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|брегь на Черно моревъ£рузия
Тамъ сжщо тъй бехъ акпамйранъ възторжено отъ_единть
измжченъ народъ.;
~~~',
^^^щкпи_другари
[гаритЪ военн инструктори* Ншпченнт* комисари. Тонйсн 3 Благодаря
-%_15?i?.,liy[a»_J103To отдавате
хиляди българи доброволци въ руската арння.
0 eT0 ли
Де на~"||~1щтерна~Зиена, 31 авг. Споредъ Лондонъ, много българи за- e?iJ? _
Ha
^"•^JJEk-Jj
1ученнтв сведения отъ ематъ важни длъжности въ социализъмъ. международния
' \ ~~' г'~
ниевишкитъ в-ци въ Ру-Русия, уато секр. на Шин: понастоящем ъ се нами- терн. е Василь Коларовъ, на Да живъе II ш.тернационалъ
живее българското__работгъ по-вече отъ 3 0 хиля- пропагандата — Тодоръ Лу- Да
ничество!"
българи, преселени следъ кзновъ, (секр. на бали. ковъзгласа „Ура" и дъждъ
шюцията. Около 3000 иитетъ - Георги Димитровъ о тНови
ъ
_Цветясе
посипаха_1върху
ии отъ тьхъ еж въ Украйгостенина
и
неговия
другарь
Други
българи
заематъ
градинари. Завърнали се
Хорътъ
запе
интернационгй
следните
длъжности
два
wo 1200 души. Голема
;ть отъ останалите еж ма инструктори въ армията ционала".

келели да останатъ въ трима се намиратъ въ ге
ПоднесзннтЪ букетннералния щабъ на черв. ар •
ветската армия.
ъввтекого правителство тия. Споредъ сжщитЬ в ци Веднага следъ това на Ван
бидоха поднесини раз
здаяо съ особено доверие проектира се да бждатъ дервелдъ
кошни
букети
живи цъЪуя
българите и заради то- назначени деевть души бъл отъ младежкатаотъ
група, отъ ор
въ всички управителни гари за комисари въ раз- ганизацията, отъ женската гру
па, отъ абщо-работш д-во и др.
ла, както й, въ армията HHTt губернии.
еж назначени на висши Други 8 хиляди души бъл
Ипянфшрята
|ьжности.
гари следватъ въ разните
На чело съ гостигв се от
леввиъ Р а к о в о к и висши учебни заведения; по прави
за града подъ; звуците
ire следъ напускане на вечето отъ т*хъ еж синове на „интернационала" и ида жи^
!Дседателското МБСТО на на видни комунистически вее труда".
юйнската република, зае водачи, между които и си- Придруженъ оть ' Янко Са-високия дипломатически совете на В. Коларовъ и кжзовъ и отъ членовете на
централния комитетъ Д. Ней-:
тъ, пълном. м ръ въ Т. Лукановъ.
ковъ. Д. Казасовъ, ,К. Лулчевъ
и др., беседваше за града и за
значението му като единственъ
портъ на България.

клуба на шир. социалисти.

Првдъ шеяъ Дофия Ппдпст."

[ЩВДгШг)

(фпедермаусъ)'

Ведиколепна комедия споредъ оперетата на
Иоханъ Щрауоъ съ

Ява Майи Лия .ди Пути и Хари Лидкв
По 2 представления-на вечерь въ 8!/аИ 10ч^
денеца, и какъ да се случи то нахвърля върху* двамата призи день да бладе петъкъ, праз- ятелИ| които: й.,не« мисдили *да
никъ на мюарлманите. Едно се защиидаватъ.
големо мнозинство мюсюлма , Неколко агенти, се бпитали
ни било натрупано .на кладе да,.ги отърватъ, но (напразно.
неца. Миловъ Симоръ поставилъ • Й най-после, когато , успели
фотографич. си апаратъ, но по да изтръгнатъ , жертвите . отъ
неже мюсюл, не позволя ватъ ржцете ймъ, констатирало се;
да се фотографиратъ жените че консула ; 'е : билъ пребитъ
имъ, изгонили съ заканване отъ, удари: само по,, плещите
е ималъ 68 • рани. ,.
