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ВДРНД, в ноемаЬиЙ 1924 г.

Цена 1 я.

Крой 94.

Отъ днесъ Понедшлнакъ 3 того
втора последна часть

Дневни 2 и пол. и 5 ч.

ВКБВНБВЕГВ ЛРИНЕЩ-ЙНФОРИНЦИВНСПа- BfctXHMKb
•ЯБОНПМЕНТЪ: за година 300 левва II *«„»*«„,. *QO II ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
,я 6 месеца 160 л., за 3 месеца 80 л. II ШЩШЪ Щ | | о ф н ц и а л , i-др д .«,. сн.. П р и с , 1 л ^ дума

Благодарность
Семейството на Христо Чимшировъ благодари
Негово В. Пр. варненския митрополитъ г. г. Симе1Ъ и на свещениците, грапоначалника г. N1. Ряндевъ
ю пом. кметовете Върбановъ и Б . Леотеровъ, на
легата на обш. безопасность г. Начевъ, на ромжния консулъ г. Мета, на холандския консулъ г. Пайричъ, на полския консулъ г. Рогалски, на зап. ге
ралъ Петровъ, г. Ст. Пешевъ, г. Козловъ, за хубаТБ речи, на чиновниците о т ъ Варненското, Шужското и Плевенското бюра за общ. безопасность
некролозите и вЪнците на д-вото на зап. офири, на д-во „Галата*, на парах. д-во за венците,
певческия хоръ, на началника;на гарнизона г«ковникъ Соларовъ *за отпуснатата военна музика.
офицерите и войниците отъ 8-а п. дружина, ко0 присжтствуха на погребението и на гражданЙОТО, което почете паметьта на покойния ни
пругь и татко
-

въ Сърбия предстоящъ

БЪЛГРАДЪ, 5 н. Мандатйорътъ на кралъ ЯлексанДръ, г.
Тимофеевичъ, е; уагЬлъ да по
стигне споразумение съ Давидовичъ, Карешовь, Спахо и др.
държавници отъ демократиче
ския блокъ за .образуване на
новъ кебинеть. Тимофеевичъ е
приелъ предложението на Цавидовичъ' по изменението на
програмата, Следъ това Тимо
феевичъ е отишелъ да преговара съ партията на Пашича,
обаче последния отказалъ да
приеме предложението на Тимофеевича, въ програмата на
когото се съдърифгь марките
за премахването на вътрешни
те племенни борби.
Радичъ опровергава катего
рично опровергава пръснатите
слухове.
.f •.•
Още не е получено подтвърждение на вестьта, че е избухто съпроводи . тленните му останки до вечното налъ превратъ въ Бепградъ, но
като се има предъ видъ, че
| жилище.
,
Пашичъ въ борбата си има под
1 Изказваме сжщо сърдечна благодарность на крепата на Черната и БЪлата
Ички лица, които ни поднесоха искрените си съ- ржка, може да се предположи,
лезнования по случай постигнатата ни скжпа загуба че сме предъ възможни изне
нади..
'•}•:,
Отъ опечаленото семейство Хр. Из. Чнмширови.
Букурещъ, S'-н, Тукашни
т е политически„кржгове еж
твърде HI н о г о ^ загрижени
отъ създаденото напоелвдъкъ лошо положение в ъ
Югославия.
Навськжде се
съвършено пресни отъ реномираните всесвъ-гски гС
говори,
че.
революцията е
фабрики.
X
неизбвжна. Нральт-ъ едва се
GOODYEAR u „ENGELBERT"
крьпи ьа трона си.
пристиратъ следъ НБКОЛКО дни на
МеждуособицитЬ еж се тол
Г е о р г и Д и Н О Л О В Ъ Варна Русенска, 55 Ц кова засилили, че е невъз
Наскоро ща пристигнатъ и материяли за ремонтъ п> можно създаването на едно
по-добро положение.
на гумите

Хр. Ив. Чимшировъ

%ШшъЬщт гуми ,.Шщъ"^М

Благодарность,,
Група граждани, живущи въ ул. „голунска", изказватъ
пбока благодарность както на пожарната команда въ гра
ни така и специално на командиря й г Велю Боевъ, зана 31 окт. при избухналия стихиенъ пожаръ "въ сжщата
•Ца
той ycnt съ бързите си и ефикасни мЪрки да лока1и
ра пожара и запази целата махала отъ пълно унищожение
Група граждани запазени отъ пожара.

