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ДНГЛйЙСКИ КОКС ОТЛИЧНО КДЧЕШО 1
■ Цени и условни много износим що намерите ара I

I БАНКА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ИНДУСТРвИ — ВАРНА I
улици Маниостор а Разградена М | I

я

ПОЩ^ Продава се луксозен кабриолет, н 
форма на файтон, ед- 

_ на черна.кобила 10 го
дишна, едно жребче йерно 14 месечно, два хамута 
м една железна кода, на много износна цена. Спо
разумение при Илия Кржччаров ул. „Панагюрска“ 
.Уг I. срещу ек :а :а на бонйои ф-ка Борислав.

I»

ачатно ШВИ Ь Ш. ЕЖЕДНЕВЕН ИМОРМШОЯЕЯ ВЕСТНИК Риага пят ь а.
М.П.Й. Обявлеиин ■ но 1*5(1 

приставени не 1 лев ил луна
голина 180
3 и

■ за една 
!| за б месеца 100 леса; зл

ле. ю ззракж с.м
есеца «0 леел

362--.1

Съобщение.
Г-мъ Ф. П. Бейкъръ, /Агенть на Английския 

^Дрйдъ въ грапа. съобщава на Варненското Търгов
ко съсловие, че досегашния му служашъ Стефанъ

вече 
I 3

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА «
(Телефонни и телеграфни съобщения).

СОФИЯ, 19 юний. По интерполацията на 
н родни 1 представител Драгне~ депозира
на в бюрото ка илродното ежбранче, с коя- 
то се уличава, м-р Турлаков в забогатя
ване с изпо зуване на еласта, м-р Хр. Ма
нолов заяви, че с тази интерпеллция ще се 
занимае министерския ежвет и земеделска
та парламентарна група. Той каза. че от 
гледището на обществен контрол тази ии- 
терпелация е една необходимост. Обаче от 
теско сжюзно гледище тя е един комплот, 
една р..зколиишха акция От гледището на 
конституционния парламентарен поряджк, 
тя е един ммчио-см л. ем абсурд

СОФИЯ, 19 юийй. В камарата се деба- 
тира изложението иа м-р председателя вжр- 
ху вжмшното положение на страната. Го
вориха Костурнов и Д-р Гатев. Последния 
остро критикуза политиката на днешното 
правителство и между другото каза. че по
неже работите иа Ьжлгария са пече добре 
уредени, то м-р председателя Ал Стамбо
лийски може д * зам .ю за Сжветска Русия 
за да замести боли я Ленин.

АА рите г-11 Стамболийски и
Ц. Бакалов п ксаеля 

приморската 
сче^ заарлщанею си от „Ге- 
к**ш ада*, след и^по замина
ха за 1 -Загора — Казанлжк.

Груг.а Трудоваци разчистват
новооткритата цжрквяца в ме
сти .ста .Л-канлнар тепе* Спо
ред археологдчески данни тук 
са биле с*\ранени таените ос
танки на ,.Св. Елена

Д*лгогод«ши«, иржгор м
техническите служби при об
щината. г. ниже мгр С. Сала 
му ров. напуска дллжноста си 
по собствено желание понеже 
минава на джржазни служба.

[в. Сапунджиевъ. е уволненъ и -че^той нБм^ 
ишо обшо съ агенцията му. ' 391 — вечер по

сетиха Iрцдиил

ПАСИВНО ЗДАНИЕ С ДВЕ стон, коридор 
н отдолу дюкян

на жгжла на улица Царибродска и Габровска 
близо до новата гара. се продава. По на- 
стояшем служи за кантора на фирмата Титев 
А Ялтжнов. Споразумение при Никола Ата' 
насов — гара Ишиклар. 384 I 3 *

г ШМК1 8 ШШШ ШРМК1 Ш1
Дноиим. Д-во Кош. II. 12,000,000 -осни резен. попитал.

Клон ВАРНА. ух. Цариградска 21
ОСНОВА И А О Т

ВАПСА СОММЕЯС1А-1.Е 1ТАМАНА

Кшш ли 1Ш. Ш.ЙШ ~ РВДШ 141 пи. 1МШ

Цвитр. СОФИЯ, ул. Леге 2

Назначен е за общински
инженер г. Лазар Каров. току 
що завжрнал се от Прага.

На младия
•трала МИЛАНО. Няомола • ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
ЙОРН| ао иконом а лряицяаал. градове ма Италия

Ц.м
НЮ и енергичен ин- * 

жинер г. Наров пожелаваме 
успех н верваме. че той ше 
допринесе много за дпжршм 
не на много от гапочиатите 
преустройства на града.

