Година IX.

ВЙРНД, 17 августъ 1924 г.

ЩЕДЧЕВЕЬЬЩЗ^ЦШЕ^''

Цена 1 л.

№CTJjHffi777.:

Брой 13.

* ЯБОНАМЕНТЪ:
за година 300 л.
за 6 месеца 160 л.
ОБЯВЛЕНИЯ:
търговски по 1 л.
на кв. см.
държавни по ISO
л. на кв. см.
приставсни 1 л. иа

т1^ «около земдед-Блския Бе-.
стникъ ек поканили^ пло
вдивския виденъзеледелеиъ Шиваровъ да дойде
въ София, за да вземе
ролята на посредникъ за.
сближение, на което Ши
варовъ отговорилъ, че
се
отказва [отъ тази /мисия.
дума
като посочва, че пжтя на
Телефонъ Ма.йЕ- сближенито ;е чрезъ дра;;
гиевиститтз.>

РЛВИТЕЛСТВОТО
ИРИА' РЕДРВНДАРМЙЯ.

йотивъ проппгж въ вмгария

на^ пъ^лн.^М_Р*• Поп,?^>за нашите сили.
СОФИЯ, 16 авг. По поводъ
СОФИЯ, 16. авг. Бургазанкетата въ Бургазъ з а о т Руския в-къ ,Вуль", гали-:)
к
и
я
т у окржж. управитель в,»Униварсулъ" отъ. 13 авг. крититй при Черноморския защъ
въ Берлинъ' оть^Ю авг.
Лондонъ, *1б' авг.' Около
като
говори
за
болшевишЬлучения t .въ 11 ,и пол; ч , c v телеграма до м ра на ката опасность в ъ Бълга брьгъ болшевишки оръжия печшта.разговора, крйт9,е дуалъ;
работи' съоб
единъ отъ, сътрудниците му съ
:рмански отговоръ, чието вжтрешнитерия и за н^какъвъ мнимъ правителството е р е ш и л о бълг. посланикъ ръ Верлинъ г.
щава]
"че*
вчера
сутриньта
'шифриране е продължи- къмъ с. Паша-дере'е* за съюзъ, сключенъ между да направи нови постъпки йроф." Поповъ 'Слуховете за
о:3?^аса, .тсвь пази най- ловена още една'лодка с ъ Т. АлександрЬвъ и Москва з а ' допускане на България възмбжносгь атъреволюциявъг
зл-вма чгайна. "Предъ:видъ пистолети, бомби, и др. о- за взаимна борба между редовна армия. Предполага България, за .съжалени?! имотт»,
основание,
се, че този пжть правител своето,
бщирностьта на- отговора ржжия, изпратени отъ Русия. другото пише:
:
Б-ьдг,
м-вд на ,вжтр.: работи,
ството
ще
има
успехъ,
по
редпрлага с е / че в ъ Бер- > Установява се, че това в ед : България се е отзовала
откри
документи,'отъ
които'се^
инъ/. еж - телеграфирали на систематически " ръково между чука и наковалнята. неже ц*ла Европа, съзнава, виде, че комунистите готвятъ
ьдържанйетск {на, оконча- дена работа за пренасяна Що се отнася до насъ, при че най балната точка на Ев планомерно въоржжеий. въззнаваме, че при болшеви- ропа е България и че най- стануе въ България 8 съ; ц^ль,
«лния отговоръ ^на ^пред- оржжие отъ Русия. • ?
се установи , диктатурата гна.
ожението"и контра-преД- , i Пуанътъ за внасянето на шката опасность предпо голЪма агитация, и пари съ да
пролетарията,
власти'
ожениетр на французкото оряжие В билъ йзработвнъ чтително е да се направятъ •тпустнати на България, за установиха, че Следете.",
се
касае
не за
!
