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внимание, -

Д н е с ъ прочутите комици Патъ и Патшиоиъ.
(Крачуиъ i! Милчо) въ нс«;ага взяйнолепна номздкя

Преди да си ку.
пите нова шапка
или си поправите
вехтата прегледа
йте фасонит-Ь на

шапкарница

ЧЕХИЯ
единствена въ Ва
рна. която се сна
бди съ най/ЩОНАМЕНГЪ: за година 300 лева
is 6 месеца 160 л , sa 3 кесеца «"»
»
80 л.

Тшфокъ 388

ОБЯВЛЕНИЯ: по 1 50 л. нв. мГприсмать,
се въ. агенция „Книжнина" до пощата

Деа Часа кствриЦвкъ см^хъ!
Начало 8 и 10 ч.

о:иа,зЕа:иа.2к:1зсд^аи
По случай годишнината отъ кончината на покойната ни
т, единствена и незабравима дъщеря

ка' Цъ
17 год. ученичка отъ 7 р. а. класъ
зианваме,, роднини, приятели и почитатели намъ и на покой,та.-да присжтствуватъ на 13 того 9 часа пр. об^дъ на панащата която ще се отлужи, въ църквата „Св. Троица" гр Т о р рЪховица, гдето за едно кратко време тъй неочаквано се от!Ли на веки отъ насъ и то тогази когато бе отишла да си поже и прекара една часть отъ училищната си ваканция — ос
на за винаги тамъ далечъ отъ насъ и отъ своите обични дру
рий и вжспитатели като ни остави въ неутешима печаль.
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Отъ йпеча/гекитБ родители;

i Бившите съдържатели на ресторантъ „Клубъ Съеди
нение", съобщава на многобройната си клиентела отъ
София и провинцията, че.въ новооткрития отъГБХЪ

Грандъ ресторантъ „$хадутъ"
ул. „Лрда" 5, се готви обЪдъ и вечерь подъ ржководството на познатата на всички Мария Аленсаидръ съ първокачественни продукти, чистота
образцова и бърза прислуга
Всека вечерь пресни закуски на скара приго
товлявани отъ първостепененъ майсторъ
Приематъ.се абонати за въ кжщи.
2 1310 2

