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варненска ( IД-р Борис Йстарджиев©ПЕЯ специалист по комките и венерически болести 
премести квартирата 
▼•«■ряД“ 141 -
Приема болни от 2—в часа

и кабинета си а ул. „в.* См- 
бянао до тжрговското училище, 

след обед. 325-5-10

Внимание! Ножчета Жияет!
Наточване и подновяване, по 3 лева парчето, 

на ножчетата за брдснене „Жилет“, а сдшо н от 
други системи, конто след това, по остр 
остжпват на новите. Отнесете се до: Ват 
кантората Голдщайн ул. „Гургулята* 13.

та КИ. ЕЖЕДНЕВЕН ИЯФ8РКДЦИВНЕН ВЕСТНИК Нтт ТШЩ Ь 22!.
Обявяеиня I по 1*50 ла. 1млмто1 км.

по I ле» м дум». х" х: =5? I ина не
| ДМаЙмат1 за една година 180 «мГТ»«Г 

1л 6 иесеня 100 лева; за 3 месена 60 м
В

ПШI ШИШ) пишГш Л ПОЛОЖЕНИЕТО и« артистка Елеомара Бореда-
иа На 9 юни а театр Рамков 
гражданството има редкото ща
стие да чуе зиамевататв руска 
артистка Елеонора Ьородниа.

Силното вепос|>едст»еио чув
ство което тя влага а тия иал-

Но Колит. |в. 12.000.000 - осоен резерв, шити.
ВФИЯ, ул. Леге 2 — Клен ВАРНА, ул. Дариградска 21 

ОСНОВАНА ОТ

(Телефонни и телеграфни сжобщеииа).

Катастрофата в Русе
ИСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАМАПА 

гш. Ш.ИШ - Рееш пи ги. ИДОЛИ Срутения мост. Стотици мжже, жени 
и деца в вжлните на Дунава.

РУСЕ, 12 юни. Вчера след обед в 
бирарията „Хаберман' находжца се на
ходища се на няколко километра от гра
да. беше усроено градинско увеселение 
ог арменското дружество в Русе. Както 
всяка неделя, така и вчера почти целия 
град се бе стекжл в градината на бира
рията, за да прекара на хлад всред раз- 
кдшната природа неделната сн почивка.

Увеселението проджлжи през целия 
ден при най-приятно разположение на 
: рзжданството, всред хора, танци, весел
би и пиршество, без некой да подозира 
че финала на увеселението ще бжде един 
от най.ужасните.

Веселието проджлжи до кжм 9 часа 
вечерта. Както всекога, така и тази не
деля, народа на групи на групи започна 
да слаза на брега, за да чака параходи 
и лодки за да се зовжрне в града.

Брега е почернял от публика, Шум, 
глжч, песни оглашат околноста, за да се 
заместят след неколко само минути от 
отчаяни писаци и вопли.

За улеснение на гражданството, на 
параходите и лодките, пограничната по
лицейска служоз' построява всеки неде
лен и праздничен ден малак спомагате 
лен понтонен мост, ‘за по доброто при
ставане на параходите и лодките.

В осжм и половина часа мосчето е

ки ту тжжки като сподавен
грама МИЛАНО. Ияомо... ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
ОРИ| 80 мяомояе ■ прмицяпая. градеше яа Итаяяя

стон ту игр| 
на планински поток, ту плам
тящи от страст пееш, унася 
слушателя в един приказен мир 
по безкрайните стени, девстве

ните лесоае, беди нощи и бае
ло северно сялище. В чуден 
сребрастен нежен совран на 
артиската мучи нещо необят
но, велико и сжщеаремеиио

като ромона

Ушш Г*ШШ1 шиш п Ши 1ШНШ11 !Шии
кшотряя, Армамтмиа, Бмпгвая, Брааяяяя, Моа 
Л| Р*аамм| мораопондемтм а асачмя Ажржам. 

ИЗЛЖРШВА ВСИЧКИ БАИНОИИ ОПЕРАЦИИ 
яа маА-яаммоня уеяоамя, нато •

снранс и шжонтиране нл полипи и други тнрелвеьи документи 
ошаняе^н издава не на чекове срешу Бжлгарея н чужбмш
*янн и "телеграфич*-С1 
миг кредитни писма
ове по КНЕДИТОРНИ'СМЕТКИ по споразумение, 
ом по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с А*, юдмим лихва /
мия* стокова служба: документи, кредити, нарият ни и др У

и чужди валути.

-■ Хжжио м трогателно просто—
самата миогосградалиа Рус. 

Безспорно Елеонора Ьо- 
е.една певица от май- 

I. Тя яма мага-
Венчая вададвав чвиоав врммду рОД1
„Цмряуяяря“- ом. яяятяаия Ама ирвлвавввтвв. голема

ческага сяла да влеяяяа слу
шателя да го прякояана в яра
пленме. Та е вллшебстяо. тяИУШАМИ е звезда, която ослепително 
блещи, тя е реджк ъи 
лдят. Тя е още ^артистка а в 
тона се ежетом нейната сяла. 
Елеонора Бородняа яи испя и 
няколко бжлгарскн песни. Как
ва хубост, каква изящност и на 
нашата скромна лесен, сжгре-

Кдто представител и лелозитйор на прочутата фабрика 
Н«<пНсН КПпдег, ежобщдваме, че пристигнаха в скла- 
да ни тук в голеио количество всекакви качества в 
разни големини мушаяИ {неяронукаеи плат) с пирин
ски халки, та покриване храна, разми стоки, кола м пр. 
Сашо ни пристигнаха конопени маркучи в всекакви 
Ширини и пдрасунови кофи. Мостри изпращаме дароя.

♦♦ БРАТЯ ЗАКАРЯН РУСЕ 9Ф
Телефон .*• 108. 311-5-10

ТА-

4Тгл«.1миш. .{дкапин — ГЧсг. на от огяяа яа един велики
истински талант. Обаче аа да 
се почувствува сялата ма ней
ната песен, тя трябва да се 
чуе. И престжяленяе бя нзнжр- 
шил всеки, който има 
кост, а не стори тона.

К СЕ ХРАНЯТ ХОРАТА НА МАРС
утринни закуски и през целия ден:
есно млеко с кафе. с какао и с яйце. чай пресно 
сло. сирене, рохки яйца. кисело млемо. илеко с 
из и други най-храиителии лакомства само при I. Ко-

гаго на сбора св. Дух на Джи
на взра е станал грамаден сбор 
на ловджийското д-ео .Сокол" 
к на мрпеяцгге, дошел е при 
председателя на Археолог. Д-во 
едвн ловец г-н Г. В. Щеляков 
н сдобития, че преди 20 год. 
фуртджнята Джако Тодоров 
(ул. Кавалога) намерил тука ед
на плочка с изображение. Пред* 
седатела е отмиел на втория 
ден наедно с мелничаря г. Ня
кое при фурма джанта в измо
лил бгарииата за музея. Плоч
ката е крайно интересна а 
рязка с сбора на .Сокол;■ на

ЛЕКАРНИЦА .ОВЦА“
жтрешния салон на садкариица ,6ай Дяаятяр-).

В СОЛИДНА РАБОТА
I тжрем еждружник с 150,000 лева 
шитал, който ще бжде внесен в ян
тар. Риск ннкакжа. Печалби сигу- 
т. Соразумение Варненска Поща.

препжлнено от весели и доволни от 
дневната забава мжже, женили деца, чий 
то брой нахвжля цифрата 15С) души, ча
кащи с нетжрпение появата на некой 

-парадодче за да си отпжтуват по бжрже. 
На брега навалицата е грамадна. . '

В това време кжм моста се прибли
жава една лодка с около 15 души ком
пания в весело' настроение, идяща от

\-■Ш-З -5

Испанския Консул в Варна, натоварен 
ющитата на турските интереси, обявява 
тези отомански поданиии. които прите- 

ват Двстро Унгарски ценни
КДТА НА лом (Диана), излра-
вена с лак • една рдка, жерт- 
веняк н куче. За очакване ежа ОТ,

еди войната, че требва да се явят в кан- 
ларията на горепоменатото консулство 
рна Сите Хан 30—31, кждето шс се 

343-2-3

кни
да се намерят яа нАтоявхож-
деняето основи на светвлщце- 
то ма тази богиня. Местност* 
е очарователна. Кан явток се 
гледа морето в Варна, като яа 
длан. а кам запад езерото с 
височините до Девня и Прова
дия. Сред там разкошна при
родл още пр-гдн Рождество 
Христово тракийски лошия са 
араздяуаалн тука всека го;

града, за да си доискарат веселието в 
бирария .Хаберман*. Лодкаря направля
ва лодката кжм мосчето. Един !рт ком
панията за да подпомогне усилията на 

и за да доближи по плжтно лод

шпечатат ценните им книжа.

ЕСТОРАНТ ОСТРОВ 5 лодкаря
ката до самия мост, се улавя, за един от

Пда сега ее управляваше от Владо Аиге- е• от 20 «ай в под личното у прав тен, е я ря- 
одотао ив Нмко Поп Иванов - майстор 
ич, пойте о вкусно приготвените яйчно от кого > 
“айдеброцачм таени продукта ястюто. аадооо-
• я иай-астанчоните вкусово ка пооотятеляте 
>• случай мтняя сезон цените са иамлена.

2 подпорните диреци на моста.
Моста претоварен с голема тяжест, 

чакал само едно слабо докостване за да 
се наклони и струти в водите на голя
мата река.

своя прашния, както сега. оо-о
дар 2000 години, нашите лоа-ч ци прдзднуаали своя прлздннк

■ ЗавАршваме с ловджийското

Iемат се абонати по споразумение. 
Улравягемюшнкн Нино П. Иванов.

,м слука из сполука*.



„ВАШЕНСКА ПОЩА“■

(ЯР-8.

от Свищов 1 ГЗО 
пристига в Русе в 2 ч. с 
полунощ.

Лшаубт се учонш
15 пямшо шн ва Тжрвм,

броя на жертвите, но се допуща, че той не гражмюм ллаДЖОв. 
ще бъде много гояем, защото хпасите 
лите беха много и успеха да спасят бол
шинството от даващите се.

Веста за случилото се големо «нещас
тие се разнесе с светкавична бързина 
и хвърли в тревога делото гражданство.

Бащи, майки обезумели хващат фай
тони и се отправят към мястото на ка 
тастрофата.

СОФИЯ, 11 юин. В по ли тич вените среди 
се твжрди, че в случай че се появи разце
пление в земледел. парламентарна група 
което се счита за твжрде допустимо, ако 
това разцепление се разрази в лжлиа ми
нистерска криза, м-р председателя А. Стам
болийски ще се оттегли и ще натовари своя 
заместник Райко Даскалов да образува вре
менен кабинет и разтури камарата.

При това положение на нещата се про
зира сжздаването на един лев блок от кри
лото на М. Турлаков, Маиовов заедно с со
циалдемократите и левите |радикали. Всед 
паното крило на радикалната партия се 
чувства едно големо брожение след обра
зуването на опозиционния блок между обе- 
дииисти демократи и радикали. Говори се 
за отцепването на левото крило от ради
калната партия, която ще влезе непосред
ствено в преговори с приажржеицнте на 
Драгиев.

СОФИЯ, 11 юний. Твжрди се, че Хагска
та конференция не ще се ежетон вследст
вие разногласието между Франция и Анг
лия, около вжпросите, които засегат далеч
ния изток и отношенията с сжнетското пра
вителство ако конференцията се ежетои 
Франциясамо ще наблюдава и не ма да взе
ме участие.

даните да търсят своите близки -Отчая
нието им е големо, защото много от 
тех не знает за станалото с близките им. 

До този момент още не е известен

часа а*В ■ момента на залавяне лодката за 
яодворнпя дерек моста се накконява към 
хладните и дълбоки водч. Настава неу- 
лисуем ужас, писащи . .,. Само след миг 
моста изпращява и се срутва в водата. 
Всички които са биле върхумлоста па 
дат в водите, дълбоко на 
повече от 6 метра. Фаталната лодка е 
ттреобжрната и веселата компания е в 
водите.

това место 8 *«№:
И завчера задига от 
300 лева и изчезва безсле 
Че родители ще потънат 
скржб и тревоги —

(ОЩ

пет гц
ас дави.

УчИТвЛИТа от основното 
в с. Юделник -русенско,
влюбва в турчена А дал Еф 
ди, бимбашня от 
армия я преди неколко 
избегва наедно с него за 
риград.

От брега се раздават сжрдцераздира- 
телни писаци от стотици граждани и 
гражданки. От тихите до този момент 
води на Дунава се разнасят печалните 
викове да даващите се за помощ.

Картината е неописуемо грозна итро 
гателна.

Жени деца викат „помощ“! „помощ“! 
На брега се намират няколко по смели 
офицери и граждани, които без забава 

У и пълна самоотверженост се нахвърли
ха .в хладните води за да спасяват да

таярой

ДИЛ В ДОМАТ си учител! 
Стоянка Георгиева Личева 
годишна. В последно вр 
Стоянка бвла много нееш» 
на, но
ната й. Онази вечер тя 
прибира дома си и гторд 
на баща си да я събуди 
грннта в 5 ч. През коша 
туря край на живота ома 
се обесва свжже в спалн 
си. На сутринта нещастен 
баща я

Стоянка Георгиева е ма 
вала за сериозна мома н 
оо шала с симпатиите на гр 
девството, което в

сой ае « знаел

вящите свои сжграждани.
Безспирно всеки един от тях бър

за да извлече на брега уловения давяш 
се, за да се хвжрле незабавно на ново 
в вълните и списи друга некоя жертва. 
Тази тежка и пълна с риск работа на 
плавните спасители продължи повече от 
половина час.

Те са вече изнурени и помръзнали 
от студената речна вода. На брега са из
влечени повече от 30 —40 души, но пи
сачите в вълните и печалните стонове 
за -помощ продължават, ужасната карти
на продължава.

В този момент на безнадеждност от 
към града се задава малкото пдраходче 
„Даарис" за да взема пътници и ги от
несе в града.

Екипажа на цараходчето е спокоен, не- 
падозиращ нищо. Параходчего се приб 
лижава все по близо до фаталното мес 
то. Зачуват се вече виковете от към 
брега, „Бързайте Помощ помощ.“

Параходчето се приближава до мес 
тото на нещастието с голяма осторож 
лост. Дава се заповед на екипажа и той 

, се нахвърля в водата да спасява, давя 
/ щите се.

Започват да се извлачат на брега мо
кри един по един, кой унемел от ужас, 
кой обезумел, кой вече полумъртав.

Околните се трупат да им дават пър
ва помощ.

* Ловът продължава повече от 1 час. 
Голямата тъмнина пречи на смелите и 
решителни плувци ца продължат успеш
но своята/трудна работа.

Те се; направляват по слух, но биват 
заблуждавани, защото писаците на давя 
щите се премесват с този на ужасените 
от брега жени и деца.

От брега писаците продължават с 
същия темп. Жени, мъже, деца, пищат, 
викат, търсят изгубените си близки.^ Те 
о отчаяние молят да спасят близките им.

Писаците от към реката стихват. Тя 
става пак тиха, мълчалива . . . Изваде
ните спасени от явна смърт мокри и 
тръпни от'ужаси се изпращат един 
едннкъм града На брега се трупат грж-

яре обесена

шастната кончина.

БОРСИ
КАМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛ1

Софм», Ю Юний 14*22 гол

Швейцария
Ню-Иорк . 
Лондон 
Париж . 
Италия . . I 
Цариград . 
Ромжння 
Германия . 
Прага . . .
Виена 
Б.-Пеща 
Канада . 
Югославия . 
Белгия . .

2620' 264
13825 13 
615;— 63 

12501- 125 
713*60 71 
88— 4 
93*80 • 
48|- * 

267*50 2§ 
0Г" й

СОФИЯ, 11 юни. Около университетския 
вжпрос се пржекат всеижзможнн слухове. 
Една депутация от родителите на студен
тите е отишла при м-ра на просветата да 
го моли да даде едно разр^шеиие на кри
зата.

