралата, кждето ще се от
ежда.
на чею оь Соня.
знава всичко и моля справед ние искамъ за Т. Баевъ да
служи
панахида' и ще държи
Панайотъ Куцаровъ се обви
отговаря по чл. 2, а другите
лива приежда.
речь
г.
Ст. Пешевъ, а следг
нява,
че
е
билъ
членъ
на
ч
двама да бждатъ оправдани.
това
въ
клуба на партията Ш
Защ. пор. Кюрнчиевъ
Друга петорка, образува Сте местния комитетъ, връзка съ говори г. Б Смиловъ бившг
синдикалните
организации
Ис
— Дейностьта на всички не- фанъ Атанасовъ, по чл. 2, а
София, 18. Военния пол.
г• ка да бжде подведенъ по чл. министъръ.
еждъ цъ Свищовъ е оеждиль могатъ да се подведятъ подъ за Григоръ Ангеловъ, Андрей 2 На Киро Кондовъ била въз
Илиевъ оправдателна приежда.
Поканата къмъ инвалидит!
ва смърть коноппраторпгЬ: единъ знаменатель.
Въ следующата петорка вли- ложена службата по връзките. за да приежетвуватъ на пана
Евюго Дамяновъ и Сг КпБорисъ Поповъ Бобчето — хидата, молебена и манифест*
затъ Вълч. Димитровъ, Василъ
По нападението
ровъ, на 15 год аатворъ —
Димовъ и Никола Петковъ — по причина, че е малолетенъ цията по спучай конгреса на
на с. Голема Железна
по отношение на първия да — по чл. 3. Атанасъ Долапчи- запасните офицери се отнася
4 конспирнт ри, на 12 год.
София,
18.
Около
нападение
бжде
подведенъ по чл 2 пър евъ — се обвинява като орга до лччните инвалиди.
— 1, на 10 год 1 на 4
то на с Голема Железна отъ вата редакция на з- з. p., за низаторъ на 5 ка, но покане
год. 6, на 3 год. — 3 души офиц. мЬсто се схобщаватъ Вас. Димовъ — сжщо, за Ни ните отъ него лица отказали
Д во „Сливница" кани члеиоа
в оправдвлъ 12 души
следните подробности:
кола Петковъ или по чл 2 или и той не е могалъ да състави вете си да се явятъ съ фор«
на 19 т. м., Неделя, въ клр!
Разбойническата банда е би да бжде оправданъ напълно. такава.
1
София, 18 Отг Атина съ- ла предводителствузана отъ
/
Спасъ Г. Спасовъ, не е об
Юрданъ Тодоровъ, Ив-Гроз на запасните подофицери '
8V2
часа
сутриньта,
отдето
Ш
в?
общаватг, че романския пред Георги Хр. Поповъ, родомъ разувалъ 5 ка и не е б.^лъ де въ, Вълчо Великовъ и Иорсе
отиде
въ
църква
на
n
a
W
ставитель t. Рагикану щгьля отъ гр. Троянъ и е била сфор- нач на такава — моля оправ- ' данъ Неделчевъ — по чл. 18,
й
защото те еж знаяли за сж- хида и молебенъ, които иде
да замине, за Еукурещъвъсвръ- м и Р а н а о т ъ хора задочно оеж- дателна приежда.
отслужатъ по случаи открив'
За Енчо Ивановъ и Георги . ществуването на конспир. ор нето конгреса на запаснит»
зка сг конкретизиране на ро дени на смъргь, или подеждими по дела отъ конспирати- Стамсвъ — оправдателна при- ганизация, но "не еж обадили офицери.
мът гръцкия съюзъ
Заседанието ще продълж!
венъ характеръ.
ежда.
сл. об. 2 и пол. ч.
—
Дежурни аптеки презъ сед^'
Берлинъ, 17 Споредъ едно из.
Бандата е броила 32 души,
Ю днаггягпа^
З аш
цата Бораджиевъ, Георгие»11
вестие отъ Мадритъ набилите
коитои били
облечени въ трудо«*ащ. I о . «иаСГасовъ
и Денчевъ
д ехи
окупираха стратегическата то" внаа шак ИМ
Р
» въоржжени съ Тежка е задача гами като офичка Брекаролъ-Таза и заплашР"
» ревалвери система церъ и възпитанъ въ духъ да
Дружеството на запасните
ватъ железо пжтната линия парабелумъ.
браня отечеството, да защи- офицери
ТазаФецъ
въ Варна поканва С
Следствените влаеги еж се щавамъ хора рушители на сжвсичките
си
членове
да
се
съ~
Ьво
иачественъ
ци^еигь
Парижъ, 17 Оьобщаватъ отъ добрали до положителни све- щото, но все пакъ смЬтамь че
бератъ
въ
неделя
19
т
м.
въ
ФецЪ| че неприятелските напа. дения, които уличаватъ въ не всички еж виновни. СмЬтам
| мвещшлни и ЦИЛИНДРОВИ маси
дения срещу позицията Ани- сътрудничество на разбойници- че обвинението противъ Спи 8 ч. пр пладне въ театръ Ранковъ
за
откриване
на
VII
реошъ пропаднаха въ околноста те обрания държавенъ бнрникъ ридонъ Атанасовь е тежко за£ грезь — вазелин^
на Уазанъ Напорътъ на бун и н ка на телегр. пощ станция щото той не е образувалъ 5 ка довенъ конгресъ следъ което
сярни |ухалки за лозя
товниците въ областьта на Та въ Голема Железна. Послед и моля справедлива приежда въ строй заедно съ делегатите |
ще
отидатъ
въ
съборната
чер
за се усили.
^ "ри Братя КирчеаИ
ниятъ е братовчедъ на води Станиславъ Ковачевъ по чл 18
теля на бандата.
Кирязъ Георгиевъ Цицерозъ ква за да участвуватъ на па- g 31071-5 ул. Владиславъ 4< ;
И бирникътъ
и н-кътъ на „е е можалъ да образува 5-ка нахидата, молебена и манифе
а
С
™л а с "т и т %
* сдържани отъ моля н з а него справедлива стацията. Вьички дружествени
»
'
приежда. Стоянъ Сг. Яневъ членове се поканвагъ на бан

ДЪЛОТО

й ш н ш е Ц. Бакаловъ.

смъртнн приеждк.

ХРОНИКА.
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Чяии ]щ Варенен. „Новивн

Четете утре