Вра. ххх к.аряица
•

• — н п —• '

Т. Димитровъ с-ие Сл. Еневъ
- В а р н а е откри въ единъ отъ новопостроените дюкени на
катедралната църква до кръчма „Гъмза" ул. „Владиславъ"—Бенковска.
Имаме на разположение ВСИЧКИ видове И ка
чества брашна отъ най-добрите мелници, сжщо
т
Рици, мисирено брашно за свини, мисирена ярма за
Добитъкъ, ечмикъ, бобъ и др. варива.
При най-нзносни цени.
с

продш се мелени

ш

Въ

тр. Провадия съ газожененъ моторъ отъ 40
>. съ три Французки камъка, две бурата,
еврика и пр.
Въ двора има и жилищно помьщение.
Мелницата е въ пглна изправность.
Споразумение при Стеоднъ Д. Втичевъ.
а
4
авокатъ въ гр. Варна.
.
~ 5

к> с

№

Вечерни 8 и 10 ч.

Наскоро „ В Ъ З К Р Е С Е Н И Е "
отъ Л. Толстой
сь Лиа Мара

Заговорътъ въ Букурещь. Убитъ български воинакъ
Букурещь 5 н. Тукъ !се
София, 5 н. По поводъ т
разкриха нишките на една № ж м нападения по запа
n u t m a тайна Фашистка ор дната граница отъ странат
ганизация. Извършени еж Ш ш войници, на начто г
отъ полицията много обис станалъ жертва е ш ъ българ
ки, при които еж намьрени ски войшъ отъ пограничния
списъци на 2 9 видни ра- у-нъ. българското правителствомжнеки държавници и об е обърнало сериозно внимание
щественици, които е треб на югославското, като подчер
вало да бждатъ избити. Въ тали, чг този начинъ т дей
тьзи списъци е Фигурирало ствие внеся само недовЪриеи името ьа бившия буку
рещки преФектъ Ману, кой НартпнтгЬ п правителството
то 6tiue убитъ неотдавна.

