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. ЛБОНЯМЕНТЪ: з а година ЗОСЬям» II . "'Т
jia б месеца 160 л., за 3 иесеца 80 л. • I f ТОДф!

U

ОБЯВЛЕНИЯ ! йо 1 5 0 л.1ш. см. Приема»*
с е в ъ . агенция ^Книжнина* ио пошата

ti

ci гениалния Ивань'Мосшухннъ и Ннншлай Нелинъ
Любимците на ВарНенци
Таатралниятъ «ялоненъ оркестъръ на г. Ал.^Папанчввъ »ъ<[г
1 увеличенъ съставъ, изпълнява специална йуаика » ч
Начало 3 пол. 7 пол, и 9 пол, ч.—Нед%ля 3, 5, 7 пол. и 5 п.
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Аннотната ноиисия i-

епецищ/тсть пш кожхитЪ и бехеричесШолести
СЕ ПРЕМЕСТИ
•ъ.ул. Чепино-яон* на г. Г. Атанасов* срещу банята и
« п . а т . зцаниа на Г; Михалъ Фили
Ввгородица*—II участъкъ
1-1378—10

; Г-ца Анка Ил. Бекчиева
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Провадия
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Провадия

Дн/литъръ Куяаксжзовъ
нима да приема на именния си ден-.—- Варна'
...

'

1 — 2 ..

;

•'.

Жекова, 6' (БТА) Анкетни
та
комисар по, инцидента) на
Римь 6. (БТА) Полицията, се Драгоии, който е*билъ- разпо,v
б-Ьше добрала . д о сведения, ложенъ срещу' двореца: Киджи, гръцно-вългароната граница •^'B-b йудрдслоеи*тй на t ,
че се готви атеитатъ срещу дето се установилъ подъ името се състави енончателно подъ Мйръ-•срещнахме и сяежйото;
м-ръ председателя Мусолини: Караса Умбаратоу: отдето е ми првлеедатеяството на Сжръ „Въ плаването ^еивт%в«А*
е била по изд-зътлива
••.'.
1
Последните . дий се получи навало шествието.
и кога
о т ъ мжжа". •.. ; , ; 1 Й А „ .
потвърждение, че атентатътъ Всичко ' е *!било • > подготвеноХоратъ 'Рамболъ Англия
!
• трЪбвало да с е извърши последователно. Доставена .е члвноввтъ:-генералите, Са- " Но * това мждрослевие е
презъ времето на,церемонии била една i съвършено t точна рани,—Франция, Хараръ - - една банална станала аачв
т е на 4 ноемврий.при отпраз- пушка,«на която е>билъ:при- йтал»я, Хератвринъ -«Холан истина. -.- - . . . " v;,'-''vf'::^
нуването на победата.
Г способенъ единъ • телескопъ за дия и Тотъ—* Швеция
Кой на яиае че,и*ом^мж«
Съ всичката
необходима прецелъ. Тя •*•• била •поставена s Комисията що «се събере жътъ. и «жената ,?апо*1яат*ь
да се ««дамть", женете я
предпазливост-.. цялата поли на прозореца, t находящъ * се
ция е^била поставена на крекъ срещу балкона на двореца, утре въ Женева и ще се уол която ;ще изплвваЛ
за арестуването (Н В. ОТГОВОр- чиито завеси били приготвени ввдоми т искането иаО. Н.,
Драгиевъ » Ъ | своята pwt,
НОСТИТе.
.',; по начинъ, шото да се стреля следъ ^нвете ще напусне Шв
Вчера въ една стая на хо най-спокойно и' незабелезано. нова и ще со отзове Btpo лредъ вонгреса казалъ;
мМоигЬ противници отъ
телът Драгони, иаходящъ се;въ
ятно *ъ у неделя > тч самите «Врабча", иеискитъ, идейно
непосредствено съседство "съ ;'Депутатът^ Шанбони
место произшествие на гра възстановяване на, съюи, •
двореца'въ' «ойто • се намира
въ
«униформа
ницата
•ласть^Това иема .бжде. Не
М-вото на външните-работи^ билъ облеченъг7

