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КАЗИИ6 ЛОНДОНп©щя П» спукай 
•прии с кцм ям км
« цим иа ктчп «а патка. В градината а» I* 
ча откжалото параоаачсспам аам Гамата ЧИ 
каамсрм па «алта цака ат асата дига ОМРМ {

Регап 2*50 л., ХамВа В » I
Достжпио аа асаииго. 259-1-» I

М> ЖИВ I ш. ЕЖЕ1ЯЕШ ЯПМИтК! ВЕСТНИК •шов ш«1 ь т.
Ь»к»|,й,т|ЗИВ^^Я!1^Ч^^Р

ЕдЗ * « «сеш !ООл*м^^^есец^>^еял
§“3 ОЛтятщття . «о 1 50 ля к«
Уг ■ г | приетавскм по I лев нд дума. :<

ПОЛОЖЕНИЕТО йжщмрЯКД-Р БОРИС АСТАРДЖИЕВ 
смнист и шит* и етически Шести

лааамти иа.ртир.тагмц.|" Ш .2
Приема бс

Гомвмшуи. цаСт» 
аа опи» иоцфирапчва 
а*» аг аата вио а» 
«ям Гмааааа

(Телеграфни и талефоами ммДщаааа) 
СОФИЯ, 22 май. Ал. Гу ако». цирааатаф 

иа в-к ,,Слово“, падна убит иищи В ч. и 
5 минути. Как го всека неделя, таи! н 
идк, Греков придружен от трите си сестри, 
се отправя с файтон, а 8 ч. 40 минути аа 

Юмиои Клуб“ гдето* всични членове на 
клуба, чужди дипломати и бжлгарм, вече*

в ве
черно облекло, Греиоа още по пата авбе- 
аеаал, че при обличането си е ааб) 
поргфела и часовника см. сиеааи от 
тона като поржчал иа сестрите си щом стиг
нат а клуба да му иалратят файтона, аа да 
може да се яви в клуба точно а 9 часа, а 
той сам се олжтаа обратно кжм ижщч пеш 
по уп. „Гурко“ още повече, че той се сетип 
»а портфейла си сжвсем блиако до кжщи 

Улица „Гурио" отажд уп. „Цар (Пиш
ман'‘ от иеколко дни е в лжлиа тямнииа 
— само пред самата врата иа Граиоа свети 
една лампа, която още повече вас лепя аа

м кабинета си а 
близо до тжрголс 

ела* обод.

ул. ••* „Сея
ното училище.

ХИ—9 — 10лчи от 2—е часв

ИЗП1БРНЛ Р едно злота брошка
•*е* а Им!1Н 1а с дааиангена каял, ета поКш- аа саяга. Пдвн

иая «т гдядова тввтжр — ул. Преславска - крак пощата — 
*м- Ларва Луиза да ул. Икона Умолява се. който а е нам 
ум да в аредадр а ррдмцаага срещу добре влзивгрджденае.

Г*~ 7-2

Р кроса, 
коря. Ояк с

да у* ви
рят наедно в 9 ч. вечерта. Об

«.*
| КУРОРТНИ СТАИ I
■ всред хубава борова гора. Далеч от града ■
■ 7 ала., июсе Варна Бургас. Споразувемне Йосиф I
И Юрдаиов вадата австност. 261 — 1—3 I

■Ф

едаа ла аекога т*Д кокхретао 
е РяаВ еавдеттл

аа такова, какаото «е току
к0ШШШ САМО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ

Гшмкшши 1
I аа СТОЯЛ ВЕЛЕВ Скадкара ■ мадамдчка аа аркаучайта I 
I ваучи да аа аДааата ж аа ч*1 сезона аа ааК иасаа I 
V МИ а* гаряат* Сарая- 237-5-6 I

Геяуа.
*

в безщуаяо. ОаРсмревзрь
погледа иа оиери, конто навлизат в тлиаии-
иата. От иеколко дим г. Иа. Бешков, сят иа 32 варова в

ш обмвсадт аерадте и
те аа

г. Греков, забелязал, че лампите а този 
край иа ул. „Гурко“ сж испочупени и дори 
Направил постжпки да се сложат иоаи по 
стжлбоаяте.Иив-ндаиия МАГАЗИН IЕДИН ■ата й стопанска структура.

оодаертвха ощ$
I

Греков е бмл убмт. Смжрта е посяадааиа 
моментално. Няколко граждани владели, ко
тето бегат в тжмиииата двама души, от 
които адчааия е бил с велосипед а друп 
леш. Последния е бил един вжвдебел ч

От убийците никаква спад», макар ча 
ежасем блиао до местете ма убийството 
(иа стотина крачки) жиаеят даама минист
ри г. Ц. Бакалов и г. Омарчеасчи. пред и 
в кжщите иа иоито стоят по цяла нощ по 
4 -6 души стражари, които, ако беяа ся 
претеяли иа време, може би щеве да са- 
ловят убийците.

Веднага се стичат граждани. Убийците 
исбегват а тжммиааатл, а Грекоа студен труп, 
лежи 30 крачки далече от ижщата «и. Яви 
се и полицията, яоято констатира смжртта, 
което аече беше сторил и Д-р Б. Михайлов.

Големо стечение на граждани, иоито а- 
димодушио коментират това убийство като 
политическо. Кжм 10 ч са и 46 минути са 
явява и следователя, който разреши да ся 
вдигне трупа и да се отнесе за аутопсия а 
алемсаидровската болница.

След вдигането иа трупа, кжм 11 часа и 
15 мииутч пристигна и п. градоначалника, 
за да види какао е станало.

Обстоятелствата, при които е станало 
убийството с< ясим То е политическо убий
ство и на приготвените убийци е било сж- 
общеио. че всека неделя Алеисаиджр Гре
ков отивал да вечеря в Юиион илуб в 9 ч.

Пред входните врата иа жилището иа 
убития поради файтона и приежтетвмето иа 
трите сестри вероятно иа се е удало иа у- 
бийците да изажршат покушението и ако 
биха се опитали, щека може би да убият 
някоя от сестрите му, без да засегнат са
мия Греков Вероясио е. че убийците са се 
отправили след файтона с цел да изажр
шат убийството пред самия кдуб, но ето 
че Греков слиза от файтона и те го послед
ват и дете улицата е най-тжмиа и от близо 
го застрелват а главата. .

Власта е взела бжрзи мерки за залйая- 
ие на убийците.

Покойния е син иа бившия м-ф Греиоа. 
родей е иа б деиемари «84 год. а София.

I и «шит аа добра 
те ©*рмчя т1

”ВЯ0ЛЕТ”|,з
■я турвжа «дете в
бе докосва 
ждял Д1 
те п

рппомгй с новопристигнали стоки като: креп ди 
шан «рап жоржет, фо* ауао. пуплви. дюшвеа 93 
сяамрю аатан. афааеа. атлаз аа юрган, ш ; * 
нам матов*, аалмена аусалннн. маненн «рипонн, 
разаоцьетаа чорапа а яного друга аодерна а се 
зшна тмш ллагсае.

И
лр»т иг Сарая» ■от ;4

I4 намира предСжобщават:263-1-33 ч|БЙНГИЕВ & ЯБЯДЖИЕВ. г аа

У от сжглашеаяето изк лиснаха ■
Анни ши да с* »тШм ш тпт „1шст" Ш целата ся голоти Коофтре»-

цяягл д тусялн рамяямето яя
сжглйшеяието я в

Реномираната 
стара фирма

■о големя те яНкм медутя. Не
гре» л от яз гоя кол
слАпие новаБ.Д.Кюркчкян ка. която с> чдога с елт 
стикиАносг ззстрящщци .4> 
поеете досег«швятс ямперкв- 
лястячш саюзц ■ и гут «- 
члло ил аовл <р*. Ов«ЧС ТЯ- 
ил сл цтрмщяте се щедр 
в едно дмечяо (дмре. • 
дяес Еврдад е морися* 
е дял угром, може 0» яо СТрДЩ* 
нл ■ от елмлтл лой ил Собст-

ул. .Пресллвскя“ 3 
Варна, с собственя 
фабрика .'.а желони 

ире-юведсийя.

Ш птми и шйтв1 ишнте вндонг ивтермадн:
1. Каси—железни и огнеупории 2. Ролети - 
Г»вянв с стоманени пружини 3. Огради, плрмлклжци. 
овлионя. с красиви европейски ^еиорлцшя 4 Нара* 
ботва цялата железария на новите иамня Присти
гнаха яружния стоманени за ролети. брави, плетен тел, 
улучи а лр. н пр. прп нзй-нзноенн цена- 199 — 3 — 3 

Използвайте случая I

за ма-

мао. нфп ауедмяии Ге
«уз <ч емга ико вдуаа ЧЮ- 
жеяме, след което неминуемо 
ще следват рсятг 
■ п« големя

. От
гаржте вято 
кус ял црегидтдщя ся мгтере- 
СЯ’ад изток Т»арде имко б«- 
ме спечелили. Но N КР4 М7 
чай яве яс требд «« губя* Щ- 
дежда. Злщото бждщкгто щр 
може да нося по-големи зля- 
ня вт те зя, КОЯТО ММС ярежя

■
Хм»ж««я.

Оиржжио Трудово Бюро1СМО

ОБЯВЛЕНИЕ № 2792
гр. «Варна. 20 май 1922 голина.

Обявява сс на интересуюшите се. не 
го 9 часа преди пладне ше се даде на предприемач 
доставката по доброволно сжгласие на пет джрво- 
секача .Сектор“ нуждни за горското стопанство -

От Довамимството

на 27 то-

е за тържеството аа 
диятв. която само ци 
да аоаасе свобода а*
чяте народа.

ГЕНИШ-ЛДА. 263-1-1

Ввнатяица „Зора“ — Варна.



■ й »»о* авс./Стр. *.
Свфю. 22 **• Телеграф,, 

рет от Сгхлтхи: пера 
37. ч. и.
илика се

сжсгашГадии коалиционен кабинет, но акоСОФИЯ, 22 ля*. Централното управле- 
на сжюха иа аапасното офнцвретво е 
«пило до а-ра иа тжртоамвта г. Дп. Ра* 

долоа следното отворено писмо:
■ в-к 3< мледелческо Знаме брой 
яшй т. г> ■ статията „Страната в 

пост" Вие сте си позволили неокачествима 
та и проаоиаторска джраост да нанесете 
тежка обида иа доблестното бжлгарско »а- 
пасио офнцерство като го обвинявате в на
мека н предателство". •*

„Като отхвжрляне е погнуса и ажлву- 
' тави клевета, приканваме Ви в иай-

ие успее в това сн старание, щел да се
«л Стжаа. 

пороен лджи, 
придруже» с градушка. Вц. 
МГ! се сбрюумх. кжтаа по

пита да ежетааи един чисто хомогенен ка
бинен: от Фии партизани.

171 от 
оиаст- ПАРИЖ 21 май Сжобщават от Лондон: 

постигнало се е итало-югоспл винено спора - 
аум
статутите аа Фиуме. Договора ще бжде 
подписан веднага щом получи окончателно 
удобрение иа белградската скупщина.

рои, които напълниха улицитепо всички точни, включително и яа града. Гиита .Чай- Пре-
дойд* бърио и шум >о. Вслед. 
стиие големите й води бидоц
срутеми две къщи 
„Сливница.* Едната иа 4* 
Илиева, а другата иа Слад 
Димитрова. Целата Лкъщни* 
бе отяесева от водата. Квар- 
талат е наводнен и до том 
час водата още стои из кд. 
щит*. Реката изхвърли трупо
вете ва три току що, или ас 
преди много родени деца. а»

на уд.

хроника.певроджяжятслио време да см изпжлиите 
джлга като м-р на Бжлгария и направите 
потребното да бждат изправени пред за
кона ирестжпямците запасна офицери, кои
то, както вие твжрдите, вжзиамерявали в 
еждружие с чужденците да извжршат 

т чрез иасмлствеио заставяме джр- 
шава да подпише уиаз за сваляне 

правителството, в сжщо да оповестите 
имената им, за да мдже организираното за- 

офмцерство само да се разправи с 
твх, като с измеиици на свещената войниш
ка клетва.

Не направите ли това, сжюзиите запас-

Назначен е за консул на 
Югославия в Варна • с*н А. 
Джоловяч.

Новуннстнте снощи държаха 
митинг на площада „Мусалата* 
против Враагелнсткия шпионаж. 
Говориха Т. Страгиимиров, 
Крайчев и Д.* Коядов. Митинга 
мина мирно и тихо.

Чиновнишка демонстрация
С ющи към 6 часа една голе- 
ма група от около 150 души 
общински чииовпнцн направя 
една демонстрация пред общ. 
управление загдето още за ■ ц 
март не са получили заплата- 
та сн и семействата нм фор
мално гладуват Има некой от 
тех, които не са получили за
плата за ноември, м.С’ за март 
и април т. г.

Празнина св. Карал а Мето- 
дай както всека гоеина и т. г. 
ше бжде отпразнуван утре най 
тържесгвено от учащата се мла
деж в града нв и от колтур 
нит е институти по изработена 
от специален комитет програма.

Лента а буаетчета утре са. 
Кирил и Методий, ще прода
ват ученички и ученици от мж- 
жката -имказня, девическата н 
от търговското и машянннто 
училище в полза на фонд па
метник „Отец Паисий*.

Продавачките и продавачи
те на такива ще бждат снаб
дени с открити листове от сво
ите учебни заведения.

Ексгернярани са руските ге
нерали Кутепов, Пантелеймонов 
и Феолсрович. Те заминаха за 
Белград с ориент експреса.

Обръщане внимание яа град
ската санитарна власт, че от- 
ходноТр место при морската 
градина до самия павилион на 

1 музиката е вече негър, шмо от 
воня, требва ежедневно почнет 
ваие или да се махне от там, 
а колкото За втория в горна
та част на морската градина, 
там просто би се ужасил чо 
век ако го надзърне.

51 ученици екскурзианти вед
но с 4 преподаватели.

„Квартируват в хотел „Ко- 
мерсиал •

Днес 23 май Параход „бъл- 
гаршя* заминава през Бургаз 
за Цариград. Натоварен е с 
зърнени храни.

Министерството на външните 
работи е поискало епнежк от 
окржжните управителите отли-^ 
чплетете се в службата си 
старши и младши" полицейски 
стражари, за да нм се даде право 
като надрада да носят — пър
вите формата на полицейски 
пристави, а вторите ва старши 
стражари.

Слугинските книжка. Срокът 
за вписване на договорите, 
склучени между господарите, 
слугите и слугините изтича на 
31 май. След т ази дата ще се ная 
равн проверка по къщите от 
бюрото социални грижи при 
общината и на тези от граж 
дай. .те, които не са предявили 
договорите за вписване ва бю
рото и не са снабдили слугите 
и слугините с книжки ще се 
съставят актове за глобяване

Зеленчуковите общ. градини 
почнаха да произвеждат в изо
билие зарзават. Може граж 
данството да се яадева на ед
но поевтиняване на зеленчука

До оега са отворени 4 зе
ленчукови магазини — един на 
пазаря, един среЩу пощата 
един в халите на 2 й участ лис 
н един в халите на 5 участък.

Оня ден сл. полунощ от 
пазарджишкия оки* 
избегали двамата опасни бан
дити В. П. Марков и Анастас 
Стоянов.

ле умъртвени от престъпници- 
те майки ■ заровени в песа- 
ците край реката, която га е 
изровила и отнесла заачера.

На 20 вай ш 107. часа 
в с. Шупкесм. Егри-деренсх*офицери с право ще Ви считат шаита-

жмст. Клеветниците св достойим само м 
Централното управление на сжю- 

м иа ва лесното офнцерство. (Следват под- 
) П. Пиков, Паваров, Д. Митов, Цанев,

мохамеданите. Ненадейно ал» 
зат ажтре четирма души м- 
позиати ижорАжеии бавдитя, 
затварят джамията и заповед- 
ват иа богомолците да не м«р- 
дат. Хващат едвиго и му вт- 
резват едвото ухо, иа друг 
един стар турчин запалват бра
дата и заплашват 
убийство. След това обират 
всички прасътствующя и из
чезват безследно.

СОФИЯ 22 май. Вчера с ориент експреса
пристигнаха в столицата члеиа иа между

та комисия кияа Боргезе и дав
аш от бжлгарските делегати а Генуа Вла
хов и Гейма.

с

ЦАРИГРАД, 21 май. Сжобщават от Ати
на: Сжстави се коалиционен кабинет под 
председателството иа Протопападотис. Гу- 

; взема портфейла на правоеждието, 
Валтаджис иа вжмшиитц работи, Теотокис 
па войната и Стратос иа вжтрешиите работи.

Провадийски коти.
Н» I* I. ■. грш

посетен от професор Консул» 
Той жхржя дне лесцнн нл 
тек. Определяне пои . нлс- 
ледстненостл е проевиояш 
юрган. Летите беи добре 
посетели. Споро ше пн посети 
професор Мнхдлчев. Нлдяннис 
се че поне няколко пхтн прел 
годилата и бжде* посетена 
от г-да професорите.

«е

ПАРИЖ, 21 «ай. Сжобщават от Бопфас: 
до като г. Колинс и Девалсра достигнаха 
до едно спорааумение, синфайнерски банди 
иижршиха в Улстор нови терорнстичасии 

, главно а областа Франклмн, дето 
рааруиаиха телефоните, телеграфите, една 
Каварна и вапалнха аамжци. Те нападнаха
сжщо аамжка иа Лорд Овейл, 80 годишен
старец, баща на председатели на улстер- 
екна парламент. Лорде бе спасен, но аа- 
«жиа нагоре. Страхуват се, че положение
то се влошава между католици и проте
станти и да не би да достигне до онези раз
мери, които бе взело преди 6 години.

Г;
■ екСу

На ■. учениците от
на Гни усгпров. 

ройват
шрут: Провадия, Русе. Гор.- 
Ореховица. Търново, Габрево 
н обрат. Ше бждат првдру- 
жавани от г-н директора и

рзия С следен мир

БЕРЛИН 21 май. Германския печат 
илючааа общо, че Генуезката конференция 
• претжрпяла фияско и че тя иито попити 
чаени, иито икономически е постигнала сво
ите цели.

БЕРЛИН, 21 май. Сжобщават от Моск
ва: в една реч джржана а Морското У-ще 
Троцки особено приканил 
доверието в щиковете и топовете. Той 
предсказал, че Русия ще бжде удовлетво
рена, иогато червените знамена се разве
ят пад цяла Европа.

Вжзможио е, заключил Троцки, г 
пата армия да излита своята боева 
това пето.

за- затвор са

някой преподаввтелв.

Курортна Варна.
Вчера сутринта От днес и всеки ден се пус

ка в цярколация гол еж ,0м- 
мибус* афт. „Фият* който те 
свързва целото еквсяноградско 
шосе до мАнкетира Св. Костаи- 
тин. Пжтявка може да слезе 
на коя и да е гара по самото 
шосе

в местноста 
Теке Баир (плевенско) бе на 
мерен убит Петко Ненков Ге
нов от гр. Плевен 22 
шен. Убития

и препоржчал годн-
е оставил в до 

ма си вечерта една бележка, 
в която пише. че г- 
ще бжде намерен убит 
щата местност

на заранта 
в съ-

Цена на билета отиване и 
връщнне Св Камггаяткн 35 
лева на лице, а за всички дру
ги спирки и за санаториума 
при ценоразпис в самия обни- 
бус. Спирката в Варна иа об- 
нибуса е в праздното место 
срещу бирария „Кристал*, • 
за манастира пред самото 
площадче. За улеснение живу
щите ио курортните вили до< 
монастнря се приемат абонати 
леки условия.