тези .гяури.,
Коцсулътъ се опиталъ на не-.
Погребвай
колко пжти да ги успокои,'.но
било невъзможно.
; На втория день, на 19. юлиТогава, за да избегнатъ ин въ 5 ч. сл. об. еж били »лог«
циденти, качили се на каруца ребани жертвите. та си и отишли на местото, де Дипломатическото лЪю пр№то били поклоницитЬ ••;•:• .'..ежтетвува^на -печалната цере
Въ този промежутъкъ се мония. По- всички улици • шпа-'
разнасяпи заканителни викове: леръ отъ войски, придружени
— Мюсюлмани, чужценцитЬ съ военни музики. Доайена .на
отровиха водата на кладенеца!" консулското тело министри-тв и
Следъ заминаване на кару много депутати, придружили
цата, единъ гюеледенъ крясъкъ до вечното г.жилище , Вилямъ;
се чулъ:
Й м б р и е . > -•'.•'.•,...,'•> ••••''' .";:.".•..',.•
—-„Една жена отровена умря; На 20 юлий се, обяви военно
положение, а въ камарата пред
следъ техъ мюсюлмани" 1
седателя .Мохтенемътол-Аюлкъ,
Кървавата ^драма^
изказа съжаление
-<л. станалата.,
;
случка.
-".
,:•••'
.
••.•'
.
>.•;
!г.ь^:-.;;:-,-:^~'
:
Това било, достатъчно да се
навдигне целата тълпа и да Камарата едноглаенр гласува
предложението •'- на председа
хукне следъ каруцата.
Всичко това става бързо й теля да се изкаже съболезно^
вание' къмъ - северо-ймерикансъ големо заканване.
Една голема тълпа хора се ското правителство. ч

таналъ Емилъ Вандервелдъ и [Манифестацията .спре, ;за да
до него секретаря му ,. Ванде- остави • гостигв да . нощучера целия день въ клуба гиндъ. Те изслушаха хоръть.
шир. "социалисти имаше Слизатъ посрещнати , отъ >:Сг. ватъ.тукъ . Ст. Георгиевъ из-.
шо оживление. Вечерьта Георгиевъ и М. Стефановъ каза предъ гостите съжалени
ята си, че по Причина напред
е отъ 8 ч. той бе препълналото време ще требва да се
1ъ отъ партизани и съмиПривествената речь.
разделят ь съ тЬхъ до утре.
СоФИЯ;:31 авг. По отно отъ телегрфната линия. еници на партията.'
'
на борбитв съ .После.Ъбедъ не се по
(пубЪтъ е празнично деко- Гражд. Мих. Стефановъ при- ;Хр. Мирски, като. варненски шение
>анъ. съ потррети' ленти, и ветствува госта съ следнята нар. представитель- поздрави крайно нелегалните napf ии, лучиха -никакви ; съобшеВандервелдъ съ „добре, до- правителството е решило ния -9а нови повреаи^по
1тя. Членовете на партияга кратка речь: ,
шъпъ" отъ името на околията
окичени съ червени ленти.
тк да бждатъ -засилени линията^
••• •'"."•-, :. ;;
която представлява;
(ъмъ 10 ч. оживлението бъ „ДругарюВандервелдъ,,
Хорътъ запе и манифиста- преди откриването Камара
По линията Г.-Орт^хови№мо и манифестацията тръгна „Отъ името на работни» клуба при следния редъ: чеството Ви приветствува* цията се отправи за ; клуба на та и преди да се създа- ца-Русе никаква работа.
шир. социалисти.
датъ нови закони съ-оше за сега не |е въз-можно, Jj
|елосипедистъ знамето, гру- ме съ «добре дошли". дъца, младежката - група, „Другарю Вандервелдъ,
по-строги наказателни са Отъ Търново ;.телегранската , група, общоработ- ние се • считаме щастливи
нкции " за • съвършеното фиратъ, че отъ наводнени
ческа, железничарска, прис- д а Ви поздравимъ в ъ наунищожаване
на нелелни- ето има човешки жертви.
«щна, учителска, т. пощен- шата онеправдана и , разТБ
течения.