Очаква се да се постигне едиа спогодба 
между професорите и правителството, за 
откриването иа университета в София, ко
ето ако се постигне, иеще стане нужда да 
се пржекат факултетите из провинцията и 
хващат дови професори.

202{— 208 
1164{— 1167

Посевите е Провадийска
колия ся много добри. До! 
га не е падала никаква а 
душка в околните провали* 
села кякто и пороен яж 
който би мотал да аамяече 
севите.

Борбата с скакалците. ‘ 
годиш скакалците се яя 
три пати по опасни от и 
лата година. Най .силно а 
появили в Хасковско и 1 
манлнйско гдето населен# 
всички средства се боря з*! 
щоженкето им. От тра 
всичкото свободно шаселеа 
Хасково и учащите от ва 
училища излизат на напаля 
те от скакалци места и п! 
щожават, макар и много 6*

Населението е изплашен** 
скакалците ще унищожат • 
ки посеви и култури. Г* 
са заети с организиране 
бата с скиталците, осяовй 
гимназиални учители._

ъ трал ' 
__ ______ дворно 1

то 650 кв. м. с ив®*
в ву етаж на постройка и 
за, да тжрговскатв-ив* 
лиие срещу плота** 
окр. управление. Спор 
■мение в елшата 
всеко време, 
даревски.

ХРОНИКА (23) от с. Касаплар Шуменско. 
Ръководител 
касавларския у-л Ив. Станев.

В тукашните Д*рк.-*фни-
ци през м-ц май е постъпила 
сумата 1,070,000 л*. (кръгло) 
събрана от преки данъци.

Параходите Видин — Русе 
и обратно. Австрийския ПАТ 
нически параход трлгва от 
Русе всека среда и събота в 
I ч. сутринта от Свищов в И 
ч. сутринта Никопол, Сомов и 
Орехово за сега не спира, от 
Лом 9 ч. вечер и пристига в 
12 ч. полунощ в Видин.

Обратно трлгва от Видин 
всеси четвАртак и неделя 4 ч. 
сутринта, от Лом 6-30 ч. <$т- 
тинта от Свищов- 3 ч. сл обед 
и пристига в Русе а 6 50 ч„ 
сутринта.

Унгарския параход тръгва 
всеки четвжртак от Русе 12 
ч. обед, от Свищов 8-6 чи 
вечер, от Лом ежбота 9 30 ч. 
сутрирта и пристига в Видин 
в 1 ГЗО ч. обед.

Обратно тръгва от Видин 
всеки понеделник в 3-30 часа 
сутринта, от Лом 8 30 ч. сут.

на екскурзията е

Редактора на в. Еко де Ьюл- 
гари г-н П. Нейков пристигна 

кДцера в града ни.

Приготовлява се законопро
ект. според който наследници
те^* женски пол да получа
ват наследството си 50°» в па
ри и 50% в имот.

Днес общинския съвет 
сезанимае с бездомническня 
въпрос.

;
ще

Църквата и държавата 
съвремените преживявания —
На тази тема 
неделя, 4 часа

В

ще говори днес
подир обяд, в 

Църковния салон руският пуб
лицист Рутновски.

Ще се засегнат Продовд сетвърде ин
тересни н навременни въпроси. 

Сказката ще се предшеству- 
в» от духовен концерт.

Канят се всички, особно ин
телигенцията.

Вход свободен.
ПО В града ни гостуват от два 

,дни ученици — екскурзианти
- к. Д
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ВЯРН6НСК7Япоща Параход „Македония“
Агенция „Радуцки4 

при кантора МановПиша типа УШ. ЕЖЕДНЕВЕН ННВОРНДЦИОЯЕП ВЕСТНИК ?ШШ1 пиЩ Ь И
/|бан*ивнт1 за една година 180 лева. 
-•а 6 месеца 100

• по 1'50 ял. квадратен е.м ЗГГГ^ 
ириставски по 1 лев на дума.
06„.П«год

3 месеиа 60 девалева; за
356-1-3

Един голей приятел
на Бжлгария в Варни1 ПОЛОЖЕНИЕТОГ-ца Фреска Каварналиева

-* я
Г-н Юрдан х. Русев*

Венчани — II. П. 1922.

355—1—1

(Телефонни и телеграфни ежобщения).
На 11 юний приегнгяа в гра

да ни известния французин г. 
Леон Лаиуш, един от нагрев
ните приятели на вжлгаросия 
народ в чужбина и по мстоя- 
щем генерален консул а Париж.

На гарата той бе посрещ
нат най радушно от членовете 
на варненската тжргоаско-имду- 
стринлна камара.

На 12 того в 11 часа пр. 
обед стана среща между г. Ла- 
муш, членовете на тжрг. иид. 
камара и некои тжрговци.

Уважаемия гост поиска да 
и слуша мнението на предста
вителите на разните стопански 
отрасли в страната и как по 
лесно би се постигнало едно 
зблнжен ю между Бжлгармк в 
Франция в тжргоаскб- стопаи- 
сто отношгвие.

Г. Д-р Якимов се обжриа 
кжм г. Л. Ламуш с молба да 
даде некой сведения за меж- 
дунар. икономическо, финансо
во и политическо положение 
на Бжлгария.

Г. Ламуш на кратко обясни 
защо общественото мнение и . 
Франция е било против нас, 
■като истжкна, че причината е 
била дсто Бжлгария мина на 
сгранатц на страната на Гер
мания в световната война. Но 
оше по силно е биЛо повлияно 
общественото мнение вследст
вие инструкциите на сжседите 
ни против нас.

Обаче в последствие и сега 
става тжкмо обратното. Всеки 
французин офицер, или вой
ник дошел като неприятел, о- 
познал страната и нара да. се 
вржща като нейн приятел н 
яржк зашягник. А тжкмо об
ратното става с мнението за 
нашит.- ежееди опознати по от
близо от французите.

Г-н Ал, Якимов от Свищов 
изтжкна значението на житна
та тжрговяя на Бжлгария и да
де некои насоки в които тре- 
6а да се действува, за., по-ле
сно сближение с Франций:--------

Г-н Стоянов, индустявлец,

Железо-пжтна катастрофа в гара Церово.; Варна.Варна.

Завчера неделя II т. м. на гара Церово, близ
ко София, става една голема ж. п. катастрофа жерт
ва на която са станали около 15 души. ’

Близо до гарата един товарен влак товари джр- 
ва. Наближава време да пристигне варненския пжт- 
нишки влак. който е тржгнал от Варна в ежбота 
9 ч вечерта, но товаренето на джрвата проджлжа- 
ва. Чиновника от ежееднзта гара запитва по апа
рата н-ка на гара Церово, свободен ли е пжтя, за 
да пусна варненския влак и след като получава от
говор зз свободна линия пуска влака.

Началника на гара Церово е сметал. че ше има 
време за да изпрати машината за да изтегли то
варния влак в гарата и пропустне варненския влак.

Варненския ,в 1ак се задава, минава завоя при 
големия мост и при малкия мост, с голяма сила се 
сблжсква в товарния влак. машиниста на* който да
ва заден ход. но не успева да се отдалечи от фа
талното место

Двата влака са били потеглени осморка и де
веторна които са били ежвжршено разбити Разби
ти са фургоните на двата влака, пошенското купе 
и повечето от вагоните на пжтнишкия и товарен 
влакове.

ДАВА СЕ ПОД НАЕМ

с две кантори и складове на три етажа 
Споразувение пра „Марица ул. Цариградска № 12.

г.ч

•«НЕ Е ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ•=-
■ Сжобщавгме иа почитаемата си кли- 
Р еитела а -г. г. Варненските граждани, 

I т че преместихме крояческото си
пие, находя що се до сега в уп. „6-й 
Септември“ № 6 на ул. „Цар-Борис" 
№ 8 в бившото такова на Ст. Ханд- 
жиев. Сжобщавайки горното надева- 
ми се, че клиентите ни ще намерят 
любезния прием и_ приложение на 
най-истжичения сн~вкус. Работа чи
ста, трайна и акуратна. Избор иа пла
тове европейски и бжлгарски.

С почит:

4ате- я:г гп

II
ш

о
ш

I

ЖЕРТВИТЕ.09

ав Убит бил на место н-ка на пжтнишкия влак Ман- 
чев, като в това време бил в фургон^^Г 
била разсечена и мозжка разпилен.^тЬ 
бил и кондуктора. който по един чуден 
останал жив.

Когато Минчев бива убит. необяснимо 
вата му попада в чатала на кондуктора В този 
миг покрива на фурГона се пробива и кондуктора 
бива изхвжрлен през отвора право на горе. В мо
мента когато той отлетява на горе. ежеедния вагон 
се качва вжрху фжргона и кондуктора пада вжрху

* ас лавата му 
ри. него е 

начин е*1кг В. Хр. Попов & К. Манолов.
как глаимииоа онжва з зни ]Д-р Борис Астарджиев

специалист по кожните и венерически болести
М6-А Сея»
I училище

325 6-10

премести квартирата и кабинета си н 
тоишрм*“ № 42 близо до тлргов 
Приема болни о* 2 -6 чася-слод обед

УЛ I 
ексто неговия покрив, контузен доста тежко.

В тази катастрофа са биле ранени пошалиони- 
те на пжтнишкия влак. почти иелия персонал на 2 

и некои от пжтнииите. Един стражар от Ру-
4
Внимание! Ножчета Жипет!

Наточване и подновяване, по 3 лева парчето, 
на ножчетата за брженене „Жилег“, а сжшо и от 
други системи, които след това, по остри 
остжпват на новите. Отнесете се до: Ваймаи, в 
кантората Голдщайн ул. „Гургулята" 15.

влака
се. който е бил изпратен командировка е бил пре- 
тиснат в грждния кош и веднага получава нервно 
неспирно треперяне Леко контузените много. Загу
бите се изчисляват на повече от два милиона.

Арестувани са всички чиновници от гара Це
рово. За местото на катастрофата заминал веднага 
лекар от София и Плевен.

Картината е била ужасна.
Пжтниии1е са транзбордирани посредством 

ския влак *

на не

3*6 4-3

ЧС ЙЯ УШАИИ
Като представител и депо «и тор "л прочула Фабрика 
Не1лгкЬ КМпдег, ежобщаиаж ириститлхл 
.ТЯ НИ тук к галсМО колнче, |М«Л а».-.ьякк.г камее * кл и 

31 разни големини мушами <ис"р<-ч.'леч !"-Щ - ПНР“И' 
>»■ ченн Х&оки. .«а покриваме храм . , ' • мПа и "р
ЕН Сашо ни пристигнаха конопени марк>чч 
, ■ ширини н парасуиови кофи. Мостри мшращаме даром

БРАТЯ ЗАКАРЯН

ЛОМ-

3чН СК.1.1- ВИЕНА 11 юни. Паниката в борсата е 
голема. Поматжт надава тревожен вик, Стра
ната се намира пред катастрофа.

БЕРЛИН 11 юни Французина сенат без 
дебати ще гпасуза в скоро време един кре
дит на Рвстрия от В5 милиона франка.

ВИЕНА 11 юни. В-к Най Фри Пресе на- 
стоятепно нека приежединеиието иа Австрия 
кжм Германия.

ПАРИЖ 11 юни. Печатжт единодушно 
се изказва против намалението иа герман
ските джлгове, който вжпрос се повдига 
от международния банкерски комитет.

ПАРИЖ 11 юни. Сжобщ. на в-к Чикаго 
Трибун: фин.тнснста Морган предлага пре
кратяване преговорите за отпускане меж
дународен заем на Германия, защото лип
свало какаото н да е сжгласне между сж- 
юхниците.

&
В изтжкна начините за еяжрзм-
2 не на по якн вржзки между 

нашата и французка индустрии.
Г-н К. Манолов, шивач, чл. 

на комарата изнесе пред г. 
Ламуш положението на зана
ятчийството в Бжлгария н час
тно в Варна, като изтжкна на
чина по който би могло да 
се облекчи донзвестна стенен. 
Намекна на тежкото положе
ние на самата страна и на за
наятчийството, тежести от НйоА- 
ския договор н са сдаденото 
напоследжк положение от ре- 
парационната комисии н нас
тоя щото победителите да 
дал^т облекчение па трудолю
бивия бжлгарски ндрол.

Лредседателжт иа камлрз'»

Кн ксекамт

1
РУСЕ ♦♦ 1

1лклрин >‘усс.Ггл-.-О’,!'*"

I

I|
I

РЕСТОРАНТ ОСТРОВ 3
койю до сега се управляваше ог Владо Днге- 

от 20 вай е под личното управление и рж- 
иайстор

о

лов
ководство на Нико Поп Иванов 
готвач, който с виусно приготвените лично ог него и 
от най;де6рокачествеии продунтн ястието, задсво- 

иай-истжнчените вкусове на посетителите.

2» 
—1
о
ч

лява и
По случай летния сезон цените са намалени. 
Приемат се абонати по споразумение.

Управител стопанин Нико П. Иванов.308-5-5
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РУСЕ 12 юни. До то»и »о»е«гг още 
е установено числото на жертвите 
рашиата катастрофа на Дунава.

БУКУРЕЩ 12 юни. В-к

г. К. Геиоа -бмгомри на г. 
Ламуш ■ и г-д« адааоветс а 
тжрговцвтс, аоаго и отаоаа- 
и на поканата и за срещата 
с г. Ламуш, която ще бжде
само от полза за яас и закри бжде раарешеиа с повикване веатеденщгге 

иа власт начело с г. Витош.заседанието.
След това г. Ламуш се рж- 

кува кай любезно с всички я 
пожела да се запознае по от*

ГУНЕВИ ТОКОВЕ с&
ПО ТРАЙНО 
ОТ колюто 

I гион

БУКУРЕЩ 12 юни. Ромжаските 
ци обвиняват днешното рожжиско 
тепстно, че подготовлява заедно с Фран
ция почвата за нова война с Русия.

&
V 61 — 1близо с материалната култура 

на Варна. I
Гала обед.

Вчера ял 12 т. м. в чест 
на г. Леон Ламуш Бжлг. Тжр- 
гокхо 11ар. Д-во даде гала 
обед н парахода .Цар Фер
динанд; на който обед беха 
поканена г-ш Стефанов, окр. 
управител, г. Бржчков, кмета 
ва Варна, г. Д-р Евенцел де 
франконен, франц. консул в 
Варва и други видни граждани 
от града.

От тостовете, .конто се джр-

& -хроника №

5МТ1ШИЙ-РУСЕ
а

По причииа иа голе- 
мата буря, която се е 
разразила в софийския 
окржг с страшна 
и е излокжсала теле
фонните сжобщения с 
северна и южна Бжл- 
гария, ие можахме да 
вземем информация 
от София. Повредени 
са бали сжщо и теле
графните линии.

Довечера Тжрг. Инд!. Ка
мара ще даде банкет в при
морската градина на г-н Л. 
Ламуш.

Вчера кжм 12 ч. (по обед), 
морските валии са нзхвжрлн- 
лн трупа на един удавения, на 
около 25 години. Трупа е раз 
сжблсчен, и дрехите сж иа пя 
сжка. ГТо всичко личи, че то
ва удавяне е станал > случайно. 
Вероятно непознатия човек е 
влизал да се кжпе и при ед
но зашемедмване от вжлните. 
гнбелноста е била неминуема...

Трупа се намира на брега 
под гробищата.

Вчера углавното отделение 
при Варнен. Окржжен Сжд раз
гледа насроченото углавно де
ло по убийството на Иван Пет 
ров ог Тодор Иванов от село 
Еии-кйой Варненско. Убийст
вото е произлезло от скарва 
не за лед. По тоя случай Ива
нов изважда ножа и промуш 
ва Петров.