Нини гошеш шиш п Ьш ивмгш!! 1Ш1ш
в Авотрая, Армаятяяа, Бвягвв, Крааняцв, Нопумвяя, 
Перу, РомгкМВЯ| иорвопомдви I в а яомчмн джр«.41я, 

ИЗВЖРШВА ВСИЧНИ ЬАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 
ма маЯ-ва

Ии«*С*:|<*МГ И Шк«НП1|МИС
Имтяаимис и м.|даьан( не

СОФИЯ, 19 юни. В снощното заседание 
иа камаргга бе сложен за разглежд тие за- 
к иопроекта зт ограничение банкнотното 
обржщеиие. По него се наказаха почти вси- ■ г и Ме. Цибу.чм о,к.фесор 
нки парти и се гласува спешно на плчрво и 
второ че ене тжй както бе представен. За
конопроекта се прие.

-е иа т.-.пии № Лр\1л . а|>. им *и
......  —I *лко8е С|*чт Ьлинярмм и ч>«'>ннх

П.ияснкя п тглс1р«фич. 1»п преводи 
Иилмнг м(>слитни иисмл
Вдшоде по КИШНТОГНИ ШЕТКИ ш, момпъкнс 
Кп.н*вс по СПЕПОВШ'! КНИЖг И с А , ,>ин>м 4.-» т * 
Сипналия сюзом С1>*Ал ап>.)меши. кредит».
Заеми п лем и чувам ми . ги.

от музикалното у ще в Софии 
ще прекара едни месец през 
лгтото н Iрада ни През това 
в|*сме той ще открие курс оо 
виоли» чело. Жгламинте да 

влг курс* да се отнесат 
Хр.' Капиглмоа. директор 

Банка . Манреджк* от 2 до 3 
часа сл. оО.

наргвн ; НИ И 1|1 й
СОФИЯ, 19 тони. Министжр председате

ля е поне чал лични срещи с иекои от про- . 
фес риге, за да еаогдг дз се заведат пре
говори м се дойде до едно споразумение за 
ликвидиране на университетскатл криза, коя
то изглежда без взаимни отстжпки би про- 
дмлжила още много.

СОФИЯ, 19 юний М-р председателя г-н 
Стамболийски е направил отново настоя
телно ис ан« пред Светия Синод, послед
ния да отстжпи по спора за експлоатация
та на рил.ките гори С нод лемите ст рци 
остават ;:д старото си решение и не отстжп- 
ват концесията на бившото дружество.

Ввичии вададаиа .нива» срещу И т в л в в 
,, Циркуляр*" сл. нйатяяа бае предизвестя*.

■ I———11И 1ИИИ1И8И~Т«1 II
Провадийски С.лдебен Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ № 8366 т, »,н<* • ■•'•■ч. е
.» април 1**22 г. под .V» 21 (с пуб >4кув*ч ’ Цените на житните хреми 

на цариградското тжржище са 
жито 131 * 
гроша чареяица и гроша, гчг 

'**« гроша н боб 7*/« гр.

и инието ми ог
.V» 45 от 31 май т Г. а л*р* вгегник. ((бявяяач н 1 имгг^и* ую 
щите се, че продзжбзтз иа кжща н гр. 11, вади' еди 
махала .СбЛВИШ* СЖС1 

|пцч,;камжк и джр» |. покрита с местни керемйд •. мстг1 ■<**• -• 
на ,около 50 кв м . дпор ог кол.» ‘»Г**> к м 
Добри Куртев. Мзлчо Атанасов, Лойчо < рат- ■ » 
нена 6000 лв. е почната ил .И май 
I юлий т г 5 ч сл. обет с правен• ллаване

Горния имог е с бегаен н! Друми К > ч- *т ГЦ> 
вадия. продена се за дал.а му кай Провал. Акц Д .■ о .1 -чела' 

Жслающвтг да г-у *т имти е м Iат да претл ».<■■" кпи 
жата по продажбата и лз наддават н гма при алири л и I 
час а канцеларията ми.

гр. Провадия. У юни 1922 год

гроша, ржж ю
.1 А •

мич
I-

През време го от 16 IV— 
7 юни в общинската гехнич
раГюгилннда е нзвжршеиа ра- / 
бота на пазарна стойност м
82.081-79 ли .

*. ще и.- дл, тж*1 д 
в 24 часа

С*-ФИЯ, 19 юиий. По повод подадени- а с илразход- 
пано .за маге ри ял и и заплати
на работнициге - 71,400 68 ли.