стане/ /./" • "v '•':•'•'••- . •>'•/.въ Москва b t y Георпг 'Дй- на България известни от- 1да се започне отъ нея бол-политическа, а за социална ре
стжпкй за ограничено вре • шевизирането на Балканит*. волюция и че организаторите»
Нарйжъ, 15 авг. Съоб митровъ и Василъ Иоларовъ ме и при известенъ над
й се намиратъ въ тъсни връз
щават* отъ Лондонъ, че които смитали съ това о- зоръ. Едно увеличение на
ки съ мрсков.ск;ото пр.авителстю1
и се субсидиратъ
- огь коми-.'
[елегатитЬ1 '.:се сабраха в ъ ржжие да бждатъ въорж- военитБ сили въ България
[
;|
жеии
TtxHMTt
приятели
въ
йтерна.,,,"'
'
•
•
'.':
О й пол. ч. пр. пл^Франсъ н-вколкс хиляди жан- . база на болшевизма..
:
Не
само
пари,
но
и оржжие
България,
за
да
предизвиг/зкит#" белгийските:;; и
Аарми н е . може: да бжде (Италианския в-къ „Ос$р, и муниции се доставятъ, оть
катъ
нови
сътресения
въ
ермансктЬ пълномощници
причина за тревога. Отъ вато#е,Романо и отъ.И авг. съветското;"/ правителства- 'Въ'.'
•азискваха !въ 11 ч. ,,,раз- страната.' Когато" тоя п ланъ друга страна то би помог пише: Има много признаци сжщото м-во още.презъ дене;
1ИТБ* останали 8 точки. билъ съобщвнъ на Раков нало на българ. правителче се готви. нещо отъ бол- си,, еж, получени сведения,; за
/ьюзнииитЬ и .термански- ски, последниятъ се изка- ствр да въдвори реда за I щевйките въ България- От предстоящето. докарване... въ.
България на единъ транспорта»;
е /делегати се сабраха в ъ залъ протйвъ него, 'защото успокояване не само на криха се тайни печатчици, съ.
оржжие ртъ Русия.
б«лъ
оежденъ
на
/неуспвхъ
.5-Ч. на пленарно''заседаБългария, но още и на напр. въ Перникъ, дето ед 5 Правителстрото,; прибегва до
тъй'като
споредъ
Раковски
ие. Международната коннейните съседи. Нека не на комунис. агенция отпе разни предпазителни м^рки,,за
зеренцйя се събра в ъ 19 ч. не може да се очаква въ си "правимъчилюзии, защо чатвала и разпространява за - избегне., кръвопролитиетр..
1два привечерч можа да България едно масово дви то, ако* вземе връхъ анар ла революц. позиви. По За,, съжаление 20,000, армия5,и
«/извърши окончателния жение, обаче въпреки това] хията "въ.'България,, то ле нататъкъ в-кътъ.. продтьп-, 10 хил. ; жандармер. корпусъ,
по ц-влата страна 1
фбтоколъ, обаче -въ ; слу- надделяло е гледището на сно би могла тя, да се раз жава: Обяснимо е защо се разхвърляни
не
еж;
достатъчна
сила. Да< увегай на> нови-затруднения Г. Дймитровъ и В/КЬ/црЬвъ. пространи й' другаде^, а за избира като база България; личимъ' нащйте боеви сили по
юеледното
междунаронз : — - Споредъ . сведенията Ромжния не е безразлично страна победена и следо Ниойнския договоръ, не йо1аседание' ше бжде ' отло- отъ заловените; агенти се) да види установенъ отвъдъ вателно по-богата съ ре жемъ. Правителството; въ слу-;