черве-
енла

От пукналата се лампа в 
цирка .Независима България“ 
пострадаха неколко души. Е- 
-"ин от тия,

Вчера по обед в лимана на
тукашното пристанище изплу
ва наЛОНДОН 21 май. Г-и Л Жорж 

от Генуа пристигна тук.

ПАРИЖ 21 май. Сжобщават от Бепфас: 
през време иа последните 24 часа се на
брояват Б души убити и 24 души ранени, 
■сички протестанти.

повърхност* на водатанамиращи се в 
държавната болница е 
боле с

идящ трупа на удавения, вероятно 
не отдавна руския щаб капя- 

Николай Феодорович Но
ваков — 25 годишен. Забел*-. 
зан от, приежтетвующите бе 
изтеглен

тежко

тан
Учениците от мъжката гим-

низия ще дадат на 26 т. м 
традиционния концерт на гим- йа^брега. Рибите са 

изяли всички месести части на 
главата и ръцете му, от кои
то са останали само костите.

назията. е
ЛОНДОН 21 май. Сжобщават от Брест: 

английския параход „Египет- Разлусиаш са вече за ма-идящ от Ин
дия лотжиа вследствие едно сблжскване с 
едии французин товарен параход. Вероят
ния брой ма жертвите вжзлиза на 96 души.

турата абитуриентите 
ните училища в

от сред- Тялото под дрехите е запазе
но. Самоличноста му се уста 
нови ог намерените в него спи
съци м лична карта. Вероятно

РАЗПИСАНИЕ:
Тръгва от мъ наети ра за Вар

на в 67а ч. преди обед и 7 ч.
сл. об.

Тръгва от Варна за мъяа- 
стира в б ч. пр. об. и в 8 ч. 
и 10 м. подир обед.

С почитание: 
собственик обнибуса
Всш Тммздя-и.

града ни.

Днес учащите се 
имат занятие поради приготов
ления за у;ре празника аъ4^че той е сам°УА**вл- «* 
Кирил и Методий праздника щото в сробърната му тютю
на просветата.

нема да
АТИНА, 21 май. След бламнрането му 

от камарата новия гржцки м-р председател 
Стратос е подал оставката на кабинета и 
ираля е повикал предшественика муТуна- 
рме и го натоварил с мисията да образува 
иовот*> правителство. Гум*рис се мжчел да

неаа кутия се вамери елмазе- 
ния му пръстен, неколко тур
ски лири и др. грижливо за
пазени. '

Внврд, 22 ндй
от пллвдчяек ате

пристигнаха
прогимназия

I
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I им Ш* Ь Ш. ЕЖЕИЕ8Е1 ШВРН1Ш1Е1 ВЕСТЯИК Мшш тш» Ь И.
180 лем : $* 0<яга*тя1 по МО ле. кмлрятея с.и. 
■ 60 лева р==г-| приставе* и по I лев яш луч» >: >:

I а » едва година 
леи; за 3 месена

8ЙММГГ1
за 6 месеиа 100I

I

Спас Ангелов №Л1П Н ИШПОЛОЖЕНИЕТО>• Днес . в ислатд.^дажж^ уна- 
Ц1П се кдиех а

запасен 
нема да приема 4олковник

а именния си ден.
*

корпорация ■ н»сТ»тугГ/5дд-< 
> аренлСиеяие 

прел велената памет и дияа- 
и согуискм бретн. който да-

(Телефонни и телеграфни съобщения).|-|I-

СОФИЯ 23 май. Днес стана погребени
ето останките на убития публицист и об
щественик Александър Греиов.

Опелото се извърши в цжривата св. Не
деля, п приежтетвието на много народ от 
всичми краища иа столицата, целото дипло
матическо тело, представител иа царя, пред
ставители иа 24 
жеста, журналисти, писатели, бивши м-ри, 
видни общественици и държавници.

Опелото се извърши от стоп. митропо
лит Стефан при участие иа целото духовен
ство. Джржаяа се речи от митропол. Сте
фан за обществен, и дипломат, дейност иа 
младия Ал. Греиов, иа когото бжягарсиото 
общество е ажзлагало големи надежди да 
обедини всички обществени групи аа обща 
работа и спасение отечеството. Обаче, ка
за митрополит Стефан, зла и престъпна 
ржиа е изажршила едно страшно злодеи- 
ние, което потопи в сиржб цела иуптуриа 
Бжлгария и печелил симпатиите им аа Бжп-

I* ■ат почит
I- I-мп

■ Бжлгарско Акционерно Дружество
Н ц.-тр... сооия. Ни., ваем*.
^Ьестява иа вмогобройната си клиентела че му при 
Вгнаха ■ очаква да му пристигнат саедиите стоки:
Яз, машини, регалии, цилиндрови масла
■ каси и варени, бензин, парафин, орес, 

автомобилно масло, катран и лр.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

3е ряха целях славянски род' е ✓
азбука ■ им сл «оряха арагата
за културата 

Тоиа беха с*ещ
а

;е инати.
корпорации и култури* дру която преведеш от грдОД иа 

старобългарски изиграха «Два 
велика род за просветата не 
само на България, но я' ям

я
►

I.

Днес разппкАсаяа Бз 
още едиаж засиД?те 
своята благодарност кж 
яоятостаиаха ар 
ветлеяяето п б

1—2,1

г
гама за-фас-
ЖЛГ1рОШ« р«Д.

Обаче • той тжрагайчнв и* 
бжлгирехото племе, иссп, го- 
иори !Ш език, влияели ед
на вери е разпокжеаяо д йос- 
тавеио • мепоноапао робутзо. 
Като че ди еди* чери дгроз
на слаба ИК» зад нашето 
наеме. Веиоие вече б загар- 
ас» род лейка по* чухао иго. 
Не само упеппсак се, сме-

I ■т *1 юааио I Модерно I:
I8ДЕРНИЙ МАГАЗИН В ВАРНА з-

"ВИОЛЕТ” 3
гармя.

• мамрипгяааи стоки като: креп ди 5 Той изброи а общи черти големите му 
обществени заслуги като дипломати че ся и 
представител в чужбина, иато ежветиик а 
м-вото на вжишиите работи и като общо.

публицист в последвам момент, 
его взе дуааата редакторжт иа в. 

„Слово" г. П. Стайков. Той опака иа джяго 
дейноста му иато дирен тор и участието му 
като организатор иа вестника.

Греиов в ижео време спечали симпатии
те иа всички, които са имали щастието да 
се опознаят с него. Той е бил любимия съ
беседник иа чуждите представители в Бжл
гария, с които винаги е говорил в защита 
иа Бжлгарам. ,

След него говори професор Ал.Цаииов. 
Неговата реч бе тоже описателна за дей
носта иа покойния. Дл. Цанков описа ха
рактер а и изтъкна големите способности иа 
младия общественик. Обаче, каза той, из
вестни са убийците, които искаха да лишат 
Бжлгария от този умей и смел обществен-и.

След речта иа проф. Цанков се пристж- 
пи към последно прощаване с покойника 
и телото му бе изнесено и носено иа ржце 
до катафалката. Големо траурно шествие 
се отправи за гробищата, гдето тоже се 
джржака речи.

3Ким. крал мярват. феи вуел. лупали, дюшесн 
оаааир» нитои. афкаеи, аги* за юрган, ааа 
ипнл лаатове, патеха хуманни, вдишани иропони, 
рериоцзегии чорапи и много други модерни и се
зонни глини платове.

«И
■»Iч единни ш

След' к няват, не и терзаният* ( томи
Сжобщават:283-2*8 сменяват. Вчера гурци," диес 

гърци, сжрбя и рсмжня,
Веха дни и годиш* иаТвро- 

кзжм на бойните поля оа це
лия бжлкхнаАя полуостров, кж* 
дето бжлгврияа иаписв ембиим- 
ня страници ям храброст Но 
писано било българския .дрмж, 
вжпрекя моретятл кжраи, кои
то проле, да си язготиг моно 
робство по-тежко от старото. 
Изглежда, че бжлгариии е* е 
борил да смени игогог|вдара си.

Е, добре, щом с ормм 
той, Иижорекя ищоаат#~яр«6росг

БПЙГИЕВ-& ЯБЯДЖИЕВ. Г
Шпиц прима се Мин ют нагази* „Виолет" Щ;3

УРОРшйСТДИ м мит под шм в те
стис. „Гкмцюз Чешко“

геред хубава борова гора. Далеч ог града 
алн„ шосе Варна - Бургас. Споразумение Йосиф 

Ордаиоа елшата местност.

Т

Р-

►-

0

И

ПРИМОРСКАТА ГРАДИНАI и самоотверженост, и* можи 
да прибере племето си -т йодВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА 

от днес и «тек* ден е бюфета ма 
приморската градина 

СВИРИ ФЛОТСКАТА МУЗИКА

един покрие, то и*
мдейците по друг» «жгаща
да го нанояма. Па доя -«

в оросистете и културата, с ®- 
ржжияте аа културно дддачис- 
Тво «стени едимчкще мвдежде

—
I-

В салона 4а вредени вжввечерии концерти от са 
оннма ораастар. Отлично уреденнк ресторант е ве 
е откри Кухнята и тази година е поставена под 
зрааленаето на н.г. готвач, познат иа варненци.
а- чистотата, иагуралиоота на иапнгклге н ани- 
ателнаата на яраелтгата са взета еекчкн мерна

СОФИЯ, 23 май. Всред столичното об
щество владее голем песимизма и всички 
говорят за това убийство и предсказват, че 
за Бжлгария добри дни не ще настжлят 
скоро. Утре е праздиика „Св. Кирил и Ме

тодий“. Тук всички са изплашени, Пророку
ват и предсказват най-лош* събития за ут
решния ден. Едни допускат атентати, други 
говорят с песимизъм че за дълги години 
ще се забравят всякакви лраздненства.

Едни казват, че не ще си пуснат деца
та, а и сами те не ще участвуват а утреш
ното тържество.

Столичния градоначалник, за да раз
пръсне тази скръб и този песимизъм, кой
то е обхванал соф, общество обяги, че са 
взети всичкм мерки за осигуряване реда на 
утрешното тържество.

I СОФИЯ 23 май. Снощи чрез частния си

Его защо йкзнм ля* и
нзе стаи ме само ц,|*ор1В
на нашите нжреоучктелн, но н
за клепем ден и нмреботяк

От Съдържателя. а културното моле я по ,яя 
. род.са пжт да сплаша: 

Идат дни ма прссаетд
то щ* жарят «а народете

м но скорошното ярмбаижемис

МШЦшНр ва да си дадем днес ваншфй 
тържествения ден та българ
ската просвета д 11

Нека го ч 
нл българската култури* а ма

ММ

а де изработва всевъзможни врати, прозорци, 
• а всякакви другв елегантни дървени изделия, 
а иениуренпм. Поръчки в ул. Чирпанска Кг 5

264-2 -4 бжлгарсното
анцкзноте управление)

задачи, която ни предстоят.

Регая 2*60 лгмм
Хаяба 5*—КАЗИНО ЛОНДОН по случай летния сезон на

мали цеиите иа напитките
ш—I—8
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С**ОЯ-. „„преди в не* 

ческо и 
могат Сж1 . 
Европа и«в<!

»т
•* а« отгоии

<Т«> М Яд
|то Щата 

ве да

"**Прадставителите иа царя са подивели 
аши веивц. Отпечатани са много некроло- 
аи. между които от народ, сговор, от друж- 

столичиите журналисти, от редаициата 
Юиион Клуб и пр. В ие-

БОРС Ани ята, да вв установят
■ Л*жетите чрез 

се вжвтаееоввт >па
кммо сключени ЗЗД*

СМ 8 МЕ «м.
АТИНА, 22 май. Пресата 2600 ре».па в. .Слово- от 

ирояога, нададен от народния сговор се от- 
а човека, а чнето сжрдце е 
само аа любов кжм родината.

■иПцри
НпЙор*:иото офиц. коаюимя ма трждмата

.5Е-М-раа
700- 
889С в, 
«71«и ;

2565С 3

Фронт Ески Шехир
фронт Афиоя Кара Хисар -имало место

Поднесени са много венци от културни д-аа.
ваие.
приятелско отделение 
при Чнарил и нападка 
приятелят бе отбяжеяат.

Р а*г»-тн-
на по-Стотици поанайнчци и приятели 

иойния иалеаоха а безкрайни вжрволици да 
се поклонят пред тленните останки иа до
брия Греков.

г
Пратя

Ту«БУКУРЕЩ 22 
екна принц Павел в свржака с 
кията аа свадбата иа ержбеяия

I И
Б.41аа ---

19650СОФИЯ 23 май. Вчера двама столични 
граждани подали ааявление до началника 
на IV уч. г. №«тович, и което тажрдят, че 
едно лице, иекой сн К. било вероятния у- 
биец иа Ал. Греков. Снощи властите аре
стуваха посоченото лице и направиха обиск 
в дома му, дето не биде открито нищо. За
ловения бил разпитан веднага. Той дал не
определени показания. Била устроена 
ставка между него и свидетелите по това 
убийство, а и «сено двамата ученика и едно 
12 годишно слугииче. Двамата ученици за
явяват с положителност, че заловеното ли
це не било убиеца и не приличало иа него. 
Те твжрдят, че престжпиикжт имал широ
ки плещи и едря висока фигура, която се е 
врезала в.паметта им, когато напротив а- 
рестуваиия К е тесногржд и с дребна, низ
ка фигура. Такова е мнението на най-важни 
И единствени свидетели, които са проследи
ли убиеца завчера през но ща.

Както се знае от по-раио слугиичето 
беше заявило, че е забелезало един човек 
да обикаля кжщата на Грекова през деня.

саиджр.
От Атина ежобщааат, че 1145 113

на ромжискатт принцеса Елена се

Ч И РОЗИе влошило.

ПАРИЖ, 22 май. На а. „Матев“ ежоб- пжикжя‘естш*'
МЕСЕМВРИЙСКИ
готоед стокд

Гине, Ьв
ЗВО—1-Г

щават от Белград: г. Пазич депутат м 
на на ержб. земеделска партия е 
рал една иитерпепацмя, с която 
правителството раза 
цията иа югослав. войски бяпо до 
граница, което се счита да е а 
концентрацията на ром.

Югославяиския печат

ет

с
I» 2<

ч сид ВМ 22 Т. N.■

втерпелацмя е произвела голей 
управляющи ге политически кржгове в 
град.

с
I* ИГуВШГ» 

гма. ■
Т1 •

ХРОНИКА «ред аваигр»•*
гря отделI мрметгаа • гранд 
«* ■ и»е ддде 
"дкли. като ае мел

«11
>4 .Х*вйрв* 11__2вт

Днес сл. об. пристига в 
|рада ни управ тело ва об
щото -'д-во на техниците с 
средно образувание в Бжлга 
рия заедно с делегатите от 
цела Бжлгарий

Акцизното управление има
сведения, че уволнените акц 

от мие го

оертуара на сжщм теотжр ■ 
София

Сзектокляте ся то* ЛГ-1о твжрди, че зеповсиия е сжщото лице.
По този начин се идва до вжпроса как

ва в вржзката между субекта, които са 
преследвали двамата ученика и субекта, 
който о забелезало слугиичето.

Ясно е, че тия две лица са различни. 
Допустимо е втория да е сжучастник на 
лжрамя. До този момент обаче, иаито ни 
заявяха от обществената безопастност не 
било установено нищо положително.

Иместии обстоятелства позволяват да 
са установи, че убийството е било замисле
но н уредено от по-рано и че в никой слу
чай не е инцидентно.

Второ, Ал. Греков е бил точно олреде- 
обект на това злодеяние и трето убяе- 

цжт ие е бил опитен стрелец, защото е 
стрелял от 2—3 крачки.

л» аПризми

Обявлениеагенти, се явявали 
на службата да изнудват раз 
ни кржчмарн. Предупреждават 
се еевчки прн които че яви 
такжв да бжде предаван на 
вляста. Действителните акциз

ма 104
гр. Варна, 18 нам 1922 година.

Обявява се на интересуваш те се 
на 30 май*т. г. в помещението на В 
ненсксто Окржжно Финансово/Упраа 
ние ще се ежетои доброволно спаза 
ване на 120,000 килограма брашно т 
нуждно за Взрненското Гарнизонно X 
бопечение за срок от 10Г юни до 10 
густ 1922 година.

Залог зг правоучастие в спазаря! 
нето се чск\ 5% — 30,000 лева в & 
ково удостоверение

Всички разноски, като герб, пуй 
кацна и пр. сж за сметка на доставя*
270-1 1

ни агенти притежават открити 
листове, издадени услед 1 сеп
тември А м. г ^^

Програмата за отпразнуване 
днешшя голем празник св св 
Кирил в Методи празника на 
просветата : в 9'| ч. сутринта 
ще се отслужи божествена ли
тургия в цжрквата св. Бого
родица. ог гдето шгдггвиетс 
потегля за казармите иа 8 пе
хотна лрутина, гдето ще се от
служи молебен, ще се джржм 
подобающа реч от учител, а 
след това ще свири военната 
музика
праздн ьство в море*, градина, 
гдето ученици и ученички ще 
ясиалнят в специално постро
ена естрада 
деклацдции, гимнлст. игри и 
музикални яумера след което 
ще има крАшнн хора Вечерта 
факелно шествие от учащите се.

СОФИЯ, 23 май. Вследствие неосторож- 
воста на неиои бжлгарскн представители в 
странство аа революционно настроение у 
нас, аа иенвбежноста на граждански войни 
и пр. са двли своя ефект. Чуждия печат ве
че се пжпии с ежобщения аа „революция“ 
в Бжпгармя. Слуховете за кжрвавите сж- 
битма се подхранват, разбира се, от всеки
дневните иаежекваиия на правителствените 
органи кжм саморазправа, както и от из- 
вжршваните убийства. Неколко чуждестра- 

кореспонденти са телеграфирали вече 
ДО своите приятели г София за да искат 
сведения ажрху хода иа „революцията“.

Слел обед големо

От Комиси*
народни песни. I Варненски СждеБеи Пристав.ГЕНУА 22 май. Чичерин е заявил пред 

кореспондента на Фосише Цайтунг, че ако 
иа сжветското правителство не се удаде 
Да сключи общо сжглащение с капиталис
тическите джржави, то ще вжзобнови се- 
наративните преговори и ще подпише ре
дица договори с правителствата, които са 
наклоини да уважат жизнените интереси на 

^Руснв.

ОБЯВЛЕНИЕ » 1649. ги
ний лист № 20319 издаден от Влрмемс&и ОмрАЛК* О 
10. XII. 921 гид. в полза ма Томи 
против Хр. В. Кгвхкляев я др. от с. Ю 
лева, обявявам, че иа 1 
в с. Козлуджа ще ярод|
Васил Хр. Кааахлмев,

Конгреса на общото д-во 
на техниците с средво обра
зувание в БАлгария ще

19*1 г ол в * П
т х** 
т 5 «

Сжедмите
1) Е»

на ВАрха двете уши цепнати .Стремя4 
2) Една биволица ва 6 гол на 
, Стрела", с женско малаче 4 месеше.
Една биволица на 4 годиш в двете >ва » иг р** -- 
„Стрела4, на десет заден крак 
4) Едно женско малаче ва годрвка т двете гя* 1 
цепнати „Стрела4, цева промзкзлш, 1) Пяжяввг * 
декаЦтрм

засе
дава в града ни и се открива
на 2Г> т. м в Сьлона Цжрко- 
вен дом- Сжщня ден конгре 
снетите уреждат конгресна ли 
гературно музикална вечер в 
.Юнашкия Салон.