Мв блаЗНЯГЪ ,.. MHHIlCTepi-KHTt
въ една о т ъ стаите е вресту; на майоръ - отъ •* австрийската,
войска,ч какъвто ^чинъi-ималъ Болдуин^а^конфлйнт^ места ние ще ,си ; остДнечъ
ванъбившия
"
д
е
п
у
т
а
т
ъ
К
е
н
и
' О к р ж ж е н ъ полицейски инспектор!,
'••%
Бони въ момейте, когато б е  презъ въйната. Обръснал ь му
Лондоиъ. бг(Б ТпЛЬВъ една идейни зеиледелци*.. \^ ^
н*ме да приема на- именния* си день 1-^2>
ше ;-?приготвилъ всички сред стаците си, за да ие бжде поз- рачь,i произнесена отъ , мръ- ч Мдинъ* отъ (иайгствритй
ства за' извършването'на прв- натъ. •'• Единъ «автомобилъ ча-( прадс. Балдуинъ, > между» дру партийни вестници /у,'Насъ,
етжпния атентатъ.
:4, калъ д о хотела, готовъ за да-гото се казва, говорейки ' за като изнася това, ужаспе «е
Ди/литръ Доковъ
леченъ пжть, снабденъ^съ по-,
!
:
5 'Следъ<новйгв разкрития въ вече бензинът храна, ^ револ фъцко-българското -недорйзу- влразордил*: , .: :'.'i~-.v>«-Ьма'да приема? на:именния си день
— Това е нечувана ^ививсжщото време 6 i 'врестуванъ вери и муниции.
мение, че необходймостьта отъ
ность! Как* може общвсмевъ Торино зап. -генералъ Ка
О.
Н.
б
е
явно
доказана.
Щ
Д и м ш г ъ р ъ Хр.«Марковъ
»
пало: <въ; • момента, *• когато J: се Освенъ това депутатътъ =на- ' Г ъ р ц и я й България —- каза никъ д а си, а; о т * йинистерготвилъ да ртпжтува за чуж елъ подъ разни имена три той — еж членове- иа Or* H. и ски. кресла да се отказмщъг
Ш . (дамския фризьоръ)? по семейни причини не ще S
бина. . ••;•;•••,,
• • • > • < : стаи въ хотела Драгони, като еж поели задълженията си' да -А Тъй се шише... • •'..•••'.:•••*•••'".
Щйприеиа.на {именния си 'ден*. : \
l — j ^
той се записалъ подъ името не прйбегватъ д о война и с е Ajjpyre е инти*ин1т§,иш»
} И ^двамата арестувани еж майоръ
Силевистрени. . ". i отдадоха на шъоржжвни акто с ъ л ь : - • • • ' , ' •
,
; ?,..•':•'''
предадени
на
разположението
| § ДИМНТЪРЪ .-СТОЯНОВ V ' l ( o q 4 > B ^ ' L ^ на правоеждието. ,
Той знаелъ, че следъ щър ве. О. Н.г-* влезе*.'•••v. дейстайе — Де всички обществени
Шж нЪма да приема посещения на имения си день'«MS*
"Следствие предотвратяване новната служба Мусолини щ*пъ незабавно *да аастав-f .Гърция ци да. последват* „тоя л глуа¥ентата"двдено е ' Нареждане да |трисж,тствува 1на '.балкона и България да вземат* по бла лак*,?че д а , останем* t ние
Щз?' ^Прададия^-^!-:-'*'-^^^^»^'^?^
по министерските, нР*сла « •
да се изематъ незабавно всич^ въ Двореца, отдето щелъ'• да горазумно поведение.
се ширим*. * Ех* маЙка4 му
ки масонски' ложи, зависящи наблюдава шествието при пре
Димнтрица; Коста Иванова
минаването.
стара, (тук* .уважаеми! 4 адотъ
-великата
източна
ложа,
Провядия
< •;'&
татель да извинява, но Вай
чието седалище е въ Римъ.въ Агентътъ и- полицаите
.. нима да-приема < на имениятъ ей день 1—2„
Гаиювски израз* трЬ^ва) де
двореца Джестианъ.