'
Следствие повреаигв rio
'.н селските групи; членове- покжсана по договорите Фатаяизъмъ, чудесата на
„ ? ^артията, македонската, страна, която се е превър
централната
линия T.-Opibбдннъ кладоноцъ.(
СОФИЯ, 31 авг. Поради
зруджанската и общограж- нала на единъ големъ лаховица-Варна
HtMa сърбБукурещъ, 30 авг, Известно е, валежа движението поцент^
В ъ СТ ЙНИ
2
Р°
Р е Д° в е .геръ
, ^ e . „отъ
. „ „б„е mж„а „н 4ц„и отъ
« . « , ,Ма
„ , - че консулътъ на съедин. ;щати
щения.
Прекъснати
гс;ж
отправи къмъ гарата съ кедония, Добруджа и Тра- Вилямъ Робертъ Имбрие, ,приг ралната линия е било.пре- сжшо и телеграф, и теле-;
'а на чело.
кия. Тукъ ние сме поста дружен ъ отъ съветника си Ми к осното между км. 8 6 - ; :Г
вени да се боримъ съ ре* ловъ Симоръ, беха нападнати 107, клшето, дерайлира фрнни съобщения.
шиетоиу отъ Русе до варна акцията.отъ
десно и отъ на 18 м.м. отъ една фанати- една,рТоварна машина,
Поправката на. ж п. лнння4
в
ъ" Разградъ той-е билъ по- лево и верваме, че вие ка зирана тълпа • мюсюлмачи !\и
Централната линия меж • Изпратенить номанди еж
ЗДнатъ, най-тържествено отъто представитель на - бел убити.
ду Г. Ореховица^ и Дсено- успели до сега да поправх- демократите, отъ предста гийския и международния
вели на кооперациите отъ социализъмъ, • ще можете Една куриозна Фаталность. во и Дебелецъ е била ятъ линията при Ресенъ и
рпията и отъ целото ,-граж- занасяйки нашия привътъ
сжщо ; прекъсната. - При
нство. Кмет.ътъ му е под- на европейската демокра Отъ неколко време се гово спирка Самоволене паднала да се възстанови,, движещ
нието отъ София по Г.
сълъ букетъ и го е поздра- ция да представите наше реше изъ фада }(Техеранъ)че една скала.
•
то положение, за да каже въ ; единь кладенецъ въс. Яга~
Ореховица. Поправени еж
пъ съ хубава речь; '
По линията межпу Ст- вариянти между гара 'МиВъ Каспичанъ тържествено тя своята тежка дума и да Кеикъ-Хади ставали големи
Загора и гара Кръстецъ хаилово и Самодиновои
срещне отъ Шуменци, отъ ни помогне въ борбата". чудеса и разни видения.
едставители нв шуменския Да яейвее международ Ртъ уста въ уста тези фан също паднали 300 куб.движението между/^Стараржгь, отъ Нови Пазарь и ния пролетариятъ, да,жи тастични разкази заинтересува метра пръсть.
Збгора и Пловдивъ
е възь желЪзн, секция въ Кас- вее работничеството да ли целото население въ града
;
живее
Вандервелдъ!"
и
нощно
време
цели
процесии
По
съшата
.линия....
при
странрвенр.
;
/ ^
чанъ.Въ
Провадия сжщо е
пъ
; Отъ- всички страни се по отъ -мюсюлмани посещавали тунела № 24 е отнесена
прив^ствувань
отъ
местс
тромко «ура", а хо този клаценецъ.
,
''< подпорната crfeHa.' На раз
'
Стйри-Загор^кркщт»
II к°Ц" Д е м о к Р- организация несе
рътъ изпБ „интернациона- < Консулътъ Имбрие "и него! У: оипи поднесени букети ла
fe;j!^ssBa.
виятъ приятельсжщо;се заин стояние б — 7 км. подъ - • .
ь«иви. цве Т я.:
" • >';
тунела№25
с
ж
ш
о
е
разру
. Презъ [транебалканскаха
тересували ртъ този куриозенъ
Речта t на Вандервелдъ фатализмъ и решили да идатъ шена • пошторната -сткна и линия-влакрветв отиват,ъ,
На; гарата
Вандервелдъ отговори съ след- на този кладенец», да напра- линията е увиснала на въз покрай Кръстецъ^за^С.-За-'
№^ига ; ВЛ акътъ. Хорътъ нята
вятъ неколко -фотографически духа..'