Ишлшшп иа ipanunrt.
на Демокр. сговоръ въ София.
Пререкания и обвинения

Паршъ, 11: Отбелеззатъ
тукъ съ голгьма резерва, че
Велика е твоята тайна, 6
София, II. Въ неделя, как т%, железницитЪ и ПОЩИТ-Б, обнародваното отъ Дейли
божествени Меркурв| неиз
то се знае, се състоя второ зейледълието и ^останалитЪ Нюсъ съобщение, споредъ кое*
то годишно събрание на сто учреидеиия били изнесени ино- то кабилипт пробили ис- броими еж потайните неви
дими и неуловими пжтища
личната организация на Дем. го факти на фаворизации, ко
сговоръ. Повдигнати били рупция и ц*лъ редъ ненрасиви панскитгь редове въ об.шетъ-по които движишъ търгови
та Ларошъ, досега нп>ма нията
- и боравишъ съ цените
много въпроси и еж се от работи.
правили съкрушителни об Събраното мнозинство ви какво потвърждение на та •на разните произведения.
На твоята ловкость, на
винения около делата на кало „псзоръГ НародняцитЬ зи твгта,
шите удивления!
;
видни сговориг.ти, меродавни били много неспокойни. Георги
въ управлението на Дем сго Маджаровъ клателъ неодобри
Парижъ II. Съобщаватъ отъ Малко казано е това—изумления!
воръ.
телно глава й повтарялъ яТо- Фецъ: Францусната нанона даже
Защото, такива необясни
св засили. 4>Р&нцузнит% вой
По този случзи в* » Епоха" ва е демагогия."
днесъ пише между другото Имало н народни представи ски настлмватъ масово по це ма за нашия консуматорски
мозъкъ работи ставатъ въ
лия фронтъ.
следното:
теля които въ ваднит* редо
областьта
на търговията, че
„Конкретно и съ посочване во на салона, се опитали
ПариЖЪ," 11. Въ една речь не само ще се удивишъ.
ийвна сд били оеждеии д-ръ чрозъ
шуиъ и апострофиране държана въ Лионг Жрио се ами ей-тъй на, просто ще
И. Фоденхехтъ за покровител
ство на роднини, за намбиал- да внесатъ суматоха. Почтени солидализира съ мароканс:се поразишъ.
Въ нашата страна има
иата афера, и аферата по из и добри сговориств, НОЙТО иа- каша политика на прави
дателството „Слово", дето той квно в^рватг, че Дем. сгеесръ телството на Еенлеве, под петь захарни фабрики.
ще се ой1иви, напуснали събРаботятъ, трудятъ се —;
бЪ платень звщнтникъ.
чертавайки
че
Абдъ
елъ
Кезахарь
да ни набавятъ, гор
раняето.
омърлушени
и
убити
За м-вата на вдтрешиитъ
рпмъ е очевидно нападате- чивия си животъ да подраб., правосъдието, финанси Д ) ХОМТ.."
льтъ и че франщзщта по • сладимъ.
Особенно презъ миналата
!^1йнистарсии съветъ.
литика е била непрекъсна година
кампанията имъ бе
София, -11. Сведенията, ко то миролюбива и цивилиза- извънредно голЪма,
София, 11. Днесъ имаше
продължителенъ министер ито идатъ отъ провинцията, торска, но тя не може да До късна зима по гарите
ски съветъ. Разгледани еж говорятъ, че въ последните се съгласи да абдикира от* още се издигаха купища
въпроси оть партиенъ ха- дни безработицата въ цела мисията си.
цвЪкло — едва уагвваха дв
'
рактеръ. Съветътъ ще про България е започнала нано
прибератъ изобилната ре
во да се чувствува и засил
дължи довечера и утре.
колта и да я преработятъ
на захаръ.
М-ръ председательтъ е въ ва. Особено тя се чувствува
надвечерието на своето пж- въ тютюневите центрове. София, 11. Сведенията ко
И възрадвахме се всички
туване и иска да-уредимно- Сфздно въ България за сега ито идатъ отъ Г. Ореховица — при такава реколта, заго' въпроси отъ нартиенъ яма повече отъ 60,000 без говорятъ за трескавигЪ при харьта ще бжде почти безъ
характеръ, които досега го работни.
готовления, които се правятъ пари1
обезпокояваха.
Това безпокои правител за
Но за изненада на всички
Г.-Ореховския панаиръ, всекидневно
ството и щомъ се завърне който
започна да по
бжде тази година вишава своите
мрътъ на търговията ще се още пощеголемъ
цени.
Въ него ще Какъ става всичко
събере една конференция, участвуватъ много
това—чужде
София, И. Социалъдемо която да вземе мерки за странни индустриални фаб остава тайна за нашите ко
нсуматорски глави.
кратите правятъ
големи борба срещу безработицата, рики, особено германски.
Но ей тази пролетъ, цвеприготовления за редовния