Целия руски народ, заявил Чичерин, в 
това число и лротнвоболшевиидките еле
менти иапжлно подджржат вжншиата по
литика иа сжветското правителство.

Русия преценява огромното 
икономическа смисжл на репалското 
гнашеиие.

значение в 
сж- Цените на рибата в 

са стедните: карагйоз 30 лв. 
кгр.. калкан 10 лв.

града

Заинтересованите могат да се сват а 
место, в спределекмй ден в «с да 

гр. .Вярна, 22 маА 1922

кгр., ке- 
фа-ч 70 лв. кгр , чига 60 лв.ПАРИЖ 22 май. В една своя реч Хуаер 

в заявил, че Европа не требва да разчита 
яоевче иа по**ощя на Сжедииеиите Щати

кгр и скумврия парчето по
0-8 — 0 9 лв 269 1 1 Т СЖД. Пр*СТ4 Н Д



■ ■
еШириш. 25 -Май 1929 год.IV.Г( ЦЕНА 1 ли м*

вадн&нектя Д-Р м. »•§п©щя уп. Чирпанска Мг 9, срещу ш 
та иа Войиииоа. Приема бопмм, д— 
сжвети по ю |та ма

I КУРОРТНИ СТАН ииитшшин 
ст1к...гшми имг:

■сред хубава борова гора. Дамч ог гида 
7 ма. шосе Варм Ьпдас. Смраауаааае Наш» 
Юрданоа едицага атстмаст.

Ь Ш. ЕЖЕНЕВЕЯ ИВРОРИДаНОВЕ! ВЕЛИНЕ РШШ ПМй ь И
Абомдмвмт | . л 1») леи.

^1'"1 и б вестил 100 леш’: и 3 месеид 60
0<9»м—1 ао I 50 и имдрлтел см 
п^нспмски пи I XI м «ума

ПОЛОЖЕНИЕТО Рога н лмяр.
ПАНАХИДА Г и Лйояяй е бая г тима

(Телефонни и телеграфни сж общения).По случай 40 дни от смлртта на непрежалимия 
сжпруг и баша

»* влоа дяваше колеж кжлето
е посрпамт името пл-СОФИЯ, 24 май Сто хилядно мнозестао в сто 

лицата отпразнува по елин тжржествен и небивал 
ао сега по инпозамтност всенародния праздник са 
Кирил и Метод л
На големия площад Длексаидлр Невски в слеииа 
лен приготвен аналой се отслужи тжржествен мо
лебен от целото софий:ко духовенсто начело с ми 
трополят Стефан. Присжствувача нахоаашите се в 
столицата министри, бившите мини-.три «вилни об
щественици. офицерстото. културните корпорация 
македонските братста запасното офииерс.тво. опж 
лчениите^ учашата се младеж, еснаф» ки»е сауже 
ния. професионалните училища и софиското гр*ж 
ланство. Отсжствувоха само студентите и професор 
ското тяло. за които немеше определено место на 
площада. Молебен,1 проажлжи елин час След него 
се джржаха речи от м ра иа нарои просвета г Ст 
Омарчевсси и от представители на културните д ве 
След свършване ма речите се образува всенародна 
манифестация ма граждани военни и учащата се 
младеж. Всички в стройни ргп^ве и овразиова дис
циплина минаха, по булевард .Пер Освободител* 
през двореца, гдето направиха бурни о«аиия на Н 
В Царя и проажлжиха ло пл. .Св Неделя* от где
то се отправяха по разни посоки за мжм училища-

душно Той е леяутгг от фряя-Петжр Енчев чук* П4Р40ИПГГ ■ дояяад>
ЧЯ6 М договора м мир % Нйо*

бивш директор на Кредитната и Народната 
Банка в Варна.

яодиесея му от ♦
шм фреяцу 
пукват деяутят г я Лйояв*
отговоря

Г
колет, фрея-

покживаме всички сродници, приятели и почитате 
ти иа покойният да приежтетвукат на ианахидат..
хоя^о те се отслужи утре. петжт. 2Б май т. г. в 
) часа преди обед. в цмрквага „Св Петка1*.

Варна. 26 май 1922 год.

273 — 1— I

яях н се мучи м обеми»
излтя хубяи стря». Ая яг нв- 
кях ежао тия и бдла

От ояечалевотбл^Денство. доеоаер. м и
ироя я него яете 
чести. Аз 
«ишмя мро| от устата яа *т-

я

шяте преподавателят кояге Ш 
срещнах преля 20 годя» яде 
пжряото мм еосеех
ПАКТ» М
която и сяедех я 
осоС-аяо. кос яго те яря»

Бжлгарсмо Акционерно Дружество
Цяатраая СОФИЯ.

Навестява на ямогобромндта са нтаечтеза. че му пра 
стягмаха я очаква да иу ярястнгн.г следкяте стона:
гад, ПВ1ШП1Н, ретални, цилиндрови масла 
■ ини и дарели, банани, парафин, орес, 

автомобилно масло, ивгрви и пр. 
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

I Кяои ВАРНА. и бре
■«е*. ■

та и пружествемите камцелзрии 
, Благопарзч тти?е се изказаха от .представители
те на М В Царя.

След обяд целия трал проджлжи празненството 
Учащата се младеж устрои ка разни места игри по
сетени '*т гражданството Ученичките Лустроха ба
летни игри в училище Цар Борис* а мжжеката ги
мназия в юнашкото игрище. Военните му зики и му 
зимите ма трите мжжки гимназии придружаваха

котето 
м бе 
ря К4
оодяя яя Ьжягяр».

Аа току иа пребродя*
ШЯТА СГрАЯЯ. яядех Т4 
яашятя дреми стоявкл, 
яцигмтлгд яяряивд» ог мря> 
пяте и* теля. която бежя удя» . 
реиш к лицето, м дгто сж ое

|гя яя

4. 42—2

г ктшхюц I киив црш шш ^
1ннм. Но Кшт. II. 12.1М,Ш - кю ш шиш

СОФИЯ. ух. Леге 2 Клон ВАРНА ух Цхрнгмдсм 21 през целия ден учащите се и предаваха една осо- 
бенна тжржественост на всенародния праздник

Реда пг>ез целия ден бе пазен от полииейски-
о с отменяли да искат своята сие

бода. Сетя 
рАЯбрЯХ урояя М 
■ало. митото я яз сан вот

ВАКСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТА1.1АГ1А и
те стражари Никак*.* ишшаент :не се случи.

,щт ли ги й ЯЯпи МЖМияш
ЦАРИГРАД. 2'Л май На а - ммс.и«> вестни. Ьле- 

фтерос Типос саобшлиат от фронта следното ние 
не сме победени Армия(д не е победена. Победе
ни са политиците на I унцрис и те са длажнм за 
си отидат «витото са провалени и не ше им бдде 
позволено с своето падане да юяелат и падането 
иа народа Мие сме хяажни да предупредим ново
то правителство, че ако Кемал неможе да бжде 
би 1 то поне правителството требва да осигури 
териториалните придобивки и п, 
от ержиьа.а войска иначе ако не се запазят тези 
територии, катас трофага за ( Арния ше последва 
н чною по ужасени радмери, отчолкото може да 
се предно тла След като се инубят териториите 
в М Атия. ше се изгуби и Тракия, а Тракия изгу 
бена ние ше се вжрре* н ю.тините |912—1913 
веел шромми 1Алговс и окбичледно онроизсгени.

II 41411 1*АД. 23 май. 1 рАаките войски иа ма- 
лоазкйския фронт вслелс вие наетАпизите торешя- 
ни били ^жв^рпеио ипотеки и се появи-ти масови 
заболмвамия и признаци на холера I лавното ко- 
мдндуване е изпратило големи санитари кораоии. 
които требва да огради; предиолА!асмите заразени 
части от холера. Вследствие липсата иа меаинамеи 
ти грдцката армия е принудена да напустис из
вестни сухи позиции, дето липсва всякакя вода и 
гори

~Цммтрааа ВМЯАНО. Иаама* < ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, сял ударя а мааа. граххааа мЯиа
сяободягя ая моето отечество. )111Ш1 наш 1Ш1Ш г кгга 1аалм ниша Светя орсмаяги телиш

а Аастраа, Аршткн», Ьвагаа, Браааяаа, Иолувб.а, 
Вару, Ра<а«аааа| ■•р»сао«А9«та а асача* Аамаи.

я проджл
дивя нас Сйедядхм пред 
те ояя дя кяиа едва котсм е ж 
крях. И не оял ря 
хАдрлекя а гои кАрям коееа 
имлиойи чоаешяя слоиясгяя. 
Но аертяяте от е дига я дру
гата сгря» не са шубтт 
газя хеклгоябя требя* да б« 
де и сяегя едяя спясжтелея

ях чегярм то.

ИЗВ/ЬРШЯА ИСИЧИЯ БАНКОВИ ОПЕРАЦИЯ
„а то Iма маЯ-алиасва ус1

бяха
Мккасмгамс и др..-.•и^а * а; и и
Идодлаияие л пддмм а* ср< .) I Д *.
Пдсмгяя» и тсдигаФ>*<км приел» 
Молмме Азия спечеленидрехата»» »•*»<-». 1 • 

е КееЛНЮИ1И 
о СПЕСТОШи) ЮША-.И с

сажйжтл стоапал С.П »ВД *а1ИС»Т»1 М| »*ан яи -
Задам ■

» лиГКИ тх . а*орД1. чеми»
6 . гв1»пт» | 11 аа

и «Щам ШЛК

ММХДМ» -»•«••• сраихт ■*»"■■Всм'
у?о*.6«а яр«хаи«стм|.

(! Ж 0 АСа •ТЯ. кояге САЖДА
Л ХХ «сйяяте. СА ПОГАЯАДЯ в

^ ТРУДОВА БАНКА
|т 11Щ1-И1. ЙШ111-11Ш

т амяотс/ ншидо; 
еди жеги от героя а тия. 
която оцелей са с у бяга ду 
ш«. но гои сте 
зае. която още сте и учеяв- 
ческн е скамсйня. яас. която 
сте иделиитя и ишятя стра
ня. която ше требая да с* яо- 
учятс от то*я урок, и да орм- 
готяяте ииегдавото 6аддшс яя 
и пето отеяест*>.

Той сте яяе. конте ще йод, 
пяшете «>д оки теляка амяр, -гои 
който ще ежедяж в едно тес- 
ло пряктелстао иродяте кято 
Фрялцяя и Ьхигяряя« която 
ше се ооягят лоялно дх поя»

мдддятс.

>И1•жрес! Т17«
у- „п^..«.«.•• т г ср.шу ь........

ЗАПОЧНА ДА ФУНКЦИОНИРА

Я Лаици подписка за записване -е мвмм чмвмв- 
Да иткря мама аоваидиитори

2. Приема гтягг" “ 3
1 Аиииу «одпаскк «а тудяа, от соб0тввчн|О
А ОПРЯ мяаодство аа аа

4. Откри 
1 Яриим

6 месе-
БЕРЛИН, 23 мая. Безработицата ■ ца

цата страня проджлжава Днес • Германия 
стачкуват повече от 60 хиляди мчийори.

яя «ами.
яодяисиазк досткяяме ма а*м» га
ража чрез лаоски.

похаи» »■ У м«е>'»е
**• АРУ

мести * истн» лица а» тжргоаая я организирллаа
5. Вяни ‘сЖ РУСЕ, 26 <аай. Вчерл и аавчера минаха 

по дуиава
торпилйори на пат л Белград 
фрамцуе и, конто отиват в Белград, аа д» а-рз .ч.

край Русе в дунавски романски 
I на пжт »1 Белград и 3 Такава

I :ч„: нспр4«хггс. дд арена,.
ма», мг арем-ате, яр

та, дд яренааагт



ЦР 28».„■пришиеш» пошд
Среялв стаах с рваргш: 

•его «< Д*р. сторете е» »*
я> метал ■ рем, 
м е егамм ас

реалист. ш яат» мятате ■тжржесгеат* по случа* же-
(ЯЯЙИТе СЯ ИИДТИСВИТВ ОТ го*А

: Н.Г.
м< . жаежтМярИОМ, ЯОСТО

«всшурIIIв които «редите бмд могди 
крм МЙ9 слрмгч рани И б«А мм* гу« )Мсгк «яь 

Георги Поо» е отрити Ни, 
*Л» «УРШ».

дв 45 дуисм.тт < "ид но I асрям («1*1
31 Црмм »* *—п»

ткржмаот са чист
оти** ГО*

г#

ХРОНИКА чеяасгаж т пета череи.
ну е бал саасем арасаат ц 
Гпрпог.да* 
п '< Ь> к т пцв гр* 
Убтецдт е аресту

ааиото г креете

ломдон,
» см Л . И1

№
Пяв—и посяяднп 

пожробяосте по богст- 
яото па другарят* ма 
Гмми от Т. Пааард-

Д« I ■ » п*па*, теб то • часа м с* аа-
с раапмждая* рваултагяте от г ■ «И I 

те нгара
Кмете Цятата Ара*
Леят Т 
пид Пия Дягерамда. Емд 

Нм«е • Н «
■умм 1|«и

мри
мржгое* упорито са го- ВАСИЛ ВИЧЕВДмртЬ

■а вид* по «диа слу
чайност расяпап 
фт» а

■е.
САОБЩАВА Г и* от Паоама по телефона: Г» Деяа 12 тая М 45повторното му 

нареждаме бе им аб-
но »а тара су тракта а* пратим а ма светите см* учи- 

тса* Карал а Метода* еенмстаеаиа наш аероодаа, 
аотегаа* раао от Отфая м ядоаднв. яретар* 

а* им гааеяо вежастве В новечта. котето аеро- 
блаио дв трие Млочдаа точно * б 

град разбуден от пума *у

•не те* капра
солвотмо 1МОЖИО Увит от ЧИР03И =Ди МиоГардм
гдуча* Патрон

•Сячяш стт
?ля* ммого вородвет 

вот. То§ бкд трго бугя Я яе 
д* го обуздае м

И-,ардзют* п •
м** ПО С1|«1ада ранната депа* гостенка да араедегаат

ибе кида, че нешо пада от 
И еебстаатедно от ежи годен* васо

ва годквавто сжбрааас аоато ШТаагеяха со жра»сенатите I- 
ж наета Цочо Маао*

а сдстов а оовешемсто «•реаеше саоате красаая
Р"от вето шаси** капата* Карано* 

е* в* —ареи ув*т. Веднага едед та* нешо на 
канута, другарите авиатора 

подаиа близо ю гра- 
хртета ада наетото аето мана техния 
Там бе се стенда вече грамадна

е годеио угорчеаие в Плод 
чиото аастоеиае иа гражаан-

Заачера «ж*т се лтадраяа •«•«та «у
тесто па града.

•аю М16 в 10 ас, сутрав
а* дуаува. Каете се 

. Ботат о
*

Ь 91 Ш-Т1 в^окдяп-еду «Ц ишпл 11 го
си Пролмотм ошАтумИ 2«-1 Iте*
отеи ** Ттротот■ хушу Я 

гжрдвп до тоотом, че е;
го

ЧИРОЗИМАС* иа вт 5-1 де 18 т а дезяфе- 
• града ерв*. гмето Р«гв Всдеа

ваете
ПЖРВОКАЧЕСГВЕНИ
МЕСЕМВРИЙСКИ
гбтоея стопяОт 1-20 в Вараа а

баадт убият бал мегрбааа

* Саедваа 20 » Вчера 
ад* 1

рвгоОСз Орсбаетттсв «пласта- 
те <

I Мо, 1

мо-покмм кбгдзнн ■ мшI иаототт, смжртшн едучш мид яишда
ишо употрешпм.

** 99 15 я«яддр« «гумеияш «умеех*

"ВИОЛЕТ” С*р2Г •
700 кгр риби

•о 400—
• фч 1те«е

тС\са от-е отма ш|; мри Ае- ■г>. #01 ауад «уодаи.
»*Ш м ери. ш р«от С оареиете от горете •телеше от ■ш » ммпм с Морската•чара пра тадр*< 

ареае. ддад еетдр а «ура
ае нои ад се отедд

те аа учдстаса, 
«врана- са

. Надве»
• «Руга а са

»М Сжобщлаат: срешу наема на 2 етажа.
с модерни удобства, се тдр- 
сят пари за поажршвам* 
зданието. Споразумение V 

Шопска Нг 26 т., ,

иГ

БЯНГИЕВ & ДБДДЖИЕВ.
и*****>ж*ЯЯи**жмжв>«,жяаяшважжвзжаврма!шажя|В* и «Ям «И ювя .1ашг

яуаа тдржестаеяо араиаяхдт Пред еди традути аа старТ са. Карат а МстоанД «ун мбетедаат пресво взрова
аа врает. аоато та 
Прядешдаг добре 
ддяер аа адраото а а душ.

Иа I
имте аа аасгра«саагс а уиар 
еча парахода яо дуаш

От 10 аа*е

Г<.

ТМРСНСЕг 5ГД м <яоло 
от което 

вАлчжи1ЙШ1НЦПЩ|ПМ8 • Вдр 
ТО КД

■оогарге (шцотеж хрдав), де

1 седммц* мддчета
2 иамки Скретд

при почетмц сем«Астяо. по 
заплата, хран» и спане. 

Справка ул Македонска № 
5 или в реаакцишта-

миска омрди-

■ от ми
■№г« кошери С големите от к Ипадема, мичетвтд бмдт 27В1^та____  >Р*г*. (ЦШОРМ.

■ ||и 1,11 Д^»мг«ии ДАрмма кздидм. 
ЬЛт чотуроттот. Перачке • |е Чирпкьсм А Ь

254—3 -4

■ «ДО, д Д1ДЦД ду.
декдерирлам отсега места ще ШЩиш остдмдн м м оусп до де*
«даат гдобаааат черта, обай ааЯпга ае допиа. 

Даес аддчетдте бай
• обпмасхото упрааае.

ж (2 авааа- 
яаасаа • 2 сте

(аа
Пи« МФ«та го

«гтен.т, обитавай бабдвогенд 
е котва да уаедача ачаеатера 
са с 120 шока ааага.

пред

на ааетноет аа ♦*,*, ада. гтИ Дармаиснм Сжд.Сая Приета*. Благодарение гуааа м итаата вараа - 
Еаиааоград сдстеащ аа вг 
аа* ата», садят, пухна а ант 
И. •» дава ааа

м гораате да 
иа. онолносех те отесбоатдааа 
°т част от ддата по бддашн-
те арнвежлдннаа

•лса от
ОБЯВЛЕНИЕ м 1842. На осаоманс нщ. 

аже М 6*6 ахаааеч от III Наравно. Мароаа Сдд 
II. I 1191 гол. ■ Ншерим гмгАр мд г-жд

Ллатд Мгдсмд_____ г«орги Лдмоп ОТ гр. Вдряа
кротот Дямо Косгод от гр. Вдряд, м 114« «м, обдвяядм 

1922 год и 9 чеса преди идадие а Ндрмд н* 
има* следните имоти аа ддджюта Диио Ко 
: И « стол» апеаота м 200 аа.; 2) I нерте 

» « 1 к в. У погреб, «ЛИ м 250 аа.; 5) | ают 
ааИа; |) | черге аа «реват Г„ аа П, а. 

