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БУКУРЕЩ. 31 май. М-р Братмму
пристигна посрещнат тържествено и
радишно Той заяви, че присъедине
нието на Бесарабия към Ромъния е
въпрос окончателно разрешен.
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БУКУРЕЩ, 51 май. Едио радио от Па
У(
риж гласи, че киега и другите поувидим
граждани на гр-. Кйолн са влезли и водят утвжрдеа с Л 1ПЙ от Ю
преговори с английското правителство за
обявяване на рейнсиата област иато авто а» ■ * трепвате работа а
риджого здраве Вагмиа мрномна провинция пое ^протектората на бри
танската империя.
«югжт да бждаг
Вере а се, че преговорите ще завършат д-то. Пердета а ежекурм» се
предцрмеаит потта аседа ара»
с успее преди утрешния ден
димчев деа. а от 1 г,иА г г.
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ЛОНДОН, 30 мдй. Целия печат се
изказва радостно, че Германия е прие
ла съюзн. финансова контрола, като
по този начин в Берлин надделяло
течението за едно мкрио споразуме
ние с аитаитата.
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ЦАРИГРАД. 50 май Ви Еф Т. Бал ка от по 20-15 дам, е
ло
мион съобщава:
Ч »'
Родовете а Рада а друга до
Рала
а
Ромъмския м р председател е имал дъ
кдемоае а
лъг разговор с Поанивре в Париж. Пред
вижда се един фреиско-роъънски съюз про ашхдтд аа Ат Иаамоа срешу
. арв «ред
тив Русия и България.

Сами

а

Борис

• ЩГШТАД 30 вий. По разпореждане1М КО* реса а»
ти на Патриарха а всички Цариградски тачеемт! парша, ааРго
хаседава • театлр .Ргвеач*
11>ркня почнаха проповеди да крлетоноген
Гааа*
аа е» Дуе •
поход срещу гурцнте и годе за тръпка иа...л
цпонална война. II-тик е дал са» 1ПГтр1Г- О
Чаавг .10
арха в една своя реч произнесе ■» в Фе
ВОТ» му
нер И църквите продължават да събират
лат м
•V
пари да иалваанатската война. Парите ще
послужат ля покупка ма аероПлаии да
— Предв
мжетврат
от
гръцките войски.

„ЛОНГУЗ“
умат»* у*

ма

ПАРИЖ, 30 май. В-к Ек» де Пари
I. РУ сми
се научава, че сигурно Поанкаре и ЛСМВ1 а гр. Вярва. Г
Жорж ще се срещнат през идущия
месец в Лондон
Според саедеаавта.
• Французкии поеланиик в Лондон лед** Ьорас Ьдлм се е р»
ще дойде в скоро време в Париж, за може ба том му дуакммо
да изработи подробностите на това е» стояиме го е
к*и водобяа пост;
свиждане.

МАГАЗИН .ЛОВНИ ЛУАГ й

'АР 4

ХРОНИКА
Саоиц| « м*ра воагрес* м

УИГ2К19 ЗКЩШ2ШИ11У1КЛ8

“ 5, тжреаа
добро ржммграждемм. Спра— Брешеа А Коаисаров.

>-

СОФИЯ, 31 май. Днес си заминаха аоасмгг офицере р Софии,
обратно за По чна делегатите, дошли па
1*30 го*
случай земеделския конгрес иа чело с »** трудов
Ай СГ
а
бивш. пом м-р нре седател г. Нитош- думат
Делегацията се придружава до Русе от аосмимк «а
г Н. Атанасов и некои други видни ли
ца на съюза.
. ] шжлш грущ. 1« пост* 31 (

■ - застрахова по ♦
аа

[1>«1И11Ц|111»-ЦН|Ц

ХРГВ
2

ШШТ! I Ш»
I

ЛОНДОН. 30 май В-к „Таймс* сжП .риж, че' ризрчя^ между
( 'бща а ог

д аото
Драганов,

а

ваната
Зааярма т • -рая
Геауа сеаретарм мр ~
та т*ре<
мара г-в Л Влеем

.гч

частшя

<ш4 .Шчавт."

«М >71
,Швмот*

тафщ — г, Свчбчвв. м туй
л» алмащч
Ч* 74*
суша от
и •
ж убчви
са ялмг.
0п«ДМТ« место близо до
и
I

««

са аплр

гага ту

аввга аавтаа аа
аа а
77 ат тая са

аа
от шп
1ТВ

■«-

ж аа

ш а ЛМ9
I. Е*ж от пи

от
И •

Ш

е* н»—т 90
ма са

тгатжр*
« т ая 3| Недева м арме• град* ж.
I, • мка
ма*
а •

\

а
па* » юауя» ут».
•» 4. кайте г».»|ри1 рап
а ■
а Жн|И П*т.

• а14

« *д.

Франция и Англия е тяжрде близжк, за
щото предвижда се като положително,
че Англия ще откаже па Фрачция пра
вото на последнята, коегб й се дава от
Версайлския договор за изпдлнение на
некои клаузи ог сжщия договор, сама да
врилз. а санкции кдм игвои ог лигояорящите страни.
БУКУРЕЩ, 31 май. Пражките вест
ници считат пристигането на полския
марш л Пилсудски в Букурещ за едно
особено сжстояние на отношенията меж
ду Полша и Роижння.
ПАРИЖ 30 май. Лондонските в ци
изказват своето задоволство, че кризата
по репарациите в всички нейни фази
изглежда че е разрешена.
В всички кржгове верват, огбелезва
.Лейли Телеграф", че не само днешните
затруднения са в навечерието да бждат
отстранени по един разумен начин, но
и че техническите преговори, които ще
се водят през идущзта седмица ще дадат сжщо вжзможност да се п стави репарациоината проблема вжрху едиа здра
ва основа Може би венчко това е не
обходимо за подписващите между народ
ния заем бмло те американци, неутрални
или сжюз. които биха се покол ебали да
подпишат суми за този заем а»о не 6ждаг убедени, че сумите от то ти заем ще
бждат изразходвани по предвиден начин
и че не биха се намерили пред нови
разногласия
В-к Таймс пише, че сжществувз едно
подобрение в изгледите относно репара
циенния вжпрос, което позволява да се
предвижда стабилизирането на между
народната политика. Сжщия в-к подчер
тава. че преговорите между Д р Хермес
и репарационната комисия са били уле

БОРСА
сключени зделми
о+т а
«е гм.

АрФСтушаиего ж учителите

ж*г

снени
от заседаващата
родна конференция в Париж, която 9
занимава с изучване на вжзможнпс*
за отпущане на еДин заем на Герч„Ни,
ПАРИЖ, 30 май. М-р оредеела^
г-м Поаикаре заяви пред представа
телите на печата, че репярационл Г|
комисия ще даде на Германия прод*,
жеиие ма срока, който бе опреде*,
до 31 май, с 14 дии, а в случай н с 30 д*
Тази нова отсрочка се оосрешзог
всички кржгоае с удобреиие.
ПАРИЖ, 30 май. Фраяцузкия а*,
глийски печат отбелезват че разум»
то поведение иа Германия по рему.
вжпрос предизвикало вчера голем
сделки а борсата.
ЗЯРШАВЛ, 30 /мй. Сжобщди се, че «*.
ио отделение редовна литва нека войска оау
пирала градчето Фиркинтн. Богомолците »%. ]
леми от цжркяата са били арестумни » ме■елени иа претжреваие и преглеждане иа до ]
иумеитите им. Част от тед са били осаобо
дени. Те ааяаяаат че лигииците искали от
тец подлисмието иа едиа петици» , коки
иа приежедиияеаиего иа веутралиага мм
ижж Пити
БЕЛГРАД, 31 май. В деии иа саат
бата иа краля, 8 юний, ще блкаг ам
нистирани 16 хиляди политически пре
стжпници.
ПАРИЖ, 30 май. Сжобщамт от Ьслфасг лре» кчерашии* ден са юмршеи» таяем брой помуикияя яма 3 души убият *
28 ранени. 20 лица заподозрени а отошеиие с революционната армия са арестувани
В 6оеяете станали ■ областа Ремаит »*а
5 души убити и миояо ранени.
ПАРИЖ 30 май. Сг.общават от Рия:
Сжветската руска федерация проджлжава
да пребивава в Генуа
Завчера сжветскня делегат Чичерял
е бил на гости )Ггн Данунцио. Разго
вора по между им проджлжил целата нож
Вераа се, че руската делегация ще а»
бави в Генуа до края на текущата седякца-

■го с
400
2620 135-101-------М-опило м ярм^еддмго
1 604 50 е ва редяло до кметовете. чре*
СЕ ПРОДАВА
1241 I. дд ао
Сяиаа мимарип»
711 Цакай
мто *Я- иагг шита. гтнто са »« гара мгамн. рамрмгац
9144 9170 м под ежд м врестАявв дся
• с смаа самтаря»
Г
|. оничемк ммошгте ц ям
а» раамчю амргаак? и
ря . .
БУНУРЕЩ, 31 май, Вестниците о■"СПИ. «ключа* а пу^лшум- терма на Хр. м Д. Пааж ланклеяля. Да реле?*
себено уневерсул пише остри статии
ВК • мдлг
против Полша, която изпрати свой
Л0«>тпсгш1 — удостоперс
Балл» . ,
делегати в София на нонгреса на бжяот частите пя — ог ков
го дд сс мшл «е подпа дл.
гарски земеделски сжюз.
Ш
ООД условял г« м амнистии —
« добруджвицкте Ндмоао плх
пземдда лм см учаоме ■ го*
съдържаща ояою 11000
ромАяаата власт е
мтя, бели лм СЛ пленница ■
*гр. МА С€ предава азцв
М
|. «то и том
■Р- — Тома нареждаме е и
Смразгмем* Н. Патта ставала хгртаа
■»>
От иааестно ареаае • Гормо-Оряхоася».
пратено и да кожг делата ааУ*. -Дунавска % |
еД‘
0«мпщ»шпе потменатм бждга
Тжриоаско и Русенско се е
д.чи срещу гакивл обвиняеми
302 I —3
рж. По помод аа едпдлклм
иа фалшиоикаторска банда.
.■те
“
прекретямт
без
последимте
елуж, какво съществувал ве
куаала фалшиаи сто
банкноти *
да бждат прязоплмм • съ***** а* гага кома.ет от башчре» свои агенти ги • пласирала. Помит*т*
далтцатл.
ГВ(* — Учетели ромАиската
• у потреба вала голеави усилни ял открие*?МЯ 8
ВМШОВ, дири ПОС^
мвст е
Нмгдавиа в Бургаз се е
д* ги аресту
мето и мламмто ма фа
столнна или дневно неколосновало
морскоплавагелно
като най-после органите ма виаста лом
селата са водлагами па тежки А во, което чувствувайки ме- но часова работа. Спора иото ржиооодстоо ма Русейсина градоиазумение Цонев — хотел
I, само ■
да обходпмоста ог пар. ходче, е Конерсиял.
303-1—3
откупило с свои пари параход
гета» воветгг ада •*. И там чето .Иа. Вазов*
имайте банкноти, а а последствие м сам»

См» ;

ЛЕДНИКА

Фалшиви сто левови банкноти.

ж”, ™:

Оам дай така» V* .Гами
Емат от арестувалите учите амвс.- коАп. акуешра на 24
аа Даеатар
аа да се I. м. на Варненското
ист^
•едваж м »«шгя от «ащг • аоирв 83 том рд^
а стом То* мтомра о*лто
нж(» се * 30 тока стом от Балира»
*му.1*т от Га:!.т*« л» дрес « «дюс

| _щеише 8Т Най, Е

I Кок се шият I
| хоратяна .Иарс |
|№пми,.1н1|

тв фиидишматори.

<Ралш тфмиаторита са успали да пласи
рат голиаао количество от тоам бамииот»
аааисду населението, като са аакуявали "•
памридцата голееш количества храни и ЯРГ
ги продукти. Фалшивите банкноти
лучлиао и«работени и аа
се
вали от истинските.
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Г-Ц1 Клара Розеищвйи

Гг^м

Г-м Шуле Блум
Т ■ «К1* 4
«« сг
Сшапка. ■ 4 часа свел кЛея

отхмди посадя Г|> Вария, т
Тедс1ряфм-кснй адрес Ьау*
ИЗ—1-2

1*И пи.
Свфс-

щI

Бюрото м млята обезломенят? и загегяапгте ио регушн Нарисяски г ражда чр. мия иоч и. самото гражданстдо м които по регулационни* мая, ииотвгг ям
до ми отчасти се отчуждим иди отчуждават аа улична вди
дворищна регулмцяя. дд доЛддт иа ежбравяего. което ж се
ежетон а Неделя, 4 юямй от 9 12 часа сутринта а училище
то .Сулмяи*. » удяца Сливница, която водя еди морската
което миело се оЗеязомяват. аа пред
гра
, калето
сгааят вуждинтг докумечтч (нотариални «ктоие и други) С
които да удостоверят, че действително каютите им напяло се
отчужда»«т В ежбраивето, бюрото те ежегааи нужните спи
ежви. коато ще представи а сбшаиското упраадеиие аа разго реаглеза ще
вбашисии местя, ш г-а ОТ БЮРОТО.
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РЕСТОРАНТ ОСТРОВ

(

Ш СЕ ХРАНЯТ ХОРАТД Н?! НДРС
Сутринни закуски и през цепна деи:
арест ваело е ифе. с шао з с з*це ч*1 прост
вит, мрем рмм мцз мсем алено елет с
ери з друга из «ритат изоасги само при

МЛЕКЛРНИЦЛ .ОВЦА-

МУШАМБИ
X
>Л

X

>>

Кгго представител и депозитор на прочутата фаорнил
Нч*ягкй КИп^вг, ежовздамие^ чс приспи наха ■ сяаааа ни тук
ютено колнчестио асскакам ИМСТИ
Р*»ни кмемнни нушажбя (непроиукаеи плат) с пирнн«им халки, аа покриваме храна, разни стоки, поял и пр.
Скию ни пристигнаха конопени маркучи в
ширини и парасунонн кофи. Мостри «праща** даро*.

Хв ♦♦
Г

ЬРАТЯ ЗАКАРЯН
И 108.

ВИТОША

311-1-Ю

РУСЕ

Т еасгпами

—Русе,

Зашйшашю Црушши

-------- ЗАСТРАХОВА ПО „ЖИВОТ”, „ПОЖАР“ и „ТРАНСПОРТ“
■И Шйча—сяи гемт в иий-вфтсии пр*в*и 3*втр»хв*1■ит* м ..ЖИВОТ * «• мпуит вт вччааНтс вв друиветмт*
вИДИИ! СВ ДЖТ гг г
дярвндмя. 1ГШТП» ■ ■"
•■итаритс м друачетмто Тдреят •• Авитвля агяггв в
• 1МИ11111 лвбрв уЧАМиа.
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КОНСТЯНТИН БОЙЧЕВ

аптекар не те приема на именния си лен.

(Телефонни м телеграфни <я»бщ—).

ЛОКАНА

■оАтс да Обгв са управдшашв от Владо Аигеляя
ат 20 вай • аад яйчното упревдеияо ■ ря
«спа аа И
Поя Изшиое
аайагаргатпч, мйт* * муса* пдхапиап,
Мот аиа а
« зай-дафаизазтамн ”?•«?>'■ мтик задоео■ ий-аматааата а»уо*и м пооетвгзлзте
Пз мучай
Приемат сс абонати ло споразумение,
юн-кт Гярааатаа стзлтизн Нино П. Иааиоа.
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ПОЛОЖЕНИЕТО

ПАНАХИДА. По случай 6 месена от трагич
ната кончина на Дара Кирил Нари ваш ц]е се от
служи мулоиойна лйтургиа чал гроба й на 3 юмий
Кирил.
Сжбота. 10 часа сугри и та
ЗОА 1—1

(Г

Нишь а

СОФИЯ. 1 юмм. Дмас народното сжбраима отмря саоаю заседание. Помаже диеемия ред иа бе готод, прма са таажа. Ща са
разгледат следихте заноиолроемтм 1
За измеиеи-.е и допд
на аамома
*а омржжимте сжаетм, аа саксията н град
ени общини, трето чатсио аамома аа тжргоаиата с ажря. храни, трето чатаиа аа об
ществените осигуровки и ваиоиопроеита аа
обоюржжаиието ме иаселеммто, м ум**
лещата м дружествата.

Изявленията на м-р Манолов пред
шурна шегите.

СОФИЯ, 1 юмм. Ае ме се семтее м бпаот конгреса. Факта, ма а*р Стамбо
лийски с саомта яжж стоят
пяа мм мможа мапжпио да овладя* комграса, яакто по преди, щ напротив
голямо смущения я конгреса, г
ПО счба си. ча МО мгриса
жа да удобри
ТОЯ
иа действие от иогооа страна.
Косато а» са опитах да
дуката
пжряия пат, а» ма успех да говоря, но иа
твото иа
аа това ма 6о
А* го*
I, я ьщото я конгреса са божа

«ф
последните часове ма
редови. далогати „сдру
аомлодж
и всеажзможмм калим и продажни личности
>лмежду които и бивши моя ч
мами от маме яа аупгарин пряст
Конгреса ме посрещма с ап
1ТМ.
наслуша мо с мяА-големо аимма |е и пжлма
Едно мога да сжж<
•». ТО а, ча еди
нодушието и адммоммелмето, моето с цола тя
ма голо/
морални жертви са аалаам прея
четирите яаседаимя ма конгреса, 6а иврушоио ло ядки тмй ма там гинем манмм от м-р
Стамболийски. С своята поемпиа той уби
вярата у делегатите »а силата и единството
иа оргаииаачията и машите другари, които
проявиха такта емтусиавжи и едичодушна
про» леттеж коигресим дим см яамииака аа
провинцията с оборени глави и смут а ду
шите.
м-р М.нолов заиточи: аз бих подиесжя
оставката си амо спад като 7 месеци упра
влявах аз-ството иа железниците, ..мини
стерството иа гешефтита" би ми се хажрпил поне един упрек от конгреса за без
законие.
Аз се считам за удовлетворен след ка
то конгреса ме посрещна и изпрати с апло
дисменти. Оставка не сжм подавал. Вжлроса ща са разгледа а групата и а сжюзнмя сжд.
СОФИЯ 1 юни. В резолюциите иа чир
панската дружба, коато продиввмиа мои
флиита Стамболий Манолов се казва меж
ду другото: „Нещем конгрес с парадни тжржества“, манто и конгреса да са сярапп с
всички гешефти иа ммиметрите и депутатите.
СОФИЯ, 2 юни. В-к Мир пише аа каби
нета следното: Положението иа кабинета
проджлжааа да бжде анормално. След?асмчно станало ма земледелсииа конгрес, както са вижда от итиалеииата иа м-р Манолов,
министерска промема ие ща да има. Пжрвата среща иа иоаин вжрхоаеи ежаат а би
ла злополучна. До ммкакао разбирателство
ие е могло да са достига*. М-р лредседа-

|Я1! М Впш.
Дис з миг т
I Хр. Ьт.
Нма
а Самар»мат» »сгарат.
пбмрАкгм с гама» араоя аа
:т«ст. Чаа Баааа? За
№0*1

1 Ьвага
рм сяордт се ми СТО

■
дя тжрегг *яуш
Ботев с
угвсам етан • едрите

обгаря N ок пи;
аа борба

Неговия спи в меч
вата

■■■■■■

ГЖрСЯГ

див дух, м да кояжлннт еаая
а скит сжрдечаи саетидиинв.
които ще огряват
кржгоаоря иа бждтето.

Покдои вред светлагя
м ведамаи.', койг
вржвта си най-.

допаса с

ННТ, |||»

иалм хк. шотоа

мвгавин Кзммтчи Андрей

зц—

к ам

|-б

СС ПРОДАВА
Спраака помепута еаия

гауви

вагазич

рамотгйщ

■ с
раз
гвримй ма Хр. и Д. Памай

*и-±

I »маа Работа чиста в «жр
■ >* СпофатувонАО «пкар

I
■

пМ1|*^ГнЛ:

зиз а Свищов, аирн лосстоанна или пнеано немол
ио ча:оаа работа. Спора
зумение Цонев — хотел
зоз—а—»
Коиерсизл.