те от югослаияиското, руммиского и гръц
ко правителства ноти, с които се об ииява 
6жлгарс4сЬто праиителстно, не подджржа 

I и педп /лага ооразуваието иа чети, миии- 
. н Пристав Н Нккоаор ] стерск»!Я слее т и вчерашното си заседание 

»■ ■■■■ •--* 1 реши дз. се нземат » зключит* лни мерки в
Петрзчкия огрмг, като се засили охраната 
на границата ни в тези мест 1 Ко вжзмож- 
ния максиаум. \_

Сфгжата в окрмга да се удвои. Дви
жението край границата Сс спира Всички 
еммн телми личности пребиваващи в окрж- 
га ще бмдат интернирани и вжтрешноста 
иа страната Гориото решение нд министер 

емвет ще се приложи с е-ай-голяма

/
Открмтм са тслегр.-пощенски 

станции в селата Мердаич Тжр- 
новска околия, с. Клрлукою 
I Ьщмачлийска околия 
Кошарево Тржнска 
шраничено телеграфно дейст
вие и с прием 1в сега само на 
■ф>'Ста и лр*-поржчена вжтоеш- 
из н международна пощенска 
и телеграфна кореспонденция

389 1 1 Га

ние.
1 колим еКМЕТСТВОВАРНЕНСКО

ОБЯВЛЕНИЕ № 13302
гр. Вярно, 17 Н*ний 1922 г т 

')бнвяна с«' на 1шг>р|*сую1цятг. чг па 3 8»шП н г 
<*т 9 до 10 часа сутриит.. н ц< мощ» пииа Вирн»-и- 
скпто Ок хжни Фипяпсово У пран »*н л< цр* с<* прою

гхрг с явна колкуроиаия ла ■•гл.гмм> ; т п - м ския 
буфита при общинския лптен гсаьт.р .т < • I»-^ *г а- на точност, за да се отнеме ижзможиоста на 
ни сключването но договори до 1 ютнб-1923 лпм ( ежеедите ни да ги оовиияваг, че сте по- 

ПриблизнтелплТА сп»йя«»ст на ир-дп.-ияппм » ; джржали чстиичсстеото.
ллнаа на 30(Х) л»*на. I

СОФИЯ, 19 юиии. Запитан бмлгарския

Русите 6 ех* лриеги! 
нвли от Русин Л(' .3»болели ог 
Петмис-гиф га и «одирани н ту
кашната 1Ар«

КОИТО

^болница. Те са 
на оздравяване, даже има от 
гех такива игчисани ог бол 

» слпжршеяо здравиЗллог се изисква 300 'лева 
Тжратните книжа сж иа рисполоаа-нн-’ 

ежтетвено време и общицата, а в д»фя па ича при
тжржнша комисия Коикуренгип* трябва да г- сж*’б- ; лов заяви, яе преговорите вжрият илрмал- 
•шаяват с чл. 125 -127 от зак на да Сюдже1а. п «о. Представен е ма междусжю! шшхата 
ростя и пр«^тц>ия'!иятт. • комисия спиежка ка новите данжци, които

I правителството смята да внесе а камата I и

»иц.«к* каг

Н.з Панайот Станчев, парне
ден в Ок ржж 

сад нд делото по убийството 
* Рустар.^е.дии твжрзе гме« 

:н.1Н ;ц.ш му

комисар при комиснят* по репарациите ми- 
нистрз иа вжтрешиите работи г. Р. Дтска-

всиК'1

И 1СЙКИн а

. »I ■аКметството.ЗМ-1-1



Брой 880.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. 2»
руш- ни, поссшчте са почти унищожени, 
го от добитжка намиращ се на открито 
издавен. Загубите се изчисляват ма мил» 
ни динари.

за гласуване Те са предвидените: данжк 
вжрху оборот:-, вжрху лукса, вжрху играл
ните заведения и други.

Комисията от своя страна е поискала 
бжде попжлиен с некои от 

неа данжци, сжобщени

портфейла сжяжржащ доста 
големя сума пари.

Липите в главните улици на 
града са нападани най вандал
ски от различни гамени заради 
цвета им. Изпочупени клони 
на младите дръвчета висят по 

Вън от

този списък да 
предложените от 
чрез списъка кжм про^кто-концечцията.