пктриархъ.
;
:--у^:
да ни падне такава nonapal...
се отзовали въ хотела въ 9 ч.,
; д и митРЪ н АстЕВЬ f
качили се въ хотела и почукали ;,Буиу->01Дъ, е (Б Т R) Тържена вратата. Следъ влизането ството"за провъзгласяването на Въ Париж* преди иекойнема да приема посещения на именния ли день
•УРЙМЬ; 6 (БТА)' Всички члено- имъ те завлрили депутата *по- патриарха започна съ литургия ко дни б е •-;., обявена .стачка
катедралата," следъ което от ь държавните служители.
ве на дипломатическото т%ло луоблеченъ. •; Въ първия мо въ
ментъ на смущението. си той се устрои. шествие .къмъ .дво Единъ българин*, като се
JUa % е Д Ив. Ш о й п е к о в-вд.
се отзоваха въ двореца да ги' запиталъ )накво •;«елаятъ, реца'* дето въ тронната, зада научава за това, njrrkcea;;'ря*
представятъ на Мусолини поз но двама детективи: веднага го въ ; приежтетвието на^кралското ц е и извиква: •; •,;....V'?';;
уп Впадиспавъ, 4 0 — Варна J
дравленията си ..за избегнатата хванали и другите установили, семейство, министрите и дип — Нямаме к*смет* -/;иасъ
Съобщавамъ на поч. клиенти, че за сезона*достаче на прозореца имало нещо ломатите, :мгрътъ, на ^вероиз такова н*Ьщо да ч се случи!
опасность.
I вихъ г а п о ш и съ гарантирана трайность, мжжки,
като малко прозорче, на*което поведанието прочете кралския Представете си •— » с п я к и
(дамски и детски изпитана марка „ХУЧИЙСОНЪ?
': ?тъ, 6 (Б*Т2А) Вестниците била бпрена една точна пуй декретъ и кралътъ вржчи же държавни ч и н о в н и ц и •*
А кой не знае, че въ магазина ми се изработобнвродватъ следните подроб ка, насочена къмъ балкона. зъла на новия патриархъ,кой стачка1 Нема бирници, |рйто
|ввтъ и продаватъ най-до<5ри каскети, фуражки, баре
ности по приготвянето и зами Освенъ това агентите;, залови: то прбизнесе речь и на която да- ти искат* данъци, мйма
ти, шити давени шепни.кадифени и др. и разна мкжка
съла на атентата срешу Мусо ли 3 куфари.
, кралътъ отговори.
акцизни Да търашуват*, изъ
[галактврия при ценя дуяерени
1-гЗ
лини отстрана на социалисти
Следъ това имаше Шествие пояса ти за да не пушиш*
ческия -депутатъ Жамбони й
двореца д о патриаршията, контрабанда ( тютюн* ^ и л и
г
етажъ, квар- отъ
неговите съучастници.
дето
прочитането/ отго пъкъ да ти мерятъ джибриталъ п о д ъ вора следъ
? Атентатътъ* е билъ приготна кралския указъ-парти тв колко ракия ще свариш*.
военното
игрище
2
стаи,
кух*
венъ грижливо: за улеснение
арха, облеченъ въ патриарше Пускай казана да тече кол
неговото изпълнение, за 'б%г-пя, пералня,, антре. Едната ски одежди, седна на престола. кото си -.искаш*!...
стая
годназа
живение,
а
дру
ствотс на'виновните и за осуеМолдованскиятъприматъ ми
кжде най-хубаеи вина, натурални местни
тяванв|на:т£хното установяване. гите срещу наема да станатъ трополии» произнесе три пжти > Преди, време,. Хасковския
годни.'
Справка
кръчма
Стенапитки и хубави закуски ще има ?
