уодина <А

SSESfk-!? ®*"^Л*ВРИЙ 19Й4 г

Ц е н а f tf.

ЗЕСЗКЕГЕХО

брой 7 4 .

^Ранасвь11

Среда чета. и 4 петъкъ

Голема любовна и циркова драма съ участието на
красивата лия Де Путти,.великия германски комикт»
Улчияно и киноартиста-акробать Люсиенъ /лбертини
Начало 8 и 10 ч. Дневнисреда И четвр. Зи пол. ч.

ш ш ш утишш ИНФОРШШЕНЛШТМ
ПБОНЯМбНТЪ: sta година 300 левва
i i 6 rtereua 1&) л., за 3 месеца 36 Л<

Т?л«фоиъ 3981

Наскоро Прилепа последния ФИ.Ш на Ева Май

° * Я В Л Е Н И Я : Т1търговски 1 л. кв. с м . .
нв. см., прие, t л. дума

3-3

щ

Семейството HI покойния Варненски аптекарь ЮНСГАН[НЪП.БОИЧЕВЪ изказва своята най-голема благодарность
Н. В. Царя за приежтегвието мучрезъ «воя пречетавитель
унесения му венецъ - -на Негово Високо ПреосвещенстВар«енско - Преса-вски Митрополитъ Симеонъ, на духоICTBOTO, на колегигЪ му аптекари, на колегата му Русевъ
произнесената .му прочувствена речь въ църквата, л е к а *
rtp Д-flo, Запасното офицерство, Ловното дружество Тът>екий клубъ, Директора на lV-та прогимназия и на всички
13ки и познати; «рита eenpde6w*a останките му до йечному^жилищ?: Така сжщо н на всички'; които Лично или тезафически изказаха своите съболезнования.
1
•":•"•
"•' • •
ОТЬ-ОПЕЧЛЛЕНИТЪ.

ДЪЛОТО
по убийството на Петковъ.
А'

великолепния ФИЛЮЪ

той постоянно се криелъ и
Троцка З а п л а ш в а
се преппазвалъ да не бжРомжния,
ае убитъ. Разпита на оста
Берлинъ, 15 окт. Съобщават*
налите 12 души свидетели
отъ
Рига, че Тррцки, въ време
ще продължи утре, когато
инспектирането
съветските вой
и ше се направи огледъ ски, концетрирани
около гра
на самото место, гдето е ницата на р. Днестъръ, заявилъ:
убитъ Петковъ. Делото щ е
.Или рм&нитЪ твМм i t
продължи 2—3 дни.
нзпразчятъ съ добра воля Ее-