ЛЛПШНВШ ПОЩИ**

вя- *

I

*7<

I* и ми- аа посред» и язсяяятс
пак нм имаме едно добро
кой м« ще им попречи да го проджпжим.
*итно г«д
Европа днес има сжамаии«то, че трова
* *г *■“"'> *"• вид*
да се уредят всички ме-кдриа
истяе, пярааи омд.м^
ва да цеяатс. Т
етиич
арамдув
«""«■«ао.
е а дар.
може май поеме да са ва
■ая де &47 М да. 10ф
би одреяиита до 350
Наистина, ииной мито ва мо
СОФИЯ 1 юли. Сжобщааат от Белград:
” 10* ■
но тоаа ще и
че
да се «гр. допято по
* «ждействието с сжгласиото иа аепикитп пони
ниаяяпгяптп правителство е
'ОЛИО седмица, ио иие от
<' Пч., I
Зраигел да напустна стр
крихме сражението и Генуа и ще а ироджп- ция и до големо спада*
ближените му се говори, че жмм до победа.
установи в Австрия или ГерАа иа сяш бил пристрастен парти»вини.
КАМЪКО сключели З&Лш
В минутите иа народна о частност ами аги
Са»—, 3» Кд« ;ул- -ч
ежа
имал миогобройчи приятели, иоито са
ЦАРИГРАД, 31 май. В махалата Шиш ли
Т. Г. камю асеиога бжлгарската колония ме подир вята пи. а ето диос ~
ШяЛНврт
!яп°|- '.ЧЧ./ ж
Ни-Йора
отпрааднука иай-тжржестяеио лравдиика ния, света, човечеството ие св отминали
Са. .Нария и Методий“. В Ю часа вааест- опастиоста.
Парка,
НИИ Екзарха Милетии а служба с всички
Италия
ПАРИЖ 1 юиий. И саржаяа с ежвйще
713- Тя! ■
И а града отслужи божествеииа
Царяград
8*0
името аа тайни нрегояори между иоанатета
в бжигарсиа цжрква Са. „Стефан“.
<№Германия
Присагтстауааха всички ученици и учени* ки от рейиски пжраенци и аигл. правителство
49*60 502С
брег на р.
Прага
жестяо народ, чмноя. от легацията и ва обявяваме областа ог л
N
Рени ва иоиституционяо автономна област
Ваем
1|Я
Вк^ 1еща
1690
На обед в Шншлм бе устроен банмет под аиглийсяи протекторат. На в-я Журнал
Канада
ежобщават,
че
в
тевя
преговори
било
поот 200 куверта. Преа всичкото
ауаииата свири „Шуми Марица**. сяетеио берлинското правитежтао и било
Белгня .
457— Иббджржаио в течение ма тех. В преговорите
Обеда ее вевжрши с национално хорд.
били адмесеии и множество депутати цеи
Срмтагтсм
пи» иа ту
ПАРИЖ» 1 юми. В-м „Пюманмте“ пише: трепнете, полулисти и деаюкрати.
Речта иа г. П. Жорж е била вле посрещна
,Иошм- (Хамвурп Геран |
•т от Хасковската мжжка гимназия Ст
У<
та от фраицуасмия национален блок, по
ска. с 700
омдаита причина. Шефа иа английското Проляно® от с Драгой ново отчаян от полученото СТОКА
ежобшение,
че
не
се
допуша
до
ижтура,
се
ив
ЖДУ
„Бомсна" нталюиски. с 40
рация и кабинета иа По ржша в родното си село гдето отчаянието ну пре това стока.
га
„Франция ие позволява иа имио- минава в некакво побесняваме Той взема револ
. Падащи "
а ажтрешните й работи“ кав- вер. излиза от селото, отива в крачмата. кждето 140 том
му да са
сте»,в И
без ва каже дума стреля вжрху кржчмаря и го уЗВСВЖГрЯ. Ч*» Цярагряд Бтргя
бива.
селския
учител
който
бил
в
кржчпата
хуква
Цялата реч иа Л. Жорж е имала ва цел
.Лорд Броиш*.
да докаже, че е иуждио да се постигне да бега, но бива застигнат и убит Изпречилия му
се насреша друг ежеелямин тоже бива убит
спорввумвииа с Русия.
.Балгареа*-с 1) гот ст»
След това тройно убийство той отива в нивите
Л. Жорж а направил алговия ва кои>• а 13 васааирв, от Царят
фвсяациа иа чуждата собстааиост вжв вре- дето намира 6аша си и когото сжшо убива.
ред— Бургяз.
След тези 4 убийства младежжт изчезнал без
Ме иа фремсквта революция, обаче Фраи.Фсрлияаяд* дявутря врас.
ЦМ тамрди. че там такжва иояфяснация следно. Селяните са се много безпокоили за изчез гкгиа от Цараграс орален
налия де не се появи и направи нови пакости. Оня
ва в
.Варяа едва явдра е »
ден той е бил заловен в хасковските бани и ореварна от Италия
ПАРИЖ, 31 май. Едва
теле стутен.
Схшяя параход аа 3* т.в.
грама ивПратеиа от София до вче Таи вая
ва Бургяз Шряряа
но повод слуховото ва рааелкмщв в
100 тока разни стоки
Вжлгария че положеиавето иа
1СТ•чара аа I
Нтаякгарафжа Мамюяр- огщн
вето св било василило
с участие"» м см
сгаото па просее гага е наре дебигте мс*дател< рвчглежда
да било Друг пжп вследствие иа успиха ма
дило до у чилийците пласта Аа
бжлгарската делегация ■ Гемуеакета комП* СЗуЧА| празника на ве
фбрелцкя, кждето били вмеемо примати ликяя бхлгарски революцио кмнаг мерки за заяаавие мл» убмйггвото на Грочлю Марио*
де ата ог вредното ми.
лоялност а и жиролюбието
(50^-од.) от с Капудагп-Мшаае
нер Христо Ботев днес заммниха за Враца — Милан ка- САблазнятемкте зрелища а яроалднВско. При разпея м
ЛОНДОН 31 «ай. Ги Л. Жорж ваяеи я
яродукцин,
както
н
да
се
да
миогото свидетели се устави.
ижк студентите; дето ше се
камарата иа общините, реларециоммата иоустроят големо иациоиално дат на учителиге всички улес че Гроздю Марков е бвм »■
понастоящем германския отза
да
мопат
погледнинож и човек, но вяивИ ■
тжрхесгво.
. ТоА прибави, че ие а в лолож
ге да вливат и театрите и с» видел,
: не яииоаио якта
Предя нааалао дж а Бур ВАршет редовен контрол влрще бжде омоичятелимя отбрега е —Гочо
е ироку
та, ио можа да се тажрди, галско е паднала везаяомигви ху представените картина в
Марков, вв други е млива)
та фара, а която са иалвиря- до сега градушка в землището учениците
побо! в т. и. Убайствотв е ся
ат няколко дим релар. вжпрос, « м са- иа с .ЛаджйкйоА*. Омнци
Навитдцаятд па Иуиава от ИА.Ю в 1920 год. през 'Щ**
есени са всички посеви, убити
месец—8 срещу 9. Увазааа се
много добягжцн и ранени и вчера е отервта. вчера заран
ПАРИЖ, 31 май. Делегатжт г. Ноб -емер контузени много лица Загу ПАрвия уигарл». ПАтвишки^и- е чрез разследванията •
от ааиаяяятт аааста. « о*
е емааа «вея реч проимюсема е Лион, осчо- бите вжзлизат ва повече от 6 рахтд за Лом — Русе.
От 1 юиий се очаква в аа «« е Георги Петков.
а*И* °* яа фраяемо-брмтдиелотото емт- милиона лева
ЙУЖЖчесгво се обяяи аа приемане ма Герствбеквге параходи да открввт шуменския воеяев сяи
В Девическата Гяяназия от рейса Видин — РуЛ,
жда на доживотен там
ВМаВМ X ебщестеото на народите лрн услозатвор. Делото за втори вят
вме, ча та ща прояви най-добра воля и осаободемвте 15 по пяла ма
Плшмужо
гжржящв
Развитура с отличие се освобожда
ее разглежда от тукяпппл оп
жалаиие.
тмего
ма
бубите
ржжек ежд. Като
Германия, каза той ще има иа 31 пай ват ученичките: Я Попова. Ел. отмва
добре. Бубвте прекарват зейне да се определи • 043
отличния случай да пзояви своето добро Занетова. Ел. Милчева, М. Кок$г
свои ЧеТВАрГИ ежи и км 1 сждаиия Георги Пе
тарова
Н
Деичева.
желание, а сжщо и през идущия м. селтемюнвй ще яма вече пашкули, убиец яа Г|юадю Марков, го
Ч**- Франция ще отговори иа райстага, койВ бЖбога ученичките от де Реколтата на пашкулв в Сви
спода садим ге още ме СВ ва<
^дЗвейВ^*6* Л* "
** гоеорм каито вическата гимназия ще напра ленград обещава да даде 75
ПО
мели в това отношение
вят екскураия едни до вПей- хиляди кгр. пАрвокачесгвеиа
решете. Вжпроса за
Л
нирджик", н др. до Шумея. стока.
ШШОШШШШт* •< май. Тжй като П. Жорж
* муждхо от почивка, то утре той напуска
Основан е в града ни от В Франция отгледввието иа за след обед начиная от 2 <•'
Р°ЧМ* В* да прекара парлаяюятариата аа- шахматисти, шахматен клуб. бубите сащо така отива доб са. Селяните свидетеля всаи
овиция иа курорт.
Наскоро той ще открие кур- ре Колнчессавто иа излупеки- д?т«лс1вувдт. че Георгя Пгпгов
те буби е с 10 —12 на сто до тогава е
яа
с 'ве по шахмат.
Й
ПАРИЖ, 31 май. На в-к „Матан“ ежобповече от мнпалЯта година. В честен човек, и като така е
Цените на брашната в Вар Италия реколтата е забавена бил избран за председател •*
»А*>ат от Лайдои: почитателите иа Лоид
Жорж ив брой повече от двеста лиши ми на са: брашно тип от 7 2 ле. от студовете.
учд-пацяато ид«.г41а-заАс»фф .
Щя* в«"Я ■ ЧИЖ от талиите г^т«и I *—< 3 "в. кгр, а брашно М 1
В Лион коприните се коти
от 8 2 лв, —8 3 ле. кгр.
рат както следва: 220—249
Между приежтетвующите беха и Лорд
В яачшютв «а м-ц юни на фр- за органаен, 180 — 195 аа пишуша машина ,Лхяф"
ХМфбп, Лорд Калфур и много други м-ри.
варненското пристанище се о- френска сурова коприна, 190 №8 употребявана отлично
е»вд обода г. П. Жорж произнесе реч
чакват да пристигнат парахо - 200 аа италиянска екстра. запазена, 2) един саитмиап
ма Геиуа в спедията смясжп:
днте .Шпзез* под холавдеко
В хасковско ма много мес европейски. — Виждан аи
„Шест седмичната усилена работа то- знаме, който
ще разтовари
1» що сажрсаи. Не сматам, че депото иа 700 тона
рааяи стоки и „Су- големо колнчестло, което вас- браво* ул. Г__------ 7*2
* **ф» * окопчвтепмо привациивио, ио есе линя* Кг-#ТО Що
р-гояврч трашават да вачасат лианител Табахамата.
*М 4—8
удддгт Г. Стамболийски е заминал ва с.
■момица ДЯ СМ отпоиме Домито
сжд ме се
яеяои от министрите, прод»яма в
■Обкиетд иема да ияа.

.■

'»,т 6-,„ ■

борса

1

-ЯЬЙ I
**

I

1

<I

ХРОНИКА

Цмавип! ни:Г^Т»

У

[ ^7 у

*
Варна, В Ючий 1922 м»

Гв*. IV.

ЦЕНЛ 1 ЛЕВ

ВЯРНвНСКЯ

Ь И.
а *вб

©ига
ЕШ1ЕВЕ1 НШРНШШ1 ВЕСТИ*

*гт» м ед* говмм 1» мм; 1Г~,Х*
НЮ мм; вв 3 месия 60 лева

ЧВШ тивп Ь И.

ВВ1 оо I 60 да.
по I деа ч« дума.

см

Вик

■•I

т

Цм1 т

Л«

|»1 • ,•

Венчан а кинематографа ЛШтри Моя
Тф•тжр. Ди«с См бота н Надала ща са прядстави ма екрана бисера на иииамятогряфи
чосното исиустао. - Едни фино но релода!
Едни фи - м на
«ата!

СТРАДАНИЯТА НА ННГЕ ЛЕФвР
Трагедп а 5 оръм... части. Таа фалк а
та
«* «убшага приши па сааааа В Сафаа са «р е м
з.пеячеи успах
Це«г $ ааа пубаачап
виа гвпуа
В г паната рам Мия Май.
31»—1—1
ОТ А^ацща

-Ж.

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-иа Мара Христова
— и

(Телефонни и телеграфни ежобщаиия).

Г-н Борис Касабов
4 и вся след
ще се венче*! ме 5 т и. По неделник, ч
Л% Псгив*.
обед в цяр*
М«стоитето ми<1нв промуснати покани
ще се приемат в цг.рквдта
Поадревлеи
Зе телеграми; Касабов. Нишка 21
3*®—1—1
Вярна
Варна

Г-ца Клара Розеищайи

—п
Г-н Шуле Блум

г.

мде се вемчеит в медена 4 кима и Изрммската
Синагога. в 4 теса сяед вбея Поздравленията
се приемат ■ СМяиигем Настоящето мисия
отделим пои яви. гр Вария, «ший <922 гоа.
Теяеграфмчсски адрес Ьлум Иои-ищдВи
Софма
Вярва
312—2—2

Лакзадатоуатв на Подофицерското Нов
вертеп. Спестовно Пронхзодителио По
тупботоим Д-м а гр Вари е дмнида
ш (гнева чл 80 от икона и аооперапинате едууазаке
амзпмрата м да здпгазт ейкак ката са I т
имеца е> третств пбкдродедне а* кастоащата ппаамз
ваша са туа зеспия
ПОДОФИЦЕРСКО
г.
■
Ликвидатори:

(ма. (вп. кин. кин. 1*

СОФИЯ, 2 юний. Белгр
те петно вчера е публикувало едно ноаио*
«е. 'в което като ежоощава «а зачести
те случаи иа терористични акции в Ма
дони».-приписва тези акции иа четмичемте организации и ьжлгарии, дата четни
ците влизат и излизат саободин.
Комюникето добави, но правителството
отхвжраа отговормоста за лоследстоивта,
от тази дейност ма бжлтарските (7) чети.
в тим САМкжл белградското правителство
е оп
йота до великите сили и до об*
ществото ив народите.
Бделгарского правителство оща вчера
в изпратило иай-аиаргмчем протест срещу
Ти • йонен.ло от обществото иа иаро*
АИТИ
п да се провезоедв амаота, иа
която прааиталевото ща еждойстиуаа с
асичии сродства, за да св разпржеиат бвзоа «бвимеиии срещу Бжлгарии и са
уисим истаисиото положаииа в Македонки,
камто и причините, моито лредизвииввт то-

Ив. Мирчев и Ал. Тодоров.
~5 годишна среден р*ет'черна адя
ио кдвбурестд, пи див ще ива вдлко
конче, изгубена преда 12 дни кой
то извести кдде е ще подучи 1000 ле•• от Иваи Тияютеео, е. Поили - Провадийско. 317-1-1

КАК СЕ ХРАНЯТ ХОРДТД НД НДРС
Сутрниии закуски и през целия ден:
яреоио млеко с кафе. с какао а с яйце. чай пресно
ваело, сирене, рохки яйца. кясело клело, млеко с
ориз и други най хранителни лакомства само при

МЛЕНАРНИЦА „ОВЦА“

СОФИЯ. 2 юнаа. В-н Мир
Д- ДР»ото канта працтика дава за
името иа зеаалодолците:
„Косато хората иа една лолитмио обще
ствена организации изажршват дола бе,за
конни, позорни и престжлии, иогато техни
те лдикнетрм и депутати праимраат закони
противни иа принципите, идеите и разбира
нията на’ организациите, злоаредим, пако
стни изобщо на народа н отечеството, ио
гато те вжрият по пжтя иа безаиоиието,
произвола и афоризма, те са аене фалирали,
пропаднали за себе си и за оргаиаазациата,
кжм иоато са се числили. Как ще се отра
зи обаче този техен фалит из целата орга
низация, зависи от салдата нея.

Лгр С>. Ш. Пвмвм.

Има лп а
луостром по мпетопоаоакаие
по аубав град от Ворм?
Им т друг корав >ш с
гал» гален, хубав ■ удовей
ао са. ага бдмлост до грам
ваях?
Имялм друг «орем българ
ей» град с по-здра поело—

хубааа кш а
добра удобстну

С Ме

Липсват да в Зарад ршо|•ште? Идттв а годе мат* и чускня царски дворец.
IV з»текдв морски едмдтормуи“4та, киошкоааге во дддте
раии и« шосето м Ммиствря,
Гюядиз • чешма. ПеДмврдхп.
Кирвитимат*. ( алага, Фара,

3!

Прав

1

пр ла аа аадате
моста.. раааасченасв от ркшмката Ва особеао аак аао сте
огашле с лодка кая иараюдче
■идарт
гарска крабкореха три с ао> Им да крут

прими—а български град щ

Зя* т&з т.
Промие природдта е обмгяя*-

.т я Прк

че >м ;смт ям сяха "ттI
морски бави. които греби
■
ля
лек увяг твесгяд дАегеаи. Нд
мкте требва.дя могат ся
ложи и I) за жевя с преспя
я м
“4ТОЧЯМ страдащ**,
женя с по-стари яли ио-орсош
остаткн от маточно ялмядгВво?
2) за маточните смушени* мтол.ом чест е мидите дем-

(ежгреште салон на еддкарняцд .Бай Даккгмр ).

ДЪРВОДЕЛСКА ФАБРИКА

„ЛОНГУЗ“
на Владимир Христов
(да II ованц участм, ул .Лозарска*.)

Изработва врати ■ прозорци за постройка, фа
сада, греляаа за кантори, канторска побили, аме
риканска маса а вевкакжв вид домашна иобили

Фабшгата е снабдена с 1ай-9СжвАРшенствуваин иаШН1Ш щ специалисти мойсторн за всенакяв вид
ПОРЛЧНЙ ЬЛРЗО. ЧИСТА а АКУРАТНА ИЗРАБОТКА
ЦЕНИ НАЙ-износни
фавряиата « ниотаимрама а араааапиа,
Чат*
тппм чпаааи I в ввд ажриеия яраиа.
-пЛк ТГ з-з

к©ке

произведен от доброиачественни

В-к Прелорец пише: от правителствен
източник уверяват, че новия кабинет иа че
ло с Стамболийски и изпжлнеиие на кон
гресното решение щял да отхажряи проеито концепцията предложе-а от реларациоииата комисия. По тази прнчииа тя не бяла
обявена и в тройното слово, с иоето вчера
се откри изкжнредната сесия на народното
ежбрание, а само за нея, известна е, че се
самка тази сесия. Спед отхвжрляне на проектокомвенцията м-р председателя г. Стамболийки щел да подаде останката на ка
бинета в злак на протест. •
За ежетавянето на новня кабинет земледелците сметат да бжде .натоварен се
гашния м-р на ажтрешните работи г. Р.
Даскалов, който щел да приеме конвен
цията. Таиа само се обяснява искането иа
м-р Стамболийски непременно да му се по
сочи едни евентуален заместник. При ежетааяне на новия кабинет председателствуван от С. Даскалов, щел. да се разреши и
кризата предизвика-а от опозиционното
джржане |иа Турпаков и Манолов спрямо
Стамболийски. По тая причина и землвдал
ената парламентарна група за днес е била
свикана да се занимае с минист. крива.

ТУРСКИ КАМЕННИ ВЖГПИЩА
доставлява фирмата

•ИЛИЯ Н. ФИЛИПОВ - ВАРНА
ЯМ-3 -3

Гогорн се а иекои среди, че жииотжт
иа тази камара е кжм саоята край.
Тя щела да бжде раатуреиа, за да се
провери народната воля по големито джр-

шии > нека. коахо обаче
"скат вккол .ргаккческа поареда; 4) по остяеао е* поле.
ня бянятя м
с
невралгия, ч бвдаяткате. и
ни с хистерични шш сгомашаи
манифестации, ирмимедм ат
матката.
Строителите на морските ва
ни. — които вервам да
зуаат труда иа трудоваците —
молим да имат пред
и сдс-

думиците наши бележки:

бряг около плажа за да не са
влача от пороите пржета
я*.рху
1 П речнетваяе плажа от ажлнолома до пад
^■аамет-

ник в морската градина от камлнм. джрвета, бодли, трепа
и други.
3. Забраняване да се капят
коне. да се перат дреан и чер
ги по това место.
4. Щ се извади от морето
пресен пяежк с който да се по
сипят местата покрити с прлхт
а даже и трева.
5. Залеся пане нд брега ив то
ва место с фиданки от акация,
липа бор и други.
6 Нааравяие алеи по
брег.
7. Тургапе достатъчно ц по
чивки пейки по новите ален и
по плаж*.
8. Изпълване трапищата по
плажа и в водата гдмо
кълвасто.
(Сзеие>.

1

„ВАРНЕНСКА ПОЩА*
_________ _
Дали ? Дил* овл.
че ще бжде раатуреиа, за да см
правителството пжт, по които да

намери
си нде.

*
,

Жемледелсияя слчотеи сжд мтработия
И аа вжтрешивя ред и» заседания-

-> ТВ си. На пжрво место ще" да
афера на а*р председател* г-н
с
Стамбояийсик.
СОФИЯ 2 юин. Оргаидте иа аласта са
успали да турвт рж«а иа архиаата иа враигеловия корпус. Документите които сжджрща тв дават лжлна светлина та дейноста иа
В архиаата е намерен прсекто-устаа аа
управление в срок от 26 годиир ма желеаио-ижтиата линия в северна Бжлгария от
руските войскови части.
В архивата нам доклади от ген. Кутепов след откриване шпионажа иа Само-

СОФИЯ 2 юни. Софийския митрополит
Стафеи след пристигането иа м-р Стамбо
лийски а имал среща с него и му наложил
пагубната правителствена политика спрямо
цжрижата, особено с разграбването иа мжнастмр ските
е имоти.
МмГроло литжт посжаетааи г-н Стамболниски ДВ измени тази политика м общото
добро иа страната.
БУКУРЕЩ,

2

юни.

М-р

председателя

•7».

ПАРИЖ, 1 юмм.
иа аигл. правителство в отговор
алиата лоната да участвува в хагската
I, че т* ока
реиция ще бжде
ката и не яож» да

ши оди {
«: а

РУСЕ 3 юин. Ром;
обща
че русите са
иа Диостжр. На
3 ди

3

ТшаиЕги

м

ца били стоварени
термали за червената
Голе<

а
а

граници.

АТИНА, 1 юмм. Комуннне м военните
действие в Мана Аана. фронт Есин Шехир.
Отблжсмххме едпо неприятелско отделеина, което са опита да са приближи кжм
а окопи. Фронт Афном Кара Хисар,
талии боева
Фронт Коджа Илм.
Отбихме едно неприятелско отдапение, ко
ето се опнех да се приближи кжм
т«
постове. Един неприятелски торлилйор, кой
то «е опита да са приближи до иамндскиа
бе отблжеиат от машата артилериа.
ПАРИЖ 1 юин. Днас со откри междуна
родната парламеитар. конференция за ме
ждународна тжрговия. Бжлгария се предстааяааа от м-р Радо лов. Прмсжтстаущ и
бжигор. пжпиомощон м-р Савов.
БУКУРЕЩ. 2 юний. Сжобщават от Рим:
според Рапалския договор сключен между
Германия и Русия. Германия се заджяжава
в най-скоро време да сжздаде такава мощ— индустрия в Русия, която да бжде а
слеетеамие да снабдят с всичко куждмо
"*
|Та и германската армии.
БУКУРЕЩ 2 юии. Сжобщават от Бер1 вчера райетата ратифицира Женен
иеиаонция аа Горна Силезия, обаче това ие
попречи иа депутата Ф-дер да да яви, че
договора ие ще попречи ид Германия да
надигне глас на протест против отнемането
иа тааи нейна провинция.
МОСКВА, 1 юии. Сжветското правител
ство получи сжглдснето иа алгл. правител
ство да вжрие руските параходи, които се
намират в Англия. В това число влазат 9
пжрвомласии параходи.

аа
а

зи -и*

Наредило сабра мае дягс кал деип н аАп
при** ма пжрио четено еж.
от Ане» ре * * -ЕЗеп
НаЛ*.
а
та при * ми
т ся
гражлав сждсяроагводетво: а —фетту, д а тля
>т .КаН* а *»
нсгкн грижата» прсчес
.Мале'
идорсд вс ще се дояусг.
аече от е.
ахапкдт В и ХмМург ■с
ровите сждялащ* я жгтреа
ше се рвагягвсл4т провети м
ЛЖ
в
Ае А
10 хидадя ле., а не Ннгто до
града п е
сега 3 лева

е

на 0ифсжтори «а в Само се ав Баре. Оир Ска
■одеве от счедомгеда г. Ка- рис:
Сиооц» е бия осиобедея мубили

а

яасг

. • I.

П«а-

иа*и хи

!*о ( т -

шото*

М 3.1

г;*-1 по -_____ ________

па

г
■

Пум.

се

»М*1

’’4
■

ла дел.1. на I <ергя Пепи.
уСихд и. Гриза* Ч.;щин от
с. Киуджк нние сял» ув
несе драсни. Осени обя»Г. Пепе м I. юд.
строг 1 жниичш «итиор а ав
гичсскд
Утешете.»
нгясти. онрж:

Б.-11

1711

»«

МГ—

Споре
дупенне

*

в? село Чск-Т<
ат
стара. IV'
а т-Нше да
а
Вфяв м да се *пт. Обич*
иьш* смлрт
тре. е бея
са

служба 1ЪО жхтш
ща екм Н гр».

до

Цйиее - <оо«»

ЛЕДЯИЦА
■X МА се щчлаа ще
Сму*з,и«не Н. Пет
А 'I
ма 1Я .Д,имена- И
М2- 1 -3
_

0Н1МД СЕ

да го араберат

Ива сяуж да Сс а <рг аа

"

-------- та в Свмикм*. щм

>

през седне т я. ше «нж »

дуксем*

млм у погреба***
ае ■ слорвзуяеяа? *

■йр, Д*У»

се
Крктмароа ао Добеви»*

!1ечепв,щ

ндсазаа шб:
•ли «сми рс.
аозка-и в

:•

Зора- -Варна

бдама ■

ко»то мм мнжтетжи •>».
« п^жеяита чв хжвгга Гда

и в (

а

)СК№»

тедаа ду*, м сетгАс шеттз

кшз1ки кшкш итмг»|>

КООПЕРАЦИЯ „СДНТКНАГ
Вум» М **

*~ж- а.
От сга

в
а
радехаго тд

Н

Д

са итрия

и
гим с ЕДХ1ШИ вехан ида за првдипане от
|«реда с най-сояим чувстзвтвдност

В

€

— 12‘

и
с

11 ,

Д1

т аа*’М»
1ИД* в ирт ■ твгмм*7*
т

Г|Х-

ся
ПАРИЖ, 1 юии. Завжриа
в Бжлгария депутат Лйенай

броео* уя- Габровска >а 2
Табадамата.
114-М

ТЗС гт

ЧЕТЕТЕ сп. „вечерпе-ет

Адлер

”
1на от игфю
запазена. 2) един сантима

Ье* р§*«-

то кд ном 10
щегаса мдрдк

от

наши на

ар ту-

БОРСА
С*е» •

Пордчжио в от

м

на износни

______ йени — ||

Аа

=г
АТИНА, I юин. С кралски указ се
вят под зид
та мпаеннте от 1910 и 1911

•6«фм«В
• Мс.ааа

хроника

*км еиранк. чг с
Грсвоиа.

'Чва

аа

жега а Вириш г-е Желев.
изложение по геиуезките преТой подчерта поджржаиите и кон*
приятелски отношения между
явяният* сжаозиици и малкото сжташенае
■ |фиаиаввиа I и законните права на Бесарабид. Сжветжт роши да се дадб об ча амиисТия па политическите престжпиичи по слу
чай сватбата иа принцесо Марна.

а

се

" «1 Г,
X® ‘ Н.«Ч ер.

нимклдх,. нш

се

така аа последната: в Бжлгария -гтговд в
раапространеи фраяцуакня език, който се
от всички класи. Г-и Лйонай е иа миение, че Бжлгария тряба да пол _
ма Бело-море, толкова повече, че те е
победена страна, която
ДГвро желание дч иапжя-м

Те шит.
а го П Да-и
тройаа за а
бедете

склтта и

У

за

— II ип.
Из

И"
н ННЯ ’»*-

'г,>;7 :;<м» .лют1 ■ •--

Шмрпл, 4 Юоий 1922 гад.

Гад. IV.

ЦЕНА 1 пеш

поща
ВЙРН6ИСК751

пяЯ Ь Ш.

*■

«1

ЕЖЕ1ВЕК1 ИВМРИ11И11Е1 ВЕСТНИК

аата и гии годях* !В0 .ми; %
■ ОФааа*1 т м> 1-30 я. кширепч см
100 дсм; я 3 мсспи 60 *я« Г."п | аряп

е еякнетяена отлично уредена бирариа с
„КУХНЯ И КАРНА(1АРИЯ 31МНДАНА мчио от 1пмт м Варим. 1ЛЩ11Ш

„ВАНГЕЛ СЕЛОТО“
Тук между красивата природа ще прекароте най-приятно своята неделна и праздиичкл почивка.

ТОЧИ СЕ ШУМЕНСКО ЦАРСКО ПИВО
Океан от гостите на Варна, кои го ме по
сетят карантината и си поотпочииат в би
рарията „Шумеи-Русе", исе едно че не сд
322 — 1 — 1
идвали в Варна.

