Година IX.

ВДРНД, 2 6 августъ 1924 г.

Брой 2 2 .

Цена 1 л.

9 9 ».ада

«#

Понед4лйнкЪ|
Вторникъ. СрЪда и Чвтвършъ
Най-величествения филдаъ
• • • •

НВВДРВДИТО^ЩТОРЕНБ;

Е&ЩЩЪ.....

.нйнт
СОФИЯ 25 авг. Отъ

.•'•'.•" (сражението)
Споредъ едноименния романъ на френския писатель
Кладъ Фареръ. Въ главната роля великия японски
артистъ Сесу Хаякава.
8 големи части. Само една серия. Части 8^
Участвува и целата френска военна ескадра.
, По 2 представления на вечерь.
Начало в'/ 2 и 10 ч.
2—4 Цени обикновенни.1

при-

тжено до правителствосъобщения
j лице ни са заяви следоргпнизаторъ
на
болшев.
армия
СОФИЯ, 25 авг. Онзи день
зто; Напоследъкъ много се
Лондонъ,
24
авг,
Троцки
е
наедна
разбойническа шайка
сговори за попълване на
:
наченъ*
комендантъ-шефъ
на
е
отвлекла
едно 16 год.
|бинета. Правителството за
една
международна
комунисти
момче
з
а
е
л
н
о с ъ каруцата
era е ангажирано съ много ческа армия, която е съставе
и
баща
му.
Шайката
пои
)-важни въпроси отъ вън- на отъ изпишеци на червената
отъ 100 милиона пуда. Има казва, че спогодбата вече е по
скала
20,000
л
откупъ.
енъ и вжтрешенъ хара- армия й разни освободени бан
стигната поначало. Главната
гвръ,отколкото да се за- дити, които обикалятъ полска Следъ н я к о л к о дневно вла- единъ запасъ отъ 25 ми цель е да се тури начело на ;
чение и з ъ балкана момче лиона пудаи 20 милиона съюза, съ който да се осигури
кмава оега съ попълване та и ромжнека граници.
Споредъ
автентични
съвет
то успело благополучно',да пуда ще бждатъ оставени мира*на балканите и Европа.
а кабинета. . . . . . . . .
ски документи тези бандити изб-вга и се спасило о т ъ за износъ.
Съюзътъ ще бжде сключенъ
Той ни заяви, че този тероризиратъ както руското,
за 5 години.....•••,; ,:\-> >:>?ЛЩ\:
Г.
Каменевъ
изтъкналъ,
че
ъпросъ ще с е рареши тъй и съседското гранично на- отъ бандата.
София 25 авг. Международна
за
да
се
уравновесятъ
нееднага следъ конгреса на селениЪг
та
комисия по уреждане въпро
СОФИЯ, 25 авг. О т ъ м е ж - кои артикули ще
требва са за
неутралната зона между
ем. сговоръ. Правителство- Македонсия ••• революционеръ
да
се
направи
износъ
на
Длександровъ
се
приготовлява;
дународната
репарационна
България,
Турция и Гърция е
о е изправено предъ съда
организира
50
чети
отъ
бе-.комисия
графъ
Карабидо,и
дървенъ
материялъ,
който
приаигнала
въ Бургазъ и отъ
ития, съ които требва да сарабски селяни, които веднага представители, • които еж
вчера
е
започнала
работата си
ще
се;изнесе
главно
въ
в справи.Ще станатъ важни ще се присъединятъ къмъ чер
v
като
проучва
въпроса
д о* о
запознати
по-добре
съ
Бъл
Англия. .
у'-;. '.;';"/
•;.
романи въ дипломат, по вените войски по даденъ знакъ
Орта-кьой. Въ; : тази4 кбмисия
гария,
предприематъ
отъ
тове, крито се налагатъ за революция, който ще бжде
СОФИЯ, 25 авг. С ъ една влизатъ и представ. на Англия.
ледствие промЪнитЪ, които даденъ въ първите дни на ,ок- утре една обиколка изъ телеграма на
атинската Франция и отъ София полнов.
Къмъ ГБХЪ ще се по-големите V градове" н а
в направиха въ великитЬ томврий.