16* окт'. В ч е р а
преди пладне започна д&
лото по убийството на земледтЧ чекия народенъ представитель П. Д. Петковъ.
Състава на ежда е! д-ръ
зарабия. или ще нзпнтатъ всич
КонстанТиновъ и членове
ката тежзсть на пролетарскнв
Сръбското
иравйщетво
Георгиебъ и Ставревъ. Об
режимъ
на червеното армии".
винението се Цоддържа отъ
въ оставка.
Намираме се предъ 274 ра*п»
прокурори Г р ъ н ч а р с к и .
БЪлГраду 16 окт. Прави- на тази заплашителна тема.
Пристъпи се къме разпи
та на подеждимия и се ус телегвото си подаде остав
танови самоличностьта му ката- иа краля по следния
Из'ка£вамъ своята голяма 6лаг;одаон6сть йа f. f. варненмотивъ:
,- Парите, 15 окт. М-ръ-пред•е адвокати г. БОГОЕВЪ и Н; САВОВЪ, като кюи за- Поради отежтетвието на
Споредъ желанието, из седательтъ Ерио предъ корес
Двамата"
сйияетели
Трай•ници по углаягодело предъ Варн. окр. еждъ, които съ
пондента на в. „Прагеръпресс*
ira ви"Ока правча ерудиция и вещина съпоставиха факти- ковъ и Зафировъ,- делото разено отъ Вгше Величес заявилъ: ч
тво,
подавате
нашата
оставW делото и съ мощното си слово убедиха ежда вь несъ се отложи. : Уважи се ис
„Азъ ще признае съветско»
1телностьта на обвинението срещу мене и еждътъ издаде кането на..прокурорътъ па иа, «ащото не е продължи то правителство на Русия. Това
звдателна присада.
се-даде ходъ на делото и ло политиката ни на тйръ, правителство до толкова ме ин
Бла-одйряйки имъ оше ведчажц- горещо ги препоржч- се прочетоха некои отъ по редъ законности, npemax- тересува доколкото ме интере
Ь. на дирещите правда въ адвокатската защита".
и бившето царско,пра
казанията му, дадени при ване корупцията и за пос суваше
1 г
вителство; впрочемъ, аз>. . с е
.'• - В. П Янв«Ъ
тигане
окончателно
с
ьгласие
слеаствениттз власти. Подпридържамъ о голЪмия 'принеждимиятъ К а р к алашевъ
ципъ на френската революция
не се признава за виновенъ Гробницата на Караведовъ —да не се месимъ въ вжтреш.
работи на други държави.
като Каза» Че4 въ момейте»
СОФИЯ, 16 окт, Вчера су- ;,Следъ признаванивто ще очакогато е станало убийст триньта иежду 7 — 8 Ч. е
кватъ еволюцията на положе
вото на Петковъ, той е билъ била нападната гробницата нието. Ако русите поискать
договори, всекога ще гледамъ
Ьтъ.утре, 18 т. м., вейка вечерь почва да свири сгру. въ градината при плошапз на Петко Каравеловъ, ко да защита френските интереси.
иенъ оркестъръ подъ дирегенството на познатия на
ято
се
намира
на
източ
(срещу черквата Св. София,
Ако признаемъ Русия, вервамъ.
Варненското Общество г, Янишевски и пианистката
и понеже слеягкпъ за зала ната страна отъ църквата че рационалните елементи тамъ
елегина. .' •
вянето на анархисти, кога „Св. седмочисленици" на ул. ще се жилятъ.
Сладкарница И А Р И.Н 0 В Ъ
1-3
Не искамъ нито да ускорято чулъ гърмежите, ведна Ц. Шишманъ. Постовиятъ
га извааилъ револвера си стражарь вчера сугриньта вамъ, нито да закъснява про
и започналъ да тича по , к ъ м ъ 8 ч. конститиралъ, че цеса на убийството на Русия..
Знамъ, че се намираме предъ
ул Раковски, безъ да зна-i(камъните отъ гроба му би- лицето на единъ органически
Поради изселване преотстъпвам ь /зобре
елъ до този моментъ за л и разхвърлени заедно съ процесъ, който има нужда' отъ