СОФИЯ, 5 н. Запитанъ, как
во отношение ще вземе социалъ-демократич. парламентарна
група по отговора на тронното»
слово, народниятъ представи*тель Хр.. Пуневъ заяви, че гру
пата ще изпълни единодушно
решение отъ партийния
Около шзфството въ Сговора. взетото
конгресъ, за да се изпълнятъ
Софи», 5 н. Около' въпроса повеленията на партията. Ние
за шефството въ Сговора ста сме противъ днешната полити
наха много разтаквания пъ ка на'правителството.
централното бюро.на Демокр. Втзрзятно утре парламентар»
сговоръ. Това б%ше единствен- група ще има заседание, за да;
ната причина, която забави то реши въпроса дали представи-лкова конституиранието му. Ни тельтъ й Янко Сакжзовъ при
то Ляпчевъ, нито Цанковъ би поднасянето отговора на трон
се съгласилъ да отстжпи пред ното слово ще участвува въ
седателското мтзсто на цен делегацията, която ще „отиде
тралното бюро, вследствие на въ Двореца.
което стана.причина да преСОФИ1, 5 н. Радикалната;
махнатъ председателския инт
стйтутъ въ бюрото: Правител партия има заседание и еж раз
ствените кржгове увЬряватъ гледани редъ организационни
че следъ конституирането на въпроси, като между другото .
бюрото, връзкигЬ между вода е повдигнатъ и въпроса sa ком
чите на Сговора наново се за биниране работата между демо
кратите и радикалите. Въ ра
тегнали.
дикалите сжществуватъ 2 тече
ния: едни еж за самостоятелнаработа. Г. Костурковъ е за са«
мостоятелната работа на парти
ята.
СОФИЯ, 5 н. Новиятъ м-ръ
Демократите тази вечерь се
на търговията, промишпе- занимаватъ съ този въпросъ.
БУИУЕВЩЪ,'5 н. Спопздъ съоб ностьта и труда г, Д. Хрищения отъ mm, въ ш б н я е стовъ янесъ прие М-вото Отговоря т тра ш о слово
п е д ш ш ъ превратъ подъ во- отъ досегашния т а к ъ в ъ СОФИЯ, 5 н. Днешното за-.
вителството т Пашича. йрес- м-ръ Бобошевски. Преда седание на Камарата се
тузпнн ек Mm много отъ хо ването и приемането стана отложи
за петъкъ, понеже
рата на Давидовичавъ приежтетвието на всич отговорътъ на тронното
ки ьисши чиновници.'М-ръ слово оше не е готовъ. По
Бобошевски п р о и з н е с е ради заболяването на м-ра
Писдоо до царя
речь,
въ която благодари ha външните работи г Калза Цанко бакаловъ
на висшите чиновници за фовъ, комисията по отго- •
София, 5 н. Поради слуховепз т е х н о т о гътрупничество,
за лошото здравословно със което му еж указвали до вора на тронното слово не
тояние ма бившия земледЪлски
е привършила своя док
м-ръ Ц. Бакалозъ, неговите съ- сега. Новиятъ м-ръ Хрис- ладъ.
партизани отъ търновккия ок- товъ произнесе речь, сь
ржгъ еж изпратили едно писмо която подкани чиновници
Парлимзнтарнн!* номнени.
до царя) съ което го моля.ъ те си къмъ усърдие и
СОФИЯ, 5 н. Тази сутринь
да се загрижи за положението трудъ. М-ръ .Бобошевски
на народния-поетъ ида настои
парламентарната
комисия
за неговото освобождение. Въ се сбогува съ всички вис има заседание в ъ • Народ
сжщото писмо ТБ съобщаватъ ши чиновници най-сър
ното събрание и се кон
на царя, че подобни постжпки дечно.
ституира
по следния редъ.
за поета Цанко Бакаловъ тЪ
еж правили многократно предъ
М-ръ Р Маджаровъ се Бюджегарна комисия: преп
министритв, обаче те не обръ сбогува съ персонала при еел. проф. Данаиловъ, секр.
щали внимание и за.това най* М-вото на правосъдието и Н. Рачевъ и Т. Кожухаровъ.
сетне се обръщали къмъ него,
прие въ. М-вото на я{елез- По М-вото на външн. ра
на докладъ разни- боти председ. М. Маджа
Осждени доятежници iНИШГГБ
ровъ, секр. Н. Милевъ и
t началници."
СОФИЯ, 5 н. Д-влото по сепделегатъ проф. Вл. МолтемврийскитЬ мятежи, което ге
пригмъ въ дззрзца
ловъ.
По М-вото на земл.
гледа въ Фердинандъ, е свър
председ.
Рааи Васил евъ,
СОФИЯ,
5
н.
Вчера
сл.
пл.
шено. Осжждатъ се: Георги
Димитровъ, Василъ Коларовъ, Н. В. Царьтъ прие на ау- секр. Прок. Неновъ и де
Гаврилъ Геневъ, Василъ Гре- денция гръикия делегатъ на легатъ д-ръ Кормаиовъ По
ковъ, Янко Слазчевъ, Гено То- комисията по изселването. М-вото на просветата пред
дЬровъ и Захари Поповъ по на
Днесъ Н. В. Царьтъ прие сед. Т. Г. Влайковъ, секр.
15 години тъмниченъ затворъ
и 20 г. лишение отъ граждан на докладъ м-ра на вой Ив Лекарски. По М-вото
ма О б щ . сгради преде. Н.
ски и политически права.
ната генер. Вълковъ.
Разкритията
произведоха
голема сензация в ъ цъла
Ромжния. Арестувани еж
вече много съучастници в ъ
тази организация.

ОЯВЛЕНИЯ за в-ка се приематъ въ павилиона на Д. Юруковъ, д о пощата.