„достоенъ",; която • се вдвокатъ Асень Вапцаров*
"Зап. генер. Наполи, фанъ Симеоновъ.-сжщия квар- думата
|
З а да налучкате това, не требва големъ зоръ
талъ.
1—1487-3 повтори о т ъ ЦБЛИЯ клиръ, ;.' беше с*с*вкалъ; жена си и
Следъ; това последваха поз? детето си съ брадва.,, Пред*
арестузанъ въ Турино, билъ до юяжвя/штшятшакашшашвюпш
дравите! Българскиятъ митро- следствието б-Ьше. заявил*,
3 ноемврйй въ Римъ и?се тотРекламирайте чрвзъ политъ ; Неофитъ го поздрави че въ момейтъ,-на умопо
вилъ да мине границата.
ч
i; Той е арестузанъ въ хотелъ t Варненски Новини"; рави отъ 'името на българска мрачение направил* .„.тази
който наново основно се ремонтира, конфортно мобелира и
.";••'•"•',
та църква като припомни заслу глупостЬ"
въ Нед-Ьля, на 8 того се открива.
гите указани въ миналото'отъ Завчера,; сжщия у^иец*, i
бил* намерен* самообесеи*
Ромъния. *
Съдържателя.
в*(арестанстската; си килии.
;При аутопсиятвсе устано
Съобщава на почитаемото гражданегво, че .есичн»
вило, че( това той е напра
фатографки <еж, намалили; цените: ва
.Лоидонъ; 6: (Б Т Я ) Агенция вил* въ момент* ие пълно
та
„Райтеръ" узнава, че; анг съзнание; ,. ,. ,;'..,; ;;••;?;•?'.
1 кабинетъ и 7 карти —75 лв., а
Продава се кожухарска машина малко употре»
лийското правителство не е -- Ето една . умкз постжпке
6 карти о т ъ 50-4*60 лв.
бявана и около 150 калъпа за калпаци разни остри,
правило никакво определено къмъ която • требва л всеки,
с
предложение за сключването когато се намери „ въ момент*
|дюсъ, троянски* ГфИ ЦенИ 'ИЗНОСНИ
1 1478 3
4-^1486-^-5
Отъ сдружението.! между балканските държави на пълно лъзнанив", за да
М . Ш о Й П в К О В Ъ , Варна ул. Владиславъ 40
на некакъвъ договоръ, дрдо- не върши после м глупости,
бенъ на: ^окарнския. Но че Ан когато изпадне „въ момент*
глия ще погледне съ задовол на.: умопомрачеиие.
И-В1.
ство на създаваейото на - та*
посетете
Русенски
Посетете
"къвъ догеворъ, чието сключ
ване ще бжде благоприятно.
Освенъ това тя .мисли/ че не Р | | А 8 1 Ш Щ гЕвини *Sa
се пада5 на великите сили да
щ е намЪрнте винаги в ъ с к л а д а на
взематъ инициативата т ю . тейи четатъ, до последната JiyKaa
предметъ и че ,пр-подходяще ia и затова постигат* отлично
Новооткритата илькарница и баничарница на ул. я б
"
'*ул.
«Габровска"
№
2
5
д
о
гарата
това
да направятъ .сами. заин 'цельта-си. .••••' •••:r'.-\.-v:!,-'': '-••^
Септемврий" № 21» кждето ще намерите винаги
тересуваните държа г*^.
'
Големъ йзборъ о т ъ таблени 'месингови кревати. Пър
Приемат* се' в* '"малкото
пресни, всекакви млечни произведения приготовля
павилнонче д о -Общ» стол*
вокачествени пружини. Продажба на едро и дребно,,
i вани отъ специалисть Цариградски майстор*
и телвтачницата we f Добри
Цени конкурентни- 1 1483 2 Отъ съдържателнтЬ
Ц
е
н
и
ф
а
б
р
и
ч
н
и
i-1484-Ю
Четете
вгВарн.
Шоьини
Тодоров*
>:ь,р^«'