кратка речь_на френски: снимки.
. ' '.
гора..'т~ Поповци, понеже
ернационзла
'но«Г1н а
- Слизатъ „иСкжпй7^ругари",.това посремеждр
Кръстецъ и .Попрвг
По;
линията
Г.
Орехов,иКонсулътъ Имбрие, г придру
т,,^
чентр. комитетъ,
.Рещнатисъ овации.
, щане ми спомня посещението женъ отъ приятеля си, отиватъ ца-Каспичанъ,-|Варна ь еж ди има съборени: ::стьнн»
^вратата на купето е зас- ми преди петь години на другия на 18 юлнй сутр^ньта, на клаг паднали много стълбове които .сж_отвлечели;:й;;Г
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.Линията за Кюстендйлъ',;
за костюми, манта и балтони на:.цени най износни
и£щв намерите, само.^ри НЕДЕЛЧО БОЯДШИЕВЪ;: сра-: ф ф
?щубирариаХабвршанъул. .ЦарьБорисъ" 20* з—is 0 4
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Брой Щ

Стр 2.
линията за Свищовъ и
линията Русе — Варна с ъ
б е з ъ повреди. , ;
кПжтнииите, които отиватъ за*; Варна и Русе
могатъ да- минатъ презъ
Свищовъ б е з ъ закъснение
защото # между Свищовъ и
Русе пжтуватъ два пара
хо an, които .еж въ свързка с ъ ж. пжт. съобщения.
Първиятъ параходъ тръгва
отъ Свищовъ за Русе въ
5 ч. 30 м. а
втория въ
18 ч. 51 м.;
Поправката На линията
между
г.-Ор-Бхрвиа - Русе
ше трае нелко дни.

Повредите по линията.'•'.'•.
Споредъ най - положителни
сведения повредите по линията
Варна — Г.Ореховица еж найголеми при спирка Глогина
(между гарите Попово —Дралфа
Силниятъ порои тамъ е завлекълъ, линията на 7—8 места.
За да се поправи, ще требва
на едно место да се пренестъ
300 кубика камъни и 300 ку
бика баластъ. На друго место
180 кубика камъни и 120 ку
бика баластъ. На трето место
100 куб. баластъ. -Пороятъ на
места е издълбалъ пропасти
до 10 м. дълбоки. При сп. Гло
гина едната линия е съвърше
но отвлечена.;

Нгпду Русг и Г.-ОрЪхознца
линията има сериозни повреди
при спирка «Крумето", но би
могла да се поправи много поскоро отъ централната линия
Единствения пжть за сега за
София остава Варна—Русе —
Свищовъ—Левски—София, Бур
газъ—Варна София и обратно
Влакъ за Русе тръгва еже
дневно въ 1 ч. по обедъ. Отъ
днесъ остава за движение меж
ду Варна и: Дралфа единъ влакъ
тръгва 1 ч. по обЪдъ. Той еж
щия.е въ връзка съ Каспичанъ
—Русе.
Споредъ компетентно мнениа
поправката на централната ли
ния ше продължи до 4 —5 дни,

Рекоеструкцйй
ив ще има въ кабинета.
СОФИЯ, 31 авг, Презъ из
теклата .седмица на неколко пжти въ дома на м-ръ
Тодоровъ имаше съвеща
ния до късно презъ нощьта
Въ тия съвещания еж. взе
мали участие само млади
Tti сили отъ Д е м о к р . с г о
воръ безъ участието на
блокарските министри. Огъ
сегашните министри учас
твуваха само м-рите Тодо
ровъ, м-ръ-председателя и
м-ръ Вълковъ. Занимава
ли еж се по политич. поло
жение на страната. Реше
но е правителството да
следва до сега начартания
си пжть. Абсолютно никак
ва реконструкция въ каби
нета, както и никаква ко
алиция съ която и да би
ло партия, даже с ъ о ш е п ницигв нЪма да има. По
въпроса за попълването на
кабинета е предоставено
пълното право на.м-стьръпредседателя г. Цанковъ
да го попълни както той
Намери 'за добре — било
предъ конгреса или спедъ.
