У Августъ 1928 г

Цока 1 ш ъ
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•ДНЕСЪ. ПРЕДСТАВЯ-

дошв л и ш и ИНФОРИНЦИИИ вйстнш
йВОНЛМЕНТЬ: н година 300 лева
16 несща 160 л , за 3 месеца 80 л.

{в ]У1еиахемовъ
вжтрешни
кожво-венерическн
бодеотв
приема 9—12 и 3—7 ч.
ул. Драгоманъ 29
•••'"•'

8-1090-10

,Д,Тодоровъ—Варна П. 89

: по 150 л. кв. « Г Приематъ
Телефоиъ 398 (|ОБЯЙЛкпйм
се въ агенция „Книжнина" до пощата

А * Подбалкански
Гинеколйгъ—анушеръ
и венеричаоки болести
Приема от* 8—11 и отъ
3—7 ч. Преглежда и оси
гурени работници.
ул. Русенска 37 (на пазаря)
3-1158-3

Н а ох^дмад-зь о в т и с и с н с

мотоциклети „ М о н о п о л ъ "
при Георги Диноловъ
гр. Варна, ул. «Съборна" 56, телефонъ 415
1-1181-4-3

Сапунъ Марсилски
най-добрите качества иа най износна
цена при сапунената фабрика на

БР. Ф О Р Т У Н А
Телегр. адресь: ФОРТУНА—Варна 1—1185—2

Н О В 01

н 0 5 0!

Тичайте при ковоотнрития магавинъ

-в „Ф Р ft е кн.т.г..»-'

0

гааннъ на галантаркйни и манифактурни купони.
и на мегьръ на конкурентни цени.
П О С Е Т Е Т Е И Щ Е СЕ УВЪРИТЕ

0.

и

я
Важна телеграма важна
41147-10

Желающи

Съ иочитъ: ХРИШФОРЪ Д. ТОШвВЪ.

Провадийски

гражданки и граждани

си набавятъ здрави, елегантни и евтени детски ко"•К де се обърнатъ къмъ г-нъ

s

•то на б т. м ще бжде изложена мостра отъ механо-техни*» бюро -ЕДИСОНЪ*
2 1169 2
Поржчки се приематъ отъ самия собственикъ който ще
Дв.отъ б г. м. до 8 сжщи.
Съ почитъ: Новачевь.

Заинтересующия
«ойто има намерение да
купува

» Т р а к г о i>rbw*
e

ct отнесе при Иванъ Мачввъза информация която
°т> голема важностъ и
Нт
«рвсъ за самия купувачъ
2-1179-4

Нреотстжпвб
вжаолъ
ул. М. Преславска гр. Вврна

съ добра клиентела. Може са
мо съ инвентари. Справка хотела
1-1184-3
се моторъ полу-

дизелъ, нагреваП
ющъ, пафтовъ 12 конски сили.

Специално за мелници. Цена
износна. Споразумение в. „Но
вини"
3-1160-3

давайте реклами* и въ в. Варш Новнш

Най-хубавия филм н а К о / м ш ъ ^ у р ъ ^

Германските гости

Вчера германските студенти,
които гостуватъ) въ градътъ
ни, по море посетиха Евксиноградския дворецъ и останаха
възхитени отъ виденото и отъ
разкошната природа.
Вечерьта
Българско'- Гер
манското д во имъ даде скроменъ банкетъ въ градината на
Д-во „Гроздъ",, На банкета
присжтствуваха: , кмета г. П.
Стояновъ, директора на мжжката гимназии г-нъ Тодоровъ,
професора при 1 Търговската
гимназия г. Д-ръ Арнаудовъ и
H-БКОИ атъ членовете на сжщото д во и граждани. Въ тостьта си кмета благодари на сту
дентите за решението имъ да
поевтятъ градътъ ни и да се
опознаятъ съ нашата хубава
страна и съ народътъ ни, меж
ду който има редица получили
више образование въ примернага въ всеко отношение Гер
мания и напи наздравица за
германския народъ Отговори
старшината на студентската
група съ предлагане наздрави
ца за българския народъ, за
ценните качества, на които те
— студентите ще занесатъ въ
родината си най добри све
дения.
.
| .
Подиръ тостьта на кмета
студентите изпеха народния
ни химнъ «Шуми Марица",
стоейки всички на крака. Из
пеха и германския народечъ
ХИМНЪ;

Чееть имаиъ да оъобща на почитаемите Вар
неноки .гражданки и граждани, че открихъ ма*

Магазина се намира на улица „Лспарухъ" № б
до магазинъ „Парасковъ".

