|одина X,

J^ftPHA, 12 А&гусгь 1925 r.

Цена 1 лв.

Брой 3 7 9

Б-къ „В- НовюГ'

jiohh летенъ кино ^.алась;'.
[месть р а з к о ш н и я п о с л е д е к ъ ф м п / ш ъ к а

Хеии .Дортееъ н Харн /Зидтке

шшв лиша птттящ вЬстиик
1Б0НПМЕНТЪ: за година 300 лева
6 месеца 160 л; за 3 месеца 80 л.

Й ОБЯВЛЕНИЯ: п о П З Т. нв. си. Приематъ
и с е в ъ агенция „Книжнина" до пощата

Тшфонъ-39В 1

гуми
Гннркологъ-акушеиъ
ул. Съборна № б
(до Д-ръ Пискюлиевъ) .
приема болни преди и
394 после обедъ 7—10

#

Георги Доноловъ

д
д
|
|

гр. Варна, ул. Съборна 56
телефонъ 415 '
2-1182-4-4

Трилеюенчни
$
томанени плугове |

Келепиррр

за тракторите

3

.Жонъ-Диръ п

|

Поради изселване, прода-

вамъ двуетажна к л щ s

бакалски дюкянъ, отделенъ
цюкянъ стая и дворъ, у доб
ий, за всичко.
ipH Георги Дияоловъ |
гр. Варна,
jgj
Иваиъ Беняиевъ с. Каспичанъ
Шуменско.
2—1199-5
ул. «Сжборна" № 56 *|
влефонъ 415
Е-1141-З |
_ _
Печ
«гл^люлзйалхйааимш
- «• Тодоровъ—Варна П. 90
ь ограничено количество Я

Н 0 В 0!
Тичайте при новооткрития магазинъ
3

«и »Ф Р # 6 К Н Т $•' Е-

Чеоть имамъ да съобща на почитаемите Вар
ненски гражданки и граждани, че открзхъ ма
газинъ на галантарийня и манифактурни купони.
и на метъръ н а к о н к у р е н т к и ц е н и .
П О С Е Т Е Т Е И Щ Е СЕ У В Ь Р И Т Е
' Магазина се намира на улица „ Аспарухъ? № 6
до магазинъ „Парасковъ".
71147-10

•

Съ почитъ: ХРИСТОфОЛЬ J . ТОШвВЪ.

ТРАКТОРИ

ЖОНЪ-ДИРЪ

30 конски сили
*
Съ солиденъ трилемеженъ плугъ изорава до 60 декара
м«но!пр'и дълбочина на браздата 35 см. и ширина 140
гтра. Може да движи Г0Л1МН ЙШйЦП Н ГОЛЕМИ ВЪРШПИ "Вече продадени 8 въ България
1—2007—5

ГЕОРГИ "ЛИНОЛ O B V
гр. Варна, ул. „Съборна", Na 56, телеф. № 415

АЖНО САМО ЗА МЕРАКЛИИ

[\Шт

DPWIUV

София, II. АрестяП на българигь въ Щипъ продължаватъ
да зан(51каватъ т сако цълия
софийски пвчатъ, но и сръб
ския и европейския, Водчтел-тъ на денократнч. партка
Давидозичъ, който 61; отправилъ едно писмо срещу този
насилия до м-ра на вдтрецш.
работи, продължава чрезъ ста
тии въ вчстницктъ да бичува
полицията, за дето върши то
зи непростикъ тероръ върху
българския елементь.
Согаш иП арести въ Щипъ
сд доказателство.за терористическия режммъ въ Македония.
С' мит* сърби чрозъ обра
зуваното на нЬиои съзаклятия
въ този онржгъ даватъ иа
ц*лия свьтъ да разбератъ, че
оплакванията имъ отъ Бълга
рия, задето укчъ размирвали
погряиичкитЪ областк като
били изпращали чети, се указватъ опланваняя съвсемъ неоснователни. Ако има въ Ма
кедония освободително движе
ние то е на иъстна почва и
е напълно съгласно съ идеит%
aatsoHHOCTbTa н демократиче
ските свободи, които общ, на
народйтъ и европейската в&етодивяа демокрация смЪтатъ
за идеи единствено спасител
ни и необходики за развитие
то ка иародхт^