.
КМЕТСТВОВАРНЕНСКО

ОБЯВЛЕНИЕ N2 13300СОФИЯ, 19 юний. От добре осведомени
те приближени на правителството/ кръгове 
се научаваме, че е постигнато споразуме
ние между правителствените делегати и ре- 
парационата комисия &жрху списъка за нб- 
вите данжци, който ще се внесе за удобре- 
ние в министерския съвет и след това в 
камарата.

Този слисжк ще се гласува след едк*н 
месец докогато камарата ще бъде в ва
канция, за да могат народ^ит представи
тели земледелци да рзпършат своите пол
ски работи.

СОФИЯ, 19 юний Министърът иа фи- 
наисиите г. М. Тур лаков има среща с пред- 
с дат ля на междусъюзнишката р^пара- 
циона комисия. Г> 'тази среща са станали 
разговори върху пр. дстааеиата л ста за 
гласуване данжците оТ камарата, с които 
ще се посрещ ат задълженията по дого
вора касателио репарационнитс клаузм.

СОФИЯ. 20 юни. Сутр. земледелческите 
нар. представители са приготвили законо
проект с който се иска онищожаването на 
командити то д-во „Куриер“ което до сега 
разпространява всичнч бжлгарски в-ци като 
бжде заместено с една кооперация при 
пжлното участие на д-то^на столичните 
журналисти.

всички почти липи. 
гамените и някои богаташи са 
заставили слугините си да бе- Варгьт, 17 Юний 1922 юд 

Понеже произведения иа \7 того тжрг за. 
зине на закупувач сбора от таксите „надписи* 
Варна за' врем. от датата на сключването догощ^ 
да .31 март 1923 Родина не се с&стоя цо шлпяц* 
конкуренти, оОяьяна се, чо ни 4 юдий до 5 час;* с* 
обед в помещението на В тненското Окржнсно '1'явщ, 
сово Уир- тение ще се произведе нов тжрг с Гчйа

гр.
“Ттрът липов цвет.

Общинските власти требва 
да вземат мерки и запгзйт ху
бавите дръвчета унищоже
ние. Нека цветовете бъдат 
обрани най-редовно от работ
ници и бъдат използувани най- 
рационално като бъдат запа
зени и липите.

конкуренция за същото предприятие.
Приб.шзитедната стойност на иредприя1иет'

95000 лена*
Залог се изисква 3°о в банково удостоверен».-, 
Тжржиите книжа сж на разположение исяк» ср] 

ехгсТнеио врем.- и общината, а в деня на тжрга цУ 
17..,л;ната,к«..мисия, кат* конкурентите грабва даЗ 
сх.а?.к»аяв(п? с ч! л. 125 -148 от закона зд бюджет 
о; чр.ностр и предприятия го.
391-а-1

IБандата в рокли.
Ново-загорските разбойници

Ст.-Загора 1«» юний.
След станалото сражение с 

разбойниците в Нова-Загора 
полицията усили преследването 
им каго пусна пЗтерн по сле
дите им. От два—три дци^сга- 
ват нови нападения в Новоза
горско. Пострадали и ограбе 
ни селяни заяьяваг че разбой
ниците съ брадясали и облече 
ни в женски дрехи.

До тая хитрост бандитите 
са прибегнели с цел да заблу 
дят преследвачите.

Вчера един от тех е зало
вен в гората и докаран с це
лия си женски салганаг и бра
дясал като плашило.

Кметството.

ВАРНЕНСКО кметство
ОБЯВЛЕНИЕ № 13301

гр. Варна. 17 Юний 1922 год 
И. нежг ироилш Д1Ч1шГ на 15 того гжрг за огда-, 

иаиг на закупувгч за врем • от датата на сключван* 
п >1 т-рц до 31 март 1923 год. таксите вжрху таблк 
л*>мнно, билярд, ю-келбанд. шах дама с приблизителна 
стойност 27,000 лева не со ежетояха по неявяване на 
конкуренти, ■ бявява се, че на 4 юлий н. г. в поле* 
щеичею И1 Ьарш-нского Окръжно Финансово ^ цр»- 
«еиие ще се ироизаедат нови гжрюве с тайна коп 
ку;ч м ая за сжгциге, каго офертите по ижрвето Ш 
е приемат до 3'а часа, а иб вгорбто до '4 часа сле] 

обед

СОФИЯ, 20 юни. Амери амското прави
телство с една нота уведоми белградското 
правителство, че то разрешава излаза иа 
америкач^ки капитали за Юго лавна □''рам
ките на договор*, сключен между ое; град
ското правителство и ф. нан. синдикат Флео.