Предполага се, особено клопроизводителите се отконгресъ, който се свиква
Ужабенъ циклонъ. зангятчиите и индустриал казватъ да произвеждатъ.
на 3 октомврий.
ците отъ ц-влия Русенски и
отъ страхъ.
Предъ видъ на избухна
София 11. Сръбските ве Търновски окржзи да се Настръхнахме*
лите технически разногла стници еъойщаватъ, че въ стекатъ до единъ на този Ако при такова изобилие
на цвекло презъ миналата
сия Централниятъ комитетъ ,, .,„ г _ ,
панаиръ.
година захарьта не само не
ще бжде свиканъ тези дни, рРНЗ Гора, 6ЛИ30 ДО гр.
спадна, а повиши своите
за да може да се дойде до j Пздгорица и ВЪ ЯйанедСКИЯ
цени, то за насъ сега щя
едно съгласие преди още ВЬ Гр. Дзбъръ С8 ЯВИ унастжпи истински крахъ.
да бждатъ свикани Висшия й}асвИЪ ЦИКЛОНЪ, КОЙТО
София, 11. Снощи къмъ И въ целата страна ие се
партиенъ съветъ и конгреса р й з р у ш й - н%нош
села, у9Va ч. въ градината при засе нито стръкче цвекло.
пщожм иного добитъиъ, църквата Св. Никола е убитъ Фабриките вече спреха,
хранк и пр. Има човешки 23-годишния Стефанъ . Ива- куминигв запусгБЧй!
Калиновъ, живущъ на
И всички очакваме твър
г
^Сефия,
А „ Я II.
нВ
и„ч е« рп а«. г-г,*^
БЪЗЛИ- новъ
следъ)I жертви.
, Загубите
. '
ул. Пиротска № 45. Той е де големо зло.
пладне, както се съобщи, ;ЗЙ1Ъ НЗ 4 2 N И я И 0 Н 3 свършилъ гимназията мина
Но, о божествения Мерпарламентарната група на^йНарИ.
лата година, единственъ куре неуловими еж пжтищасоциалъ демократите имаше
синъ на родителите Той и та ти потайни по които дви
продъжително
съвещание j
неговите сестри били наз жишъ цените на производ
СЬудъ
и
мразъ.
подъ председателството на'
начени за учители и щепи
Пофня 11. Телеграфиратъ днесъ да заминатъ за мес ствата разни!
Кр. Пастуховъ.
И сполете ни голЪма из
!
Споредъ в. яЕпоха" меж отъ Виена, че въ цЪла fts- тоназначението си. Снощи ненада:
ду другите въпроси групата :трия неочаквано еж настж- те се веселили въ кжщи и
Презъ последните , втчи.
е разисквала и по разногла пили силни студове. Валя той излезълъ за мапко, за захарта понижи своите цени!
да се види съ единъ приясията въ партията и за|пред
Производството въ стра
стоящия Висшъ партиенъ проливенъ дъждъ и вслед тель докато му се направи ната спре, нема да има ни
съветъ. Почти единодушно ствие силния мразъ улиците кафето. Когато излезълъ до то килограмъ тази година,
групата е решила, че нео-се покриха съ ледъ и следъ градината неизвестни лица а цената й спада!
добрява разколническата ак-' няколко часа се прекрати стреляли срещу него и той Велика е твоята тайна о
ция откждето и да е пред движението на автомобили бива поваленъ ударенъ съ божественни Меркуре по
три куршума.
приета тя, като подчертава,
които движишъ йените на
че не одобрява и излизането и кола.
Полицията е взела нуж
разни1
съ изложение, брошури и пр. София 11. Дирекцията на ните м-врки за издирване производствата
И никога, никога нема да
железниците
получи
70
ва
Избра се комитетъ въ сърелси, които ще се у- убийците. Мотивите за това я разгадаятъ консуматорскиставъ'- К. Бозвелиевъ, Дамя- гона
потребятъ
за железо-пжтна- убийство не се знаятъ. Пре те ни глави празни! . .
новъ, Братановъ, които да та линия Левски
ИВО.
— Ловечъ дполага се, че има любовна
проучатъ обвиненията на не- и за смяната на некои
история.
отъ
кои недоволни депутати по сегашните жел.-пжтни рел
Буда-Поща 11. Единъ учетъй наречените надъзи и не- си като Г. Ореховица — Вар Шевната машина
бенъ аеропланъ съ две ме
редовности по партията. На на за да може по този на
ста падна на гаража отъ
края еж избрани делегати за чинъ
800 метра височина. Пилода
се
засили
движе
Висшия партиенъ съветъ съ нието на влаковете и да се
тътъ и пжтникътъ еж убити.
гласно устава на 5-души 1 съкрати съ още 1—2 часа
сама
се
рекламира!
Женева 11. Държавниятъ
делегатъ.
нжтя София — Варна.
подсекретарь на външните
Печ. Д. Тодоровъ Пар.,,97 работи Гранди се разговарялъ продължително съ
Отъ понеделникъ
българския м-ръ на външнигв работи Калфовъ и Югославянския
м-ръ на външн.
с ъ Мае Мурай
работи Нинчичъ.
Начало 8 и 10 ч.