(uiimuuu mrptn.
София, 11. Конгреса на
XIV циониегически конгресъ
въ Палестиня ще се открие
на 16 того съ речь отъ
председателя на екзекутивата. На 19 ще стане изборъ
на бюро, на 20 ще се даде
отчетъ на ционистическата
организация въ Палестиня
на 21 ще се привършатъ
общите работи, на 23 ще
се открие еврейския университетъ, на 24 ционистическа
та организация и пропаган
да, на 25 доклади на коми
сиите. Закриването ще ста
не на 28

^лото

Последната
дума
София, U. Днвсъ, по дълото
ава со стопанство изъ цйло или
НЙ шпионажа се даде послед
по части състоящо се отъ:
ната .дума на ПОДСЙДИИИГЬ.
П. Гоозгйепъ заяви, ча той
е епособенъ на всично, но не
ggf}4$, и ка предателство спражо отеСправка п р и М и х а и л ъ В у ч е в ъ $&$%
i чествотс. Неговото най-гольмо
кйошкьовете задъ лагера
5—1189--10 ^*Щ j кавазаиив е бвло задето е
билъ торйозенъ отъ коралнигЬ
удари, които е получялъ.
Варбели иоли за оправда
^АСОВНЙЦИТЙ
^.|в
ЧАСОВНИЦНТ'1.
телна присада, тъй като съвсевъ .несъзнателно е използуваиъ отъ агентнтЬ на Мосвва.
* ВСЙЧНИ останали подсъдим
се изриха въ гериата еммединствени по
съль.и молятъ иилооть стъ
солидность
С.т.да.
Сддътъ ще преизнесе прн
садата
утро
държатъ рекордъ

wл% I като най-разпро,^

страненъ , вест.'З
никъ въ града и погоп^мата част
на Сев. Бълго-;,
рия.най-добре С
ренлавиоа. ~-i;4РвпямюЬ ,№АЦ-;С
ни въ него nacv
тигатъ отлично
— цвльта ри. --,
Приематъ се въ
Агенц. Книжнина

Драма изъ дворцовия животъ, флирть и кнтриги
Нач. въ 85/* и 10 п. ч.

ТИ Ш СЖ
Малкновъ и Славейг.оаъ

Сг.-Загора, 11. Органите
на обществената безопасность разкриха нови 3 бойни конспираторски ядра, въ
които еж. замесени 21 човека. Задържани еж ржководителите и съучастниците
имъ. между които има 18
ученика.

Юношите туристи.

София 11. Днесъ сутриньта
заминаха презъ Ломъ за
София, 11. Дирекцията на
Виена юношите туристи чле
печата съобщава следното:
1 На 30 м. и. къиъ 2Va ч. о нове на туристическия съб,ила забелезанз една голина юзъ въ България подъ гла>
бйлда стъ емигрант», ноито ватарството на Поповъ. Те
се движели нъмъ Ширнсаа иа- ще посетятъ н-вкои места
хала при с Патастеница, Стре- отъ австрийските алпи и
Й1СИ0. f t сд били снабдени съ лобното место на Крумъ Но
две картечници и пушни. Чи ваковъ, дето ще положатъ
слото внъ било 20. ТЬ сд венецъ, а въ Мюнхенъ ще
разпитвали за побЪгналкя не посетятъ изложението.
Юношите туристи правятъ
отдавна зшунистъ Стафанъ
Гйилушевъ, като сл запитали) официално посещение на
защо о изб^галъ. Следъ товаШойче Рахртери Ултанъ Сиeffi разпитвили въобще преслед- ренъ, която е взела върху
ВЙТЬ ли се конунйститъ и нан- си всички грижи за посре
щането и настаняването на
во е полежанийто имъ.
своите гости.
Софин 11, Борбата между
националъ-либералната пар
тия се разгорещява все по
вече особено въ София, до
като въ провинцията националъ-либералите с е чуввствуватъ много по силни
отъ на родно-либералите и
последните не имъ причиняватъ никакви безпокой
ства, тукъ въ столицата, на
родно либералите
проявяватъ безподобна агитация и
си служатъ съ всички сред
ства, за да привлекътъ кол
кото се може повече съмиш
леници отъ нац-либералната партия и свикватъ еже
дневно квартални и общи
събрания.