1

3
*5
%
5
*

РЕСТОРАНТ ОСТРОВ
до сега се управляваше от Владо Анге
ат 20 аа* • пад минат» укрити» • рааоавдстао ва Иико Поп Иванов
майстор
готвач, вейте с вкусно при
явчив от ввго в
майто

5
о
о

—

о

1

■ аа*астанчаиага вкусове м иилп.нп
Па случа* мтям сезон цокате са кввазонк.
Пряоиат се абонати по споразумение.
•2-3 Управата, степат Кило П. Ияамоя.

’

оо

■ ПДРМ0Д1) „ЦДНГИ
Щ

отходятъ В-го 1юиа

I СЕВАСТОПОЛЬ.

ФЕОДОС1Я. КЕРЧЬ, |

РОСТОВЪ-ДОНЪ.
Справка агенщя „Р А Д У Ц К I Й‘‘
Щ зипри кантора Маноаъ.
з-з Я

ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУХЛИ
(1 ри Бр Милчеви 4 0-1е, Варна
ул. «Нишка* н .Колони“.
321-1 1

ДКРБОДЕЯСКА ФАБРИКА

ЛОНГУЗ“
Влодниир Христов

(д* й яяаяд участл*. ул .Лвмрвяа >

Изработва вратм ■ прозорци за постройка, фв
сади. грелаян за кантори, канторенк мобиля, ?авР*»анс1ш
и всекакжв вид доиашнк мобялк.

ФМшн | си1ш1 с нисмяршштмвш мпя пншкп иеКпи за шпш вм
ПОРЛЧН* БЖРЗО. ЧИСТА к АКУРАТНА ИЗРАБОТИ*
ЦЕНИ НАЙ-ИЗНОСНИ

-&ч|

1МНф1

Те-

Тр.гед.1 • $ оргмаам част. Таа фааа а
1в
«I «уйааа а иидр|н иа саааша • Сара се ар а аа
Ц*«- 5 ам оубаиита
В гяавивтд роля
11Я—1—1
ОТ

СОФИЯ, 4 юний. Преди аа
то
иа нашата делегация аа Гвира пат души от
ааииистрите беда сложили саоита остаиия.
М-р председатаяи г. Ап. Стамболийски
инесе вжпроса а парламентарната група,
която единодушно реши кабинета да оста
не а сжщия си ежетаа до самкваие на кон
греса. В малкия конгрес м-р прядемдат
г. Стамболийски и Туря а нов обясни* в
чините м избухналата криза в ревултат иа
която делегатите не м
конгрес
ка единодушно да се иатоваря с ежет 1Нмето иа кабинета отново м-р председателя,
като оежди неоснователност* иа крмвата.
Нв пжрвня ден ив конгреса г. Стамбо
лийски сложи оставката иа кабинета и пред
конгреса немаше вече м-рм, а бмаши т
аа, които даааха отчет.
С единодушното набиране от г

„КАРАНТИНАТА“

Вии

щ

СТРАДАНИЯТА НА ИНГЕ ДЕФОР

(Телефонни и телеграфни ежобщиаа).

е най-красивата и живописна честност

-т?

Всички ■ МИМГОф*ф| Л.тм
втжр. Ди.с Сжбот. и
стави иа екрана бисера иа
чаеното искустао.
Един фи-м иа прасетата!

ПОЛОЖЕНИЕТО

ВИРДРИЯ „1ШЕИ-РУСЕ"

►—

гшмьа.

ВмиялияеТ

»

^

председател и м-ра ндвятр. работи г. м-р
Р. Даскалов да негов ваместннк само тоаи
двамата са. които днес аа днес са министри:
Всички други са в оставка к греба да бждат преизбрани, аа да останат и аа иапрод
в кабинета. Кои от тек ще бждат набрани
отноао, топа щм умит к-р председатяля
сжамастпо с парламентарната група. Таиа
що стане набора иа останалите в души м-рм.
Ано избухне конфликт между м-р пред
седателя и парламент група ва иеиое пяче, решителна га дума ще има ажрх
1Я
сжюаеи ежа*т.
СОФИЯ 3 ким*. Прааиталс гаото араа
своя комисар а рамармммоа—аатя комисия
м-р Р. Даскалов е ■левпо е преговори с комисията в «ржзкЛ
мнцйят! ив лоспедията.
Прев сжщото време се очаква отговора
ив глдк. реларацмоима комисия в Париж
вжрху искам-ята предявени от бжлгарсквтв делегация в Генуа.
СОФИЯ, 4 юня. Днес 9 часа сутринта а
салона иа театжр „Реиесам" се отярсааа
IV редовен конгрес иа бжлгарсмата кому
нистическа партия при дневен ред: откри
ване полдравляване от името иа Д. Благоев,
избор на бюро и поздравяване делегатите
на чуждестр. комунистическа партии: Гер
манската, французната, италианската, югославянсчата, ромжмската, гржцката, руска
та и изпжлиителиия комитет на иомуиисткческия интернационал.
Понеделник 9 часа а таатр „Реиесанс“
ще има публично ежбраиие, на моето ще
говорят чуждестранните делегати, а а сря
да 7 I часа вечерта иа площада при ,,71жвовия мост“ ще има международен митинг
иа който ще гоиорят представителите не
чуждите страни, представителя иа И1 Ин
тернационал и иа бжлгарската комунистичесиа партия.
ПАРИЖ, 2 юни. В-к Таи саюбщаиа, че
ежвет
и едно ежбраиие на болшевиш
ежетояло се а Кремлии икономистите посо
чили отчаяното икономическо положение
иа страната. Те заявили, че не остава пове
че храна освен за аряшята и ча всичко иа
всичко само 4 дивизии, сяр. 40 хиляди вой
ници ще могат да бждат продоволстауваии.
Според сжщия вестник, московск я рево
люционен ежд оеждил 9 православни сеещсииици на смжрт вследствие отказа им да

д-е е»

й.

и*—

кюп Рия
* Да ся обарм

(

мумиите.
10. Лл с* отведе берете от
ум .Сдядам\ *‘ М*о се
к.то се иши
ее
II 0» се
ши и иплип. с 4е
■чп от «аа ваюта аа Аарега
— Игаа воасуа аа вастогп
гаето се
водете ет грвта аоа
я^ст «вре

еее е морета,
"Гх-ж:■го
от
беяо ■
бела

* която да с* врясваря
■и от

13. Отдедсяо с преграда
ехото от яджяоте
ва едм смКАтемм
ду двете от,
в ваа.
15. Да вай ма

.

С

ле* бяло м блмвмк
■ краката.
1*Г Едва аатеад между две
■им акушерка м вярва
от еджечев удвр, удаваме, ва
тлртаяяс вля мира
17 Моарлвваеву
ме ммрашат, да
■ '« во
да в вмбшим и отвея вая» ва
мърсотията.
18 Едм кабява, особено в

цъжкото от

и

теу*
а гама ■
“ «
иечветвте.
19. Подсдое м в случай аа
20. По-шврово место с до
бър покряа м ври]

-

21. Да се затепит. кин
..извишат кабааап ет гркте сг
рее» а отдолу.
23. В асгка аабмм аа
по еш адеаа за
23. Да акз .умелото
•лечка. а к гаозаеа. аа
ч.ае арехвте
тела а квбааа
24. Па всека ап ибт и
кка по елка стялбе.
26 Да аачат лобре аа асякл
ктбяч. комарагз от ааш а ватр« ио степате.
26. В асякл кабми т

илеасма прлмляаця м
не чмеготлте.
27 Праслуглтл ял е досте-

тжчиа.
28 По едм жем • жеясхо- то от
С
М ПД34ПКД.

29. Друга и
как а яо
коя част от телето да
с студеяа мля топла морска Во
да. тотеояа подеме а
реята н дязаемореатя. Тава ви
на може да обдвм в
в*.ся на р*ое слабите посетвтсл
кя я морето 1 гв вптава
водата
'
&30- Да яма едмя слуашя. мто стража в бавете в
н
укаже вуаиа. да яоса ва ра*ц* елзбвте в болям в морето.
31. Да
смлва стража около баняте32. Поето а нея термометър ш
морето, по един в асеко отде
ление, който да блде достоя
ние и аа по-егитлипв.
33. Да сс отбележа ва вед-

„ВАРНЕНСКА НОЩИ"

иимркур»” ”а ,0'

Д1Т1 четки ТИС-

___

ммка н '14>щ»ф«
» млжкито отдгленме
биенето 4 -б «МГ Г№
*ш — 3» лкио
I
лезмвфгкциранс хиеорвнуш*
н« маг#те ч* отйочивляс сяед
(тш* м смбш« болни мм
т «гопмованего му, вко « тФяо Мто,
№ Яам*рм<г ; среша *°лл
при ОАрао ООНСКМИС -■« 34Гиплю-аие посетели
9Т. Доствчио число седн
ат ан Крем вани
38. Около 1$ ааин в женското отлятняе м 1 - 3 • ЖИвШто отделение.
/
39. Бди* кабина .а--Щргс1мов ЖА и ияфе з* продясгуши «ян топла мс река во
да. взета от ддлбочиаата иа
морето за по чиста — за пит
ие, толкова иужлна к*то «йигейфк (докармне пмкоч) нлк
. (пречистване кржвта), или и влагалищно проми
ваш за клизми за в кдоиггс
иа нуждаещите сеЦГнм коже
да се иродма орЛом шума и
велен пелин с листете и стжб

“ЗГ-2

/

Инсталации от душ с сгудеиа или топла морска а *да, кой30 а еждействие с топлите мор
ени бани дават чудесии резул
тати, особено пжи кога то бол
ейте ие понеси студена йода.
41. Вдяа две кабини с ини
е топла морска води за бреме
мм жени толиом с добро влмиме вжрху бремената, а ■ пои вжрху плода, ра>
бири се кото са крвтки, иа
ровко и ври добре условни
42. Иужамо е един голей чеи с камбана която всеки
десет минути да бие за да м.-гат оосетителиге да се ржкоВОДЯ м етоемието им ■ водата
иа плажа
43 Да се нзискм от посети
корените бани
яетелстоо е което му се позво
де нрави бани, каква, коч
но градуса да е тя, колко ма
мути м стои в то шита ил* п
студената вода. колко иа плзжа, ако му е яоаволе*а я кге
• ирече ярез деяжт? По яов'п
начин ще се избегне заразят#,
е имало случай да сг
оо.ттигечи г ит ра че»
болести и сифилис о.о
бсио от дрехите иа баните
в* Да се напран* здраво и ».>
план и аапочизгага тесяолияеАиа лична

®ЙВ
ПРОДАВА СЕ |

НИЯНО РОЯЛ I
Слоувзуиеяме импиар
■яваСдеб*. тт

■Жтмтггл
и мпм сеем добре ввбвди
Двихствв • «|ХМ • София сре

II
п да м «писат д* Дпагвр
ЯМЬс» >оятро.,1вр , оДцвмта
314 2-3

|мщ|й|ш|
В м <ма» <Я.« .1 М1-. =

I

■ •>‘««4 Р.Л.14 ,»4>4.4ло

М

■ и Сн,<>г«-' >"««*, В
■ ж< 0,„»«4>чло М
■ Мачм .Дни > . . ■

Пщдшсе

на износни
______________цени: -V 1)
оищуща машина .Адлер*
употребявана отлично
запазена. 2) един сантммвл
европейски —- Виждане и
споразумение в хотел «Га
брово* ул. Габровска №2
Лвбвканвта.
зю з—3

\

смжпоце «иите прадмш прикадСжветската власт
"ГГре™аИобм,!^й;То на тави лриежде
в русина провини**"*"т 1МЧ2Т стрехуваан^в!
се да не се преднаанна ижаиущаннето
ПРАГА. 2 юни. Господин Кеиеш отго!
от Герашисяиа
ри иа критиката напра*
сенатор на неговото експоае вжрху теиуаа*
ката конфереициа. Той спомена, че спад
три годишни усилил, Чекославня се намира
между джржавите. които притежават от
носително добра аалюта, м че еноноанч.
положение иа страната е задоволително.
ПАРИЖ, 2 юии. Релзрациоииата коми
сия рошил 1 да яотялхрфа аромвииото отла
гана дадено до 26 юиий и аа 21 август »а
частичното изплащаме иа репарациите иа
Германия. Отлагането тапочаа окончателно
от 1 юиий То ще бжде анулирано, кога то
реларацчомиата комисия коистатяра, че Гер
мания м и мира от предложените условия и
лйЬ тл ие изпжлии мерките относно огра
ничаването иа летящите джлгове.
ПАРИ-Ж, 2 юммй. 6-и „Там*1 са научава
от Лондон, чо г-жа и г-и Поаниаре иа 18
ща бждат гости «а председателя иа
т.
немската лига аа опустошените области.
Сода нищото иа тави гжгн со намира я Доидом. На 19 юиий то що ободжот а мииист.
т с г. Л. Жорж
ПАРИЖ, 2 юиий. Сжобшават от Борлмм; една ек соловия станала в мината на
мираща со а околностите иа гр. Есен при
чини смжрта иа 18 души.
8 рудокопачи остаиаха в мината „бея
еждаиеиме не ще могат да бждат спасени.
Отбелеяаат се освен това 80 души ранени.

*

г

чук
____
рмеята, иакава пожеланието де Франция »
яждеордевиа иа рода- ГоеваеВш! м *еНу.
г-м Поаниаре посочи, чатяАам иитариепа.
цнвтл до фрамц. де
«■«но франц.
правителство ие е
пропадането на
че раиара.
цинте, които се длжжат
•ранина три
се считат
то пжрве релоаие яа С|.
ба
ско ежваеааие, в ко
ето Франция очаква да ежтру
С най-

V)

хроника
Вари Лоено Дво .Сопол4,
клековете иа том дружес ко
иа б т. м. — .С» Дут" по
случай пропиши на ловците
урежда семеен иаоет с гости
до «Даимаар Тепе", Сборния
пуми: за ловците е Юнашки*
салон — 6 ч сутринта.
На 5 т а — • «юмедедми
10 часа су греша и местност а
„Сес-севмес“ под богатите ти
дача археологически находки
.Джамчр тепе', кждггз са
разкопките яа новооткритата
цжркм ще се отслужа мале
беи. след които председателя
м Арх Д-во г. Шкороал ие
говори за миналомо м ч тая
цжрка* Желвющите гражд»
могат да присжгстчумг иа
молебена
Заинтересова ни граждани за

около

ОТХ0*вд.
4

мушката в морената гр**ц
е яегжрлям. Обржгцвме

юта власт за кАзарлщаавго
■ мировото мм сливайте за
критото иемрегпо Миров»
САДМЯ ие може да завеждв и
нотарството. тжй като том е
свжрх силите му
В Неделя вечар 4 т м 8-10
чак», в Бжлг. Евям Метод Еи.
Ижркм ще се джржм ;-еч иа
тема: .Исус е вейката* Вмоз
свободен. Поканват се
оо лвес як.Гражданей** Клуб*. Кл>4а е
га * с
ся
чки пог/
— лекари, адвокати
целта

ПАРИЖ, 2 юни.
Пти Пария*еи- пише, баране да намали? цената на
о а> еаябПриятно
че г. Поаниаре получил локана от г. Факта кгр. хляб, гжй като от кеиол- щнм, че младия красна а сан
яа участие ие Франция е Хагската коифе- ко депа нзсам кривата жито патмчея г-и Алексацдр Анни
е спаднала с 50 ли.
от гр. Ямбол, ширен помешм*
капитан от парахода аЦдрФер
ЯоийДбдтд м сиумирма 1ЧНПАРИЖ, 3 юим Сжрбщиват от Бсрямм,
динанд* се е сгодил за клщга
Уло1
ч« гяриапо-итагмя
договор, който м- рузи) е ьжм края
хубам и симпатична гм Клтвача пя 2в август 1922 година баел проджл* са само а Бургаския залив
яулм Сарием от гр. Бургасмви с 9 месеца.
през тоя се зои № мяааомя
мре
Сгроигвлиигв ядмраазв, воБЕРЛИН, 3 юим. Германския отговор иа
мго г. Т. Собаджнев д!
Склзкл Лнес. ж*делв- 4 ч.
рап4рациоиката момисия ароидаодо голямо
« оежлмцкте и които СЯ с
вжлмеиие вср д ларламентариито сроди след обед. Негово Гошогоае»- 30—ЛО“** но ефгпш I
|Я
Популмстито решиха да ми* >т в опозиция стзо ся Стефанов Г2ва Йор панер са пристигФвли яа Щ>*
дан оа ще говори иа тема:
>то.
те да но
Оборище, бежя
,Тео№фшгта и християнство
ПАРИЖ; 2 юим. Рспарациоимата коми- то*. Ще се «честият твжрде бжравт с аоржчиите си. им|оотгоааряйкм ма ансадото иа Д-р Вирт от интересни вжяроси. Сказката го матсрияла е е ограмимио
28 май аяома беложка от щетите и тели, ще се предшествува от духовен ь-олн«тество.
които ще со маомат морим от Рдмхстага.
Нй Ввриснското лятно шрко* церт
Вход аободеи. Каня. се жише па 36 м. и. арвемямаБЕЛГРАД. 2 юии. См обща ват от Атина,
ха 5 вагона жито, '2 боб в
чо гржцкия глааномомамдующ а Мала Азия всички
ца(>сввца. Жито предложено
генерал Папулас си подал оставката, която
Варненското окрлежмо конпо 4 I
била лркета. Тожрдм со, че той ще бжде гролйорно бюро по мерките л
ле. и боба яо 4 Т ле. Щ
хаместеи с генерал Пзлммомакос.
теглилките проджлзсава срока
Парахода .ТЬоттАвИ*
и набавяне залАлжателютя ми
БЕРЛИН, 3 Юг.и. Съобщават от Варша
мшллеш комплект от мерки — под грайско знаме се ом***
ва: Полското правителство отпрааи нов
да
црметигке на 10 т. и. от
до 30 ю*и г. г. След тая датн,
протест до ежветеното, по повод коицомсе хлебари, бакали и др. без Амарича (Ню-Йорв) с пжм*“
фиршивто и, червените войски по Пелена
стоки и поща. Ще замил по
та граница. Унрайискит* сжаетски власти вой зашие мерки ще бждат гло обратен пат още саши* ««'’
аапретиха трафика >, Полша. В двореца банани. Ще има специална ко
мисия и ре.вм .нр,м.
Печатница «Зора"
Кр.млин в Москва имало много вджеи комуиистически ежвет.
ПАРИЖ, 2 юии. Смобщамт от Лондон:
Проа време на рааисквамнята станали в ка«М»та иа общините, -британския пржв мимметжр заяат, че ако Гормаияя ие изплелии
аадплисемието см, Ангнмя ще се приежвдиин нам Франция аа да осигури ислжпне•мето иа янджямииията. Лойд Жорж ианааа надеждата, че репа ационната комисия
ще дойде до едно удовлетворително реше.
кредитора и аа дебитора.
ПАРИЖ, 2 юим. В заседанието ИВ камадета. което се ежетоа е четвжртжк след
■Вид господни „оаккарг, отговаряйки иа
иитерямл.ациите по .житната лолнтми, ,«
иочма ермаглеждам в вжпрос. аа Горна Снт*1ш. Пемеиазайкн нападенията иавжрш-яи Срещу фра цузките войски, той особено
помета -ира, че додето Германия ие ни по.
■огиа аи И*дирим «миоамиц гте ние ие ще
праао де се ежамаваме а нейната

Ко1

Училищно Настоятелстто

ОБЯВЛЕНИЕ № 16

с. Констактиново. 29 V. 1922 година.
Констамтиновското училищно настоятелство &
аива на интересуюшите се, че в каниеларввтв **
Конст а н тимове кото общинско управление ще се Ф
изведе публичен тжрг. с явно наддаване, на 26 М&**
т год. от 3 - 5 часа след обед. за отдаване на
купувач тревата на училищните ливади: «Шарла»*3
от 9 декари. «Средния чаир* от 20 декари и .С«г
лята* от 16 декари, за тази коситбена година.
воначалногб йена на декар ще се оярвагш^
ма тжрга. Искания залог е Ш“/«. Тжрмниге кни»‘д
могат да се прегледат в канцеларията есени
Разноските за публикация, гербов налог и др
сметка на наемателя. Конкурентите да изпж*и*,'
предписанията на чл. чл. 11—14 от звиоиа за

шествените преатриятия.
324—1—1

От

х

Вая. •V.

Варна, 6 Юний 1023 год-

ЦКЙй 1 ПСВ

поща {
вирненека

Брой «77.

Продаем йхам»»-..

част* ат съдията ■ос

Г-фаров |. Илиц» н МП двч»« и «там швялу гмах«
Владислав ■ Вимн 2 Клщ» яа у/шцл ХМ Лама 3 Де
мн на улат Ваадаа — Саамзуамм ара аа
Стефан Антонов — ходатай
3*3
ч

МП*1ТШМ6 И.

ЕЖЕДНЕВЕН ИЯИС?НДЦИМЕ1 ВЕСТНИК

^ЗГцвм—нт» зл елка тдниа 1«) теьа,
зя 6 игсеий 100 вем; «а 3 месеиз 60 -.см

,

Л"л! Овааияммя 1**Г1‘50 .ге
криете» по I ж* ма дум

специалист по нежните и венерически болести
■МИ И мвиртнрьг* * кабината с« • »д цМ Синтаааара
I» 41
близо до тжргоасиогр училища
баяни от 2 0 часа след обед,
ЛОВ- 1—10

(Гелефонни и телеграфни сж общения).