Svinatu тицата и mmi

Ш V P f l M Ш Г Ш Н П преподава за начинаЩя 4&УЦЦ
ЬШ ШАШШ ющи и н а п р е д н а л и
А . К о с т о в а ул. „Македонска" № 62
1 -"4

Конгреса н ш ш а п л

и околията!
Известявамъ на Г. Г. Провадийските граж
дани отъ града и околията, че преместихъ бъчварската си работилница отъ с. Горни Чифликъ въ
гр. Провадия.
'"
1 508—3
Работилницата ми се намира до новата цър
ква срещу Лесничейството, гдето почитаемите ми
клиенти ще намерятъ изработени бжчви при раз
лични вмЪстимости отъ най доброкач. бЪлъ джбъ.
Приематъ се поржчки и поправки при цени найизносни.
Съ почитание:
гр' Провадия, 9 IX 925 г. '
СТОЯНЪ Д. Гуглевъ

Раяив въй.-ршршй

Дьрвод, фабрика „ ЛОНГОСЪ *•- Варна
По най-усъвършенствуванъ начинъ съ специална ма
шина изработва ВРАТИ и ПРОЗОРЦИ, всекакъвъ видъ
ДОБИЛИ отъ сухи материали; луксозни МОБИЛИ отъ
фини европейски материали.