| установява, че Ю. Тютюнчай йа открито нападение щ&
кено за- понедвникъ.
бжде принудено да прибЪгне
джиевъ се считалъ по-ра- Дунава режимъJ-— прили- волюц. елерменти.,/
;
за единъ умтзренъ ко- чйнъ на оня отвъдъ Днес- Все предъ тази опасно? къмъ всички м-вркй, съ които
Лондонъ, 15 авг. Герман но
за' 'да възстанови
мунйстъ/ надъ когото - вла- г ъ:р ъ . " •'•. •"'•: ':"•.':', • ' ••'•''' сть Югославия и Ромжния разпблага/
реда йзаконостьта въ страната.ските министри изложиха СТИТБ
;
Но
бихме
желали
да
ни
действително" еж ивзеха изключителни мЪрки ' '• По македонския въпросъ г,
па г. Макдоналдъ съдържа мали само
се каже ' Напълно откро прртивъ комуниститтз.
надзоръ.
Обаче
Поповъ е казалъ, че България
нието наг берлинската теле сега се установява, "че той вено; дали едно ограничено
Б. Р. Югославия взе >гЬрки не може,,да,отговаря,за комиграма и резултатите отъ презъ всичкото време е и- увеличение на' бълг. жан срещу комунистигв, обаче на таджиите.въ* чужди, земи.,Ние,
тьхното искаиие. :ilV Толебъпг. комунисти и земледелци сме( заети Много 'съ < наиштЬ
редовни сношения съ дармерия би било • по-вече бегълци
дава добъръ. приеи-ь. в^тр. .работи, за да подържане!,
рикъ и 'полковникъ Лугано, малъ
опасно'
за
мира^
на
Валкаи е билъ центъра
Факта съ посрещането на 6%- македонците,. Ето; защо, нерс?,
които били уведомени вед Русия
нитта
отколкртонахлуванина всички тайни около вна
гъПцнтЪ И. Лтанасовъ доста нрдате.лни , сл^; заявленията, на
нага, взели участие в> то сянето
ята на македонските ; ч«ти тъчно
говори за това,; "*' '
на
болшввишкото
Югослав., правителстаб, че ще-,
зи разговоръ. Следъ разго о'рж.жие въ България.
и'.' установяването в ъ , Со
лр.^а преследва комитаджиигй;
вора германските министри
фия на г-да" Тройки, и с-ие
на ^аща земя, още по-вече/че,
се събрали отново въ хо
ние.прояв^ам^ готрв^ость.да,
Щ о «е отнася до насъ ние
рзпълнимъ нишката,. спогодбах
тела, дето живеятъ, после
настояваме да верваме, че
в ъ седалището; на француз- I Берлинъ. 16 авг. По въ отъ' всички
разрешения
се колебае
Заминаването на Н. Атанаката делегация, аа да во- проса за изпразването на най-успешното е, България
дятъ разговоръ с ъ Ерио Рурската""область •ЦБлиятъ сама ."да. се омиротврри.па ;; СОФИЯ. 1д авг. Опитътъ, совъ и Стояновъ за Прага/
Този разговоръ продължк1печатъ изразява, че лондон рсвенъ това, правейки на направенъ отъ ; земледел- София, 15. авг. Споредъ съоб
два. часа гокол0 г съвмвстно- ската коиФеренция, следъ България горните улесне-! ските първенци за постига щенията, на бвлграцеките вест