У—

Ситею

—

•4

Нови разкритие

Софиа 11. Мзлиновъ и Славейковъ, които презъ мина
лата седмица заминаха за
западъ съобщаватъ, че на
сръбската територия не били
Нападнати отъ 'дружбаши
емигранти.
В. „Ное Фрве Пресе" отъ
8 т. съобщава по този поводъ следното:
„Двамата господа МалиГенералъ Ганчевъ
новъ и Слпвейковъ, ни изопровергава
пращатъ писма, съ които
Софкя, 11. Запасниятъ ге
съобщаватъ, че това съоб
щение е лишено отъ все- нералъ Ганчевъ, бившъ
какво основание. Въ своето адютантъ на Царъ Фердипжтуване презъ Югославия! нандъ, телеграфира отъ
те не биле отъ никого обез-,rБ е Рcл иHн ъ - «Дописката въ бълпокоявани. Те даватъ H3-| aP « je вестници, че азъ
разъ на предположението, < с ъ м ъ билъ посредничилъ за
че въ .случая е имало у-^екакво споразумение между дружбаши е фантастично
мисъль."
Весгникътъ съобщава, че Явторътъ му е много най
по този случай веднага би венъ. Азъ отъ 1913 г. не
ла изпратена радиотелегра- съмъ ходилъ въ Чехия. Това
ма на своя кореспондентъ може да се установи отъ
въ С-ф-1я за да даде обяс всекиго отъ моиттз паспорти.
нения.

Емигрантска банда

— до Пощата и „
иФаръ" — срещу

Д УБ ПЕД Ъ
е името на най-солид
ната Швейцарска пле
тачна машина Търсете
я при
.

Новачевъ & Табаиовъ
ул. Владиславъ Ка 25
••

Варна

Конспиративно дело.

Мамплемъ срокъ на вгевна
служба.
Атина, 11. Парламентарна*
та комисия издаде решение
съ което се дава право HI
военния министъръ да нама
ли' евентуалния срокъ на
военната служба отъ 2 нв
една година. Това ще стане
причина да се намели бюд
жета отъ 250 на 199 драхми
годишно.
Букурещъ, 11. Дирекцията
на железниците откри .ек
сплоатацията на новъ пет
рол нъ проводъ, който ще
докара 60 вагона дневно
петролъ за нуждите на ин«
дустриялците въ столицата.
Рияъ, 11- Мусолини извър
ши прегледъ. на, войските,
заминаващи за'летного уче
ние. Правятъ се големи при
готовления за морските ма
неври, въ които ще, участ-,
вува и въздушната флота.
Атина, П . Тукъ; по донесе1
ние на члено#«И» на коми
сията по настаняването на
бежанците беха арестувани
четирма членове, които се
обвиняватъ въ подкупъ.
Следъ раза1едването имъ
двама еж пуснати, а двама
ще се еждятъ отъ специаленъ еждъ и ще отговарятъ
за . злоупотребление >
. като
обществени чиновници.

Плавателенъ каналъ
Дунава— Букурещъ.
Бувурещъ 11, Представите
лите на кралския трупъ Лмерикан. Интернац. компвни
направила на букурещката
общинска власт ъ предложе
ние за построяване на пла
вателенъ каналъ между Бу
курещъ и Дунава, както и
за построяване на , нови електрически юзини Сжщата компания предлага заемъ
за довършването на общин
ските предприятия. Пред
ставителите на консорциума .
приеха условията, така , че
постройката изглежда оежществена.