аа «00 ли»; I) I коиАор доидшея от 50 ди.; |) 2 *«ггтп 
м 100 да ; 7) 1 идагшмицд

УБИЙСТВОТОДДгиге среда и ежбота а дет 
■■м общ ниски гедтжр от 20 
»от до 20 аогуст гоао

“ н .Варавнен Поща* за
С. а 250

>•>
а а Даре «.ой, ПрраадаВеж.

дек*.стои, д В мдаичериетг) ш I еоргйов- 
ют е бид убит жители ьд с. 
Дервипов — Мит» Кепета* 
тннои, от АхжртюйскИй мг- 
раджи* — Георги Попов.

♦ ПЕТИЦИИ ?От начмото на т в ао
14 от едекграчеедото оглед*
и«е сд бади скачени 25 наета- 
ддшш и е бял идработеи илдв
м 16

^ “МОТ чужда 
■отаота, Мвтвд д 
аарадм а тжрг 
<*А« макари

и
пдетеид м 25 ле , й) 

с "Роеп рамка с джамове аа 100 от; 9) 2 чот 
пифв тжкан м 200 да; Ю) 2 г ^
11) I перде

фа«ртА 
ш фирма, Ч«4 граисфсрид гори. сжщата

Лчер е трибало да остане с _
стаАрато — овце в Лсре-кяой- дадиа фауна м

аа аата- 
амгажмаит. тжрот яаот от

тт
н« 31 адмгемекаемм м 100 да;

И бореил-аоет Хр. БотЗ*^ 
гнилаците ш балг Дяеп 

*я втпрлмум рлУроиная

м 150 лв,; 121 1 «р» «рааспарант 
я 50 ла.; 15) 1 муае травепнравт ха араи аа 50 ла. «ата пера. гранвнааи с Ахжо- ■ «*1И1- мае«ноДаслт, _ Ср:д нощ о. 

чете ннихллт а чуждата мера. 
понеже овчар. Константна» 
се а осоал. Чуй глас а ас», 
ах; вакси, хе стадото а а 
Аччр гапРтааге нер, 
раа* от аестап нерадаша ха 
■и село Ад*р —яоО Ктестха-

22835аоеае да те «чат • гореопределеного наета. • ооредечеанО ПРАЗНОЙКТО
•V ум. уИ. ,,Тря»уши" • 
ме. метра 281 продава 
са. Споразу 
А«я Неделчев, пощете

Срещате чх 
турен гч с учеяачч 
01 • аемпеос.

ту Вараа. *в аа» 1«1 гад Г- ученацаге. ,бя
274—1— Я Схедебея Прасна Д. я. Иввяов.

подал«е «ай м днес . вдоаа вот»т.

/
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4га*. Г*. Варна, 26 Май 1922 год ЦЕНА 1

Димят мтще*м«шм кинВЯРН6НСК7Я
„рйек“©ига естияоот от 4600 пуда

На 3 юимй т. г. 
иааа от порт ВАРНА - а порт НОВО-РО- 

стоям а паса

ПР

СИЙСК 1ми

I И. ЕЖЕ1ВЕСЕЯ МИМШНЕ1 КСТ1Н тарнф. Справям а споравужении а гр.ЬЯ1
ря. Праспаасаа яаптора (таи. «7)

(774 *
пшои 1*3 ми 1*0 лл. «шрмея е к

«• и муш х к ■■
ма I ао
90 | 44. И I «0я 6 телегр. адрес: Н

ПОЛОЖЕНИЕТО |« -Гца Лама С. Топа до
— ■

Г-п Моме Я. Фвйои (Телефонни и телеграфни ежобщения).
не се матт вя 2* готе 

ям у а .Северна* М МЮ 
3 Пмт

■АТ •*
СОФИЯ 25 м Вчера, погато общояарод. 

манифестация е яамааапа арай ямимстар. ма 
тжрговиата, г. я р Радолоя а бая гора а яя- 
нистерството а оттая наблюдавал манифес
тацията. Когато наближили хапаеммте офи 
цери до м-еото >лбепев«лм м-р* гори и поч- 
мили иемом от тех да свирят и да викат ,до-

Неяояяо иата ов*
Нвстоншето »< •> <И

778 -1 —5

АА •
«тр*>рт. п7Сжобщение мота а

\
р«мм чуждя ■
ЛИСТА, « $и м

лу“. Обаче благодарвиио иа благорезуммо
то иа болшинст вото от запасното 
стао повдигнатия шум в бил поиа 
и инцидента по то>и иа

Г и Иеуословеиския Консул Е. М. 1^ЛБ- 
4 днес заякна на курорт за шест седди 
и като свой пжлнояощиик остави г. с«к-

(Т9-1 1

игривите крала. 
То» страх с

■ арест;

■М

Ч>. ГЕРЛИ^С ПАРИЖ 24 яай. Сжобщааат от Врюя- 
ерсния ежаат а едио проджл-

Гвс-
сая: я
житепно аа<едаиие ихелуша г. Жу<т 
пар, който даде отчот ва раввввввнвв до-

Мап ат

а
в. • М

Т. МИНЕВ СИНОВЕ сини сайт по благ одари иа г. Гаспар ва та- т в
и енергията с които той защити ин

тересите иа Балтии.
мероорамлм м]иВАРНА — РУСЕ

ИМАМЕ В СКЛАД:
ПАРИШ 24 май. Г. Хермес напусна Па* и ата том

риж В
за да постиам германското прааитепетио е да

вжрху официозните
почнати в Париж за условията по уравно
весяване иа бюджета и 
германските фимеисим, по които вя 
Германии ще треба да отговори преди 31 
май т. г.

за* отярут. 30 уремл
0-5 и/и ао 3 м-п 1—2.

малаци, пом па
ш берлжци всички №-рв.
13. Ости н1штерц полов >4 3.4,5. б. 7 и 8.

Ости „Виитер“ банатски 32 до 46 кгр. 
|4. Кося „Се. Стефан“, 7. 7*/. и 8 ржце.

—паралии тесла.

Вашшии 1ид дребна жшмрм т стоки
Пристигат ии!

Гаоадая, добра спасифииацин, пада- 
рима черна. 8, Ю, 12, 14 и иатраи

г»
Саяо ае сага се «а-

РУСЕ, 26 яай. Роя. ояомщ. печат на
дава тревога м иабааапата иикаихмщая уп
ражнявана мапосладжк в бунурошкмте ит- 
аори пад подеддияяте иожуияетм.

Обвей, бааяр „Крокодил",
«ям. а а, а

ага аурорт яа
т-

п

БУКУРЕЩ. 24 ва*. Офяахиоаа ат Вагто-
РУ" ежобщаиа, че финансовия м-р г. 
ра Вратиану ша 
да рапоияа проговори с

• Ф*
утро ра Париж, ва 

банките относно ра
ло тящ

В стаиа (ух бе 
гех. сгегяа в ,1 >• к

[Ц
»Р ме ежлроса за ромжнси

У бои, който ат бе мДЖЛГ, НИИТО * сеЕНИ КОНКУРЕНТНИ рет в ржцете иа чужди носители.
280-1 —3 Както се

■естео време в ЦарзгриПАРИЖ, 24 «хай. Сжобщааат от Ваши- 
иктои: официалните кржгоаа ааяаяаат, иа
ажерииаиското прааитопетао ща бждя рав- иктшипц I тш шиш мш положено да ежтрудничи за изработването восетдт Вдрм м яреддо- 

жаг да вм се дадеиа едни ппаи за общо ииоиояшческо преу-
Нит. 1-и Пит. и. 12.МШ-МИ1 изт. инти.
Цмтр. СОФИЯ, уд Леге 2 — Нмв МРЙА. |Д ЦарАГрАдсва 21

стройстао при условие, че всички политиче
ски вж проси ще бждат иапжпио отстране
ни от резнем

Пи—т 
да се открие

е:
1та.

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАМАПА 
т 1Ш ЩАМ - №ВИ мити СМАЙ ■

ПАРИЖ, 24 «хай. Сжобщааат от Белфа
ст: да е лица с 
парламента р. 
лучените раня. Отбе 
ноиощне 10 убити и 10 раиоии.

ПАРИЖ, 24 яай. Сжобхцаяат от Атииа: 
ежетоиииото иа принцеса Елисавета аджх- 
напо нови безпокойства.

сггаш греем
троят ао/

хаахтреляха срещу депутата от 
Тоадел, който почина от по- 

едио да-
«аятрааа ВИЯХМО. Хннн< ЦХГЯГКХД, ЯОНДОИ,
июаокк, ао ....... . ................. .. а.

аа се у»1Т Ш 1ИКГШЙ 1(2Ш Раса морската гуляят : 
построя Г]Ааотрмя, Аряммхтяяя, Бвягия, Арааяяяя, Иййуя4ва, 

“ ГМ ■ «ехтях джржхха.
ЖОТЗА

; аа «
МВАРШВА ЗСМЧКН ЗАИМОВИ ОПЕЗАЦМИ трм м

=; т
У6ЙЙМЯ, ЯЯТЯ I

АМ и с летядруга тжргобСкМ девумея» 
Блинарм* в ч)тхгввв* ЛОНДОН 24 май. Според егеиция Рай- 

тер, слухове лроивходящи от Трмпотггаимк 
отбелезевт започването ма една 
офаизиеа от стреме иа и-галмеиските 
срещу арабите бунтовници. Операциите се

в юхомгкрйиг м пилвии и се САДДДДДТ трдмАдДяв см*-40ОЯВ6 И В.14ЙВВВС НХ чекова.’ Сргшу
И6ВИВ N гглегрйфичгски преводм. в

' хргупии писма 
ПО КИЕДИТОРНИ СМЕТКИ 
оо спестовни КНИЖкИ

■ яр А Пр.*:ао споразумение 
с §*/, годишна ляхм

сяучЛл: докумеитн крцЦтя. мрихитив и др
в тужлн ваяутм.

:
обиАСЛАТ КЖЯрОСД 90-ОбСТЗАМ

водят от генерал Баделмо. я без
(М-м,

ВИЕНА, 24 май. Вследствие 
ивправена ■ Генуа от Хакцлерг И!с6ер г. 
Сигмуид пристигне тук е помеделиик. Пече- 
тжт единодушно се редае ме тока сейжде- 
ие. След своето зевржщеие от Геиуе г-и 
Шоберт изкезе задоволството си от голе
мите 
пред

1Тв хжржя те* отгозеряа и

Ш1Я0 УРЕГУЛИРАНО МЕСТО
„Сжбориа“ 900 ив. метра, между сж- 

Н. Кисели Юиюлис и Ииоиожов св рааултатм добити от Аостряя както 
Франция, таиа и пред малкото сжгаа- . ЛГ-1

Спраода ул. „Сжбориа“ 14.
\



1

*.
КУРОРТНА ВАРНА.
Пусм са • цирколацни ги„ 

.Оавабус- афт .Фгтт-, ааСто

берат. За цента едни ат■редита и 
Австрия. Ромжния 

иДОтосяаяня се ебяамля гетеаи да допри- 
т аа ежаетаиоеяяаяе положението

по патросате м бил усилия до като най-после сполучилсоаото ааадравяваие да се аапохиае с Николова и ааджрзал
■тае с иего На от аа-лрия сяа аке до икаастара <* К„ 

«а кокс ос.Мпринцип ся от кавака ет свои-
си Н| сда ия
иего да отидат иа

ша, а 
|та ■ таи да нищу- 

II—пя— са 
боа д а

аа «>.вадаепрааесамааеи^ 
« Ции аа бидета отама.
архшаас Са. Кокгакгая к ле 
— дд ДДС, а >• асаиац ар-,-> 

в аа сакаторк^яа пра 
ваиорамж а сакка оааабу 
Спирката а Варна иа оавабус, 
а а прихвате МВ

■те лрааа.
ПАРИЖ; 24 дай. Г. Пмрпоит Морга и, 

атаршшкии представител при комисията, на 
шарена от реларациочната комисия да ра
зучи, вдздожнооа за отпущаме на един 
международен заем за иуисдающа се Герма
ния, пристигна туй • вторник вечер, идящ от 

ц гдето той коифермрал с главните 
лондонски банкери.

■Т<ват в
сжп иа т<

|та иа „
Пр«з иоща, кога то Нммопов спал ниша

1Т ОТ Дру> ИТ« СВОИ
дат Николова и го одушват. След това оби
рат су «ите, които се иамирвяи а него и на
пускат вагона. Сутринта стдициоииито чи
новници прикачват вагона кжя влака за от- 
пжтуадие Косато вливат вжтре чиновници
те остават като гржмиати пред ужасната 
картина м веднага донасят иа властите зя

ДО!

срещу бщ 
р*рм* .Крвстм*. а за илиастн- 

яче * 
живущите ги» курорт- 

маге мада до маластара се ,.р»е 
мат а6- кхтн пра леки усто и» 

РАЗПИСАНИЕ:
7р*ггъа ок мжнастира ч Взр 

и • 6’ | часа преда обех ■ ; 
часа след обед 

Трлгва от- Варна за манасти 
ра в 8 часа преда обед и н 
часа а 10 минути подир обед.

по;
ра орел самото
>

вМВНМ, 24 май. Тайния договор между

соеите ефекти Правителството в Хе- Полицията веднага е взела бжрзи мер
ки за залавяме иа апдшите — убийци.лаимгфорс е в оставка под натиска иа боп-

е и вжзможио е да се конструира
шбуса

Васил Текекеджнеа
собственике—имрвммо правителство там.

ХРОНИКА.Германските вестници недвусмислено ве
че заявяват, че този сжюз е пжреата офаи 
зиаиа врачка срещу версайлския договор. . »та гра

доаз до Щб
ПАРИЖ 24 май. В-к Журнал де деба М р Цанио Бакалов пристяг- 

над мсщес с секретаря на ми 
мктерсмия сжает г-н Абзджие* 
■ Русе, за да п >срещ*е тук 
полската делегация аа земле дел 
скВ» конгрес начело с г. Вм 
тош.

заседатели зипочаа рвглежда- 
нето ма дела за тежки прес 

го и
лого за убития руслярскм у-л 
—Георги Поооа.

Саород известната а Цери 
град се е помила чумата.
Пжрвии случай ст е коисгата- 
рад между руски» е бежаици

яервд, че размеиата иа гледищата между агним) и гина. Прадш
йа м драбиа м минна ви
А»*« МГ Зря,

Хермес и членовете иа
, макар и да са запазили де сега час-

ко га плени* между к)
■

ШШтен характер, посочват вжзможиостта да
"Фт» ■ ч варКТ

се 1мери почва за разискване.

4ЕМУА, 24 май. Руската делегация ков
кия-

тво ДВ сключи тжргооски до
•чера ма сжсгеяЖжго се вро- 

тестио рвдикц.знт са брате го
вори адвоката Ж Желябов а 
«ала „С*еаимеи, «' С «брание- 
то и добре гюсггеио от гра 
ждзкетвото.

вя остана туй гледа да склони

Ч И РОЗИс мел.
Учятедсама са чет при пдр

вомвчзлните училища иа 32 т. г 
взе следните решения учеб 
нага година в всички пжрво 
•ичаляи училища се з па рижа
с беседи, които ще почнат иа 
26 юявй и ще траит два дни 
Ша се даде на 2 юлмй го-

ПЖРВ04ЛЧВСТШ6И 
МЕСЕМВРИЙСКЙ 

ГОТСбй СТОКА
ШШ): Сии Гит.1

гв мм.

ПАРИЖ 24 май. Датата 31 май се смета 
■ечат аа сждбоносиа аа мира мс-■л

жду Германяа и Франция
Ако Герма йчр* аа раСарапии <*откаже щя иап реяа-

е Франция да прметж 
кая нави санкции, като оиуяира иоеи 

части от рурската област. А тота може би

40продавай* приема скумрия —
15 парчета — 1о яма ШтоиШОколо 50 душа руснаци край- 
(елови войници бидоха иигер 
ни рани в Русе, иа постоянно 
место жите четно

Воймвк трудовак ог ома* ро 
та, които приготвя в Лошота 
траверси, завчера е бил пре 
мазти от едно джрво. Вчера 
изджхиа в джр «а ината бол чипа. 
КАдетс бе докарам за да му се 
помогне.

прие гинаха учеяичи ем гмур
нем от Старо Загорската не- 

пжлча тжргоасиа гимиазия 46
душя. Скщо от Сгаро-Загор
ската девическа гимназия при
стигнаха ученички екскурзиант- 
дм около 35.

ща комплицира още повече (жеиието лишим утро от ежтнте учи
в Европа и ще застраши окомчат лвща и годишен отчет от пред

седател* ив пжрао1 
учмтели.

ти» ваадов чужд* мч* * ям 
рмйапа • * 
а тарл

Б€РПИН 24 май. Фииаисовия м-р се за
ет Париж с добри резултата за пре-

ге

говорите по реларациага. Панаира в Братислава—Че
хословакия ще се са стои аа 
9—16 юли т. г. Тжрг Инд 
Камара е получила нужди*ге
легитимации, с които желаю 
щите да посетят пакамра могат 
да пжгуавг с 30“, намаление 
по чехосаоа железаиии — и с ? 
754/о намаление при визиране 
на паспортите.

г. терм
«миа бярмаи ПрщПАРИЖ, 24 май. Сжобщ. от Рия: Првздие- 

* то по сяучвй 700 годишнината от осио- м Л И. 239-44
ия уннверситетя в Падуа се из-

с п тя тжржостаоност в прие яке- ШШ • 4 декара «в
14 (2 впери 

|2ер 
ро) в най жявтметта нурер- 
н« «есткост иа 4‘/, мм т
греда м икевге Верма —
Еаисмиогред састоящ с« ет
дм егем. седем, вужм • вит 
ре се дева под наем Свере- 
зумеиие чрее едаммме^емеета 
иа и .Вариемене Поща* ш

250 44

ив крал Ваш тор Емануел.

СОФИЯ, 26 май. Сжобщ. от белгряд; бж- 
ВГпревята легация тук опровергава ежоб- 
щвинето ия ержбеките в-цк, че Бжлгармя 
в сключила тжрговски договор с Русия.

БЕЛГРАД, 24 май. Вследствие сжммите- 
яиотв резултати от втората операции, иа 
«овто бе подложена лриияеса Елисавета, 
романския крал поиска телеграфически от 
края Алексвиджр временно отлагаме иа кра
лската свадба за 8 юиий т. г.

Саоощаваг ни от Пловдив. 
Преди десегаиа дни Ве зало
вен в Сопот ювестпия бз».дит, 
са подвижник нл Главокл и 
Христо Наколов, имеиуем Те^ 
некеджиягл. Той е

Пристигнали пере хе дм ее ту
иаиието пристанище

С X,Ю*>иер‘ белгийски, с ‘259 автор нл
редица грабежи, некои ет комто 
бмьали

топа сгски между които и во
допроводни гржби.

.Жили
с 240 тона стоки.

,Цар Фердинанд“ от Цари 
град с 28 тона стоки и 112 
плсажери.

‘ .Аядрос“ гржцки, с 170 то 
на стоки Ще товари от тук 
«армии храни зл Цариград 
Пиреа, Мдрсмаия.

,Лунл Фресннс'' французщц 
пристигна празен. Ще товари 
зжрненн храни за Марсилия

. Акрояоллс“ лмернклчекн с 
мой го лрнстмгнаха 24 пасажери, 
замши празен за Кюстовдли 
И .Г
ТОИД СТОИЛ.