Всичка на износни .цени
'fill!
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>говци на.дббитъЕъ!j
ВсБкога ще намерите да купите най добъръ поРодистъ Иснърсии едъръ добатькъ както и ще мо
жете и да продадете своя са&Ю на прочутия

•Егсесодмиченъ.-Плевенски п а а а р ъ
«йто се състои редовно в Дни четвъртънъ следъ
обЪдъ и петъиъ цЪпъ день
и
8

«а който се стичатъ продавачи отъ . ц/Ьлия Искърски
*Р«й, Дунавската равнина и Балкана и купувачи отъ
е
ич«и краища на стряпата. ,
ч
Посетете го всички.

Иуждающи с е о т ь добитъкъ я продавачи на тгНьв
ь, търговци на добитькъ, посещавайте ежесед»и<кия ПЛЬВЕНСКИ ПАЗАРЬ
5-1277-0

КИНО ЛАЛ
най-новия фклиъ на сезона; продук-

м чия 1925 год. с ъ Мае Мерчъ
нп
Фонсъ Фрипандъ

„БРИТАНИЯ"

ЧйГццв Варенен. „йовщ;

f\f).

%••

,BapfiOHCKg Новшга"

; Шт тшшт\

пвтвнъ общински
_, | ж я ваган и в в з и ш »
Споредъ закона за покро
вителство и насърдчение на
занаятите, никой занаятчия,
не издържалъ майсторски
' и и
е«УШ1 1^Ш
тШ
изпитъ и не снабденъ съ Отъ днесъ ще се представи великолеп
майсторско свидетелство не ния филмъ изъ животи на една балерина
Въ главната poqw_j^c2!!tf,Ta Х е И " ? Д ? ^
може самостоятелно да прак
тикува занаята си,
Обаче, този вълрось ви
наги «о сега е билъ заниДежурни лекари тази нощь
маряванъ отъ което страЦар*я и ижнеритЬ
ипи злодеяние
д-ръ Ллексиевъ, ул- Колони Репарацион. коиисия
дать и занаятчии, и населе
Съобщаватъ ни отъ Про 5, д-ръ Пзшевъ ул. III линия
нието. Защото, всевъзможни
Софмя, II Лнесъ пркс
Софив, 11 Д. есъ се съ
36 и д-ръ Жупуновъ ул.
самозваини занаятчии бро- [ вадия:
ткгна
въ столицата въ
стоя второто заседвние на
дятъ по селата а акщо има j На 28 м. м. ненадейно из Преславска 23.
11
ч.
Н.
В, Царьтъ отъ
такива и въ градовете и, чезна съпругата на Юрдань
Нандидатитъ занаятчии ко предстаекте/iKTt ка ГЛБВ
понеже не слг специалисти, j Николовъ, работникъ при ито еж подали заявления да пата репарацйонна коми 8а;ша.
конкуриратъ по цена на ! вършачката на Ив- Овча- бждатъ допуснати на май сия съ нашия представи Утре су1риньта Царьтъ
специалистите които дър- j ровъ, Станка Николова, 38 сторски изпити, всички еж тслъ делегата, на бълг. ще произведе въ 1 офицжатъ на своя занаятъ да да- ; год. които иматъ едно дете приети и НБМВ да имъ се
чинъ кжкернть отъ стар
ватъ солидна изработка. Но хранениче, 9 годишно.
изпращатъ отделни съобще правителство Шиш«ановъ
шия
вяась на Военото Учи
тия самозвани майстори ка j Всички усилия на близки- ния. Такива ще имъ се из и- техническите инженери
лище
и ще подари изра
то конкуриратъ по цена, из [ те й и властьта да я наме- пратятъ когато ще се про- БОПШОБЪ и Д р е н с к и
вършва гъ и много долнока- i рятъ останаха безрезултатни. изведатъ изпитите.
по оценяване отстжпе ботеното за шцото учи
Вчера, на 11 т. м. 9 часа
чественна работа — защото
Е. Т. С. нлонъ „Хермонъ" нитЬ на съседите, по до- лище знаме.
по-добра и немогатъ — и съ сутриньта. лозаря Ив- Пег- предприема еднодневенъ съН. Величество княгиня
това увреждатъ и измамватъ ровъ отива зеедно съ жена вместенъ излетъ съ Шумен-" говора за мира наша жельзо-пжтна
линия,
кантони
си
на
лозето
си,
намираше
населението.
Евдония остана въ Евкск|ския клонъ „Синай"съ марТакива самозвани майсто се въ местностьта Паша шрутъ: Варна — Каспичанъ траверси и др. ж пжтни нограцъ
ри има най вече цигани, ко кьошкъ, за да бере орехи j (среща съ шуменци) — Або- съоръжения.
ито подъ форма нп ковачи, Когато наближили до лозето, ! ба — Мадара — Шуменъ гВъ заседанието е реше
калвйджии, железари, кола те съ ужасъ видели на ] Варна. Тръгване на 12 т. м.
София, И . Официозътъ
ри, бръснари а некткде и ореха да виси обесенъ н-Ь- | ежбота 11 ч. веч. Сборенъ «о за всеки отд%ленъ
„Слово"
днесъ съобщава, че
обущари, еж плъзнали по какъвъ трупъ. Веднага съоб пунктъ Морската градина. случай ка отжпвкигЬ
м-ръ-председательтъ
ще зами
селата и безпрепятственно ко щаватъ на властьта, която Излетенъ главатар Израелъ държавни-и^оти да се съ
мпрометиратъ
занаятите пристига на местото. Ока Даннонь Гости добре дошли. стои заседанке отъ ек не TtsH дни въ чужбина и
вероятно ще се спре продъчкато увреждатъ и измамватъ зало се, че трупътъ билъ
Иокстатнргки на 10 и 11 т. сперти при съответните Шитвлно време въ Швейцария,
населението, п съ това от- на изчезналата на 28 м. м
дето ще ноже да се срещне
ниматъ работата и прехра Станка Николова. Гърдите м. 2 случая отъ коременъ министерства.
съ м ра ка външн. раб. Калната на ИСТИНСКИТЕ занаят й еж раздрани, дробовете тифъ.
фовъ, който ще го дърши въ
чии, положили години трудъ разядени, а сжщо и некои
