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ВАРНА, б октомврий 1924 г.
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КЗЖЕЗСО '7„3?а,:Ез::Е£сзззь*
Тържествено откриване отъ ,1 октомврий на зим- ,
ния сезон* сь много очаквания художественъ филмъ,
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ОБЯВЛЕНИЯ': търговски 1 л. кв. см."
^ 6 несеца 160 л„ за 3 месеца 80 л. \\ ТеЛ80)0НЪ 398 | о ф ^ л . по2«. ив. см, прие. 1 л. дума
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иа двмократит*.
пропаганда н новото седалище
^пец. кор.есп. на, В.",Новини.) лективо "да пойскатъ рть бълг. ,-.- ••"•"
. л - ..•••••;" < ^ v « ? t
Виена, 30 септ. (спец. корес- правителства да ограничи из ЛЧ;ОФИЯ;,» 4: окт/
Дчесъ съ- .'Букурещъ, s 3 окт1 ^Берлинс)нденция на в. „Ннвини") лизането. на българите извънъ
киятъ кореспондентъ на, „Наветътъ н а демократите иесъзулевъ, Д. Влаховъ и хората пред ели ге на царството..
Винеръ журналъ". обна
[оло * гЬхъ се криятъ;! отъ "Да се допущатъ да'излизатъ подъ крилото на Малиновъ родва нови» разкрития . върху ватски ;аеропла*нъ, систеЩ
1Ввстно- време, ние-можахме само.хиял.коитр^установятъ, че има* заседание/ въ което новия начинъ на пропаганда »Фокеръ•". съ 360 к* 'у-снщ
се доближимь до н^койотъ отиватъ по работа или търго се разгледаха ? въпроса по на централния московски коми- вчера следъ-пладне <зами*
xi' и получихме обяснения вия и докажатъ, че, не се.зе^ дневния - редъ на. конгреса. т е Г Ъ . ' •• • . - • . : •.•-.•••. ••' . " й : * , ! ' " ' . : на над-еТБорушица 'за Ца-^
редъ въпроси, които
имъ нимаватъ" съ терористичеекч Въ този' съвегь се разис •' Лктивната политика на мос рйградъ;',-Ьб^аче ^'слейфШЧ
:
ковското правителство по от
дадохме/
'
•
'
•
.'
•
'
•
'
*"
• - • •работи. 7 ,
-.-;•;•., ;:' ••}ii:.
!
ква въпроса за л^вия блокъ ношение на източна Европа и повредата /въ ГмотораТт^
Какво б"Ьше поведението на
Ялександровъ -. . следъ ; пуб- йовъ редишръ нп^Вшанш и ще се занимае съ про- Лзия е..една нова ориентация слизатъ въ 'станцията Мая
екто-устава, и ' з р а б о т е н ъ подъ видъ на събуждане ста рица между ГЛазарджикъ и
^куването.на манифеста ?.,,
; ^Федещия'';;;г ^
Т. Акександрова нц.еотго'вр- , Виена, 1 окт. П. Чаулевъ е отъ специалната комисия, рия панславизъмъ подъ форма КрЙЧИМЪ. ':;'• <'^ J ' ; ^
|)лъ следъ манифеств и на освободенъ отъ длъжность; ре- както и съ основното по на болшевишки национализъмъ
СОФИЯ;; 4окт7Нег 1б irjk
•мото пжти даде да се раз- дакторъ на cril „Балканска фе ложение да се^привлечать това се вижда • отъ пронзшедствията които ставатъ сега въ ще се разгледа' огь.тукйш;
ре, че е напълно > съгласенъ дерация" . г. Харлакрвь., ПосБългария и по Бесара ркр.> еждъ заведено i дтзлр'
, манифеста, 'като изклгачимъ ледниятъ брой, , който.. излиза къмъ. демократичната пар Китай,
бските
граници.' • ' ••'.'•.'•*-' -"
тия
ш
й
р
о
к
и
Т.ГБ
народни
1сажа срещу правителството, утре, е редактиранъ отъ ХарлаЗа да бжде комунистическата противъ П.Каркалашевъ^
(йто.билъ противъ разбира- ковъ, аследующ. ще се редак МаСИ. -; v.. ->:.. :-i4.v •. •.•,•,,•' . ,'
1ята на М. В. Р. О , която не тира отъ" новия редакторъ.' v : •. •.•'• Демократите i държатъ пропаганда на Балканите по 'убиеца, на; народ.;' прйпетацентралните ста- вйтель П. ' ПетковъГ. Обви-'
зже да се меси. въ вътреш
твърйе много на този кон- незабелязана,
:
ни работи на България, как- Интернирванията в ъ Виена гресъ, йойто, рдределя ис нции ' не еж установени; въ нението. щ е ; се :,поддържа
Балканските държави, в ъ бли
це позволяваме на първата
тинското положение и иззки ежеедни държави.'" •"•"••'"• отъ прокурора v Георгиевъ
f се, меси въ нейните работи. '•.;•,, продължаватъ, ?