Дидеиткръ! Щим^езъ

2

згласяванг н и в к ш

ЗНАЕТЕ ЛИ ПРЕЗЪ ТАЗИ' ЗИМА

.

едо 6* „СТАРИЯ БОРЪ"

^Зз 6У ваасЕнт! 'държав!. ^

| Щястдаъ ОДЧЙЙ за жштш

ЛЕНИ

.

'

•

.

'

-

*

,'•" -• где,- й,<
' T - T мТИЩТГГ

шяшшавюж

Мзрнптскй Новини

; Щашеша npininim-' Щжъ ш Криза
София, 6 (Б Т А) Ди

тШшШш

•ИМ

'Щ5ГЗД'

които представят* на гарите
Свфия, б. Братята Коодолу
Народил-ВаикЙ
удостоверения нередовни или Бъпг^.
еж внесли чрезъ м ра на външ.
;
нувоъ
б. XI. 1928 iv fr i
поправени за пжтуване съ 75
София, 6 Отъ вчера търгов работи сумата -70,000 за по •':•'•;• * : ВЪ,:Пл„ВДИВЪ ; .••;.. на
рекцията на печата съой
сто намаление по Ь. Д. Ж.
индустр. Камара се занимава страдалите отъ гръцкото на Пловливъ, 6 Вчера 5 часа су- ще.бждатъ
•кжди«
Щава:
наказвани дисцип
шествие
въ
Петричко.
главно съ въпроса за износа,
линарно
и
лишавани
отъ
пра
триньта
въ
фабриката
за
бон
яВоенигЬ аташета, понеже въ България има го- Въ касата на комитета за
на Явдала избухна по- вото да пжтуватъ съ намале
делегирани отъО.м. л*мъ застой. Както въ износа подпомагане на бежанцигкотъ бони
Юс» фр.
жорь,
който само въ некълко ние въ продължение на шест и Вркко.
Червения кръстъ еж постжпиВ -Нея.»
10,000 ар,
на мЪстото на гръц но зърнените храни, така и въ ли
месеца.
80,000 лв. отъ анонименъ часа унищожи грамадноте но
1 тжм,':•
Ваея»
износа
на
-тютюна
ще
укажатъ
ко-бълг. инцидентъ, едно много силно влияние въ даритель.
во здание но фабриката, като Шарна се е появила по овце Цраг»
100 ар.
останаха да стърчотъ само че те въ Провадийска околия. По Вердааг 1 palxcau
ни опълномощават рху нашата валута.
1 Ms сир.
София,
6.
Червенъ
кръстъ
от
да опровергаемъ ка Pino износа не бжце оежще- крива международна подписка тири стени.
тази причина, пазарите на ов П*р«и* 100 фраа.
за пожара е тази, цете въ гр. Провадия и селата Атии»
100 драх.
тегорично телегра ственъ, предстоят7> масови фа въ полза на пострадалите отъ чеПричината
вечерьта господаря наре- Кара-ачъ и Елесъ Факж се за- M B I W » - 100 o p s
мата отъ Атина отъ лити и парична криза
Петричко. Изпращането на дилъ да се запали гелЪмъ оСтвкхом 100 ар.
id
3 того на Атинската По поводъ на паричната кри храни и др. за пострадоните гънь въ новопостроената пещъ криватъ до второ разпореждане К«урвд* 100
Б4ир»А» 100 да*
отъ
този
край
продължава.
на фабриката за да може до Дежурни лекари* презъ тази Ц»р«гр. 1 дара
телегр. агенция по за Иор. Иордановъ пише днесъ
сутриньта да изсъхне. Работ нощь: д-ръ Юрдановъ ул. Вла Жеп»»* 100 фрак.
резултатите на про въ в. „Независимость" статия,
ф<
ниците направили това като диславъ 13, д-ръ Златаревъ Аксхврд 100
въ която между другото се ка
изведената о т ъ тЪхъ зва:
Н.-Жвр«* 1 д,С.Щ.
затворили
хубаво
пещьта,
но
ул.
М.
Луиза
29
и
д
р
ъ
Смо1 д. Км.
Рииъ, 6 (Стефани) Тази ве
Мовтр.
анкета на Демиръ„Кризата, коят» сжщев черь въ всички градове въ пръстьта на последната била ленски ул. Жимзифова 19.
Ахесеаа. 100 ваао.
Капия, тъй като тЬ твувате *ще миналата годи
ронлива и силния огънь по- Градения драматиченъ театръ Варшдоа
станаха величествени пука
мазилката и проникналъ тази вечерь ще представи за
не' е ж съобщавали на въ паричния пазярь, про иИталия
въодушевени проявления въ навънъ
като обхваналъ близ трети пжть трагедията не Be- Варненска стокова бор
никому нищо аа сво- центовата лихва все повече честь на Мусолини.
ко
поставените
табли съ пас декиндъ: Земенъ духъ. Утре
итЬ впечатления и раегмьше и сега ксипе че-.и*
Навсекжде населението и ти, какао, шоколадъ
Вчера се продадоха вагон»
и пр. По вечерь премиерътъ: Осмата
фашистите минаха въ внуши тоя начинъ пламъците
заключения по тази достигна своя върхъ
17
кукурузъ за 355—375 ni
изведтелни шествия, като засвиде- нажъ обхванали зданиет* и жена на синята брада.