Разградско хроника.
Наводнението в Разград Из

14 т. м. към 5ч вечерта из
лезе силен ветър и не след 
много почна^ да вали дъжд, 
от после и едър град. к. йто 
причини големи загуби Имю- 
чупени са 8—10 год дървб- 
та, съборени са две къщи ул. 
Църковна, удавени съ 16 би
волици малки и големи. 3 спи

пригсжщиге първоначални цени и залози, 
у 1Хр,йнит*.- книжа сш, иа раецолояшние всяко ир* 

тствено нрел.е. в обцинатл, а в аеня на търга ир 
. .1СН..1.1 к >%шсил като южку^чПип* се с*"0ра;ш'и 

гл ;» 125 .118 от злк щ» та бюджета отчетност 
проливи ши а. ;

СОФИЯ, 19 юни. 8 министерството на 
вътрешните работи постоянно пристигат 
депеши от Кюстендил и окржга, с които се 
ежобщава за небивалата и н&з. поми _на до 
сега водна стихия Преливните дъждове 
лродълл-ават. Реката Дгаголница, приток 
иа река С.трума -• п; идошла напоследък и 
за/.ела целото дефиле. В кюстендилско 
всички мелници и мостове са сабореим. Съ
общенията са абсолютно спрели.

Водния стжлб е достигнал до осем ме-

%

Кмете 1вото.

Провадийски Сждебен Приставни и няколко овцн Завлечени 
е една каруца с ХоМ/тиге бет 
коне. Зален ^ целия добрул- СБЯВЛЕНИЕ Н1 3358. В д- и.члпение иа </.«»

•» IV н. г под .V» 2150 пуо-шкч иано в 6р М4 
т к(-ж.1 I 1 несгни^. обязя^ам н1 ннтер.С! 

Ю.Ц..ТС. ,,)одиж6а.а Н; клчща ь »р. Мро. ад^я до нея нр» 
и хора са не малко. | лешчм »р.*йкл и чухна 1Д1Метажпя ежегояща сс целап

Всички посеви, зеленнунови градини и 1 ’•* не пан ансиа от кимлк и Ддц>но покри!
пр. са О; кщожени. | *■ м'-*стчи кер<-л*и.;и. Р.стросна на около 60 кр. м в двор*

В СосЬмя пзопяяиий пппижпжанл 1евинК **етро..-н «оло »>0 кн м. в двора олевю^^ Д ' Д Р Д ; лак ...с | оеп на »к^ло 100 ка-ч направен от намлк ирдкта к
"‘"И с *^снато< ; длр- :зу.а;ана с ки.Т. покрита с местни керемиди с двор о:

Пороищата ежеминутно се уа&жчават -ч .• 1'>; -в м. :;р - р.седи. Тодор Чобан Христов. Мий
стихийно. . * Нт ••в, Шоп--:, общ»иска гора'и пжг. оценена 5000 ла -

Цели.: гп. раи и У^ти участъци са на- ; 10 " Г| ‘^ийско лозя и мести. .Ярлк теме* от 7-3 лек .1 
воднени. Вод.га е нахлула а сабите къщи р ,ло>’ 4,11 {л^а'‘ ‘Гси,иев и СламчоДог„ _.в . _л ” ^ ; ...... 0 ЛИ. 1; Праз ДНП мес'0/и гр ПромМШЯ 0вХЧ1
и повечко от тех първия етаж е буквал- | . . ,. ,а ЧСС!1И . Т.>дор ^бан Христов. М
но залет. 1 ш Па » ра оценено 1СЮ ли., е почната на 3 VI н. г и

ЩО пр.-лижи До 4 1'И н. г. 5 ч с-1 обед, с правонаддаяанг 
^4 часа

I >, пия имз. е собсгкснесг на Никела Т Сотиров о:
I •»* л и. продава се за .лжлга му клм Провал. Акк. Д*в0

лечиет.» м- 
ОТ .4 Ю.*иЙ Н.жанскн квартал ог к й о са 

пострадали пай вече жителите | ТР3, Предполага се, че.загуоите ь добитък 
Дим. Патриков и фелд Нил |
Краев. на които и кжшитс | 
имаше Г20 —1 30 м. вода. |

'

Всичката им покъщнина 
лява и изпоцаплна З^влечунн 
са по доле от тех около^г-10 
хиляди тухли и 80 90 хичяди 
керемиди. Запубите вжзтизат 
на повече .ог 180.000 ле Ло
зята са уби ги 25° . Носените 
30-40%.