Кмн ВАРНА. ум. Царягрддсяд 21

СОФИЯ, 5 юний. Ьчора се откри 4-й ре
довен конгрес на бжлгарскатд комунисти
ческа партия на която лриежтетауааха пред.
стаяитепите на следия.-е чужди комунисти
чески парти: Представител иа комунистчч.
ЦипбМй «ИВАНО. Мяяиоая* ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
ИЮЙОРИ)10 НЯЙМЙМ а примамени*, грамаяя ям Итамям
! интернациочал и руската комунистическа
I п ртид Владимир Мюлаотии, иа германската
- Вилхелм Пик. на гржциата — Яни Петсо|а, Ваягаа, Брааяамм, Малумбаж,
а Дастраа, Ар ме а
пупус, иа ромжискага — Гр-горивен у, иа
Оару, Рмаияй| кареспаидеита а аоячма да,р<каая.
ИЗВЖРМ1ВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
междуиародкия женски секретариат и иа
мм, мата •
г-жа Фажените комуиистни а Германия
«ух» харюпон л»*умеятн
дер и иа ромжн. младежка оргаимаация —
Имилшнме н издават на чекоаг С|хш\ {■алт ярки и Ч) *')■««.<
Арнолд
Писмени* и телегряфичсскн иреиоди.
! «реамтия в—
Всичка чуждестранни представители биИ по споразумение.
доха посрещнати с отделни манифестации
по СПЕСТОВНИ КИИЖпИ е
. кммнм ми!
«
сток09,1 елуабз. йокуненхи. кредити, мриялтми и ар
Иа гарата.
я чужди мат ти.
Конгреса се откри вчера а 9 ч. сутрин
МНМ« оря*му И
та в тектжр „Ренесаие". Обширния салон
|Т|
яЦяря|ая|м»“ ям.
бая мрях
бе буквално прелжлиеи от една част от
делегатите, а другата част, гостите и публи
ката останаха ежи и иалжлииха площада
пред те тжра Друг таижв многолюден кон
грес иа комунистиче .кат партия не е ставал.
аввавамм* ЗАСТРАХОВА ПО ♦
Точно в 9 часа се вдигна аааесата и иа
„ЖИВОТ", „ПОЖАР“ и „ТРАНСПОРТ“
сцената, която бе отрупаната с червени аиа*рн иав йлносии условна * икА-афтяйя яр*я>■ Заатрахом
меиа на много бройните работнически син
яата яа ..ЖИВОТ" с« яадзуаат ат пачалйктв яа дружаатаота
дикати, се поиаяаха портретите иа Ленин и
Саядяяяа са дават от глввиата дирекдяя, агеитяте « •*
оябвтарято яа друмяатяато Тдрсят ее деатодня агаитя •
бюстовете иа Д, Благова и покойния води
аканааторя о вавалдадид добри усаовня
тел на партията Георги Киркоя. По средата
Гши
№ *ШтГ * „1г# кя~ 9» Г 1шфн Ь Ш
на сцената стои големага еблама иа иомуииама
сжрп и чук, до нея портретите иа
Рода Люисеибург и Г. Кирков.
Откриване го стана при бурии овации.
На сцената се лоиаааха асички чужди пред
Като ирелстдяител м депоттйор на прочу п д фабрх-м
2 ставители и бюрото иа лартиата
НашгхсЬ КНП10Г, бжоошамяе, че пристт идхл • скла
Ч
Конгреса се откри от Д, Благоев с една
да ня тук • готтмо комчтм ясекакон качеехк* я «|г*
кратка реч, в която той описа борбата иа
разни големини мушлябя (неяримукаея ачкт) с пнрнн. ВС
I) комунистическата партия а Бжлгария м
мени халки, :»а покривам* храна, разни спжм, ко-*.в и ир.
победа над буржуаяията и еаажршваие иа
Г.Ж.ЦЮ ии лрнегшнаха кокдпонн маркучи « «какдккм
ширини и паржумояи кофи Мостри ишрашаяо ДДроп.
сжщото дело, какаото иаяжрши руската ко
♦Ф БРАТЯ ЗАКАРАН
РУСЕ ФФ^Х мунистическа партия Той иаипва вярата си,
Таамммм .Мцаажи и, се
ч> I : \о
че буржуааията ща бжда смачкана и ко
Теасфои Мз I'
мунизма ще вжзтжржесткува то целиа свят.
Речта му бе сж роаодена с нескончае
Лишкдаторзге на Падофнцерснот* Ноо
ми ржколлесиания.
пврапино Спестовно Пронзводнтелно По
След това се пристжли ижм избор иа
грвбнгвяно Д-но ■ гр Варна в мивчда
бюро Избраха се: Г. Полов председател
|. вва е:аова чл 80 от за.оиа зо кооперативните сдружен я
иа общото работи, иооп. д-во „Освобож
имват мреднторнте си дд изтеглят вземан лига си е течение
дение“, Д. Каидов от Варна и П. Даораиоа
шест месеца ог третото обнародване иа настоящата покана
от с. Д* релия, К. рлоаско.
здавания се туй вестник
ПОДОФИЦЕРСКО
Г. Попов джржа кратна реч, а която
Фмрма, м* 1ВХ2 г.
спомена за редицата скжпи жертви, падна
-2-3
■ ЯЙЯВЯДЙЦЙЙ.
Ликвидатори:
ли в борбата за ному&гзма.
Почете се ламета иа починали ге с ста
Бепберов, Ив. Мирчев м Ал. Тодоров.
ване иа крача, а р ботическия хор от джиото на сцената изпе песента: „Вит пад
нахте жертра“.
Избраха се 12 душа секретари и една
тричлеиа комисия и итработваие правил
ник на заседанията и други комисии и под
комисии
ад,*., ТРТДОВА Ь А НИ А .
Даде се думата на руския делегат Гйго
лготи и. Появява ето му на сцената бе сжГя. „арми.....“ Ка I пр.ту К..и.
проводено с гржмки рж) оплескания и ова
ЗАПОЧНА ДА ФУНКЦИОНИРА
ции. Той олист живота в Русия и сложното
международно положение, иоето ие дава
« VI прп навя измандиитори \
иа Русия яжзможиаст да се отдаде иа ажт7
ПлНЙИЯ С5НЖ «и влогова чл 3 месец» 6 мес*
И
решча работа. Капиталистическия строй
Ч
Птипи п°АП"Ска яа туммвц от собстввино про■
вжрви всеки деи на долу и ие е далече де* VI КрЯ яаводство, ма яамяояя мамя.
ижт, иогато пролетариата ще обяви война
I
йуяян ПОДПИСИ* за доставяне иа джряа зя гяI
. V» 111НрП рама чрез вноски
иа европейската буржуазия.
ПОЛИЦИ зя
Д В.Ц.. в сдружение
I
Той каза иа геиуезката конференция, {
ежби райе.
У. 1211ПЛ1
ебаниждоу
■
че Русия нема да се спре пред нищо. ако ;
жястаа и частни лица за тжргоаия и оргаиизирааие
Н
разми] проязаодстз*
!»—Я-Я
Ш
конференцията в Генуа ие разреши и иа,
задоволи вжпросите, които интересуват св*-д
ОСНОВАНА

ОТ

ВАПСА СОММЕКС1А1.Е

1ТАИАГ1А

шищитшмш - >ти тч ш юлш
ваши и 1аш 1П»гшК Мт

(аов

*

5

ВИТОШЙ

1

ПОЛОЖЕНИЕТО «мди»и«им

ИМШI НИШ МП Щ

|1ШМ. 1-м 1шт. и. 12,000.160 - оси# резен, капитал.
Цмтр. СОФИЯ, у*. Л»ге 2

»(ШИ ПИ» 5, И.

Д-р Бормс Дстарджиев

«рииниипи

МУШАМБИ

з

Още кога то леката «брененге гробна да дарят гдр
дите ся чисти» като ги
с
хладка вода, която
се нстудам и сг«д това да
гя яаблрсяа с «аста кдрпа. С
тока пжрдиге се преди«яат от
приегуда. во те* яж*
НОСАТ
да ое образуват аорти. които
кДАГто

ч

шяте по ге» ишрпйн ■ ярк
•д ммдешее. Ако злряата са
•о
м, вместо с
студена вода иа те* требва да
памук натопен с
се
спирт. В случая, че се
ту ват пуми*
по теж. името
става иаД ивого орв боа—стр.
то да се яамяеаат след оремахавяето на иияукдс
Г жрдяте яс грабва да са ара
т-кат. и с том да се ергчя
на теаяото развитие. Те не
требва сашо да ое налагат яа
ударя, матжргваняя. В случай
че се чувстм ге* болки, вед
нага да ям се яоаааат с*гревткиця иоАвресп.

ако

ичиаг да се повика лекжр

ГАрдкге имат големи
чемие при отц>а—ето- на
малките д*ця. Та често са л>лоаими иа повреди, която спярат временно яли и яо дди
го ареме огхрляваяето на де
тето, а с това станат шяпина
за разля*
в
древеяето му което рласгройстяо сетно много често о*ти
се отразява вжрзу целия • му
амаот. Освен това ■ майката
се ши«1а иа’ ред ил'
и
страдани*

ЮКАНА

кш Скп № Ш I м

_

ТРУДОВА БАНКА

1ш 1-и I. )№№! I № !Н

*• црпели ЦА И ГОДНИЯ

I

Т

1

СЕ ПРОДАВА
Справка моаоогкрагия сама
тарем магазин, разполагащ
най раз лачен асортнкоит на
терама на Хр. и Д. Ле
скови )«. Вдадвслаа,
______________________ 1

■__________________________

ЛЕДИИЦА

евдаршаца ми 15000
«гр. мд се ородааа
ао. Сявраз—
Н. Па» на» ух . ДтнааОАД' М 1
302—3—8

Я ПИЯНО РОЯЛ 1
Й Спора»утаи аажар

Щ

■"Ч

Чч
к«(

Стр. >.
та и Русия.
__
Революцията, лава той, може да доиесе още по-жестока борба, обаче а ирая на
_
га ща ажатжржествуаа пролетариа
та и ще се обрааува една обща федера
ция ма асиним народи.
Той вавжрши речта си всред иескон-

«77.

(

едно велико дело като го окуражава и му по
сочва патя на свободата и освобождението,
който ще донесе с освобождение от капитала
и освобождението на жената от робство. Роза
Люксембург и Клара Цеткин нека бждат вода
чите в душата 3,а бллг. жена.
Романския представител — Григорески описа тежкото положение на роман, иомунистич.
партия и изказа големата см вера в скорошното
пробуждане на романския пролетарият и за присавдиняв. му нам международ. пролетарият за
освобождението му- от капитала.
От страна на турените комунисти в Бжлгария говори Чакалов на хубав турски език
След свАршване на неговата реч Чакалов
и представителя на грлц. комунистическа пар
тия си подадоха рлка за освобождение на два
та народа от игото буржуазията.
След него говори евреина комунист Марко
Фридман, който каза: Революцията в Русия ос
вободи 10 милиона евреи от крепостничество и
погроми.
Балг. работници евреи, които са заплашени
от погроми, ако Врангел вжзтАржествува, зая
вяват: „Ние имаме една вяра, вярата- в социал
ната революция и един защитник — 6алг. про
летарият. От името на евреите комунисти той
извика: да живее комунистическата партия и Со
циалната революция!"
Понеже салона не можа да побере всич
ките гости, делегати и публика, то Д. Благоев
излезе вжн и джржа реч. Чуждите представи
тели сащо повториха речите си на площата пред
театжра
В среда 7 часа вечерта работническа Со
фия се кани на международен митинг на пло
щад -ЛАВ0В МОСТ.*

След иего се даде думата на гермаисмия представител Вмпхелм Пик, който от
името на германската ком. партия поздра
ви конгреса и [каза, не делото на партията
в Германия, е прекратено, поради лредатепсиата рол на социал патриотите, които
разкжсаха работнинесм. движение. (Гржм
от викове: „Позор!" „Долу!")
Ло-иататжк той описа борбата на Роза
Люксембург, Карл Либииехг и Клара Цеткии срещу социал предателите. В Германия,
каза той, социал патриотите броят 1 милион
и 200 хиляди души, а ние герм. комунисти
— 300 хиляди души, независимите социа
листи ие повече от 200 хиляди души.
Влиянието обаче ка социал патриотите
е паднало. Вие сте щастливи, каза той, че
в Бжлгария има само една работническа
партия.
Той описа живота а Германия, който
бил тежжи, обаче иие к единение с меж
дународния пролетарият ще се борим про
тив капиталистическа Германия.
Думите му беха ежлроводени с бурни
ржноплесиаиия.
Даде се думата иа представителя на
гржциата комунистическа партия Я. Петсопулос, директор иа гржцким комунистиче
ски вестник Ризолатис. Посрещнат с ова
ции, той отговори с „вито“ и каза, колкото
СОФИЯ, 6 май. Американското лравии да сме чужди на комунистическото дви
жение, гржцките комунисти все пак се, явя- I телство окончателно е отказало да вземе
ват заедно с вас и подаваме ржка за брат- участие в хагската конференция,
ска борба срещу братоубийствеиата война
БЕЛГРАД, 5 юний. Приготовления та за
Между гржцкия и бжлгарския народи.
кралската свадба на 8 т. м. са в разгара си.
Той говори иа гржцки език и бе пре
Започнаха да пристигат представителите иа
веждан иа бжлгарски от Иа. Климчаров.
чуждите джржави.
Той описа развоя на комунистическата пар
Пристигна френския гммерал Франше
тия в Гжрция по следния начинпартията
Д' Епре като представител на Франция и иа
има 60 хиляди организирани работници и
Поаикаре. От антлийсимя владетелски днор
около 70 хиляди селяни, които от 4 години
пристигна един от принцовете. Очаква се
насам, благодарение на комунистическата
да пристигне
гржцкия крал Константин
партия водят една сурова бг рба срещу бурРомжи. иранска двойка днес е тржгиажуазията в Гжрция.
ла с специален влак за Белград.
Гржцкия народ -никога не е желал да
Амнистията която ромжи. правителство
се бие с Ьжлгария, обаче бруталната гржцще даде. на политическите престжпления
ка буржуазия и до днес джржи гржцкия
по случай свадбата иа принцесата, ще занарод вжрху малоазийските планини. Нато
сега освен множеството полит. престжиици
варен сжм от сжщия народ да предам на
ромжми на чисто ромжнека територия, но
бжлгарския пролетарият неговия револю
и обвиняваните множество добружански
ционен сжрдечен привет.
бжлгари. По всичко изглежда, че амнистия
Пролетарията на Ромжния, Югославия
и Гжрция ще извжрши делото на обедине та ще бжде една от най-широките давани
до сега.
ние иа деви народи, чиято еждба днес е в
ржцете иа най-големите реакционери.
Гржцкия пролетарият нека от бжлгар. работ
ничество да му даде доказателства че то го оби
ча и че не го мрази. Неслушайте безчестните про
паганди на грАЦката буржуазия която твжрди, че
гржцкия народ мрази бжлгарст-ия. топа е лжжа
Варн Колоездачно Д ьо с
Съобщават ни от русе:
Нашата работническа партия смята за свой джлг цел за повдигане спорта в гра
Тук приегигнаха 15 души ай
да протестира от името нд целата честна, работ
да и вжзтановяване колоездач глийски футболисти, Имаше
ническа и селска Гжрция против жестокия гнет ното дружество в Шумен, на
ежетезание между тях и ру.упражняван; вжрху мирното население бжлгари 5. VI. беше устроило игри I
селските футболисти.
и турни населяващи Македонке и Тракия, сжщо и гр. Шумен-с шосейно кадбег
В това ежетезание победи
срещу масовото прогонване на това население о
ване от 10 ,ауши бегачи от гели излезоха бжлгарите. Ре
грацкше власти. Гржцката комунистическа партия гр. Варна до 'гр. Шумен.
зултата е 1:0.
всякога е считала за свой джлг да защищава юва
След отлично изпжлнените
население
бруталноегите на гржцките патриоти. номера от игрите в гр. Шу
Параход . Ьжлгарияа от Б.
Праздника 1 май в Гжрция бе ознаменуван с об мен и благополучно пристига П. Д-во замина за Севастопол
ща стачка! и беха спрени движенията на гремопете не «п Варна до Шумен на бе с 600 тона; консервиран зе
и параходйте. Нека всички балкански комунисти
гачиге дружеството днес 6 т. ленчук, брашно, ориз и облее
чески партии еждейегвуват за осжществяване на м в 2 ч сл. пл
се завржща ло. Настоящата стока се тр*вбалк. федерация. Пра тор.кг бе изпратен с бурии от Ш>мен с влака, като
на га збордира от холадския параход
аплодисменти След това говори представителката
рата ще бжде посрещнато с .Улисее- с предназначение за
на междунар женски секретарият и на жените ко
музика от останалите тук дру гладующите в Русия изпраща
мунистки в Германия - фазер. Тя бе посрещната жествени членове и граждани на от Нансеновата мисия.
сжщо с бурни овации, произнесе речта си на чип които уважават и желаят раз
хубав руски език и с резка ораторска сила. коя
Параход .Варна“ пристиг
витие: ^ гна спорта в града ни.
то прикова вниманието на всички, апелира кам
на от Цариград, разтовари 60
Резултат от надбегването коебжлгмрката да се обедини по! гкомунистическо го
тона
: 100 вар. катран, манито е около 120 кли. ще са
знаме и да извжрши сжщото дело каквото гер
общим подробно в идующия фактура и други колониелии
Стоки.
манката извлрши заедно с Роза Люксембррг и брой
Клара Цеткин. 15 хиляди от най-плдмепнните пад
Углавното дело, което беше
наха от куршумите и картечниците на Носкезата
През м. април е бйъ при насрочено за 3 т. м. — по
гвардия ог социал предатели (Тук конгресисппе
готвен
за
консумация
в
фаб
убийството на Биляр Османов
извиаха: .позор! позор!")
риките в царството 330,717 от своя родственик Али Гафо
Германската жена днес влрши на своя маж кгр тю юн
ве. отс. Ескн-Арнауглар, Про.

ХРОНИКА.

индийско, « отложи „0<п
отсжтсгвуише един от си,!
телите Делото «.« р^,,
през и. септември г. г
Ал* Глф.-Рои е м*р11в,
ранм Осмя но в е пушна ь
лир Осмлоов ведно с свои
гарн пра едни летен 1„ У.
1»21 г. нали любоии» ля<
и диорл ИЛ Бкллровня ^
Глфлров ги -е предупреди, и
престлнлт понеже веговит, ц,
щерн биле и иш: ,Ач.
„певците* ие престани*, д,
напоя вжзбуден от вааад^
то от брлтоинв СИ с Ми
пушката а го убива в в«ц си
Според ючвелеяаята
вата дирекция иа статистик
а началото на 1922 год. 6,,
на населението в Бжлгарм
вждлиаало иа 4,909,700, |
което число 2.555.800 са и
же. г 2,453,800 жемн. Гдо
тата на населението — на ,
КЛК. — 47*3 души През к
дидущата година население
е било по МИЛКО с една
от 24.100 души.
Пзрвход.. Турна* подай.чй
флаг идиш от Ллаерлул. т
го-ери 52 тока; шевна ма
п, ламарина, безир, кзаЩ
тури и прежди «иглики
Параход Ситио-оф Оисфартл-. д
английски флаг, <и/ш от Ане
сатирик донесе аиннйтт, ш
сия, която придружава 74
человека руснаци бежанци ,
които болшинство те с учащ,
мллдеж с учителип си.
Постжллеяи > )и „1
седди*' . Нлстописпото
каден гореща благодарност I
следните дарител,) Негово к
сако Преосаемежгм г. г . И
грооозит Сямеоа внесе су
300 ли. Наследниците иа
дойния Пантелей Яае» виси
сумата 1000 (авляда) аз.,
то сума е завещани от *
ния за старопиталището.
Г-в Янко Кисеоглу ви
едно шие печено с ориз I
но.
Г-да
Вратня
"*
по случай годишнината от
та на покойния им баща
доха обяд на старците, и I
бинлик вино.-Г-н Поручии
нон подари един терерСжстаика е ц» яу
експедиция, ежегоии* “
С1удемти из Прш. иа
в души, конто си Л1Р1®
цел да изучат в
стопанско отношднит *?1
народи.
Студеитите предп^*11
тешествмето см пешко*
и за матерналната ся
жка сами се грижат, •**
това щело^да им
можносг непосредст**
вливат в контакт с см*
родни обичаи и т. н.
лото на тая група ^
влиза ■ един бжлгар*
делено е било (спора
нията) да минат и пр*'1

НО 1 N11111

ок» *°
вия паметник в МОрСК*т*
на. турски часовник »к*
ви капаци с лаиец. с ^'
ние на египетските бого*
то го е намерил н го &
Раковска К* 49 ше
суван с маслени бои, •*
ще му бжде подарен*
Художник Н. П. “
Печатница .Зора"1

неща
варненска

№ ШИЯ Ь Ш.

Е1ШЕВЕЯ ИШ?МШ0НЕ8 ВЕСТНИК

л зя едал година 180 ле.-»

Д6«М1

за 6 месеца

.

к» лева; за 3 месеца 6С дева.

ншш п,.нй! ь а.

па 150 ат
лв. каираде сл.
пристанели п I 1 леи кз дума
I:.-!'Овяаяенмят

Продаване

та I! 32-расти от раздмте амоги » * уч ц гр Вада* ос
танали ег покойния А6
х
Г.фаров 1. Неди а ли лоени ни ЮЛЛ «мку улнцяге
Владислав а йодоаа 2. Нлща на удаца XII Лапад 3 Дп
кан ма .улица Валога.
Споразумение лра пд лиоиащнама
Стефан Антонов - ходатай.
323 -2 2

Д-р Борис Астардихиев
спецмаедст по кожните и венерически болести
премести киа^тио ати и млбинвт* см в ул.
теаерий“ № 42
близо до Ткргоасиот
Приема болни от 2 в песа след обед.

швввшвапвшвмкпв

1ЮКДЯА

Ликвидаторите на Подофицерското Нооперхтивно Спестовно Производително По
требително Д-во в гЬ варна в ликвида
ция, вжз основа чл 80 от закона за кооперативните сдружен я
поканват кредиторите си да изтеглят вземанията си вуечение
иа шест месеца от третото обнаредад^йа иастоящата'понана
в издаваемия се тук вестник
^ПОДОФИЦЕРСКО

Вна. 1нп. 2цш. №. №

Варна, май 1992 г.
316—3—3

м пимаядация.
Ликвидатори:
П. В. Белберов, Ив. Мирчев и Ап. Тодоров.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3
гр. Варна, юний 1921 година.
Варненската МюслюмеНска Вероизповедна Об
щина известява на интересуюшите. че на 14 юни
1922 година в 10 часа пред обед в помещението
на Варненския Окржжен Мюфтюлюк. же се произ
веде тжрг за отдаване под наем Вакжвската магазия изходяща се ул. „Габровска“ № 28. двуетажна
на гр. Варна с лреторежка на следния ден за срок
две години считан от 14 юни 1922 год. до 14 юни
1924 година. Желаюшите да е наемат могат да
видят всеки ден условията в канцеларията на нас
гоятелството и на 14 юни т. г. се явят и наддават.
От Насгоятелстяото.

328-1 2

Съобщение.
Семейството Анастасия и С^ва Попови с*общ^ зат на
родничи и познати, че отдавна са скжсали роднински вр.-яз
ви с Мара Габровска от гр. Варна бивша телеграфистка;
момеже с неморалното ся поведение ги е тяжрде много
позорила. От днес скжсваме родминел иржзкн и с Майка й
Г-жа М. Габрояска, понеже е толерира
ли. Гарраисна Попова.
328—1 — 1
Сава Ивяов.

На 8 того ще пристигне

Параход „Джон Бюллер

и ще замине за Севастопол,
Феодосия, Ростов-Дон, на 9

331 ■—I—2

Агенция „Радуцки“,
при кантора Маков.

КАК СЕ ХРАНЯТ ХОРАТА Нп НАРС
Сутрммни закуски и през цепмя ден,:
пресно алено с нафе. с карао н с яйце чай. пресно
масло, сирене, рохки яйца, кисело «леко. млфю с
орна к други най хранигелнн лакомства само при

МЛЕКАРНМЦА „ОВЦА“
(вжгрешния салон на оадкарннца .Бай Димнгжр",'.
,_________ ______________

__________ А0'1—.1 - 4

МУШДМ5И
10 Н
2И
1&М
Цщ
3■
>■
Е|

Като представител и делозитйор на прочуа-■ фя-»р*»кя
НетпсН КПпдег, сжобщааамс. че пристигнаха в склал* ии тук в юлемо количество всекаквн каче ."ч—**
разни голеййТти мушамбн (неиромуклен плат) с п;|Г. н
чени халки, за покриване храна, разни стоки, кола »■ о
Сжщо ни пристигнаха конопени маркучи в всекакнн
ширини н пдрасуноаи кофи Мостри напращаме даро*.
♦♦ БРАТЯ ЗДКДРЯН
РУСЕ ♦♦

■ Телефон М 108.
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Телеграми Закяшн - г^се ИД .....

Печатница „Зора**

Варна.

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни сжобщения).
СОФИЯ, 8 юии. Повдигнатия въпрос в
земледелс ия конгрес за проля-имте е ка
бинета стои още открит. С иьго трябва да
се занимае постоянното приежтетвие »>а земледелския сжюз и г. м-р председатеял Ал.
Стамболийско, който след пет дневно отелчтетвк се завжриа вчера в София.
Преди да нде е заседанието иа ,постоян
ното приежтетвие м-р Стамболийски има
отделио см ,ещаиие с другите м-ри в мини
стерския ежвет. От това ежвещаиие отежтствувах м-рите Турлакоа и Хр. Манолов.
В четвжртжк преди обед земледепската
парламентарна група се свиква ив частно
ежвещаиие, в което ще има да изслуша
решението на ежвета и ще каже своята ду
ма за преустройството иа кабинета. Ако се
появи иемзгладимо разногласие, ще се сви
ка вжржовикя сжюзеи ежвет като последна
инстанция и арбитжр.
Версията, че м-р председателя ще се от
каже като остави своя заместник г. Р. Да
скалов да ежетави кабинета при угрозата
за разцепление всред сжюза се потвжрждава от няколко места.
В случай, че камарата отквжрли проектоиоивенцията иа междусжюзиишката ко
мисия по отлагане иа ромрацши ите плашакия, 1 я ще бжде разтурена*?ще се про
изведат нови законодателни избори.
СОФИЯ, 6 юни. 8 свржзка с разисква
нмята, които станаха в последния землед.
конгрес и не овите решеи я, к м-егаото иа
вжишиите работи се правят големи проме
ни иа важих дипломатически постове а чуж
бина. Некои от постовете, вероятно по пжрвостепенните, ще бждат застжпеии от иекои от досегашните м-ри.
СОФИЯ, 6 юии. На втория ден ма кон
греса иа комунистическата портик се про
четоха отчетите
Комуиистическ та партия в Бжлгария
брои 1464 организации с 34,898 члена, от
които 852 ж» ни, 12,536 дребни собстаеиици, 08 «6 полуиаемии работници и 12,846
наемни работници.
Като се сравни развитието на партията
по го;; иии се вижда, че в 1908 год. е има
ла 1,663 чл , 1915;-1,303 «лм в пжрвото тримесение на 1919 год.
цифрата се качва
иа 20,677 чл., а в края на годината ста
ват 35,4/8 члена.
От тогава насам за две години според
отчетите броя иа членовете е иарастнал с
2563 души, вжпреки обстоятелството, че
само пр з отчетната година са направени
5787 ежбрания, митинги и манифестации,
16,286 организирай заседания, 6,310 смлзки и беседи и са дадени 1,999 утра, вече
ринки и представления.
След обед почнаха дебатите по отчета:
По интересни мисли изказаха следните
лица: Д. Терпашев от с. Любимец, мисли,
че от масите от землед. дружби не могат
да се кжсат части и лос аьят в редовете
на комунистите. Недо хооимо е само да се
разпростре вжрху т"х комуи. проповед.
Атака срещу дру кбашкия сжюз е опас
на, като се има пред виц, че дружбашките
водители говорят вече ясно: ,;Отнас до ко
мунизма нем«? много. И ние работници и те
работници". Налага се, да се заработи в
тази посока, и да можем, както в Русия,
в решителния момент да се преале*ат сеп*
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Шест души от футбояиото
дружество .Тече" и бвве шоканена от русенското такова
.Сам* зя предстоящи мач
между Сжлгзрски футболисти
я ромжнехм. Иа 2 юии мача
се ежегоял ш риижяците са
бядя вашите с едяи гол яовече.
Тукашните—"фут блестя от
.Тича* Люцканов. Стоиш Злагея, Орфояски я др. ведио с
русешця са поканени от роклиските спортисти да ммаиит зя
Букурещ от Русе, гдето ще се
ежегои реванш с тамошни* тим.
През Гюргево спортистите са
отпжтували за Букурещ, като
за целта ромжиците се нагжр»
бнли да отговарят за всички
разноски.
На 3 ?. ■- заминаха 85 ду!
студенти—екскурзианти от ту
кашната ГЖрГОЯСХЯ ЯК1Д4
на чело с ректора г-н Калеяджмев,* доцента Минчев и врофесор Белмер. с маршрут —
Русе. Тжрмово, Габрово, Казаилжк, Калофер я др.
Енсмурзяяга ще трае около
10 дни.
Лристигнаха зт Преслав уче
ници екскурзианти около 100
души от тамошната прогимназия
Завдрната се от даудиеяаата екскурзия • гр. Шуиея уче
ничките от тукашната девячеОгмрятя СД от Мл. Хр. Д-ио
в града безплатни курсове по
есперанто. Курсовете се водят
всеки сряда я пегжк от мла
дежа еспераягмст.Д. Златарски.
Резултатите от падбегяаинето на колоездачите до град
Шумен, както вчера ежобщих*
ме за сетен пжт идат да до
кажат. в сравнение с тазго
дишните надбегяання в други
те градове, че Варна е един
от пжряяте спортни грядоие в
Бжлгармя
Пжрва награда е взел поз
натия и любим яа Варяеяци
бегач, Михаил Койчев, който
е взел растоянието 120 ням.
ог гр. Варих до гр. Шумен за
3 ч н 10 и. Втора награда е
получил Трайко Танев, взел
рлстояниетц за 3 ч. в 17 м.
и 3 изгради Тодор Минчев гй
3 ч, и 32 [иннугя.
Това е пжрвото по реда ся
чадбегванне и вероятао ще е
неиадм! 1Т успех.
Обржщдме аняяакнето па
санитарните власти, че болшин
ството от бакалите, калбаагге,
месарнте и др. обвиват а не
чиста и употребявана хартии,
свестим продукти която се
упогревяаат направо без Да се
премиват нли преваряват. Сега
пояс на пазаря има дост-гжчно хартия.