реномираното каФвке
разкоренелите се около т ь х ъ време. Вервамъ обаче, че Фран
убийството на Петкова.
ция ще може да има една по
Полицията нямала ни рестения, плочите били ди лезна роля за Русия".
гнати
безъ
да
може
единъ
какво съмнение върху не
го, и следъ като билъ ос- човькъ да го вдигне. Пред ПримЪствоне ни цпрпгрпдемгз
вободенъ отъ задържали полага се. че това е стана
пристанище(въ ул. „Драгоманъ", срещу евангелската Черква)
т е го граждани при военния ло Отъ неколцина.
Цариградъ, 15 окт. Ше се
Съ цепия му инвентеръ при най-износна цена.
клубъ. той се върналъ rto ЛОВИА блокъ пропадналъ конституира една комисия отъ
поразумение въ самото кафене ДиКрйНЪ ТОНШСЯНЪ
специалисти, която ще се за-.
ул.
Бенковски и тогава
София, 16 окт. Идеята за нимае съ приготвяние на единъ
вижда убития Петковъ. Отъ
за разхубавяване на
другарите му и отъ обще л^вия блокъ е пропаднала планъ
Цариградъ.
ствената безопасностЬ той окончателно. Всички опо- Проектира се на п р ъ ш *
билъ увешаванъ да при зициони народни предста планъ преместването на при
знае, че той е убиецътъ вители еж се изказали про- станището.
на Петкова/ безъ да се има тивъ образуването на та- Въ Златния рогъ ще се списъмнение, 46 ТО е - извър к ъ в ъ блокъ, като1 се "из ратъ само леки' параходчета и
се премести на ул., „Мария Луиза" 33.
лодките. Пристанището ще
шено отъ него. По-ната- тъква както постепенното бжда преместено въ Еди-куле.
жгъла на ул. Драгоманъ въ Зданието на В-. ,
, Дръжковъ
8—10
тъкъ той заявилъ, че поз му създаване, т ъ й и неу Антрепозитите и др. двгкиинава Петковъ отъ Народ. добството му. Повечето о т ъ ти ще бждать инсталирани по
събрание, гдето слушаЛъ Заинтересованите па р т и и бреге на Мраморното море.
с
неговите
речи, като агентъ считатъ, че този въпросъ
№
на обществената безопаст- е изчерпанъ. Широкигк со
наемъ две удобни за жиСОФИЯ, 16 окт. Членътъ
магазии по 45 кв. метра колониалеМъ магазиНъ съ мйб- ность Отъ тогава Петковъ циалисти заявяватъ откри на българ. делегация в ъ О .
споразумение Андрей Сто- го добра клиентела, или се му се виждалъ несимпа- то, че не могатъ да влтззатъ
на Нар., проф. Данаиловъ,
\ гара Синделъ.
3—3 приема съдружникъ.
ЗемЛе- се завърна о т ъ Женева,
Справка редакцията.
2 - 2 тиченъ, защото постоянно в ъ т а к ъ в ъ блокъ
се каралъ въ камарата и д+злекиятъ съюзъ не може следъ като се отби за н я 
й ПРОДАВА СЕ, 4 депишелъ лошо в ъ вестни повече да се занимава с ъ колко дни в ъ Бернъ, mfeт
я
¥[ кара, месность,, Котази идея.
ците.
., ч
Кжща
едноетажна
^
^
»
то проучи Швейцарската
к
ванлъка" ветърната
и
чиновническа р е ф о р м а ,
Ча- Посадено съ облаго- 3 - 4 стаи, кухня, изба, водоПристжпи се къмъ раз
и
Вукурещъ, 15 окт. Ромжн- която би могла да се и з 
проводъ, канапизация, електр. пита на свидетели. Ека
американски
пръчки.
скиятъ краль откри парла ползува о т ъ комисията по
Рш«а „щасла", присади осветление, по възможносгь по терина Риаова
Петкова,
W',H »памитъи.
[улиците: „Войнишка", „Мария
мента.
реорганизацията на дър
майка на убития Петковъ,
звка д. Мелнични, „Тър- «Луиза" и „6 септемврий".
•28.
2—3 <3- 3.
Адресъ: Я. Байчевъ. твърди, че следъ 9 юний, Пеодннпо „ ГУТЕНБЕРгЪ-варна жавните служби.
СОФИЯ,

