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Пристигна Кр. Пинзовъ,
който б4ше заминалъ за София5 за да достави

ми рщ-ить m низ
ББНО ФЙШЕРЪ Н И Ш №
който разполага съ най-усъвършенствувани апарати.
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Сладкарница „Македония" е взела м^рки,
за задоволяването на клиентелата
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Една анкета
Единъ\ благороденъ «нгличанинъ лордъ
Ротърмеръ "застана на чело на една акция за
ревизиране Триановекия договоръ, който хвър
ли въ непосилно робство толкова милиона
„унгарци.
Сега изпъква втори благороденъ англичанивъ г. Ноелъ Въкстонъ, който се заема
ва чело на друга акция за ревизия на Ньойския договоръ.
Както се научаваме г-нъ Въкстонъ въ
най-скоро време ще посети лично всички от
къснати по силата на Ньойския договоръ
чисто български земи: Тракия, Македония и
Добруджа, за да се увери лично въ терора
на който СА!,подложени тия земи отъ сърби, j
j
гърци-и власи.
Съ авторитетното съдействие на тия два I
ма благородни англичани, работи се усилено , i
за създаване една лига на победените за из
воюване ревизия на тия позорни за XX векъ
политически актове.
Естествено това не ще се хареса на ма
фията отъ малката аптанта, и навърно ще
се прибегне до всевъзможни средства за осуе
тяване едно дело, което има за цель да из
тръгне изъ хищните нокти ва сърби, гърци
и власи толкова милионенъ народъ. Но това
още не значи, че делото на тия англичани
ще замръ%
Нека ние ве вслушаме случая да изпол
зваме инициативата на тия благородни хора,
защото въ противенъ случай всичко е изгу
бено.
;

ВЪ ЧУЖБИНА.
—- Единъ фактъ съ голЪмо значение е.
безпорно факта, че бохшевишка Русия приз
нава царските дългове. Съветското правител
ство 'fi направили вече конкретни г предло
жения ва Франция, която има да взема отъ
Русия 18 милиарда .златни франка. Специал
на делегация е натоварена да проучи болше|
виюкото предложение.
|
— Речьта, която .председателя на гер j
манската република Хинденбургъ произнесе
въ Таненбергъ, развалнува твърде много ду
ховете въ Франция. Въ тази речь Хинден
бургъ отхвърли виновностьта на Германий за

световната война. Почти целиятъ европейски
печатъ живо коментира речьта. Н*кои вест
ници дори сметатъ, че тази речь е едно пре
дисловие за отхвърляне отъ страна на Гер
мания на Версайлския договоръ. _'-••'- • : ^ ;
— Do линията Гевгели Солунъ бе ;извършевъ атентатъ, който както винаги се
приписва на български комитаджии. Сръбски
те вестници не закъсвеха да се нахвърлятъ
по поводъ на атентата върху България
—Унгарците продължаватъ да-водятъ
борба срещу Трианския договоръ за миръ.
Партизаните за една ревизия .на .договора-.се
увеличаватъ всеки день. Лордъ Рогърмеръ,
който е вече любимецъ на t унгарския' народъ
продължава да атакува Трианонския договоръ.

н о в и н иг..
Настоятелството при муз. д-во „Морски
звуци", съобщава на своите членове: хористи
и хористки, както и на такива отъ гражданството, които желаятъ да станатъ членове,
че д-вото открива своя сезонъ съ научаване
на репертуаръ за своя концертъ. Репетициите
започвате отъ 10, т. к. 6 ч. веч. въ клубно
то помещение ва д вото. Находяще се до
Св. „Петка" ул. Балканска и Миладиновска. _
Програмата•на репетициите понеделникъ
и вторникъ.
^
k
Пиесата Д р . Ботевь" се преработва за
трети плт ь, отъ автора й Вогданъ йвановъ,
следъ което ще се печата.
Наскоро Варнен. обшгтеатръ ще пред
стави великолепната фравцуска комедия „ШЬколатиерката" въ 4 дейстьия отъ Пелъ Гаво.
Рмболовенъ корабъ. Дорхчания преди :3
години учебенъ моторенъ корабъ за държав
ното риболовно училище въ града ни на "2'д
т. м. е отплуваль отъ Вратслава за Варна, i
Раждания и умнранкя, Презъ. изтеклия
м-цъ има: раждания 52 м&ж. и 42 женс. умирания 30 мхж. и 27 женс.

Редъкъ случай.
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Дава се подъ наемъ и се продава:
Две стаи, широка циментирана изба, дюкянъ съ дворъ на жгъла, на ул. „Ботева и
XXII линия.
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