присъединятъ и украински до царството, като: Стара-за- телеграфна агенция съоб- ПоПОВЪ.-:. .-.-.;• ••-д.;', • %;.^^':--";,1;^;1>\.'.
ържави.
броволци, които еж мобилизи гора, Търново, Г.-Орехо- щавать, че инцидентътъ в ъ София Вчера въ 10 и поп.' ч.
рани и сега се навъргатъ око вииа, Варна,., Русе и др.
марината е изгладенъ, т ъ й пр. пл- въ цела България се
ло басарабската граниЦа.
нато капитанъ Колиаксисъ обслужи панахида и молебенъ
Понеже не разчитатъ на ус-България въ обществото на е посочилъ посредствотоho случай 47 год. отъ .паднали
шиеври въ Средиземн море. пехъ презъ Германия, комуни
с
_ ..„ Irfe при Шипка герои. На моленародите
се готвятъ да влвзатъ
Римъ. 24 авг. Есенните стите
на
бившия
м-ръ
по
марина(бен^къприежте^вувахаопълвъ Европа презъ Балканите,
СОФИЯ, 25 авг. Въ сно та.
ченцигв, м-рътъ на войната и
талиянски морски маневри, кждето ще предизвикатъ граж
мнон{ество
граждани. С л е д ъ
щното заседание Минис
оито наскоро ще започнатъ, данската война.
СОФИЯ, 25 авг. Отъ
17
молебена
начело
съ самарското
терския
съветъ
е
изслукоито за първи пжть отъ
до 25 т. м.' въ Бълсврйя знаме се направиха манифеста
шалъ
доклада
на
м-ра
на
310 год. се предлриематъ,
еж пристигнали 40 бежан
до паметниците „ЦарьОсвовъншните работи г. Кал- ски семейства отъ Кукуш- ция
;е бждатъ извършени въ
бодитель" и „Левски,. дето.хе;
фовъ по въпроситЪ, които ко, Демиръ-Хисарско, Гю- държаха.-речи..-;-. ...л.-;• ,;\..-.-:4.-':*;,;£...^
Сърбия.
!редиземно море.
Споредъ получените сведения
Тези маневри били пригот- ..СОФИЯ. Идеаята за съз българската^ "Делегация ще мюражинско и Тирлиско.
тоЬи
празникъ е отпразнуванъ
повдигне
вь
предстоящата
даване
на
велика
Сърбия
ени за Адриатич. море, но
тържествено
въ всички фадовв
ъ последствие били от- не ще изчезне тъй лесно сесия на обществото. на
СОФИЯ, 25 aerj Земле- на. царството. . •-;"---;-^',..;;т'1^':;'-;'
я е н е н и съ цель да ое отъ главигв дча сърбите, народитъ. Той юдобрилъ д е л ц и т е Калю ;Малевъ ,
сигурятъ пжтищата 4между които още презъ 1919 г. становището, което ще за Неделчо Георгиевъ; В , Ге- СОФИЯ, 25 авг. На 61 Т.
клания и АФрнканск. вла сполучиха отъ промяната стъпи делегацията. Днесъ оргиевъ и пр. еж поиска! Агенция съобщаватъ, че не-;
на балканите да оежщест- Министерскиятъ с ъ в е т ъ ли с ъ писменна деклара вата конференция наМалкоп
жния.
съглашение ще се състои
тези маневри споредъ ватъ една часть отъ тери се занима съ общото по ция о т ъ постоян. приежт- въ Любляна на 27 и 28 т. м.
ложвние
на
сраната
въ
торията
безъ
да
видятъ
ствие на ..земледБлекия
Нариере-де ла Сера" еж
свързка
съ
изложенията
своята
мечта
оежшествена.
съюзъ, да се избере ново Въ програмата на конферен
здинъ отговоръ на англкйна
м-ритЬ
на
вътрешните
Пашичъ; не се отказва
постоянно присътствие,.ка цията на първо мьсто е
!ките маневри презъ s про
работи,
г,
Русевъ,
и
м-ра
то настоязатъ за тази про- изработването резолюцията
1втьта въ Балеарскить води отъ мисъльта да осъщест
на
войната,,
г.
Вълковъ.
мЪна да с избератъ нови на малкото съглашение, за
m да осигурятъ пжтищата ви идеята на Югославия.