г

ММЕННА
ЛАДОСТЬ

При една задушевность, ха
рактеризираща недавнашното
сьюзничество на поле бранни
между двата народа, веселието
продължи до 12 часа вечерьта
и гостите си разотидоха предоволни,
Снощи съ българ. параходъ
„Фердинандъ" отпжтувлхв за
Цариградъ, отъ гдето, следъ
нвкой день ще се завърнатъ
пакъ презъ тукъ, за" да отпжтуватъ за Русе и отъ тамъ по
Дунава за отечеството си.

Войната въ Мароко
Паркжъ, б. „Еко де Пари"
узнава отъ Фецъ, че Дбдъелъ
Керимъ, силно .повлиянъ отъ
начина на французката отбра
на, се отказалъ отъ настжплението си въ Даджанъ, задо
волявайки се само съ опита
да попречи на действителното
съединение на двете армии на
французката и испанската при
Проковъ. ,
Споредъ едно сведение отъ
Фецъ на в. Матенъ французи
те ще атакуватъ наскоро следъ
обстрелването съ тежка арти
лерия здравите укрепени по
зиции при Джебалъ и Дморгу.
Парижь, 6. Вестниците узнаватъ отъ Мадритъ, че на /\бдъ
елъ Керимъ щелъ да бжде
даденъ срокъ най късно до 15
августъ да отговори. Въ слу
чай на отрицателенъ отговоръ
испанците Щ-БЛИ да предприе
мате инициативата и да стоварятъ войски на много места
по кабилския брегъ.

Нач. въ 8 пол. и 10 п. ч.

1

Падналъ о т ъ влака

Отличната реколта.

София, б Споредъ официал
ните изчисления презъ насто
ящата година еж засети 10 ми
лиона декара съ пшеница,
1.700,000 декара съ ржжь,
2,200,000 съ ечмикъ, 1,600,000
съ овесъ. Отъ реколтата се
очакватъ 13 милиарда кгр. пше
ница, 2Ve милиадра кгр. ржжь,
3V» милиарда кгр. ечмикъ, lVs
милиарда кгр. овесъ
Поради отличната реколта
смета се въ правителствените
среди, че износа на храните
нема да застраши прехраната,
но все пакъ ще може да се на
ложи известенъ контролъПОИ П0ДПВЛИ П«ИШра ВЪ

Ловечъ?*
Ловечъ, б Преди неколко дни
търсениятъ разбойникъ Василъ
Стояновъ Поповъ, нвреченъ
още Героя, се заканилъ да по
дпали града Ловечъ отъ четиригв страни. Предъ видъ на
това и следствените власти иматъ големо съмнение, че под
палването на моста е негово
дело.

на поща.
Свиленградъ, 6. Ортткьойската
поща е обрана за 4 й пжть.
TOSH пжть СЯ задигнати 200,000
л. и нападението й е извършено
пакъ отъ неизвестни лица;
Всични улики, обаче, даватъ
да се разбере, че обирътъ е
е извършонъ отъ бандата на
Георги Стойиовъ, който по рано
действуваше съ Мнтю Ганевъ и
следъ раздвлата си отъ него
образувалъ своя чета, съ която
се прехвърлилъ въ Гърция.
Пощалионътъ Демоствнъ е
гръкъ по народность и е активенъ съучастникъ въ обира, кой
то станалъ по предванително спо
разумение съ разбойниците По
щалионътъ е арестуванъ.

София, б Близу при Черепишкия мънастиръ тази сутринь
е намеренъ трупа на едно ли
це, което е паднало нощесъ
отъ влака. Самоличностьта му.
не е установена. Лицето е на
около 30 години, облечено въ
хубави дрехи и дава видъ на
интелигентно лице.