Трудовото бюро, съобща
Течение на раагвворят* и рвза да се специилизиратъ и части отъ твлото й изгри- ва на ТБЗИ които не еж по
София, 11. Възбуждатъ нн- аултаТйтЪ отъ срещите съ
носящи всички тегоби на зани.
лучили никакво съобщение
Това убийство потресе и еж неработоспособни за тересъ разискванията въ об членовете; отъ другить долепрофесията си.
Преди месецъ некои за целия градъ, и особенно 10 дневната трудова повин- щото събрание ка 0. Н. въ гацин.
наятчии стк. подали заявле мистерията, която се крие ность, да се явятъ на меди Женева върху отчет а на съвета
Меиберлейнъ е обненмлъ за
0. И, и Балканите
ние до В. т. инд. камара около него: самоубийство ли цински прегледъ на 18 т. м.
изтъквайки горните факти е, или злодейско отмъще м. въ 2 ч. сл об. въ сани що Англия е отказала да ракСофия, П. Въ политичес
тифнцира приетия миналата го
тарното отделение.
и еж поискали отъ камарата ние?
ките
среди се отдава гол в.
дина договоръ за сигурностьна основание на закона да
Д во „Сливница" кани чле та и арбитража нерактифици мо значение на срещите и
тури край на тази аномалия
новете си на общо събра
разговорите, които се воНеколко души арестанти ние въ нед-Бля, 13 т. м., 8 райето на който предиззина дятъ не толкова въ самия
въ нашето занаятчийско
отъ тукашния затворъ еж часа пр. об. въ училището ново разочарование.
производство.
Що бАдатъ вЪроятно и Дворецъ на референция до
Камарата требва часъ по биле изпратени като свиде „Св. Наумъ" за допълване
заседанията на О. н , кол
скоро да се справи съ този тели въ Русе. Вчера, когато некои решения отъ минало други въпроси.
кото на ония, които ставатъ
много боленъ въпросъ за еж ги връщали обратно въ то събрание относно пжтуизвънъ между насъбралите
Варна, между гарите Син- ването за събора и др.
нашето занаятчийство
се отъ цЪла Европа пред
Провадия.
Г Г.делъ и Гебедже, единиятъ
Варн.
Окр.
учил.
инспекция
София, 11. Споредъ получе ставители на официалните
отъ арестантите, оеждения
на
14
т.
м.
урежда
пункто
ни сведения отъ Юго Славия канцеларии.
на смъртъ
конспираторъ
ва
конференция
за
градски
Тамъ се постазятъ вече
презъ последно вреие тамЪ:
Дамянъ Раевъ влиза въ
На 19 т. м е 40 годиш клозета и тамъ успева да те първоначални училища убийствата сл> шного зачести за разглеждане много въ
нината отъ Съединението на си откопчее оковите и презъ съ дневенъ редъ:. 1 Разпре ли* Ежедневно ияа по 30 - 35
Северна и Южна България. време на най-силното дви деление на учебния матери- самоубийства. Наймного само проси, ноито интересувгтъ
По инициативата на съюза
ялъ. 2. Планъ за излети въ убийства сл станали въ ар твърде отблизу положени
н а доброволческите д-ва жение на влака се хвърля околностьта на Варна по мията, понеже не могли.да по ето на балнаннт*
„Сливница", тоя день ще се отъ прозореца на клозета и история, география и есте- насян» глупостите на начал
София 11. Българската де
отпразнува с ъ извънредно почва да &вга.
Гардивагона Георги Ю. ствознание, 3. Седмично раз ни цитъ.
легация за Вашингтонската
гол-Ьма тържественость въ
пределение
на
учебните
ча
конференция на интерпар
гр. Пловдивъ, сърцето на Петровъ отъ Г.-Орвховската сове. Ше говори училищния
София, 11. М-ръ Русе»ъ се ламентарния съюзъ е въ
извършеното тогава съеди тракция забелязва беглеца инспекторъ Ант. Бургаковъ
и веднага се хвърля и той
завърна отъ Варна и ведна съставъ проф
нение.
д ръ Вл.
него и почва да го Конференцията ще се от га директора на полицията» Молловъ и Семерджиевъ.
На това тьржество ще !следъ
гони. Гонитбата забелязва и крие въ 3 ч сл. об. въ учи се яви на докладъ.
Утрезаминаватъ за Америка.
приежетвуватъ освенъ деле стрелочника
отъ гара Варна лището „Св. Наумъ". Покангати на дво „Сливница", но
ватъ се всички градски пър успехъ който има преди
депутации и гости отъ це-Стою Ивановъ който дава воначални учители да при време въ града ни тоя орсигналъ
за
спиране
влака
и
Арести въ Македония
лото царство. Въ Пловдивъ
ежетвуватъ.
кестъръ съ отличното си
еж избрани комисии, които почва да стреля следъ бег
София, II. Белградскиятъ
Организационно събрание изпълнение и техника, надя
още отъ сега се грижатъ леца. Обаче, въ това време
в „Ново време" съобщава,
свиква
социалдемократичес
ваме
се
че
гражданството
Георги
Ю.
Петровъ
успева
за по блескавото отпразнуче въ Волондова область еж
ване на тоя великъ актъ въ да настигне Дамянъ Раевъ, ката партия въ неделя 13 ще бжде отзивчиво и ще разкрити големи комитски
того
9
ч.
сутр.
въ
клубъ
Бо
подкрепи
това
високо
благо
хвърля
се
върху
него
и
го
новата ни история.