Онзи вечер кжм П—12 ч.
вечерта в дома на учителката 
г ца Дамянова са се вмжкнали 
неизвестни лица, когато пое- 

с отежетвувала, тя 
на театжр. “Прета- 

рашували и задигнали разми 
ценности, бижутерия и пари 
за неколко десятки хиляди л. 
според казването на стопанка
та. След загржщането си тя 
повиква ежеудите и веднага 
идва полицията, обаче крад
ците »к са заловени. Води се 
следствие.

I Живущите П Варна тжрнов- 
ци, нчерн имаха ежбранне в 
бирария „Кристал* и едино 
душно вжзприеха да образу
ват тжрновска колония. Избра 
се временен комитет, който 
да изработи устава и да вле
зе в вржзка с векчкн живущн 
в Варна тжрновци и тжрнов- 
ски зетйове. Комитета

всички тжрновца и гжрнов 
ски зетйове да ежобщяг ад
ресите си на 
чрез бирария гКристал.* за да 
бжлат поканени 
ежбрание.

концерт от национални руски 
и бжлг а реки песни. Поканват 
се всички членове на р\асо- 
бжлгарското сближение да по 
сетят този концерт с благотво
рителна цел и с лептата см ще 
подпомогнат за реализиране це
лите на сдруженис

Днес 13 юни. угл. оафа 
Варн Окржж. Ржд разглежда 
насроченото дел ' по раземча- 
нето на един пистр. Подроб 
ноеги в слюдующия брой.

Самоубил се случайно.
Завчера 11 т. м. кжм 2 ч. 

сл. обед ■ уд. ,Вжзта*1чеаса“ 
№ 38 е станало случайно про-1 
из шествие, жертва яа което* 
става 17 годишния в разцвета 
на своята младост — Констан-1 
тии Николов Мерсинков. Сут-1 
ринта, кой знай от кжде по
пада в ржцете му една бом
бена запалка и без 
сам той. що е то. нито пжк 
неговите домашни Константин 
намира тесла и почнал да по
чуква с нея запатката. Но 
при едно подобно .почукване* 
запалката експлодирала момен
тално в ржцете му. конто и 
разпокжева и в сжщото време 
го наранява смжргно в глава
та. Константин тутакси след 
нараняването изджхва

т« Зв

РвДГмш^жаха по случая от прнежет- 
вующнте за забслезване са 
изказаните от следните лица:

Ги Ламуш, който се изка
за, че познава бжлгарите от 
как е бил назначен инструктор 
иа жандармерията в Македо
ния през време на хамвдовия 
режим. Те са му обжрнали 
внимание по своята права ка
уза н своите добродетели.

Винаги се е стараел с пе 
рото и с сказките си да раз- 
пржене всички клевети спремо 
Бжлгарня.

Ги Стефанов, окр. управ., 
увери г-н Ламуш, че днес Блш- 
гария е нова и е скжсала с 
всичко минало, желайки да жи
вее в мир с всички джржави 
и да постигне своята кауза чрез 
мирен културен живот, а не 
чрез военни авантюри.

Фр. консул г-н Д’Ененцел де 
Франкопей се исказа вжрху 
сближението иа Франция и Бжл
гарня, в което сближение той 
е уверен.

Г-в Печнгаргов. началник на 
гарнизона се изказа, че Фран
ция, рушителката на нетжрпи- 
мите режими н рушктелка на 
Бастилия е дала пример на бжл- 
гарите на Шипка и на по-по- 
слешните как да рушат такива 
режими.

Обеда бе прекаран м(Юго ве 
село н нареден по грижите на 
ги Каракашеа, Д-р Нкимов и 
капитана на парахода Филов.

Кжм 4 часа всички участву- 
ющн иа обеда отидоха да вн 
зитнрат бирената фабрика .Га- 

-лятя“, кждето г-н Вжрбанов, 
директора на фабриката обясни 
процеса иа производството на 
бирата. От негова страна беше 
сложена добра закуска на го 

остше.

■
•Г

е с
..КУХНЯ N

„ВАНГЕЛ БЕЛОТО“
Тук веиу

>\рате
*\

ТОЧЙСЕШШСШШВИЕв
Онези от госте мада знае

ОБЯВЛЕНИЕ М 3872
гр. Варна. 9 %1922

Обявява се на мнтересуязчтяе. се. 24 то
го в Варненското Р&ммшю 5гТри интересни лекции

палеонтология ще джржн про? изведе тжрг по доброволно 
фесорта ог софийския универ
ситет г. П. Бакалов.

по се

• с в ииииаг на .цд^чгавшае ь фиввкаегии в гр.
Варна ул. „Левски“ ГЙ участжж сдеаиите предмет*: 

.Снощи гн Професора гово 1) Разноцветна книга 125 кгрк.; 2> /Чунава ждл- 
ри на тема: Образуването на та от капаци 256 кгр . 3) Киига 
земята и пояаането на живота фишна 148 « кгр 4» Книга одз 16 штр 3) Една 
вжрху нея. Довечера ще го
вори на тема: Гигантски чудо
вища от минали времена, а 
утре вечер Големи бозайници 
и появяване на човена.

Конферанопе се джржат в 
.Джрковния дом“ начало 7 ч.

част от машина за бронз Iфкартон 
77 кгр.. 7) Червена афишна ; 8* Кни
га начертана на пржчки за купе* 5 «р. . 9) Четири 
Праздни пдеченм сан&жяа счупел виц К> стна счупе
на маса с долапче; 11} Едмм яиигад: №«ирши1 
счупен; 12) Една 
счупена. 13) Три железни трдси зг метор: 14) Ед
на железна джека от оезачзса 
лело големо железно. 1ш Даа 
17, Два г -
18) Едно малко колело за «вил*
Два сахана тенекиени; 20; Разни 
части на машини 46 кгр.; 21) Две дюемтаи за раз
триване бои ^22) Една назжбена чест ог яаниим 
счупена, 23) Три валса от ла*аф&г>г —ипк-га ^ 
Разни части от машини 160 юр . 25| Г»аи 201 » 
кгр.; 26) Една запасна

леднятз 
е била

количка за мосеие мл тчакест*

вечерта. 15) Едро *о-
Срещу хотел ..Париж- об

щинската власт да надникне и 
види. че о*т осем месела, ди
реци на едно новострояще 
здание са препречили пжтя на 
тротоара и на хазаина и на 
ума му не 
премахне.

/каиша за машина тесни МО че. лжяш.
мазжбемо; IV)/.

Кжм 6 н половина часа се 
завжрнаха в града.

дохожда да ги

Продпвд се кжща масивна 
пострйка. 

етаж а половина стая салон и 
кухня доло 2/стан н 

■ горе, с електричество и чеш
ма с 233 к. )м. место н гра
дина. Споразумение самата 
кжща улица Добришка -, Уч.

354—1—3

джека от________
части от машини 47 кгр.. 28» Печатарски букви и 
части от тех 4': кгр. и 29 сини рзяегнмг бобмми.

Интересуюшите могат да видят геедезброемкте 
аеши всеки гтриежтетвен лен в —ув ежлаа.

Предметите се продават 
отделно останалите материали и ушмрмтг
нието на протокола по постигнатото ста^пчвемяв 
от Министерството »на Финансите 
веднага на купувача.

Разноските по публикацията са за т— не 
предприемача.

Сввжт на Д-р Проданов
1еорггкбил в обтегнати 
шения с#

огно-сялон известно време с сж
ученика си и другар Иван 
Димитров.

Завчера те се срещат и след 
взаимните обиди, които си

отделно илокан
ва

ра ;■№ 23.
менили, Георги стреля с писто
лет право в гжрдите на про
тивника си. Куршумжт. обаче 
попаднал к^м корема и благо
дарение сжпротнвата от желе- 
зото на ученическия колан, не 
е проникнал в корема, 
куширал по коремната обвивка.

Проданов

ше севар. комитет

Що семейство тжреи да 
отсгжпи 

за летния сезон добре кобили 
ранд стая и кухня в София сре 
щу такива в Варна. Желающи 
те да се отнесат до Димитжр 
Лейчев комтролйор в общината 
барна,

на утрешното

358 1-1 Варн. Акшоен Н-* : |1Коиитета за руски-бжлгар- 
ско сближение ежобгцава, че 
па 15' тото

а ра- Км рекламира ш шв салон К. Райков 
известната руска певица Е. Ьо- 
городкчц ще даде зторя свпГ-:

е арестуван.
314—3—3

1ечатнииа ,Зора"^ Варна
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В2ЯРН6ПСК7Я г-за олеел
Параход „Македония“
Агенция „Радуцки“ 

при кантора Манов
©ща е

1

ШМЯЬШ ЕЖЕИШЯ ИВФ0РНДДИ0ВЕ1ВЕСТВИК Ниш ьн.
34 едма гоили 1*0 Ь*—Ойи«т I ГН> I ЙС 4*. киарчтея ям 

|р1. Д приставени п 1 ш и аума. - >: >. ^ .100 ле*а; » 3 месена 60 дева.
лева;

за б игсеца

РЕПАРАЦИИТЕПОЛОЖЕНИЕТОД-р Борис Астарджиев
специалист по кожните и венерически болести Ед*И 01 п

(Телефонни и телеграфни сж общение). който поставя цялото ни 
теству«

ярииестм квартирата и кабинета си в ул „1:* Свв- 
I —>■>*' М 42 - близо до тжрговсното училище
Лрияма болни от 2-в часа след обед. 323- 7—10 м карта, това е

СОФИЯ 13 юни. Вследствие подадената 
нота иа сръбското правителство до бжл- 
гарското и до обществото иа иародита по 
в ас проса и четничеството в Македония и 
обвиняване Блслгариа в подпомагането и 
орГаииаираието му, м-р Райно Даскалов *а- 
яви пред журналистите, че от страна иа 
бжлгарското правителство са иапратоии 
сипни кой скови части аа по-ефикасна ек
рана на границата с Югослааиа.

Бжлгарското правителство ааааи в нота-

см според поепсамгга сноб
МОСКОВСКИ ДАМСКИ ФРИЗЙОР щения се снижал решеюнго ял

пармжкят* р 
сия. Ил всеки слуявА сл«д 16г-м СтаИисми пристигна от София.

нлулмрв. работи асевжзможни перуки, сплитки, букли и трвнефор- гого ще се умие полоалтедвонай нзтжмченм вкусове, боядисва псични наето
б*з развммв нв вствстифнитв и гарантира за тгтиага трайност това решение, което вярват 

кржгове в СоСжиао се мзмжршм на»в«оор. педикюр
и юрезмне иа мазоли от г-жа гетаил

фян ще блде в бдвговрвятввВ бржамртщата на Ст. Недко*
ул .Цар-Борис* и36Ц-1-5

Вдлрекя теля 
отговор •иКооследяятя ггрявя-

»тата см отговор иа котата иа югесяевписко-
то правителство, не иема обсолютно 
■о участие а акците, които се имжршват 
в Македония и че е готоео както иа една 
аииета, така и иа по-смяма охрана иа гра
ницата, м да предотврати всякакви подо
зрения . т

ДАВА СЕ ПОД НАЕНГ
ПОСрС!

каго е праг отвял едяя пресят
м
Тем облагания свавгм вк св
от естество дв подобрят проялСОФИЯ, 13 юни. В едно от последните

тарма
група е решила да мастоева за ускоряваме 
процеса ив кин опинци те за народната ка
тастрофа от кабммета Радославов

Сжщо групата св е заимлдапа с вжлроса 
за приложение ма закона за трудовата по-

с два кантори и складове ма три етажа 
Сммзувем* ори „Марица* ул. Цариградска № 12

ВОАС1ЯОГО в сгрявате, яв гесм заседание зем леденена та лдр-
«садят а те цедят мов^> Ж 
---------"• ш отруя

Дл се облажа луясв явор. 
нс е мс, во дв св обявгв
оборота, т«

• повод яв
•■литя дл вигсат

МУШАМИ аемлана собственост, като • ра—кака да со
:дх.тааигс.1 н лепозитАор ма прочутата фабрикаКато ИЗанкетират делата по това прмлож 

поаечето окржзи. Виновниците ло замедля- 
ваие приложението иа този закои ще бж* 
дат дадени под сжд.

Наирай вемледелемага парламентарна 
група реши, щото да се направи всичко ажз- 
можмо от страиа ма правителството за у- 
смлваие охраната иа границата.

к^еиинвв Кп§я, сдобиимиг, че приети: маха в емз- 
лв им тук в големо количестно асехакви вмества в 

пмфцмня яувввжв (гмпр->яукаеи плат)*: ай ри и- I ГО
*

-------за пбкрмват тряиа, 'ршкм стоки, кола и нр.
мп пропети» маха комоофмм маркучи 
I и иарасуиовм кофи. Мостра изпращаме дароя.

♦♦ БРАТЯ ЗАКАРЯН РУСЕ ФФ
И 10В. 311-7-10 Тдеегмит (ащийм -Т>«-

Не мислим. че ф| 
полмлил 
мака,- да блде. «ВС 
иаироолсмяс, което 
ме я което €1

.САШО, 

. Ц*мр»ни

1 а в
г

о е в еже-
Ю ТСОФИЯ, 13 юни. Сжобщават от Париж: 

вследствие постжпилите иоти от страиа иа 
Югославия и Бжлгария ло спора за четии- 
чеството в обществото ив народите, пос
ледното е решило да ажзложм иа една 
международна комисия, Додто да анкетира 
четиичесиия ажпрос.

Адммимстратмания сжд при обществото 
иа народите джржа протокол, в който по 
обвинението за организиране чети от стра
на иа Бжлгария заявява безрезервно, чв 
Бжлгария е иепричастиа в четническото 
Д«ло.

ствл за фяем. все ввя 
те репарация, с к<11 тт иш ши1(1 ' I е
мреял с граня г в яя са ял рижкоЩ 1ии. и. ШШН кш шш иши.

Хл. ВАРНА |1 Ц*р.Г,ААС» 21
■к отгомр. т пваатцп. т
НАРОДЯ. СГОЛАЙСХ.иююрм уса ДТ>»
'■ »Л А.с.ти прМККАСТОО Са-ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАиАПА

шилиш кщчкекк . случа. тркб. аааяваклив - №вн бждат явеочеяя я кан засял
ЦАРИГРАД. ЛОНДОН,|М ■ влме играта у между влроджвга

ш» Я.аака». Гр1ВО ■ пуанца! рсплрлошмма конвои и «е-
п 1яи (янпЬК Шш

ц Бмагаи, Ьрмяммм». Ияяужбям, Има кла ум в 
ВСф. КОЯТО • 11К.ЯВВ СЛучЛЯ М-СОФИЯ* 13 юни. В-к Анархист в 

последния си брой прави едно приз
нание, че убийството на Ал. Греков, 
директор на в. „Слово" е извжршейо 
от анархисти, без да лава обяснения 
за причините на това убийство.

>ШВА ВСЯЧМИ БДИИВВЯ ОЯСРАЦМИ 
уя—»

„ _ ______  и Др>Л*
м •*««•* срс1Ц\ ЬАДтарм» * |)*'*м

дн всхаяялтл са н дл вяссг я>
кт\мгат. яестям облежчеяая.

Гребял дл се а «ползуват ткв 
благоприятна за вас клауза

Ш КРВВКТОРНИ СМЕТКИ «*» епчи^)»*** \
ав 01ЕСТОСШИ КНМЖлИ с •*. 11
и аомяа сдгшба жжумемтя цханти “V*'*"’"» *

■ чужав «ЯАТТИ.

Й Проммк пазарно пра.»
яо есето свод

но за дкж-я.. «глии яв улмид
„ Дрммои* IV ухааял. Споря- 
зуметше ул. .Рвяовскл4 Л 32. 
____________ М1 1-3

Жедевнопжтната катварофа.4

жммомя срещу И т • я ■ ■ 
...Т «•> вр*АИ»«*СТ«*.