—Комисията
заобществото
хора, които да водятъ съю комисията на обществото
иежду Гибралтаръ, |Малта, Решило се е да се засили
на народите. По важиия
:гипетъ и Суецкия каналъ. опозиционната борба прот. на народите ще се състои за п о ' независимъ .пжть въпрооъо упражнявано кон
отъ м-ра на външн- работи
Една ескадра отъ 100 правителството. Преди не- г. Калфовъ, председатель, б е з ъ да т ь р с я т ъ сътрудни трола върху въоражението
колко
дни
въ
Блградъ
е
чеството на комунистите
морски еденици, м е ж д у
и членовете: Ив., Маджада ;'•; подържатъ на победенитй страни, главно
които петь дренаути ще пр- имало събрание, на което ровъ,' народенъ предста и бесъ
, ' ., а-България..
вдприематъ подъ началство-говорилъ Пашичъ, , който витель и проф. Г. Дана единението.
Въ настоящия съставъ
.ия 25 авг. Конгресьтъ на
го на Адмиралъ Актори се нахвърлилъ п р о т и в ъ иловъ. За допълнителенъ
всичи
хървати,
словенци,
д"вото
на Българските ^лепи
на
постоянното
приежтетвдно пътешествие въ|северчленъ е определенъ г вие на земл. с ъ ю з ъ като се откри вчера въ салона »Евбосненци,
далматинци,
ма
ните води, за да установи
Поменовъ, пъпномощенъ най-отявлечи .подържници докия", поздравенъ отъ воения
вдна морска база вместо кедонци, турци и пр. Ус
м-ръ, н-къ щаба на армията и
пеха
на
Сърбия
се
ограни
на единния фронтъ мина- полков. Стояновъ и много др.
М - Р Ъ . :'•"''
изоставената въ северния
чава само на сърбите, а
ватъ П е т ъ р ъ Яневъ и Ки културни корпорация за пред
Суданъ.
вънъ отъ старигв предели
СОФИЯ, 25 авг Съобщ?тъ рилъ Павловъ. седатель е избранъ Стояновъ,
Парижъ, 24' авг. Съоб- на сръбското кралство се отъ Москва: г. Рико нап
секретарь
на д-вото. Прочете
щаватъ отъ 'Тулонъ; Ерио чуватъ другите гласове, равилъ едно съобщение на
се отчетъ, отъ който се вижда,
Съюзътъ
между
Франция
ще предприеме ^тази есень които, сръбскиятъ шовени- комунистич. партия Той
че дружествената дейност, се .
и Сърбия.
,
ГОЛБМИ морски маневри въ
предимно въ даване въз-;
~~|зъмъ не може да задуши. заялилъ, че тази година София, 25 авг. Отъ 19 се полу ежди
можность на членовете сами
Средиземно mopje, '"
ОНОА0
Парижъ, 24 2вг, Съ.офи реколтата на житните хра чи следната дописка отъ Б Б Л -да изкарватъ съ трудъ прехра
островъ Корейка.
;
циално съобщение съобша- на, която J надминава ми градъ. Преговорите за склюва- ната. ' •
•,•'..•'
.•"••'.'.'"•
СОФИЯ, 25-авг. ] Съобшане
отбранителенъ
съюзъ
между
Следъ. пладне д-вого? даде
ватъ, че въ Фетфашебун-. налогодишната д о с т и г а
ватъ отъ Кайро,: Британ товетЬ били потушени отъ 2,800,000,000 пуда. Тази Югослазия и Франция еж напри- концертъ. Следъ концерта се
ските войски приготовля- 10 полка. Броятъ на уби реколта, задоволява 'на вършване.Францускиятъ пълно!откри изложба на предмети,
ьатъ особени въздухопла- тите и ранени неприятели пълно нуждитв на съве мощенъ м-ръ въ Белградъ г. изработени отъ слепи.
Бели, който неодавна';,е ималъ 1 ~-»- ; • • ' '"^S^Zi^mu""""и
телни части.
превишава 1000 души.
т и т е и има и з л и ш ъ к ъ много срещи съ Маринковичъ/ПеЧАШОИ „ШЕПБсРГо ВВРИИ