ПРОДАВА СЕПРАГА, 24 азЗ. В-к „Народни листи" 
|«жда едно московско известие 

иогажрждама приежтетвието иа гер- 
маискиа генерал Бауер в Москва, кждето 
•ма бжда делегат иа германския генерален 
•Ма*, аа да рааисиаа относно условията, 
■ри които Германия ще окаже своето са- 
даАстаме аа нреустронстаото иа червената 

Сиоред сжщия в-к плана

ауасоае.арадружшаа а с
М|Ж‘ холандски, убийства. Преди искоако аарбоааетдай

малко употребявай Прегдеисдв- 
не и споразумение в файтояд- 
жийсквта работливия мв Сто ви 
КрАчмаров ио Добемчиж мжт.

този разбойник е бил откарай
в Пловдиз и окован в тежки ве
риги. е бил юстанен временно 
в Таш-Капая Темекеджиатв
е бил обвАрзвя с една дждга
верига, които била поставена 
на ишьта ШИ СЕ жена пре-му, обвл раааи с 
единия му крак, а краищата 
н сял е сключени ив едни джр-
вен стжлб в стржжарсивта стая 
на Таш Капия, за да бждел 
надзора вжрху му уж по го
лей. В неделя през поща То- 
иекеджията, обаче, за голема 
изненада успева дв се освобо
ди от оковите и да избега. 
Кясто обяснява гтпя»5Т«^ 
бойиика успел да намери по

за излоя-
1Я ма жвлязнмте яжтмща Москва, Коя 

■о, Лятроград, Кмоммгсберг за превозване 
гв «иатврмаля сжщо се е разучвал.

при почетно семейство, до* 
бра заплата, храна и спане 
Справка ул. Македонска N1 
5 или в редакцията, до-м

СОФИЯ, 26 май. Сжобщааат от Тжрио- 
ЯВ Сейм вя, чо преди неволно дим штам ярм-
СЦйТмали ядящи от Свиленград младежа 
Николов заедно с байца си. Двамата, баща 
• от» направили изиои тжрговски сделки с 
СТОКИ и ежбрали по мек о ЯНО хипвж «егг 

2 последствие бащата е заминал за 
9триа Бжлгария, като оставил смия си 
в Тжриово-Сеймен, който лжк гребало да 

лемград.

ВАСИЛ ВНЧЕВ|иед" ходаидски. с 120

По случай
стратааяо деление на страната 
ни, назначена е от и ствого на 
ажтрешниге рдботн специално 
за целта коиисия.

аревести яагеееее се •
Г* Ами 12. ти.

новптл

креватите едно парче тел, с 
помоща на което отворил ко-
фармхе па веригите и в един 
момеят.

ши н
ЧИР13М5В участАка

Т- углавното Всичка дремели, той успеха 
отдехелиг прд Кара. Охрата да «е )имжам а«)а6< леааня 
С*д с уисгиггр аа еждгбаа» • а* Юб' га.

Имиим души ялаши се 
* (радя мяартируеа

От I юаай т.пауна вят, че 
**«*« си еуятдтлю- 

< гр-чилии «уми и решааят да га <*■
[Течвтнииа .Зера*

V



щщ ~
■

Вярна, 27 Май 1»И таи. ЦЕНА 1 ЛЕВ

№№ТШ И0ТИ1Н-ШШН ГСТНварненска
„риек“

вместимост- от 4500 пу{
На 3 юний т. г. пра ПРЖВ РЕЙС 

нааа от порт ВАРНА — в порт ИОМО-РО- 
СИЙСК. Вяема стопи и пасажера па 
тариф. Справки и спора ту мания а гр. Варна 
уп. Преспавска кантора МАВИЯИ (таи. 117)

277-3-3
во 150 т. квадрат** е м.

ВСВ Й лупв. и X • 1..иж) телегр. адрес: Варна — Ма вия м.

ХРОНИКАПОЛОЖЕНИЕТОГ-на Пика С. Толедо

: фщЬ.— в — тт
Г-Н Моне Я. Файои (Телефония и топографии с ас общения).

Синка прастягяяха екеяур-качен; на 28 тото в 4 ч.
3 По а. 1са. ад. в ДОМАТ

СОФИЯ, 26 май. Вчера щ 3' * часа след
идещи от

■м уж. .Северна* М имат ученички от Старо-ше се 1Нмемат а аим.т км. пладне с експреса пристигна 
Генуа на тукашната гара ми* 
седателя г. Ал. Стамболийски, мря на фк- 
нансиите г. Турпакоа и другите 
гарата делепацията бе посрещната от м-ра 
на вжтрешните работи г. Р Дасиалоя, м-р 
Янев, мр Омарчеаски, м-р Радопоа, м-р То
мов, м-р Манолов и председателя на на
родното ежбраиие г. Н. Атанасов. Отсж т- 
ствува м-р Бакалов, който е аамимал та 
Русе та да посрещне мдащите от Полша 
делегати та темеделския конгрес, на чело 
с бившия м-р председател на Полша г-н 
Витош.

Загирсипта |. Дмс и-заменя отделян покаян 
278-2 - 2

тжр пред- привиха излет и околностите
« града.емоие. На

Пристигнах! еискураииитяЖЕ1Е31РСИ МШ1ЛЕС11 ПМЯШ1ИТЕШ
<4ШШЕЩИЯ „СНИШАЛ иа русенската д

иазия. Те ще ирестоит тук до
“ » 45гр. Варм, ВуявмрА „Марша *||

зданието на деи.Чмамя)

и поправим. Самяммге м тараМ
Сааом. която 
трака а Русе а 
е отжрям фябряят м араяатя
■ лру!

о ЦЯ1ШН аахактааа и предпазвам от 
ииня пмрадас кайсшдаа чуастаятеамог. • Варят

В На гарата бака още и вишите чкноямм- 
ци от вжиижото м-ство, дирен, иа желеа- 
иицита, множество депутати и пристигнали
те мене в София делегати аа аемеделсиия

I, д«емнем. Ини» ■ яамааа ааатаря, 
• таиш уред* " ирят ■ т.гжкштг

Изготоямм креяягя ■ ару*
им я по поржчвя яо

ияярм НТИЙИП и «яя вмгвяДм, чозеряя мотел, с ак|
няДсторя ■ яуяоияяая. пято ая- -«РШКЛВИЦ вградя имме

и мотрвДая > ям.
иятвр-

РИМ, 28 май. След своето 
от Геиуа бжлгарекмя м-р председател г-н 
Стамболийски отправи до нталияискик м-р 
председател г. Де Факта едиа телеграма 
с която благодаря аа горещия прнем ука- 

и италвмисккя 
*-Р председател 

та отговори еже следната телеграма: .с ми- 
ежл по вас и вашите най-горещи пожела
ния аа все по-широко лрнателстяо между 
моата страна и благородния бжлг. народ 
благодаря аа вашите искреиии пожелания 
и ян отправям моя сжрдякон привет.

СОФИЯ, 2В май. Вчера б н Лелоениа 
часа след пладне м-р председатят г. Стам
болийски аамкна аа двореца Вра 
престои до 8 каса вечерта.

СОФИЯ, 26 май. Конгреса на земедел
ците се откри днес сутринта а 9 часа преди 
обед в манежа на военното училище. За
почна се разглеждането на лжрвите ажп- 
роси от дневния ред иа конгреса: тактика
та, гласуваните закони, приложението им, 
аащо неиои не се приложиха и пр.

Около втория я третия пунктове от дне
вния ред се водиха по-оживени спорове. 
Тия пунктове са: споровете между минис
трите помежду им; споровете всред парла
ментарната група от болшинството а кои 
ще бждат новите министри, ако евентуално 
не се постигне споразумение. Решение днес 
до обед не бе вземено.

Днес министжр председателя г-и Ал. 
Стамболийски ще се яви пред конгреса аа 
да даде отчет аа дейиоста на бжлгарската 
делегация в

СОФИЯ, 28 май. Сжаещанията, които 
стават днес и утре на листата с ржковод- 
ните тела иа дружбите имат дам главни 
цели: пжрво да примирят м-р председате
ля г. Ал. Стамболийски еже м-ра иа фниаи- 
сиите г. Тур лаков отношенията между кон
то проджлжакет да са крайно обтегната 
и второ, щом се постагие помирение да се 
изработи резолюцията, конто ще бжде 
предложена иа конгреса, аа да бжде гла
сувана като иа митинг.

В политическите иржгове не се вжала- 
га никаква надежда вжрху кавгите иа ми
нистрите. Колкото и да се карат по между 
си те еднакво се джржат аа власта.

СОФИЯ 28 май. Сжаетжт на мажду 
сжюзнмчесиия ликвидационен орган с лис-

яояоаяя*ам
Дм .! I* я града «е> 1КШ друг» идж 

Паауааа птара. |щрмр вииая а аадаа <ра*я
■лира: ярляям, аярая «*

разиграе аотаряя с ярешатя
ра6о:сяя от утенпкяп ота др. питки аадалая л

уаяатда .ТруаО-■оатамрх аадоарамда, Рана а раааа друга 
ат гцЗ му от Ит народ, 

г. Де феаг-ЗЮ—1-3

Уп 9ПН1ДДШ Н1 ?1Ш ШСШ11 адш т
Вириеч. Окржж. сжд. вчера 16
т. и. разглежда насрочените

Саяяза саМи I Лолов $ Щш ■рее ОТ СЪЮ
ЗА ПА
овална сдружения ■ Еи.жврии.
на 12. 13 ■ 14 юний т. г. а

I, КЖДвТОда нзрабства всввжзиожни врата, прозорцв, 
■ всякакви други елегантни джраеик изделия, 
конкурентна. Поржчии в ул. Чирпанска М« 5

254—4—4

Нешо Грид< 
ска сцена В

на
(. 29

т. м. в театжр Рингов ще 
бжде представена от гевтаф 
.Сждая и ежех“

о акцизното управление)

РНЕНСНО КМЕТСТВО то велико творение на X. Сви-
кеевич .Како Градеши" пра

ОБЯВЛЕНИЕ специални декори, костуми, рек
визит, и с участието на цжр-№ 11457

гр. Варна, 26 май 1922 г.
ковкия хор на Ад. Кржстев, 
оркестжр н балет.

Наскоро ще излезе Ш бр.р допълнение на обявленията под 
[10248 от 11 тото и № 10458 от 13 
р, публикувани в брой 39, стр. 8 на 
кржавен В-к“, обявява се на интере
сите, че на 2 юний т. г. до 4 часа 
р обяд в канцеларията на Варненско- 
[Окръжно Финансово Управление, ще 
Произведат търгове с ТАЙНА конку- 
!ция за отдаването на закупчик:
1) Общинско право „Сергийно“;
2) Общински налог

на списанието .Литературен
лист. * Ржкопиагге да «е пра
щат до редакцията Бяг. Тео- 
доров .Цар Крум“ М 6. То
зи брой ще бжде абитуриент
ски

ференци*.>у< Роклиам за всички соф ещед. 
вестници и за . Вараем*й 
Поща“ се приемат само и ве
стникарската агенции .Куриер“ 
до бирарии ,Бмкм" а пеш 
панилиона в морсмитв градина.

Професор Флимдер, който сза право копане
изваждане: камжне, чакжл, пяежк, 

юве, лед и пр.
Първоначалната цена, залога и вре 
о за което са отдават сж означени 
орните обявления.
Тжржните книжа сж на разположе- 

Общинското Управление.

едиа научна експедиции се на
мира в Египет, при едиа раз- 
копка в околности на Кайро 
е открил едиа гробница и ежа- 
сем запазено в нея — женско 
тело. Научните изследвайки ко
ито са биие «аравени ажрху
той труи, си оиааиии. че- ди- 
тира от преди 8000 годмнь 

ик- тметр, 
без да се е разложило ни вай-

В Том
1А КМЕТСТВОТО.



ПОЩА**Ст*. 2.

I ---------. тж! I МО М 218 от 19 май предлага даа миде
на проекта, гласуването ма което «е иска--------

паса е леою 
иго сири топI

I
сжбрение. Едеиее законопроект се отнеса( аа^рааоржжааането на граденото 
сжгласио нйойскяя договор, а другия аа

картите.

училищата и сдруженията.
Бдагерм 150 руо м*«*и 
е Враягеломт* «ферд.€ СОФИЯ 26 май. Дружеството на стопи, 

журнагакти в общото ся ежбраиие 
26 т. м. реши: протестира против попити 
песните убийства, протестира против убий
ството иа директора иа в. Слово Ал. Гре 
кое, второ убийство след това иа Н. Пет
ков бжлгарски журналисти.

Протестира против пюта упражня! 
органите иа власта ажрху отделните жур
налисти, протестира против систематическо
то подстрекателство кжя саморавлрава и 
убийства проповедвани от иекои печатни 
органи, срещу които власта не реагира

Вжастаиа иай-еиергичио и иска да се 
вае «ат сериозни мерки да се тури край иа 
политическите убийства. Специално аа у- 
бийстаото иа Алекс. Греков, аа да ся

1 У добре! В С уиз устои «а 
твлмофабракнтате а Бали-I

I ра*.
Почната е нгче • Карлоао

I дктвпоанта аа режат* аа жо
отп ПКРИЖ 25БОРСА

кядбио сключени зое/тЬ
СафМ. Н Ма! 1Я2 гойР

а МК -
13620

Швейцария
Ню-йоряЛ 136 25 

60850 
1239 — 
711 —

и 600 1АРИЖЛондон 
Парих 
Италия
Цариград 
РОИАИИЯ 
Гермние*
Прага .
Виена 
В.-Пеша 
Канада .
Югославия 
Белгия .

Пристигнах» иного очммияте 
цигари Томсиян всички качест
ва в вести, агеицм ииорсяа

б 1-МО
703,- 

Й9 30 —ТО и 28950«•
93 —92 70 иот ьсекакей подобрения и дмиерсии иа*

М IВ 46 50 стояла следст 
ма еждебеи следовател в лжлмото под— 
иеи— иа когото да Се поставят всичми по
лицейски органи.

то да се повери
261л136ииX 135

Настоява да се дадат сериозни
тт ции за живота и дейност» иа ивр 

иа свободната бжлгарска общество— в 
литическа айиежл.

с*

«I КЕЛ ГРАД. 26 вай. Вестниците, ■ 
навеждайки текстуално телегр. от» 
от геиер. Врангел до бжлгарсмото

т»
Н Йистадирвм • в града ии 

джриодслска фабрика „Лонгуз" 
и енергичен наш

телство, казват: сне да »»-
явим. че белградското правителствоот•1
ие е »и а яло за изпращането — лодоб—сжграяи.аиии джрводелец иай-т

. Всяко тжлкуаа— 
иа телегр а ада та и

стар г-в Владимир Христов т^двграва 
Му текста 
сочи удобр

ччТа иа геи. Враигел е иалжяио 
Югославяиското правителство,

Фабриката е снабдена с най
усжвжршеястваните машини н 
ше се завежда от спешцлистн 

по всеки джрводелс
на
т

ки отдел
Тази фабрика идяа тжкмо готовката в негова територия 

сочени против джржавите. с които то еенавреме да задоволи надига
кя щя се строеж в Варна. Строи

телите ще бждаг улеснени с 
бжрза. акуратна н чиста изра
ботка

иаадира в положение ив вир в
г° запаси това положен—.

Геи. Враигел ие притежава в — ще 
твжава никога едмаврата прозорци и

всякаказ вид мобшли. вяиска територия и правителството —
позволи образува—то иа 
та територия.

Ано една лодоб— сила

Фабриката е инсталирана 
• собственото новопостроено 
солидно здание на г. Вл. Хрмс 
тон до II ооляц. участлк ул 
.Лозарска".

Ние пожелаваме успех на 
крайно предприемчивия г-н

с

ТВ»

•ш бя СЖ]—ше правителството 
да в разтури.VI

М са. обед ИМИ БЕЛГРАД, 26 —й. М-р и 
Пашич ежобщи вчера — «

г. • <ев <
Христов. бнмал ин варта .Арвба МО

своето мнение вжрху проеагга 
торий от името иа Л. Жорж зв 
итало-югославяиския спор.

В-к Политика уверява. — г. 
приеме в общи черти лредяом 
ще прелоржча някои-------------

Правителството —товари вч_, 
чич да изработи в тази сяшсжа 
до П. Жоржа и италианското

аетс еКУРОРТНА ВАРНА.
Пусна се в цирколация гелен 

.Оииибус" афт. .Фият*, който 
ще свжрзва целото еаксиноград 
ско шосе до мжмастмра Са Кон 
стаятин. Пжтннка може да слезе 
на коя н да е гара по самото шо
се. Цена на билета отиваме и 
врАщане Се Коястантмя 35 ле
ва на лице, а за всички други 
спирки ■ за санаториума при 
ценоразпис в самия омнибус.
Спирката *а Варна иа(омиибуса 
е в праздяото место Срещу би 
рарин .Кристал", а за мжнаств- 
ра пред самото площадче. За 
улесаеяяе живущите по курорт 
ните вили до мАяастира се прие- 
мат абонати при леки условия

РАЗПИСАНИЕ: тмяиу се среац— с тшшшшт ф,
Тржгва от мжнастира за Вар- ввтв ма ,Ьой*»йгмпто

ма в 6*/. часа преди обед н7 ИВ ^реисвото
часа след обед. в турнал

Тржгва от Варна за мжнаеги ните иа сжмтите и 
ре в 8 часа преди обед и в 8 
часа ■ 10 минути подир обед.

С почитание: 
собственик омнибуса 

Васил Тенекеджиев

КО|
роб След те*. Нв яо*м1гм а
1ф1
лея як «0

г. сумм. а
реда нв Пм от с

да укрме
ям

сумасе
|ге бива неавАТИНА 26 май. Народ—то от

в следглас у— доверие — новото 
201 гл. против 30.

с *Нвму са ИЩВ'
аа зв ането в окае е. И ногато гей ■ 

убмея го взрага* 
■о-риио, че сж от С Врече*.

ВИЕНА 26 мвй. Квби—тжт че е от с
таената си. неЩ

■уж ПАРИЖ, 25 —й. Р| са в
■4

в Ге-I
иуа относно завземането 

та в
направи Фраиц—, ако
падиатз.

В-к Жур—л прибав

■А <
;

П
тиену идва даМИГ ::

Ями
5
виж ■ да седадени иа Братмяпу 

той е бил сжщо ум 
брава солидарност, 
сжюзиицм.

«ар» ш ням нане
ЙЙ

са спреостжпва се кржч 
мерения дюкян с доб
ри условял я достя ху- 
бяяо място ия града.

*\* ПАРИЖ 26 май. 
пояаиитя яа хагеяата 
дат разпратен, а 
датяля иа геиуеахата

•т &' ГР<
Споразумение чрез 

редакцията. 268-2-3 ет „Зора“ — Вор**аПечатни!■



>ПГ. 1 ____

ЧИСТО Ай
ЧИСТ ИЛ 

СГ ннмякп.
САПУН

ОТ ЦШШ ВБ роти Фвт ш а
ПРАЗДНО УРЕГУЛИРАНО НЕСТ1
. „Сжворя*“ 900 ат. емтре, 

'■•Д« Н. Киселя Юинм ■• ао 1-ао а.
продам. Справка ул. „Сж I“**.М I «ви 1ТМ1м «

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА:;1' ' г-ил Ат. Цатмои
— ■

Атанас Г. ТопаловГ ( Телефонни н телеграфни ежов )■

Р(Ноп 2В ма* 1*22 го* а 6 маса 
•в-а • аожат М Ненао М СОФИЯ, 27 «ай. Делегатите и гоститеСР

ма го) мавделеми поиграе мпоитдл■ гр Промдм. уд .Цер Киот* 11. СЛучаД
кер-Ьайрам *.: да пристигат но ояржхаа. Наглежда че 

троса йена да бжде посетен от вО до 60 
млади души, аа моето претендирам аеже-

•ие се прмемзт в тота ма
4-1 Я. <аг»рб

делиите и наето искаха иенои. 2а том
чат работим сеаои и топенитея руски бежиш и тжрговцн! г*
Забелввм са пристигането и ма мможоство кжм

ма 3 юияй заминава за 7* * аа 
м I бм

теми о 
емблемата

оммчеии с орамж
аамедемемма мабимет, смета* »<

ШИШ I аа ма коАто сигурно ще бмд« променен. ■ Я» 
■■а •Вмсп (Iпо групи о- 

бикалят греда и разглеждат забележмтеп- 
мостмте му.