П1ФН11. кнп1'лИ.1кл.|шц'на1а анкета 
по желеаон*тната катастрофа станала ири 
тара Церово установ 
е ни чно дежур пя чин ВИИК на еж щата га
ра. Той е дал нжг аа идещия от Парна аа 
Софии пол нишки влак намираш се на та
ра Лакатняк преди да йжде прибран това|>- 
ння влак в тара Церово.

Вчера биде погребан гтана.шя а.ертеа 
на катастрофата началник влак Панчев.

Състоянието на останалите тежко ране- 
кн е по-добро.

*Чч
м. че ни йонен лж нея П роша се НАЛЖК ддр 

___________________  В€Н ДОЛАП.

удббси уб буфет или би
рария Споразумение ул 
-Фердимаип* 34.

В СОЛИДНА РАБОТА
са тжрея садрунпи с 160.000 лева 

който ща бжде вносен а ии- 
,в. Печалби сигу- Вв^2-1

Варненска Поща.
„АДЛЕР"

Ча Чв 7. 8 и 1$ бркстисияея 
И8АН ЖР шбТОВ

• « А<__
142 1 5Асенова Крепост! ул. Ивт-



Чу

ХРОНИКА; ядбор за аеедякд а гр с*
СОФИЯ* 13 ти* Сжовицмт от Ккктеи- 

лите поройни и сти-
■п. Кевдяеетя са вада ,р„ 

Борис а 
рма. В ааСора сваскол На 
раоа а в»тучве па гласа

див; винящ 
Мйии яяидюм, я. и. пиния Ржждмиц»— 
Кюстендил е отнесем м неиолио жеста. 
Жеийммштиото дммеиие стам чреа трай

Иа

Ше у мютвумт руския дет-
тел си е

ТАр Апелирам? мрвсиия
ОБЯВЛЕНИЯ Исвордирвие. ■ чера СИ 

дроги азбора а са ваша* 
вие проаяагаасеи за азвц 
арханаадрат Борвс, яовгв , 
яоеауяел с

■ «аз*,•испанци и и Иир- арсз тоя ееаоа интереси* заПридошлите води пречат м бжрзото яж>- 
м манията.

иоясма Поща е* 
тит В МСП—МрСШТ!

Куриер до 6м-
бвдд

Общечражммсая аарб а
“ НЮФ

СОФИЯ 19 вии. По убийството иа име- дяиспото и щял да бжде »
Г В достоен пастир.I. 1921а • неделя на 4 

г. 10 часа орели обед бе
официално открит. Клуба най
м цел

яв •
Проаер. Общ. Сатт рмгаем

клин 12 чаа по-и Слицата щото цените ■
П модро с двопв другаря дам* 

Патрич-“ даиграе оборвайте трупа да между гражданите, об- етаж иа досеп7 шв. ра< гя прогни- 
I. Реши: да се сключа и

от гродв о бжддт следните : що,гражданска солидарност аи убит. Народоно о спод- Стол в предни дожа — 2<\ сближение Посещението иу ОС целта ааем в рааиер 1800001 
лена ■ се открие срещно щле., резерва 15 да., I и. 10 аея за членовете, е достига*ли., Н и. 5 и III и. 3

През свободните дати об-ЦАРИГРАД 12 юни. Полицията успе да 
арсстум едно лице, иоето се пояжчило с 
фалшиви доиуяенти да се иачи на един мс- 
мпсии параход При обиска на сжщото лице 
са иажерени жиого сижлочеииости, произхо
да м яоито ис мже да докаже

БУКУРЕЩ 12 юни. Тукашните вестници 
проджлжават нападките и обвиненията лро 
тия правителството, че пое леенето готеи по
ход против Русия. Те настояват тото пра- 
яитенслюто в интереса м добре разбраните 
интереси иа рожжиския народ да се отмже

а за техните гости. То* с ос-
Н. Киселои — у-в анспеггааоваа по иншхвата иа декари.театлр ще се дяна 

нод ваем ма реиомиреии трупи 
■ артиста но 2 хиляда ла - на 
вечер. Наемателите нмгг пра
но дауяедичат сеявте на мес

• София в уредтжргоаця н др видян гражда ня
ни Осяоааа е на кооператив уснех
нн качала с
Ндй-големд деятелност за *а- 100«. тшидпт Ш\деловете за клуба

се устроило • Пленен по ся)татя максимум до ддоее рдз- проявиха лекарите в града ни.мер. В такта случа! сбора ще 
е на сума около 15 гя.

За ндупата мма

чаА колоездачи* етбор иаПМВИиаяяаме 1Торите 
общо граж 

Д*нека клуб и гр. Проаадяа н 
добтр усвед.

Ю, И в 12 тото.
Над бег място е бяло 

курсио 160 мм. яимрнмя 
голо друм и 100 км яадбег

ВС
иа

местата в зала ежедивечие са им

м. 10 яв., 11 место 5 лв. в 
Ш м. 3 ла.

■о шосе.
БОРСА до

50 км. колодрум т
конто т СХ

ЮУ46НО СКЛЮЧСИИ 1ДСЛКИ 
Сифоа. и ЮнмЛ 1932 гад

Пред 3 V» и. прастагмада с 
парахода .Сага офкефард* от 
Каотр в Епитет 190 •чеявцд, 
410 майке, 129 ясена
деца
пжтуиада до тук а болница

во 3
»ет

Шифирвя р670 (2680 — 
Ню Иви :• 46 

Вино с тея еШип гкнпесп пил з Пцци Лондон
Париж
Италия
Цариград

12
ОТ ТрМ ДНИ ПрОвАДИЙЧВНИ НвблЮЛАМТ И СА В 71контрол е коиста-

борбо против едио необикновенно явление Напад
нете е цялата резтмтелиост из целия град и зеле
нината по двата баира от милиарди черни гасени- 
ой. Появили се от сеаеро-мзточиатв част иа града 

кай юго-запад. В разстояние на два 
дни. тмв малки иа глад до 2-3 см. гжееничи. на-

вжршеяо здрава Те са напра- П
Прага

Б.-Пещя
Холаядая 
Югославия. 
Белгва . .

27*теян ■ вжтремвоста ад Бжлгя-
раа остава в каран
тината За материалната ааа- 14з30 14 40И

55001-
Р' га ма пристегналите се 
грижа обществото на датата иа 
народите, начело на което стои 
г-в Намеся. Дошлите бежанци 
се намират под прогектурдтя 
их. гореспоменатото общество.

207маото всички тревисти разтения — преди и- 
елез, магарешки бодил и боб, да стжр-

11701'- 1175|—
МО пострй к 4В Русас оголените си от листа стебла. Появяват лица на ет** а стяа салон ■
са сутрин а 9 часа и на колона с милиоио по ули
ките дирят незасегнати оше разтения и до 3 часа 
сд. обая всички са настанени по разтенията и поч
ват. своето унищожение. До там те занимават и 
тревожат население, шото са принудени да зали- 

си и пред вратите си с вряла вода. 
В а преки тия мерки, ва преки и появяването на 
много птици нищо не спира гАсенииите; улиците 
сж почернели от тях. Учениците строй сж в борба 
против тях.

Вярвям, че това ше заинтересува учените крж- 
говя и ше ни обяснят вследствие на шо с това не 
обикноеенно явление и с шо иоже да се прекратмт о.

Тузсузов.

мадата вечер окачила едва, 
бомба бухалка а дома ва ка
пел иика Хорал ямбдеа Бомбата 
с забедедмд овреме а свате, 
за да ве ексододара.

Да се смета че том е ед
ва шега, в всеки случа* опас
ва. защото нещастие би се 
случвло ако бомбата ме бе 
мбедезава.

кухия дало 2 спи в сала*

С 233 к. м. место в гра 
дява. Споразумение еават* 
кжща р
М 23.

ма
Верявясяя Градена Овала» 

см Немец и
>64 -,|—3

Си. слобщхая а след- 
поема молеха* иннге

облага до комисията — на ДИМ СУШИШ!конто заявления га са оставаг
до I октомврий вбез последствие.

I) Минко Попов от с Чд-
сезон
най-живописната местност 
на Евксиногредското шосе

1Нвт®л*т от с. А се ново, ст.- 
загорско. Рада Храстов, след 
кдго взожл завчеря 2 ока ра 

оадмал а една селска кржч- 
ма. от гдето сугрвнта го ад- 
нират полумжртав, отнесла го 
дома а там от ьзглряяе иа чер
вата почина 1.

Кржчвлрли рилрдм. че 
пнцата цел дея пил ракия опил 
се и в безсжзнаяае проджлжа 
••а да се калява с лютата ра- 
кяя. Кога то вече легнал иа зе- 
ията. от устата иу язлвзали 
спиртни пари, която горели с 
силим пламаци.

Знаменитага руска певица 
Елемара Ьврадяка, оо
якето кд публшита ще даде 
• «етежртек 15 
К. Рмкак, своя мор ■ про-
киле« концерт пря сявсен 
кове прогрене я яовя рввкош 
ии костюян.

уш-кяой вояеже яежияее в
сВеряв, 2) Някои» К Доеепчмев

от М. Тдряояо — яе е беже 
яец, 3) Груд А Кервчорвед- 
жяев от М Тжрнояо — яе е 
бекаяец. 4) Георгя Клесяеков 
от М. Тдряояо — яе е беже. 
яец. 5) Тодор Рмосмвов от 
Сяеястре — не ясияее в Вдр 
яе, 6) Денятжр Речея от Ке- 
рлям-кАои яерееовяя докужея. 

,тя, 7) Ивен Илиев от с. Греч 
яв се обжряе кжн 
«е Т. П Собственост 

Недоволните •

СМ
овошнв градина, бостан н
всички удобства. Споразу
мение при Стою Мидаилок 
-Яиирска- 2.

Морско Машинно Училища
361—2—3 |

ОБЯВЛЕНИЕ № 1040
гр. Варна 13 юний 1922 гол. Внинст ^ Г

то 650 кв. м. с масивна 
двуетажна постройка и не 
за. по тжрговската камера, 
лиие срещу площада Д° 
окр. управление. Споразу 
мание в сжшата кеша » 
всеко време. — К. Дран- 
оареаски.

Домакинството на Морското Машинно Училище 
обявява, че на 18 юний т. г. от 10 до 11 
обед ше произведе тжрг по доброволно сжгласне 
в Варненското окржжно финансово управление за 
доставката на (1000) килядо кгр. ечмик — прибли
зителна стойност (5000) пет хиляди леав и (1500) 
хмлядо и петстотин кгр. сено ■— приблизителна стой- 
ност (4500) четири хиляди и петстотин лева

Предложенията се приемат всеки приежтетвен 
ден в домакинството и в дена на тжрга от 10 до 11 
часа в финансовото управление.

Залог за право участие се иска 10“.. 
Желаюшмте да вземат участие в тжрга са длж- 

жнм да се съобразяват с чл. чл. 125—130 от зако
на за бюджета отчетноста

часа преди

оргиите

срок от де
сет дни дв влелирвт чрез сж- 
щата Комисия до М В и Н.
Здраве

гм- б-б
От комисиите.

а театлр
В легжа 16 г. в. 9 ч. ве 

черта в геатжр .К. Рввков,* 
питомците кржгви сираци от 
войните при Варненското Окр. 
Сиропиталище — 
водството на днректора на 
сащото сиропвталаще. 
Балканов ще дадат Вечерна 
мвиа Програм 
пжетрена с обраан «Че ра мз- 
пжлнмтела на конто

м«
Ц1ЗД!!«И-«и—: -гЦ
пишуша машина .Адлер" 
славянски шрифт М* 8 упо
требявана отлично запазспод ржко-

Прадв 2 3 дяя в русвиосо на, 2> един сантммаа 
ропсйски 2000 кгр. виж
да** и споразумение в *»■ 
тел .Габрово* уж. .Гайро»
ска* Ля 2, (Табаданата)

310-1-1 ...

и предприятията. 
Поемните условия и описания могнт п. сс 5Й. 

мят всеки приежтетвен ден в домакинството 
щото училите

Разноските по публикуване 
за сметка и* предприемача.
385—1 — 1

е пада» гржа = е уддрм 16
младеж Пешо Геор-годн

гмев от Бол-буидр, който бвд 
■ мерата с добит ах в се под-

на еж
ат* е из

на настояшето са сдонкл под едно джрво.ще са
самите кржгли сврдця от 7 — 
14 годишна Духове* **6ор • Смми.

Нд 11 тото е бал произведенОт Домаюжвството. ажзрдст.
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ЗА ОДЕСА 

Параход „Македония“
Агенция „Радуцки“ 

при кантора Манов■И* ЕШ1Е1Е1 МКРКШШЕ ВЕЛИШ НшштшмЬИ
■Т1 -I» слия
100 *юа; м 3 месеца 60 лем

ООаммаа« по 150 ла ■марвтгн е.ммТММа -|Р»ст*с« яО ае* аа яуиж.
А56 -.1 ^

§ колони
■ ППГПТГ ~ инвентара и стоката се пропайа.
■ За споразумение кафене .Драгоман' — сре-
■ шу, протестантската цжрква I ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКААЛЕН МАГАЗИН

(Телефонни и телеграфни сжобщеиия).
Панама а от ходсра вм-333—3-“3

СОФИЯ, ,1 юни. М-р председателя г-н 
Ал. Стамболийски направи днес изложение 
пред Камарата вжряу «житното положе
ние на страната. Той обясни изложенията 
направени пред генуеаиата конференция 
емрху излаза ни на Егейското море, ажп- 
роса за малцинствата, подадените аоаа- 
рандуми и изложения за целта, по релара- 
циония вжпрос и лр.

Вжряу тези отделни ежпроси са били 
направени изложения пред респективните 
комисии от м-ра иа фииансиите г. М. Тур- 
лаиое и м-р председателя г-и Ал. Стаабо- 
лийски, с които се е искало отлагане ма ре- 
ларациониите платежи, даване свободен 
изиаз на Бело море, сж.гпасмо мирния до
говор, срещу известни комлесации (да се 
построя ново и удобно пристанище, като 
иапрааата му се отдадб иа концесия ия 
чуждите дружества) и сжглашеиските сили 
да се ползуват от това модерно пристани
ще свободно. Ло-иататжк г. Стамболийски 
говори вжряу правата иа репарациоииата 
комисия в Софяя, като изтжкиа, че тя ие- 
ма право да излиза вжн от рамките иа до
говора за мир, и понеже с предложенията 
проекта-конвенцията налазя от своите рам
ки, то правителството отяажрля предложе
ната му лроекто-ноивеиция и иска 
та иа главната реларациоииа 
Париж.

ши мчаляяк аа фзота зао
капатааIД-Р Борис Астарлжиев

„ ЛВМЧФЯЧ по чекиите и венерически болест* 
,,П#ж*#Е воаии от часа Сйвд обед

Той шю м 4 май от
мри приставай с г««ит1

Х4 «•-» Соч
ното училище

32» - Е 10
.Тритом“ и Одеса. Кждето е
пристигнал след големи яре
йс ж да и я и 30 май • 
кал. зарааек от холера.

бе едмм достоен 
бжлгароса офицер а осгам 
жена и две деца. Мар иа 
праха му.

мр
Испанския Консул а Варна, натоварен 

родината на турските интереси, соя 
■не тези отомански поданици, които прите- 
Н жааат Явстро Унгарски ценни книжа от 

преди войната, не требва да се явят в кан- 
I це^ОрИЗТа на.гореломеиатото консулство — 
И Варна Сите Хан Мг 30—31. кждето ще се 

пешпенатат ценните им книжа. 343 3-3

Жм

—
Покой

е яроджл
срока |« араемаме ма

до края аа те«уиша месец.
«Г През м. май ши 132 слу

чая ма раждащи; 66 самосковски дамски фризйор
Г-Н Статклав пристигна от София.

родеш — нлжха н 62 еп
оси. 5 г*х са мАртаородеая 

През сдиак^ а са стааааа 
43 жеквтб*.