подъ председателството на'
"Виена, 1 окт.Почти всека ве- хвърлянето на HtKQHk Ще Съ ржководството на пропа Константиновъ;-;-^ - ; ^ ^
• ВРЪЗНйГб СЪ МОСШ?
черь сгаватъ обиски на бъл взематъ становище за органдата еж натованени съвето
търговски представители.
гари
въ - Виена. : Мнозина тър ганизацията нй партията ките
Никакви връзки с ъ Моеро
този
случай кореспондег. Тежяото положение въ' Дрпбнябългари обезспокоявани за сливане на редоветтз й. нта е открилъ.
fca, a само едни приятелговци
че . комунйегипочти всека нощь отъ поли
ки отношения. , Моска не цията макаръ да имаха още ,, Днесъ.,прииждаха деле- ческк» комитетъ въ'. Берлинъ е Лойдонъ, 2 OKtV'yPafifep'b^b.
съобщава,царьтъ i Хюсеинъ
ожв-да не гледа, симпа» работа,,напуснаха.града. Всеки гатитв окичени съ ленти ималъ тезиг дни едно тайно е изпратилъ една телегра*!,
заседание,
което.,се
е,
решидъ
на тЗрой 800 ду^
| w на нашето д е л о . ; • по-съмнйтелейъ българинъ се! \л- знамена
ад се измести отъ Виена цен ма. отъ 'Мека "; съ * дата 28 !
интересувалъ, • като постепенно ши, а- гостите бтзха пове тралния
комитетъ за пропага
Убийствата въ България потреда~се изпраща дб унгар че отъ 3000 души:
7 нда, който бе установенъ тамъ августъ, въ .кбятб^съ^ща^'
граница. Преди няколко . На конференцията ше да предизвика революция въ ва, че ; положението , е ;из^.
/ Ш с ж станалМ"'на
местна ската,
дни
пристигнаха
съ * .параходи бжде сложенъ въпроса да Балканите.' •"> ^ ;
г
: Ч ;вънредно-тежко;'vi»:^; • Й>^7
очва,"нйто Виена,- нито Мое- българскйятъ рфицеръ
капитан
.
Централата
сега
ще
се
при- При всетова^ досега не
ра иматъ пръстъ въ техъ. Харлаковъ съ още неколко
се-определи физиономията мести въ Триестъ иливъ Соова ние ще докажемъ, Убий- българи.
-*•'•• -•'. на групата, която иска да лунъ. Това решение е взето, за cfe' знае ;'дали. е окупирйнъ-!
твото на Т. Ллександровъ б е Веднага следъ пристигането
определи положението не що австрийското правителство Мека.отъ ;~възстанниЦитеи
ол^ма изненада за насъ.
му въч.града( полициятасе яеи само "'на,.'йед'оволнитЦ но е взело мерки на ! преследва- София, 2 'Окт:Трупата на; об§^
при него и го-,помоли още
ние.тези пропоганди. • ' • ' динистите, която е недоволна?
Полицията а н г а ж и р а н а ' ; ' ла
дрйвечерьта той и още некол и на всички онези, които
отъ обединистите;! които;вли-t
съ българите. _
ко" българи да напуснатъ пре изхождатъ изъ средата на
затъ въ Деморат.'- {сговорът
ВИЕНА. 1 окт., Виенската делите на Австрия.-Некоиотъ партията на демократич.