Папижъ, 11. „Пти ПареРусе 11. Делото на ту
кашните конспиратори за зиенъ" узнава отъ Берлинъ,
почна да се разглежда отъ че Германия иска fio поводъ
вчера. Подсъдими еж 131 на конференцията която се
човека, отъ които 4 еж въ всъстоя
въ Берлинъ. презъ
|
неизвестность. На лице отъ' т °Р а т а половина на м. юни;
техъ еж 127.
j да състави едно изложение
За главния организаторъ! на репалския договоръ, опПетъръ Караминчевъ Проку-';Ределящъ условията за сът-.
рорътъ иска наказание 8 г. I рудничество между дветв :
страни, въ случай че Герма
затворъ.
ния влезе въ общ. на наро
Главните
дейци
еж
аре
Пернишките въглища. стувани преди атентата въ дите
или подпише гаран
Софин 11. Завърналите се
ционния договоръ.
Св
Неделя,
затова
наказа
отъ Ромжния и Югославия
отъ нашата комисия инжин. нието имъ ще бжде по- ?
Тошкоаъ и Божковъ, заявя- малко.
З а музикантите
ватъ, че както въ Букурещъ Вчера заседанието бе при
закрити
врати.
Центр. комитетъ на съюза
така и въ Белградъ нам-feВероятно и днесъ ще про на професионалните музи
рили много добри условия
за пласментъ на пернишки дължи ^сжщо при закрити канти нарежда, щото всеки
вратачленъ да се Снабди съ „кар
Ссфяя, 11. Дирекцията на те въглища въ ромжнеката
София, 11. Самоковскиятъ та за работа", която требва
полицията съобщава, че око и югославянска индустрия.
ло границата въ известни Очаква се на първо време клонъ на 11 туристически да се предявява при поисквремена
забелезватъ мал отъ Ромжния поржчка надъ съюзъ е уредилъ спалня съ вене«:отъ административните
Намиратъ се при всички ка* ки групи се
• .. ,. ;-••„
отъ емигранти безъ 30 милиона, а отъ Югосла 30 легла въ Самоковската власти.
добре уредени часовника- g£ да предприематъ каквато' и вия надъ 50 милиона тона мжжка гимназия, предназна
По нареждане на минис
терството на вжтр. работи
въглища.
ри въ ЦВРСТВОТО
gg да била инициативачени само за туристи.
забранява се на съдържате»
•
2-1196—5^
яввдшашшваа
ЛИГБ на локали и заведения '
да наематъ музиканти- на-^
Отъ четвъртъкъ
право, а само чрезъ съюза.Мастните членове могатъ'••
да се снабдятъ съ карта за
•всь"Редставя великолепния филмъ
съ
гйГбжухинъ,Колинъ
и
работа до 25 т. м, > r<s
час
участието
на
врть Щ""•
фатална Лисенна
а ^ У ™е™ на
Голема любовнадрама1 Оркестръ съ спец. програма. Нач. 8 пол. и 10 пол. ч
Четете утре дНовини^

Чйщи, to, свини и магаре съ копа

ВЪЦФЛЬ-^

= ивътъ

«рюкъ и Мяхаелъ Варкони

10ВИТАКС1
иВ .еяептрическа епергня,

вядшдетзаюждшшзавюадж^^

Съ участието ня популярната и красива
Хенни Портенъ и типичния А л б е р т .
ЩаЙнрюкъ Съ своето участие, тези дв„.
ма велики артисти предаватъ на ф,1Лм
голема художественна стойность