..адриенскя пощи“

ст». а.
списжк

на томболата иа Сирот. .Наде
жда“ разиграна на 4/У1 7. Г.
311954841 834 12791634 2296
4'204!4а» 844 1»| 1649'2304
5)207)50в| 8521123МБ88Й320
10*209’518! 856 1339- 1663)2346
13217 522' 6601242 17613352
171228529' 862'1245 1763-2300
28)229:530! 87111259 1827,2420
4&2.Ю539 878 12611852 2454
• 891232 554: 8851263 1890 2409
70236 558* Ш12691959 2488
72 238559- 90211271:1964 2512
73 242575 94912802004 2533
89259582 9631293 2038 2562
94265585 100.111-2962042 2682
92 298 590 103513022047 2728
94:305603 1541; 1324,2053 2749
100131616181049 133620672753
101 320630105511341 2097 2759
106335633 1057 134521052763
107339 652 10691362 2118 2765
108312:716 1078,136721352772
120(3461719 1096 13?32Н02795
133353:721 110613832147 2*05
137359732 1144:14052151 2808
147:361 753 11551430 2163 2816
158,3627671161 14362172 2859
1611367 768 1168.14492173 2868
1661372774 1172-1482 21852878
168395782 1182,1492 22022894
170406784 1185 1505 2212,2932
174 406 786 1196| 1506,2221 2945
к54!3:790 1198 151222262951
180417818.12001549)2252 2972
184‘468 824 1209 1575 2274 2973
18546982812121581)2278:
185474832 1221 1582)2290

171.

СОФИЯ е

ските маси.
Иван Пашмаков се оплаква, ‘•«^••пеискн-

яшемя в врж
ството, с която иска да се

те вноски вили прекомерно
в отчета е посолено, че по-вече от 480
хиляди пее. се

дуиароден контрол над ожигврската Народма Банка.
Правителството чрез
е
вржчило на
те, с мото иска отвий»
е проектокон вей дата
>та
над житниците, дачжчната
вителството и отдаването иа

колко се плаща
Неколко души се противопоставиха
буйно против намеренията иа цеитрапиия
комитет да от-еме субсидиите, конто пос
ледния е давал иа окржжиите комитети.
Ат. Русков каза: джпг ми е да подчертая, че „I.Работннч. В-к" напоследжк отслаби борба та срещу дружбашиия ежи». Защо е това, когато . . . (председателят го
прекжева и ие му позволява да говори иа
тази тема).
Дебатите по отчета проджлжават.

СОФИЯ, в юни. Праеме
готвило иов законопроект за
(Те.
Според този законопроект.
йо лице, което отежтетцва
ня от местото, дето
А« казва
кжде е било. Това лице
А» ба
3} ядене. Но склояоста на за помощ, полицията не се е де убито от всекч гражданин
на войниците. Тодор Георгиев^ явила иа меС1 опроизшестввето.
Заловено, то се оежжда
сжжрт от
използува да се огкоичи от Бандите са успели свеболно да военно полевите еддимица,
излезат
вля
6г
града.
По
вс*чредя ват 8 зя цената страна, без да се
технит^ ръце: качва се иа
влака тръгващ за цровадия; ко личи, че разбойниците, кои следствие, а само вжз основа иа протокола.
дзкато разбера1 това изнена то беха досега вай от града с който лицето е обявено за
лените войници, влака за към и в околноста почнаха да дей
Сждебиото дирене ст
ствуват и вътре в н<го.
Провадия заминал
вените предварително за
■
На 5 т. м избягалият арето се свжршаа за Ю
стантин се пояаил в Варна —
На смжрт се оежждат и
ежучаТайната иа воденичар!
новия добруджанки кварта#.
стиици и укривателите.
В последните иекелко0 ГЙД1
г шт
Тук окъсаният Тодор Георгиев
РИМ 4 юни. В-м Елома сж<
попитал цивилно
облечения в нашия край биеше силно на
югославян. правителство е обявило
стражар при Вари. градона ог;и как македонците водени
положени"
в Черна Гора.
чалство — Марин желев. Ту чари даваха твърде високи нае
Една 80 хил. югослав.
Елеонора Бородина знаме- такси Желев познава Георгиев, ми на водениците и в кратко
се от рел
■ята руска артястк;. певица на когото първия е казал време натрупваха грамадни бо тена в тази област, стра;
пристигна в града ни и в.пе „ Почакай ме ма ако я ще дой гатства. Преди неколко дни ресалии.
Голем брой черногорски
са
так вечер ще даде концерт в да.* Дарнн Желев грабва административната власт в Н.
Салон- „К. Райков*.
стражарската сн пушка от Пввар, подтикната от едно ано терниранм
Ще бъдат застъпени руски близката си къща и се от нимно писмо, успя да разкрие
ПАРИЖ 6 юни. Сжобщ. ет
Пранародни песни в национални правя към очакващия го Г е едни твърде интересни приспо
ек та за принудите линя заем
руски костюми, цигански ро оргиев. Георгиев без съпро собления в воденицата на марайетата
засега
всички
имущества
над
ЮО
манси, а особен интерес пред тивление Се • предал на стра кедонцнт. Пиели и Кост* Ва
ставяна г-жа Бородина в из жари, тъй като последния от силеви, чрез които те по един хил. марки и определя до 300,000 даже А»
нълаеиие на бълг. народ, пес правил насреща
непростим начин са кради жи- 1 милион марки границата отвосио
ни в бълг. национални шопски пушка.
тото на наивните си клиенти. иа иекои категории дан ж молла тик.
Заема не ще носи
коспоян.
Тодор Георгиев веднага бял На евриката през която мина
3 години.
откаран ■ тукашния затвор ва житото е бяло направено
Правителството предлага 2! *% за смя*
тайно отверстие, коетб посред
Варнеи. Градска Замелел
иите б год. и 4
до изтичаие иа
КАМ6И0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
ством една добре замаскирана
сна Дружба съобщашГяа свои
Сафля, 6 КЗинЯ 142?
.
тръба се е съединявало с един
ПАРИЖ
4
юли.
Сжобщиат от Ляцж
те членове и обмииклонмцн. д *
хамбар скрит В долния етаж В-к Т.йис се научааа от
Швейцария
се явят на събрание в заве
Ню Йорк
137 50 13830
(домуялука). По то «и начин ед мерикаиското лраалтслстао
от617- 619- дението на Братмя Коларски на част от житото на клиента
Л ОНДГи.
Париж .
1258 - 1261- • -ек. хан; в р часа вечерта и* поставено да се меле се отделя носно негоаото участие в една икоиоа. ан
кета
а
Русая,
заявило,
че
разните
полити
Италия
713 - 716 —| 7 тото с дневен ред.
и посредством тайната тръба чески групи ие ще иаправат мин
Цариград
8810 88 25
1 Доклад от делегатите за
отива в скрития хамбар
РоМЪнИЯ
9450 ---- 601 малкия и големия конгрес и
зиция иа една строга икономическа амлета.
Германия .
51.10 5150
В момейга на разкритието и
то, ч«
В Америка преобладавало м
2. Разни,
Прага .
269 —
залавянето от власта в хамбаря хагската конференция иИмапо да се ежетом.
0* Нас. оятелегвото
Виена
1 20 --- 1—
са намерени 60 ..рияи- жиго
Б.-Пеща
ПАРИЖ 5 юни. Според ат
Удавения ученик. На 27 май крадено и събрано за сдко>
Канада . .
принудителния заем в Терма
миналата събота, група учени- твърде късо време. Водени
Югоставия.
198»60
милиарда
марки.
Белгия . .
ци от Садевск ло земледедче- чаритс са арестувани, а краде
ско училище отиват на р. Ма- ябто жиго конфискуван?
ПРАГА, 4 юни. М-р предсиддт)___ г. Бг
Вснчки притежател* ца ав
рица, до селот? Нова Махала.
Същ.) такива приспособления неш отпмтува вчера вечер с чехосповл*'
томобили и камиони да се из
за да се окъпят. Между уче- са намерени и 15 крини кра
ката делегация за Ьелград, за да ирясвт*
дължат в иай-скоро време
ниците г бил и седемнадесет дено жито в с. Дамаргйсм в
ствува на сватбата на Крал Алексамдр.
пред акцизното управление, от
годишния младеж Байгонов воденицата на немеца Фердигдето ще се Снабдят с нуждПослелммя влезал в го.1емата наял Хииц. Освен тов* наме
ните удостоверения, че са исООФИЯ. 6 юни. Вчера и завчера в окргй**
рена д- се къпи. но покаже ре и е и откраднат»,* и окрит
платили определения данък.
бил недостатъчно опитен в от него магнит от динамото на ните на столицата са застроени неколко стотни ба
раки на обшински и държавни места.
Параход .Фердинанд* вче и-ййанието, нагазил в по дъл- една съседна меЛвнш
Новостроящите се квартали си имат и имен»
ра в 6 ч. сл. обед замина за Ч5оки места, почнал да се да
В направата на горните при
Цариград с около 1000 тона ви. До като другарите му схва способления той е бил много така например: на праздното место по булев- №*
хранителна стока: жито, браш нат, че Б-:'ганов е в голема по опитен майстор. Това се луков, зад артил. казарми от снощи до тази су^*’
но. грнци. царевица и др
опасгиост, той почнал да с« нижда от направените разкри са построени неколко десетки къщи. коит^; т
тавляваг квартала ,Ял Стамболийски.* В цвйф*
Параход .Онрополис* под губн по течението на реката тия в мелниците кчито той е
американско знаме. Докарал е и изчезнал. Всички усилия да наемал по рамо, гдето на са на,квартала е застроена^дна стаичка върху
вече от 8 10 кв. м. от столичния пом. градонача*’
25 тома захар. Ще товари се намери труна па удавения мите воденични камъни е на
мерено отверстия, сега зату- ник, близо до нея е построена къща и от еа#
300 тона медна руда за аме биле напраздни.
началник
на полиц. участък.
ленн с стипца.
рика. Рудата е откупена от
Ст-Загора. Нощес се из
Местата са обшински, обаче върху тех стро*'
едно американско дружество, върши нова неби ала до сега
Новия ('бшчиски съаег в
а продадена от мината .Пла- проява на розбейиичество в Каспичан избра за кмет Добри хора. които немат раздадени от общината ие<^8
Има случаи на строеж върху частни места, раза»'
калница* — Елисейна.
града ни. П един смел начин Тончев, твърде енергичен и издени от общината, собствениците на които оше
Тия дни ще пристигне па е обран към 2 часа след по вее геи с своя-а чествосг, който са започнали да строят В. бостаните се строи квар
рахода .Патрнс* от Цариград. лунощ в квартала „Нови* ма е приел вече управлечието на тала на „Р. Даскалов* на същите начела. Бара*#
газина иа Коста Попов, прама- общината. Пожелаваме *У до
Избегалия арестантми тар. Обран е пелия дюкян. За ши начр^ ния н постоянство а те-юа направени в по вечето случаи от дъски. 8
некаде по един ред тухли. Върху пресушеното 6л»
заловен. 4
дигната е касата'на търговеца Квата длъжност.
На 3 т. м. бе избегал аре- на гръб, която обаче I мщя тававававаавйввЕзавзяаев то< под еврейските гробища също така кипи силс*
сТроеж. Тук начело на квартала стоят бараките иа
стиятниа Тодор Георгиев, ко- те не успеват да отнесат, по
^
„адпер“ -т в друг полиц. началник и на един ст. стражар По
гото конвоираха няколко вой неже биват забелелани от ис
1Н>»
пан
миди
големата част от застроеното место е определено за
ници от Сливен за към Варна кои грлждани. Касата е била ос
Ие Ме 7, 8 и 15 пристигнаха
гара на околовръстната железница и за постройка
прес:ъпник тавена посред пътя. а престъп
Обаче опитния
ИВАН хр щотов
■
на общинска работилница.
магазин
слиза на сннделската гара, под ниците нзбегват Въпреки, че
Килитчи^Андрея в
313—
тел.
Правителството не е определило становище*0
т Пред юг, че ще сй кубч иеще СГ падало виаове в кваргма
я*31шаг гзвввп шня по този въпрос, а така също и общината.

Коспичанско хроника.
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ПОЛОЖЕНИЕТО. «пипни.
(Телефонни и телеграфни

еж общения).

СОФИЯ, 8 юни. Министерския съвет и
постоянно-о присътстаие иа земледелсиии
сжюз продължават да рааискаат еърау
кабинетния въпрос.

За днес 8 юни.' земледс леката парла
На у ли аз Владислав (Ташйолу) N5 27 открихме
ментарна група е езикама иа заседание, а
магазин с богат асортимент от галаитериискм и
което ще бъде сложен иа рзаглеждаие
др. артнмулн оод фирмата Ами X Даниел, ко ;
от иея въпроса за кабинета.
ято те се занимава сжшо с представителство ка
Интимните намерения на г. м-р предсе
местни фирми и консигнация на стоки при изно- |
дателя, който има генерално лълиоам>щио
сни условия. Магазина ни се намира на много добра
ог конгреса да ежетаан кабинета а разби
тжрговска гнша в града и е извжнредмо удобен за
рателство с землгделссата парламентарна
ив всекакки артикули. Фирмата е
група, не са извести - и иа иай-лрибпижезарегистрирана и се подписва от нас Ъо отделно
ните му лица.
Пжраостепенни референции на разположение
Предполагат се две комбинации: или да
334-1—1
Самуил X. Ажи.
се предложи листа днес без г. г. Турлаиов.
С почит:
Алберт Я. Ддимен.
Хр. Манолов. К. Томов а Ст. Омари свени,
I ИЛИ всички да останат а иабииета.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3

Курортякк *«к>о пост дам
Подяем дд бдде. открит детям« общински теотжр в ври
иорскаг« срадшм В мсс
та си в яай-6.. ямите дии об
щинския еж пет те феба дд
се ъатгадг с вал{нх^гте нодко
в* черв да вграе с-бщяясиа та
грум с имам леке ■ каяла
иа„*м да ст определя м ок»
6од«вг« двтк Име и велия. че
я«1
тевтжр ар е сжздадея
като едмо дохпдяо перо иа сбицнмта. в иго сдяо вккоко
«у курва ягоЛтодввосг Р доб
ре. яре топа полоягяяе
мщо дд се определят
го
мкокм аеяи Разбере се ве я
■ято тем я мм .Стелят
!* па* ефтекк. От оркмдя
иа геатжра през лятото да се
в*длрял го* ■ да се отдялат

СОФИЯ. 7 юни- Приближено иа пра ямсукя м до успял ркмкегяукягр. Варна, юний 192! година
телстаеииге мрмгояе л це ни яаяяи: може
ПГТО му ■ П I щ вряк ■»ЯЯ1 п
_
^
_
л,
да онамкете в ясекм момент рддтуряаме о
му. Наемите нокти грсВя дя
Варненската Мюслюманска Вероизповгсдна Об
на камарата,
зшна известява на иитересуюшите. че на 14 юни ‘
« ядевдг да Баддт сдм вир
2922 година в 10 часа прел обед в помешението
ма, която дд яс бдде от IЬ
СОФИЯ, 7 юиий. След некопко срещи
ма Варненския Окржжен Мюфтк?люк. же се произ I между нлеиоаеге на ретрац. комисия и
ДО й')* а от оАшня сбор м сятжрг за отдаване под наем Вакжвската мага ; правмт лството се е постигнало споравуме*
л мд ярк -цгявтг о4якгяк м
се у.ь ..Габровска" № 28 авуетажн»! ние: искам»-я контрол яжрху оИерацммте иа
сбщ Груяи Постя, сяобомк
**• Ф Варна с преторежка На следния ден за срок
Бжлг. Народна
Банка и емитирането иа . те ддтя дд ст хюят кя солад
вае гооиввм считан от 14 «нм 1922 год до 14 юни банкнотите да се води без гласуване а а
труди я да кг км ст вя»1924 година. Желаюшмте да е* наемат могет да
це*»та специален яакоч.
•олякя сягиуляряят С исметг
видят всеки лен условията в канцеларията на нас
Правителството готаи обстойна нота с смр.
Говя и
тоятелството и ма 14 юни т. г. се явят и наддават
иояго щеотхАжрли предложената проекто деякте. • Но
^ я. друг ява
3»М.

От Настоятелството.

На 8 того ще пристигне

Параход „Джон Бадллер“
_

"©наенцмя иа междусмюяи комисия като
Оеяпредметма слад дадената отсрочка иа с« ктос л
гтягвря
репарационивнге ллащдикя.
Очаива св от Париж реп рац комисия ( и мним .яргястк*
до 16 т. м. да даде едно благоприятно раяТоял иг греВл да се двете
решение иа ямлроса.
«• Сцгмт. Ш >1Я <4шчк»
[ ттятлр ис гре ч дя ся еклер
СОФИЯ, 7 юни
Вжпреки вчерашната
«■ <** ГДДОСТЯ я ГЮфЛОСТЛ Ако
заповед да со ежборлт строящите се ажр-

я ще замине за Севастопол, ху общински «• ста бараки, бездомниците
(Ь-пплг.я
«меодосия,

о

Рпстов-Дпн
ГОСТОЙ.ДОН,

ма
на

9
3

1я

"РО»*'1**"' своята работа. Общината а
помснапа намесата иа нжгрешиото м яо.
Както ии се заяви из улрааляющите ярж-

йгенция

„Радуцни“,
„ *

при кантора Маков.

И У Ш А 1Я Б И

го“е- въпроса щ
бжг.е оставен н, разрлшаване от»7 членната комисия, която иас_
I Иор° ще. пов,,е уПр“ПвИ?'ТО и*
. след нейното разтурян - Силна е кедатв. че
не бездомниците ще се ра,р, ши да дояжрш»<т построени! е са над общинските места |
с дългосрочен наследствен наем. За пред-

агкт т слят яаспя
коаг дл блде

*:■

якето и дал

иейшм яйбАргткя я ясн0ля. ятрмимш! ясялАИли Кмгуств»,
ЛАГМСМЯ. ГДЯНЧАО м'.«* рея
тира кяяктдм. то гедгкря ял
едпл >6|Цяча гриба да ст огЛГ
...и е.«,.г.астз.
аг_сие»т. .. оввпмеяв. тт.
„р щяб, и с, р.«с. са»
„ шашкя0 ,иустЖ1

На ггятжр* дя ое ярксвосо
6«яа то муся иа пубдяядтя, а
го* да и ст
____ _
II ймГ ~* аТ.Т1 •••’
' от »"и“<’Ч,<"в ежвтт Ив Длъгие-оа. Члебдвфо. яесягурм С
ас
з
ГгНГ,.
‘.3.
ЯК
пояете ще се изберат от другите писти. Всеможе бАД^сс обжриг МЯГО ия
3| Свмз •- ЦКМШ1 .
•
> •-Рз
«И де»* С« очаква да се поднесе в двореца
ауага|йа изр«. ш. аа ощт
>■ ■
• Мср.«чм>«в(м №01
указ за утвърждаване иа 7 чл. комисия.
I
■у и.р. зарасте и аоразад
ЕК Н БРАТЯ ЗАКАРЯ-1
РУСЕ
ССФИЯ, 7 Юни. Като коментира постиг- [ мас а алраикбетаавс душете
Р\г_ ■ Таяч М
■
мд посолс—кто
V
негата спогодба между обедннистм, демо
Уаерева с—с, -с пзчятаевм
крати и радикали за образуване иа опози
те лбишапа садстав! а МГ гс
ционен блок, а-и ..Мир ' чзгжкаа страха иа
всаушат в вдшгго яредупрг».
комунистите и земеделците, иа първите,
Наточг
в аозвоаяаане яо 3 .геза парчето
Дгаас.
че ще бъдат поставени изаъи законите, а
иа ножчетата за брдсмене .Жклег'. а сжшо и от
вторите, че ще загубат аласта и завършва:
аругя свстеиа които след тока. ио осгпина ие
Об)ЩА|К*А
разбира се, че страховете „а комунисти и I
остдават иа новите. Отнесете се до: Ваймаи, в
ТЯ СТОКА С
земеделци иема да попречи иа блока Да
ясаяч-яя ним-ятар. арякадягаи
Ъ 4-!
кантората Гпндщвйи ух .Гургулята* 15
изпълни саещекиа си дълг нъъЬълтариа. ше на поао6«яя Ия П Коак>хароя. ЯАхо.Ясаа се в ддмгяа
СОФИЯ, 7 юиий. По повод разграбване
I! уч удяца . Чслдгух* ,4 10,
то от бездомниците иа общннек -те места,
КАГ.) купуяата »% < АЯЯЯГ ИО*г
столичния градоначалник е издал заповед по СОфАЛуЧКИЯЯ С 1ЯЯ4ЯТК ДА
НА-КС Я ДККЯ«*А <_1< р*луи
иа. За сао|Гззуяе«И11 яафаве
Драгоман
щото а срок от 24 ч яли най-късно до ут
п-м ГгяфАяя» Иа Киаф*'
.333— I — 2
ре, стопаните не новопостроените къщурки,
V уя. уд .Навесил' лл 17.
върху общинските места, да разаал-т поАЛ-1-4
Клто

ЙН

о'

седател иа 7 членната комисия, според ло: следните положителни сведени • бил избран

ККш9т.,сл>

Внимание! Ножчета Жипет!

ПРОДАВА СЕ

♦яеееее—еееемже——еа

миши НДШНН —

-I

сее

\

'

«I,
от

«.

«п«пк м « пост.»»

ТИКОМ €•

тнголеиа охряпа.

«I

м* Т <*>[

"Тв .Тпчп- т даде. ^
па емх
:
н. 14 ши т. г. 1 ^
<
сжсгея фугвол мач
ма
с. илуб .Сапа* а Га
%
гепоип таи. сжстоп* « *
ромива (4 душ.) , гер>|>
па От стража на .Са.,- г
БОРСА
кямио «люмвм моми р«» .Тячмнпгтк*: Г Б«^
— Б. Товчев. Никола 4,
Сад». 7 Юааа НИ п»
>, Стоки Златка,
•*
Швейцария
I. 7 «мм Днес I
Нк> Яйм
Резулта-а
1:0
•
рт зде «вседпа «рн емни Лондон
ПОЛИ
*
«!*- 625 - .Счяя.* Гола
А
жиекея р4я:
1270е метеш %Т
1М1
Парим
Италия
7И
721? —
8860
На 4 юяий т* г* се сжст*
П и мерните срещу враигг- Цариград
94<- футболен
Рошкиия
яр
между русей, с
Щом **СГяте 2) Второ четем м* Ггрмяякч
4»% 486С
Прага
268— 270|- е. .Сам* в интеряапвоналвв»
С.
а.
.Цтйеб— Букурещ,
Ваеиа
IIсжсгоащ Се От англичани
Б.-Пеща
1650

■

ШИШ

О ОПЦМГГВ Чр»т«С« не»

блок.
ввр6а,м*>Го

Канада

• ммо чмето м просто отстжпт* *м.