свиква
конференция, на , .която
!ресад се оплаква, че ; голема тия, които > се интересуваха по сили, които еж въ разби
ще
се
явятъ
около ТрО души
жена
си
и
ерба
си.
ВДЕЬОТЪ полицията въ Виена искаха да замийатъ ,за; Чехия, рателство. В. Ганевъ и д-ръ
отъ
провинцията,
оть Стара*;
ща ангажирана па българи- обане полицията ти предупре Мутафрвъ н*Бма да^се явятъ
Загорско,
бургазко,.,варненскО||
'
СОФИЯ,
4
окт:
Снощи,се
р. Не по-малко е била анга- ди, че»чехската; и югославянт
"^ г
разигра кървава трагедия, провадийско и други!
^ина съ; българите и полиция- ска полиции иматъ, съобщения
и. въ • Югославия и - Чехия. • Е-че .интернираните българи отъ
бубновъ убитъ. жертва на която еж мжжъ
[озащо тя съвътва австрий Виена йема;да 'Допуща така,
и съпруга; Жительтъ Ми
ското правителство да напра: че всички /интернирани . .оти а СОФИЯ, 2 окт. Споредъ хаил овъ, 20 г. родомъ отъ
ХНРЙГЪ-ЗЖбОЛ^КИЬч
&
'и предложение на останалите ватъ въ Унгария;.,;
сведения Ялександъръ Буй- Клисура живее отдавна въ
' 1 ;• Из Драгошиновъ. новъ е билъ, убитъ въ Пи•вропейски държави, които ко- :•.;
Ш
София при родителите си
рйнъ, дето се криелъ."Той и изкарвадъ прехраната си
Свършилъ въ Жейева ;
В а р н е к с к и О к р ж ж е й ъ С т к д ъ . "'•''•:
е роденъ въ Шуменъ..Билъ Оженва се за Катя отъ не*
уя. вНйщк"а«Ч№ 80""•;
Домъ Геор и Самоковски:
е въ народния театъръ и говото село. B e д]н а г а
|^ррПр1р1]12- у@ЦпИнЗ!(нЗ®
1
•
06SZBJXO^SI^&M[±^^3O::: се увлекълъ отъ македон слепъ смъртьта на баща
продава! се, 4, де>;
ското движение още на си, той е требвало да се
кара,... местность,
Варненскиятъ окржженъ еждъ' известява, че, съгласно младини. Той посветилъ
3
отдътти^Появявать
се'раз„Кованлъка"
ветърната, воде-^
пред%лението му № 2288 отъ'. 20 августъ 1924 год., с е з а - целия си животъ за осво
прите'межпу младожен нйца. Изложение. ртличног мц-;'
Р«гистрира
въ
VIII
томъ
на
дружествения
търговски
регисг
ьръ подъ № 1327 фирмата: събирателно търговско индус-. бождението на Македония ците Често между ГБХЪ гледъ прекрасенъ/.Къмъ Вар7
триално дружество „Иванъ Стояновъ
& Синъ", седалище Не е взелъ никакво унас- се случвало бой, за което на. Посадено съ облагородени
•^Рна и клонове с. Р^зка Девня- и : Вълчи Долъ, съставено т и е в ъ убийството на Гар- сега разправятъ' В ч е р а американски пръчки.., Дрдлош°тт» Варненските жители: Николина Ив. Стоянова,'Иванка Ст. вановъ м Сарафовъ и пр.следъ пладне мжжътъ ка- ка „шасла,, присадъ с?а м 6
„Дймятъ" й:HtiaMMrb". •» . ';-?| • ~
''опова, Юрданка Д.,Кулаксжзова, Мара,.Ив. Калянджиева, Следъ *• провъзгласяването
залъ
на
жена
си
да
си
Справка; Д.