Щ п
ч..
Угияулмря. работи аедмииожии перуки, сплитки, букли и трансфор- 

амиа. зддоаолам най-изтжнчеин вкусове, боядисва всички плето
(ЦК развика па естествените и гарантира >а теямвгв трайност

Умяранкя — вв. аг което 
43 са шаже, а 2& жекя. 

Разводи я сега

С*що «е иЕвжршм маникюр, педикюр 
й мтрезва че иа мазоли от г-жа Тетана

"* арммимк^ктв ИВ Ст. Мадкоа ^»№
От аацви хем насея бук-

* зуичвате стикуваи, ■•родмв лая мая лумозеи квбрводет, в 
Дара форма ма фзйтон, ед-
■вмивамаввяянвм1 на черна кобила 10 

едно жребче черно 14 месечно, два хамута 
в ,«ди» железни .кола, на много износна цена. Спо- 
ммцение при Ивря Крвчмаров ул. .Панагюрска* 
.Чк Г, срешу склада на бонбон, ф-ка Борислав.

което сметта ас се иахмряе-
ше. (Стачката е,- 
предлог меиаолащаяеп» 
тате на буклукчяате). - Сйсд

аодПо-нататди той изложи моста от
окупация, зв която св лржеквт служове я 
се писа я печата, като маха, че наяде мая а- 
яа опастност понеже сам член ма общест
вото ма народите м сжгласмо устава «се то
ва общество преди да се приегжпв «жя 
некакам репресалми сащвстеумт други па
теща аа уреждаме по ммрем мач мм вжзиаис- 
малия конфликт.

За ваншиото положемие ма страиата 
заявх, че Бжнгария постоянно печелвГприя
тели а чужбина. Докааателстао аа което е

иа на
родите по вжпроса аа малцинствата, което 
ще изпрати делегати да аииетират населе
нието а Македония и Тракия и да яомскат 
прилагането ма устава ма обществото иа

ест-
мият английски джржавмик Роберт Сесмл.

След това м-р Стамболийски се спре 
вжрху отношенията с опозицията като на
падна склмо опозиционния печат. Но вжл- 
реки това намира, че опозицията ще поп
рави своето поведение и апелира яжм иея 
да подкрепи правителството, за да спечели 
клаузите иа Бжптария пред вжишиия свят.

го-

удовлетворил яс
стдчкумщкге аосмдявте от
днес ме ново почит сяоввв ра-
боГЕв

Смота •4Ц. " «В СОЛИДНА РАБОТА прохжлжив още с Й ми-
с« ТЖ(ХМ еждружник ( 150,000 лева 

ал, който щв бжде внесен в ин
вентар. Рхик иикакжа. Печалби сигу- 
реги. Соравужеиие Варненска Поща.

■ия. Вждроса пом бевмвмвег-
вото млекоро ни бжде рнзре-I: шея.

скорошната намеса на общестI
ЗдвИТервСОвАНМ ЧВМОВШЩН...

от общнитв, страдащи от бе»-
337 Н* парично запитват — до кога 

ще проддлжам нешзплвщането 
ма заолаткте км — даже я 
за и. март.

Морско Машинно Училище народите В тази еммежл е говорил

и ОБЯВЛЕНИЕ Мг 1036 Првв шмалдгв седмши •
гр.,Варна, 12 юнвй 1922 год.

Морското Мдшнпно Училище,
градските смотобойвя е
всичко 9,356 глаам еджр ■ 
дребен рогат дойнтжк дал 
64.073 кгр. месо.

„ДрМАДВрСТВОТО НА
обяви на, че ЙА б-й ЮЛВЙ 1922 год. ще о© ироиннеде 

. ТАрГ от 10 до Ц часа иреди пладие в каицеларипте 
ц^^црневекото а Русенското Финансови управления 

доставката на 1300 метра С протокол М 139 на за
седанието ка общинския ежвет 
определени са нови такси за 

'електр. осветление: до 5 ки
ловата 6 да. иа к. е., до 10 
7 ле. к. в., до 15г4 лж. до 
2(Г 9 ■ т. и., • повече вт 50 
киловата 15 ле. нг киловат.

ф тдйва коикуренцин на 
бел плат аа горно летно облекло аа иряблнантелна 

;,<зт<фност Ц.7,000 лв.
Предложенията ще се приетат всеки ирисастиеи 

на финансовите управления Вар 
еа тарга от 10 до 11 часа ире-

СОФИЯ, 14 
законопроекти 
сжг лишеи ски I 
за обезоржжвввиията, училищата и сдру-

ми. В камарата са вмесеии
иа попковмик Д Амарзи,

енеи ликвидационен орган

*«'§ Русе, а в дена
е управления немия в наказателиите санкции, с които се 

увеличават наказанията вжрху машите ад
министративни органи, които ие изпжлнят 
вжлроснмя закон и прикрият известим орж- 
жия, ипк ие дадат сведения за сжщестшу
мне иа организации с военен дух.

СОФИЯ, 14 юии. Поради инсинуациите 
иа някои наши ежееди пред ве 
че трудовата повинност била военна орга
низация, военната контролна комисия се е 
занимала с закона за трудовата повинност 
и • рошила да анкетира в К занлмч, Тжр-

. ж
тарга се нски 11Г о вар- 

стойност в банково
МЛОГ за ПрАффуЧАСТНС В 
«бднвителнатА царвоначална 
овереине.

.Келдюгцнте де ревнат учдстне п тарга са длаж- 
» н§ др оф оаобрфзяват с чл. чл. 125 я 130 от закона 
2 адг-фрджета, отчртвоста и арадариятнята.
I - Поеман те условия могат да ср видят всеки при- 
я ( ДСТВЧВ ден и ^оцаквиството и фавансовите управле-
»Я»*.Ч*Р“ в рУсв-

х _ри,ооацте по оубияяуваве яаотояшето
, о,ет»а и хгцад^рявяхч».

1. , Оярвжна санитарна нвнфо-
реицкя ще заседава ю ЦЗ м 
19-й т. м. ■ ■ 8 часа пр, аа.и
в девическата гнмназца, а цо* 
ято ще се раагледр цуфцаио 
вжпроск от сяужбев й г^ес 
твеносамнтарен харрехер. я * 
кояго могат да азрит, ^учас
тие освен лекарите, вд.врач
ки които се кттересуядт ду об* 
1цтсгвсно-сдяитар!иг< пж |р си.

е «или,

са аа
I
От Домакинството.
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ри, иа групи те разискваха живо всичъ 
дневни политически вжпроси От дипло«а 
тическото дело беха се явили: италиански 
холандския, шведския, японския предст» 
вители, а схщо така и делегатите ма <* 
ветсиа Русия в Генуа — Чичерин и Райе* 
ски, които иа пжт за Москва се спреха н« 
колко дни в Берлин.

Големи градушка в с. Вжлчн дол, 2

ново, Карлово н др. градове работата иа 
трудоваците. За анкетйор е назначен аигл. 
майор Нищ. Тази анкета ще изучи на само
то место организацията на трудовата пови- 
ност и ще се произнесе, тя военна органи
зация пл е или е чисто трудова.

СОФИЯ 14 юни. б-к Берлинер Тагеблат 
от 7 юни дава интервю на специалния си 
пратеник с м-р Р. Даскалов.

След като говори за слуховете, ме в нас 
имало революция и за врангеловата афе
ра, м-р Р. Даскалов казал за Германия след
ното: Нека никой германец не мисли, че 
ние имаме нещо против германския народ, 
напротив ние желаем да имаме с него до
бри отношения и то колкото се може по- 
скоро. От ден на ден се уголемяват тжр- 
говските сношения между двете страни. В 
стопанско отношение ние имаме нужда от 
Германия. В последното заседание на ми
нистерския сжвет ние вече говорихме за 
едно место, което требва да се отпусне в 
София за постройка на Германска легация.

ТвЗИ ДНИ пристига в гради 
ми .Камерния театър* на г-жа 
Златева.

БОРСА
Софа*, N ЮяиИ 192.' год.

2742 -2735'Швейцария 
Ню-Йорк . 
Лондон 
Париж . 
Италия 
Цариград 
Ромъния 
Германия . 
Прага . 
Виена
Б.-Пеща . . 
Холандия 
Югославия. 
Белгия . .

143 50 
6421 — 

1270' - 
7201 -

«40 05 
1280 - 
727 
02 --- 1-

2791-

На 13 того в с. Вжячи дол в 5 ч. и 7 минуц, 
сл. пл. е потжмнял небосклона откжм селото Д*. 
Коюн. Тъмния облак бжрзо се променя на желт? 
никъв и след 3 минути се появява такава силн» 
буря. че сжбаря покривите на кжшите и повал ^ 
джрвета 10-20 годишни на земята.

Бурята скова и изплаши всички. С бурята за 
почна да вали еджр град без джжд. В началотс 
градушката бе колкото кокоше яйие а в послед
ствие се и увеличи. Стихията засипа всичко с една 
настилка от 8 до 10 см. дебела.

Не след много падна такжв проливен джж та 
завлече всичко, което бе засято.

Картината бе грозна, зашото денжт като рабо 
тен всички хора беха по полето. Писжиите на бе- 
гашите селяни и воя на добитжка беха неописуем*

Посевите в с. Вжлчи Дол са изравнени с * 
мята. Загубите се изчисляват. 100 */о.

В околните села паднал само отчасти джмс
Чикакчиев.

91 -

40 80 
278|- 

072 0 73
0,14,50 14

—I-
Мерзавци около в. Зем- 

леделец използват нежелание 
то ми за низкопробни разпра
вии продължават още да пре
дизвикват служейки си с най 
ниските домогвания с каквнто 
падналите нравственно хора о- 
бикновенно си служат.

За случая къде и как използ
вам подведомствените ся по
лицейски органи, за това не 
съм длъжен да давам отчет 
особено на писателите около 
земледелец; обаче на общест
вото заявявам, че изнесеното 
е най низката и срамна лъжа. 
Аз иредлагам на писачите в 
срок от 5 дни да конкретизи
рат с факт изнесеното, като 
ги предупреждаиам, че не сто 
рят ли това. ще потърся сред- 
стао за да ги заставя да при
знаят че както сега и винаги 
техният девиз е само лъжата 

Варнен. Окр. Управител 
П. Стефанов

Вчера сутрин Ив. Ив. Длъг 
иев и Паун Грозданов приеха 
да влезат в седмочл. комисия 
Двамата накичени с оранжеви 
ленти от земл. клуб се отпра
виха за кметство1 о дето встъ
пиха в длъжност. От балкона 
на общината Ив. Д 1ъгиев про
изнесе реч, с която благодари 
за направената му чест. каго 
апелира да се води борбата 
за принципа на народовлас 
тмето.

СОФИЯ, 14 юни. Разкритията на в. Ана
рхист направи силно впечатление всред вси
чки обществени среди.

Целия печат „Шир“ „Ден“ „Слово“ и дду- 
ги набедява в. Победа, че пржв е получил 
органа на анархистите и направил разкри
тията. По този повод „Победа“ пише: ре
дакцията се снабди с писмото както биха 
се сдобили всички софийски вестници, ако 
имаха добра служба, защото по всички у- 
лици и по всички краища на София веснмиа 
бе разлепен.

Инсинуациите обаче иа тези вестници 
целят да хвжрлят прах в очите на обще
ството, да отклонят вниманието му от исти
ната по убийството. Греков е станал жерт
ва иа службата си в сдружението иа тютю
невите експортйори, в разбиранията иа кои
то, според неговите буржуазчи и господар
ски понятия са били в пълно противоречие 
сжс хилядите работници, третирани според 
в. „Анархист“ като работен добитжк.

Населението е в отчаяние.

Морско Машинно Училище

ОБЯВЛЕНИЕ Нл 1041
гр. Варна 12 юний 1922 год.

Домакинството на Мо^юкото Машинно Учнлншв 
с Морски Специални Школи обявява, че на 2:1 юнвй 

произведе търг с гайна конкуренция от 
1п до I 1 часа преди пладне в Варненското и Русен
ското финансови управления, на доставка на следа*- 
те хранителни и фуражни припаси:

ПАПИ.
1350 кгр.
1100 *
1200 .
1000 ,
100О .
3000 .
1500 *
700 г 
350 - 

1500 *
3000 .

н. г ще се

ярм*. етоАмст
40.500 лв
49.500 . 
33,600 . 
23,1Я1» - 
!3,50бч » 
ЗЪ,000 . 
13500 ,

8,400 „ 
4,200 . 
‘7,500 _ 
0,000 .

I 0.000 ,
| 1,500 .

500 ,
| 4,000 .
; 4,5оо .
I 8,000 .

се яЬпемат все

1 ■ • Вахар
2 Мас
3 Сирене
4 Орни
5. Боб
6. Млеко кисело
7. Млеко пресно 
\ Макарони
9. Фиде 

Ю. Дук
11. Картофи
12. Чай
13. Оцет
14. Червен иииер
15. Сено 
16 Ечмпк

I
СОФИЯ, 14 юни. В-к Земл. Знаме счита, 

че Бжлгария нема да бжде в добри отно
шения с сжседите и пише: днес сржбския 
в-к „Политика“, утре ромжнския „Дачия“, 
вдруги ден гржцкия „Катимерини“ ще ни 
Ругаят, защото никога не са ни хвалили.

В-к Мир по този повод пише: „странно 
впечатление прави това самоволно призна
ние. Било е време, когато Бжлгария се е 
намирала в най-добри отношения с сжсе
дите и желае пак да бжде. Ако правител
ството се е убедило, че не може да пости
гне тези отношения, 
пакости иа Бжлгария

50
300

ДвЛОТО на Сократ Хиршвен 
българския Ландрю, продъл
жава да се разглежда в со
фийския окръжен съд.

Свидетелите, които беха раз- 
- питани разказват за живота 

му с Вангелина Юрданова. На 
съдебната маса между други
те веществени доказателства, е 
и черепа иа на Вангелина. в 
убийството на която се обви
нява подсъдимия

Една от свидетелките по
казва, че само неколко 
след изчезването на Вангелина 
подъдимня,
много скърбял за нея.

50
то нека престане да 2000 

1000 
1000

Предложенията на конкурентите 
ки присъствен ден в домакинството па същото учи 
лище — Варна и финансовото управление^,в гр. Русе 
и в дена иа търга от 10 до 11 часа в финансовите 
уиравления Вар^а в Русе.

Малонаддаването

17. ТрициЦАРИГРАД 13 юни. След бомбардиров
ката иа Самсун от гржцката флота, ожи
вяват се и разузнавателните действия по 
Смириенския фронт.

БЕЛГРАД 13 юни. В-к Време пише: гржц- 
кото и ержбеко правителства са се спора
зумели за общия ултиматум, който 
да се отправи за Бжлгария поради 
таджийската пропаганда организирана 
вестни области на гржцката и ержбека 
джржави.

г»кБЕЛмРАД? 13 ЮНИ* Х*РВ^СКИЯ ВЕСТНИК
„Обзор като твори какво ержбеките вла
сти в Македония и Черна Гора разгонят и 
разстрелват с нищо невинни деца и стар
ци и разоряват цели села, казва че таГи 
метода е асимилация е практикувана само 
от турците и че с сжщата мерка сжрбите 
са почнали да си служат и спрямо 
тите. Което в турция 
сега се вжрши систематично 
власти.

става в едн< и отде-може да
лен артикул.

•Залог за правоучастие в търга се иска|10*'о вър 
ху приблизителната първоначална стойност н банко-

улостоверение.
Желающите ча вземат участие в търга са длъж

ни да си съобразяват е чл. чл. 12о и 1.15 ^)Т закона 
аа бюджета, отчетност*-# предприятията.

Поечнате услегвпя могат да се видят в 
н ‘финансово 

на търга в финанс

следва
коми-

в из-
1*<»ДНИ

който отначало
довел

друга една жена на име Тин
ка Николова, която 
ставя като своя нова жена.

Подсъдимия безучастно му
ша показанията на свидетел
ките. чнйто разпит продължава.