Летенъ общински театръ

Ш0„РАНКОВЪ а

* заседанието си на 10
" ; в е ц ерьта общински! Днесъ ще представи великолепния найНачндо 8 •<*. ш 10 i<\r, «.
1« р е 8 и з и Р а по-раншноновъ филъ на сезона
1
оолагане употребената
• к з а ясатмжлтиявкв&юяшеткгвикгязашвавя(вяяияаяайлвяиияявеаг- «яияояшжакЕ*
-ктрическа енергия, която
нематъ нищо друго освецт
?в«ше прогресивно и въз(
12 лева на киловатовъ часъ.
заплата по бюджета,
и е з а база следното.разЗа безслнктвомерни инста-ации
Дко м рътъ на финанси^
-деление:
София, 11. Споредъ полу
На
8,
9
и
10
т.
м.
се
про
на
Асът,
Л^сиалсвъ.
пожелае,
може да нанЪи
Ч За разходваната елекчени
сведения
на
официал
1) Жилищата и упоменати
извеждаха избори за члено
служба, дето ако бюджетна,
^ческа
енергия
въ
жили
но
Micro
бъталците
отъ
СсфйЯ.
11.
Споредъ
ед
при
електром-Брните
инста
ве на Дисциплинарния съ• :т а, еснафски заведения,
о в ъ Св. Анастасия се раз та заплата на чиновника е
лации п I, плащатъ месечно
ветъ при Дирекцията на же на сфициална телеграма делили на три групи. Пър 15.000 ;л. то добавката е
ьржавните
учреждения,
. по 0'80 лв. на свещь.
лезниците. Избираха се по снощи въ 97а ч. на гара вата се е състояла отъ 30 20,000 л., значи 35,000 ^
.ждестранни
консулства,
2) Останалите заведения
трима души за всека служ Батановци е убитъ отъ души и yentna да мине месечна заплата,
•^нсулствата се освобождаупоменати п. 2 плащатъ ме
ба
— Движение, Тракция и неизвестни лица бившия границата гонена отъ Цпотетъ отъ плащане акцизъ),
НЪма съмнение, че TOBI
сечно по 150 лв. на свещь.
Подържание. Първитъ- отъ макодонени революционеръ рата. Веднага съ премина положение е ненормално, .«
ропиталища, старопиталиСегашното облагане пра
кандидатите еж действител
.0, червения кръстъ, безването имъ на границата
ви по големи облекчения и
ни членове, а останалите Асьнь Даскаловъ.
атните ученически трапен ка на потерата поручикъ
е по-изгодно и по справед
Убиецьтъ
е
далъ
нь
двама запасни.
фии, архиологическото д во
ливо.
помолилъ гранич
вьстрела срещу Атанасовъ
Въ тия избори се състе колко
•во Юнакъ, д в о Майка,
София, 11 Отъ Велесьсь- i
ната власть да ги предаде,
заваха главно Българ. Же Дасиаловъ, когото пова обаче тя казала, че има на общаватъ, че преди Н-БКОД. >
.врквите,
добруджанския
Кино ,,Лида'
лезничарски сьюзъ и Же лилъ мьртавъ и се хвър реждане да ги отведе въ ко дни Велешкиятъ "прнс. ]
|Нсионъ,
политическите
лезничарския Сговоръ, До
1убове, държавни, частни
тавъ е изпратилъ единъ стрц. '
вътрешностьта.
Отъ четвъртъкъ ще пред
тоя монентъ имаме следни- лилъ отъ влака и за&ъг
общински училища, читажарь да отиде въ дома на ;i
Втората
група
отъ
8
ду
стави
най
новия
и
грандите
сведения
по нзлъ, ьъзползуванъ отъ
'Ща, клубове на спортни
Тодоръ
Зафировъ и да Му
и
преследвана
отъ
поте
озенъ филмъ на сезона
тоя изборъ: Въ Варненския тъмнината. Даскаловъ е Щ
. ва и други видове благодоведе дъщерята Грозданка, i
рата.
премина
границата
8
районъ гласували 262 за Б- пя.тувалъ отъ С(фия за
*орителни д в а съ утвър
клм южно отъ М. Търново. 17 г. Откарана въ окол. уп- J
Горящата
Ж. съюзъ и 235 за Ж Сго Г.Джумгя.
,^ни устави, плащатъ по
Третата група се намира равление приставътъ. се о-1.
воръ, въ Каспичанъ Б Жjenb дева киловатовъ часъ
още
обградена въ района питалъ да я изнасили. По-1
Дасналовъ
е
2
8
2
9
г.