.тк
*

Има покъщнини завлечени ог порои
щата. До този момент човешки жергаи 
ма. Цел^та с.олична пожарна 
жандармерията пола. «т асичпи усилия за I 
отводнявано на залетите квартал , и спася-| 
ваие на имотите.

ЦАс К/Нх. Ог три деня големи |
«нглийски морска един _,и сгоааргат ори- ;

граГ ДВ>°тсГ м^ГиГн^еТт 2ахиляРди ! ' ЧИ1,11 1

IЯЗ иижии.гвдм Р

На 17 т м. вечерта в сз- 
лона на Чит. Разаитие в Рая- 
град се даде концерт ог бжлг. 
внолиннет Сашо Попов, вион- 
челиста Иван |4ибул 
ниега Ник Ерман.

ДовЙГ|

не-
комаида и

3 >Ке.. ь купят кмгтите у.«*га1 да пре леждат кчи^а- 
I га .: . ;.г0.га н да наддават всеки ириежетвен ден и час
| 1' * аши лфтта шг

Р- Мроналня, У Юни 1922 год.

ка и пиа

пол наем
Ся .ебеи Пристав: Н Ндиолоасамостояелен етаж 

но-изложение до иентжра 
на града от 2 стаи. салон, 
кухня, пералня и килер. С 
електрическо осветление и 
водопровод Споразумение 
Дт Кенков ул. Венчан — 
до арсенала.

юж-

големо. ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА 
от днес и всеки деи в бюфета на 

приморската градиха 
СВИРИ ФЛОТСКАТА МУЗИКА =

В салона па ореденн ежевечерни концерти от са
лонния оркестжр Отлично уредения ресторант е ве 
че открит Кухнята и ?йзи година е поставена под 
управлението нам.-г. готвач, познат на варненци. 
За чистотата 
мателноста ма прислугата са взети всички мерки.

От Съдържателя.

ПАРИМ:, ,9 ю„к. (радмо). Сжве.ския 
комис р с»,-.н стр.,д от парапиз, гааора 
му е престанал. У.илиьта ни лекарите са 
безрезултатни.

395-1-5

Изгубено е иа 19 того ед-
________________ но женсо теле
с косам тжм ш сив. 1 на 
раст около 10 месечно, около 
пазаря между 12 до 2 
сл. обед. който го с задър
жал или видел и знае нещо 
аз него да съобщи на адрес 
Васил Б. Иванов Дунавец ,.23' 

при богато вжзнагрзжденйе 
в а«в—I—3

ги в които народа иска а йна с ФранцГя.

ВЪЗ-

часа

натуралноста на напитките, и вни-

ДС.» "ГТ,” ДТГ.;: 206

ма- 
«минния раз

1



Год. IV. В.риа, 21 Юиий 1922 год. ЦЕНА 1 ПЕВ Брой 891.

В2ЯРН6МСК7Я ? НЕКРОЛОГпоща г' истинска лп '{чка т*га на сжрие научихме за печал- .
чата коичипа н« мшп*я 
фийскии к >чам.«.

I Оичан>колега телефонист прн Со-

АКЕНСАНДЪР ПЕТРОВ
(2" годишен) 4

Неп1;си.1 ».« ч>ут нри иосмжлкаемнге денонощни Слепия 
нал апара. . г- м», крехка а душа на милия ни колега а ми-
11*1*НЯГа Д( ■ ту шевна полка н т->й посегна сам да
тур:- к, аи на ай .» си 

Ми|МПШ тшйзв № 121. ЕЖЕДНЕВЕН ИМРИЙЦИОЙЕЙ ВЕСТИМ
Абоиамаит) >а една годния ]Ьп ; л’

!’ ~|] зя 6 месеца !00 лепя: тя 3 месеца <,п . смя

Реззим ш$а! Ь Ш. |'рада-|1. -Гжчний и незабраи ми колела.
01 ччуI III' уЛ.ЧТГК С.** 9т ш)пп » I» 2|». I ■ сини
■ •[1ИСТ8ИГИ1! НО 1 ЛСИ К.Т

' ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА
}]\ (Телефонни и телеграфни смобщемия).сгольни

Взриа 1И юннй 1922 г/>д 
396—1—2 Големи инцидент са стана 

ли а ломско, ловчанско, пле
венско и др.. при изпълнение- 
то постановлението «а,'мимис 
терския ежв^т от 10 т. м. 
щото реколтата на посетите 
ниви. раздадени на трудовите 
собственици, да се прибере от 
старите собственици. Околийс
ките началници моляг за нас 
тавлення.