Мелнйчки, Фърч
белина Ев. Страдалска и Стефанъ J. Поповъ, което ще, се на войната, той се оттег; :>
;
-' Зт—3
отиде при своите родите говска 28
внимава съ мелничарство, търговия съ брашна,, житария и,
% зърнени произведения, ще се'управлява,* представлява и лилъ въ Банско. Спорздъ ли, обаче тя отказала. След
"одписва отъ члена на фирмата Стефанъ Т. Поповъ и Иванъ- сведения отъ македонски пладне, той'.;се завръща,
"алянджиевъ, последния по пълномощно на съпругата си среди напоследъкъ билъ започналъ да,,се • кара съ близо до центъра на града;и
а
Ра. Ив. Калянджиева,. 'като,, подъ, щемпела ,или- ржко- увлечень в ь заговора на жена си • изважда револ морската градина; '7'7/7 ''"**л
иса
" "а фирмата, подписвате .така:. Стефанъ Т. Поповъ.ще г\леко, за което се осМж- вера и 5Г застрелва,, следъ Споразумение "ул: Сендова 27
;
(срещу
1(
."°Дгмсва „Ст. Т. Поповъ!'.-и Иванъ Калянджи^въ — „Ив Ка- да на Смърть отъ Трупата което заетрелялъ с \'.себе Димитъръ Янакиевъ
!
г
участъкъ)' 7 7 ' '—^''•'"' '-3~б
намакепош
организация.
рнджиевъ".'^ ••••••••••-•••-•. ;„;_„ .. . *. ,,.. ,••, hr.v, :•
си. И двамата оставатъ
' f;-rp. Варна, 21 гавгусгъ 1924%: '„; 7.,,.'../,'.,. ,', ,,',','".•'/.-=v. . пзчат- „гутгнбергъ% Варна едно дете на-40 дни, Четете ^ Н О В И Н И
v'7"
/
'* *3а .председатель:" (несе чете)
•'•7-V.:.-/, .. • •
.' ; г Секретарь: Г. Стойкозъ
:

шшшшшшшшшшщ
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Дава се поаъ наемъ фурна

81 Кино П р-о ш е к

съ участието на известната Френска артистка г-иа Марселъ Поадо н Жакъ Кптеленъ
: г
познатъ отъ Кьонигсмдокъ .^ г- j чНачоло въ;8 н 9 поя ч.

<*т *•.'

урояеа

Варненски Новини

Приятно ни • да съобщимъ, стана изборъ за председатель
:
че симпатичната r-ца Лили М. на гдавенъ учитель наГпървот
Обичате лн да пнйнетз и закусите добре
Дрнаудова и г. Веселинъ В, началнигг^ училища' въ Варна.
посетете напвечерь ремонтираното наново
Поповv се. венчаха въ София. За такъв* биде избранъ г*нъ
тридесетгодишно заведение на
Бербероаъ;
досегащенъ
та| : f l i Случай празника „Въз- Кумуваха г-жа и г. Чимширови. къвъ;, сч, абсолютно болшинНащитЬ-поздраадения
и
пожеlufKTBHfcTO на Н. В. Царя на
престола ицнезависимостъта-на^] лания:къмл. щастдивдта двойка. CTBOJ с ъ мандатъзатри години.
България", Н. В. Цорьтъ отго Очаква се да пристигне днесъ : Нариятелмт* на дюкени, които
по ул. .Бенковска,, успоредно съ Арсенале
вори съ следната телеграма на въ града ни м-рътъ на влорешн се ползуватъ отъ покровител
Тамъ
Тамъ
гпои уютна обстановка и мжжка прислуга, Ще
поздравленията на варненския работи, г. Ив. Русевъ.
ството на' *3. О. Ж; Н., и соб
Ьрите натурални
икетъ :*"•-, намерите
натурални напитки, а праженитЬ мезета,
ствениците на новопостроени
Tti«
дн»
се
открива,
въ
града
разни
дреболии,
отъ
гарстронома
дюкени,
ще
пдащагь
ме
.Кибта Стояновъ — Варна.
нематъ
подобни, кебапчия ЩЦ\
ни
курсъ
по
художествена
Ке
сечно
на
бирника}5,
на
сто
отъ
Пожеланията, конте мм рамика.