съюзъ е получилъ 774 гла
2) Изразходвана енергия
на
Долно
Паничарово, бур- неже тя не му се отдала TOKJ
са а листата на Жел. Сго и е Сг?щиятъ, който презъ
ь: банки, банкерски къщи,
газко,
обстрелвана
отъ по я убилъ съ револвера си,]
воръ само нЪколко десятки врема на дружоаимть бъ
:арафи, търговци на едро,
Това предизвикало гол\щ\
терата'
Въ Горноореховския районъ хзърлилъ една боиба въ
^ирарии, казина, игрални
възмущение въ цепото на
Полицейските
органи
ус
листата на Б. Ж съюзъ е Народния театъръ срещу
.JMoee. хотели, аптеки, дропали да заловятъ лицата, селение. Не се знае дали
получила 150 гласа повече,
ерии и други плащатъ по
ложата,
въ
иоято
бьха
които еж съдействували за сръбската власть е наказала
а въ Плевенъ 240 повече отъ
usMmMswsfmwmwmma^i^tv.m'ivtt^msfx^nanp.
тази му вандал
тия на Жел. Сговоръ. До Стамболийски, Баналовъ, бегетвото на затворниците. убиеца.за
щина
Озкхзгь.Ои^, в е о т ь
снощи се систематизираха Омарчевски и Ооевъ безъ
Съ дълбока скръбь съобщаваме на роднини приятели и сведенията изъ цялата стра да пострада и"Шйтогава. Гърците за себе си.
на и днесъ вероятно ше се
>аиати, че многообичната ни майка и сестра
Сливенъ, 11. Вчера сгащ
получатъ точните резултати Гой е п^ивърмеийкъ на
Ятинскиятъ в. „Елиники"
автономичесното движение като
тържественото
раздаване не
изтъква повдигнатия
ил. тапедонската органи шумъ отъ гръцкия печатъ наградите на отличилите се
на 77 год. възрасть
Уместна mtpm
зация и взема £живо уча за концертриране на гръц въ конните състезания въ
предаде Богу духъ, днесъ на 11 августъ, 2 ч. сл обедъ като
приежтетвува м ръ Вълковъ.
и остави въ неутешима скръбь.
Отъ неколко време изъ стие противъ федерално- ки войски къмъ българската Наградите се раздадоха отъ
граница, пише:
Опелото й ще се извърши утре на 12 августъ въ 4 ч сл. града, особено нощемъ, лица титЬ.
„Въ момента, когато г. генералъ Кисовъ.
5едъ въ църквата »CBI Никола*.
| препоръчващи се за инва
I награда — златна таба
Рентисъ
съ предложението
гр. Варна, 11 августъ 1925 г.
лиди, или действителри та- Аеропланъ нздъ София
кера
съ вензелв на Uepi,
си посочва арбитража като
1кива обикалятъ локалите и
Отъ опочаленитъ:
единъ
часовникъ отъ Слив
Ссфкр,
11
Вчера
въ
4
пол.
средство за осигуряване ми
Синове! Евстати и Панайотъ, дъщери: Евдокия и Еленка безпокоятъ гражданите съ
Сестра: Анастасия, Семейства: Лнастасови, Андрееви, Къ- просия, като държатъ едно ч. сл. обЪдъ единъ аероп- ра на Балканите, предста ница и 7000 л. — полу
чи ротмистръ Храновъ on
ршеви и Йосифови
_ _ . _ J z f ^ J _ ~ i предизвикателно поведение. ланъ отъ неизвестенъ про- вяйки Гърция за абсолютно I к. п. II награда една таб*
изходъ
премина
нашата
те
миролюбива
държава,
не
• « « м ш ш - — ч ^ и в Това се повтаря отъ 2—3
ритория откъмъ Драгоманъ,
да се приказва за ед кера, два часовника и 6000
години празъ курортния се прелетелъ надъ Божурище бииа
на
Гърция,
която бърза да л. получи поручикъ Семовъ
зонъ почти отъ едни и сжщи и надъ столицата къмъ,До- • разклати мира
на Балкните. отъ б к. п.
лица.
III награда — ржченъ
зенската
планина
и
се
отна складъ тукъ въ ограничено количество отъ
По този случай варнен. правилъ къмъ Ихтиманъ. I Такива^ слухове могатъ да часовникъ заедно одеало —
дружество „Инвалидъ" се е Споредъ международната ко ни създадатъ само неприя- поруч. Берберковъ, I кои.