то редактирано 'на -комюни- J германското^ контрапредло Ния," бихме имали; право да не едно; ,'споразмение.;;, съ ници Н. Лтанасовъ и Хр. Стокето, което казва,, че воде жение, ще се дойде до ед- изискаме смЪт^а _отъ нея, радикалигЬ й ,широките яновъ^сж поискали отъ. сръбейот6г пра витвлетво да цмъ лиз;.
ния разговоръ дава основа» нЬ споразумение. Вестници- както й пълното изкоре социалисти още не е уве* даде.паспрртИ.за;
да можали
нчанъ
съ
усп^хъ.
Това
няване н а , четиттз,, които
отъ,
ние да се върва въ единъ отбелезватъотстжпките
да'
ртпжтуватъ
за
Прага.
Сръб;
благоприятенъ резултатъ./ Лондонъ,,1 между който се| безспокоя тънашитгБ грани радикалско отцепване сре скрто правителство, още \ не е'
подчертава особено отказа| ци. Добро,' или. зло прави- ща ГОЛБМО затруднение, и отговорило на това. твхнр ис
Лондонъ,'16*авг Въ едно на Франция отъ исканата телствотб на Цанкова пред заради това , радикалиттз кане.' обаче, очаквало се да
комюнике се съобщава, че комбинация,' като се извър ставя, отъ себе борбата_на търсятъ изходъ отъ труд' уДевлетврри молбат*», лмъ, Два
египет ските /мниегри, нато- ши изпразването на Рурсна- реда 4 протйвъ, анархията и ното положение, йъ което мата; бивши'земледел. министри
да - приежтетвуватъ'* на
#1иши<С8оя посланикъ ;въ та область, създаването на за това. мислимъ, че .би е поставена партията имъ, искали
чехекия
младежки, земледелски
я^дфъ^да констатира дей- стопански облаги, които Tpt- било умно и въ' общъ ин- въ едно приближаване конгресъ,. който ще се,, състои
^тшгта^в^^у^данъ м да се ба да бждатъ иапрааени отъ тересъ да се помогне па кжмъ дружбаши-rfe. Една на 6 септ. въ - .'Прага.; На тоя
й в ш ^ 1к ^ в д ^ е / и п е т с к е - Германия предъ видъ но се измъкне то измежду чу голяма часть оть. радика конгрееъ ^Обборъ ,,.ще !държи
";..''.'••.'' ••.••'' ;•
лите обаче не може да рефератъ.,'
-' iajMe- вия Фреиски-германски от- ка и наковалнята.
се примирять съ идеята,
казъ*. Съ; този отказъ ще
щото
партията; имъ; да се Оццтна,(пащцнопцска
лЛ^з^осигури тертйнската митЗемедозсщ смозь нареди подъ знамето на търси работа; прави преписи
ч
тт
търгов като нелегална врганнзац»я. дружбашитв и да ги .въз-, и на френски език ь, р ж ш ^ и
следъ като те йа машина/работи и циклостил^
' ;СЬфия, ;1В''авг. Отъ не'крл'ко кръсятъ
опозориха
, страната. На Споразумение редакцията./^
дни средъ нравйтелственитЬ
това
се
дължи
; колебани
кржгове се повдига наново въ
проса, за обявяването.но землет ето /на Костурковъ.Да при
^елс«ия съюзъ за. нелегална еме делегираните му ан
в-ь центъра на. фаа«».< II уч.
гажменти.
*, \
уя.; „Яспарухъ?* и. „Фаларетова ?!
Ъ
'«Групата на земледелиИ' i i :; Дцресъ:>Л. Байчввъ Вврна}
ъЪРЬ
•>:r,i >