Стр. SS.

***ш

Варненски Новини

цйя, с ъ което иска да й с е от които събиратъ смЪтьтаГщ
пусне посоченото общинско за имъ. се плаша, споредъ щУ
построяване
на Македонския в ъ който работятъ, по 26 ?
Домъ
отъ
благородни
македон и 15 л. за единъ к у р с ь * ' ^
и прехраната.
ци за подслонъ на немили-не- се д - р ъ П. Ранковъ, за,пшЛ
ване на комисията, която nDc|
На мелничарската конферен драги наши братя бЪжанци.
ция в ъ София участвува и на Зам. преде, на М. Ем. Бл. О р . учва и урежда всички въпрГ
около общин. житна fo,,
шия съгражданинъ д-ръ Ку- „Тодоръ Ялександровъ"?
Дерайлирали влакове.
лакел.зовъ, като членъ на уп
Г. Бошнаковъ. правилника й и пр. • Разгле
дането на бюджета научил*,}
равителното г в л о на мелни
София, 5 н. Тази сутринь в ъ
н-ство б е отложено пакъ.зд.
чарския с ъ ю з ъ и като пред7 ч. 20 м. машината на бързия
се раздаде таблицата, щ
ставитель на варн. мелничарска
влакъ е дерайлиралъ при гара
района организация. Ние п р е - въ шивашката кооперация съветниците за проучване,
Курило. Изпратена е бригада
даааме тукъ разговора, който
Варнен. Комисарство по п
за вдигане на машината.
«Надежда".
имахме с ъ г. Кулаксжзовъ по
храната
е издало нареждане,
—Вдиганатъ е дерайлиралия
работата на конференцията. Той Миналата вечерь злосторни
което,
поради
оплакванията^
влакъ при станцията Орашецъ
ни заяви следното:
ци еж се промъкнали в ъ кло недоброкачественостьта на
и движението за Видинъ е
„Състоя
се
на
27,
28
и
29
м
на на шивашката кооперация повия х л е б ъ , забранявана»
възстановено.
м. в ъ София мелничарска кон „Надежда", находяща се на барите
д ъ р ж а т ъ въ пе^
ференция, в ъ която взеха учас ул. „Драгоманъ" в ъ новото ниците да
си
царевично бращ
тие членовете на управ. т е л о здание срещу кжщата на Д р ъ ж да
вадятъ
суровъ
хлъб/ьи!
на мелничарския съюзъ и по- ковъ, като еж счупили единъ
п
о
г
о
л
е
м
ъ
царевиченъ
прия«
видни мелничари въ страната заденъ прозорецъ, задигнали
и
з
а
д
ъ
л
ж
а
в
а
мелничари^
на брой 28 души.
еж некои платове и поржчки, пломбиратъ всека торба щ.
н а Б. Т. Я .
„Въ ецно отъ заседанията б е на около 20 хил. лева.
повиканъ и главния комисарь Полицията взе бързи мерки вично брашно. Всички граж)
ни, които констатиратъ неред
Парижъ, 5 н. Г. Ериоде
на прехраната г. Николовъ. за залавяне крадците.
позира въ Камарата единъ
„Конференцията представля По поводъ на тази кражба ности, да уведомяватъ комиа
ваше единъ м а л ъ к ъ парламентъ управителния'. съветъ на коопе ството, за да произвежда а
законопроектъ за премах
лиза на хлеба, като винош
кждето се размениха твърде рацията съобщава следното!
ването на незаконната спе
ците
ще бждатъ най-строго i
ценни мисли по прехраната и
кула и повдигане въпроса
„Шивашката производителна казани.
въ
връзка
съ
износа
на
зърне
за разискване датата на ЩЙЯ1
ните храни и брашната. Дадо коопер. „Надежда" съобщава
Главната дирекция на Б. Д
разните интерпелации.
ха
се подробни данни на гл. на своите клиенти, че вслед е наредила да се превоз»
Много наскоро
_
ствие обира, станалъ на 3 сре
въ „Театръ Рансовъ" Ш комисарь.
щу 4 т. м. в ъ дамския й клонъ безплатно по Б. Д. Ж. прив