а
от гот «.■ОТОРНА ГЕМИЯ ■ щ

штт мраи м
тррм

СОФИЯ 27 май. Делегатите ма вам е-18 милм, ЮО тома я дамския конгрес пристигат ма групи 
колко дружби ат провинцията. Та м„НАРТУШ“ во
прм центре м града миело с и]

вол ОЙД. 
кумрое «е гемра от
,Кдрт— от
га мс се

К.пасажери, стоки, колети, писма и
па ;

амте дружни км. Ппакардмте са орамжамм 
магпасени

1*^
уп. Преславска" „КАНТО-

289-1-2 пе рено а Софии, 
на П|1апнмр|| дружби <

етф-10Р“, 3 етаж. още м гарата.
На ппакардмте личат лоеечето следните Вае* Мая и
надписи! „ИСКАМЕ СЕЛСКА ДИКТАТУРА" 
„ЦАРЯ ЦАРУВА НО НС У^^^^^^^ОТм. »'Утре сутринта се ореАМЕРИКАНСКИ .су-ГО
манифестации, която потегля от маиомка • от1см «е щаттоиио я • часа и 30 минути по опредено* 

ред по окржзи: делегатите от Бургас* 
окржг, Вариаискмя, В*диискии, Врачаи* 
. Кюстендилския Маистжмлийския, Пащ-

6*4масла. цел —
амте ученици от самото уот 
ятще Забавата

то
гаа > каси и

а каси и
го

ст еастоа«жилийсмия. Петричкии. Плоадмескии, Ст.- 
Загорсиии. Софийския, ТжриоесиииОРИ НАЙ-КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ и Шу-

Дамя а Варя от туааж-
От окржг до окржг ще се слама дис

танция н.й-жалио от 20 метра.
Манифестантите ще бждат 

редом от в 12 души.
Мумиите от ясени окржг ще се сдА- 

рат медно и ще мстамт м

Сжщо рааии коломиалмн стоки, гал- ааге ясараяш. ж а грам са 
ММламарина, геовдеи и джа

за286-1-3 при

ЧЕР8ЕН0В А КЖРДЖИЕВ - ВАРНА е 25 е.
иа ок-

Са*М* им а°ржга. Знамената ще баедат раалр I тн
И* редовете, планардкте сжщо. На

от II кай се I.нита дясктницн и сто-пищи се вжалага чай-

Т. НИНЕВ снловеЛ
е варна - русе еД

голяма бдителност и Строга раапоредител- аослтАОТтв от! и верност аа вапавааме 
манифестацията.

ИА*
Жените ще са групират

и дисциплината а . уоайп от а*
катпо окржзи и ще мамифостират в предните

редове иа всеки окржг.

П поето отутлСОФИЯ 27 май. Заседанията иа малкия — от от>1ИМАМЕ В СКЛАД: конгрес са тайни и нжчко може да се раа- 
бере какао реша а а той. Наиои аермт, че 
м п-р председателя г. Стапболйсии ще бж
дат даден- повторни пжпиоаощп м упра
вление, м разтурване м народното ежбра- 
иие, ако том се наложи, аа обявявана м 
диктатурата, аио блока мпраии опит да ха- 
влеже «паста и аио се имжрши покушение 
вжрху пей ой от и-те Обаче наглежда, че г. 
Стажболйсин е бил атакуми 
обед. Имало недоволство от дейности м

и аа
•редаого

Ь Пажарниа черна 0 5 н/н ао 3 м к 1—2.
2- Шини, обли жалеха, иапжци. чем-

верпжцм всички №~ра.
3- Оста „Винтер“ полов. Нг 3.4.5.6.7 и 8. 

0*7** „Внитер“ банатски 32 ао 46 кгр.
*• Коси „Се. Стефан", 7. 77. и 8 рдше-
5 Чннжшввн бон, беанр „Крокодил", 

Жисраям «аела.

Мнк« мд дребна жемзария ««стоки 
Пристигат ми:

Геовдеи, добре слесификеция.

К4КТ0 « 44 ОТ ААДКГ ОТ рОТ
м ОТт*41гге

Д< 44
контрол мрху продукцията Ш

ера спад

22ариод 
те олераоаа ар. 
каса ще стааат 

де. до 4%

оиржжахащмте го.
Пжряаате атаки, докопното ии се прости

рат сведеният», вчера след обед са се м- 
сочнли против и-ра м хемледелието г. Ап. 
Обое.Той е бил остро атакуми. Нерва ся, 
че щя бжде принуден да напусне кабината.

аркас-

У|
от 17 ».

Р"иа черна, 8, Ю, 12, 14 и катран
коа а аа честата иу е IСОФИЯ, 27 ахай. Предварителните тайни 

хаседамии иа дружба шиите водители, 
които ще се опреде! 
м конгреса да гласум, проджлжамт.

Стамболийски е ваел в<
наложи___ .
печатали е е. „Победа“ че: инал в Генуа

и
ЦЕНИ КОННУРЕНТНИг чея

ора варя. оир сал
X Джуроа.

Иа 22 т. в. • гр.
рит е а 6'
бухадд годен подир в

какво що се наложи280—2—3
И**'

д®
ся. ой. •



е »<Х>« Д70

то реммл* да >~ч«м «»„, 
удобрявазца отпускането ч>,„т 

— «• • •“ •»»»«"”” тжрголцм,
МЛОММ Д4 ■ШМТ1Т"“““ —-— ----------^

бмспщ усмх по всички направления на на
родните ии болки н тежнения**. Стамболий
ски верев, че ще накара всички да гласу
ват зя него, тжй като иоигрвгистите не би
ли чели вестници и не аиа

». «гой

си с#тупа фжмсом
ИЖ, 26 мй.ддржлмга е ши ОТмо получава нищо от Генуа-

Народното сжбрание подир некоамо де»-М^.вли-п между Щ. Щдрж и аТ-^ 
«сар% моето ще се сжстол а адхав» Л* 

ма щт юни* я, » моеав дце е.

с' С|на ща приеме последните искания и* менил 4 1

сключели сделки СОФИЯ, 27 май. Вчера ся. обед а чам- 
конгрес бе васегиат еж проса *а проек- 

тоаонфенциата, манто и аа законопроекта 
ма Д’ Нмарвм.

По тех ще бжде аластсн да си маже 
думата номгреса. Понеже с тях е сажрван 
вжлроса ва ваджржане, или напускане яла- 
ста, те ще бждат докладвани най-подроб
но пред конгреса от специален докладчик 
— по всяка вероятност м-р^ на вжтрешии- 
те работи и комисар на приаителството при 
междусювнишката комисия - Р. Даскалов.

неотложните ажпроси иитересув^цГ 
двете стреми.

26Ш--------
1М50 136- 
«025(1 «Н- 

12Ж-)12Я-

ПАРИЖ, 26 май. «щ „Пти

банкерите и ежбреимето в Хага ие

99:21 вителство ажвнамеряаа да самка едиа 
номи сеска конференция в Вашингтон.92 50

«6-41

■К ПАРИЖ, 26 май. Сжобщ. от Виена: и 
на експлозия иябухиаяа а муинциоимата ф» 
брика Блухои рдаяоложаиа в окопяост, 
иа Виеиа. Има шест души убити и повее, 
от 60 ранени

1
Б.-Л еща

I.
и —- СОФИЯ, 27 май. Диес кжм 12 часа по 

рбод м-р Стамболийски е джржал реч, а 
която между другото е поискал отстраня
ването иа м-рите Тур лаков и Манолов. След 

м-р Тур лаков ща даде

ВЛП«

Ркамцмиип маатети Ва 
Терганм—Ащгст

и:

8-ма ПЕХОТНА ДРУЖИНАобед фмиаис.,
обяснения пред конгреса.т м мор. пат ом

ае м с. ашия аа *1И2
СОФИЯ 27 вай. В-к „Победа1* пише: 

вчера в редакцията им се получи по поща
та едно писмо, пратело ми от Софии с де
те 24 т. и. Писмото в с спалното ежджр- 
жвиие: „федерациите ма виархо-коиувлети
те в Бжпгария. До редакцията ие вестили 
„Победа**.

,,Съобщаваме ви, че убимството иа Гре- 
коа е дело иа федерациата, то е само ед- 
ио предупреждение кжм останалите госпо
дари иа тютюневи фабр^~и в Кюстендил, 
дето работниците стачкуват до приемане 

•та им. това зя сведение иа ципата

гр. Вари», 27 хай 1Ш годма.
Обявява се ма г. г. яятересующят* се, че жв гря 

десет ■ пармш два. броеая ет следва* д*»« от I 
вв обнародване настоящето а чест вея м-к .Вфам 
сва Пощв ‘ в 9 твса предн пладне ще се и роя**-* 
тарг ао доброаиаао ся глас не (шммфеедн») отдвм 
яе на предприемач доставката на следпнте храяяте»
ин я фуражни пряиаси:,__^

100и кгр.

от м* суищ аа рехммя, вян 
М сящде вямаяях 
ао яхшокяосг по 

ся а вес- 
.Куриер- 

Ьяяяая, и и Са

мм са 
скоро с

1 Мас евннекв
2. Сирене
3. Маслини

На 18 т. И. Воня Иванов 50000 леи
;»000 яем

7200 мм 
21 в»и» лев* 
450» лева 
1200 лем

ва около
1000 кгр. ад ововвот с. Геряо Владовци, Радо-
•100 кгр. аа около 

кгр. аа овгло
е с револве-

4 <)ркв
5 Воб сух 
И. Сол 
7. Со^
Б. Чий 
9. Оцет

10. Ьеями
11. Масло минерал.
12. Око 
13 Нчемяк

.1.0рм т Коясгаягяя Недели».
900преса.'* кгр. за около 
300 кгр. за около 
200 кгр.

50 кгр.
300 кгр.
МО литри аа
100 кгр. аа около 

20000

братята ту «мандат, те гой 
|и дам 

яа умепоередеиост
Русе 27 кай. Токио в 12

морскаСофия, 26. V. 922 г.
чеоОТ ЯВМСЛЮ време От федерацията.

«•чат: федар. м амряо 
(умита » ЙАйгврм

аа около
аа омело
аа около

9*00 яма
2100 ии

СОФИЯ, 27 май. Утра сугриита сдруже
нието иа запасните офицери ще отярие своя 
4-й^зедовен конгрес я Свободния театр, след 
яоето ще се отслуЖи паи.хида е се. Неде
ля „ падналото е защига иа родния край 
войнство. По този случзй управлението на 
Соф. д-ео па „лесните офицери е

1в«0 *Я
«ооаоН
44040 зЩ

ПОЛСКИ НИНИ
стар ареаеелатга г. Витош аа- 

едмутятите поляци коя
то Ие бедят гости ва »еме

ягр аа окшо
200*0 В4р. вв оаиве 

или с приблизителна стойност 233300 ма 
** цялото предприятие.

Чв-ид- «а участие я тмрга — И8Ь от стоМас* 
аа цялото предприятие яли яаржу стоймосгте ма есе

«1

надало
малки повиел, с кои го кани да са яаа асич- 
ни в Свободния театжр ва да поздравят сво
ите бойни другари от провинцията а лице
то иа техните делегати. А след като се от
крие конгрес, да се отправят „едно с тях 
в стройни редове на паиахидата. Позива „- 
■жршва с думите: .Бжпгария над всичко .

а
ки отделен предмет.яряя ималата фяиисона годя

Ма лоавддава него ще стане аа якмяя предмет аа
отделно — без дробя от стотинки 

Поемайте
н харти аа ягра са
71.166.80117 данося условия и др. книжа могат да се ва 

дят всеки првсатстввв деа в домакинството ва дру
жина та, а н деняяа «ят«во яа Вар на тмрга и каааното фяявясомстокоеа борса са ве- уоравлейне.

Документи не се изискват.ИИИИ—. ЦАРИГРАД, 26 май. В-к „Проодос * 
общаеа, че кеиизолистките партийни раз
пространявали а Атииа вжзвания и брошу
ри, а които иатжкваяи, че Гжрцмя ще бж
де спасена само аио се обаем релублниа.

ПАРИЖ, 26 май. Сжобщааат от Лои- 
дои: камарата иа общината отаржрли с 236 
срещу 26 гласа предложението иа г. Гуми 

иа се гласува доверие н. правителството.

еж-
т-м

я азвистор*г наша

Варненско Нметстаб
п Обявлениеяа прос

нфут г а Мил*, койхо « граг 
■V по римикя яа средните 
'ТИРИ « чгк мм им аа

А*

ПАРИЖ, 26 май. Сжобщааат от бел № 11567
гр Варна, 17 май 1922 год.

Обявява се на интересуюшнте, че • 
канцеларията иа Варненското Окржжно 
Финансово Управление, на 7 юний т. г. 
до 11 часа преди обед, ще се произведе 
т*рг с тайна конкуренция за достав
ката на 300,000 кгр. г 
общината.

Приблизителната стойност на пред
приятието в&злиза на 1,200,000 лева

Искани й залог 60,000 дева а байково 
удостоверение.

Поемните условия и др. тжржни кни
жа може да се видят всяко приежтетей" 
но време в общинското управление арх 
чиновника по тжрговете.
290—1 — 1

Пнмая. и едшт ей. Грдд!
една група фашисти минаха югослава меката 
граница. Та нападна един пост, ио биде от- 
бпжсиата. Две италиански пехотни роти на
паднаха поста „Попи *, който отстжпи и 
вида подкрепен от едно югослааяисно 
деление. Италианците атакувани н~ 
премилаха границ та. като оставиха б 
ши убити и миожсство ранени.

1СКИ новини.

Ъ АПК и мдй обн^ши- 
Ч* тмфялю яр огреем но и 
РЧММ 4*нисрдтммг« ярртнм 

общо грмихиош про- 
тцр-щаоряо ербрямше прогяя 
•агрешяямг^яжяшнзп я фи
ЧКОИ ПОИГГЯКД М ДНЕШНО7 ’
ярйратсастйс. Сдбраияего 
састоя » порт „Ошчорош*

от
че нож

АУ-

Р^ИМ, 26 май. Вследствие на инцидента 
• гаиал при погребението иа Героя а Рим е 
обявена обща стачка. Вестниците ие

нужен 3»
излизат.

РИМ, 26 «ай. По случай погребението
Ж -ХеД^Гии

:: г
:г*пАоал^т:т.жи,:;.г; :^а

• меллчземгз____
базмн ■ ■ мии

3 взремтз г резена и
МРЯ «• мззрега арреагачнн 
га «пра мрдззез. зартез

Трязса. Д.зрзхи И« 
ПМ Пмп Аагррямдв. Ез«д 

Кзрзм а ар. р са 
6ММКЗ дг«ад

ПАРИЖ, 26 май. Сжобщ. от Лоидои; го- 
■оуойни и. одио ежбудике а Глаз ое ^Г 

■-Р Сжр Роберт Ходи иллплал 
Руеив ща заяви ча британското

«• ■
аицз игррз п: 1-1 1 МАХ. че н<



■чг

1г*
> ТмЦЕНА 1

Важно за вдскм бсинд
имЯ замт

»зн ОДЕСА?
ТЖ1П1Ц1

на I

ПАРЛХОДД „ДНЯСТАСИЯ**
Прима пасажери, стоим, колата. иИма други поржчкя Справка при И. Н.
Константи Ни дис, уп. „Преславска“ „КАНТО- 
РЕН ДВОР“. 3 етаж.>

Тжргоаска до пжривата св Неделя, 
иахида м падтлмге бойни другари офицере през пжрвата 
и последните дойни. Панихидата се отслужи в прясвствяето 
на митрополит Стефан и целото духовенство. Присжстаува- 
ха осчен запасното офицерство и офицерсгвото от 
столичен гарнизон След панахидата се 
генер Ли.з»{»ов. председател на дружеството 
офицери и геир. Тодоров след тех говори и иагропо.пгг 
Стефан, който в едва хубава и сбита реч изгжкиа гонено
то значение ма 6жл1арского офицерство на бждгарапм народ.

След панахидата сс образува още по-големв и внуши- 
тслиа манифестация която мина по ул. .Кв. Климентииа ". 
Двореца, Цар Освободител я спре пред слааяисавта беседа, 
дето оставиха виенето Пред народната библиотека говори 
генерал Лазаров, който закря манифестацз«та и х 
множество си разотиде Генер. Ламро.з в последват а си реч 
поблагодари яд запасно? о йфниерство за постоянството про
явено от него тоад ден

Конгрес» ще Открие своите засея» ия утре в славяис 
ката беседа

ХРОНИКАв която се отслужи па-
Г-ца Да фмнма Мосмоаа

Мааим конгрес с реши дацелия
джржлха речи от 

ид запас* «те резолюция • смисжл. че ре
конструкцията и

ХРИСТО Н. РАЙЧЙНОВ ил кабяяста се прсдосгяяя т
м-р Стаиболнйскя с сждсДст-Аам Зая. Прмурар ара Русан П |. Сжд. устамааваа са

АДВОКАТ, Варна ул. ,,Венчан* Ш 13 па и [постоянното 
ма сжюаа. Най-| 
в случая ще 
ната група, дето кралотя аа 
ги Турлакоа има 
брой пряа; 
минута може да бламира ос
таналата част от кабшгта.

глас

К11Ж1
В огходит-ъ в-го Гюия
меавдетополь, феодооя. керчь. ■ 
Н ростоаъ-донъ.

• Справка агеицш „РДДУЦК1Й"
■ -’5и - при кантора Маиоаъ. з Н,

1ДНОТО

а

Вчера слея обс 4%ч.
СОФИЯ, 29 май Освен дредобеднага манифестация, 

която се сажраи в 12 часа, бе определена да схаие за след 
обед друга траурна манифестация в памет иа покойния м р 
на вжтр. работа Ал. Димитров.

В 8 часа масово заприиждахл селяни, селянки.

на тукашната гара вря

вик М 706, който абслував
шжн тг

ля са^живя
на та, теидеря фургона,чета по отделно и по о -рж.зи от всички краища иа града.

Манифестантите се ежбираха пред аоеиного м-во. В 
81 * часа от балкона на

VВажно » т* бетонни н тжрговци! »ен. и во иародива представител 
Ал. Г^оаком с една вегжпнтелиа реч ежобшн на приежетиу 
ющиге, че маияфе тапията ще започне в 9 часа с факли а 
чест и памет на Ал Димитров. След речта на Грозкоз се 
раз дявах а иа манифеста* гяте 2 хиляди факли и големото

с
ход. Повредени са 
теидеря и оди 

Причината ха 
недоброто -т ре лепваме иа стрел
ките.

ШГВШ 1МШ81ШК множество начело с знамена и музики мина край двореца а
достигна до площад св Неделя, дето говори м ра иа вжт- 
решнмте работи Р Даскалов.