Ерио за Русия

Въ с л а д к а р н и ц а т а

„Маринови

fapa Санделъ х
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Днесъ най-новото за Варненци!
•

' А в ъ спортенъ Агяерикански евнзац. ФИЛМЪ

Co

Сг прочутия атлвтъ К. А Л Б И Н И и анеринанена красавица, която получила при»*
за красота Г-ца?..
Начало въ 8 и 9 н пол, ч. а.
•вай A — I I J . " ' T M

Стр 2 .

iapnmicKN Новиии

*Р**И

Дюяенснй помЪщенн*,.
f ЕВА МАЙ. Неотдавна телефафътъ разнесе скръбната наема на. които,- ще., <fc'u:
весть за трагичния край на ху 5 на сто,зафоМде»-по,3.1
БУРГАЗЪ, 16 окт. Вчера 6 t бавата Ева Май... Едва навьр- Н. еж не само. дюненигъ
комунистически конгресъ ха докарани съ кола 70 г. Дим.
шила 23 години, въ пролътьта всички помещения, в ^
Парния котелъ „Чайка", съ на своя животъ, тя угасна не се упражнява търговия, ft
СОФИЯ, 16 окт. Въ пър Лрнаудовъ отъ с. Писменово,
Василиковско, заедно съ жена който предо войната си обслуж
трия и сжщо - XOTWW
вото углавно отделение на си,
бити по най-жестокъ начинъ ваше флотата, бе силно повре- очаквано въ Баденъ, край Ии- адватство, зжболЪкорстао *
ена, гдето се самоуби; като
Соф, окр. сяшъ вчера за-| съ железвнъ гьрбачъ отъ раз денъ.
изново е констру- главна причина за да тури край
И»'0Са на яйцата отъ
почна разглеждане делото бойника Дт. Гремяновъ отъ иранъ.Сега
Днесъ. той ще бжде на своите дни по тоя начинъ
на тайния комунистически бандата на Г. Янчевъ, следъ пуснатъ въ Черно море Утре се сочи големото й нервно иата отъ 1 т. м. -втлящ
около полова
конгресъ въ Витоша, въ което като не можали да из- или у други день ще се напра разстройство въ последно вре стойность
лиардъ
лева.
тръгнагъ
отъ
гЬхъ
исканите
местнсстьта „Златните мо 100,000 л. и 100 турски лири, ви съ него пробз, въ която ще ме. Киното губи съ нея една
и Н. В. Царя. Следъ отъ най-даровитите си артист За предивти отъ пърйа,
стове.' Като под еж дими еж ги обвили въ агнешки кожи. участвува
пробата съ „Чайка" Н. В. Ца ки, а публиката-една отъ сво ХОДИМОСТЬ КОМИСарСГВ9Т018
привлечени: Ставри Косря ще замине за София.
храната обявява xnt6a» i
Закланъ сгражаръ,
ите любимки.
товъ, Иванъ Стояновъ, Черцата, брашното, зеленчук
Последния
филмъ,
който
тя
венаковъ Юрданъ Пешевъ, . ПОПОВО, 15 окт. Вчера два Влагалището при Варн. ж п.
сото, млекото, рибата, \
можа
да
довърши
и
въ
к
йто
гара
съобщава,
че
занапредъ
Михаилъ Халачевъ, Петко ма разбойници по пжтя за с. вагонитъ. неразтоварени на ифае главната роля е „Приле- фите, мазнините, яйцата *
Ивановъ, Захариевъ, Геор Посадина з а к л а л и стражаря време отъ адресанта търго- пътъ". Въ тоя филмъ тя е мла телните масла, топливот|
като му взели за
ги Петровъ, Пенчо Благо- Тоджароаъ
вецъ, ще бждатъ разтоварва да, весела, жизнерадостна и та и сольта. Ценитъ на»
платата, часовнка идр.
евъ и Анастасия Благоева.
ни на рискъ на последните. неволно зрительтъ го обхваща тия .предмети се опрел
А" .Разпитаха се всички поа- СОФИЯ, 16 окт. Изборна Освенъ това, на такива неиз тжга, като знае вече какъ тра отъ общинските комиа
еждими, които не се приз? та борба в ъ Англия се во* правни търговци не ще'се от- гично е свършила дните си ху кметове.
пущатъ вече вагони, нито ще бавата Fea,
>.
Дариградт. 6 ебявенъй
наватъ за виновни. Ставри ди с ъ голема разгореше-. се
приематъ пратки, адресира