Римъ, 5 н. По поводъ
„Конференцията в з е резолю да
бждатъ спокойни, защото местване на подофицеръ се
станалите инциденти, геВЪЗКРЕСЕНИЕ | ция, която се донесе до знани всички
откраднати клиентски енъ 1000 кгр. покжщнина,
споредъ прочутия роман т ето на Министерския съветъ
нералъ Гарибалди отправи
костюми
и поржчки коопера несемеенъ 500 кгр., на войни
на Толстой съ Лия Мара Щ за количеството и качеството
едно послание противъ фа
цията щ е набави или заплати семеенъ 600 кгр, на несл
на т. г. реколта.
енъ 100 кгр.
шистките групи.
Най-важната работа на кон напълно.
шш ференцията бЪ резолюцията, с ъ На откривателя на кражбата
тштш
Отпуснати^ вагони за т
Римъ, 5 н. Испанското
кооперацията отпуща е г и н ъ ни или стоки, подлежащи
която
с
е
искаше
на
всека
цена
посолство опровергава ка
костюмъ и балтонъ о т ъ най- бърза развала, които пор!
тегорично разпространено — Оргиналенъ бракъ е билъ немедлената възбрана на изно- финъ платъ с ъ какъвто раз естеството на стоката, се oi
то отъ чуждите вестници сключенъ в ъ Портсмутъ. Б о г а  са на пшеницата и брашното, полага".
щатъ съ пререждане, ще I
датъ разтоварвани безъ щ
съобщение, споредъ което тата 85 год. вдовица Сара Ели- защото иначе .страната се заезабета Фрей се омжжила за
преждение веднага на зЬ
генералъ Прима де Ривие 29 годишния артистъ Джеки рашава о т ъ гладъ.
отъ ж. п. администрация, \
„Самиятъ
фактъ,
че
прави
ра е станалъ жертва на Грифитъ. „Пюбовьта, заявила
бждатъ натоварени съ
Провадия, 5 нсемврий.
телството
веднага
забрани
из
на журналистите г-жа Фрей, носа, показва, че се е вслуша
; едно покушение.
стоки. При това, ще се ш
сжществува не само за обятия ло въ думата'на мелничарите
Вчора тукъ имаше татарска скува капарото и ще се q
Лондонъ, 5 н. Съобща- и целувки. НЪма по-чиста л ю - Тази възбрана конференцията сватба. Къмъ 11 часа вечерьта pa денгуба отъ часа нас
внтъ отъ Ню-Иоркъ, че Ку- бовь отъ любовьта на майката я иска за срокъ до 1 юлий много младежи се трупаха око щането до окончателното
ло кжщата на младоженеца да товарване.
лиджъ е избранъ за пред- къмъ сина. Азъ обичамъ Д ж е - 1925 г.
ка като синъ. Женихътъ каОтъ вънъ песните и
седатель на Съединените з а л ъ : „азъ обичамъ г-жа Фрей
„Взеха се решения по заема слушатъ
да
гледатъ
презъ прозорците
Желающит* да изнасяте
щати.
като своя майка. Има ли по- на мелничаритБ, по гербовия игрите на младите татаркини. чужбина семена, тръбва
налогъ
и
по
други
въпроси
по
чувство отъ това? Я з ъ
Младежътъ татаринъ Шабанъ ' късно единъ месецъ преди
Лондонъ, 4 н. Вследствие из чисто
вервамъ,
ние щ е бждемъ отношение подобрение на мел- Мехмедовъ по некакъвъ на Гнасянето имъ да заявять
бухналата министерска криза щастливи, че
ничарската
индустрия".
ако ни оставятъ на
чинъ се промъква въ стаята на 'най-близкия агрономъилиз
поради оставката на Макдо- мира".
булката. Роднините на послед- I катедра, какви и колко ci
налдъ, кральто се завърна
нята го помолватъ да си изле [ще изнасятъ и презъ коя
днесъ въ Лондонъ. Водительтъ
— БезработнитЬ в ъ Янглия
зе, но той нахалничалъ и не ница.