организации, които подър
рба по дневния редъ на ко родно начинание.
Избрана е сжщо специал залавя.
нгреса на партията, съ ре
Беглеца
бе
докаранъ
за
Д-во на т*хннцитт> съ сред жали четата на Петъръ Па
на комисия, която събира
фератъ отъ Цанко Караку- но образование -- Варнен шата.
едно
съ
лругите
арестанти
средства за издигането ^въ
невъ на тема: Вжтрешното
Тамъ еж извършени мно
гр. Пловдивъ на единъ ве- съ снощния влакъ, който по положение на страната и клонъ, кани своите членове го арести. Дрестувани сжпотази
причина
закъсня
съ
на
общо
редовно
събрание
личественъ паметникъ на
действието на партията. При на 13 т. м неделя, въ 9 ч. вече отъ 200 души, между
съединението, на самия пло- около единъ часъ.
ежтетвието на всички члено сутриньта въ кафене „Бал- които видни търговци.
щадъ на съединението.
ве е задължително.
канъ" при важенъ дн. редъ.
Полагането на основния
Проф.
А.
Мгговъ
ще
дър
Присжтствието на всички
камъкъ ще се извърши въ
За да може да се изда- жи днесъ 6V2 ч. сл. пл. въ членове е необходимо.
деньтъ на тържеството,2н а
София, I!. Властите днесъ
дътъ удостоверения за от театръ Ранковъ художестве
Б. Т. Д-во Варнен. клонъ разкриха една мрежа отъ
бита 10 дневна трудова по- ната сказка Старо-българско „Девненски извори" устрой
на чекове
виность на всички държав изкуство: Дбоба, Мадара, ва на 12, 13 и 14 т. м, три-i фалшификатори
на
Народната
банка:
Варненската окр. спортна ни, окржжни и общински Преславъ, Търново, Македо дневенъ излетъ, съ мар- Тая мрежа се състои отъ
область съобщава за знание чиновници, включително и ния, Патлейна, Златните по- шрутъ Варна — Д. Чифликъ. руснаци.
на всички спортни организа военните, а така сжщо и ежди на старобългарското — Г. Чифликъ — Генишъте бидоха хванати
ции, че канцеларията на го тия граждани, * които закона съкровище отъ Наджи Сенъ Дда.—- Д. Чифликъ — с. Кру наДнесъ
местопрестъплението.
репоменатата область ще се освобождава или пъкъ имъ Миклошъ и пр. и пр. Сказ ша — Лонгоза —- Пода — ус Фалшифицирани еж чекове
помещава въ клубовото по дава право да отбиятъ [тру ката е придружена съ 70 тието на р. Камчия — Пода за 1 милионъ германски мар
мещение на с. к. „Владис довата си повиность {въ ра светливи картини.
— с Яйла — с. Приселци — ки които правятъ 35 мили
лавъ".
бота. която изпълняватъ, сд
Морси, асистентъ на все- Варна. Тръгване съ желез она наши лева.
С. н. „А. С. 23" телегра длъжни макаръ и учреждени светския психиатрикъ, проф. ница на 12 т. м. 6 часа су
За цельта те еж пригот
фически е уведомилъ варн. ето въ което служатъ да е Ерикъ Янъ Фанъ Янусенъ, триньта. Главатарь Василъ вили
специаленъ печатъ и
и
е. к, гДияна , че насрочения изпратило списъкъ въ бюрото на пжть за Индия ще даде Панайотоьъ. .
чекове по подобие на На
мачъ за въ неделя на 13 т. зз трудова п«виность, да се въ града ни с а м о единъ
Патъ и Паташонъ (Крачунъ родната банка, като фалши
м„ който щеше да се играе явятъ въ последньото и да- спектаклъ, неделя 13 того и Малчо) по подобие на фицирани печата и ПОДПИСИ
въ София е отложенъ по датъ сведения, които еж не 9 ч. в. въ Ранковъ. Ще за Наполеона
продължаватъ ТЕ на управителя на банка
неизвъттни за „Д и я н а" обходими за него, иначе у- сегне всички приложения, триумфално да шествуватъ та и.касиера.
причини.
достоверения на такива ли видове и форми на внуше йзъ ц^пия СВ-БТЪ и да поТе били издадени отъ рус
ца не ще се издаватъ и въ нието, самовнушението, оп беждаватъ и покоряватъ нака
Викъ. при
Варнея. етокова борса. просните ще требва да пра- тическите измами и пр. и пр. всички. Те отъ два дни на- коготохудожникъ
еж. ходили за друга
На 11 септ. т/r. еж прода вятъ излишни разходи за оНонцертътъ на оркестра|на самъ въ ЛЪтния Кино Паласъ некаква услуга.
дени 2 вагона ечемикъ 405 прощаваше наложената имъ д-вото на българските сле ycnfcxa да завладеятъ целаДържавата не е ощетена
до 415 л. 100 кгр. Зимница глоба. Даванието на искани пи ще се състои въ ежбота 7а варненска публика. Тъй съ нищо.
предлагатъ 25 - 30 л. на 100 те сведения требва да ста 12 т. м. 8Va ч. вечерьта въ като има още НЕКОИ варСофия, 11 Утре въ Со
кгр. по долу, бобъ предла не лично, най-късно до 15салона на зименъ Кино Па- ненци, които не можаха да
октомврий
т.
г.
до
когато
ласъ (срещу катедралната се вредятъ да видятъ тия фия ще св шпразнува ск
гатъ 410 л. на 100 кгр. ече
микъ предлагатъ 410 лв. на ще бждагъ готови списъци църква). Като се има предъ светски победители, те про ромно храмовия празникъ
те за глобявание.
видъ грамадния мораленъ дължаватъ своето шествие* на Лттндьръ
100 кгр»
Пети