обърнало къмъ администра нвенция дадени еж сигнали тности и да изникнатъ кой п. IV награда — една таба
Дшвитъ се на месечно изплащане. Побързайте да ги
тивните власти въ града съ
ангажирате. Искайте оферти отъ
1 — 2010—3 _ молба, щото такивато да зации. Той летелъ на пове знае колко и какви въпро кера, единъ часовникъ, ед
но одеало и 4000 л. — по
че отъ 3 пол. клм. Надъ
Щ бждатъ веднага задържани Пловдивъ миналъ къмъ 6 ч. си щомъ, за нещастие, само ручикъ Добревъ отъ 9 к. а
представителството
Щ и възтановявани на местожи
врагове имаме въ този мо
въ гр. Варна, ул. «Съборна" № 56, телеф. № 415
Не се знае кой е този аетелството имъ. Д-вото сжщо
ропланъ, обаче нашето пра- ментъ около себе си."
подчертава, че нито единъ
инвалидъ отъ Варна не из-| вителство напоследъкъ е раМ-ръ Председатечьтъ г. пл.
iIO
вършва подобенъ родъ де-1 зрешилъ на 5 чуждестрани
Цанковъ
ще пристигне ид
яния, уронващи престижа на аероплани да минатъ наша
Гръцкия в жПеа Алитиа* ната седмица на почивка ву
военно инвалидите въ Бъл та граница.
като разглежда сехатнитгь града ни.
гария.
ергбско 1рщни отношения и На 9 т. я. при тръгване
готови и по поржчка отъ първокачествени
Стояиъ
С.
Шанговъ.
поведението на кабинета огъ с. Преселци летовници
поплини, зефири и панама
Наша
провинция
те ученици дали базплатш
Починалъ
е
завчера
въ
Наншлосъ намира че:
ще намерите на конкурентни цени 20 на сто по евтено
забава за селяните и селс
Провадия, 12. Оня день, на столицата добре познатия
отъ всЬкжде другаде, понеже платовете еж доставени
„Що се отнася га ергб- ките деца.
9 т. м. се състоя мачъ меж у насъ вестникаръ, основанаправо отъ фабриката.
ехо
гргцкия съюзъ, схваща
ду с. к. иИскъръ" и с . к. тель и главенъ редакторъ
Дежурни лекари тази нощи
въ ателието на Кеворнъ Азаоиянъ
„Тигъръ" съ резултатъ 5.0 на единъ отъ най-популяр нието и преценката на Д ръ Спиридоновъ ул. Бей|ул. Охридска № 4 (новите здания) 4 1171 10|
въ полза на „Искъръ."
ните вестници у насъ „Ве цгьлин днешенъ политичес- ковска 17, Д-ръ Дуковъ и
— Въ неделя на 16 т. м. черна поща", Стоянъ С ки свптъ — вътре и ^гнгД-ръ Ганчевъ ул. Балканец
ще се състои мачъ между Шанговъ. Кариерата си ка
първите тимове на сп. кл. то вестникаръ Шанговъ за отъ парламента, е едно м ка 10.
I Получено е отъ Ююлийдо
„Искъръ" и '„Ятлетикъ" за почва въ 1898 г. съ силенъ единно.
И ние ггрципт искрено]™ августъ за 1 *е«да» on
първенство. Този мачъ буди устремъ, въ която се проя
J
мооските бани 2222,950 Щ
Известявамъ на почитаемите си клиенти, че СО РЯЗДОЛЙХЪ голЪмъ интересъ и се очак ви най вече съ своите фей желаемъ да
се постигне Средно дневния приходъ е
ва
съ
нетърпение
отъ
граж
,в съдружника си К. Дочевъ и оставамъ самостоятбленъ въ
летони „Шаренъ светъ". сближение между всички около 16,000 лв., отъ които'
Първиятъ му вестникъ оба
аботилницата СИ срещу клуба на Демократическия сговоръ. данството.
— На 9 августъ запасни че беше в. цГладъ"—единъ балкански държави, смета- само отъ топлите морски'
i—2005—2
Съ почитание: Димитръ Хр. Велчавъ те подофицери имаха съ буенъ полемиченъ лисъ, кой ми обаче, че тъкмо хъмъ бани б хил. дневно.
брание за избиране делега то има кратко сжществува- такова сближение ще ни ЛЪтенъ Кино Паласъ про-^
ти за конгреса на зап, по ние, Преди вестникарската доведе много по скоро и по- дължава съ грамаденъ Щ:
Пристигнаха н а с к л а д ъ
дофицери. За такива се из си кариера Шанговъ бе ц-feедно гръико-сръбско]^хъ д а д а т в а ЛюбеВЬ1.? «Jj
9l
браха: К. X. Спатаревъ, Д колко години учитель въ сшурно
,
Г
Кралицата. Талантливите т
л
Автомобилни гуми (външни и вжтрешни) В Ив. Пеевъ, Ганчо Бояджи- Хасковско което напусна, споразумение, ц сьюзг".
т и с т „ в с е о бщи любимци Ц
Гевъ, Вл. Мариновъ и Велю като се отдаде всецело на
ни Портенъ и Хари МЩ
За автомобили „Фиптъ", „Ланчъ"н „Мерцедесъ"
1 Неделковъвестникарското
поприще. Чиновнишките заплати който сега се явява още noj
н0
— Деньтъ на легендарния Неговиятъ вестникъ „ВечерСофия 11. Съ днешната очарователенъ отъ пора >]
при Георги Дикоповъ — Варна
добруджански народенъ ге- на поща", основанъ въ 1898 ' си статия в. Миръ прави трогнаха до възхищение Щ
ул. „Съборна" На 56, телеф № 415 1 2008 4
Ц|рой Стефанъ Караджа бЪ г. просъществува и до день ' впечатление съ лошия езикъ телите съ своята красива №J
{отпразнуванъ м а к а р ъ ^и
— съ малки пре които държи срещу м ра на ра, а обстановката на Ц«Р|
й| скромно, но много задушев- днешенъ
късвания
и напоследъкъ финансите, въ която между ствените палати и етери"
| ! но отъ добруджанската еми- излизаше —
(ния разкошъ отъ Людвиг*
ПРОДАВАТЪ
VK
като
из другото се казва;
Важно за Провадкйци
\ \грация. Вечерьта въ залата дание. Въпрекиседмично
и
„Днесъ никой не може да XIV допълнятъ бл-БСъкв н»
\ 'на хотель „Ряпата" 6 t [ус уморителенъ трудъдългия
и околията.
на
вест
каже
кой чиновникъ каква тоя недостигнатъ филмъ |
троена добруджанска семей никарското поприще. С С
Окр. Постоянна Комисия очИ
заплата
получава, защото
Дългогодишенъ самостоятена жгъла на улиците Ма
на среща, на която между Шанговъ, който бе набликва
да получи до 15 т. ^j
има
.разни
прибавки
къмъ
кедонска и Странджа № 55
ленъ майсторъ бакърдЖИП И
другото, председателя на жилъ 60-тБхъ години бодро
всички
сведения по Ус[^\
бюджетните
заплати:
едни
Споразумение
при
Тодоръ
1
д-вото
г.
Хр.
Родевъ
държа
налаЙДЖИЯ отъ В а р н а
Сотировъ ул. Владиславъ i пламенна патриотична речь. държеше още перото до иматъ стотинки, други тан- ваната занаятчийско излоя" ^
откуп <въ гр. Провадия
тиеми, трети иматъ интен- Занаятчиите-изложитепй Щ
№ 45
3 1186 5 Срещата продължи до къс последния си часъ.
срещу околийс. управление
Миръ
на
прахътъ
му!
сивни, четвърти нощни, из требва да представяте т^у
на нощь при ГОЛ-БМО въо
работилница, въ която ще
Вчера се извърши търже- вънредни и т. нни сведения зл п Р едмет ''!!
душевление.
се хотелъ
ремонтира и калайдисва
ственно погребението на Or.
Има чиновници, които ос- както и за размеритъ *Щ
БР14ЙОЛЪ
С Шанговъ въ столицата, венъ бюджетната заплата които ще изложатъ, '3« Щ
всекакви бакърени еждове.
ул. М. Преславска- гр. *$8рна
на
което
присъствуваха тази година получаватъ до- може комисията да. пригоду
Работа безъ конкуренция.
Xflt6vn> нъ Сг. Загора
съ добра клиентела. Мойе са
всички столични журналисти бавачно отъ 100—300,000 п. зданието за цельта*
Съ почить: Георги А. Георгиевъ
мо съ инвентаря. Справка хо отъ 10 т. м. е: тисовия и многобройни приятели и но има и други категории
1—2013—5
тела
3-Щ4-3 '
6'50 лв., белиа 8 -л.
почитатели на покойния.
нещастни чиновници, които
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