Cpokvn. за падавайе заявле зенъ отъ чума. BvcBpw
Костовъ отказва да даде ность. МакдоналДъ е билъ ни за гвхъ.
ние по явяване на изпита за туй Дирекцията на нар?
каквито и да било поясне- въ безизходно положение.
Препедавашь
по
математика
машинисти
и огняри по парни здраве е наредила вниз
«ния, имайки предъ видъ З а него е нужно да спече гь Дев; ГИМнаЗия е назначенъ
те
котли,
който
състои на пжтници и внасявит*!
признанията, н а п р а в е н и ли нови 120 мандатски M-fe- г. Б. Желевъ. такъвъ въ Разгр. на 1-и ноемврий,ше.се
изтича днесъ ведения отъ Царифйдъц
предъ еждебния следова- ста.
мжжка гимназия.
—15 октомврий. Следъ тая да ва само презъ Варна, S|
и Свиленградъ. Въ Т
тель..
Вчера въ помещението на та не ще се приематъ нови за пускатъ всички кораби,»
явленияОстаналите подеждими Букурещ* пристанище. стоковата борса кметътъ г.
които не еж дератизйрг
Министерски пратеник ь за из Цариградъ, требва да I
отказаха да еж участвува • Ромжнскотб правителство въз Стояновъ говори предъ тър
ли въ този комунистически намерява да отдаде на конце говското съсловие въ фада питите на Търг. академия j> дератизирани въ Варн»
общата настояща криза, назначенъ т. инж. Цаневъ, кой ници, екипажи и всичко,?
конгресъ като правятъ при сия постройката на единъ пла- върху
пжтищата
за преодоляванието то пристигна отъ столицата.
ходящи отъ Цариградг,
знание, че въ сжщия день, вателенъ каналъ, к>йто да й и мъркигЬ
за проспериране
на санитарни i
когато заседавалъ конгре свърже Букурещъ съ Дунава на Варна, вь економическо от Варн. земледЪлснв катедра съ подлагатъ
Категорично
се забрани
при
Олтеница.
Единъ
Герман
общава, че всички лица, които
са, ТБ еж ходили къмъ е; ски индустриален ь тръстъ <5 из- ношение.
повото влазяне на т>а"
желаятъ
да
се
снабдятъ
съ
Драгалевци, Княжево и пратилъ свои инженери и спе Санитарното градско отдъле- овощни дръвчета отъ разсад скитници и емигранти.
околностьта на Витоша циалисти за да разучагь проек нйе предупреждава за после- ника и требва да подадатъ до
Началникът* на ,'угв
подъ разни предлози. БЪ-та на самото место, а фирмата денъ пжть, че. всички родите-. нея заявление най-късно до от-ние
при м вото на щ
ха разпитани свидетелите „Поленски & Цолнеръ — Бер ли еж длъжни да занесатъ де края на т. м.
дието
г.
Вл. Лврамовъ,,
лин
ь"
даже
е
представила
свбяна брой повече отъ 30 ду та оферта, споредъ която пост цата си за ваксинйране въ ам 0кр жниятт» лекарь въ града руженъ отъ инспектора
г
защото ще се
ши. Разпита ше продължи ройката на.канала ще струва булаторните,
предприеме проверка по домо ни е получилъ нареждане отъ ботниците при затворит4
и утре, когато ежда ще се' 600,000,000 леи.
вете и несъобразилигЪ се съ Дирекцията на народи, здраве тигнаха снощи п^града,:
произнесе окончателно по
това нареждане ще бждйтъ въ случай.^ че коремния тифъ въ комисията сь глави
вземе епидемиченъ характеръ хитектъ при М-вото щ,
далото.
глобявани.
целото население да бжде под устройство, кмета, пр|
държави, архитектъ и«
Раждания презъ първото по- ложено на ваксинация.
г
КонФОрвнцийте при г. Йм^вта лумесечие на рктомврий е има
лекарь ще определял»3
Атестатит!
на
завършилите
то, кждето ще се. noapi
59 и умирания — презъ
ч Както е ИЗВЕСТНО нашия ху- ло
абитуриенти ще се раздаватъ нието за Варн. Окр. зац