годишната стойность на наема
цени евтини до см1шия Единт» опит> не струвд нирр|
изназвато дт>. ЩШПА т
04
0 въ полза на; „фонда за кварОтложи
се
делото»
наср
*"
•арненещп граждачствОг и
тирни пари 'на -държавните
"разглеждане вчера, по о б ^служители".
отъ &ш% име дъл&рк* ме >за
брашно. Причината
Спортент. клубъ „Шипченски СоколУ кдонъ f Г Ь ^
трвглаха. Ba*v. и. на р°до- щинското
зд отлагането му е. неявяване \ Курсовата разлика, по която
дюбивиТБ варненци и а й- то на главния евндетель бив ще се изплащатъ митата; ак
TZ:
сърдечна благодаряла щ , - шия юристъ—-консулъ на Вар цизите и др. данъци, такси и
община
г.
Джурра>.н.Д.
Янвберии 'събирани въ златна MOJ
ПфсД чувства
Ц*р>тд.' дневъ,
Умоляватъ се да приежтетвуватъ на отложеното o n I
'.'.'"•' "нета, остава д о 31 декемврий
м
м
тримесечно събрание въ мжжката гимназия въ; нЩ
^Евксиноградъ
•tJVtfe
т. г. включително въ досегаш 5'того 9 ч. сутриньта, при следния дневенъ редъ:
«
;
Pajctarjiaxe,
гда^адодих*;
Ч
е
в
Негово Величество Царя.
ния размеръ 1500 насто,т. е.
" 1) Отчегь на н-вото и контролната комисия, 2) ta
По случай празника възшес- •рноморе" идящъ от Ливерпулъ, !за едннъ здатенъ левъ ще се
не ново н-ство и контролна комисия, и З ) разни.' •'=• .м
ствие на, , Вадие, Величество, на ;,Оре'шецъ", йдящъ оть Ротер ;съб$ратъ 1 5 у , банкноти.
Присжтствието на всички членове и членки е задгзд
българския престолъ И тоя на дам^ н в ЛисбЪнъ*,'ндащъ*отъ
, ? 'd
незавйсимостьта поднасямъ Ви Лондонъ, ще разтоварятъ 66- j Обранъ е билъ вчера пасаже- телно Настоящето заменя отделните йокани.!
й ко- рътъ вгь лотелъ „Комерсиалъ" \_1
наЯ<еърдечиите поздравления що 300 т. " манйфактура
;
Отъ
управителния
комипг^
f
" '" "" '
Александъръ Василевъ презъ
на варнандн и мои-rfe $ъ прже лониалъГ
времето кргатр е спалъ. Задиг
Б^градският-ьв ;-$№1
лдкие за -дълъг-ь.' живдтъ, за
Отпуснал е кредитъ по стро нати
му "еж били 1100 ф р .
да,^9лкет9 още дълги години ежа на жилища за вдовидн и
тика""по поводъ това
дв/ габотмте за благото и пре- инвалиди отъ войната за Варна франка и 900 динара. Задър
разутеиие, оожжда rpvJ
жат» е отъ полицията Борисъ
witliearteTb'ka Родината, която 150,000 лв.
KOTO правителство и счига
Сагалевски,
който
е
спелъ
въ
Вие''тъй много обичате и орече toea е актъ за шош
KypcoeeTt уреждани отъ а г\- съседната стая и противъ ко
дчнио;й'<У»у>«<итге
Кметъ: П. Стдяцовъ? лиаЦсъ ^paHCf зъ" се рткриватъ гото се оплакалъ пострадавРадичъ за Македония, ване! отношенията Ш |
шиятъ.
, •
отъ утре.' '•••"•
БедградЪ и Атина.
tfaf»«Het|N. с * и следните те
РОФИЯ, 4 окт. В. „Рвчь"
1
Житна
борса
е
открита
отъ
По
осв»1рждаванвто
отъ
тру
леграми между Н. В. Царя и
дова повинность, вь отговоръ съобщава, че представите
председателя на Запасното по 1 т. м. въ Ески-Джумая.:
на многобройните запитвания, лить на радичввцить Htma
дофицерска дружество „Друга?