Според м-р Р. Даскалов
жилищните комисии ще прес- 
станат да фукционират през 
м ц декември т. г.

Върховния земледелски съд 
вече функционира. Той е по
искат сведения от всички друж
би върху обвиненията по от
ношение на министрите, за да 
започне своята анкета и изне
се тези данни пред върховния 
съюзен съвет, който 
произнесе за реконструкцията 
иа кабинета

и пред- състнен ден н домакинството 
ни*- гр Русе. а в дена
равнения гр- Парна и Рус.е.

Разноските ио публикуване ^настоящето са ви
сметка на предприемача.хжрва- 

случайно, 
от ержбеките

От Домакинството.8(17-1 — 1е ставало

Л-1 ° 11Ь!«1
■2-2831 ^485 63 
з * 12 к ^ В * п § 5
1 О * о ^ 1 м| »
= X сч с* Ц м ТЗ §

1ШЛ М!в
* хз 8г 1 з

= 1 ^111

Ь х з 
X Ш -О

Я Ь О* X
о » -о оБЕРЛИН, 13 юни. М-ра на вжншните 

боти Ратенау даде в градината на 
голем прием, на който се 
ните представители на 
турата и изкуствата.

На приема приежтетвува и председате
ля иа републиката Еберт. ПрисжтГтвуваха 
представители от всички партии от немска’ 
та национална тжй наречените независими 
те социалисти. «ависими-

Присжтствуваха и

* р “ = €а

Жа
?! 11 з 1
*???! I

ра-
М-ВОТО 

ежбраха най вид- 
политиката, литера-

оо
X X

ще се

МНОГО бивши МИН1СТ-
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варненска = ДЕТСКИ колички 5= 1
По случаи сезона в техническата производителна 
равотишицз на Бр Овчарови IV уч ул .Ботева 
N5 13 о гашйолу» се изработват детлки фай 
т'*ачв1 к колички с гумени бавдажи По качест 
но, взра-;птк1 и цени конкуриращи европейските 
тапии; ..рне*»;*г се по поръчки специално за ин 
нави.!-' •< оо,ши цинаги изработени готови фай

$
2
В

тончем * '.олични ще намерите на склад в поз
натия и прочут мебелен склад на г Андон Андо-

364-м
Тгчашца телефон В« Ш. стсДЯсВсИ ШОРШНШЯ ВЕС.ЙЬК нов -до старата турска баня

Абонамент: Обпилсккг. :
С почитание: Вр. ОВЧОСОВИ. 0

с&ти гад.атл зцн№аагпшшнвяпигз ■?

В» средство.ПОЛОЖЕНИЕТО "Г-ца Ружа Евтимова

И. '̂1 Г-м А лен сан др Георгиев
, • ........ .

Ш‘Г ; .
_>^.-С_ __ \

:• V Л ' Ог месеца общинските слу* 
.*ащи в Варна не съ получа
вали .заплата. Мнозинството от 
тех са семейни хора и очакват 
едничко на заплатата. На общин
ската каса висят и училищни
те слуга в всички {иървоначал- 
ни училища и прогимназии в 
Варна, а също и учителството 
от същите училища, което очак
ва едно чуетвигелно месечно 
общинско възнаграждение. Все
ки може да си представи пъл
ната картина на мизерия на вси 
чки тия общински чиновници и 
служащи при неимоверната скъ 
потия царяща днес в страната, 
а в Варна тя е мъчно поно
сим д. Мнозинството от спосо
бните чиновници напускат ирте- 
зани и измъчвани от фармен 
глад. Къде ще му излезе края ?

I юложението на общинска
та каса въпреки направения 
два милионен заем е отчаяно 
вследствие дчисага на постъп
ления и вследствие липсата иа 
средства. А варненската общи 
на погледнато добре не е бед
ил община. Един град като 
Варна, първостепенен порт, с 
6о14»о местоположение, огра
ден с лозя, 'до самото море и 
езеро, .разполагащ с природни 
богатства, и имащ възможност 
да създаде достатъчно дохо
ди, за ла може да се благо
устроява. да издържа чянов 
ннпиге на общината си, да 
строи училища и богато да 
плаща учители, да се гордее 
с геа1ри, с увеселителни и ку
рортни доходни постройки и 
въобще {да блика в него жи
вот на истински жив примор
ски град.

По причина на пълното раз
хищение на богатите общински 
имоти редица гпдини, по при
чина на една лоша общинска 
политика, ние днес сме свиде
тели как Варненската община 
не е в състояние да плати запла
тите на пъдарите, пазвангите 
и расилниге си даже.

Комунистическия общински 
съвет бе начертал една полез
на стопанска пък и финансова 
общинска политика. Тя не бе 
комунистическа безспорно. В 
сичиге главни линии тя беед- 
на добре разбрана боржуазм 
полиика. И това бе един до
бър урск за ония, които би
ха желали по пътя на рефор- 
мизма и стопанския строеж да / 
засилят една община като вар
ненската

Рационално стопанисване на 
общ. гори градини и полета 
преди всичко е първата стъп
ка към уреждане на разруше
ната община. После засилване 
Варна в курортно отношение 
и използуване природните й 

красоти, използуване богатства
та на морето и езерото, засил-

.ИС .1 ЗарСТВОТ'' • С^Г**.-• :р.!!«Л-

/ Телефонни и телеграфни съобщения).

СОФИЯ, 1Ь юний. М-р Турлаков напра
ви днес ^изложение пред камаоата за фи
нансовото положение на страната. Той ю- 
зз, че делегацията е Генуа е направила по
стъпки пред фчнансозатл комисия в кон- 
ф ренц к а, като е искала отлагане бллг. 
репарацисч
вото положеие на Бмлгария днес е т жко 
и тя не може да посрещне тез < плащал ия. 
СКьен това делегацията повдигнала впро
са зг отпускаме на Българин един заем от 
проектирания международен тлкъв.

Вън от това делегацията също е нас
тояла и г.о повдигнатите други финансови, 
ступански и транспортни въпроси Бмлгария 
да не бмде изолирана, а да й се даде въз
можност да може да закрепне и тогава да 
може да изпмлни договорните си задъл
жения.

I
и уш

ПАНА X ИДА
плащания, понеже финансо-11о случай 6 месеци от смърта на скъиа!а ни 

йоконница

ГЕНОВЕВКА П. ПЕЙЧЕВА
те се отслужи панихида иа 14 г. м. Мелели, след 
Божествената л«мур1ия в църквата „Уси. Св. Бо
городица'.

Поканват се роднини, приятели и потна-.и.
От Опечалените.364 1 1

М-рмт на финансиите се надява, че ре- 
парационната комисия в Париж ще се см- 
гласи за една отсрочка иа бмлгарските пла
щания, още повече, че постмпките на пра
вителството са в духа на мирния договор 
за точното изпълнение на който Бжлгорчя 
дала най-големи доказателства.

СОФИЯ, 15 юнии. Междусъюзнишката 
репарационна комиезя отправи до прави
телството една нова нота, с която иастоя- 
т.лиз иска да б.*де внесена в камарата за 
гласуване веди ?га врмчената от по-рано 
проекто-конвенция, за да се даде исканата 
от правителс.вото отсрочка на репарацион- 
нитс плащания.

Правителството отговори иа тази нота 
на репарационата комисия с друга нота, с 
която отхвмрля искането на комисията да 

Щ бмде Гласувана проектоконвенцията, поне- 
Ц же правителството счита, че комисияда с 
Е | гова с : искане излиза из рамките иа свои- 
Щ те права.

СОФ/Я, 15 юн й. Правителството е из- 
прагнло белградския пълномощен м-р г-н 

Д Коста Тодоров в Париж, като го е н >това- 
Щ рило да ^мржи в контакт правителството 
Н с техническата комисия по репарациите.

СОФИЯ, 15 юни. Печ. тът, вземайки по- 
I вод о* направеното изложение в камарата 

ж от м-р председателя и от финансовия м-р, 
Н от п дадената днес нова нота от репарац. 
дд номисия и категоричния отказ на прааител- 
Б ството тмреи врмзка между вмпроса за 
ИВ | репарациите и заплашванията отправени от 
“ смрби и гмрци с струпване на войски бли

зо до границата ни.

СОФИЯ, 15 юни. Землед. парламентарна 
група в частно заседание удобри измене
нието на законопроекта за общинския на
лог. Днес групата се занимава с кабинетния 
вмпрос.

СОФИЯ, 15 юний. Представен е в мини
стерството на финансиите един проект из
работен от частно л*ц- за о-ткриване на 
игрално заведение в Варна по образец на 
ртонте Карло.

СОФИЯ 15 юний. В-ж „Слово" в отго
вор на печатаното в в-к „Победа" твърде
ние, че Александмр Грекове станал жерт
ва на анархокомунисти пише: Ал. Греков 
бе застанал на чело на едно \предприятие 
изникнало вследствие сжзи ии*то зг разно

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТ-0
Налитал 5,000,000 лева напълно внесен

*ЦЕНТРАЛА - ВД?НА 51Собствено здание улици: Манчестер и Разградска Н< 2.
СОБСТВЕНИ ФАБРИКИ:

На гара Дебелец фабрики: .а земле 
делчески йашини и уреди, металолеярнмиа « 
консервиране на зеленчук, риои. месо и др Ий 
производство на масло от маслодайни семе
на: слънчогледово, сусам, рапица, мак и др 
и мелница за брашно

На гара Соколово фабрики: за мар
силски кеЬемиди и тухли; за четки и ка
нели; а !земледелчески машини, мобели 

" и мелница за брашно

Дмскорезница в Лонгоза: (иелецжи- 
дере) в коя
какви размери от орест и осен. изсушени 
в модерна! приготвена за тая цел сушилня.

1

то се приготовлява! пдо.ки все-

Приема влогове по спестовни книж
ки по които плаща 9 годишна ли
хва,- независимо ог това- влоговен учач 

в печалбата иа банкета.ват кооперативно 
вследствие на кое го горния процент може

11 12 и повечеда се увеличи на

^НМШЦВ ВАЖНО ЗА ЛЕЯРИ: Ц&ЩВ

IАНГЛИЙСКИ КОКС ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
I Цени и ]

I БАНКА Н
I »

износни иде наиорите приусловия много
ВАРНАНА СЪЕДИНЕНИТЕ ИНДУСТРИИ

И Разградена Я: .1упицр Манчестер

МОСКОВСКИ ДАМСКИ ФРИЗЙОР 
г-н Станислав пристигна от София.

Ундулира. работи всевъзможни перуки, сплитки, "У- ' 1 11 1РЛ-кфор 
маиия, задоволява най изтънчени вкусове. '»>ча.нн.з 
ве без разлика на естествените и гарантира *а тетнзкз трайно- 

Също се извършва маникюр, педикюр 
и изрезваме на мазоли от г(кз Татяна I

В бръснарницата на Ст. Недков
ул -„Цар-Ьорис“.

'

Печатница „Зора“ н Из Г. Игнатов Влр^а I



*Рв« в*7.|
Стр. 2.

отровя туряйки по так«в 1 
чии край на всичко

Леке Карацлшева за ц*Л 
взема кибрит, кого го р*7Л 
рида в чаша вода, и иоД 
разтвора. На викове-'- и ] 
мощ* се притекли 
конто я отправили на кар-,^1 
болницата, кждето би:. сш.Д

В Провадия е
горски коопе|»*тмвен синл^

В Совардмн <Ески 
сна околия) от 3 юни т 71
открита т. а. станция с ом 
яйчено телеграфно деасУ 
За сега се приема само 
и препоржчаяа вжтрешна я •.^ 
дународна пощенска и газ 
рафна кореспонденция

са ало-М Ро*Л1И катоценност между труда и капитала, 
така, пита в-ка, допустимо ли е работничес
ка ржка да посегна на живота на Алексаи- димя м-р Бал- 

следното: За 
*<кат да мируват.

ма прия- 
ио не искаме 

____  От Бжлгармя по
ща грм.чма територия бжлгар-

Г|в
джр Греков

Вестиикжт твжрди, 
печати в-к „Победа" уж от анархистична 
организация е апокрифно.

епче писмото, ксето е
Нм е А’

с
*а бжлеСОФИЯ, 15 юии. Слчласио коднуииксто 

^йа вътрешното министерство спед уб йст- 
Гавазов в Петричсяо ягШТЛ'вото на зап. капитан 

е спокойно и не са станали ниваквч други
постжпии в 

__ _ на това нежеш-
_ ж се тури край на чет- 

ха да ие се прибегжа от малко-

са< и ар

произшествия.

СОФИЯ 15 к>нм. 8 и-вото на вжтр. ра
боти се получи една бжрза телегра 
Айтос, с която се съобщава, че снощи 14 
юни кж* 10 часа вечерта айтоския око 
ски началиик, минавайки покрай клуба на 
комунистическата партия е бил застре 
от иензвестни злодеи с револвер. Смъртта 
е последвала моментално. Власта е взема 
всички мерки за залавяне убийците. Имжр- 
шеии са множество арести

СОФИЯ 15 юни. ЕжлТ. народна бака 
открива представителства в Нюйори с цел 
за улеснение на нашата тжрговия с Сме*. 
Щати.

сг

Английската дедега- 
аеиция, ежетояща се 

тува за Хага в вторник.

На 17. юли се открива 
в-е ри Интернационал в Лондон.

социалистическите

ЛОНДОН. V*

от 40

;4пм БОРСА
КЛМЬИО СКЛЮЧЕНИ заш

Софи*. 15 Юний 1922 гид.

2755Швгуц*рия 
Ню-Йор* . 
Лондон 
Париж . . 
Италия . . 
Цариград . 
Ронения 
Германия . 
Прага . . 
Виена 
Г>.-Пеща 
Холандия 
Югославия. 
Белгия

271<Г Амгл. правителство у-.ЮНАЗИ 14 14550 
655 - 

1287 -

не;
зл отпускане заем иа 65*.

в размер иа 2 и половина милиона 12'*}-
728 71-
9230 
9650 
46 70 47-

282---------
0“78 0!

45
СОФИЯ, 15 юни. Джржавния ежд 

ключи съдебното дирене и си дама 
ция до 26 Тото, от когато ще почнат 
доарките по делото. X Р 0 н и к я

БУКУРЕЩ 15 юии. В-к Димнияца 
, Ром Тшш 1«М* и жагареш гс- 

«ггаиин а тари*. ком
у> тсв4»вана а Русе два дам. бе 
1р*-цввг в» жгчбщо уважение, 
пик лтажту - «а "аброао. нз- 
тщетя*- ч* арата от членовете 
ш твцгавсилта -змара л дру-

Р 'И1 пОшшвлнн точности.

Зарие* онр сад с еждебни 
игеаатели замяна на 14 т м 
за с Гуслар Варненско, на 
зглед оо убийството на тамош 
«я осяоиен учител - Георги 
.Зооов, По убийството са за 
подозрени неколко тамошни 
се тини.

263 - 
1200 -В Бекград, освен Югоспа 

Гжрцмя, се приежедиии и Чежо-Сла—■■ 
желанието да се направят в4 София Открити СИ телеграфопощгЯ 

ски станции в мина Бобов зл
дупнищка околия; в с Дсда-1 
нец плевенска околия и и Л 
Бериево севлиевска ок лня <1 
5 юни т. г с ограничено тА 
лефонно действие и с при«^ 
за сега само на проста и пр 
поръчана вътрешна мч*:а\< 
родна пощенска и телег?»* 
кореспонденция.

Житата на асекаде спа 
а жлеба е все скжя

Правителството шо огк
втора подписка за народе* ч 
ем през м. ссптемврип т. г.

тивни постжпки за четиичеството 
зирваио от бжлг. правителство.

Като маидитйоре натоварен ромжлас 
м-р на вжишиите работи Братмамо да из
работи йотата ултиматум до Бжг 
ято вчера е била вржчеиа ма б, 
пжлиомощеи м-р г-н Фичея за 
в София.