конференция

:

С^^.ош Ч^

"

т

Брой 13
Стр 2 .

Варненски Новини

впечатленията

безредие. Днесъ ^ U a p H r r J
ими образцов* редъ и
«
плина, благодарение добре ур^
дената администрация на. Ц
Е ъ п а ш а . На всеки 50" га
стотина метра ще видите nd
лиц?и и полицейски будки^
телефони. Полицаите еж доб*
1кипирани, много внимателни)
учтиви, Пъленъ редъ по упщ
Го трамваи, по локали иЩ
лични м-вста.
!

Трудовото Бюро при Варнескат!
та градска община известява
на г. г. Варнескитв граждани,!
ОТЪ ЦАРИГ.РАДЪ.
че на 15 идущий септемврий!
се успокоявал»
образува сборна група за от-j
Току' що престигнали екску
СОФИЯ, 16 авг. Споредъ биване на времената трудова порзианти отъ морския 'сговоръ
Лондонъ,
16
авг.
Съобправителственъ източникъ, виность отъ неявилитъ се съ гру
излагатъ своите впечатления
щаватъ подъ резерва, че отъ'цветето на Ориента, Цари
благодарение енергичните пите си трудоваци
Приканватъ се всички такива германската делегация е
мерки, взети отъ срана на
да
се явятъ въ бюрото и си по- решила да приеме >фран- ГРПървото нещо, което требва
пргвителстввто,
страната
върви к ъ м ъ пълно омиро- лучатъ назначенията. Неявилигв. цузкото предложение до- да се отбележи, то е, че още
творение. Навсекжде в ъ се и слъдъ горнята дата ще се сежно едногодишния срокъ при Гвлизането въ Цариградъ Конфискувани Султаиски/
подлагатъ на глоба въ разгтвръ
царството НОВИТЕ мърки отъ 3000 лева.
зе изпразване на Рурската турската администрация бди зо
богатства.
§
,
рко и мжчно пропуска въ гра
отъ страна на властьта се
область. •.'
да личности, за които не е до
Султанските дворци „Илдъз#
посрещатъ добре отъ на Въ „Държавенъ вестникъ" отъ
Букурещъ,15 авг. Воен- бре осведомена. Въ самия Долма бахча" и други сега.«,
рода. Втзрва се, че всички 14 авг. е публикувано измене
градъ никжде полицията не ви преглеждатъ държавни комиоа
т е з и . ъ е р к и ще дадатъ нието на> чл. 128 отъ зак. за ииятъ м-ръ генералъ Мар- задиря.
нар. просвета, съ който се раз гафеско е заминналъ тЪзи
кшто описватъ и турятъ ц
напълно очакващите ре решава на учителите да пжту-^
оедъ всички богатства и ек*
Градътъ
запада.
зултати. Отъ добре осве ватъ съ 75° 0 намаление по държ. дни по инспекция въ Доб
поцености останали запазени
Въ економическо и търгов ще ги конфискуватъ и ще Щ
домените политически крж железници.
„ „п
,
руджа. По този случай вес
0
г
____ „_ „.,1, „
На 20 т, и, сръда, 8 годишната тниците съобщаватъ, че ско отношение Цариградъ за датъ разпродадени за въ по^
ГОВв.се СмЪта, че положе- б а л е р и н а Катя 'Георгиева, отъ поставените за
пада, По-рано
по-рано пристанището
при«1«.ИИщ«=^ wе ^ - - г • т а х а з н а ,
охрана пада,
нието на Балканите запо-.софия, въ летния театъръ ще 1200 войници освенъ гла гъмжало отъ параходи, които.за иа турска.а
TypCKHTt Ж6НИ
ЧВа да се избистря, Нвдо- даде първата своя балетна про- вната цель иматъ и за носели хиляди пжтници И грамадни количества аоки. Днесъ
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.яване,на балканските дъ ние на проявените вече въ нея
СОФИЯ, 16 авг. Тази ве- ки и. арменски търговци, които то европейката. Тя има широк*
ржави, подпомагащи стъ данни, развитието на които въ черь заминаха делегатите по решението на ангорското достжпъ навсекжде, и по те
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тие на народите, населя
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16 авг. Вчера
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Плевенска порода.
ло съ окр. инспекторъ г. Чакъ-- ориенталско безгрижие и правенъ въ Турция.
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соналъ. Щатъ немало предви зателства за известна енергия,
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обходимо е да се назначатъ координира политиката си на ганизации. Пр този случай дързя, 4 5 к о н с к и с и л и и запалване с ъ магнитъ
агенти, защото много безсъве умиротворение, давайки широ еж престигнали множество
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Трагедия на Любовьта
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които, както България еж зас ното му оежждане. Таки
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шевишката пропаганда. Въ Юго ва дела ще заведатъ и
чсулствотс
•;. Вода липсвала по цялото про Славия еж били взети доста други / държавници, оежстроги мерки, които сега, съ дени отъ противоконстуг тежение на ул. «Какалека" и
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