За .велика/

.

инно театда
днесъ, 25 т. м., почна, да представя
първа серия отъ двусериенъ найочарователенъ американски филмъ
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съ участието на най-популярния артистъ Дугласъ Фербанксъ^ който е вече поз:
-: .' • натъ на Варненската публика „ 3 Н А К Ъ Т Ъ н а З О Р 6'(«-:у-.J

Стр 2.

Варненски Новини

МММЯМИИММfljID llll I II I. ..-Mil

i

^

Варненско Уиипишно Настоятелств;
тата ще бждатъ нумерирани и
строго запазени. Целиятъ приходъ отъ устроенитв игри въ
колодрума въ дена на посре
щане бегачите ще бжде въ
тр. Варна, 25 августъ 1924 година.
полза на печелившите бегачи
20 на сто и 8 на сто за покри
Въ допълнение на обявлението ми № 405, об|
ване часть отъ съюзните раз
ходи. Въ случай че първиягъ родвано въ•„Държавенъ.вестникъ" брои 116 огь(
бегачъ бие останалите съ половинъ часъ, взема 50 на сто августъ т. г. обявява се на интересуюшитЪ, че ft
отъ всички главни премии.
септемврий 1924 г. въ 10 до 10'Ь часа сутриньта
Варнен. колоездачно д-во е
взело нужните мерки, за да помещението на'Варненското Окржжно Финанс<|
задогюли варненци, които не Управление ше се произведе търгъ. съ тайна
ще изпуснатъ случая да посе- куренция за доставката на канцеларски потре$|
тятъ масово тоя единственъ до
сега спортенъ тържественъ печатане на книжа за Варненското Училищно Hacf
день, като сжщевременно би телство съ приблизителна стойность 100.000J
било желателно дружеството
които 40000 лв.; за печатане и 60000 лв.
отъ своя страна да направи отъ
всичко възможно да не се пов- канцеларски потреби.
тарятъ некрасиви своеволия
Залогъ 5°1о въ банково удостоверение. Надад
при неспазване местата, защо
то не еж редки случаите при нето може да стане изцяло за целото . прецпр^я!
даване игри въ колодрума ли
ца съ билети за определено и ПООТДЕЛНО за канцеларските потраби и за да
место да бждатъ правостоящи. тарските работи. .
„
_
•.'...; ;_
Добре би било и варненско
Конкуреидите
да
се
съобразятъ
съ
«Закона
то гражданство отъ своя стра
на да избере комитетъ, който бюджета отчетностьа и предприятията. Книжата "\
при тържественото посрещане доставянето еж на разположение на конкуренти'
на бегачите да указва отъ
,ница.,•....'••;
АЛБАНИЯ.
страна
на гражданите заслу всеки приежтетвенъ день и часъ въ кание^щя
?; България ,• съ, Добруджа
жените
почести къмъ първен на Училищното настоятелство, а въ деньтъ на в
Белградъ, 24 авг Ооъ Албан
н.щ*; станатъ (Главниятъ фа- ката
граница съобшаватъ, че ците безъ разлика дали пъргь1ъ въ тържната зала
которъ на Дунавско, как въ северна Албания еж избухна венецътъ е билъ варненецъ
то \ Хърватско е главенъ ли нови ,безредици противъ или отъ провинцията, х както и 1—1
Отъ Училищното Мастоятелс?!
, факторъ ,на адриатическа- правителството, което со опита за поощрение на. спортното
ло да обезоражи населението дело съ подходящи по избора
* -|
Болестите въ Варна, бюлетинъ въ „Ла Батай".
,та(.федерация.
на комитета награди.
Много
албанци
еж
избътали
Препоржчваме
горещо'
за
25
августъ.
Скарлатина
—'
"
*
•г; Споразумението ...между югослав. територия.
Бегзнето и пристигането е
въ болницата,) коре- нашите читатели горния фил
Дунавско и • Адриатическо Телеграфните телефонни съ неотложимо. споредъ точно оп (всички
менъ тифъ — 6 (5 въ болни съ гаранция, че ще вида
Хърватско ше разреши общения между Скутари Ел- ределените дни и часови не цата, '1 въ града), Магарешка действително нещо величй
зависимо отъ преодоляющите кашлица — 28 случая (всички съдържателно и високоху)
проблемата за Балканска басанъ били лрекъснати.
причини.
въ прада и най-много отъ. IV жествено.