.;;.на либералите Лойдъ Джордж на 13 окт. били 1,210,200.
изкемогватъ.
излизалъ. Единъ отъ близките
заяви, че ще подържа напълно
— И з г о р е л ъ е градъ Кописъ
Поради претрупанъ
консерваторите,
въ Могилевска губерния. 45 Преди няколко дни на тукаш на булката Реджебъ ударилъ
на
Шабана
две
плесници
и
се
териалъ,
подлистника,1
кжщи, всичките магазини и ната гара е пристигналъ единъ
помжчилъ
да
го
изпжди
насила.
вагонъ
с
ъ
бЪжанци
отъ
гр.
Енитервю
съ
Царь
Фердинан]
двете църкви били съвършено
унищожени о т ъ огъня. Постра дже-Вардаръ, Македония. По Шабанъ изважда ножъ и го ще продължи идния бр
С )фия, 5 н, Жителигв на с. дали 75 семейства, 2 жени ж и  ложението на сжщите е пла забива въ ребрата на Реджеба
Параходътъ „Фердинай
чевно. Изпъдени по най-же- Настава паника. Веселието се
Д е р е , шуменско, с е оплакватъ ви изгорели.
в ъ М-вото на вжтр. работи, че
— В ъ Нюйоркъ е забраненъ стокъ начинъ отъ ТЕХНИТЕ з а - обръща на скръбь. Реджебъ вместо тази вечерь, ще зам
съселянтнътъ имъ Яхмедъ Ча- вноса на вино и спиртни пити робители вероломните гърци, пада окървавенъ всредъ пла въ понеделникъ б ч. веч,
ушовъ, оежденъ на 1 г. строгъ ета, обаче вноса на грозде е следъ като с ъ силата на о р ж - човете на близките си. Поли Бургазъ— Цариградъ*- Щ
тъмниченъ затворъ за кражба разрешенъ и вевки може да жието имъ е било отнето всич цията привлечена отъ писъците ската линия.
и лишенъ отъграждански и по си купи колкото си иска гроз ко, идватъ да нам-врятъ под които дава вънъ отъ кжщата
Сронътъ за преглеждане
литически права за три години де и в ъ кжщи е свободенъ да слонъ, като българи патриоти другаря на Ш а б а н ъ , Япитъ нъка върху общия доход!
въ
пределите
на
майка
Бълга
Мехмедовъ, идва и залавя Ша
б е з ъ да добие наново политич си приготви вино. Твърде голя
1924125 г. респ. обтъжва!
и грежд. права, е избранъ в ъ мо разпространение имало р ж - рия. Но уви! Накъ се третиратъ бана и другаря му и ги аресту му
предъ сформированата 1
т
е
отъ
днешнигв
администра
ва. Живота на ранения е вънъ
листата на Дем. Сговоръ за об ководството за приготвяне вино
тролна
комисия е продъм
тивни
власти?
Разтакани
насамъ
отъ
опасность.
щински съветникъ и наложен ь — Наскоро в ъ Парижъ щ-вдо 1 декемврий т.г. Данъчн
отъ окол. н - к ъ за кметъ на ли да бждатъ организирани натамъ, като добитъкъ, а не
списъци се намиратъ[|въ обв
гелото. М-вото е поискело о- надбягвания на хрътки. Този хора, гладни, голи, боси, т р е ското управление на разл|
бяснение отъ о к р . управитель. спортъ е много разпространенъ перятъ о щ е в ъ вагона, докато
жение на интересуващите!?
дойде к е ф ъ т ъ на респективна
в ъ Янглия. В ъ Парижъ никога та комисия по настаняване б е не е сжществувалъ. Щъ\пи да жанцигв. Тази безгрижность
Война на болшевиките взематъ
участие английски, отчайва о щ е повече нещастни Киетътъ г. П. Стояновъ епо- Б Н. Банка за бв
купува_пр»
противъ христианстзото. француски и белгийски хрътки. ците, които вместо да намъ- лучилъ обещание отъ м-ра на
Белгия
.
661
вжтр.
работи,
че
въпроса
за
рятъ братски приемъ, чувегвуСмърть или сънь.
— Кореспондента на в. „Дейотнетата общ. мера за приста Б . Пеща