Въ чйрашките курсове на Т. даваме следните пояснения: да влезатъ въ кабинета на
рра*^оз>" •>, Варна.
'•• А октомврий • iH1'
И. Камара ще се приематъ въ 1) Разрашава се освобожда
Давидовичъ. Следствие не.гВарна Хр- Цанеаъ прелеела? I курсъ .ренчкн чираци, навър
: ването само на тия лица, кои
Варн. стокова борса,;
тель" 4дгво".
Запасните.
подофи
!
доразугяеияята жежду сър
шили \ 4 J „ КЬ.Ц курсъ сл?до:
]
- то еж служили въ турската,
цери.
'
-•'"••
:
•'--v
курсъ илн ммащит ^ германската или австрийската би и хървати не може да Зимница 5 ваг. 700 — 730
и
Сърдечните привети и хуба ватъДгя
:
f
ечмикъ 2 ваг. 560 Л., кукур^!
II
класно
прогнмн.
армии; ?) 4Трудоваците отъ „fe- ое прави изборъ. '
вите'благопожелання, които Посещаването на образование.
2 ваг 455 -465 л; фий 4 '! МГ
курсовете
е
нишъ-ада'
служатъ
б
й'пол.
Казва
се,
че
Радичъ
ис
Вие И другарите Ви ми ,изпг безддатн^ и, за^ъджи1елро.
л. бобъ 1 7 и пол. вага
месеца вместо 8 месеца, което калъ да организира народа 450
ращате по случцй празяцка ме
820
9 7 5 ; л.—цените за Ш ш|
много радватъ и а з ъ Ви бла Фонд* за поощряваме отличили е една привилежя за rfe-хъ; за едно такедокско движел Пристигнаха в ъ Варна: щ
годаря :ОТ^ сърце
Щ Р Ь Т Ъ . се ученички чрезъ реферати, 3) Свършилите практическо ние; което ще се бори въ ница б вап, кукурузъ"^ Щ
музика, и. ржкодълна работа е или средно търговско промиш
flaopse^Jl. |вксинопрад> туцъ. основанъ при" Дев. гимназия, лено образование сеосвобож- итето на „Македония за бобъ,32^ ваг.,- ечмикъ Ащ
отъ|трудова повинность, македощитй",
фий 1 вагонъ. ,•
;. ,. .,-•' |
•J, Празнувайки Възшестви«.то Фондътъ възлиза на 10,000 А, даватъ
ако
дадать
задължително,
че
Срочни
продажби
OT*2f
която
сума
е
взета
отъ
закри
н л В а ш е , Величестао на бъл
ще
упражняватъ
професията
тия
бившъ
педагогически
инПарнжъ,
3
окт.
СъобщаБобъ
5
тона
880
л.
кукда
гарския п р е о р л ъ . р т ъ м о е и отъ
самостоятелно или въ част ватъ отъ Женева. Предсе- 745 т. 4 3 0 - 4 3 5 л. за 100 н
юя'езд~ ра" всички организирани ститугь въ Варна. Вчера учи си
ни предприятия; свършилите,
запасни
подофицери поднасямъ телска комисия имаше заседа обаче,
висше търг. промишл дательтъ на конференцията Лнверска борса за 3 окт,
г
Н* Ваше ^Величество най-сър ние за изработване правилника: у-ще безъ
произнесе една речь, съ ко Зимница 124 белп фр. ЬЩ
дечни прив e m , н бл агопожеда- Конференцията на кооператив средно таковада( аежсЖ свършили
постжпин_и*гглрлидетвувайки Всевишия ното. бюронаисеаероизто. бълг. ли отъ гимназия) служатъ пъ- ято изказа желанието за за 100 кгр., б о б ъ 1б5белг,4|
su-.iy-t
да В и радари съ . дълъгъ. жи- земеделски кооперации ще^| денъ.срркъ т. поаиннреть— 8 помирение между Германия 108а л. 100 кгр."
и Франция.
вать и и^астливо" царуванйе, за са с,ъстонднесь.Щв.са- доклад jfieceita.