та федерация,
,
БолшивикитЬ укрепяватъ
Уверени сме, че и остана участъкъ), Паротифъ — 2 слу
лите спортисти въ града; ни чая, Варицела — 2 случая.
Фронта на днестръ
по своя инициатива ще ироБукурещъ, 24 авг. Отъ сигу- явятъ нужното въ случая, било Дежурни аптеки презъ седми
ренъ източникъ ни се съобщ като морална подкрепа за у- цата'до среда вечерь—: Менаава, че въ последно време, казване почитъ и съдействие хемовъ и Бойчевъ, отъ среда
Варн. ЖИТНО тържище,
съобщения
болшивиките усилено укрепя на своите крлеги спортисти ко- вечерь до ежбота вечерь Ру25 августо '
*
т,Виена,,; 25 авг. Съобща- ватъ фронта на Днестръ,
лоездвчи въ това грандиозно севъ и Георгиевъ.
.
На 25 авг. пристигнали"
„ватъ огь, Брюкселъ:'Тукъ Съобщаватъ сжщо, че въ начинание.
Енсикъ хлебъ е констатиранъ тържището: Жито —139 ко?
на Тирасполъ се
-пристигна Енверъ. бей, Той околностьта
у хлебаря Койчо Максимовъ бобъ —180 кола, ржж^^З»
на тесни линии
ще изпълнява длъжностьта изработватъ
ул. Лрагоманъ — 20 хлеба по ла; ечмикъ—12 кола, ЧзиеЬ
бодливъ телъ.
турски шарже Д'аферъ въ Нвр.дЪсно отъ Четатеа —
40—50 грама на кгр.' и- два кола леща—11 кола, просо
двойни хлеба съвършено мух 1 кола, всичко;366 кола. :
^белгийската (столица. Въ Аиба близо до граничната ли
скоро време шепристигне ния, червените войски еж ИЗ Общинскйятъ съветъ въ снощ лясали.
Цени: жито хек. 487,'50 л.1
СЕКЛИ една гора въ протеже
ф
.
660 л., ечмикъ хек, 3
една
турска
стопанска
ми
Робинхудъ вчера 25 т. M.J общ,
г
ние на 1500 м; за да се разк ното си заседание се занима
сия за покупя на разни ма- рие хоризонта и да построятъ съ предложението на герман кино театъръ, почна да пред: 10U кгр. 560 л. овесъ хей. 1
бюро „Щумбергъ" за до- ставя тоя световенъ шед 100 кгр. 430 л. просо хек,-3
^териялйг
укрепления и др. препазителни ското
изкарване
Варнен.. общ. теа- йовъръ, съ който се гордее 100 кгр. 470 л. бобъ 895 г
.^Белградъ/ -25 авг.г] .Аме- военни мерки.
търъ. Разгледа^ се предложе Американската филмена индус ржжь хек. 390 100 кгр.540
- '
^рик^нскиятъ пълномощенъ ЗабелЪзани еж дълги военни нието на това бюро, както и трия. Главната роля се изпъл леща 500 л.
всички
планове
за
покриването
нява
отъ
най-популярниятъ
ар-г
влакое
съ
блиндирани
вагони
М^ръ вржчи вчера на МаВарн. стокова борса.
съ картечници на платформата разширяването, и подобрение тистъ Дугласъ Фербанксъ. По
ринковичъ, професоръ , по имъ,
25 ав[устъ
'*
които пренасятъ войски. театгра. Съветътъ следъ като становката на тоя филмъ стругеография въ Белградския РазмЪстватъ войски отъ Ра разгледа обширно това пред валъ на Лмериканската фил
Продадени 14 вагона боб!
ложение избра комисия въ ма повече отъ 12 мил. долара.
„униаерситетъ ^еаинъ зла- зделна къмъ северъ
9 20 л.'(смесъ .чаля^Гдоб?
следния
съставъ:
пом.
кмета
Въ
него
участвуватъ
Ю.ОоО
тенъмедалъ подаржкъ отъ Презъ една отъ миналите
Басановъ, Ст. Поповъ, души:
; качественъ бобъ (.сжра*);
.американските дружества. нощи пжтнишкитЬ тренове би Буко
9'10 л., съ. примеси на ,Щ
Станчо
Савовъ,
Дапковъ,
х.
ли спрени и минавали само во
Поканвгтъ се повторно, всич зърна отъ 8—8^5 л. "-".' %
енни, които пренасяли внйски Стояновъ и общинския инжеЗимница —3 вагона отъ %
ки
Разградци и техните зетьове
неръ
Мустаковъ,
която
да
про
къмъ Одеса.
'-]
Римъ, 24 авг, Въ една Болшевиките оправдавтъ то учи предложението да доклад отъ града и околията, живущи - 7 40 лв. • • • • • •
Положението
на
ценитЬ?
въ
гр.Шарна,
да
приежетвуватъ
ва
въ
едно
оть
близките
за
речь Мусолини подчерта, че ва разместване съ маневрите,
г
на 28 того („Св. Богородица")' борсата въ сравнение съ 0