Потънал платноход Вслед
ствие юлемагл буря на 19 
тогб Н ч. иичерта е потЖнал 
турския плпнохгУд .Хула Пе- 
ИИС7И* на Ъ милй от брега 
срещу фанджклнй. (Опасени са 
6 души ог екнп.жа а един е 
удавен

Градоначалството е издало
иарежданйе С което забранява 
на лица но малки.от 17 г.да 
се къпят сами в баните и вжн 
Т)т тех и на ученици, ученички 
и младежи да се скитат и« 
|радинага и улиците след 10 
ч. Нарушителите ще бждат 
арестувани.

Тази ваканция ученички от 
девическата тмиазим ше об
разуват ле: на колонни в с. 
Аврен (Варненско)

Цените на варненското жиг- 
Н) гжржищя «1бе.1С1ват още 
тенденции на спадане. Само 
зимницата е без изменение а 
царевицата е спаднала с 35 
лв на 100 кгр.

1 жобщава се на бежанци
те инвалиди, вдовици 
кр*Йно бедни, желающи да 
получат еднократни парична по 
мощ да се снабдят с удосто- 
ндрения, удостоверяюще поло
жението нм н да подздат 5Р 
явление до комиснята чрез де- 
л«глта на бюрото за да нм се 
"«редели помоша.

СамоуОил се е онази нощ 
■з ломж; с.1 в София А 1ександжр 
II ров. 27 годиш, телефонист 
при контролата на Соф. Т. П. 
с лнция. Попоинин е посегнал 
па живота си, като се е про
мушил с една кама. От нзве 
с мо време на сам. колегите му 
са забелязали една коренна про 
мена в него. Той е станал 
м «лчалив и по лицето му се 
е чела една печал, една мжка 
Кат причина за това негово 
решение да тури край на жи 
вота. се сочат непоносимия уси
лен деночтгщен труд. които е 
изтощил всичката му енергии 
и голямата мизерия в която е 
тжнел с тази нищожна За дне
шния скжп живот заплата. По
койния се и* лзваше с симпа 
тииге па своите колеги като 
добжр сжвестев работник и 
другар. Мир ма праха му

СОФИЯ, 20 к»мий. М-ра иа финаисиите 
г. М. Турлаков направи следните изявления 
пред представителите на пресата:

Преговорите с междуслюзяишката ре 
парацчонна отисия вървят успешно По 

I законопроект з за >анкнотиото обръщение 
I е постигнато вече споразумение.

Мие сме дали съгласието си, щото меж: 
дусъюзнишката комисия да има правото иа 
общ финансов контрол, който е предвиден 
в глава 7 и анекса на мирния договор. Ос
вен това комисията ще има право да бди 
за прилагането из закона за банкнотното 
обръщение.

По листата иа данъците сме иа път да 
постигнем споразумение Комисията иска да 
се впишат в тази листа извънредни иекои 
данъци, а освен това иска и контрола вър
ху приходите от митниците.

Ние предлагаме новите данъци върху 
лукса, върху оборота, приходите от такси
те по министерството на търговията и др.

- Онакчателното сп ^азумеи/^рще ие е 
постигнато. Правителство• о ощЛе е дало 
своя отгодор по тоз з въпрос. Листата на 
данъците ще бъде едно допълнение за

Варна Варна

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Налягал 5,000,000 лева напълно внесен

ЦЕНТРАЛА-ВАРНА
Собствено здание улици: Маичестер и Разградска № 2.

СОБСТВЕНИ ФАБРИКИ:
На гара Дебелец фабрики: за земле-
делчески машини и уреди; металолеярнииа; 
консервиране на зеленчук, риои. месо и др : 
производство на масло от маслодайни семе
на: слънчогледово, сусам, рапииа. мак и др 
и мелница за брашно.

На гара Соколово фабрики: за мар
силски керемиди и тухли, за четки и ка
нели ; за земледелчески машини, мобели 
и мелница за брашно

Дъскорезница в Лонгоза: (делецжи- 
дере) в която, се приготовляват дъски все- 
какви размери от брест и осен. изсушени 
в мбдерна приготвена за тая цел сушилня.

( •

!

приходите, които отиват за междусъюз- 
нишката комисия. Закон-чт за бюджетното 
упражнение ще се гласува д^ес ма трето 
четеие. Аз вервам, че и листата иа данъ
ците ще може да мине преди парламентар
ната ваканции.