Зимата (ц е бжде
дълга и сурова.
Завчера въ француската академия на науките, г. Бигур*
данъ е представилъ една бе
лежка отъ абата Габриелъ, въ
която последниятъ установява,
че идущата зима ще бжде тежка. Лбатътъ се базира върху
астрономическите наблюдения
които показватъ, че големите
зими, както и такива лета се
повтарятъ периодично ' презъ
три срока — отъ 744 години,
отъ 372, но главно отъ 186 го
дини, съ голема точность. Та
ка големата зима презъ 1895
год. отговаря на страшните
зими презъ 1523 г. и 1709 г.
Като държи емвтка и за приблизителностьта, която се на
лага особено за предвиждания
съ такива дълги срокове, абатъ Габриелъ счита много
вероятно, че презъ 1926 г. ще
има дълга и сурова зима, от
говаряща на сжщо такивато
зими презъ 1740 г. и 1553 г. .

Около реколтата.
Въ България.

Сифилиса в ъ Видинско
София, б Споредъ получени
те официални сведения въ Ди
рекцията на обществ. здраве
сифилисътъ въ Видинския край
напоследъкъ взема застраши
телни размери — 75°/о отъ на
селението еж заразени отъ сифилисъ!
За тамъ заминаха още 6 ле
кари специалисти по венери
чески болести, командировани
специално за борба съ тази
болесть. Установява се, че отъ
цела България сифилисътъ е
взелъ най-страшни размери
въ Видинския край.

Споредъ официалните начисле
ния презъ настоящата година ся
засети въ цъла България 10 ми
лиона декара съ п ш е н и ц а ,
1,700,000 декара съ р;ж м ъ,
2,200,000 денара съ ечминъ и
1,600,000 декара съ овесъ.
Приблизителната ренолта която
се очаква да бпде получена та
зи година, се изчислява така: 13
милиарда нгр. пшеница, 2 и по
ловина милиарда кгр. ржжъ, 3 и
половина милиарда нгр. ечмикъ и
1 и половина милиарда кгр. овесъ.

Световна реколта.

Общо взето реколтата въ
цгьшя евтпъ е много добра.
Тя е значително по лопгьма
по количество, отколкото оная
презъ 192-i год. Въ 13 държави: Шталия, Испания Ромж?
ния, Унгария, България, Пол>
iua и пр. реколтата е средно
съ 28 на сто повече отъ ми
налата година. Има добри
изгледи за реколтитп съ Фран
ция, Русия, Германия, Сърбия,
Убити отъ тренъ
Чехословашко а Англия.
Реколтата въ Съединенитп
Враца, 6 Днесъ една дрезина,
отивайки по ж.-пАтната линия Щати е по-слаба откоикото
отъ Мездра къмъ Врана, при оная за миналата година;
Бойчиновци пресреща пжтнишкия влакъ, но, поради место
у
положението не успева да се
спасятъ и биватъ убити на тема „Хамондъ" малко употре
место Борисъ Станковъ, Геню бени на много износна цена.
Косговъ и Лсень Митовъ, а те М, Сионъ ул. Владиславъ 21
жко е раненъ Христо Жековъ
2—1173-3

ЙРОДШМЪ Г ш „ Г Г

КИНО ЛАЛА

на Графввя

Днесъ представя шев'дьовра на гениялнатаМиЯ МаЙ

Голема любовна и социялна драма. Свири оркестръ. Нач. 8 пол. и 10 пол. ч.

Наскоро

наН.В.
съЛИЯ ДеПУТТИ

Варненски Новини

ВроУ 874

111

Л | н 1.11

sssssEiSts:

(Преминаването на евреите npesv
Черно море). Въ този филмъ кинотехниката е дала непостижими' р,,
зултати които изненадват* зрител*.

Летенъ общински театръ

0„РАНКОВЪ"
Отъ днесъ започва представянето на гран
диозния исторически филмъ паметникъ
отъ епохата на фараоните

РАЗНИ СЪОБЩЕНИЯ.