Ню-Йорска борса за | №
да Гдоизведете българския на- два и ,приеме t идработеннягь
Зимница 16Vt5i ц е н т а *
(Канедонсиото култ. благота. Женева. I окт. Съветъгь на
родъ на ,жедания т край.
прректогуставт.
и,,ще:сепррнзг
[бушелъ
л. 100 кгр. ку»)
Председатель Запасното подо веде изборъ за.пострлненъ съг братство „Вардаръ" кани чле- ОбЩ. HQ НПРОДНТЪ НМаДЪ П0С-| зъ 130817
цента
за 1 6уще«]
РУ
1новете
си
на
общо
събрание
фицерско Д-ва .„[Другарски съ-. ставъ на бюрото.
[на 5 того, ~ неделя, 9" и пол. дедшо заседание подъ пред-|б55 п. loo K r P
к^гъ^р... # . 1Данеаъ.
часа преди обедъ въ «Юнашг седателстзотз на белгнекмя деt
Стефаиъ
Марвджкеаъ,
дирекс
'Изпарването на вината ще за торъ на прогимназията въ с. кия салонъ" съ дневенъ редъ: яегта Клемавсъ н се занималъ
къснее комисията по измер Къзалджйларъ, провадийско, 1) Отчегь на делегатите отъ
съ въпроса за гращнт* на
ване'вината е излязла по ре по,ч»|на
внезапно „вчера сут- извънредния конфесъ, 2) От- Албания. Взето било решение .Владиславъ- — «Anatt*
визия въ околията.
четъ
на
делегатите
въ
траур
риньта, когато излизалъ отъ
да се приеме исканието на Този мачъ, който поради »
дома
сн по пжтя за прогимна ната манифестация въ София
:
Дт
вечер!,
г-жа.
Неда
Фтиf
по
случай*
панахидата
за
Тонтадияяското правителство за
зията.
Покойниятъ
е
родомъ
причини,' 1 не <
«яя-г-Шлосеръ да§а сволкон:
доръ Ллександровъ тамъ и основаването в ъ Р ш на едннъ простителни
игра
на
3
т.
м„
се състо» w
цертъ ( з д е д н о с ъ „Н. Найдр: отъ Ev-Джумая, , саърщилъ е 3)>
Приемане устава на Брат
)новъ) въ военния клубъ. Следъ варненската гимназия и ,е билъ ството.
pa
на
войнишкото
кгрия
междуна^однъ
ннетитутъз
На събранието ще се
6дйоотсжтстаие отъ 12 годили дългог6я.ищенъ учитель и ripp? допущатъ
„Диана"
извади
едннъина
ОСВЗЙЪ
това
взе
се
едно
издължили
ijipesT» което-време тя е обхо» гимназиаленъ дйректоръ въ се членове всички
и
тия,
които
ще се важно решение да се даде слабъ и несполучливъ ТИ*
Добричъ."
Телог
S
му,
ще'
бжде
^Йла-ц-вда Европа и Америка,
въ салона преди i № по арбитража, енгурнос- въ който 4—5 души добрия
jStero публииатд яе, възторжено донесено днесъ въ Варна, ,кж« издъджатъ
грачи се заместваха оть Д|
почване
на
събранието.
тьта
н
обез9РлШаването.
^вдамиралл,-тя пакъ .нде цъ дето щ е бжде погребенъ.
ги съвършено слаби. ..R
г Миръ. на праха му1
БЪЛГАРИЯ н първия си коиНияо Прошекъ днесъ за по- Женева, 3 окт. Делегати крайно безинтересна игра.«
цертъ дава въ Варна. Недева- Всиаки. лица, замесени въ тай следенъ пжть ще представи
ято се развиваше почти м*
не-св.'Че варненци ще посе- ните
„Кабаретната' актриса" споредъ т е на Турция, Белгия, Ли предъ вратата на и Диана" К
комунистически
петорни
тятть' масово, този концертъ, еж. ръ рж.цете ,на, аластьтв^Въ пиесата «Огнището на извест тва, Полша и Югославия ч ъ т ъ завърши съ резулт»'
койтд е ^едно музикално тър- интереса на следствието' при- ния писатель- X. Бернщайнъ. подписаха
протоколите 5:0 въ полза на „Владислав*
й*ество за града ни. Утре вир^ мал^аваме подробноогите. : ' ' Разкошната постановка и вели
на
конференцията.