От Бжлгармя се иска за посведем 
да тури край иа четиичеството, за да I 
прибегва от малкото сжп 
мерки.

I

р

I . мЦркнествитч я запасните 
« ааицнрн е града ш ок кла 
| .шшт сварлши: днес петък 16 

>Т. шщ. ч - ч дечертд а склона

Оощ духовен саооо в Рил 
смя иоьдстчр се свиква на 16
ад м. от представители на 
православните братя в пяла
иългария. .Честното братство 
,св. Архангел Михаил* кани 
членовете си да участвува; в 
този гървя по рода си СЖб |р. 
Желающите да посетят св.

•«.кка обител да се запишат 
или-късно до неделя 
готе, пра енорийските свещен.

(
»

•» СЖ1| № шашям ^~уб Ще се даде 
-ас дс.тс! дчаяга лл IV 

|| зединен онизеи чомгрес
Чанят се всички членове да 

1; алнпсгяущг.

о
3
-I

ПАРИЖ, 14 юний. В мек см* попит; 
кръгове преобладава жеаашгтв да се 
спрат репресиите спремо Гер<

Н

Л-90 Сливница* *а*м с»1- 
♦П! члечове ча общо едб.м 

!’ чие з иеде-тя. 14 тото. 9 ч. 
[; су*тин-а. з» н.бнр:не де ле-а та 
» чангреса.

п ■ дя се 1й•о намали определения реларадмояея ,дмаг
от 132 ма 50 милиарда, значи да се 
стят 82 милиарда златни маркм. В *

•о Продава сеяиди или в митрополията при 
оредее да те.зстау ющия братст 
вото — архимаздлит Михаил. 
Пра.и се намаленье -по желез- 
зиците с 50'*, намаление Оти 
влае и вращане до с. Рила по 
келе-нициг. (II класа, струва 
252 лв. От с. Рж-Ц до мжна 

20 км.<^

1) хеаенч > 
дима ■ иест*

ста .Арап чешиа* *т 50 дена) 
2) лозе старо от 2 декара в ■ 
стноста .Руон за фабр. на Ь 
цулас и 3> аозе от 4 дек. а • 
етнвета .Кожарджа* до Ферз^. 
ва ккошк Справи* 
ул . Каблешково 31

БЕ спостоянно се засилва ми< 
ие на сабли, Германия иема да бш>де 
нудеиа да плаща.

то.

Де I уст всеки пр*:те- 
яивеа иа юзя, ниви. ливада и 
др. .рннахтежащя до туклш 
иа.з цицщиа. Хл зосгаан та
бели.* с своето чие и презкъс 
у.-щца. у час
зилЛцето ся. С това се цели 
ти го да сг улесни измерване 
то исети е з нчтереса ва са- 
ч..тх: сттиани

зл
ч

РУСЕ 16 юни. Органа на рм. 
партия .Аврора в днешиия си брани 
на статия, след к-то рааглеж-ъ 
водена между Еко де бюягарм м. 
официози на даете прааптепс-пд, 
макар и ромжиската селска вф 
е солидг рна с всички пршцял. ма Аа. С 
болийсни, но иапжлно аяоджр 
казани от Стамболий/с-к в Ехо де Ьм 
срещу безосиовмата критика 
печат.

N Хр. Линбмо•ю 204
-Ц(

чк н номер на егнра разтеянме
може да се разчита на' превоз ПО С :УЧ0Й заминаванег

_____ ________ ми зад гранив
продавам собствената си бар
на с малак нчяентар ул. „Вл* 
дистав . до Черковния док 

Споразумение в бараката.
_______ 3 Го 2—3

-СБ
НИ средства само за багажа.

Събора ще продължи три 
чегьря дни

нч:
**Ч

БИ0

Самообесил се. Днми- Шувенсното музикално д во 
1^ т. м. 

да/"Посети гр. 
кАдето ще даде 

нароцен популярен

енн «Яр Илиев от с Лервеиг ГСгрч 
немско 90 годишен

-Родни звуци* на 
възнамерява 
Провадия.

•вгл с арец. Продава се пазарно пр«з 
но место сход

но за дюктн. АГАла на узйМ 
.Дри1*ска" и „Струмска“ (бл* 
зо до Ташйолу (Владислав I 11 
участък. Споразумение ул. -Р» 
ковска- .\в 32.

ослепял преди преди дзе го
дина : бивш доброволец в 
ф.чбско-бжлгарсчага война."се
е самбг-беаьт .ча 12

ПАРИЖ, 14 юний. Вжрх 
Военен Сжвет в Париж е еззя 5 а

ИзО
с което изключел от бждиифле см концерт.

Такъв там предн година бе 
който

-мг,
бво; седания Югославия, Роиами« ■ Утттппни т м.

0о«в 'енив 1040 сг^орск 
го ‘ишанно Училище Лада 
*Уа брой >в5 навес;ни 
ка- н да те чете, че тжрга щ- 
се състои Ч?""| - ючнй а н< 

С-Ъ.б щвно яа ; > л

даден *т сащотО. от 
провадийци са останали напАлно 
зад озо ле ни. Добри подбраната

зд БУКУРЕЩ. 15 гоммм. Е: 
Пеща Виена деламрачрал 
гарум. Имало 2 уб-тм и 8 те

БЕРЛЙН, 14 юний. Гструг а 
щение от Москва. . _ 
на Ленин вджхвало го-и

г. Буда- 
«а Херсе-а 361-1-е

Е.3
програма на концерта нн дава
надежда, като зн^ем добре си 

1-тате на хоровете на това д во. 
’ са предречем успеха на сащото.

Дава се под наемпНКН1

аели
сезон до 1 октомврий 
ной-живописната местно* 
на Евксиноградското шо*1
самостоятелна вила
овоидна градина, бостан * 
'всички удобства. Спорз-Т 
мение при Стою Михаи^ 
.Шарска‘ 2.

о&
нО чак

кг. л
•ца. Г-ца Станка Костова

г .Ч1мер»?ла 9 морска а гради 
ча едно детско лачено чеииче. 
чой о го е изгубил да се язи 
а печатшцд „Зсра*
нолучя.

Завчерашното
общинския съвет се 
нов*.. ле[адм туй. 
съзетяациге от блока и тия 
от комдемст. аартая е азбух- 
на-т спор.

У' 2**9:а

Тукашния окр ежд. оправда 
заподозрените двама братя 
Илия н Георги Варбанови в 
убийството иа Велчев писар 
на с. Муханлий, за което у- 
бийст90 на времето бехме са- 
общили-

БЕЛГРАД 14 ю в. Гсиерат В^оягез е за-■1«а
явмл, че документите яредегащеюи *т Чание-
рнн пред генуезкатл ивифачШ 3 

лзл се е мжчил да дойдте за и си гоежунас-
ПЖТ 351—3-но и прогресивно общшнек г Ляднг ~ г д_ готи 

облагане на печеапишгте ■ пг-щд щ гцеш танц. ше запада 
богатите. Но това са забгсгиедшетшшт ^кдгареха лримор- 
за конто се нека н труд и 
н енергия.

Хора трябват за Варна не|кв 
пари, не средства. хо;л дейт.|ок* шимгимз
уаги* т г* кое-о щ- г

чшу
Ж*Р1

заседание на
лозе итали* 
ско 4 то***

но с плод. До тухларната ^ 
бойка на Несторов (Шаш-*** 
дар) Споразумение Юрдаи Н* 
кодов (маневрист гара ВзР11* 

Збй-4-3

Продаве сепреуста- Опмт за саизотравяне На
14 т. м. 6 ч сл. об. Асме 
Али Каракашева от Сес-Севмес 
бидейки в недобри отношения 
с сестратз и майката нз своя 
ижж, се е решила да се само-

1ЧНЗ!

I г
БВП

хтаюкн тицт: * *урцрт.
Стагд шс чшшегза с обши
та шчнетз асгзнска общи».

че между

Г*-'

отделете при



4Г”

, *«т- IV. В-триа, 17 Юний 1922 год ЦЕНА 1 ЛЕВ Крой 888.

варненска = ДЕТСКИ шичНиЕ
13пощя В По скучай сезона в техническата >рекзеедателна Е 

работи нищ; на $р Овчарови IV уч уд. .Ботева * 
№ 13 *о ташйолу» се изработват детски фай 
гончета и нсииччи с гумени бандажи По качест ® 
но израсти».» и цени конкуриращи европейските 
танмм Приемат се по, поржчхи специално за ин
валиди и почни Ьинагк изработени готови фай 
топчета г но пики що намерите на склад а поз 
нагкя и прочут мебелен склад на г Андои Андо
нов <до старата турска баня

!•
Ш аа
Е
Е аа
Е
ЕИПГШ тш»и !Ь Ш. ЕЖЕДНЕВЕН ННФОРНДЦНОНЕН ВЕСТНИК ?гам» тш№ к й. Е
ВШАбонамент ■ .ча еаия п тиня I1"" 

зл 6 метена 1 ПО лем; гл 3 месена »Н :г-л
Обянлеияп■
1'рМСТЯВСКК ПО I

1ДГ3"' а С лочиг.иие: Вр. ОПИИИ. №

ПОЛОЖЕНИЕТО Зо1е)
Г-ца Анка х. Кесар Хороаова Ш1Ш1Н ЙОН I Ши

Г-н Георги А. Бошнаков
(управитот на Нар 

Джеймс «: I ли .1*1481

ще се венчеят в Нелеля. 18 т м. в Разграп

Насп^яшето замени пропуснати пока>*и 
За телеграми Хорозов—Бошнанов 

382—1 — 1

X Телефонни я телеграфни ежобщения).

СОфИЯ. 16 юиий. Мсждусжюзнишката 
репарационна комисия излезе днес с едно 
комунике, с което иска камарата да гласу
ва до 23 г. м. законопроектите зч ограни
чение банкнотното обржщени<_- и новите 
данжци предвидени от проектокоивеицията.

Ато до т^-зи дата ие се .внесат от пра
вителството и но се гласуват предложените 
от репарациониата комисия в проектокои- 
ве ц-ята данжци и пр., то комисията зая
вява, не ще счита какво правителството от- 
хвжрл 1 проектоконденцията и в таижв слу
чай тя си злпаза свобода на действие.

По повод изказаната от правителството 
надежда, че главната репарационна коми
сия ь Париж ще удовлетвори исканията иа 
правителството, комисията заявява, че ако 
главната репарационна комисия в Париж 
вземе някакво решение по вжпроса, то ще 
бжде в духа на проектокоивеицията.

СОФИЯ 16 юний. По повод издаденото 
от междусжюзмишката репарационна ко
мисия комунике, с което иска в един срок 
от 7 дни т. е. до 23 т. м. камарата да гла
сува законопроектите предвидени в проек- 
тоиовеициата, днес министерския ежвет бе 
семеен ма заседание, което проджлжи по
вече от 3 часа ь което се занима с тези ис
кания иа комисията и натовари министрите 
г-да 1*1. Гурлалов и V. Даскалов да влезат 
незабавно в преговори с комисията, за да 
може да се постигне чрез взаимни отстжп- 
ки едно споразумение.

Правителството е наклонмо да вжзпрке- 
ме и вжведе иекои нови данжци.

Правителството бжрза с разрешението 
на вжзн -киалия между иего и репарацион- 
ната комисия конфликт за да може кама
рата да бжде закрита по ржзможност по- 
скоро, защото депута гите от болшинството 
настоятелно искат да си разотидат по слу
чай иастжпилия сезон иа усилена полска 
рабо*а.

Дружество .Инвалид* в 
града ви е мело решение да 
тури основата на един фояд м 
по*, грейка иа инвалиден дом в
В»риа

Варна един от най-големиге 
градове след Софии треби да 
нма една кжща. един дом, кж- 
дето да се ир»1*тям1 инвали
дите от тежите войни. теии. 
те сираци. техните сиротни 
стари и немощни бащи и майДи

Ощс-повече. че Варна е ку
рорт. Шгдето могат да намерит 
облекчение на своите боли 
придобити от войните мнози
на инвалиди от и ела Бжлгарии.

Една похвална идеи, една 
належаща нужда. Едни дом. 
кж^г.0 да намират прибежище 
неустрашимите герои на този 
народ чбаа да краси Варна 
Той ще 4&д^е~~едма гордост аа 
града м*С едн?национална — 
тини. конто то сочи иа поко
ленията нашето оточествалю- 
бне и нашата кум 
Той ще ми говори по-вече от 
бегмжлвииге паметници, иолко 
П1жт красиви и идейни да бж 
д\ те. Той ще ги научи аа ^ 
се покланят пред герОтиа иа 
дедите си и да се иаажлват

си 1ри(1ма'а
ИТ Комил» • 1ЯМИТГ1 и«П11<>Н)
НгНС'К1'и к

Радовии,
(>'акелонки)Разград

щи Г-ца Каранфялка Т. Нунджиева
я

Г-н Ваш Н. Житвр в
гае се веичпят ия |к т м в »р Г •Па.мгз.кик.

НяСТОЯП1ГТО ТЯЧГНЧ • -ЛГ.1ИИ 1ЮКЯ11И.
За телеграми МумЛжгс-ви Жнтарпви 

Т. Пазаржик 374—1 1 г

ш
Ьлрч.1

ПАНИХИДА
По случай четиридесет дни отсмжртз па незабравимия ни

Д-р ГЕОРГИ ПАРУСНАДИ
ще се отслужи панихида в Неделя, 18 того след Более*ве
ната литургия в цжрквата .Св- Никола*

Умоляват се всички познати и по 
да приежтетвуваг. I

Настоящето заменя отделни локани 
Варна, 16 Юний 1922 юдина.

ОПЕЧАЛЕНИТЕ: сестри Парусиади и племепн.м:

читателя на покойния

гтермост.-47» 1-1

I Д-р Борис Астарджиеа
специалист по кожните ««венерически болести 

премести квартирата и кабинета си е ул ,,6-й Сеп- 
темвряй" ВА 42 близо до тлрговсиото училище. 
Приема болки от 2—6 часа след обед. з.,с> у ю

страната им от чувства на 
гордост и благородство.

А днес гой, давайки макар 
остаи временен подслон на 

налитс от воймятг родна сино
ве ще облекчи техните страда
ния ‘и ще даде макар н 
:ица благодарност кжм

МУШАМИ
{*Лк.1 Щ 2

с'"' Врвсекакич 1.ТИ-та и

Като представител и ленозмтйоп па проч>
НешпсЬ КНпдег, ежобтаваме, уе приети» 
дКУпн тук в голгмо количество н
рвяни големини мушами (пспрчЦклсч и ш) с инр ш- В 
чени халки, «а покриване хрян.», ралТТНуС! »кп, кола ■ Ч' I 
Сжшо ни пристигнаха конопени маркуч» н '-окак-ч» I
ширини н парасунови кофи. Мостри изпращаме даром. "

«я.
•.аха н конто сжмотвержено се жер- 

(иуваха за родни идеали 
Инициативата на д-во .Ин

валид-

13
2
XЕ заслужава горещата 

подкрепа иа гражданството чи- 
яго щедрост в случая, требва 
да се разлее като баязам пад 
нечаздравяляте рани на родни 
ните герои, за да облекчи ст
рада иията им и на техпгге 
близки

4 СОФИЯ, 16 юиий. Днес земледслскага 
парламентарна група бе свикана на частно 
заседание, в което беха разгледа »и иска
нията на репарациониата комисия, обаче 
никакво решение не бе взето. Заседанието 
проджлжи ннколко часа и се изказаха го- 
лема част от депутатите.

СОФИЯ, 16 юний. Наскоро в София ще 
бжде открита интернационалната банка. 
Чуждите капитал стч проявяват голем ин
терес кжм това ново банхозо учреждение 
в страната и вярва се, че банката ще мо
же да изиграе голема роля за страната ни.