Въ главните роли: Мария Корда, Нрлета Маршалъ и Яделлкви Миллари

швтмь

София, 6. Телеграфиратъ отъ
Споредъ получените въ фи
Берлинъ за големия скандалъ нансовото министерство сведе
въ дипломатическите кржгове, ния, презъ тази година еж за
предизвиканъ отъ назначение сети съ тютюни следните про
то на видния Карлъ Беговъ странства: въ Кърджалийския
за съветски търговски пред- районъ — 50,279 декара, въ
ставитедь,, на местото на отзо Неврокопския — 24,574 въ Хар
вания отъ Москва българинъ ковския — 64,614, въ Русен
Стоименовъ
ския 11.420.
За некои отъ районите още
Следъ пристигането му въ
Берлинъ той направилъ визита сведенията еж непълни за то
на дипломатите, обаче, мнози ва не еж [и даватъ. Закъсне
на дали да се разбере, че не нието на получаване сведения
искатъ да иматъ връзки съ та се отдава на това че не навсъкжде въ царството разсажБеговъ.
На българина Стоименовъ, дането на тютюна става въ
който беше съветски търгов едно и сжщо време.
ски представитель въ Берлинъ,
му е дадено временно да уп
Превоза на храните
равлява м вото на железници
те въ съветска Русия.
Предвидъ на отличната реколта
София, б. Споредъ получени тази година и предстоящия извъ М вото на вл»тр. раб. съоб носъ за който ще еж необхо
щения койнарската банда, коя дими много превозни средства,
то-се състои отъ 15 души, се Главната дирекция на желез
криела по водениците на р. ниците и пристанищата е на
Искъръ и,.:поради връзките й редила голъма часть отъ пов
съ местното население, трудно редените вагони да се турятъ
въ изправность а сжщо да се
е да се залови. ,
приготвятъ и необходимото чис
София, 'б Процесътъ по Са ло локомотиви.
моковските конспиратори про
Превоза тази есень ще бждължава. Разпитватъ се под- де улесненъ и отъ друго едно
обстоятелство: понеже ЦВ-БКЛОсждимигв
производителите тази година
-г-г,
—- ,. ,,„ . . .
......
цвекло, железницата
-София, б Пжтникъ, пристиг- не засеха
да бжде ангажирана съ
налъ отъ Лирчопско, съобща нема
на цвекло и каша и
ва на .следствената, властъ. че превозъ
ще
могатъ
да се турятъ на
преди )Н1оКолко дни се появили разположение
за превозъ на
разбойници на .неколко места храни до Варна
в> Пирдопско и.Златишко, ко много повече вагонии и Бургасъ
локомо
ито- еж нападнали овчарчета и тивиим> взели храната безъ да еж
извършили некакви престжпИнтересна култура.
ления,,,3а залавянето имъ .се
образува потера , отъ селяни,
Въ Япония близо до Токио
но преследването имъ е трудно,
въ
една ферма се отглеждатъ
защото населението много е
ангажирано съ полската работа. 60,000 костенурки.
Те даватъ отличенъ доходъ.
Сефия, б На 22 т. м. ще се Ежегодно те снасятъ по 100
гледа въ Варн. окр. еждъ де хиляди яйца, които се ценятъ
лото по контестацията срещу много скжпо въ Япония. Оспротокола на т. годишното венъ това цени се скжпо и ме
общо събрание на акционери сото имъ, а сжщо и черупки
те на Бълг. търг. парвх- дво. те имъ отъ които се изработОчаква се разкриването предъ ватъ разни украшения.
ежда какъ еж сглобявани отъ
1921 г. досега балансите на
това д-во
игиналенъ съюзъ
София, б Въ приготвениятъ
Лондонскиятъ учитель д-ръ
законопроектъ за изменение за Смитъ е организиралъ тия дни
кона за митниците се предви „Съюзъ на затворените уста."
жда подразделение на сроч^ Задачата на съюза е да се бо
ните вноски на сродните про ри срещу клюката. Членовете
дукти.
на съюза се задължа ватъ да
не говорятъ нито една лоша
дума, верна или неверна, противъ другите хора.
Съюзътъ вече брои н%колко
Берлинъ, б. Съобщаватъ отъ хиляди*членове — мжже и жени.
Парижъ:
Похвална идея. Отъ' такъвъ
Текстътъ на французкия от- съюзъ се чувствува нужда оше
говоръ на германската нота отъ времето на нашата праотносително гаранционния до- пра пра и много хиляди пжти
говоръ е окончателно израбо- пра баба Ева. Но създаването
тенъ. Верва се, че Бриянъ ще му и днесъ едва ли ще бжде
отиде веднага въЛондонъ, за дълготрайно. Особенно • щомъ
да го предложи лично за одо въ него еж влезли за членове
брение отъ Чембърлейнъ пре
х и л я д и мжже и —
ди вржчването му на Германия. няколко
жени . . .
Варшава, 6. М-вото на вж-гр.
раб. направи енергични разпо
реждания срещу комунистичес
Новн-Пазаръ. И въ нашия
ките агитации въ източната
градъ спортното дело започва
область.
да групира около себе си все
-. Варшава, 6. Въпросътъ за повече любителите на спортауреждане на германското и Преди 5 - 6 месеци еж основа.
полско поданство бЬ уреденъ ни два спортни клуба „Съгла
по силата на полско-германска- сие" и „Меркурий". Въ пър
та конвенция, подписана въ вия клубъ еж групирани поВиена отъ 31 августъ 1924 г. силните играчи отъ града. СжТози въпросъ сега отново се щия клубъ си има и игрище.
слага на разискване отъ гер Миналата неделя — на 2 т. м.
манския печатъ, който; се пол — се състоя футболъ-мачъ
зува отъ случая да прави сто между първите тимове на гор
пански затруднения на Полша, ните два клуба, който завър
засегайки нейната нова монета. ши съ резултатъ 6:0 въ полза
^Германските; „"вестници обявя- на «Съгласие".
: ватъ „като незаконно изпълне
Въ неделя, 9 т. м. с. к. .Съ
нието постановлението на бер гласие" ще играе въ Шуменъ
линска га конвенция.
съ тамошния с к. „Соколъ23вг