100
кгр.. 19 бобъ 450-800 а
анкета*
Нуженъ е единъ стотнеки телствувахв по този начинъ
Дирентора на хазарти, заве 10 зимница 540—602*50 п,Д
макаръ
че
пожарната
коман
гаемъ за подкрепа и развитие преданостьта си къмъ вожда. да да е дошла само неколко дение .казино „Ница" е наме- фий 495 л. и 1 ечмикъ 404 д
па нашета земледмие, аа на на фашизма и народното пра минути следъ избухване по рилъ 4 ключа отъ куфари на
Въ сравнение съ последни^)
вителство.
t жара, нищо не е могло да бж- жгъла Бдинска и Шуменска.
продажби
има спадане зимни,
шето
производство
и
индус'
София, 6 Ив; Симеоновъ
камбани звъне- де спасено
ца
5—10
л.
на 100 кгр., кук|
(дем.) поднови питането си трия, IUmo първа мгърка тргъ хе Църковните
и въ много кате Загубите само въ стока се Деньтъ Димитровъ день е рузъ по слабо, бобъ безъ и|
до мра на вл»тр. раб. по бва да ioude вдигането на дри радостно
патронния
п
р
а
з
н
и
к
ъ
н
а
клирътъ и нароцътъ trbe» изчисляватъ на 350 хиляди ле
МОНСИИОЙ
поводъ арестуването па наигноснитп мита, като ее га ха благодарствени
молитви за ва, безъ тия на зданието. Фаб занаятчийството аъ България.
род. представитель д-ръ Гв- рантира ожтре нонеумацията здравието на Мусолини.
Предупреждаватъ се г. г. граж
ровъ и малтретирането му
риката заедно съ зданието еж даните, че бръснарниците ще
•ъ Нови Пазар* въ деня на и насочване всички свободни Парижъ, 6. (Хавосъ) Демаст осигурени при д-во»Орелъ" за еж затворени презъ целия день
средства на държав. банки КИТБ военни власти препупре- 1,200,000 лв.
избора на 1 т.
Варнен. Окр. пост. комисия а
Настоява да му сеотгово- къмъ производството, а не нгмъ дихв населението, че за раз
1
взела
решение да се открие
, ри часъ по-скоро или м-рътъ спекулата и мобилизирането й. пространяването на възстани земледелско
у-ще аъ с. Коз*
да не смета да издебне отческите групи може да стане
ежтетвието му отъ залата и
нужда, щото артилерията' да Общинсвия бюджетъ за 19*25 луджа.
тогава да отговори.
стреля надъ града.
1
НА
г. е утвърденъ отъ ми Довечера въ салона на кино
' Кр. Славовъ (сд) направи пи София, б Социвлистическиятъ и Войските продължаватъ да —926
„Прошекъ" голема спортнонистерството
съ
малки
изклю
тане до м-ра на вжтрешни- радикалскиятъ печатъ продъл разпръскватъ бунтовническите чения. Министерството е вмък танцувална вечерь устройва с.
те раб. съ което иска да
нало въ бюджета 1,200,000 лв. к. „гЛтлантъ." - ,
да водятъ една кам чети.
му отговори дали не е па- жавате
за държавните дългове, 60,000 Вички членки и членове на
пания
противъ
правителството,
рушенъ избирателния за- като настояватъ за неговото
Потъналъ
вланъ.
лв. за Скаутската организация клуба се считатъ поканени, от
конъ при произвеждането сменяване.
и 30,000 лв. за паметника на делни покани не ще имъ се
Буиурещъ, 6. Плтничвс- неизвестно
на общинския изборъ въ
падналите презъ пращатъ.
Кгостендилъ.
нкятъ вланъ № 3002, плту- войните.
С. в- „ИзгрЪвъ 23" довечера
Пристжпи се къмъ днев
вайни миналата нощь падна Пристигнала е комисията по устройва литературно-танцувал ЦарицатоношевннтЪмшщ
ния редъ. Прие се на I четене София 6. Поради големия у с
вечеринка въ салонъ „Про
„БРИТАНИЯ*
1
законопроекта съ прибавка пехъ, който нац.-либералите отъ моста надъ р. Тоснана откупването на француския пан- на
въ брой й щ
гресъ%
—
Кокарджата.
:
въ
рвната.
сионъ за нуждите на 'държа
се
продава
та на нова забележка къмъ еж имали презъ последните
срочни
изплащане при пред|
Спородъ вестниците ката вата за събиране на всички Певческия хоръ „Серенада1*
чл. 768 отъ търговския за- избори, споредъ получените
ставителите
конъ.
сведения отъ Сливенъ, Плов- строфата е много ro/itiwa. сираци отъ войните въ това довечера устройва Муз. ЛитеНо»ачевъ