ПС

гер-

. СОФИЯ 7
Вчера се Юпх лигав.
маяци. Мака бе а Русе н от
---1четенето на нмеме Белгия
сгрее*
.Сам* играха .Та.
яют»!
Рвбярннцата
прасна риба чаенитеБмябаяов. Тоачп
след което се
шят «мамут се продава килограма Люцканов. Ставрея Зла*»
доказателствата иа експертите во 14 лв Сжщо такава
(от клона ям . Шяпк#* > ■ Па-1
по нанесените щети иа д*ряел Иване в. Играта бе кр*
Савая
по 25 ле кгр.
Юамфер по 30 ля кгр.
зултата: победата взе .Сам
Калкан по 15 ля. кгр.
7 юиа Мячалата
по 60 ла. кгр.; я{« 1:0 ОТ РелвИуюс* бап
Чим
в сголяцата е
жршгио
вт Тоячея.
Кефал по 60 ля. кгр.
Всфервра: А. Вярваме —
Кжм полунощ к. ул. .АсПетнистия тиф.
секрета р-ка си »р ва .Тйа*
варуя* е бвл кападяат и заПо
имтоящви
е
а
Предстоят
реванши.
стрелян с ДЯа куршума а гли
Б. Р. Нашето ежобшемк •
бе*» 5г вовввестик злодея ПОД. оластяост в епидемячесхо отпошепне. Неотдаш.а от Руся-» вчерашния брой е неверно, ■
фия Хр. Панчев У-Зайците аз- са прнстигняля няколко лодки е бяло дЛШМрап.) от жятгре
руски семейства, между която
чезнели безеяелио ■ т
а
Тежко равепе» е отчеде, , е нмало бжлгарн и гжрци СжАжипкхрпемтх болтвх По- чяте тия бегалия от ежветеха
Русия са носели и заразата иа
Петнист тиф. тжйкатооше
яеколи души между която • пжтя имало тамяна, която се
разболели. По тия ежобрнжесанитарната власт е взе
креди чеколт дан.
че н^ се самяряаяраяят с яе- мала яуждяите мерки, като е В Спердзумеме шамар В
асяратнла всички пристигнала Ш МадСдрабв 220+6 5
гм. До
в карантината констатирано е
до днес. че има заболили 30
3* чмспцш м и ум* души от тия руснаци от Пет
калното д-ио в града иа е яз- яист-тяф. и 4 вече станали
рпа г. Д. Младено».
жертва ял опасната болест.
паметник в морската градг
През тая
студен Всички болна са изпратени яв. ту рога часовник а каучуко
те абитуриенти от ведагоги- на лечете в джржа! ях болви
капаци
с ланец, с язображе■тятут а града но- яйца.
Санитарните власти вземат няе иа е гине гегите богове Кей
легат теорятичняте си излятм.
всички яредожраяятелни мерна то го е намерил и го дояасг *
От
ДЖЖД В с. за локализиране ка опасната Раковска Мя 49 ще бжде юр»
яма гг*. епидемии Джлг се налага иа суаям с маслени бон, » яортрем
лемм загубя:
ЙНИМ
гражданството да подпомогне ще му бжде подарен.
го овце, мая то я завлечени та санитарните власти, като свое
Худонгаяк И. П. Чмсткох
мошни посеян.
временно донася ли всеки ежи
**•»■« ПММЮ «вп па р«. нятелец с.учф
ДИ-МВ
Нужднс е кярпнтпнното по**■« по туптяхте фурни. за
**' определи могупит. пещ
п» хлебе, от гдето еж» ще се Трущоао Горспо С*
1-ЛМ“
хпхе пои пораДюп. иа КИлогрек «ле*. по която иебпрпте ще проимт поеяедппя.
гара Гебеш 25 дай 1922 година.
Ип 3 • в угяппжото отдеВ стопанство има ваканции:
»Р» гуяпюппп Окрджеп
1. Началникмагазините
(1) кат. IV—*®
Сжд разгледа угмаюто дядо
2. Магазинери
(3) кат. V- "
■Рог» «ЯМ непмепяеж. пм
3. Писар
(1) кат. V- 1
то лпжрмм детето ежа емп
4 Занаятчии готвачи
(2) кат. VI— 8
клпдепец Сжда п оправда
>5. Мепииински фелпшер
(1) кат. IV- ^
То пемкмет.
6 Управници
(2) кат. V- *
®т ••■» Ааран иряеппс,
7. Уредници
(б) кат. VI- *{
прнсткемх. учпмаше от VI
8. Старши занептчия железар (1) кат. VI— *
огдедеппе ш брой 50 дуам
9. Старши занаятчия при секач сектор-моЛР
Посетих. Окр Учел Ииспе»-’
„
(5) кат. VI- 3“
«м и ред други учреждения.
10. Майстори специалисти сортировачи по "3'
сичвне и обработка джрв материал (5) квг. IV— 81
СМ1НИи почерП. Машинисти локомотив, ж. п. (6) кат. IV- 6с
"•» «т Спяпг. Общ Лекпр г.
12. Огняри локомотивни ж. п. (в) кат. V— ^
Недедкоп. Русия е обшепх м
13. Спирачи
Ш) ка», VIходерпчм. . Цпрпгрпд 14. Вагонопазачи
(4) квт. V— *
гукхв.
, Освен по бюджета предвидената заплата <•*
в 1РМ» « М1 елпч «ду полумават храма и облекло.
вй. мбпдад в, епртмпт,
Заявленията си заедно с документите па лр®'
по е кчодироп • ядрж. бос.
в .управлението на Стопанството.
““ О- Цурб-пе—>ппрчп*1 ММ4
От

!■№»

1—11—ВРИМ

но I юння

а-н „НхаДадм Тжймс" уповрщч . фреи-

анилин а
ШПШ
намигат от■появата па
1Т*1
б
, «сяцмм иа «март И
НПЧв яуаоамици иа по в ющ.

т

«*■

«жовщааат
«чпщуври■аряаищеаи ао«спм в оиоп«•"**»« а да по
(ритнепите паПсии, които

ВУДА-ПвШД, 6 изми. Рпяупмта от до<а
«РЯВ

меч.

смедните:
I 28 мам|

*мцчг.. _ —

1 амидат. бпипрппките
Пт* Падмаяам «• ма
ца паяом гермамен нржю яапочма тите дртовари
1Т.

м
«ма

та по такта ■
ам

им

ц Д" •

'■

ОБЯВА

;,ГЧБ »У.

Варна, 8 Юний 1928 гол

п©ига
ВЯРНвНСКЯ

МИН «*•« Ь Ш.
МП - в -

ЕЖШЕВЕ1 ИНевРНАвМНЕа ВЕСТНИК

т и ски гоаяня !Яо хп* ■
1о0 ят; за 3 иссспя 60 дея*

мвш! 'им ь в.

ОЙЯ89МАЯ I ТО )»• п. кгиплг-п с.н.
лрясгажки ю 1 .щ иа руна

ЦЕНА 1 ЛЕВ

■РО*—0-

Внимание! Ножчета Жипет!
Н-.точ
№ «•аатМЪк#. по 3 «н парчето.
на ножчат
мепг ;Жквег“, а сжшо и от
други окичи *<»>« след той, по остпно не
остжяал I и- «мте Омесете се ат: Ваймаи, в
напора- Голдщайи ул. .Гуцгум!*-' 1о
з«_г 1

№

а»а««.нммтииим«мии«»

кмк-ш нагази "ТЛ,’."Т^Г

В9. З-р споразумеем • кафене .Драгоман
срещу протестантската цжркаа.
а$3—2-2

мм«« »к>1И1мтмиин!й

«9 Д»

ПОКАНА

| а-**

ПОЛОЖЕНИЕТО За двтеиа еаваторяум.

Бюрото за защита обеадомвимтв н ощетените по р«г уяадомия план Вяриекски го*>чдчии, нянн почитаемото граждпистао **а слбранието. което ще се сжетои в Неделя II того от
9 Ц часа пред пладне а .Зала Сжедииаииа*.
(Телефонни и телеграфни с/кобщеиия).
В сжщо време известява. че дописванията на обоздо
те по регулационния план граждани, аа отпущана свободни об
СОФИЯ, 8 юний Запитани м-рмте К. Тощински места, срещу отнетите от тях по регулационния план.
ща анедаймам до Сийта 10 того по опедкии р*д»
»ов и Омарчески дали и-иой от досегашни
За I участли, при г-н Георги Вапцаров. мнижар Ло На Гг< Л
те членове ча кабинета ще иапеае от него,
ката Баин
астлк. при г-м Райчо Ад:змов, галамтери ст ул. -Цар- ааявнха:
Борис*
л при г-и Атанас Иван ов. кмипар ул. ,С."нВ имця ■
По вмпро а е компетентен м-р предсе
N0 49..срещу мжмската гимназия
За III * IV учпсТАЦи, при г-н Хаим Барух, гвламтермет ул. дателя г. Ал. Стамболийски.
.Владислав- (Таш-йолу) Нв 30
Председателят на аемл. ларлам. група
Желателно а, всички граждани, на които имоТкт# иацело |
Н. Георгиев заяви, че грулата не е кава
се отчуждават, да повАрачт и са запишат. аащо>о спмслците ще
адат окончателни и след тази дата няма да се допускат нима- I
ла още последната си дума.
Н1в •вписвания
332—2—3
От Бпрото. I
Запитан м-р председателя Ал, Стамбо
лийски, ком.то успехме да видим в кулуар -те на каларатл: кога ие се реномстру-ра
[ кабинета, ии ааяви: „ие сам се ааиимал
| още с - ови алпроя. Днес или утре ще се.
са тжреи еждружиин с 180,000 лева
зирам п рп „-.ентариата -рула“.
капитал,
който
ще
бжде
внесен
*
ин
0',
По вмпроса аа бездомниците м-р предвентар. Риск иикакжа. Печалби сигу
1 седатепя ии заяв:
I
„Места ще бждат раздадени иа всички
рни. Соразумеииа Варненска Поща.
нуждающи се. Грижите за това ще поеме 7
337 I—у
чл. комисия",

!

В СОЛИДНА РАБОТА

- «»р-*

и^ 1чпш.. .................. „
Предупреждение.

Недобросжвсстяя инсталатори в града, използвайки наквносга и доверието на много гражшии, вземат ии стойност*
з^| наш електромер, л вжв сжщносг им поставят електромер
от конкурентни фабрикати, ко»гт> по цСнл сж миог;* поефшми ог |шите По шя ярестжоеи начмм *• целят да реллизмрат сл Г 200—300 ли печалба, еже колкот > конкурент
иите фабр! йти Са по-ефгини ог няи!нте. а за пое ;едствчяга
те никакви опокориости естествено е ие поем«г. У купува
чиге «ЯМчя остава убеждението, че те действително имат ии
стаЛрая иаш електромер
По т*31 случай преду>.режд»81ме 1мчитве.ч^т^ Вфнен
ски граждани, че нашите електромери, на,- ху еутягм на ясеки
има надпис: „Ког(|пд А. Мн(Ь<ваеп, А. в- 1ви(хвсК“. Те стру
ват 1000 лв в брой н 1120 лв. с*с 6 местно изпищяно, и
за всеки продаден от изс електромер излагаме гаранционно
писмо, сас коело гарантига«с многоРЧ^шиот 6ез.|- г,п» о
употребление, и че всякаква повреда у нзш елеитронер ежи
ароджлжение на 3 години поправяме безплатно или заменяме
електромера с нов
Техническо Предстаьителско Бюро

339 - 1-2

Ел. Ни». Е Нмнолоз. С. Д Данчев 2
ул. .Драюман

Важа
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ДНЕС В ТЕАТР РАНН0В
ЗНАМЕНИТАТА РУСКА ПЕВИЦА АРТИСТКА

ЕЛЕОНОРА ВОРиДИЛД
Ще даде
с«мо един

КОНЦЕРТ

Щ* даде

само един

В п рог римата ще влезе Народни руски песни в коси)»* ка
Болярка от 17 век. стари цигански песни в ориганалеч но
слои и Народни Бжлг пеенч в костюм на шопска селяинл
Цени от 40 до 10 лева. За учащи 5 лева
Билети при Маринов, а вечерта ари насата на теагра
Начало 9'/< вечерта. ма—I—I У рояла Е. Горянска

I!

в РЕСТОРАНТ ОСТРОВ
войго до сега се управляваше от Владо Анге
лов от 20 аей е под яачното управтеяие н р*
3
вомдетво ие Нико Поп Иванов майстор
•9 готвач, аойге с авусно праготвеиате яйчно от него и
От най доброиачестаоня продунти ястието, задова
.цАалаа а най-астднчеиате вкусове на посетителите
^
По случай летная сезон ценете са намалена.
*^И-!лПпие*'ат се абонати по споразумение.
■ зом* Управител стоюнвн Нико П. Иванов.

*—1

I

5о
о

о

3

СОФИЯ 8 юни. Сржбското прааителстао
с йота до великите сили и общест. иа на
родите се оплаква от четиичостаото а Ма
кедония и оавиинва Бжлгирик и бжлгар.
правителство, като ииспиратори иа това
движение.
В йотата си Лелград. правителство зая
вява че то снема от свое си всичката отгрг
в-рност за лошите последствия иа тази по
литика иа 6/клгар. правителство.
На тази йота бжлгар. празителстао ще
отговори и нает и за международна анке
та, която да установи истината. В йотата
си, иоято ще бжде подадена диас-у ре, пра
вителството ще ивтжкие иесжстзятелиоста
иа ержбеките обви <еиия, които са един п етенст за изпжлнеиие иа замиел мата от
давна оиулаци-1 иа некои бжлг. области.
Спс-ред сведения от приет- гащи пжтиици, кои го се иапжлио п твжрждачат и от
официални места, от кеколио дни иа гра
ницата между Кюг „-идни Петрич се кон
центрират големи сржбсии в йскоаи части.
Пограничното население се тревожи а дни
иа и й-усилоиа попска работа. При липсата
иа каквато и да било организирана сила,
войска, или джандармер я, кояте да гл за
щити от евентуално нападение вджхаа опасеиието, че реаогата може да се обжрне е паника.
Правителството е натоварило белград
ския ии пжльомощеи м-р г К. Тодоров да
протестира и по -ска обяснение за това дзижеиие иа ержбеките войски кжм нашата
граница.
СЗФИЯ, В юний. Вчера 8 ч. сл пл со
фийския кмет Баталов от страна иа общ.
сжчет предаде управлението на общината
иа 7 чл. комисия.
Указа за разтурянето й е подписан иа
27 май т. г.
Комисията е назначена с I постановле
ние иа лаинче ер кии ежвет от 8 т м. вжз
основа на новия закон за столич. община.
За председател ма централната коми
сия е назиачен г. Крум Попов
Кандидатурата на Ив Дпжгм ков е про
паднала. вжпреки силната опозиция в ежвета да се приеме председателството иа
иомисията от него.
3, членове иа централната ком сия са
назначени: Донев, биаш гл секретар на
м-вото иа просветата, Ив- Длжгиекоа председат. на «о Ф. гр. дружба, Мипкоз запасен

Печален флег е у мас нехай
ството кжм цетюегиге. конти
имаме Нашите природни 6огатегм не се кзпоУз&т, и ли
се иззоляИат М чай-нерешими
леи начин. Условен за разви .нс
:и иекоя индустрия биват от
минати яезябелемяо. Дори ед
ничките ни гто разпространена
произаодстна, квквято сл зе
меделието и скотпаждството.
се имжршвят по нзГ прнмятнТакава едча цеимост, истин
ски медицински бисер е дет
ския санаториум при на шии
град Той се кдирря 11 нам.
на взтон от грш по крайбрежмето и е сгуШсии в един прелестся клт. Природата като че
умишлено му е дала толкова
красота за да може чрез не и
и ред климатически и друга
условни да поправя грешат,
която е правила ги или прям
мизерията в крехките организ
ми иа мчадото поколение. То
зи санаториум е единствен яо
роди си а цялото ка отечество
и завода неговото
е
още по-големо. Той е в ежетояние да вжзажрне здравето
на хяляди нещастия невинни
сж здания с поразени от тубер
кулоза косри, мудсули и
фатячески жлези. Неговото
чемие е еднакво важно н за
бедния в за богатия, защото
ако бедния а него ще «мери
безплатно лекуване, - богатия
за нищожна цеАа ще вжзадрне здравето на АететЪ Ъ| тжй
както с домашно лекуване е
десеторни средства ие бн се
постигнал сжщия резултат, аащ >то в каши и при ндй-голе
мите грижи ие може да се сжндадат специалните Условия не
обходими за такова 1^куааяе.
Не гряба никога да се забра
вя са що а душата иа детето,
запото и ог нейното ежегояние
зависи в голяма степен успеш
ното перене. А дете лостлвеио
в общество от сжщо такива
хзлии деца, подаожеин всички
на общ режим, ще се чувства
по малко нещастно и по-сяркойио. отко якото кога е у дома
при здравите и трябва да ся
отказва нанка ония удовол
ствия. които здравите си поз
воляват.
Но познаваме ли ний тая ва
ша ценност ? Знаем ли от кжде
и как се поджржа и има ли
нужда от №.шата подкрепа и
внимание? — Не, ще кажа аз.
не само по^другаге краища иа
стран*« ик ж* го познават, по
и ний. които ред годния вече
живеем наред с него, ие го по
знаваме, а миого от нашите
граждани ис с* чувала дори

з* неговото сжществу
. А
болестите се р завие*’-. Хор «тя
г» посрещат кат божие чака-

I

подполковник, Паун Гроздано., зап офицер
Л
-------- *
7
у
г-и Тафроа.
Ив. Длъгнеков и другите членове на
соф. гр. дружба са сложили оставката си
в зная иа протест, че не е приета техната
листа. Още в първото си заседание центр.
комисия, което ще се състои днес, ще из
работи едиа платформа за бъдащата са
дейност. Избора за общ съветници ще се
произведе на 1 скт. т. г.
СОФИЯ, 8 юнн. Постигнатото споразумеиие между демократи, обединисти и ра
дикали за образуване блок и управление
се базира върху следните условия: разпре
деление иа министерските постове — 4 на
демократи, 4 на обединисти и 2 на радия - ли яключая м-вото на вътр работи.
Образуван е акционен бло-.ов комитет.
СОФИЯ, 8 юни. Конгреса иа комунисти
те се закри с реч от Д. Бпагоев Конгресистите след вдигане заседанието отидоха
при лъковия мост, за да присътствуват на
международния митинг.
Говориха десетина души ог 5 -6 трибу
ни. Между говорившите беха и чуждите
представители: Кашеи, Радея, Кр -син и др.
Централната идея иа разпръсната в на
валицата резолюция, е да се констатира,
че е предприета от трудящите се маси в
България под ръководството иа комунист
партия решителна акция против пъклени
те планове да се организира едни нов вое
нен поход срещу Русия чрез армията на
генерал Врангел.
СОФИЯ 8 юни. В министерството иа
Търговията, отделение за труда, се готви
законопроект против безработицата. Осноз,
ната идея иа законопроекта е ангажиране
то на държавата за намиране работа иа
безработните В всеки град, гдето живеят
по-вече от 1000 души работници се
предвиждат трудови бюр* В София, Плов
див, Варна, Русе и Бургаз ще се учредят
трудови бюра. Предвижда се държавна по
мощ иа безработните до намиране работ -,
безплатни легла и пр. Разходите по този
запои ие ще надминат по-ас че от 10 милиоиа лева.
СОФИЯ 8 юни Вчера се развиха в ка
марата интерполациите около мерките взе
ти от правителството срещу ярачгелистите.
М-р председателя г. Стамболийски отговори,
че такива се взеха в защита на вжрхов «ите джржавии интереси без оглед ма каквато и да било политическа комбинация.
СОФИЯ, 8 юни. Вжрховния сжюзен сжает иа земл. нар. сжюз избра постоянно
лриежтетвие, което се ежетои от председ.
Т. Коев, и членове
Д. Чилев и М. Тодо
ров. Лостояи. лриежтетвие ще ежбира об
винителни материали и ще иасрочаа депата
По иастоящем се анкетират: чековата афе
ра иа м-р председателя и обвинението, че
бил закупил иекакви вили в чужбина.
ПАРИЖ, 7 юни. Международния банкер
ски комитет попита реларац. комисия д ли
*■ А*
улелсни германския външен заем
би могло да се има предвид едно иатлале"Ив на германските дългове. Репар. коми
сия ще разгледа въпроса в присъствието
на г. Лойден, амезикаиски официален де
легат. Англ , белгийския и италиянки делезапие, пред което безсилно от
пущат ръце и мрат младите
организми без да знаят че ги
убива нехайството на техните
непросветени родители. До сега
санаториума е функционирал са
мо през летните месеци, но от
сега се възнамерява това да
става през целата година. По
дръжката на санаториума като
държавен, става от държавата,
но както всичко държавно в
днешни времена е изложено на
аиюго лишения.
Управлението на санаториу
ма. съзнавайки добре своя дълг
е решило да излезе с ред ста
тии. с които да популяризира
ме «ду населението значението

•Рвв 880.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА»

Ст*. >.

гати отговориха утвърдително на Франц.
делегат, който смета, че акцията иа бан
керския коматет е ограничена от иеобходимоста да си остане цифрата на гермаи.
дългове, която е била вече намалена, 8-к
.Таи- съобщава, че реларац комисия ще
изработи утре офиц. своя отговор на въп
роса сложен от между нар. банкерски коми
тет. който в петък прекратява работата си.
Комитета държа де*: едно офиц. заседа
ние през време на което делегатите изка,аха различни мнения. В утрешното заседаийе всеки делег. т ще съобщи решението,
което препоръча и бележките иоито ще
формулира. г>!ежцуиар банкерски комитет
ще получи отговора ка ноааткията, както и
отдел- .ите мнения на всеки делегат. Завършвайки в. „Таи" добавя, че фраиц. делегат
Дю Боа, председател на комисията ще коиферира с м-р председателя Поаииаре преди
офиц. заседание на реларац. комисия.
ПРАГм 8 юни. Търговския договор ме
жду Чехо-Славия и украйнсиата Съветска
република, чиито текст е единтичем иа този
на Русия и Чехо-Славия договор, бе под
писан вчера в Прага от украйиските и чехо-слоаенски пълномощници.
ПАРИЖ, 7 юии. Пълното заседание иа
комитета иа международния съюз иа здружеиията за обществото на народите бе по
светено иа разисквание относно приемано
то иа нови здружения. Приеха се Българ
ското, Арменското и Турското а също иЕтоисиото, Датското и Украйиското здру:
жеиия.
БЕЛГРАД, 8 юний. Ромъиските владетели и принцеса Мария пристигнаха днес
6 часа в Белград с парахода „Стефан Чел
Маре“.
Те беха посрещнати иа пристанището
от краля, принцеса Елена и принцовете Па
вел и Арсе.и, Нюйоркския дуй, членовете
иа кабинета и други официални лица, кайто и от дипломатическото тепо.

ХРОНИКА
В полза на Дома на изку
ствата ще се даде събота ве
чер я салон К Нанков, голем
концерт от делегатите основа
тели на този дом г-да Ив
Цибулка. Сашо Попов и Н.
Ерман
Същите са обходили цела
България зл тази цел и асъде
са бити посрещани най радуш
но. Концертът обещава да е
едни ог редките за аарненци
ценители на бисерната музика
защето и тримата участници
са първите сили в страната ни
В тукашното Окрл. Управ
ленме е получено съобщение
н което се казва, че циганка
с постоянно местожителство в
Долни-Чифлик се е удавила в
реката минаваща през същото
село. Произшествието е станало завчерз.

бил да се отнесе до г-жа Пс*.
ка Кънчева ул „Съборна“ 20
Художествена ч«о*оа
пейзм» и декоративни раб0Г11
устройм худо кничка гй г Ж4
Очга Желябом
* Дсчев!
в бюфета на приморската гра.
дииа. Изложбата се състои 11Т
около 60 т. бла акварели* ,
неколхо с гааш.
В работите иа кладата
доживца прозира един гол»
поетичен талант. Много от т*
лета и дишат с едиа РСДКе
нежност н топло гз. Том са
по-скоро малки «душ** , 1гс
ни или приказки.
Вярвдке, че художначк.т;
ще бжде поднрепеиа Г ли Желябона е втората жена
г-жа Консулова - Вазова, н, >
то се решава да нзаезе с саностоятелнд изложба.