Спор т ъ

ХРОНИКА

Наредено е отъ общината за
разхлаждане на главните ули
ци голямата градска пръскач
ка всека сутринь и сл. обедъ
да пръска съ морска вода те
зи улици, като ще черпи вода
отъ новопостроената помпа при
топлите морски бани.
Трудовацитъ ще продължатъ
да работятъ ул. «б Септември",
следъ което предстоятъ да бждатъ поправени! улицигв „Одесусъ" и „Царибродска".
Дежурни лЬнари тази нощь:
Д ръ: Бошковъ, ул. Франга 2,
Д-ръ Вербевъ ул. Владиславъ
50 и Д р ъ Стателовъ ул. X.
Шкорпилъ.
Сп. Кл. Атлантъ съобщава на
членовете, си, че отложеното
общо тримесечно събрание ше
се състои въ неделя 9 т. , м.
точно 9 ч. пр. об. въ учили
щето „Сава Янгелари" срещу
църквата „Св. Петка.
Нито едчнъслучай на заразни
болести не е констатиранъ въ
града ни отъ 22 юлий до днесъ.
Общината започна вчера да
изплаща заплатите на чинов
ниците си за м май. До края
на августъ ще бждатъ изпла
тени и за м. юний.
Тракийското младеж, култ.
просв. дво „Екзархъ Днтимъ 1"
— Варна, кани всички тракий
ци да приежетватъ на 9 того
неделя, 9 часа сутриньта въ
клуба на д-вото, ул- „Обори
ще" на извънредно общо сьбрание, на което ще говори
председателя на съюза — Со
фия, г. Ив. п. Василевъ, на
тема: Тракийскиятъ въпросъ и
тракийската младежъПрисжтствието на членовете
е задължително, за неявилите се ще се държи сметка.
Пренията велосипвдъ въ новия
брой на хумористичното спи
сание „Палячо" се съобщава
кой я печели отъ мача конкурсъ на остроумие.
ЧленоиегЬ и членките на мак.
млад. организация „Бр. Миладинови" се канятъ въ ежбота,
8 т. м., 8 ч. в. въ клуба, отде
то ще се предприеме излетъ
до Лладжа монастиръ. Връща
не неделя сл. об.
Известния столиченъ танцъ
майсторъ г. Петъръ ft. Димитровъ който е специализиралъ
въ странство по танцъ и плас
тика е пристигнвлъ въ града.
Г. Димитровъ е въ течение на
редицата най нови танци, кои
то ще изнесе въ нашите танцувални салони идущия сезонъ.
Дадената снощи премиера
въ Нино Палась Нлакекна младость напълно оправда много
бройните отзиви които беха
посветени на тоя филмъ отъ
видни критици въ странство,
както и''шума, който повдигна
при представянето му въ сто
лицата. Тоя филмъ е наистина
пълно огледало на жиаота на
съвременната младежъ <отъ
вишето общество, които живеятъ въ богатство и разкошъ.
Варненския клонъ на търгов.
пжтующи агенти кани члзновет-fe си на общо събрание на
9 августъ въ 8 и пол. ч. сут
риньта въ салона на запасните
подофицери, присжтствието на
всички
членове е необходимо