н Табакоп
помещение.
терат. танцувална вечеринка
Следъ туй се прие закона дивъ, Габрово, Троянъ и др. Има множество убити.
Варна,
ул.
Владиславъ
25 v
•ъ
Сесъ-севмесъ
въ
салона
на
за изменение и допълнение индустриялни градове, въ по София 6. Комисията по изра Напослодънъ се забелезва еД;
гара Вълчи-долъ до пощ1т«
•'•:;}
на закона за гражданското следните дни е станало \ масо ботването програмата за от-но засилване на износа презъ Неновъ.;' _
еждопроизводство — по въ во прехвръляне на комунисти празнуване хиляДогодишнината ! Варненското пристанище на Представитель за окр." учил. й и в j се подъ наемъ само
проса за наследствата на въ над.-либералн. партия.
,
съвети отъ прогимназиалната Д1ШЬ тоятелна кжща o n
отъ Симеоновата епоха и 50-го- »зърнени храни,
малолетните.
София, 6. Въ политическите дишнината отъ освобождение • " Постоянно получаваме оплак- учителска колегия ще се избе стаи, кухня и салонъ. съ ао«
среди се говори, че между то на България е взела реше вания отъ граждани, че не се ре на 7 того,
канализация, електрическо!
А н т и б о л ш е в и ш н и стамболовистигв и демократи ние за начина, по който ще г събира сметьта на време. На Увес. комисия при с к. „fYr ветление. Споразумение сжщ
те -г- сговористи се водятъ стане отпразнуаането.
лага се по-гол-Ьма контрола. лантъ" устройва въсжбота ве та кжща ул. Колонии 24 дом
заговоръ
преговори заедноспоразумение.
Поповъ;
Киетьтъ г. П. Стояновъ оста черь (срещу Димитровъ день) газина на1Георги
София, 6. На в. „Фосше Нац.-либералите обвиняватъ
1
4
6
6
2
;
въ
големия
салонъ
на
кино
Убиеца на Пешевъ. ва въ София още за неколко
Ц|Цтунгь° съобщават* отъ Пе- стамболовиститй, че Гр. Васи„Прошекъ" Гала
спортно
троградъ, че въ града е от- левъ и Ляпчевъ ги накарали Ловечъ 6. Сждебното след они по уреждане някои спеш танцувална
вечерь,
при
добре
ни
работи
на
общината.
вритъ отъ сенистать антибол- да се отцепятъ отъ партията, ствие установява, че убиецътъ
подбрана програма и образшевкшки заговоръ, начело на
Националъ-либарвлите свикОбаче следъ като Гр- Васи- на полицейския приставъ при
матъ 7 на 50 малко употреб
, ивйтв стоялъ известния ноиу- левъ и Ляпчевъ еж видели, че Ловченското окол. у-ние Петко ватъ общо гражданско събра-. цовъ редъ.
вана на износна цена. Вижд)
нистъ Гитисъ, който въ пър разцеплението не е дало. ни; Пешевъ е Нато Петровъ, отъ ние на 15 т. м. на което ще Ше свири салоненъ орке- не асеки день при Васил!
вия моментъ дори се пргги- какъвъ резултатъ, те еж се на разб. банда на Василъ Поповъ говоря гъ г. г. Димо Кьорчевъ, стъръ. Споредъ приготовлени Стойчева -— Владиславъ Щ
вопоетавилъ на cotmcTHTt да мерили въ неловко положение.
Юрданъ Юрдановъ и д-ръ ята, вечеринката обещава да
Убитъ
машинистъ.
'
•бисниратъ щабовете
"и
наШишковъ на тема: Днешното бжде блестяща.
Печ. Д. Тодоровъ паа. № 1«
ч
•ариитв.
положение
на
България
и
по
,
{София
б.
МашинистътъГеор
Войната въ Мароко.
Споредъ тйзи сведения се
ги Димитровъ, отивайки си,' следните събития.
ни сткгЬ признали, i e i t се Парижъ, 6 (Б Т Л). Телегра- билъ застигнатъ близу до кж- Настоятелството на д во на
готвили дя извършать прев- фиратъ отъ Фецъ, че француз- щата му отъ неизвестни лица, запасните офицери съобщава
ратъ въ Петроградъ, подпо- ките войски понасятъ големи които го наранили въ главата, на членовете си, че ловното
иегнати отъ чужди воисни.
затруднения въ снабдяването й следствие н а което почина д-во .Соколъ" днесъ вечерьта
Арестуванията Гитисъ билъ съ продукти. Французката ар веднага.
ще даде традиционната си
заивиенъ съ непримиримия но- мия е отстжпила отъ планини
ловна вечеринка, въ която ще
нунистъ Шапожниковъ.
те въ долините, дето ще преРазбойници
се тегли и томбола отъ убитъ