БОРСА
клмьио сключени зделкм
Гл
8 Юний 1932 го1
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Париж
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Цариград
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Припити
зо до града Споразуме
ние Т. Минчев & Г. Хри
стов — комисионери над
Рухчушката банка, л,—|_а

Но \ юний

изгубя* оо Ни
шка до Орло
от смърта на детею му Ливия
паметник
в
морската
гради
лянка) н г-жа Ел. С Арнау*
доуа 150 ля. за фонда пост на, турски часовник в каучук
ан капаци с ланец с взебраже
ройка здание за музей
ние на египетските богове Кой
В Провадия ще се открие то го е намерил и го донесе I
пллна гнмназяя. като за целта Раковска N9 49 ще бдде изри
се построи още един етаж вър суван с маслени бои, и пЬ ртреп
ху досегашната иепжлва гям ще му бъде подарен.
-326^
назия. Съставел е плана на
Художник Н. П. йнастасо»
постройката. От министерство
обущарска
то на Просветата е отпусната
та стока
сума за постройката
всичкия инвентар, принадчеж»
Цените на брашната в гра ше на покойния Ив. П. Кожу
харов. нахозяша се в дюгеш
да ни са № 0 - $-6 лв. кгр II уч. улица .Аспарух* № 10
№ 1
8-3 лв. кгр. и Л* 4 като купувача як * желае мож<
— 7 3 лв. кгр.
по споразумение с хазаите а;
и
наеме и дю яла Споразумение
Измерено е едю яре мол- при Стефанка Ив Кожухаровй
тинска
" з порода, който е изгу- V уч. ул .Раковска* № 1.
1
330-2—» _________

ПРОДАВА СЕ

ВАРНЕНСКО КМЕТСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 12349
гр. Варна. 7, юний 1922 година.
Обявява се на интересуюшите, че Б канцелария
та на Варненското Окръжно Финансово Управление

Ог село Фетениой провадий
и пол:-ата от санаториума, а ско пристигнаха от тамошното
за да може да се посрещнат първоначално училище 30 уче- те се произведжт следните търгове на 20 того
несои от иау необходимите ну ' хци — екскурзианти.
По доброволно съгласие в 10 часа преди обед
жди. които държавата по лнп
В Вари. окръг се откриват
1. За доставката на 10 парчета по 20 метра
са на средства не е в състоя
ние да задоволи, то е влезло 19 прогимназии, част от кои
12 м. м. галванизирани железни вжжета за ма**
в споразумение с некоя грлж- то са пълни, а останалите не рите на обшинската скотобойна. С приблизители
дани за образуване на един ко пълни. В Сес-Севмес се от- стойност 16000 лева. Залог се изисква 800 лева.
мигет, който да обмисли как крива пълна прогимназия до
клас,
С тайна конкуренция до 11 часа преда обед:
може да се намерят средства
в помощ на санаториума. Нека
2. Отдаване на предприемач събирането *
Пожертвувания. Малцина са
гражданството с радост и бла наши съграждани,
които пода- общинските берии -кринина и кантаринина“ :
годарност се отзове на инициа рявят суми за нашите
култур- време от сключване договора до 31 март 1923 го
тивата па тоя комитет, защото
ни заведения Между тези мал- Приблизителната стойност 20000 лева. Залог (
добре разбраните интереси на
цина приятно ни е да отбелесанаториума сь интереси н на
изисква 1000 лева. Тържните книжа сж на расП
ЖИ» следния: Ал. с. С.Арнагражданството ни, а добре уре удов изпратил на
ложение всяко приежтетвено време в общинскомузея сто
дения санаториум е редка цен лева за
разучване миналото на управление при чиновника по тжрговете.
и^ст в гордост на нашия град. | града (по случай шесг
месец.) 338 -1 — 1
I

Го» IV.

Варна, 10 Юиий 1922 год.
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Испанския Консул в Варна, натоварен
С зашитата на турските интереси, обявява
на тези отомански поданици, които прите
жават Австро Унгарски ценни книжа от
преди войната, че требва да се явят е кан
целарията на горепоменатото консулство —Варна Сите Хан № 30—31, кждето ше се
подпечатат ценните им книжа. 343 — 1 -3

В СОЛИДНА РАБОТА
се тжреи еждружник с 160,000 лева
капитал, който ще бжде внесен в ин
вентар. Риск никакжв. Печалби сигу
рни. Соразумение Варненска Поща.
3.87 3—А

Предупреждение.

ЦЕНА ^ЛЕВ
'А1 ?>»*■■ 1

Крой 881.

>>

4П0КАНА

за длмж мицвт«
Фраико-Бжлгарсмата
итстапряа банка.

По нареждание от комитета се свиква на 18
того последно заседание в София за окончателно
ликвидиране с Франко - Бжлгар. ипотекарна банка;
поканва- се Варненските длъжници да се явят на#
общ > събранид на 11 того в 9 часа преди обед ■
салона на хотел .Преслав* за избиране делегат и
изкажат мнения за начина по който желаят да ли
квидират с банката Незаписалите се за членове
требва да се запишат най-късно до 15 того, инък
нема да фигурират в списъците при преговорите, /
нито те се ползуват от защита.
345-1 - 1
ОТ ГРУПАТА.

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни сжобщения).

Л

ХРОНИКА
През мдимя месец Д. Дра-

СОФИЯ, 8 оний. Зем ле де лемата парла
ментарна .група в вчерашното частно засе
дание се/ занима с врангеловата афера и
взе след^ята резолюция, която предложи
за днедеи ред на камарата:
На родното ежбраниг като изслуша ин
терполацията на г. Ц. Бржшляиоа и иа ко
мунистическата парламентарна група по из
гонването иа некои лица руски бежанци
пребиваващи иа наша територия обяснени
ята иа заместник м-р председателя и ста
налите размеквания, удобрява дейноста иа
правителството за защита безопасноста иа
джржааата. Намира, че то е постжпило иапжлно правият, както му повеляват джлга и законите ьа страната. Вменява в джлг
иа правителството да проучи и ако в откри
тия шпионаж се окаже спомагателство и
сжучастнмчество на бжлгарски подаииици
Да бждат дадени под ежд и наказани
След това разгледа спора около експло
атацията па рилските гори. Групата иамери
че компанията „Горска индустрия" иа ьратмя Балабаиови е уредила паричните си заджлжеиия кжм рилската света обител и
вследствие иа това концесионерите могат
да проджлжат експлоатацията.

гвев ше посе;н Провадия, ня
кои села в окржга и града иа.

Д’ епре а Солун му казал, какао имал аген
ти в София преди пробива иа Добро-Поле
но ги презирал като войник.
М-р председателя стана от стола си и
заяви в парламента, че ще иска анкета, за
да се установи кои са тези агенти.
Тодор Тодоров го алострофира, което
предизвика схватка с земл. народни пред
ставители. След кратко боричкаме се наме
сиха квесторите и се даде отдих.
След отдиха м-р Р. Даскалов проджлжи обясненията си.
М-р председателя заяви, че не ще бж
де за напред в ежетояние да спре народ
ното негодувание, което постоянно се засипва про ив старите политически партии
Днес камарата ще гласува дневен ред
по Врангеловата афера сжгласно решение
то на земл. парламентарна група.

Фалшивите банкноти
в Русе.

Срока за снабдяване граж

даните с лични карти е про
дължен до 20 юни.

Ог понеделник почват пис
мените изпити при средните
у ща в града. На 12 VI бъл
гарски 13 VI немски 14 VI
математика 15
латински и
16 — старогръцки.

Съобщават ии от Пловдив

снощи пристигнаха от Варна
35 ученички н ученици от та
мошната прогимнааия. На гара
та беха посрещнати от 1 Плоадилска Прогимназии. Гостим
се разпределиха по частните
домове. Интересно е. че
от малките посрещачкм плака
ха. понеже Гостите беха
го малко та не всички успеха
да си вземат а къща такива.
Б. Р. И аарненци посрещат
екскурзианти ученици, само че
ги оставят да нощуват вз учи
СОФИЯ, 9 юиий. Вчера ■ камарата се лищните стаи на дъските, та
развиха бурни дебати около интерпелация- повечето от тех за дълго вре
та по Врангеловата афера.
ме ще помпят варненското го
Зам. м-р председателя г. Р. Даскалов стоприемство.

Недобросъвестни инсталатори в града, използвайки м^ивносга и доверието на много граждани, вземат им стойноста
за наш електромер, а във същност им поставят електромер
от конкурентни фабри Кати, които по цена съ много поефтяин ог нашита. По тЛн престъпен начин те целят да реализярат само 200—300 ^в. печалба, със колкото конкурент
ните фабрикати сь по-ефтиии от нашите, а за последствията
те никакви отговорности естествено е не поемат. У купува
чите обаче остава убеждението, че те действително имат ии
стали^ан наш електромер
този случай предупреждаваме почитаемите Варнсн
ски граждани, че нашите електромери, върху кутията на всеки
1 „Ког*п8 А МаМчваеп, А. 0.1_еиЬ,сЬ". Те сгру,
аат 1000 лв. в брой и 1120 лв. със 6 месечно изплащане, и
за всеки продаден от нас електромер издаваме гаранционно
писмо, със което гарантираме многогодишното безпогрешно
употребление, и че всякаква повреда у наш електромер във обвини опозиционни блок, че бил в вржзни
продължение на 3 години поправяме безплатно или заменяме с Враигелистите за сваляна иа прааителст.
Курса на зимното земедел
електромера с нов.
вото. Това се виждало от редицата доку ско уцилище в монастира Си,
Техническо Предстааителско Бюро
Константин
е привършен н той
из заловената Врангелисгка архива.
339-2-2
Е). Ивж. В. Николов, С. 1 Димчев 1 - Варна менти
Андрей Ляпчев заяви, че ген. фраише е закрит.
ул. .Драгоман' № 8.

ПОКАНА
Бюрото за защита обездо1мените и ощетените по регула*
ционния, план Варненски гражд|ани, каии почитаемото гражданство н**сжбрамиетго, което ще се състои в Неделя, 11 того от
-12 часа пред пл адие в .Зала Съединение*,
в също вре ме известява, че записванията на обездомените по регулациотния план граждани, за отпущана свободни общинск и места, срещу отнетите от тях по регулационния плам,
яродъяман до Сжбота 10 того по сподкия ред«
За I участък, при г-н Георги Вапцаров, инижар до На родната Банка.
За II участък, при г-н Раййко Адамов, галантерист ул .ЦарБорис* Ни 17 и при г-н Атана с Иванов, книжар уй. .Сливница*
Мй 49,
-, срещу мъжката гимназий
За III и IV участъци, при г-и Хаим Барух, галантерист ул.
-Владислав* (Таш-Иолу) № 30.
Желателно е, всички* граждани, на които имотите и зцело
се отчуждават, да побързат и се запишат, защото списъци те ще
бъдат окончателни и след тази дата няма да се допуснат нинакай записвания.
332—3—3
°т ■» рото.

Вариантно Окржжно Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 3058
гр. Варна, 6 Юний 1922 год.
Обявява се на интересуюшите се, че на 12 ю
ний н. г. в 9 часа преди пладне в тържната зала
па Варненското Окржжно Финансово Управление
^е се отдаде на доставчик по доброволно съгласие
постройката и доставката на една мауна дълга 10
“петра, широка 2 метра и дълбока Т метър и 2 мал
<ч лодки дълги по 7 метра, широки по 1 35 метра
* дълбоки 60 см. с по 22 ребра.
Срока на доставкате е 50 дни след съобшениео, че тържния протокол е утвърден. Изплащането
|Це стане веднага след предавание на всека една
|одка, или приблизителната стойност на мауната и
1вете лодки е около 50,000 лева.
I
Искания залог е 5% от стойноста.
I
Мауната и лодките са за услужване на талиана.
От Домакинството.
2—1 1

СОФИЯ, 9 юиий. М-р председателя г.
Стамболийски
запитан за министерската
криза заяви, че парламентарната група не
се е занимавала с реконструкцията на ка
бинета. Тя ще разгледа вжлроса, когато й
остане поаечио вземе. За сега сме претру
пани с важни джржавни работи, че не мо
жем да се занимаем с него и прибави, че
не знае дали иекоч м-ри ще излезат от ка
бинета. ТовК остава за разрешаване от гру
пата. Той подчерта, че вжлроса за спора
между него и м-р Манолов се отнася до участието на последния-В вишия партиен земледелски ежвет, за който избор се проти
вил в конгреса. Кжм сряда ще дам пред
народното ежбрание отчет за извжршеното
в Генуа. За Хага ще замина когато заминат
и другите делегати. Сжрбия се оплаква по
стоянно, даже и вчера, че чети минавали

Полицията продължава раз*
чри^ията са по банкнотната
афе(Я Вчера тя е заловила
още четири хиляда
банкноти, от ‘ елшата серия,
каквито беха първите заловени.
Един селянин донася на па
заря стадо ягвета за продай.
Явява се един тър**ов«ц на
добитък, купува агнетата и
отвежда продавача в една къ
ща да му плат. между брое
ните парн купувача дава
фалшивите бонове 18,503,
18,553, 31,583 и 31,694 <*рия Я.
Впоследствие продавача ви
дел че^ банкнотите са фалшиви
и заявил на полицията. Още
вчера търговеца с фалшивите
бонове е арестоЬая.
, Младеж един се залюбнл с
прислужницата в едно от чуж
дестранните консулства в Русе.
Миналата нощ той се прибли
жил до обиталището на дул
цинеята си, която в нетърпе
ние го очаквала. В удобен мо
мент, когато лостовия стражар
бил отдалечен, Ромео се опи
тал да прехвърли железцата ог
рада на консулството и да
влезе при чакающата лю -нма,
Нс голема беда го постигнала.
Сгражарът забелезал разбой
ника, който прккачл, нллл.д-

ЧЛ

тВ*юЛ М1

нВЛР

стр, ?■
нил пушката и извикал:
— стой!
Любовника се опитал да избега, но застрашен от куршуша спцрз.
Откарай в участжка. той
т%й признал, че да насили не/
пр <косновеяната чужда теригдСрия е продиктувана от силно
то желание да види любимата си.

БОРСА
КЛМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Софа, 9 Юиий 1932 гад
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Дмма разбойника са биле
убити миналия летжк в окол
поста на с. Хвойна (Сганимжжка околия). Твжрди се, че те
бали арестантите, които преди
известно време избега ш от
Назад*ддошкия затвор.
Войника Юрдан Иванов Дре
новскя родом от с. Борисово
русенско, вчера слезал на бре
га на Дунава да се окжпе и
изчисти, понеже тия дии щял
да си замине в отпуска. Току
що мезал в реката Юрдан яо>
паднал а канала — за. вода
иа бирената фабрика- потжнал
и се удавил.
Трупжт му бе извлечен (лед
3 часа и снощи изпратен за
погребение в село.

акапри канцеларии та
на Испанското консулство Сите Хан № 30-31
34,—1—1

Продева (е; ™ ^

Промит се

ОТ

зотГограза- Споразуме
ние Т. Минчев Л Г. Хри
стов — комисионери яад
Рухчушкзта бик» зи-г-з

■

а
Итал. м-р иа важимите работа г.
• изпаднеше решението иа генуезната
ша* е изпратил веднага бадгарския не
Ифвлу* до правителствата иа ааржавите от си
г
° аоито според последните сведени, заразмеиата иа касай касапино сако уреиа ваироса за вкоионич иа излаз иа Егей
ско нс ре сатласно с мараня договор, както и с
то |Ц Бллгария.

кърпим а

Спорил
■ баяпредставители в репарациоииата
-

*

"

-

1ИСИИЯ

см

ет

банкерския комитет и жу сн даде по топраво да разгледа вжпроса за иасумите, които Гер
джпжи
По този случай германските к-ЦИ отбе-

СОФИЯ, 9

тта комисия има само теоричоско зиачемме, тжй като едно намаление на репаречномната сума може да стане само а сжгс веччии сжюзницм.

■
г-да Т,
се
Тл

в {Па

Гная горско Стамшю .гемня-щ1 Ваш

•т м-р

ОБЯВЛЕНИЕ № 257
за аом-

ле се ма
ги

|та

•жзбуде, и
П

!ТО в

Джу-

СфЖ1

от пред.
знак. По том
же ом
бмтелскл
.
бжлг. кран а д,
пред

Сжромш едва

дми като по даден
„мосреди да хранят граотдалнчен
Европа
Д»
се

обаче смета, че
ма аодобна
а Генуа

>то
Г-д

до обсмета да ис-

- гр. Варна 4 юни 1922 год.
На \2 юни т. г. ст 9—11 часа пред пладне з
гжржната зала на Вари. Окр. Финансово Управ
ление ше се произведе доброволно сгтазаряване за
поставяне следните инструменти, материали и др.
I. А) За железарско-ковачесма работилница; Бор
машина, винтовална джека, французки ключ нако
валня. чукове и ар.
Б) За джрводелска работилница: маткап, пили
за ажрво. брадви криви, свредла разни, ерендета и ар
В) За ботушарница: ножове, чукове, нерледени. рашпи. машина за шиене обуша и ар.
Г) За шивзчнииа. машина за шев. ножиии.
ютия и др.
Д) Налбантски: ножчета, сантрачи» пили ко*
питни. керпедени и др.
Всички инструменти сж подробно изложени по
количество и качество в отделен списжк приложен
кжужрговото дело, вжзлизат на обша сума околева.
II Материали за горните работилници: железо
обло. чемберлик, за шини. за халки, пурии, шурупи стомана и др. юфт, гйон. клечки, цитн, воезк,
пап и др. Сжшо изброени подробно в ежилия спи*
сак — вжзлизащи на стойност около 24,000 лева
Доставката е делима т. е мошр п* г» ианмУ'
рира и за всеки инструмент и материал по отделно Срок на доставката десет дни след ежобшението за утвжрждение спазарителния протокол.
Залог за участие се изисква 5% от прешю*^

ните йени.

членната чгемию» г К^”п0^1Се:1гТ&'’* на селмосвиква началнииите на отиепеяи* яр» общ —
упрааленне и нн изложи

нес™ с

се. ме то!
гледище било вжзпрааителство, ио спораажпрос не е било още

риж

СОФИЯ. 9

. и.

По-

за което ламета иа.
е
вогато догоаоржт са
а Кае.
се, че бм могжл да се осжществя
по висящ*,
между двете стреми, главно по

Г«

СОФИЯ 9
Длжгмеков и другите
ската градска дружба см
ката и остават а сд стада ша
комисия. Всред
предполага че
бжде разрешен след
в която Ьжпгария
се

то 650 кв. м с масивна
двуетажна постройка и ма пото
за, до тжрговската камара, е
лице срещу площада до*
за
окр. управление. Споразу
мение в сжщата кжша в щеешото
всеко време — К. Драндаревски.
347 - 1 -3

г

ЛОНДОН. 8 май. В-к „Таймс“
С

Русе.

Разбойническо нападение в седателя г. Ал. С'
пет*к срещу ежбота по пжгя че пестовното
от Хдадсово за Раковссн бан вчера решмло
дити са нападнали файтона на местата са.
домакина на хасковската бол
това
ница. Бандитите са застреляли дина а;
файтонджнтта, а домакина — кризата
един от бандитите. Убития седателя г. Стамб.
разбойник е бил изоставен от
СОФИЯ 9 кипиш,
лРХОДВДе. конто нзбегали.
центрацмя а
1та
Теглението на лотарията, стм иа
От ержбека
която щеше да разиграе ко
саепо
за
вж
митета за постройка на храм
св. „Цар Борис* в квартМа ки,
ет
„Сас-Севмес* на 12 юний се и силим мета а
отлага за 12 декемврнй т г.
защого ме еж разпродаде на
повече от половината билети. чани
Ввгто е и съгласието на то иа едмо
ва и от минис1ерството на
Срж<
е
благоуст. и труда.
трмжг

Ммпагяг:

■вето е постросннно до сега вжрчеста те остане с положението завг
Днес ше бжде назначена една комисия
моеосжздааени
ше анкетира на самото место разграбва
места и онмз които са нелре
места изе мм бжгат отнети, а катери
и гострейкл ге ше бждат конфискувани.
Овае а пжреото си заседание централната об
ше се занимае с вжлроса за снаб-

границата. Ние сме готови да
за да се
ждуиарод. анкетна ио
тира има ли прмст правитеис!ито *
зуаането и изпращането иа мети.
сме даже за коааисия от сжр#и ■
г- Т|
_4|а каквато сжрбите се
тжкиа, че нашата граница
нието на армията, не може де се
добре, когато сжрбите имат
много по-добре да охра
ница. По за<рабването иа местата
брявам акта иа бездомниците,
литика цели, щото всеки бжлгарскж
даиии да ся има кжщурка. По
местата ще се занимае сед
щииска комисия.
М-р Стамболийска з яви, ме се
разрешението на
само за Бжлгарския от
оииа комисия в Парник.
Бжлгария пжрва е
циоиичя вжпрос в Париж. Не
той, в такива гоя^м
репарац. заджлчеиияМ-р председателя се
партизаиствуваието иа
Никой, каза той, е*
че втоиомията иа
изпезе вжн от ралвиите
М-ра иа просветата трвба да е
и за университета. Ако
сори не се сасгиасат да
си, ние ще саидадва ■ ‘ I
прменеав факултетите а

^ еоадслед^^

Доставката ше стане франко магазмма на Вар*
ненското Окр. Трудово Бюро.
Изплащането веднага
~
след приемане инструментите и матариапите.
346-1 ?
От Сткланетното.

печатница „Зора“

Варна,

Го»**.

Варна, 11 Юний 1022 год.

поща
вяРШнектя

НЧТШ ПЯ* КШ.

ЕЖЕДНЕВЕН ИЯФ0РНДЦИ8ЯЕВ ВЕСТНИК

*т« м едва година 180 лева; ]■
» 6 месена 100 дева; ав 3 месеца 60 дева.

ВшшгтиЯн I, Д.

Г~ Мяамимя I по Г50 лв. квадратен с.м.
приставели по I Л<
лев ва дума. >: >; >.

Абе.

Д-р Борис Астарджиев
специалист по кожните и венерически болести

1

цена 1 па_______

ОБЯВЛЕНИЕ 1к 13.
Варненската Мюслюпчнска Вероизповедна 06шина извееш вв на интересующите. че обменна га
14 того тжрг с обявление >4 3 за отдаване под нае< >
на Вакжвската магазиа находяша се I уч. ул. Габ
ровска № 28 двуетажна в Варна, без преторжка.
се отлага за 17 тото, Ю часа преди обед, който ше
се сжетон в Варненското Окржжно Финансово Уп
равление За правоучастие в тжрга се иска 10% за*
лог. Желаюшите да ги наемат могат да виждат все
ки ден условията в канцеларията на настоятелството
и на 17 юни 1922 год. се явят и наддават.
гр. Варна. 8 юни 1922 год.
348 -I—

ПОЛОЖЕНИЕТО

БНРДРИЯ „ШУНЕН-РУСЕ“

СОФИЯ, 10 юни. Министре иа финанси*те г. М. Турлакоа в сжгласме с другите чле
нове иа кабинета проектира вжвеждаието иа следните нови дамжци по мапжлиеиието иа мирния договор.
- 1. Даижк оборота в размер едно иа
стоте, който ще се заплаща от купувача
на стоката срещу специални марим. Тжрговците, които водят тжрговски книги ще
се заджлжат да водят и оборотни книги;
2. Такси вжрху луксозните предмети.
Те ще се определят с специални таблици и
ще се облагат с 1Г вжрху стойност»;
3. Даижк луксозните хотели и заведе
ния. Посетителите ще плащат 10 иа сто даижи вжрху изразходваните суми;
4. Игралните заведения се •ааджткаеат
да плащат особени патенти освен моите ще
се ежб^рат от специални контропйори по
10 от размера иа разиграните суми.
б. Ще се произведат джржавии мласии
лотарии с по две тегления.
От тези дамжци се очаква да постжлят
до 1 милиард лева.
СОФИЯ, 10 юни. На 7 т. м. комисаря иа
бжлгарсиото правителство при Ааждусжювиишката реларацмониД комисия, м-р г. Р.
Даскалов, нржчи иа последни.» една об
стойна йота, в която се налага становище
то иа бжлг. правителство по лроектокоивенцинта. Нотата е изработена от мимист.
ежвет след зааржщаието иа м-р председа
теля г. Ал. Стаболийски и м-р Турлакоа от
Генуа.
Заедно с тази нота ежобщеии са и конт
ра предложенията иа бжлгарсиото прави
телство срещу онези, ежджржащи се е
проектоконвеицията иа реларациоииата ко
мисия за отлагане плащанията по мирния
договор.
По вжпроса за разпределение на даджчните тя жест правителството ще напра
ви онова, което нуждите на страната на
лагат. В всеки случай то не може да се
сжгласи с предложената от комисията сис
тема. То не може да дели даижците на
селски и градски. Подобна класификация
иема оправдание нито в практиката, иито
в доктрината.
/
По този повод правителствен джлг е
да подчертае, че то никога в своето данжчно законодателство не е облагоделствувало еМиа класа за сметна на Друга-.

в най-красивата и ипвописна местност

Контрапредпоженията на бжлгар. правителство.