Вараен. стокова~%са"
6 августъ.
Продадени 3 вагона зимница
672-725 лв., ечмикъ 2 ваг. —
450-472 50.
Срочни продажби отъ 5 т.
м зимница 150 тона, бобъ 15
тона. Днесъ пристигнаха въ
Варна вагони: 3 зимница, 1
бобъ и ечмикъ 3,

р

.№ ***Т£1

9 августъ, деньтъ на велииия апостолъ на свобедата на
народа ни — Караджата — е день
за споиенъ на ввлиния ву подеиъ. Всички съ присъствието
сн на устройваната ианифестация понажете, че въ вашите ду?
ши живье духътъ на Караджата.

Топлите морени бани
Вчера сл. обедъ стана ос
ветяването на временните то
пли морски бани и полагане
основния камъкъ на постоян
ните такива при скромно тър
жество за случая на което при*
ежетвуваха пом.< кмета Елефтеровъ, свещ. Икрномовъ, пред
приемача Гандевъ, архитектъ
Гиневъ, инжинеритв Петровъ
и Мустаковъ и всички работ
ници работящи по постройка
та на баните.
Следъ водосвета пръвъ свещ.
Икономовъ каза .некрлко хубави слова за значението на то
ва скромно тържество, а следъ
него, пом. кмета Елефтеровъ,
полагайки пергаментния актъ
въ основите на новостроящи
те се бани между другото каза:
„Както еж здрави основите
на тия бани, изидани отъ железо и бетонъ, тъй да заздравяватъ и всички ония гражда
ни, които ще търсятъ лечение
въ топлите морски води".
Следъ скромното, но хубаво
и отъ големо значение за б**
дащето на града ни тържест
во, приежетвующи беха, пока
нени на чаша бира въ бюфе
та на морската градина.

д/Ь до то
по болшевишиия шгшонажъ
София, 6. Днесъ rip • пл. за
почна разглеждането на дело
то по болшевишкия шпионажъ.
Като главенъ обвиняемъ е Г.
Георгиевъ Папата Прочете се
обвинителния актъ. Обвиняе
мите поискаха да се допуснатъ
некои но ви свидетели Сждътъ
следъ като се оттегли въ съве
щание допусна', новите "свиде
тели. Следъ това започна раз
пита на Георгиевъ Папата.
Той се извинява съ това, че
действително е давалъ некои
материяли отъ обикновенъ характеръ на мнимата княгиня,
обаче, никога не е допускалъ,
че това е било съ цель за
шпионажъ, защото тя го е
уверявала, че ще замине за
Германия, за да започне тамъ
да издава едно списание и е
сметалъ, че тези пари е дава
ла за това списание. За тези
услуги Папата е получилъ са
мо 3000 л. месечно, а не по
15.000 лева. ;
Въ разпита си Папата меж
ду другото каза следното.
,, . „Съ г-жа Елисавета Филиповна се ,запознахъ . въ едно
столично семейство. Следъ два
месеци се срещнахъ съ нея и
приказвахме върху терора въ
Русия. Тя е способна да увле
че всекиго. Следъ като ходи
въ Виена и Букурещъ тя се
върна и месецъ преди да за
мине отъ България тя ми съ
общи това, за което съмъ поставенъ да отговарямъ.
Съ К. Янковъ отъ м. февруарий не се виждахъ.
Язъ се
дезинтересирахъ1! отъ работа
та, която ми възложи тя до
Янковъ. Язъ я снабдявахъ съ
новините отъ външното поло
жение, Сметамъ, че съ това
не съмъ извършилъ никакво
предателство *.за родината си.
Преде. — Отъ кжде взема
ше сведение за това?
— Отъ вестниците.
•— Какво получаваше първо
начално отъ нея?