Другите
туозката заминава - за Цари„Тича» — „Левски*
колепната ' игра на г-ца -Map
делегати
заявиха,
че ще
грвдъ/кЛтйна и София,.дето е .Жертва на ^а,оето деанима? селъ Прадо и Жакъ Кателенъ
Междуградски футб<Н
ангажирана да даде концерти* ние стана вчера варн. жйтель добре познатъ отъ Кьолин го препоржчатъ на своитт?
мачъ мажду тукашния
Щ
Димо Ивановъ. Спущайки се, смаркъ — поетъ, доставять на правителства.
Звлозъ * иагаЦт. «a натурата седналъ" върху лесите на една зрителя големо удоволствие.
тенъ клубъ „Тича н и туЩ
По предложение на ко- ския „rieBCKH" ще се иИ
иа=гтази> тема /; ще говори. днесъ дърварска кола, наклона край
$0 и пол ч. сутриньта г. Д , СесъгСеямесъ, той ; , почва да Общ. МЙЮ тнтръ днесъ закри лумбийския делегатъ съ днесъ в ъ Колодрума. На*]
ГавряДскн,аъ»ц.ърк.овниядриъ. пали цигари^ бяаъ ла забележи, ва летния сезонъ - съ «Каба бранието о т п р а в и до въ 4 ч. сл. пладне.
';
^нференцтгса на плавните у- че, краката му висятъ близо до ретната актриса" горъпомена- . Ленъ : Брожуръ" една те Замина за Провадия Т)И
раскошенъ филмъ — На леграма, съ която съобща*
нители отъ варненска околия, колелетата. Въ единъ моментъ тия
ниятъ с. к. „Напредъкъ*
чало
въ 7 и пол. и 9 ч.
десниягь
му
кракъ
попада-ме
която се откри на. 28 септ. с е
ватъ за гласуването на да с е състезава с ъ проваЯ»]
жду
спиците
на
колелото
и
закри г аяера,на 4 т...м. Цельта
Съобщаваме на всички протокола.
ския „Ятлетикъ".
Н* конференцията б е да cje. да одрали силното движение на каши «wwevw, че г. Бончо
колата
бива,
.щщцфъ
аъ.суд е една по-солидна подготовка
СОФИЯ, 4 окт. Сръбския
, Гвнневънма право да съ
на гл. учители по счетовод вддката.'
леч&гь
св занимава съ из
бира
обявления
и
съобщения
стврто; на/ у жилищните, бюджети Записаанцята. на .студенти при
На края конференцията взе Висшето търговско училище за вестника ни. Молитъ ложението на Балкана и се
една резолюция, с ь която се продължаватъ да 15 октомврнй всички лица и учреждения спира върху споразумението срещу новия градски теа^
иска- да се плаща на учители при спазване на съобщените да итатъ пълио доверие въ между България и Гърция, ул. Преславска спразу«*
при фотогр. ВВЕНЕРЛ*-В«Р«
т е извънредно, при участието аене формалности.
което глакаръ и да не е отъ
него.
••
•'''•• V! ; ' Т - 5 : !
нмъ въ рванитБ комисии при
я и , ж я к ъ р и и гол%мо значение въ Бьлтеглене н а , тютюните, измер- Лзборитк за главвнъ учитель
дете. Споразу градъ то е предизвикало
ване на .джибрите, и, .дори кон-. IJVJKHSKH ,училншя. ,се. извьр-ГПДИИЦТЦЦ
J
47 II. уч. големо незадоволегво ервдъ
статиране на вредй : й, загубц шиха отъ 20 м. м. до 1 т* м.|мение ул. й Харчева*
"г"•''*•''
1—2 правителствените кржгове.
н» полските ПОСЕВИ.
'•'.•; На I октомврнй следъ обедъГ ' '
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