р-диа мАНифестация от окою 20,000 душа иа чело С 
портрета иа Ал Димитров, обвит в черев креп носен на 
на ржце

МОТОРНА ГЕМИЯ а Икккт»
скорост 18 «ИПК, ЮО тома и от 1

ПЖ1 : тржгвит 
от Варяа сутрми а 10 часа в 
37 м , вечер • 9 
сея вдам сутрин » 4 ч Прис
тягат от София • сутрин в А 
ч. я 9 и., след обед а 3 ч. 
и 2 м м см есе 
11 ч. и 23 минути.

КЙРТУШ11 во *■•— се отпраши кжи народното ежбра- 
иис, дето се закря от м-р Стамболийски През всичкото 
време манифестантите беха разпределени по окржзм от дето 
са язбоани Н речта ся пред народ Сжбраяме м-р Самбо- 
лийскн ежобщя. V утре ще се открие големия конгрес в 
манеж», там дето по рамо Цар Фердинанд е разигравал ко
нете си. Там днес ще заседаваме ние я ако се окаже те

ГФМИЯ || тома
. Смя*Приема пасажери, стоки, попети, писма и

поржчмм. Спракка при агемцмя И. Н.
Нпистпитиииаис. уп. ..Пресякиска“ „КАНТО-
РШН ДВОР“, 3 «тая*. 289-2-2 Простят» а

сея ще ииезем на полето на оприто.
Манифестациите минаха мирно и без всякакви инциденти .Ндао грцирПОЛОЖЕНИЕТО • т Рашо. шс се помра.СОФИЯ, 29 май. Тккаа сутрин манежа и 

Двора ма военното у-ще беха мшжпнеми с 
делегати и гости аа конгреса на аепедел- 
ската партия. Заседанието се откри от пред
седатели г. Райно Даскалов с кратна прм- 
кетствеиа реч иаа конгресистите, след коя
то се даде думата на м-р председателя г. 
Ал. Стамболийски, който говори ежрху *а- 
дачите на сяюи и бждащчта му работа. 
Като нова настояща реформа той иатжима 
даването наборни права на жените 

Речта на Ап. Стамболийски.
Другари, имайте търпение да иалуша- 

те декларацията, която имам да напрана 
пред вас н пред Бжпгария.

Вржщам се от Генуа, гдето се беха сж- 
брали представителите иа 34 джржаеи от 
Европа и целия свят. аа да обновят и яжв- 
стаиовят равните джржаеи пострадали от 
войната.

Преди 25 години ние започнахме свое
то сдружаване и успахме. Успехме аащото 
машата наука е права. Днес бжлг. вемедел- 
ци са господари на собствената ся страна, 
днес те управляват и се ежбират, аа да 
манифестират своята мощ, своята програ
ма, която обновява Бжлгария.

София днешния наш иай-гопам враг, 
спекуламтска я кожодерска Софяя, София 
на щабоаятя на погром а джкйските партии 
трепери и набега. Ония гарги, които об- 
раауяаха черния блок, които раасипаха 
Бжлгария се уплашиха и нощес иаФетаха.

понеже снощи 
чест от публиката ое парка 
по линее не несте.

(Телефония и телеграфни ежобщемеея).

СОФИЯ; 28 меЛ. Тези сутрин от 7V, ч. от ктм тире
те зепринждехе на големи групи току що пристигналите от 
провяттинтн .делегати и гости зе конгреса. Кжм 9часа сс 
откри от м-р председатели г Ал, Стамболийска манифеста 
пнмта иа зендеделиемте делегати и гостя дошли за конгре
са м» д..о*цаи дред народното сл.6раине М р Председагелит 
с една прочуоствема реч поздрави делегатате с .Добре дош- 
л*л и изтжкид големото значение на днешния ден за земс-

община страдат от беиарачне. 
поради туй, че последната е
забавила исплашаието на вал-
летите с няколко месеца.

От I Ячуара до сага: случи
не жеаадбн — 239; смлргая 
случа* — 500 ■ 
раждам** — 649.

делския сжюз. Прнсжствуввха пристигналите представители 
иа полски* народои земеделски сжюз г Витош с още дяа 
ма -делегати След речт» на м-р председателя г. Сгамболий-
екм говори полския представил л г. Витош Той
земяеделопга

Родените през 190* пиказа. че
младежи да се вит ар*••род по целя* свет днес треб.ча да джржш
нмка по наборите гамгжц* аагосподствено положение в политика/а и управлението и» 

джржамгте както в Европа тжй и по целия евнг Земчедел- 
екм народ, който произвежда всичко, храни всичси общесг
мш1 слоеве я клас*

Речите па

да са запишат за трети тру
дов набор. На последвте се 
дам срок до 10 юнинеговата дума требва да сс сгуша 

м-р председателя и иа г Витош се п- сре 
ищаха* от множеството с .ура4 и бурии ржкоплескДяия.

лявфасгацияга потегли начело с знамената пдакардите 
• музиките по булевард .Цар Освободител,* мина покрай 
двореца проджлжи чю ул. „Тжрновска" и от там по буле- 
Мря *Л°«уко»#Асе отправи кжм народния дом, 
пр» ягроднотб ежбранне и там маиифесгациита бе закрита 

манифестацията участвуваха повече от 20.000 души

Всичка омм мца, което до 
сега не са сш исиврала трудо
вата поаишост. котето им е Лио 
ежобщеяо от трудовото бюро. 
от 1 юии ще трябва да се аашт 
в бюрото од гдето ще бждат 
разпределени яа грум. Сутрми 
ще аочит работа от 7—11, 
а след обед от 2—§ часа.

отидоха

СОФИЯ, 29 ма» Едаоарсмеияе с манифестацията иа 
Л^*СДеЯЦМТГ в ^ сутриит» ааласанте офицери, кои го 
“■•рева» повече ог 3000 души делегатн. на|4гдени а сгрсй- 
» редоае минаха во улзимге 6улеа«фа Доадукоя. Дворец»,

Упраттвймич ежвет аа д ао
.Бездомник* е раапратп .о по
каян до до.чки члеяове да се

п
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Другари, от днес иататжк аемледепскш
сак» започва да управлява, ние до сег, 
воювахме, а не управлявахме, воювахме < 
вжикашии и вжтрешми врагове.

Аа ви иавах, че известна част от София 
ще Турим под карантина, а мие ще упр^ 
ляваме додето искаме".

Г-н Стамболийски е говорна час и поло
вина. Говорил 9, че е постигнал големи р. 
лехи. Репарациите били отложени, Бжлг*. 
рия имала изход на Егейско море и пр. и пр 
но добавил той, г. Торлакоа иска да а, 
замести.

Аз, казал г. Стамболийски, сжм още 
млад и лжлен с сила, за да работя за см- 
юза и за Бжлгария. Борил сжм се 19 годи
ни, лежал сжм в затвор и пак сжм готов 
да лежа, ио властта не отстжпвам.

Г-и Торлаков ме обвинява че ежа се 
сжм се налагал. Не себе си налагам

Те мнсаят, че е конгреса ще ги одушим, 
ще ги унищожим. Не, нека знаят, 
мекота ние желаем да ги унищожим,, това 
щехме да направим и без конгрес, щехме 
да ги унищожим с един юмрук От днес на- 
титжи кожодерска София ние туряме под 
карантина, защото тя е опасна, защото тя 
е подлудяла. От днес нататжя да знайте, 
че при пжрвия зов яна тряба да излжличте 
плана да се разправите с нашите врагове, 
на техиата борба, на техните закани срещу 
опитите им за преврат ние ще се борим с 
всички средства.

Аз казвам на чужденците които се на
мират у нас: „добре дошли чужди гости 
добри, или лоши, добре дошли, но добре 
дошли сте докато не се месите в нашите 
вжтрешнч работи“. Ано някой ни насили 
отново да извжршим иевжзможното да да- 
дем н последния залжк от устата си, ние 
нема да се откажем от репарациите, но 
ще заповедаме релараците да се платят 
от онези, които докараха войните и ката
строфата. Нека се разберем! Стига сме се 
огжвали, нема защо вече да се огжваме. 
Нека да играем на открити карти и ще иг
раем с такива.

Блокираните партии се опитаха да взе
мат на своя страна джржавиия глава. Ето 
нашите думи ижм джржавиия глава: „Ца
рю, ти ще царуваш, както до сега, но да 
знаеш ти не си цар на отделни партии, не 
си цар на кожодерите, ти си цар на черно 
трудовия народ".

„Царю! Ние не сме и в никой случай не 
ще станем дворцова партия. Но и нема да 
позволил на едни цар да вжрвнло опас
ния пжт на старите цари.

„Царю! Ти ще царуваш до тогава, до 
иогато имаш подкрепата на такова мно
зинство. Това мнозинство може да те из
бере и за председател на републиката“.

„Царю. ние гледаме на тебе не като на 
миналите царе, цар на стара Бжлгария, а 

Бжлгария. Нова Бжл
гария не познава черен блок. Народжт 
познава народовластието“.

см баят в лреастпят ухосто-
че ако

качеството ся яя членство.
Пора ям промяна на адреси- 

те «а вменява членове покапя 
то се вярппяа п канцеларията

Покажат се тия членове, 
която ие са получила поканя- 
те ся. да се аяат ■ дружест
вената капцелагая от 6 до 8 
ч. вечерта всека лев, за да 
гя подучат.

От канцеларията.

Учителската лотария
С« ТВГПИ аа 24 тото. яо уста
новения ред в с участие яа пред
ставителя яа алясття. Печелят: 
50ДОО ля.—билет М 59,196, 
20,000 л.-М 20,958, 10,000 
лв,—М 54,943, по 5,000 ля. 
— ММ 14.981, 49 015 н 
87,849, по 1,000 ». - М М 
5400, 13748, 18382, 20009, 
21158, 23579. 27379, 39397, 
41549, 50885. 59847, 64363, 
67975 68244, 71461. 71605. 
73727, 80557, 92765. 98773, 
яо500де.-ММ 1136, 5515, 
7254, 11215, 11904, 12277, 
13804,14132. 17300, 20459 
21135, 22038, 25877, 26600, 
35529, 35634, 39602, 40944, 
42493, 44276, 50941, 50983, 
51868. 53894, 58681. 61128, 
61329, 61431. 61846, 64844, 
64996, 65564, 66134, 67659, 
67990, 68079, 68703, 71101, 
71558. 72974, 73229, 74265, 
75098, 75604, 8168», 83602, 
83941, 84381, 84854, 86739, 
87877, 89171, 89848, 91478, 
95049. 97288, 98461. 99004, 
99339, 99909. Осмя горните, 
550 балетя печелят по 100 левл

налагам сжюза. Г-и Торлаков иска да пра- 
ви отстжлки на буржуазните партии, 
му се противопоставям, защото сжм обявил 
война от името на сжюза и ще я водя до 
пжлид победа.

- За комунистите г. Стамболийски

а и

каза, че
те станали кече негови домашни кучета, 
пазят го.

За мене и за сжюза комунистите 
опасни. Те са в моя услуга и иогато потре
ба ще пусна тези домашни кучета против 
буржуазивта.

Речта му била сжпроводеиа от бурю 
ржкопресяамия.

След него говори г. Торлаков, който кря- 
тмкува Стамболийски, обаче речта му ие на
прави нужния ефект. В последните дебат 
за аферите не стана дума, те беха просто 
игнорирани, като че ие сжществуват.

Най-много бе критикуван м-р Обов и 
иеприлагаие навреме трудовата собстве
ност, обаче бе обясиеио, че закжсиеиивто 
се длжжи ие на Обова а на комисиите.

ме се

СОФИЯ, 27 май. Вж проса са границата 
между нас и гжрците е окончателно решен. 
Единствените спорим вжпроси, 
от международната комисия, са уттжрдеии

като такжв на новаИ Зе зрелостните изпати при
тукашиата ижжк! гимназия са раерешенм
подали заявление 150 души 
учешци абитуриенти. От тех 
9 души не се допускат до из 
пнт. Освободени са от явява

в маша полза от посламишката конферен
ции в Париж. Границата е приета 
сията, в която участвуваха представите* 
иа Англия, Франция, Италия и Япония от 
17 т. м. е вече разформируваиа. всички кар
ти, дукумеити и киижа по установя вай е то 
йа граничната линия са подписани.

рофа, която .ю чудеса не е
отнела живота на стотици пжт 
ннци. Точно когато пжтпишкяя 
влак е навлизал в тунела, ед 
на скала около 15 куб метра 
се сгромолила вжрху локомо
тива. При силният удар, вла 
кат с големо сжтреселие спи
ра, като локомогивжт изкача 
от релсите и се надвесил над 
страшна пропаст. Благодаре 
ние, че машиниегжт успел да 
даде заден ход. скороста е 
е намалена и целия влак не 
е полетял в пропасга.

Дошла е помощна машина 
която е изтеглила вагоните. а 
локомотива силно 
Стои още над пропасга.

Загуби големи но нещастен 
случай нема.

Пред вид на тия и много 
Други опастности на машини 
стиге да се внуши да не лу
дуват при пжтАването, по бай 
во н внимателно да карат

Редакционния коиитет на 
Варненския Тжрговсно Индуст 
риален Справочен Алманах мо
ли за втори пжт всички онези 
които не са се явили 
получат обратно внесените от 
тех суми за реклами, или або
намент за сжщия алманах да 

по вжзможност по 
скоро с квитанциите си в ве
стникарската агенция „Куриер* 
до бирария .Балкан", 
си получат сумите.

В Града ни гостуват учени
ците от Провадийс 
смесена гимназия.

ог чула - Царйгрлд и от хо
лера - рус<<а а сжветска репу 
блика и спрямо пжтниците из
ходящи ог там щс почнат да 
се прилагат ежотвезните мерки.

Ученичкате екскурзианти* от
от Русенската гимназия вчера 
понеделник замина обратно за 
Русе.

N КОМ*

ие ва матуритетен мз.шт след
ните ученици, които ся завжр 

учебната година с отли
чен успех по всички предме
ти: Евг. Теодороа, И. Калде 
рои, Люб. Георгиев, П. Дра- 
жеа, С Кючюков и 'Тодор 
Давен.

ПАРИЖ 28 май. Сжобщават от Брюк- 
сел: Министерския ежвет ще се ежбере пол 
председателството иа краля за да разуми 
международното положение и мерките, 
ито

КУРОРТНА ВАРНА.
Пусна се в цирколация п леф 

.Омнибус' афт. .Фият*, |Ойго 
ще свжрзващелото енксиноград 
Ско шосе д-' мжнастира Св Кон 
стантин. Пжтника може да слезе

ще бждат взети евеитуалио иа 31 май. 
денжг на падежа иа германските заджл- 
жеиия спрямо сжюзницмте.

Пристигнаха в града ни ек
скурзианти учащи се от мест
ната врогимназия в Долни 
Чифлик. Те днес си заминават ПАРИЖ, 28 май. Вжрховиия ежвет на 

народната отбрана се ежбра вчера в ели- 
сейския дворец под председ. ма Милераи.

АТИНА, 28 май. Новия кабинет е еже- 
тавен под шеф^твото иа Пропападакис, м-р 
без портфейл при участието иа Гунарис и 
Стратос.

обратно. па кг я н да е гара по самото шо
се. Цена на билета отиване и 
вржщане Св. Константин 35 ле-0т 8—14 ИЖЙ дезинфекциз- 

ната градска станция е дезин
фекцирал» 7 жилища.

повреден
ва на лице, а за есичкн други 
спирки и за санаториума при 
ценоразпис г. самия оминОус. 
Спирката в Варна на омннбуса 
е в праздното место срещу би 
рария .Кристал*, а за мжнасти
ра пред самото площадче. За 
улеснение живущите по курорт
ните вили до мжнастира се прие
мат абонати при леки условия 

РАЗПИСАНИЕ 
Гржгва ог мжнастира за В.* 

на в о11 часа преди обед и 
чзса слсд обед 

Тржгва ог Варна 
ра в 8 часа прели обед 
часа

Вчера-Понеделник, общин
ските ежаетяицн имаха заседа
ние за обежждане ред вале-

ПАРИЖ, 28 май. Английското правител
ство е дало сжгласието си за анкетиране 
зверствата иа гжрците спрямо турците в 
Смирна. Анкетата значи ще бжде двойна.

ПАРИЖ 28 май. Сжобщав. от Лондон: 
След два дни изтича срока дадеи иа Гер
мания зл приемаме определените от репа- 
рациоината комисия условия по изплаща*46 
на репарациите.

На 31 май предстои да се извжрши но
во плащане. Пред вид иа една вероятна 
неустойка в камарата на общините в Лон
дон представителя иа правител. лорд Чем* 
берлеи, отговаряйки на едно запитване е 
заявил, че Франция е длжжиа да действу- 
вн само в сжгласие еже сжюзииците. Тези 
думи и а Чемберлена са вжзбудили големо 
недоволство в Париж и Поаниаре се е ви
дел принуден да им противопостави франц* 
тжлкуваие на версайлския договор, според 
което всяко „сжответствено** правителство 
има право да взема мерки конто то намира 
за необходими, ако Германия отиаже Д* 
плаща. По този повод вжзникнаха нови 
френско-английски полемики.

жащя зжпроси.

Матурата в дев. гимназия. 
Общия брой на абитуриенките 
е 122, от които 3 не се до
пушат на изпит 2 го отлагат 
и 15 ученички се освобожда 
ват от цела матура.

Прочутия .Смнлскн панаир" 
в гр. Русе, се открива на 29 
май и ще проджлжи до 5 юни 
включително.

'а мжнасти 
и и 8

и 10 минути подир обед 
С почитание: 

собственик омнибу.а
Васил Тенекеджиев

да си

се явнт

От 17—28 юниКАТАСТРОФА тжрг. В
индустриална гз камарз в 

Буда-Пеща урежда изложба на 
стокови мостри Поканена 
участвува и Бжлгария.

ско •Скала вжрху влака. Раиаииа лоно- 
Избегната страшна 
катастрофа

Тунелжт 21 по линия Ст. 
Загора — Русе е страшен за же- 
лезяячарството. При него ста 
иаха вече 5—6 катастрофи от 
паднали скали, от разтворен 
пжт или подкопан насип. Ми

за дамтиа.
е да

01 II 20 майнепллна в града е
имало следните заболевания•
от 5саг1ап1|па— 1; 0т Уагке- 

ог емп№ета-
Ъсив - 3: от Раго1Ш5 ерМе-
писа —7; 
яви е «ечало.

В с. Пашаяой се е почнала 
постройката на прогнмаазия и 
основно у-ще.«алата нощ при входа на тоя 

ту :сл е стапяш сдяз катет- от тех счжртми слу-Обяввми СВ за зяршенч
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Вариа, 31 Май 1923 год.гад. IV. ... . 1 ЛштвШ

Важно яшя Ашщ^тщщГ
на I юний замяна

ЦЕНА 1 ЛЕВ

В2ЯРЛ6МСК7Япеша ? ЗА ОДЕСА ?
ПАРАХОДА АНАСТАСИЯ“

Приема пасажери, стопи, попети, писма и
ЕЖЕДНЕВЕН ИИММШШв ВЕС< ВИК Нвов ШЦп Ь И.

“Т«1
Петни тийи Ь Ш. други поржнии. Справка при агенция И. Н. 

Чонстантинидис, уп. „Преславска" „КАНТО- 
РЕН ДВОР“, 3 етаж.

А1оиаа*ит I зя една пийна 180 
зя 8 месен! 100 яем; м 3 месена 60

Обямдаияя I оо 150 лв. квадратен с.м.
др ярнстмсвв ю

лева;

296 -2-2

ПОЛОЖЕНИЕТО ИНТЕРВЮ
с Г. ПИЙНИ н Т. Пш.