Намю 8 «ол. i Ю »oj,,

— По 3 а. после по 5$»
— На кого давахте «ttj.'
нията? v
—• На Янковъ до Kpejv
мартъ. '•;
><}
*. '
— Знаехте лй, ч* Янке1и
търсеше отъ властьта? ч
— Научихъ това ,прй^
вприлъ; ....
~ 0тЪ._Ш6°;Зрл|нв& ;

заплатата си?

/

^

— Отъ Ив. j<pnw&*l?jy
Янковъ.
Прокур Знаехте
шествува нелегална
зация?
— Да::
-— Научихте^ ли св'че ф|*!8
,„
пова е болшевишка'агента
— Научихъ, че е кок»
ка, а не болщевишка tea®
По HckaHiBTO на ni)'o%:
прочетоха се саморжчнйт*^
казания на Поповъ прей е
дователя и се указа, че Ге?
гиевъ е получавал*
ме*
по 3,15,57Гдй?15.ОО0М5^
-— Георгиевъ е гарантир-.
за Филипова предъ агиш
Съдържанието "на ембщ
нията еж4 отнЬШЙйията нн
съседите, за доброволчески'
армия, по финансовото (ад
жение на страната, ейигр!
те и пр.
:•:•;
— Останаха' ^ли <:мкк«
книжа отъ княгинята*
: к ^-р^Отъ^ ^частенъ, ющт
имаше едно ПълномЬЩ
"kdefb1 -Ш' казв&е?.' :Що • 2!
не може да получи осееш
ВИТБ на имо.тйте.!останалн
първия. й мжжъ Ник. Фо»
койт.о е пръвъ братовчр,
ромжнекия м-ръ Братняк?,
Когато г ходих-^,. в* * Щ
презъ м. мартъ,; азъ в
сьобщилъ.на другвриг|в
това.
Продължава ^аЖитв т i
таналигв обвиняеми. :я,

то,тоя

змт^тщ

София, б Мушвнову k
следните съобщения прад
стницигв по поводъ 'йМ
ването на интервюта ну
Райхпостъ, което намира
неверни и зле използуваш
правителствения печат*.
Редакторътъ на Райхсв
Казахъ му: У' mci'jtem»
случаигв,'когато еднобоя^
ство бламира правитедпк
изхождайки отъ неговата 9
Кабинетътъ "на" ЩШШ'
ЖИВБ тежки дни дни. W
ството негодувкше много
I
но; правителството ? « у 0
да се vсъобрази съ ,нек*
Вториятъ въпрЬА;'1-* *
политически : групи' кдя«
гатъ Да зНместяп» "tertf
'кабинетъ?. • ;м.';>.;4.3'--]
ч т-i Отговарямъ (—^'звявн
шановъ — Бъйгария'. к <
плодна 'политически, "w
всеки моментъ йовй* рРт
ствоА може да !се' 'cicf»*1
легалната опозиция.
София. б. По повод* * г
дента съ убийството Ю.
пиаци въ Станимжка й
«Таймсъ" съЬ'бщЬватцо1*
н а :

•
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»Има надежда, vejg$:
неУо й примерното!^;
на виновните Нйца!^1
достатъчно за' въ^№^
на спЬкойс^вйето.гНИ^.
че Гърция е ndkanajj^
ние за eeWeficTBQT^J
вите.
.;-, .; •
Софяя, б. Днесъ пр«^Й
ше дипломатически пРа
м вото на въниь 9*£Р
дето м ръ Калфав*1,РИ"
отъ пълномощ. м рй

Четете jTpe -Вада.*;