ЕИО „ Т Е А Т Ъ Р Ъ е а

mm mm ът

Нач. 8 и 10 ч.

Убить разбойнинт,,

ТА^ОШЙСТВО" ХРОНИКА | ЛОеЛЕДЕНЪ-ЧАСЪ.

София 11. Отъ н-Ьколко ':
години насемъ безнаказано
се ширеше въ Търновски»
окржгъ младиятъ и най опасенъ разбойникъ Моско pg.
шевъ, който е хвърлилъ
много бомби поразии поли
цейски участъци, съучаст-,
никъ е въ Много убийства й
обйрй като въ стралджан
ската банда, елисейнскат»
поща и др. и е билъ. найблизъкъ приятель наТеор.
ги Шайтановъ- Въ последно време той е
образувалъ много банди
предимно анархистични.
Обграденъ ?завчера .«
убитъ. .
София, 11 Днесъ трамваятъ прегази на ул. Пиротска и бул. Драгоманъ Елен
ка Аргирова, 11 год. която
почина.

М-р Щнковъ за Женева

София 11. За-вицеконсула
на Съединените щати е нач
значенъ въ София -Сануелъ
Гримъ.
София 11. Пристйтналъ 6
въ столицата новоназначьния втори секретарьнйитач
пиянската, легация Ллбвртъ
Берло.

Засвдаввята въ Женева

Inpiui ш отъ влака.

Сам

въ щт

шта ю додаиюо.

За трудоваците - чиновници.

(3 п о р т ъ.

]тт

фалшифншор

•

•!•

••

•П'"*^

•«••

* И

• • " — « »

5 ън Шн и
Парижъ, 11. Съобщаватъ
отъ Фецъ, че една ужасна
артилерийска подготовка за»
почна отъ 5 ч. сутриньта »
настъплението, което ще
започне от днесъ на фронтъ
отъ 60 клм. Предполага се,
че отъ хвърлянето на което
и да е отъ неприятелските
крила ще бжде достатъчнв'
да се освободи цЪлиябр-къ
на уерга и ще повлече под-.
чинението на възсганнческите племена въ цЬлата;
область.
Моснва, 11. Единъ докладъ
на статистическия ОТДБЛ«
отбелезва, че целия състав*
на- комунистическата, партия
въ Русия брои около 800
хил. души последовачели.
Процентътъ на граждани*
те на Русия е 62 на сто, а;
на селяните е 36.

Бълг Народна Баня
курсъ 11 IX 1925 г
BMW»»* 'i

Fipjosc.
Ь.-Псща
Bneua
Прага
Берлинъ;
Лондонъ
Пкрижъ
Атина •
Милано
Стокхолм
Ку&урещь
Б*аградъ
Даригр.
Женена
Ам^терд.
Н.-Иоркъ
Монгр.
Алоксан.
Варшава

10"> фр.
10,000 вр.
1 ШИ!'*.
100 кр.
1 раЕхем.
1 л. етер.
100 фран.
100 драх.
100 лири
100 кр.
100 лей
100 дин
1 лира
100 фран.
100 фл
Гд. С.Щ.
1 д. Кан.
100 ниас

011 624-'
18 901 1»1Ч
, 19 30] \Щ
4 0 7 - 41333701 83 ?!
6 4 6 - 674^!
6 1 5 - 661—:
1П8- 20в-г
585»5 7 3 - '372336756Г501
2 4 4 - 79
7820]
2«49 6 5 ; 4 - 4991
13720 1 3 8 |
137 — г б»1
6 8 3 - 2118!|
2418-

Отъ понед^лникъ

iv-itim-im-'lufA^
| най-популярната съвреиена
кино звезда

Мери Пикфордъ j ,
жена на ДуглаСЪ ФербйН!
въ великолепна истор- ЯРвИ

|цЪлъ филмъ 2 сер*
НАВЕДНАЖЪ

ШЛйЩЙ S »

продаватъ се мобели^
Вл. Христовъ, фабрика
вЛонгосъ",

ш