Решено е сжщо да б.ждатъ изключени отъ сго
вора всички членове, ко
ито п р о я в я в а т ъ н е д о в о л 
ство отъ партиите на сго
вора.

Рекламите постигатъ це
льта си чреъ в. „Новини"

Варненски Новини
ло- 30.600.000 л. Тая, сума ще
бжде платена отъ всички дър
жави взели участие въ.лондон
ската конференция.

Русия н Балтийската държави

ву рест. „Златна котва",
Любовь и плесница.

Общо еврейско дуристиче^
дружество е оеновано въ щ
да ни на 28 авг. ПожепавШ
успвхъ на младите турисШ
"" Нийога Виенския хуморЩ
пикантерни не еж биле , t |
сполучпиви изразени,; кактощ
филмъть „Прилепътъ" (фледф
маусъ) споредъ оперетата j |
Иоханъ Щраусъ, гдето зритв^
невасно и неудържимо ce'sj.
лиза въ смехъ до сълзи, като
неусетно прекарва най-прият||
и весели часове, каквито сщ
големите киноартисти Ева Ма|
Мия ди Пути и Хари Лидн^
застъпващи главните роли ii
филмътъ, мо*гатъ да предазвк§атъ.

На*30 вечерьта къйъ 12 ч.
гуляели компании отъ млади
хора на,две маси . въ Р^стор.
„Златна котва". Едната о.ъ
СОФИЯ, 31 авг. П о в с и ч компаниитъ се разплаща и си
ко личи, че стачката на тръгва. Въ тази комания е Ьикръчмари и гостилничари ла г-ца С С. която съ преди
си държане къмъ
тукъ не ше успее. Те звикателното
бившия си любовникъ ft. II.
решиха . стачката да про го възмущава и той става'отъ
д ъ л ж и само . едииъ .день масата и й удря публично ед
така, че утре, който безъ на плесница. .Г-цата изпищ-вва
позволение отвори кръчма Спускатъ се мжже и жени отъ
та .си, или виненъ складъ, дзетЬ компании да възприпятПри свързване вестник!
ствуватъ по-нататъшните раз
ще бжпЪ бойкатиранъ за правии. ..Пелия ресторантъ е разсипа се набора на ревинаги отъ всички останали на кракъ. Идва полция и от чите на г. г. Хр. Статевг
кръчми.
карва въ участъкасаморазправящитЬ Се, кждето имъ съста и Кр. Станчевъ извадки on
СОФИЯ, 30 авг.
Освенъ вя актъ. които щ е дадемъ утре; :>.
отправеното писме на*Чау- Причините за този скандалъ
левъ до Т.' Алексанпровъ еж сърдечни. Една • гореща люи Протогеровъ, отправено бовь. която вместо да свърши
е сжшо едно писмо отъ съ браченъ венецъ, сваршва
Цариградъ, 31 авг, Спо Радичъ и Д. Влаховъ до сь . - плеенца,
чрезъ концесни. ц
ВмЪсто жиаотътъ да удари
редъ гръцкия печатъ въ българския търговски преди
на
двамата^тежкия
си
юмрукъ
Съ поемане управлението w
Белградъ имало съвеща ставитель въ Виена. И два само жената понесела една
общината отъ редовенъ общ
ние за определяне състава мата оежждатъ остро Т. плесница й малко позоргь
съветъ нозиге общинари дена югослав, делегация за Млександровъ и Протоге
кларираха предъ гражданство
Общ. на народите.
ровъ въ измена на рево
то, че тЪ ще работятъ 35 до
Сръбското правителство люционното днижение.
изграждане на Варна като cv
най-много се интересува за
временгнъ куроргъ, защои
бждащето на грааа е въ р«нейните членове; защото
София, 31 авп Излезе Опланватъ ни се граждани, че витието му като единъ on
се касае за защитата на указа за ВЙСШИТБ промени електричеството въ улиците
малцинствата. По тоя въ- въ Народната банка. Увол Котленска и Плевенска две но първите курорти на БалканиН
Верно е, че Варна лишет
пносъ м-рътъ на ВЪНШНИ нява се целия досегашенъ щи вече не свети.
отъ своя хинтерландъ, богат!