Управлението на санаториума извЬстява на 1нг«
карагь зимата. По такъвъ надивечъ
и други предмети. Повъ
Мапко-Трновско
ресующйте
се, че на 12 того въ тгржната з а л а » '
чинъ
на
кретяните
се
отстжпГрадъ подъ вода. ватъ неколко планински про
канватъ се членовете да при*
Варненско
го
окрльжио данъчно уиравленио ще ее яро
София, 6. Преди неколко дни
София 6. На германските ходи и голема треритория, на въ района на Букова махла; ежтетвуватъ.
вестници съобщаватъ отъ селена съ войнствени племена. Пашмаклийско, се появи една Помолени сме отъ управляю- изведе саазаряване за отдаване на" предираеиачг »
доброволно съгласие доставката ма разни хранателв
Москва, че единъ съветски
разбойнич. банда, която се о- щия фирмата „Ив. Стояновъ
параходъ, §който се откло- Парижъ, б (БТЛ) Вестниците пита да открадне и да прека; и Синъ" да съобщимъ, че по иатериялв и фуражъ, нуждни на санаториума за вре
нмлъ отъ обикновения |си узнаватъ отъ Рабатъ какво съ ра презъ границата добитъкъ! следната нема нищо общо съ мето отъ деня на сключвано договора до У1 xapJ"
пжть, е открилъ на дъното
фирма „Ив. Стояновъ 1926 гвдина.
..-,.'.,
' |
че Ябдъ-елъ-Керимъ Подгонени отъ^населението т е иновата
на Каспийско море потъналъ общението
С-ие"
— събирателне дру
оставиха добитъка и успеха
е
билъ
искалъ
миръ.
не
се
по
•'
Общата
етойность
на
нреднрмтието,
достаи»^
градъ подъ водата. '
жество на Ст. Поповъ, жена
да избегатъ;
твърждава.
му и баба му, публикувано въ на което е д*лииа н на ipyia, в*ализа иа OROJJ
Подъ водата се виждатъ Американският* журналистъ,
развалините на мраморни пристигналъ отъ Казабланка- София, 6. Онзи день въ М.местните вестници „Варн. Но 602,400 лв. разпред-Ьлено ва петь ipyni, като •№№
дворци отъ каспийски стилъ. опровергава слуха, че билъ на, Търновско се явиха двама раз вини" и „Варн. Поща" отъ I-ва група: хл*бъ ОЪяъ н обиквевен* <я
•мтЩШ
Отъ учениятъ Карабаси- товаренъ отъ Ябдъ-елъ-Керимъ бойници, откраднаха една овца 6 того.
П
р
а
мд^ко
пр*сно
•.'
.
-.•'
^-йА46,600;.
я
и се оттеглиха въ Турция.
гаръ се срещатъ летописи да преговаря за миръ.
Варненското ловно д-во „Со
и ; й , ! 226,000'
На другия день v въ района колъ" е освободило отъ мит Ш-та я бакалски стоки
отъ времето на Длексан/ '."v =.-"':-^;^104,860;
на Склинджа, M. Търновско, ницата грамаденъ Пеликанъ, IV-та „ зеленчуци
дъръ Македонски. Органи
..':.-,. ;.>"••" - ^,V:; „' - 8O,00Q^
зирани еж подводни изслед Ауденция при Царя. еж забелезани 4 ма разбойници. който тази вечерь въ >Юнаш- Тта . • фуражъ
вания на този исторически " София б. Царьтъ днесъ прие Наредено е да се образуватъ кия салонъ по случай вечерин
Малонадаването щ§ почне въ 10 Часа кради цяЩ
паметникъ.
на ауденция члена на Карне- потери срещу тези разбойници. ката на еж щото д-во ще бж- ш ще продължи до окончателното приключвано не и;
де представенъ на публиката гътъ съ огдедъ за добиване най изиосви дени. ;;; i
гиевия институтъ Шатоу, а въ 5
Споредъ досегашните сведе
Вестниците 2 лева. ч. —- софийския митрополитъ
Залогъ за нравоучастие въ търга се иска б й» С
ния за томболата на тая вече
Стефанъ.
София б. Журналистичес
ликвидация окончателна съ този ринка,
имало големо количест отъ стойноетъта на груната, ако се конкурира по; г|
кото д-во снощи въ съвраартикулъ и то само отъ днесъ до во убитъ дивечъ: зайци, бека пи или общата етойность на шрвдпрнятивто, >»о;
нието си реши отъ 1 декем- Помощь за Петричани. 15 т. При яагазинъ „ПРЕНТАНЪ" си, лисици, вълци и пр.
конкурира изцело ' •' '
•••:У'.Х ••^^•i^:,>^
врий вестниците да се продаватъ по 2 лв. единия брой София, 6. Нейно Н. Ц. Висо- ул. Драгоманъ № 17. 1—10 Аптеин дежурни презъ тази
Тържнит* книжа когатъ да се iwa'ift »<**• *е!
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