бавъ градъ преживева тежка сжщото време — 41.
утре.
икономическа и стопанска кри
Тютюневото произведе
Пристигна снощи параходътъ
. СОФИЯ, 16 окт. Вчера при за. Застой, липса на пари, лип „Кирилъ"
УчнлиднхтЬ настоятелства и България възлиза общо
идящъ отъ Царидирекциите на гимназиите еж дина на 35 мил. кгр
м-ра на финансите г. То-са на кредитъ, безработица въ градъ — Бургазъ.
доровъ, се яви една депу- порта—всичко това гнети и у- Отпечатани еж списъците на получили нареждане отъ М-то 52 мил. кгр. презъ щ
мизерията. Една дълбока
да отстжпватъ помещенията на. Забелезва се, обаче'(
тацйя. отъ .10 души занаят силва
загриженость е обхванала всич из б и р а т е л и т в на Варнен. си за всички удобрени отъ не подобрение въ качеств»
чии и търговии, която, му ки. Всичко това се отразява търг. инд. камара и разпратени го професионални курсове от ношение, поради което!
изложи финансовото поло твърде дълбоко и върху общи въ района й, за даимъ- се да кривани отъ частни лица или та
сигуренъ пласимш|
жение, което преживева ната, като вьзспира и" парали де гласность. Изборите ще се отъ камарите.
му въ странство. ; |
произведатъ къмъ средата . на
страната, както и, да се взе- зира и нейните функции.
Почина и биде пофвбенъ по
м. ноемарий.
Имайки
предъ
видъ
туй
теж
матъ, меркитв, които се на ко положение кметътъ г. , П.
знатия варненски аптекарь К.
лагатъ; М-рътъ изслуша съ Стояновъ вчера вторникъ свика Загинаха вчера параходите Бойчевъ. На погребението му
„Троя" съ рейсъ Бургазъ — се стече почти ц-Ьлата Варна,
•големо -внимание депута- еснафа, на фада, а въ четвър- Хамбургъ,
за 16 октомври!
съ зър едно че е давалъ на много
цията и заяви, че сегашно тъкъ свиква всички , търговци, нени хранинатоваренъ
и
„
Ж
о
р
ж
и
а
"
съ
варненски семейства без
Бобъ 22 ваг. 630~й
то правителство е"'било индустриалци й занаятчии, пред рейсъ — Царнградъ — Ливер- бедни
платно лекарства и е билъ ви бикновенъ, хорозъ \Ш
които
ще
изложи
своите
rtpo
заето глаено по ;въпроса| за екти. и ще моли гражданите да пулъ натоваренъ съ бобъ.
наги щедъръ за благотвори кгр.. леща 1 ваг. 615^
реда неспокойствието въ изкажатъ и те своите схваща
телни цели, о друго, че пора рузъ 3 и. пол. ваг. 50f
Записванията за калфенскит^ ди скжпата загуба на едно кгр.
страната. За това не му ос- ния, за да може съ общи уси
курсове,
които ще се откриятъ свое дете подари фондъ на 4 Днесъ пристигнаха
.тава време па /обърне по- лия да се дейстеува предъ пра презъ зимния
сезонът, г. ще прогимназия, отъ който лихвите
вителството
да
Направи
нужно
'вече внимание, обаче, сега,
почнатъ
отъ
20
т, м.
' да се употребятъ за даване на 6 зимница, 11 кукурузъ]]
2 ечмикъ, 1 фий, 1 л«
кргато смета, че положе то. за смекчение на кризата.
града на иай-примърната и слънч. семе.
Желателно е всички гражда
Сггласно
новите
измънения
нието въ страната е задо ни да се отзоватъ на поканата
Положението на ценит;
на регулационниrt планове ул. прилежна ученичка при сжщаволително, правителството на г. кмета и дадатъ ценните „Владиславъ",
която щеше да та прогимназия. Бидоха подне ница безъ изменение.
ще, обърне.'.голямо внима си мнения по болнитъ въпроси. бжде превърната въ булевардъ, сени повече отъ 30 венци, но останаха непродадени, |
сени отъ ученички и ученици, чите предлагатъ по-низ«
ние" върху економическата