премести квартирата и кабинета си а ул. ,,6-А Септгаврнв11 Мо 42 - близо До тлрговечото училище.
Прием бодни от 2—6 часа след обед.
325^—10

Чериомерска Кооперативна Банка

Варна

ПОНАИА
Пправителния ежвет на Черноморската Коопера тивна Банка в Варяв, като взе пред вид отредслението на Сж
жда Ха 1639
от 2 май т. г. с което е отменено протоколното решеч. е нз
11-то годишно общо ежбрание от 26 март т. г. в точките 4.
5 и 6 от дневния ред, поканва членовете на банката на из
вжнредно общо ежбрание на 18 юний т. г. в 10 ча.л преди
обед в салона .Прошек* ул. Пиротска в Варна с дневен ред:
1. Избиране трима членове за Управителен ежвет, вме
сто иАлезлите трима по жребие, сжгласно чл. 37 ог ус.»ва
ш банката.
2. Изби ране трима членове за контролен ежвет и двама
ни (чл. 45 от устава).
3. Изби ране петима члена за сконтова комисия сжгласно
чл. 51 от устава.
4. Гласуване бюджет за 1922 година.
5. Определяне гарифит^,за 1922 година.
6. Обсъждани е и решение вжпроса за ликвидация >и
Черноморската Кооперативна Банка (чл. 78 п. 2 от закона за
кооперативните сдружения и чл. 61 п. 2 и чл. 62 от устава
на банката).
Ако ежбраняето не се ежетои на определения ден, по
неявяване нуждното число членове (чл. 35 буква ж алинея
последна от устава и чл. 39 п, п. 1 и 5 от закона за коопе
ративните сдружения и измененията им от 4. №. 1911 год ),
то ежбраммето се отлага м с настоящата покана се свиква на
ново за следующата неделя, а именно 25 юинй т. т. в 10 ч.
преди обед в елццото помещение и пря сжщия горен дневен
ред и ще се ежетои колкоТо чледгве н да се явят.
349-1-1
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ САчВЕТ.

Сжобщение.
На улица Владислав (Ташйолу) ЛЬ 27 открихме
магазин с богат асортимент от галаитерийсми и
др. артикули под фирмата Ажи Д Даниел, ко
ято Ще се занимава сжшо с представителство на
местни фирми и консигнация на стоки при изно
сни условия. Магазина ни се намира на много добра
тжрговска пяиа в града и е извжнредно удобен за
пласиране иа всеканви артикули. Фирмата е
зарегистрирана и се подписва от нас по отделно.
Пжрвостепенни референции на разположение
Самуил X. Ажи.
334—2—2
С почит: Алберт Я. Даниел.

0

„НАРАНТИНАТА“
е единствена отлично уредена бирария с

„КУХНЯ И КАРНАЦАРИЯ“

завеждана лично от извест на Варнен. специалист

ВАНГЕЛ БЕЛОТО“
Тук между красивата природа ще прека
рате най-приятно своята неделна и празднична почивка.

ШНСШНЕШ ЦАНКО ПИВО
Онези от гостите на Варна, които не по

сетят карантината и си поотпочинат в-бирарията „Шумен-Русе“, все едно че не са

»двали в Варна.

322-2-3

казино лондон

Правителството се заджлжавр да нзпжлни -долуизброеинте клаузи от проектоконвемцията:
1. Начиная от 1923 и 1924 год. да ежетавя бюджета без дефицит.
2. Да плати издржжката на комисията
за определяне иа границата, на контролна
та комисия н н т междусжюзиишката коми
сия. Тези издржжкн треба да се отнесат за
сметка на репарациите. Разноските по оку
пацията не би трябало да се изплащат от
Бжлгария, или най-много би могло да се
иска за облагане на ония територии, чнято
окупация е била нотифицираиа.
3. Нови суми предвидени за репарации
те по изпжлнеиме на договора не ще се
вписват в бюджета без разрешението иа
междусжюзиишката комисия.

ПЕТНИСТИ! ТИ*
от Д-р Ив. Робоо

На 15 най т. г. начин от грвиа

Херсом (Русла) пригтмгмя а Вартуш“ с 59 души
_
жеии и деца Измежду тшх, при
ра сжшестауаамгто ма

а се иш«рлтиха а Джрж ламата
!. а останалите се
карантинния лазарет я се
под строго
Изпршшмето ми • бмняипе е агякаяо винаги с общинските

спипалите с тави
са забодели 33 души, от
сало
в карантинния лазарет, а
лите еж ■ джрж
Градените санитария аластн, мвкто я карантинните такива, от
сгряна, са направили вепчш» яаяя
да не й дават ваяивжиост ва се

4

немското I раждане гно. така я в яд-

грешмоста ня сгряната ми. Тяхната
дейност е кече
яа гряжяяммте санитарната служба в гряла
я а карамтинята се
я вяес.
почти от елшите
I. КО
НГО се бориха с петнистия тяф през

1920 гол. донесен в Вярна пак от
руските бежанци И ако топни, при
онзи наплнв ма бежанци, при
безразборно пристигане а
пане на бежанците по обшестжяи

и частта* домове, при ома** гЗлвм
брой от болни от петнистия тиф —
("К1 е от 700—800 случва).
Г..1, ЯМ , повтарям, респективните са-

е

гражданството от заравя, то

повече те ще САумеят ля няоряаягт
том и сега. а даден иа случай, кой
то в нищо ие може да се сравни
с Т<и ааафжото масово прииждаме аа
руска енмграияя • страядтя аи я с
тогавашните неблагоприятни усло
вни за водене на една протмвоелилемма борба! Че това е така, вижда
се н от бюлетините на Варненската
община зя движението ма Заразимте болести в грача. В бюдетияа за
срока от I до 10 май заболела*им
от петнист тиф ие са отбслсааия;
в бюлетина от 10 до 20 май има
отбеаезани три случая от петнист
гнф, в бюлетина от 21 до Л най
огбеленани са нови 24 счупя от
п.-тнф и едни сМАртеи сдуидА!
Значи до пжраи юни е
заболели от п.-тиф от конто еди
ния уирел. сАбраняте до днес
смления са следвате: от присти-

г

налигЪ 59 души с'лодка .Картуа*
руски бежанци забодели са 33
человека; 27 от тех са положи
телно болни от п.-тиф от иеятоб
смжртми, а останалите са поя обсервяиия. В града немя заболели
от п.-тиф граждани

нито

некой

от руските бежанци живущи от
по-раио ■ града. Обаче с всичко
това гаранцията ой гражданството
я здравно отношение/не е пжлна,
Нека то не оставя всичката тази
'предпазна борба да се води из
ключително само от санитарните
органи. Гражданите гребаа аа се

прнтекАт в тяхна помощ, да раз
берат големата опасност от
нистия тиф и певчески да укааааг

е единствения локал в града ни, който по случай летния сезон
намали цените на всички напитки, а особенно иа бирата.
Отлично уредения ресторант приема абонати.
заг 1—1
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са вя дума.
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Д-р Борис Астарджиев
специалист по кожните и венерически болести
прелести квартирата и кабинета си в ул. „«-* Сеп
тември*“ Як 42 - близо До търговското училище.
Приема болни от 2—6 часа след обед.
ЗЙ--Ч -10

1

Варненската Мюслюнвнска Вероизповедна Об
шина известява на имтересу юшиге. че обменна та
14 того тжрг с обявление № 3 за отдаване под нае> I
на Вакжвската магазиз находища се I уч. ул Габ
ровска № 28 двуетажна в Варна, без преторжка.
се отлага за 17 того Ю часа преди обед, който ше
се състои в Варненското Окржжно Финансово Уп
равление. За правоучастие в тжрга се иска 10". за
лог. Желаюшите па ги наемат могат па виждат всеки ден условията в канцеларията на настоятелството
и на 17 юни 1922 год. се явят
гр. Варна. 8 юни 1922 год.
,348 — I—

ПОЛОЖЕНИЕТО

СОФИЯ, 10 ЮНИ. Ммннстра на финанси. те г. М. Турлаков в сжгласие с другите чле
нове иа кабинета проектира ажвеждаието иа следните нови данжци по изпжлиеЧ<
а Кооперативна Банка
Варна
иието иа мирния договор.
4 1- Дан лек оборота в размер едно иа
стоте, който ще се заплаща от купувача
Пправителння сжвет на Черноморската Кооперативна Бан на стоката срещу специални марки. Тжрка в Варяа, като взе пред вид определението на Сжда № 1639
от 2 май т. г. с което е отменено протоколното решен е нз говците, които водят тжрговски книги ще
11-то годишно общо ежбранне от 26 март т. г. в точките 4, се заджлжат да водят и оборотни книги;
2. Такси вжрху луксозните предмети.
5 ■ 6 от. дневния ред. поканва членовете иа банката на из
вжнредно общо ежбранне на 18 юннй т. г. в 10 ча.а преди Те ще са определят с специални таблици и
обед в салона .Прошек' ул. Пиратска в Варна с дневен ред: ще се облагат с 117. вжрху стойиоста;
1. Избиране трима членове за Управителен сжвет. вме
3. Даижк луксозните хотели и заведе
сто пдлезлете трима по жребие, сжгласно чл. 37 от устава
ния. Посетителите ще плащат 10 иа сто даш банката.
2. Изби ра не трима членове за контролен сжвет н двама нжи ажрху изразходваните суми;
запасни
45 от устава).
4. Игралните заведения се .ааджлжааат
3.
ране петима члена за сконтова комисия сжгласно да плащат особени патенти освен моите ще
чл. 51 от устава.
се сжбират от специални иоитролйерм по
4. Гласуване бюджет за 1922 година.
ю
ст размера иа разиграйте суми.
5. Определяне тарифите*за 1922 годяна.
б. Ще се произведат джржавии иласии
6. Обсжжданне и решение вжлроса за ликвидация на
Черноморската Кооперативна Банка (чл. 78 п. 2 от закона за лотарии с по дае тегления.
кооперативните сдружения и чл. 61 п. 2 и чл. 62 от устава
От тези данжци се очаква да постжлят
на банката).
до 1 милиард лева.

ПОКАНА

&

Ако ежбраняето не се ежетои на определения ден, по
неявяване нуждното число членове (чл. 35 буква ж алинея
последна от устава и чл. 39 п. п. 1 и 5 от закона за коопе
ративните сдружения ч измененията нм от 4. 111. 1911 год ),
то ежбраннето се отлага н с настоящата покана се свиква на
ново за саедующата неделя, а.именно 25 юннй г-г. в 10 ч.
предм обед в сжщото помещение и при сжщия горен дневен
ред н ще се ежеток колкото чледове и да се явят.
349-1—1
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЖВЕТ.

Сжобщенив.
На улииа Владислав (Ташйолу) № 27 открихме
магазин с богат асортимент от галаитерийски и
др. артикули под фирмата Ажи В Даниел, ко
ято (Де се занимава сдщо с представителство на
местни фирми и консигнация на стоки при изно
сни условия. Магазина ни се намира на много добра
търговска пяиа в града и е извънредно удобен за
пласиране на всекакви артикули. Фирмата е
зарегистрирана и се подписва от нас по отделно.
Първостепенни референции на разположение
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С почит:

(амуил X. Ажи.
Ьлберт Я. Даниел.

БИРДРИЯ „ШУНЕп-РУСЕ“
в най-красивата и щ*вописна местност

„КАРАНТИНАТА“
е единствена отлично уредена бирария с
„КУХНЯ И КАРРАЦАРИЯ“

завеждана лично от извест на Варнен. специалист

» ВАНГЕЛ БЕЛОТО“
Тук между красивата природа ше прека
рате най-приятно своята неделна н празднична почивка.

ШИ СЕ ШИШКО ЦАРСКО ПИВО
Онези от гостите на Варна, които ие ггосетят карантината и си поотпочинат в-би
рарията „Шумен-Русе“, все едно че не са
322-2-3
•двали в Варна.

казино лондон

Брой М2.

СОФИЯ, 10 юни. На 7 т. м- комисаря иа
бжлгарското правителство при междусжюзиишиата репарациояиа комисия, м-р г. Р.
Даскалов, вржчи иа лоследитиа една об
стойна йота, в която се налага становище
то на бжлг. правителство по лроемтокоивекцията. Нотата е изработена от мииист.
сжвет след залржщаието на м-р председа
теля г. Ял. Стаболийски и м-р Турланоя от
Генуа.
Заедно с тази йота ежобщеии са и конт
ра предложенията на бжлгарското прави
телство срещу онези, ежджржащи се в
проектоконвеицията на реларациоииата ко
мисия аа отлагане плащанията по мирния
договор.
По вжлроса аа разпределенче на даджчните тяжест правителството ще напра
ви онова, което иужднте на страната на
лагат. В всеки случай то не може да се
сжгпаси с предложената от комисията сис
тема. То не може да дели даижците иа
селски и градски. Подобна класификация
нема оправдание иито в практиката, иито
в доктрината.
/
По този повод правителствен джлг е
да подчертае, че то никога в (своето данжчно законодателство не е облагоделстауаало е»ма класа за сметка на друга.

Контрапредвоженнята на бжлгар. правителство.
Правителството се заджлжавя да изпжлни долуизброеиите клаузи от проектаконвекцията:
1. Начиная от 1923 и 1924 год. дз ежетавя бюджета без дефицит.
2. Да плати издржжката на комисията
за определяне на границата, на контролна
та комисия и на междусжюзнишката коми
сия. Тези издржжки треба да се отнесат за
сметка на репарациите. Разносните по оку
пацията не би трябалс да се изплащат от
Бжлгария, или най-много би могло да се
иска за о благане иа ония територии, чиято
окупация е била нотифицмраиа.
3. Нови суми предвидени за репарациите по изпжлиение на договора не ще се
вписват в бюджета без разрешението на
междусжюзнишката комисия.

От Настоятелството.

ПЕТНИСТИЯ ти*
от Д-р Ив. Робев
В»р»«*с*я ирмт
Нх 15 мах т. Г. идеща де граха
Херои (Руска; пржпгах а Вар.
«еаскдео прнгтмннж аипта.Кау
туш- с 59 аули ‘
жени и лека Илмежау тех, прж

пристигането им още, се пометаттиф. Заболг.шгс

карантини*
под строго__

а се «пра-

* се

Иапражанетр им ■ 6л
иало аинаги с общинските
КОМ, аа да се кабегее

стигналите с
СА

33 думи, от ммяо
с* «стаили ма
лазарет, а остана
лите тж а длржммдт* бодияна
Градените санитария маеш, иакто н карантинните такива, ат сага
с грама, еж направили аегчмв

само

да ие а идат

,

да са

нелекото 1 раждаме гао, гама н а игрешмоста на страната ян. Таената
дейност е аече
на гражда
ните. санитарната служба а града
и в карантината се
■
почти от елшите оисаи лекари,
иго се бормжа с петилетна тиф яре*
1920 год. донесем в Нария
ат
руските бежанци. И яко тогава, пра
онзи маолма на бежании, при
безразборно пристигане и
мме ма бежанците по обществени

и частни домове, при ома» галвн
брок от болни от петниста тиф —
(■Преде от 700—800 случаи), «но
тогЦя,
•амит* санитарми власти сау
гражданството от зараза, то конно
повече те ще саумеят да направя т
том и сега. а плен вя случва. яоАто в нищо не ноже да са сравни
с тог «мнимото масово прииждане ма
руска емиграция в страната аи я с
тогавашните неблагоприятни усаоьни за водене иа една протшюяяитемиа борба! Че том е така,
се и от бюлетините на Варненската
обишиа ат движението на заразни
те болести в града. В бюлетина за
срока от 1 до 10
от петнист тиф не са отбемвами;
в бюлетина от 10 до 20 май
о1беа<звми три случая от петнист
гиф, в бюлетина от 21 до ?! най
отбелезаяи са нови 24 случая от
п.-тиф н едни снжрген слунвй!
Значи до пАрвн юни е
2Т
заболели от п.-гнф от които еди
ния умрел; сАбраните до днес
сведения са следните: от приетиналиг* 59 души с лодка .Картуш*
руски бежанци заболели са 33
человена; 27 от тех са положи
телно болни от п.-тнф от иоято5
емдртии, а останалите са под обсермиия. В града йена заболели
от п.-гнф граждани пито некой
от руските бежанци живущи от
по-рано а града. Обаче с всичко
това гаранцията ма гражданството
в здравно отношение
е/ие е лжлиа,
и
Нека то не оставя ■ип_ тези
'предпазна борба да се води нзключителпо схио де ехнмтарикте
органи. Гражданите тртОм хх с*
прнтекжт в тяхна помощ, дд раз
берат голаата опасност от
мистия тиф и мсячесми да умаанат

е единствения локал в града ни, който по случай летния сезон
намали цените на всички напитки, а особенно на бмрат

Отлично уредения ресторант приема абонати.
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«ям

аг?г;«

п«ми, «ОЙто «жягарсяо № дра- да ситоI «
П

ХРОНИКА | Мваиишв Т

I, ТО яма. Вчера та*
родяото сжбрвяае гласува оп
ределения дневен ред от земаед ларлан група Яо врянге
девата афера, след това вре-

На 27

1.ММЦ • е. Тест*.

хап». про*ади#с*о, и селсивя
пзощид се спревкмт имдсжиге
®т сжшото село - Столн Юрдялов в Пеяю Русев (причиня-,,
|та.
зя товя е бма тая: дм**та
"ь.^Разреимилмто и»
ааврес;
биле влюбени в еди н същ*
второ четене законопроекта за
мом* г— селянка от сжщото се
_ ~! От ЯЗ саунва е па 5 яисрт. ПМТЯОЮ <Н I
обществ. осигуровка а яр.
»»К Т}« обикновена респрави
Вя/ Мека то, «вИТто'»ряе.. а «ни
са ргкнбеагаве,, ,!^-,е
I* уамяеяяе на банкерсвАя
селсан ергеня, е докаСОФИЯ, Ю тотем. ТщфрЧ
яиттятстор- тжрговскн сеят мяиястера на раи тесгеджийоснге милехх
фканеяяте преди да се пус- ДО крайност: буйният Юрда»,
, им
мт в обржщеяне съкровищ изважда камата сн и смърт,-,
шрк Ь.
яма Бжлгар- ните бонове до като прнстиг- наранял своя съперник в обма джрлсакиото
наг новите банкноти.
ласта на корема. Кога жертва
сяата Нярораа I
те рмаяри Подкана1ИЯНД1 яа соф. яат- та и? Юрданов се е превива
ла
пред нозете му, яа местои
400
иа
ширното
—
в
ни.:а,
ня санитарргу когото бе нзажраа
вояобни го*
шено покупленне се помии • проишесгвнето пристигнал ба
м(мсаяпптмв4 к|
болницата. Следстлнето про щата и пострадалия, който
^
Тива об.
•ш
тутакси се притича на помощ
важно поразя
СОФИЯ, Ю тотем. Под предлог да Нсяяят джлжава
да разтарне младежите. Но
мя? • Я**я на
си стража против ччтиичествобило кжсио. Озверилият се
и
ти,
рибарското
у-ще
в
Варна
по
Юрданов
с няколко удари с
«мяка баяните от Русия,
отроци по протежение на бж лгарскг- прогимизяален курс и мотор нож промуши н бащата на
0г
г СД ‘ усямян да иабегот
но дело. Свжршнлн 33 души. Пеню Русев — Руси констанСжрбмя « сжсрждо точила 3 девизни при
>. Намираш ия се в предМяджмибТО и петентн от
, ТФ- в града- Ожя н«
ммм «ма ямояеям
тукашното Акцизно Управление смжртвд агония Пеяю бнва от
и
«ри
Струшща
и
КрмрПаяима,
а
в
е «4
несен в бащиния си дом, гдеври Счр, -Драма и за прявотжргумне с спиртни то взджша а 4 ч. сл. обед.
друирн- Ира» внвнпо «ютосмив
«зуш те«д
тук «
включително до 29 същия м. Тежко иранския дядо Руся
бива изпратен на другия дея
СОФИЯ, Ю юни. През
ш
яо»и варовата. Обяча
Нд 7 т. и в ул. „Д-р Пюсе
ято пол»а
иа рамите чуждестранни кюлмев • бясно куче е ухдпало тук — Вари (джрк. болници
и
иичиосгм по случай сватбата следните тукашни граждани: но ворядм дълбоко зеюоаяном, «вито ям см указали гостоте раня от камата, смдрта е
еампи м е* «Фяоияра*
Миха11Л Тодоров, Ради Тодо
бяла неминуема. След неколко
МОТО
еж бми яз
ров и Г-ца Елена Бжчиром. дена умира и бащата. Бпца «
относно вжероси от полите*
ячув те « «йога
Сжгдасно
телеграмаха
на
ии
син,
в един н сжщ деясгаваг
Име»
ннсгерството на вжтр. работи жертва на животинския насГМЧЧ «
СОФИЯ, Ю юимм. Общото имение на А народното здраве, и 15 т. м, тинкт и Стоян Юрданов за
политичесим мржгоае е че лоложе- се открай сесията на окръж- мжсг. Убиецът е задържай.
и репарацмо- ния сжвет в окръга ян. Днев
ам«1вт
ГШЯЯШ
-насам. ■
От НМОМЮ
мата
се
та и твжрде влошено ния ред ще бъде следния.
МиЖ», м мсе уеягурн проямлПроводи немя пощенски нае
стчие иа йодадепата иа поспеджк от
ма прати1) избиране председател на
мател,
който
да
се
грижа «
. а
йота.
*чм"Ма пред.
на окръжия сжвет ; 2) Изби
г • Г|Ш в»? д» С<
се овече мад«ждлг«, че що ви ране бюджетари, прошетари. приемането и пощата от мес
I от ги « ССК>то иа
от
та срок — инвентарна, отчетна и лжти тната станция По тоя случай
*«, рч
ОбячсЛялроса не
пощата, която трябва да се
о я> се постигне една спо- комисия н др.
се начет
която ще се отстранят новите Снощи»» «онцорт ия ш«ь получи в пощенската стрития
10 минути след пристягането
, които жастрашааат Бжлглрмя.
М 1
лтяг а» сена.
т, че в такжв случай комисията г» виртуози г-дя Сашо Попов на влака. Последията се за
а '
и
Ив.
Цибулка
бе
ияястина
ребавя
с по веколко часа.
би са откамла ва сега от ивискааието иа
Чбф см* и ветжн прел у
джк за Вари концерт.
Граждани — провадойци,
Ю
След хубавото изпълнение молят щото на том да се оЯЛ
плащания и фактически
след всеки М концертантите бърне внимание ог надлежмби се
ЯО
пжлиа отсрочка.
биваха
обсипвани с цветя ■ та дирекция.
и
Така '«ж увесили
чете и
■ ще му «имоти* ч
СОФИЯ к>
Ром ж НС кит- вестници взировождани и посрещани с
ш
Морба
Вчера 8 т. и. към 2 ч. сл.
01
1Т
иа ярадстоящето нескончаеми овации Беха нм
обед в с. Апрързак прсмднАглава Мара поднесени разкошни венци от
м
ЛШР
ско
се е самоубеснл Хрмао
живи цветя от местния »лон
през шал Пипсудскм в Букурещ
Н. Цветанов в плевника м
на бжлг. музикален сжюз
______ иепия
БУКУРЕЩ, Ю
• Представителите не Утре понеделник концерт» бащината си кжща. — 17 г.
свои яо 1 октомври и а
то сж
коифврирахе повеж- Ще се повтори през деня н когато домашните му отеже
Ивй-живописнйта местност
»
«»
"
ре
вгледаха
ежпроенте
вписани , 2'. «са за учащите се.
твували. Причините неизвестни
йв Свксиногрвдското шосе

,

т

=*а-еXX

—ч*

*

.

кПГтОО
/
/

.

'и

.

Шштшт

с
овощна градина, бостан и
аеичии уюбетеа Споразу
неиие Ири Стою Миханлоа
.Шарена- 2
811—1—3

______ Р«Д ма хагската коифер
I. Констатараио е пжлнь единодушие а гледища
та. Шефовете иа правителствата иа малкот ма одио ново сжФ"яе водната след ваканцията. Полша ще
бжде доставена а течение иа лолучеиите
дедултатн.

ЬЦЦдГв налжк лжрЯУСЕ, 11 юни. Ромжнс
в-м Дачия от
■ в ТП" I .. . *«н долап.
«Двоен за буфет или би- * т *■ предава следните идввлвиия да г.
• рарие. Споразумение ул.
.«ервиивна- 34.
___ “**т<ни
а* Стамболийски е минал

>■ ирввизсжз■е Да
Ив. П- Кожу.
-■Iг ■ ■ ———. се в догми
II уч У»«и .Асмруи* Ж 10,
ало хуауюи . «> аем» м>«
«о Саррилучмиг с хвпите и
внв» в хккеви Сяорезуимие
вре Стефвеии Ии Квжуироез
V Г>- уа. _Р|коескх* М 17.

НЮ куб. м.
пак «ак

Крайбрежно Ждндармскд Дружина.

Обявление
№ 1737

гр. Варна, 9 юний 1922 год.
оиончатвлио кжм комунизма. Тон даде да са
1**®*^! Н€ българската земпедел. партия
. Обявява се на интересующите лица,
«коиврометмрапа онончателно землвдвлче на 19 юний н. г. в 9 часа пред обед
на пазарния площад ще се продаджт на
Ж
по~»е “т° •“ <► публичен т*рг 2 бивола, 1 катжр и 1 кон
мжж.
(кобила) с 12 месечно конче. Предаване
^ж«Гт.Аг,двитА.^ то на продадения добитжк на купувачи
-ч. присмтсДува» те става едновременно с внасяне на су
иа
мата. Всички разноски по снабдяването
гряда.
Тадн овчар в
на
купувачите с интизапски билети, 3°)о
в1ад което мм,
общинска вржхнина и разноските за об
** **•*■ Ромжмските
народване настоящето в вестника сж за
та
яражрши в лжлам по- сметка на купувачите.
(ИЧМКН.
I 353-1-1

От Щаба м Дррлт