ТЕ работи Маринковичъ е управителенъ съветъ въ
^руисетвота на Санитарниятъ та житница Добруджа,, занир!
направилъ нужните по банката и се назначава за персонллъ въ Варна онзи день като големъ търговски це«
стъпки. Между съюзници управитель Ст. Бояджиевъ вечерьта има годишно събра търъ.
Е добре, но, за да се ' бл*
т е има изгледи, че въпро
ние. Избра ново н-во: предсе
гоустрои
града въ всеко о»
датели
Ив.
Доневъ,
п.
председ.
са за малцинствата игвлъ
ношение, нужни еж средст»
Ив.
Тодоровъ,
секр.-касиеръ
да бжде, поставенъ като
София, 31 авг.; Споредъ Д. Вълковъ, • съветници: аку Варненската община страд
точка отъчдневния редъ.въ
официални сведения гръц шерката Аврамова, Н. Сираковъ отъ липса на такива. Какъто
Общ на народите.'
гава може да й се помогм
кото и сръбско -правител е Н. Гърдев-bi' .-,
— чрезъ концесии.
ства, следъ дълги прегово
(Триятно ни е да ртбележимъ,
Ние твърдимъ и сме . сторЗ
:: Паржъ, 31 авг. Съобшаватъ отъ Царигредъ: Ан- ри и проучвания еж реши че г-ца Роза Шиварова и г. Д. нници на строежъ въ това ю
горското правителство е ли следното: 1) Да поис- Димчевъ, н-къ на общест, бе- правление на концесионни и»
зопасность вчера се венчаха.
уволнило всички чиновни катъ отъ българей зто пра Кумуваха г-жа и г, Чемширови чала. Необходимо е да се yt
троятъ студените и топли мо
ци християни, които зае- вителство, щото да се ту
НашитЬ- благопожелания на ски бани. Необходимо е да
ри край еднъжъ за винаги младоженците
матъ държавна служба.
построятъ модерни хотели, w
на четническото движение,
обходимо е да се свържать ц
Будапеща, 30 авг. Спо 2) да се уволнятъ-всички
Научаваме сз; че предприетия бавитв околности на Варна (
редъ сведения отъ Москва войници, които еж постж- оть неколко месеца ремонтъ трамваи, за да могатъ т% да '
че вЪедно събрание Трой пили напоследъкъ- по до на центрапното отопление на датъ обитавани и посещаван
ки направилъ изложение броволческата армия- Сж- девическата гимназия още не е летно време отъ хилядитъ в
въпреки Цмного сти нашенци и чужденци.
по военната подготовка на що така т е обвиняватъ привъроленъ,
кратнит^ напомнюзания о т ъ
Русия. Изложението биле България, задето е нару страна на училищните власти. Въ най-скоро време всич»
това може да стане съ наш
прието съ бурни одобрения шила мираН^що обикновено е у насъ и чужди капитали на концео
училищните ремонти д а с е
Троцки и Раковсяи за
— М-ръ-прецстедателя почватъ следъ изтичане на лет- онни начала. Нека НОВИГБ О!
минали въ Одеса.
щинари бждатъ по смели*
Маринковичъ в ъ е д н о свое ната ваканция.
своя благороденъ стремежи
Парижъ, 30 авг. Репара- изявление се изказзлъпроОбръщаме вниманието на
ционната комисия приготви тилъ исканието на Бълга компетентните власти върху създадатъ отъ Варна първ>'
ривиера на черно море. to
нова организация досежно рия за редовна армия.
тия неуредици.
чакатъ да забогатее общини
прилагането на плана Дета тогава да се строи, това»
Търгьтг
за
водомйри.
ОбщинСОФИ*?, 31 авг, Отъ де
висъ. По всека вевка в е скиятъ съветъ въ последното ще бжде може-би никога.
мократ.
партия официално си заседание не утвърди търга поколенията само биха благв
роятность комисията ще се
свика утре на официално заявяватъ, че въ никой за доставка на водомери за славяли онези, които зараб
заседание и после ще се случай тя не желае никак водопроводни^ инсталации, ка тятъ и създадатъ отъ Вар
о б я в и назначението на во споразумение съ отце- кто б-Ь се произнесла назна онова, което тя требва да 61
чената специална технична ко де. ft градътъ ни само ще Щ
главния агенть, по изпла ПНИЦИТБ демократи начело мисия
въ съставъ отъ 6 инже чели отъ такава една благоу
съ Ляпчевъ. Те държатъ нери. Съ неутвърждаването му тройствена политика.