Г-ца Дафинка Мосиоаа

Г-н Слави Яииов
сгодени ма 28 май 1922 г.

293- г 2

(Телефонни и телеграфни сжобщения).

СОФИЯ, 30 май. Вчера преди обед ■ 
реса на бжлгарския народен земедел-

От два дгв пребивам • гре
да ни известния професор по 
наказателно право ■ софийския 
университет г Д-р Т. Нулев, 
който сашо заема и квтеярв-

ВярнаВарна КОИ*
ски смюз говори м-р Стамболийски по вж- 
трешиата и а житна политика иа страната.

В след обидното заседание по сжщите 
вжпроси говориха по един делегат от все
ки окржг Конгреса изрази с акламации свое
то пжлио удобрение иа следваната вжиш- 
иа политика. Изказаха се иезадоволства от 
не своевреме-ото и не енергично прилага
не иа иекои от гласуваните закони, манто 
е случая с трудовата поземелиа собстве
ност, закона за отчуждаване здания за джр- 
жаани и обществени нужди и иекои други 
закони.

0С[ ХРИСТО Н. РДЙЧАНОВ
I I Бивш Заи. Прокурор при Русей ПЯ Сжд. установят се

АДВОКАТ, Варна ул. „Венчай41 № 13

в софийски и свободен универ
ситет Г-н Кулев бе тежа любе
зен, шото в една беседи с на
шия редактор да се изкаже по 
следните вжпроси: е арнягачт 
вата афера се шантвжнра,рскоке^и

I произведен от доброкачественни | I 
ЦтУРСКИ КАМЕННИ ВЖГЛИЩЙ I 

доставлява фирмата

||ФИЛИП Н. ФИЛИПОВ - БДРНД ||

тя се изполвува като помпя- ^ 
ческо средство м борби про
тив блока от страна на права- 
телството и комунистите 

Сжбрапмето иа 28 март, кое
то било свикано от руския про
фесор р. Соколов и на което 
присжтствувал и г. Кулееа не 
е имало никакжв заговорим че 
ски характер То е било едно 
сжбранне. на което сж присжт- 
сгвуваля вилни и* ши общест
веници и журналисте, а с 
н г. К- Илиев едни от ний

Ораторите делегати от всички окржзи 
порицаха правителството, за дето още ие 
е изправило пред народен сжд партиите 
виновна за народната катастрофа — обе- 
динести и демократи.

По време речта иа пловдивския деле
гат настана голем шум и той требаше да 
напусне трибуната.

В началото на речта си той спомена, че 
протоколи ло отчуждаване иа сгради за об
ществена полза са били отменявани от раз-

Извед-

делческите лидери и е имало за 
цел да се осветлят те вжрху

Т, МИНЕВ СИНОВЕ)
е ВАРНА — РУСЕ {А

условията м пребиването не
бежанците руси и част отврам- 
Мдоната армия и да ие се иден
тифицират бежанците с част от 
нраигеловата армия приета пра 
ясно уговорим 

Изтжкмте е'Л зсяп— 
било от

представители, 
иаж в иоигреса настана голям шум, от ясич-

народнини

ИМАМЕ В СКЛАД г Кулев. че щои врангедястя-ки страни започна да се внка: „кажете кои 
народни представители“! „Кажете имената**

Ораторжт отказа да каже имената, шу- 
мжт се увеличава, става председателя иа 
конгреса и заявява, че не е удобно в кон
греса да се кажат имената на народните 
представители провинени в своята дей юст, 
за да ие се изпадне в грешки.

Конгреса настоява да се кажфт имена
та Чуват се гласове: „долу“! и подсвирк
вания. Председателя се опита иа няколко 
пжти да вждвори ред. обаче ие усле. На 
края ораторжт напусна трибуната сжпрово- 
ден с викове: „долу4 !

След това настана спокойствие и гово
ри делегата Тоию Матов. След негозата 
реч председателя Р. Даскалов ежобщн, че 
в конгреса се намира едни велик син на 
Франция г. Леон Ламу_и, който е бил прия
тел иа бжлгарското племе и в най-трудни
те за него моменти.

Конгресжт направи една овация иа г. 
Ламуш, който на бжлгарски език поздрави 
коигреснстнте и изказа своите топли верни 
чувства кжм бжлгарския народ и обеща да 
работи за сближението на френската и 
бжлгарската демокрация. Думите на г. Ла
муш беха ежлроаодени с бурна овации.

Ч се приети при уговореиш ус- 
вия с идшето прав «телстео. 

то те треба да гя 
мижи враигедистиге ще изгу
бят подкрепяте си от стряиа 
на влмста и сжшо на общест-

1- Ламарина черна 0 5 мм до 3 м м 1—2.
2. Шини, обли железа, иалжци, чем-

берлжци всички №-ра.
3. Ости „Виитер44 полов № 3.4.5,6. 7 и 8. 

Ости „Виитер“ банатски 32 до 46 кгр.
4. Коси „Св- Стефан“, 7. 74 и 8 ржце.
5. Анилинови бои, безир „Крокодил44,

минерални масла.

веиото мнение на страната.
Дали в .шпионската* афера 

на 1г>лк. Сдмохжалов има нещо
насочено против джржааната 
сигурност за това не може да 
се каже нещо положително Ог- 
кжезечните сж-общения от ст
рана на пресата не дават 
ндея за тази афера, а и пра
ви телството не е излезло с Ед
но ясно комюнике по том вж- 
прос. За некагво равбирател 
ство иа опозиционните партии 
с в ранг? ловите части • Бжлга- 
рия ие е могло да има даже 
помиежл.

Всякакдв вид дребна железария щр. стоки
Пристигат ни:

Гвоздеи, добра с^есификация, лама
рина черна, 8, 10, 12, 14 и катран 

романски.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ
По ртрЦ11Т1.

Г-н Кулев заяви, че Нйой- 
ския договор дава широка мз- 
можност на едно разумно бжл- 
гарско правителство да изпол
зува в благоприятен за нас сми- 
ежл широките права, които 
тоя договор дава яа репара- 
ционмата комисия да отложи 
за известен срок по джлжг, или 
по-кжс, изплащанията, или до- 

-рм/да ги намали Причината 
за предявената проектоконвен- 
ция се джлжи на разоритеана- 
га политическа и финансова 
политика и липсата на рлш и 
сигурност в страната.

Изглежда, че правителството 
е готЬво да вжзприеме проек- 
токонвенцията. ио дали него
вото болшинство ще го под
крепи? Прилагането на конвен
цията в всеки случай бя озна
чавало край на нашата сто 
ска и политическа независи
мост Разумио и патриотично 
би било. щото като протест 
срещу това заробване на стра
ната ни. правителството да са 
подаде оставката и да даде 
вжзможност иа друсо прави
телство с една нова политика 
да спечели доверието иа на 
шкте кредитори и намери ио-

:80- 3—4

■ Новооткрито АТЕЛИЕ за СТАВВИРАНЕ на разни рисун 
I на по бродерия смщо и РИСУВАНЕ на костюии открих

■ иа уа. .Шипченска* X? 28 в зданието на акушерката 
I Атина Гео IНОВО ЗА ДАМИ!

297-1-1ргаеаа

МАГАЗИН „НОВИЙ ЛУКС“ I След обед в конгреса говори сжщо и 
бившия м-р председател иа Полша г. Ви- 
тош. В 3 часа в конгреса пристигнаха, пос
рещнати още в Цариброд от м-р Томов де
легатите на германския земеделски сжюз; 
председателя иа б аварския земеделски сжюз 
известния Д-р Дамаске и Д-р Хжртлих.

След тона председателя иа конгреса 
ежобщи, че заседанията се вдигат, за да 
могат окржжиите делегати да се занимаят 
с най-важните вжпроси: да определят кой 
ще ежетави бждащчя кабинет и да посо
чат лицата за новото управително тело на 
сжюза. Заседанието се вдигна в 8 часа.

СОФИЯ, 30 май. Днес в 7 часа делега
тите и гостите иа земледелския конгрес от 
чуждите джржави, придружени от некои

вуп. „Цар Борис" 5, търси служащ 
с добро възнаграждение. Справка 
магазина — Брешев & Комисаров.

0
Е

ЧИСТО ДЙСЛЛИЙСКО ДЖРВЕНО пасло
ЧИСТ БЕЛ АЙВАЛИЙСКИ САПУН

Х0Г на вой-изнвенн, пишошеш цени “Т2
т щшша ш Вратня Фортуна, телвф. Ж

Печатница „Зора“ Варна.
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА" »1С»*. *-

Прочитането на писмото е 
водено с бурни акламацич и „Шумя 

След това говориха 
и вал. поручик Свитии. Та 
та на конгреса, който се 
ство а запас. офицерство да скжеа 
те, които окоаават диас Б

ХРОИИКЛдейци на аемледелсиия ежюзи-рд и
ва рияеиив моиастир, отдето иде

се аавжднат довечера.
Делегатите на конгреса от днес си ра- 

аетиват, обаче по-гопемата част и по-вид- 
■ите жИН“ иде останат да проджлжат ра
ботата на комисиите, >оито са определени 
от конгреса да разгледат спорните вжпро- 
си, повдигнати от разни оиржжни дружби 
пред министерствата. Респективните м-ри 
ще дадат обяснения пред делегатите, вли- 
щци а комисиите за неразрешените до се
га вжлроси.

1ТЖ1
к 1 I Г.14 а

*■** 'И* и-
м мед- 4

но с народа да работи ва
родината.

Преди да започне 
един инцидент с комунистите иа брой три
ма души: зап. майор Янков, пору 
роа и още един. Обаче общото _
ние в запасното офицерство ги принуди да 
напуснат залата иа Славянската беседа.

Гласува се резолюция, с която се удо- 
бряа I досегашната дейност иа сжюза и се 
определя бждащата му дейност и т. 
та с която се има за цел да се охранят ин
тересите иа запасното офицерстло и 
на родината.

■ст с*«»
СТ1

:
с
м

к* «г 7Революцията иа конгреса е спедията:
У дозрява иапжлно вжтрошнатл попити- Ма г «у*вителството и неговото револю-ка на

циоиио законодателство.
Иска Крумови закони за респектираие 

иа чиновниците и изкореняваме иа хайдут
лука. корупцията и четите.

Да се премахнат всички «иц|й чиновни
ци, които не се вжодушевляваГт от земле- 
делските закони.

Да се сжблюдават дружбениге про-

а аогг - Дак-
ПЛ^ИЖ, 29 май. Сжобщават от Ломдоас 

в. Тлймс се иаучама от Вашингтон, че г. 
Хюгс уведомил фраицускмя послаииик Жу- 
сераи, че правителството иа с медии иначе 
щати ме ще направи никак зо дж дразнение 
за /»авмачаааие па една комисия, натоваре
на да анкетира икономическото положение 
иа Руса»* и тя би приела да определи в та- 

един Свой експерт при условие 
че Русия ще оттегли формално меморанду
ма, кенто бе вмести в грмуезиата конфе
ренция иа на 2 май.

Сжедииените Щати тоже ще приемат

те Гтт*—. Ще

>Чпкм %
рпззяа Д-м» см (ш .

Да се предпочитат за служби преди 
асмнко дружбениге дейци.

Заджлжааат се м-ри и депутати да се 
иодиииякат иа общата дисциплина.

Бждащия кабинет да се председател- 
ствуаа от Ал. Стамболийски. Всички остама- 
пи м-ри ДД бждат избрани от земледелска- 
та яараз.ентарма трупа и от вишни сжюзен 
сливет.

Вменява се в джлг иа всички м-ри да 
поправят грешките си.

За в бждаще китките конгреси да ста
ват в 4 дни, в големите в 2 дни. При избо
ра ма управителен и вжрховем ежвет от 
новите земи да се прави изключение.

СОФИЯ, 30 май. В-к „Препорец“ пише: 
партизаните иа м-рите Стамболийски и Тор- 
панов, които са чупи взаимните им и из
ключващи всякакво Йо-иататжшио ежтруд- 
иичестао обвинения и осижрбпения, прааят 
големи усилия за помирение иа водмттм- 
те си, за да се избегне министерската криза. 
Помирението се очаква да стане днес, или 
утра, когато ще се тжнми листата за <яс- 
тааяне иа кабинета.

СОФИЯ 30 май. В днешното заседание 
иа конгреса иа зал. офицери се даде от
чет от управителния ежвет. Сжюза брои 
42 друж. с 4,261 членове.

След отчета се прочете писмото, получе
но от Н. В. Царя до запас, офицерство.

„С джлбока радост и чувство иа бла
годарност приех скжлите .оздрави, които 
бойните другари запасни офицери изпра
щат за мене и за всички членове иа дей- 
стаующата армия.

Сжрдечио пожелавам Всевишния 
зари патриотичните усилия на конгресисти- 
те рт 4-ия редовен конгрес за доброто на 
народната ни армия и за преуслеааието на 
мнсгозаслужилото запасно офицерство".

БОРИС III.

.бмгдм.- 
Ссвжгйем — Руж я

м
ля кехме

уя яШрагрллълл •

в зависимост от това оттегляне иа меморам- се лл ся
дума участието иа Русия в комисията.

варта ло Тодор И.ПАРИЖ 29 май. Сжоб. от Берлин: пре
ди да се з мимае с вжпроса за репарации
те райетата ще разучи германската спогод
ба и споразумение с Полша относно Горна 
Силезия^

Варна

Б0РС1
ПАРИЖ 2д май. Нотата ежджржаща 

официалното предложение на терм. прави
телство за п,дежа иа 31 май е отнесе-.а в 
п. риж с специален куриер. Тя била ярж- 
чена вчера сл. обед па репарац. комисия, 
която ще я обнародва.

БЕПГРАД 4о май. Б-к Политика ежоб- 
щава, че в Албания избух .ало ново вжз- 
ствиме. Шест иай-големи племена, които до 
сега подджржах . тиранското правителство 
са ьжзсталали против него. Вжзстаиапи са 
и войските на Преии Яку и правителствени
те войски а Елбасан. Игалиян. войски са 
окуляра ли Шкодра и са завзели всички пра
вителствени здани.т.

Очи> е Н

вю» \—- 4--
«0

133» Р# - 
П5-ЦМ- 
вааи ив
«ТЗ е 4
<Г7? -*Я

АР- Я»

Ьм-Аарв
Доим

И
Цариград
Роя&яха
Герова**
Праг а 
Ввеша 
Б.-Пеща

5

МИМИ
Ю|ГЗЗ».вв

Бегли . Тт-
Сеере* «з<

та.рвяот а Риавш ло. 
с бмла тая
Производството аа г.

ЦАРИГРАД, 30 май. В-к Проодос сжоб- 
щава от Солун: в Скопие е бил заловен 
бжлгарския полковник Петков, подаойаода 
(?) иа бжлгарския македонски 
Ст. Загора (1).

Петков е бил арестуван заедно е четир- 
ма четмиц в момента, когато се е готвел 
да вдигне' в вжздуха черквата в Скопие. 
Той бел откаран в Ьелград, дето щел да 
разкрие планове!е (?) на комитета.

БЕРЛИН 29 май. Сжобщ.ва се, че герм. 
отговор ще бжде вржчеи на парижката ре- 
парационна комисии днес. Той бил израбо
тен след като имперския кабинет г~ 
гледище :о на финансовия м-р Херм 
едно споразумение с комисията по вжиш- 
ните работи при райстага. Отговора ще при
еме предложенията, формулирани в б кла
узи, но при изричното условие 
ждународен з.ем на Германия

го

-ЯЧЖ- •ло е ихиадо
Карловско.комитет л

Презда о-
ските артчбоЛтш е лл*л**~~ 
37 гли^и еллр рогат дзЬю» 
и 457К_мам1 лребев *** 
добктхг дхя 4 аевчкв 3* ** 
кгр мгео.

Заачера 26 т. «.
душа вжоржжмиФг *
рсмоласрш ащхщяам «Ф* с 
Чирен, близо до ара:*** 
говей* )Чмемои. шв6*з» "*** 
н фзйт нджиита ■ и* с«?*+ 
ли 40.000 ял.

ви авчаш и средспм аа изииж
двие народа ни от днешното 
тежхо положение 

В таклв случай днешното 
прИмягелство би слезло от пла’ 
ст*седим висок морален кредит

*^о«а.

До^ моето трлоазне от Со 
фия (Греди два дни. к«зл г Ку 
лев. преговорите между триге 
партии бела кжм своя зша 
шек и иеречтно тези дни иг 
бжде оповестено неговото сл 
сгаияие Уговорени са не само 
големите джржакмн вжпроси 
в случай иа поемане иляпа. и.) 
и венчкн по-дребни, но н^жнм 
подробности, за да не може н 
бждаще да се сжздчват тжркл 
шия и да се спжва работата 
прм управлението на страната.

Блока е факт свжршен и гой 
има да изиграе една тиормеска 
роля в изграждането на. Бал 
гармя в всяко отношение. Той 
ще^бХде една сила, която ше 

наложи по конституцнемЕен 
пл№*м-мг йто ще нма за глгпиа 
цел дл внесе стабилност, закон- 
по;: и ред • сТр*чн;д Тдв ща

СГрупнра к.1 о така ьсички де
мократични елемент и н ще мп 
же аа сжздаде простор и сво
бода на целия 6*дга,«схи наред

Уиимрситегмня ачлрос

вмзяриел 
и спед

стед солидаршн; а не не пра
вителството с г м-р Омарчев- 
ски вече не е ед. :1 отделен 
вжиро". а гявжв о- комплекта 
ВАпроси от общата 
на правителство-о 
же аечг да се лели от общат 
политика на гола п^тезчо

за един ме* 
при прием- По СЛШ **шШ

преостжпм се

I п 
То1

| литика 
й не мо пием успоааая.

ЛОНДОН, 29 май. В-к Таймс, се научава
че ежвета на обществото на народите, кой
то ще заседава през м-ц септември, ще се 
занимае с вжпроса за приемаме на Герма
ния в обществото иа народите. През време 
на майската сесия сжве#а при обществото 
иа народите се е показал благосклонен на 
това приемане при условие, че Германия ще 
преяви добра воля ло падежа на 31 май, 

ЛОНДОН 29 май. В-к Дейли Телеграф 
ежобщава, че Еивер паша правел мистери
озни агитации в централна Азия. Той е обя
вил открита борба против Москва и Ангора, 
Агитации-е иа Енвер паша са дали резул
тати в Дигестан, Бухара и Кавказ. Ангора 
водела тайни преговори « Еивер паша.

с
против комчг* цчлагз квгелм- 
гввиия В борбйГй протна „I,.
Н-ЛИ1ИКЙ ьср.мй ВССвЗ ||[ц.фс
со*' и ст>де<1: щ<* вземат

ри услопчяо моста *Г
бвво место мв град» 

Спарвзумвннв Ф*уча
стие И ще ИЗ"Ж .НЯГ хм л си.

: счетоволш 1Кулен зами- 
-офин иие вчера за 

ьжрне пак н Варял в нячад ,0 
на м-ц юнии когаю ще 
жи гри публични лекции 

1) причините 
Пресгжпног»; 2) средствата за 
борба с детекзтл 
и 3) престжаноста 
желета.

Щг- С"
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с обраюиияя ■ 15 гвдвииа
• шти а, клади чужди

шаикаи • ММ*"“лепната

бжде наскоро саободи ипрес-жпносг
У мжжа и

ПИ-лидис фнриа аа паст 
ливаияк чрка радаахяята «н*
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