.|||«»|||||«-аюадц..:1'1''1.^*да««а-»<.*г'..,-.. -..i. за икономии по бюджета ще се
трасира, като улица c-v пжть между които и единъ отъ Н. Ьобъ и кукурузъп°*сЛ*
криза и върху:, данъчното
отъ 12 м. широчина и съ два В. Царя чрезъ неговъ пред- повачите предлагатъ:.Щ
облагане. М-рътъ признава,
странични тротуара отъ по 4 ставитель,който го представляга цени.
:
че наистине по. обшия до- свършилъ правно държавните м.
И ул. „Царь Борисъ" ще има на погребението.
Срочни
продажби
огь
ходъ има извършени ке- наукивъ Германия предава уро единъ пжть отъ 10 м - и два Ще пристигнат* днесъ и утре
кои несправедливости и о- ци по НБМСНИ езикъ. Приемни ча тротуара отъ по 4 м.
Зимница 80 тона 770
следните параходи: „Щема",
сове между 3—4 ч. сл. пл. ул.
бешава,.че ще бждатъ ско- линия
кукурузъ
505 тона.4Ш
подъ
итал.
знаме,
идящъ
отъ
25, № 14
2-2
Студент* отъ Търговската Генуа — ще тошари зърнени бобъ 15 тона* 860*•'
ра поправени.
академия, съгласно новия за- храни за износъ, „Авиемора* тона 460 475 ,лв. ;.заЩ
да постжпи въ конъ се 'ос*обождаватъ, като подъ холандско знаме идящъ
СОФИЯ, 16 QKJ. Професоотъ отбиване тру
кантора и л и специалисти,
дова повиность,; срещу данъкъ отъ Ямстердамъ съ 160 тона Б Н. Банка заЙ
рътъ при медии.' факултетъ,
б а н к а мла- отъ 10 нв сто върху общия до- разни стоки и „г\тика" подъ
Д-ръ ^еронъ, е натоваренъ
и задължение за б г. да фр. знаме идящъ отъ Марсилия Белгия . .
л.ъ Дирекцията на Народ дежъ завършилъ' Варнен. ходъ
17«д
не заематъ държавна и общин съ 130т. манифактура— ще на Б Пеща .
товари варива за износъ
ното,,здраве , да! изработи Тър. акад. Справка Новини ска служба..
1930
Виенз . .
;законопроек.тъ за борба съ
Прага
.
.
408:
e С1
Сенретарьтъ на Окржж. управ
!Hrv5oiIA
УДентска книжТеглението на лотарията за
венерическите болести.
Германия
3?Д
mijuuiii K а
издадефонда „Постройка на учителски ление г. Коларовъ е заминалъ Лондонъ .
615'-g
въ
командировка
въ
с.
Влахна
отъСвободния^унйверситетъСОФИЯ, 16 окт. Вчера
домъ" е отложено за февруарий
7l0f«l
ларъ по отцепване на едно Парижъ .
София, фйнансовъ Ътделъ, на ид. год. •
••'/"•
следъ пладне специална името/на
Гърция . .
238-4
село отъ сжщата община.
Борисъ Василевъ по
Италия.
та комисия при М-вото на пжтя отъ военния клубъ— по Пристигать днес ь параходите
Ь642-*Я
Патеръ Дустанъ МакъТуиркъ Швеция .
правоежпието има заседа щата—пристанището
,; ^Киринде* подъ италианско
74
свещеникъ
при немската като- Ромжния .
ние, въ което разгледа за Който я е намерилъ да я ос знаме ид^щъ отъ Триестъ, ко лишка църква
194
е билъ награ- Сърбия
тави въ сладкарница Мариновъ йто ще натовари големо коли
73301
конопроекта на м-ра На срещу
възнаграждение. . 2 - 2 чество бобъ за износъ въ Гър денъ тези дни отъ Н. В. Царя Царифадъ
2632
Земледелието за лотменефажданския орденъ за зас Швейцария
ция и Италия и, пар. »Щадъ съ
луга. Патеръ Макъ Гуиргъ е Холандия .
ние законит-fc, отъ 1920—
Хаарланъ" подъ; немско.знаме свещеникъ въ Варна повече Ню-Иоркъ
1923 год. Комисията още
идящъ отъ Хамбургъ съ 270 отъ 30 години и се ползува съ Канада , .
т. разни стоки,
не е взела решение.
630$
всеобщо уважение.
Египет, лир»;

Тайниятъ

Бити отъ бандата Енчо*v

ХРОНИКА

Кризата въ Варна!

Делегацията
предъ м-ръ Тс1доровъ.

Стокови 6oj

Д-ръ Н В- Шшшъ

Сълза u mbn