СОФИЯ, 16 юний. Сжюзнмя земл, ежд, 
устроен от партийния конгрес, започва своя
та работа. Той ще разгледа всичк- обви
нения отпразени против министрите и след 
като се произнесе по всички вжпроси ще 
се извжрши реконструкцията на кабинета.

Вероятно е, че сжюзнмя ежд ще вземе 
решение за изключване от редовете на 
земледелсккя сжюз Д-р Илия Караджов.

СОФИЯ, 16 юний. всички документи и 
книжа, заловени у полковник Самохвалов 
и щаба на пжрвия корпус на врангелисти- 
те, както в Тжрново така и другаде са пре
дадени на следствените власти След като 
се формулира обвинението народното ежб- 
рание ще се занимае с зжлроса та

♦♦ БРАТЯ ЗАКАРЯН РУСЕ ♦♦
Телефон .** 10*. 3.1-уШ Г(Л.1П.11«И {*К.1"1Ш

Л _ луксозен ьабриолет. н
11 РРДиРп Св.Ф(,Рма >,а файтон, ед- 

I на черна кобила 10 го
дишна, едно жребче черно 14 месечно, два^хамута 

много износна цена. Спо
разумение При Илия Кржчмаров ул. ^Панагюрски“ 
№ 1, срещу склада на бонбон, ф-ка Ьорислг.в.

Апелираме кжм всички ро

долюбци да засвидетелстиуваг 
своята любов кжм роджита и 
кл.ч бра гага ни инвалиди ка

то подпомогнат щого фонда в 
една година само да порастне 
ма сума необходима за пост- 
тойка на инвалиеен дом в 
Варна.

и една железна кола, на

ПРИМОРСКАТА ГРАДИНА
ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА 

от днес и всеки ден в бюфета на 
приморската градина 

= СВИРИ ФЛОТСКАТА МУЗИКА
В салона са оредели ежезечерил концерти от са
лонния орнестжр. Отлично уредения ресторант е ва 
че открит Кухнята и тази година е поставена под 
управлението иа *.т. готвач, познат на варнеици 
За чистотата, натуралноста на напитките и вни- 
йателноста на прислугата са взети всични мерки.

От Сжджржателя.

УРОЦИ ПО ПЕНИЕ
по италианска метода 

ист от
рмва

.. I преподава 
длржавмия театр М. С. 
(бивш професор в Вар 
Муа. Школа». Обучение 
ия и концертен | 

иема от 5 6 ч Д

арт
Ма
шавската 
по оперм 
тоар Пр1 
ската .Ги 
Курс» Вход от улица .

373-1-2

рапер- 
,ев*чв- 

мназия .Висшия П*даг.
Аитим I*

ПО СЛУЧАЙ исеяваме про 
дава св: дай

схе колело „ТЬс Аскесе“ Спора
зуиемие: ул. ..Тжрновска“ М| 1,
V участжи.
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Ьро* 888.ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. 2.

жд народните предствавмтепи, обви- 
в с ж трудни честно в шпионажа иа 

враигелистите и 1а предателство против 
джржавата. ^

СОФИЯ, 18 юиий Налоследжк нз цела 
Бжлгария са паднали големи стихийни джж- 
дове. Водната стихия проджлжава своя 
Опустоши теле:: ход. Из много окржзи е 
унищожила реиолтата, а сящо е заалекла 
и наводнила много села.

В"Севлиевско пороищата са завлекли 
две кжщи от с. Горно Калугерово, много
броен дребен и еджр добитжк н са повре
дили големи пространства от посезите.'

В Кюстендилско са наводнени почти 
всички села покрай р Срудаа, която вслед
ствие джждовете е придошла и узлезла из 
иорятото си. Загубите се изчисляват на де
сетина милиона лева.

СОФИЯ^Лб юни. вчера в камарата бе 
повдигнат вжпрчса за исканията иа репара- 
циоииата комисия. Говориха ло този вжп- 
рос от демократичес. ата партия. Андрей 
Лмпчев и от социалдемократическата 
но Сакжзов и двамата се изказ ха за едно 
примирително поведение от страна иа пра
вителството, за постигане иа едно споразу
мение с комисията по репарациите.

СОФИЯ, 18 юиий. Днес се получи в ажи- 
шиото министерство вржчеиата нота иа 
бжлгарския пжлномоще < мииистжр в Буку
рещ от ромжнскрто правителство, която е 
подадена от името иа Ромжния и малкото 
сжглашеиие. Нотата е идентична по сжджр- 
жание с онази подадена по раио от юго- 
славяиското правителство и иска прекратя
ването иа четиичесиою движение в Маке- 
доиия, Тракия и Добруджа.

БУКУРЕЩ, 18 юиий. Сжобщава се с най- 
го лема положителност, че са положеии ос- 
но*"т* и* ®Аин нов с«к» между Италия, 
Ромжмия и Гжрцнн за усигуряяаие Хегемо- 

по плаването да тези три джржави в 
Средиземно и Черно морета.

БУКУРЕЩ 18 юни. Узнава се от офици
ално место, че вржчеиата иа Бжлгария но
та има характер иа аерб лиа йота а не ул
тимативна.

ХРОНИКА 1шма1 ^ * I I 1 \ I Ь жн за домакинството и

«ги шшипод с
която да се гря

Д*Цащ.
та на вдовец. Справка реда*, 
иията.За Понеделник 19 т. *. е

свикан романския парламент 
на извжнредиа сесия.

Водите на Дунава сш.дат по 
це.юто прогсжемне.

БОРСА 378-|з
КАМ6И0 СКЛЮЧЕЛИ ЗДЕЛКИ

Софии, 16 ЮииМ 1У22 гоа.

тезгяха л друга валав рвтР( 
баааиа Споразумение уа .ц„
Еорас* N1 1. 375-1 3

Швейцари '
Ню-Йогк 
Лондон 
Париж .
Италия . .
Цариград .
Ромжния 
Германкя ~.
Прага .
Виена 
Б Неща 
Холандия .
Югославия.
Белгия . .

Почната е женитбата на ече
мика по течението иа р. Кам
чия. а главно в с. С Погру- 
шан, Санджкчий и др.

Врантеювмте войски от Сжр 
бия се изпращат на гарнизони 
в Македония

668 670-
1338-
770-
94'50

Вчера сутринта пожарника
рите направиха вкупом една 
демонстрация пред кмета и 
искаха да им нзилати заплати
те за март, април и май.

Те протестираха, а с | тех 
заедно и болшинството 1*т об 
щннсиите чиновници мГ*неправ 
дата, която се вжрши като 
на некои отделения, напр. на

1320 — 
768 — 
9360 Проддвд се клща маем»,

ПОСТрйкх 
етаж а половина стая салон » 
кухня доло 2 стаи и сал* 
горе, с електричество и чеа- 
ма с 233 к. м. место и гр». 
дива. Споразумение 
кжща улица Добришка 4 У,.

354—3—3

47 60 4850
288 -V

15 20
5000 езм^т.2416
1250 1252 М 23

секретариата са из :латана зап
латите и за м. май. Проддвд се 1) аелемч гц 

дяна ■ иестм 
ста .Арап чешма* вт 50 демрх 
2) лозе старо от 2 декара 
стноста .Рупя* за фабр. на Ка 
думс и 3) лозе от 4 док 
стнаста .Кокардма' до Ферадо 
■а ийошк. Сараааа Хр. Лиибери 
уа .Кабдкшиоаа* Н» 31

I
Намерена е значителна сума

от чиновника прл варненската 
община г и Владимир Димит
ров в понеделник 
бирницеството и е предадена 
в граденаччлегвото. Който я 
изгубил да се яии при секре
таря на общината.

На общо ежбраиие се ка
нят членовете иа турнегичеехе- 
го дружество за изучване Бал 
гария в неделя на 18 т, м. 9 
ч. сутринта в салона иа гжр- 
говската академия при следни“ 
дневен ред: 1) отчет от нас
тоятелството и контролната 
комисия. 2) По влизането ии 
в бАлгарского туристическо 
д во. 3) НзЗиранс ново наето 
ятелство и контролна комисия 
и 4) разни

Реколти е Добруджа Гдя
година била много добра спо
ред официални румлнски све
дения

Поради -.гф^цип от общин
ския геатжр отололо 100 хи
ляди лева. общинския сдвет 
е ргшил да се узеличаг теат 
рал/гиге цени.

УдоОрви е устава иа орга 
низанията на техниците в гр. 
Варна.

■ а*
Ян

в «еблизо до
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Варчежлн Сждебеи Пристав\
ОБЯВЛЕНИЕ т 1929. В ДОПА.ШСНИС не Ябя, 

от 28 Април 1922 г. под .**, 1361 публикува 
по в брое .V, 51 от 8 юиий 1922 г. и Държат окпик. 
обввямп н, нкгересующкге се. че продяжбат. . едпо праза 
по мееш няхоаящо се п гр. Вярна. ||| у,, от 428 90 «в. 
н при съседи: ! торти Серяфкмоа, ««ледниците нв Петър 
Иванов и ул. „Червенска" е пошта на 9 й юнай 1922 т. 
И ще продАджи до 10 юлмй

леняето ми

1922 г. 5 ч. сл. обед, с
правонаддлвание 5°,о ■ 24 часа.

Горния имот е собственост на Паали Г. Терзиев от гр. 
Варна, продава се за ДАлга му кам Никола Ь. Валквиов 
01 гр. Вариа. I !*рвоначална оценка 17120 да.

Желающите да купят 
книжата по продажбата и да

имотите могат да прегяеяьдат 
наддават всеки прнежетнеч

ден и час в ка щеларията ми.
гр Варна 13 юиий И)22 год.

1 Съдебен Пнрствв: Н. Д. Полюс*»376-1-1

II Варненски Сждебеи Приета*

ПАРИЖ, 16 юиий. К»ерч се откри ■ Xл- 
• га конференцията иа експертите. Присжт- 

стеуааха делегатите експерти иа Англия, 
Франция, Италия, Германия, Русия

БЕРЛИН, 15 юии. Целия германски 
се иакаява песимистично да редулт.,тите от 

\Хагската конференция, предвид обстоятел
ството, че там нема да бждат пжрвиЯе ди- 

____ ппоматн иа Европа.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2249
гр. Нарил 13 юиий 1922 год. 

П допълнение обявлението
в Държане.™ брой * 5, от" 8°^ 
ресуюшмте се, че продажбата па една къща в гр. Варна. I, 
) 1.. ул .Страхил* Лт 19. едаоетажна, от 2 стаи и са.юа, иа 
си на постройка, покритие марсилски керемиди. на 40 кв 
и . ог.елва къща. То»е едноетажна, масивна покрита с ме- 
стни керемиди, от две отделения и до пея пристройка от 
тухли, покрита с местни керемиди, на 21 кв. м. и друга от 
делна по.троика едноетажна, от прост смесен материал, пок 
рита с «стик керемиди, от 4 стямлал жнвеение 2 салончета 
и мугвак на Л, кв м. и дворно место 265 кв. м , а всичко 
аасг.оеио и незастроено 362 кв. м. ори съседи: Ко-тю Сла
„__1 '9:; н Димитров, наследниците иа Демирюглу и улн-
иа, оценено аа 10.01Ю ле., е почвата на 9юн>й т. г. ще про
и"в".т“,а " Г 5 " ««Р™ " с ‘фввонаддава-

" ДР-

печат
Пристигна,1я са иа варнт- 

ского пристанище руси идящи 
от Егяпег. Поставени си 
Строг карантинен иадзор ”^ч

2 човешки глави.
Трагедията на един разбойник.

под

БУКУРЕЩ 16 юии. Вестниците Пулта Аш- 
рора и др. имат сведения, ч** с нотата ко
ято малкото сжглашеиие, при посреднича* 
стаото — ------------ — —----------- — Завчера- 

лийско упраплеяие се явил раз 
бойниклг ДимнгАр Тодоров 
от с. Термис. носейки в тор 
бата си лве глави. При разпита, 
който му е направен се указа 
ло. че те сл на

■ '«0—-------га иа
мтвлгария, е заявени иа последната, че 

• •••тири дневен срок, ако Бжлгария ие взе- 
*ф ефикасни мерки аа прекратяване 
честното, то Ромжния щела

I орнин имот с собствен на Атанас Патронов от Варна 
предана се >а дъ-тта му към Миика М. Симеонова от Вариа 

'•'ЯДющнтс- да купят имотя могат да преглеждат киа-

час в канцеларнята".". А" В-СКГ0РИСЖСТ"'"
Н Сждебек Пристав Д х Мааки

четни- 
да скжса дип

ломатическите си вржеки с Бжлгария.
другарите му 

Атанл. Рачкев и Илия Илнсз 
ог гр Гкщерл наедч.) 
той е

СОФИЯ 17 юии. Вчера софийския окрж-
жеи ежд оежди иа смжрт чрез обесване 
Сократ Кмршаекг бжлгарския Лаидрю за 
две предумишлени убийства над собстве
ните си жени.

С които
ч Варненски Сждебен Прнстжав«рлум| н пещерско и 

И1ад.(1шял м*са грабежи н убий
ства Тодоров още рлказал. 
чс при вестта

г 2260. В до.1Алнение обявление-
1 публикувано в Джржавен вестник брой №

°|ГхМз‘|- извесгмвЛМ на интерссующнте се че продажбата 
»а I) бдчо праздно место - хавра, находяще се на в Вари 
Ли.„. мести. .Малкя Кокдрджя- от 7 лек,^^к,)ИГО„„« 
лскяр засят с годишно американско лозе и в него построй 
“ " от 2 отделения, едиоет.жня без дюшеме от
но.:ст смесен материа.1. покрита с марсилски керемиди иа 35 
1" “ 0ГД01"И пристройки нуждник „ курник " прост 
смесен ма гериал е местни керемиди иа 10 к, м, при съсед»
.и"Г,, П^Г^'х“7„еГен'и п"ЛКЙ- Г'*'Чи Атанасон иаследяк. ците «а Петър' х. Тинев и общинско место, оценено за 15000 

ли. .) Ьдно лозе в същите лозя, мести. .Кемер.Деое- от 2
Л аш*'1о' Кш^дал я ,Ч Ни кола ""а га у зина" иС "" етж п" И С*^ю1е- 
-о за идю лн. е „очи.то иа вТинй "т.^Т^од-жП 

с нравонаддаване в 24 часа 5•/»■

мрп,ж^Гщ„т“ д1 :1Нгг"ев
жлта по продажбата и да наддават всеки присаст^ ден • час в канцеларията ми. приелствеи ден *

гр. Варна 13 юкий 1922 год.

за смАргното на 
ка гйинс на разбойниците той 
убещава.Ввриеиско Окржжио Трудово Бюро

Друиригс си да се
гфздада-. ПонежеОБЯВЛЕНИЕ № 3310 гс не се 

ги чакал да за- 
г. и им отрезАл главите.

САГласкли. ;ой 
спятгр. Варна. 12 юиий 1922 .гопина.

Арестувдня са ЮООбивяяа сб на интвре уюшите се, че на 19* то 
го в 9 часа пр. пл ше се отпаяе на^дретавчик по 
доброволно са глас ие дост.звкат<1 на 1 авуколесни 
водоносни и 2 бжчви или кани с вместимост 300 
— 400 лмтро

Залог 5\ вжрху оферираната^ стойност 
Срок на доставката веднага при ежобшението 

че спазаригелний протокол е угвжрден 
383 1-1

души
Ангел», на Пещера н околните 
села уличени 
.збийницигс.

като ятаци на ра- 
които ВАрлуват в

теми край

Удавян се. Вчера
вит в Марица, близо

« е уда 
до желе- 

зоожткия мост. Стефан Николов 
1» годишен, шивач, когато се 
е КАпал д^едио с своите дру- 
гари Трупа му не с още на
мерен

10 юлнй 1922 г. 5 ч. в.
Горния имот е собствен

О» Домакинството

ЛфНАтница „Зора“ - Варна.
381—1—1 н Съдебен Приспа: Д а. Ииж<

Ч.