има възможностъда се при които предприели по Днестъра. седания на съвета.
10 часа преди обедъ, въ-фад- ледните продажби безъ из»1
влече сътрудничеството на На 15 авг. еж имали голЪм
" 5
Г-нъ
Владимиръ
Сисъ,
%
ера
ината
на Бирария „Тунелъ,,, за нение
маневри кавалеристите и пио посети кмета, за да се инфор
опозицията.
избиране
първото
настоятел
нерите.
мира по бждащето устройство ство на Взаимноспомагателното Бургазка стокова 6opci
„Трибуна" органъ на лина Варна като курортъ. Бесе Дружество „Белий Ломъ". Сж
25 августъ
бералитБ, антиФашисть убе
дата
продължи около 1 часъ бранието, свикано за 24 того,
Зимница 150 тона, по 71^
ждава опозицията да при
еме маслиненото клонче отъ Колоездачната обиколка Г-нъ Сисъ е останалъсъ мно-'ce отложи [поради^Шипченски Жито (колосъ) 15 тона по*
го добри впечатления отъ пла-, празникъ.
л. Ечмикъ 30 тона по 527;
Мусолини.
•
Фия
105 тона;по 550 лв. : ?
на България—2,100 клм. та
новете
и
намеренията
на
кме
Обществената безопасность се
да, преустрои Варна въ ку
,','..;Мондо" . отхвърля,.предло (Продължение отъ мин. брой)
|
премести
въ
старото
помеще
рортно
отношение
така,
че
да
жението ,на ;пъ'рвия,министъръ,
Варн. колоездачното д-во „or,™ „ , 6шт.ь П Р и В Л е ч ™ ! - ъ - а Г П Г у ^ Г Г ^ : Б.Н. Банка за 26 ав
понеже, едночсьтрудничество,
купува пройД
съ опозицията би означавало отъ своя страна прави треска и чужденци да летуватъ тукъ.
Г-нъ кметътъ е заявилъ, че щото помещение горния етажъ. Белгия . .
686,капитулирането
,
на,
..правител
ви
приготовления
за
посрещаБ. Пеща .
" Ом
ството'.' ' ; ' '" ' '," У
нието, като за цельта ще се възнамерява за идната година
Ла Батай (сражението) не е
01И
дадатъгколоездачни къстезания да покани чехеки обществен- само едно грандиозно морско Виена . .
Изменение на конституцията Д-вото разчита на приежтетви- ници журналисти и др. да посеПрага . .
410f
Щ:
сражение между руската и Япон
32 80. 338
;.. Мусолини преднамерява до ето на спортното гражданство, тятъ Варна и Да летуватъ, ка ска флоти, а е сражение на Германия
616
Измени..конституцията. Въ про което ще окуражи бегачите и то чрезь това се направи ед две култури—източна и запад Лондонъ .
626
736!
екта на ревизията ще се пред ще.имъ, внуши, че варненци не на агитация за посещение лет- на, сблъскване на две релегии, Парижъ .
771
243
види г,о.тнемане н-Ькои , права еж., чужди на онова дело, ко но време на града ни и отъ иа два мирогледа. Само гени Гърция . .
255
Италия.
.
607 50'620
отъ депутатите и създаване на ето ще ги ободри за да засви- гости чехИ|
алното перо на френския пиШвеция
3645 13704
единъ новъ законодателенъ ин- детелствува за лишенъ пжть
Удавилъ се е на 24 т. м. сл. сатель Клодъ Фареръ е могко Ромжния .
ститутъ, който ще се състои своите симпатии къмъ тия само- обедъ
63
да разреши тая трудна задача
въ
езерото
младежа
отъ представители на труда, на отверженч синове на майка Илия Диковъ Шгодишенъ, жи- BV едно съчинение, още по- Сърбия
169
.-•:; >
Цариградъ
индустрията.
. - ' ( ' . - • • ' България. .
71 80
тель отъ.махалата ^Максуда". гениално инсценирано въ фи Швейцария
-Й607
Продажбата
на
билетите
за
2569
:.* Атина, 25,, авг. Англий колоездачното състезание .за Вчера следствените и медицин лмъ подъ горнето название, Холандия .
15316 -5396
отъ
бележития
режиейоръ
и
ски
власти
отидоха
на
местото,
ската легация е 'запитала 31 т. м започва отъ 26 того
137 20 139
киноартистъ Сесу Хаянава, кой Ню-Лоркъ
гръцкото правителство ца- въ приморската гранина. Мес-| за да констатиратъ смъртьта то застжпа и главната роля Канада . .
№
137 Египет, лири
631 50 6431$