щането залозите.
за дето Ляпчевъ излезе се нанесе на общината една
Това е и мнението на тр^
~ Бблградъ 31 авг. Въ едно отъ Сговора, макаръ да загуба отъ около полов, мили- вб мислещето гражданств0(
интервю съ журиалиегитб остава в ъ н ъ отъ партията. онъ л. и ето защо. новия тьргъ
ще се произведе при най-блана т у к а ш н и т е вестници
СОФИЯ, 31 авг. Съобщаватъ гоприятенъ случай следъ 3 мем-рътъ на външните работи
купува продЛ
ще изтече 1 месецъ, до
Белгия
.
.
Маринковичъ заяви, че благо огъ Лондонъ: Днесъ въ 13 седа,
като бждатъ изпитани образ
дарение на положените уси ч. се подписа лондонската ците водомери, ще мине най- Б. Пеща .
лия било предотвратено*иска- спогодба.
малко 1 месецъ, докле се ут Виена . .
върди търга Л въ разстояние Прага . .
ието на българ. правителст
СОФИЯ 31 авг. Македонска
на
тия 5 месеци, ако беха дос Германия
во да my се позволи да има та организация е отправила
тавени водомерите, щ-вха да Лондонъ .
постоянна армия, въпреки че е д и н ъ меморандумv д о доставятъ
около 150000 кубика Парижъ .
НБКОИ отъ велииитЬ сили обществото н а народитЬ; вода, пресмегнатъ кубика по 3 Гърция . .
еж дали съгласието си за въ който, като излага теж л., дава 450000,л която сума се Италия.
като тежка загуба за об Швеция .
юза.
кото положение.въ което се явява
Ромжния .
щината.
Сърбия
Лондонъ 30 авг За 35-днев- намйратъ неговитв сънародзащо необходимо е да Цариградъ
нитЪ заседания на Лондонска ници, иска да се дадътъ се Ето
произвзде
н 0 и в я търгъ часъ "Швейцария
та конференция еж направени права икономически на по по скоро.
следните разноски: зз пжтни и робения оть сърб Tfe маке
Холандия .
Ьнво списание. Презъ първата Ню-Июркъ
дневни пари за делегацията
половина на ид. м . септември» Канада . .
32Q00 лири сгер.. за телеграми донски народъ.
въ София почва да излиза но Египет, лири
и телефонъ 5000 лири етер за
за полиция и охрана 4000 лири
во д-Бтско-юношеско списание
пояъ ттъ
етер., за приими ; закъснения. търси работа; прави, преписи '„Р°си«а с П°АЪ Редакцията на
обеди и др. разноски 10,000 и на френски езикъ,' ржчно и Люб. Бобевски.и при близко н в а л с лирана стая, 4 Я
лири етер. всичко 51000 лири на машина, работи и циклостилъ то сътрудничество на видни на- частъкъ ул. Лнгалъ Кънч«
П
еЛИ П 0 6 Т И
етер./ или български пари око
^
' ^ « « и ч и . { j g j j справка сжщата
Споразумение ,рдеакцията, Гуч ители '

Букурещъ, 30 авг. Отъ положителенъ източникъ се знае,
че съветското правителегв аг
ресивно подготвя Естония и
Литония с р е щ у Балтийските
държави.
Правителствата на гЪзи дър
жави вЪрватъ, че разбирател
ството между Франция и Тер
мания въ Лондонъ отдалечева
надеждите на Русия sa една
въоржжена и н т е рнациоиална
пропаганда.
Все таки, Русия планира,
следъ тези събития, да усили
интенсивно р е в 6 люционната
пропаганда въ Европа, за под
готвяне на еднавой на по-късно
За това ако опасностьта за
една война се отдалечава,' то
опасностьта отъ- идна засилена
болшевишка пропаганда се при
ближава

Сръ5ш н Гръцка-исяшй."

Б Н. Банка за 1 cei
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