17 80
ли-Мелъ" в ъ Москва,.капитанъ
Въ село Клари близо до гр. ватъ жестокъ ударъ на нехай нището ще бжде внесенъ въ Виена .
1930
Францъ М. Куллаги дава ед Кембре въ Франция билъ по- ната бюрокрация.
събрание. ВЪрва се, че Прага .
409
на много интересна статия вър виканъ л е к а р ь да направи о - Питаме: защо о щ е комисията Нар.
32 70 %
въпросътъ ще се реши благоп Германия
ху свирепата война, която бол перация на младата г-жа Map по настаняване : на бежанците риятно
623 0i;<
за
общината.
Лондонъ
шевиките еж предприели про ке. Д о к т о р ъ т ъ я опоилъ с ъ не се е погрижила за облекче
714
Парижъ
тивъ религията.
хлороформъ, б е з ъ да обръща ние на тЪхната жестока еждба, Общинскиятъ съветъ въ снощ Гърция
238
.
Между въоржжени r t сред внимание на протестите на мж- а имъ причиняватъ лишни стра ното се заседание требваше Италия.
597 601
ства, с ъ които разполагатъ е жа, обаче следъ операцията дания? Сжщите еж изпратени да разгледа новия бюджето
3656 37Й
Швеция
и пресата.
той не можалъ да я разбуди по етапенъ радъ отъ Министер проекта По предложение на
77
$
Така, в ъ Москва излиза в. Минали н-вколко дни и тя не ството, обаче тукашнитъ вла общ, съветникъ г. Даскаловъ Ромжния
198
Сърбия
2Й
„Безбожникъ", който в ъ загла проявявала признаци на животъ сти и това не признаватъ.
разглеждането бе отложено,?за Цариградъ
73 50 .7
вието си изобразява „Господъ" макаръ лицето й да е остана
Докога щ е се подиграва с ъ да се раздадатъ на съветни Швейцария
2637
и Ц-БЛОТО му съдържание е ло розово. Повикани били спе еждбата на бежанците? Кога ците за осветление и проуч
5 4 3 7 , - 550
пълно с ъ карикатури противъ циалисти л-вкари за да конста почитаемия общински съветъ ване таблиците на бюджето Холандия .
13720 Щ
тиратъ умрела ли е болната, ще разгледа заявлението на проекта. Прие се новото уве Н ю - И о р к ъ
„Христа".
13720
Т е з и противници на христи- 1или спи дълбокъ сънь.
Македонската Емигр. организа- личение на таксите на колите, Канада . .
Египет, лири 63850

ГЪкдаревъ, секр. Гр. Христовъ и делегатъ Ив. Ганчевъ. По м-вото на финан
сите препсед. Я. Буровъ,
секр. Гр. Чешмепжиевъ и
Д. Михаиловъ.

анството, вместо да си служатъ
съ аргументи отъ самата сре
да, която е твърде проста: 90
на сто отъ рускиятъ народъ
еж неверници, но и гЬзи отъ
малко грамотните познаватъ
фигурата на Христа само така
както е изписана по иконигЬ,
които не липсватъ и въ найдолната селска колиба.
Всичките ежедневници отъ
вида на „Бездомникъ" еж
пълни съ карикатури.
Ще посоча на н-Ьколко редо
ве отъ писаното отъ другаря
Луначевски, комисарь,на про
светата:
„Свършихме съ земните господарства, сега ще се отправимъ къмъ небеснигв.
„Желая отъ сърце на „Без
домникъ" за новата година, ко
ято иде, да нанесе нови побе
ди върху прославения божественъ видъ на Господа, който
въ сжщность. въ продължение
на цълата история, не е направилъ нищо друго, освенъ найгол-вмото зло на человеческия
родъ".
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Кражбата

НОВИНИ бШВГЛОВЙЙ.

Кървавата свадба.
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