За §алканска

1ли офииерите,отъ военни
те параходи еж се разбун
тували
и дали правителстФедерация
IBOTO се намира въ трудно
,СОФИЯ, 25 ввг. Радичъ е [положение. Английскиятъ
написалъ въ своя органъ представителц заявилъ, че
.една дълга статия за бал въ крайна нужда! англий
канскатаи федерация, което ската,,флота ше спомогне
разделва балканските дър- за потушаването .на бунта.
> жави на \ 3 категории. Въ
•първата поставя: Сръбско- Парижъ, 25 ,авг, (Хавасъ)
харватското,Далмаиия, Чер- Г. Ерио изтъкна вчера въ
^на-гора -и Мдриатака; въ камарата, че правата на
.втората Босна, Херцего Франция въ случай че бжвина, Мокедония и ю.Бъл- де изолирана акцията й,
, г^ария и въ третата е с ся*, напълно запазени. Той
Дълхария* ,s Дунавска Сър цитира данни, съ които .по
казва, че рурската область
бия.
...-.".'.'*'.
действително
е производи
За днесъ.,,най-здравата
телна
и
той
признава
нуж
^политич. и ;i икономически
дата
главно
отъ
окупация
е федерацията, която ще
се .образува отъ Словенско, та. и споредъ израза на reХараатско, Черн-ropa и Ал нералъ Девисъ даването
на
в ъ з м о ж но с ть
бания;!' '";'' ^ • ';':.
за
прилагането
плана "на
М /Македония! да, б^кде са
експертитЬ.
мостоятелна, въ , отделна
народна и държавна еди- , Нови безредици въ

Обевшнв НбШ.
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за костюми, манта и балтони на цени най-износни
ще намерите само прн НЕДЕЛЧО Б0Я1ни№Йт! I™
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