По иитерлелация г на народния пред
ставител Драги, в, м-р Турлаков заяви: тя 
е един частен дерт, зад който може би 

| стоят други дертове, но м-ра на фииаисии- 
те ще излезе г.о-силен след нея. Ако въп- 

I роса се разгледа и камарата, аз с докумен
ти ще докажа противното иа твърдението 
ма иитерпелацията и ще се види, че Тур
лаков и негов-.те хора не сз контрабандисти.

Приема влогове по спестов 
ки по които плаща 9 
хва, независимо от това. влоговете участ
ват кооперативно в печалбата на банката.

може

!Ж-

годишна ли-

вследствие на което горния процент 
да се увеличи на 11—12" и повече

.171 3 С ФИЯ 20 юни. Таз-» сутрин парламен
тарната комисия по м-* ото на финансите 
имаш. заседание, в което взе участие ди
ректорът на държавните дългове г. Стоя
нов и г. м-р Турлаков. Разгледам е б^л за- 
ко опр. за изменение залог-а за 6 
заем. Между другото е решено да се даде 
на респек ив«ия м р правзто да построява 
нови железници и да пуща иоаи серии от 
заема, оито да се пласират всред н-гееле- 
нието в района на което ще се стрри ли
ния. В днешното си з^с дание землед. пар
ламентарна група ще разгледа ии>ерпела- 
цията против м-р Турлаков.

и др.

ШШШШМ ВАЖНО ЗА ЛЕЯРИ: ЩШВД&
IАНГЛИЙСКИ КОКС ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
I Ценя и условия много износни ще намерите при I

I БАННА НА СЪЕДИНЕНИТЕ 4НДУСГР4И ВАР»)А |
I П1 - улици Мзнчестер и Разградска № I

■ —--------——мяурдрддднЛ рТ

нар.

минканигм

Днонни. Д-ьо Капмт. лв. 12.000.000 - осеек резерв, капитал.
Центр. СОФИЯ. ух. Леге 2 Клон ВАРНА у» Цариградска 21

СОФИЯ, 20 юн»1Й. В-к ,,Независимост“основана от

ВАГ1СА СОММЕКС1 А1.Е I Т А I- I А N А
Кашу лири ИШ ШШШ №!ЦН ИИ «Ш. 176.М0.М0

Централа МИЛАНО. Нпоноае > ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
НЮЙ0РН|80

баш* пиши шиш ет Вапса Ьшмйв Нанапа

пише: в парламентарните кръгове въпре
ки видимото спокойствие, на ново за очна 
да се говори зз ми истерска криза. Мини
стър Турлаков обаче не само не подава 
оставката си, но излиза пред колегите си и 
групата с пре енции да знае по-добре 
от ясички^какво требва и какво не требва.

Позиция га ~ся~Т€Щ «^ета^за закрепената 
който имал^лред

иС<31

е Австрия, Аржентина, Белгия, Бразилия, Колумбия, 
Перу, Ромжммя) кореспонденти ■ ■синки д*рл'а»и. 

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ — и от успеха 
сжюзнишката комисия. Докато м-р Стам
болийски и м-р Даскалов се смотат винов-

между-
>С1

Ипклсирянг и шкпширанг ня полики и дрми 
Изпланишис и н сдаване ня чекове с)>сш) ‘ила!врим и ;*".ий 
Пягиснни и тслсграфичсск и преноа*.
Иа.шванс креанпш писма

юис По КНРЛИТОРНИ т:м1 
юое по СПЕСТОВНИ КЛИ;
ЦИ0.1НЛ сгикоид С.1) 
ин и лем н чужди

; а. •>< < >н« ► н
ни по последнята нота на комисията, м-р 
Турлаков си приписва заслугите да е вне
съл мекота и благоволението на комисия
та към кабинета.

С една реч до като другата група дава 
доверието си иа Стамболийски и иска бла- 
ма на Турлакова, комисията бл мира п /.р-

ГГКИ ш>
Ж..И с 6

жбл. документи, кредити вяриянтн" ч п>
валути.

Вло
Вяо

С1И>(■а 1) VI |||: с 
'..Т11ШНЯ литва

Сия
Л»г\

срещу Италия 
I, Циркуляри11 са. платими беа предизвестие.

■ Д1

оа.



Бройка,.ч .ВАРНЕНСКА /с*г< х.
доверието на вторите. Всее*- 1 в»вго е пострадал квартала Конйозица • 0соТЛ

яо *е$*ду улиците .Иблр-, -Царибродска*. .о» 
ртчсиа-. .Нишка-, .Климентина*, .Овче поле ^ 
тр. рдето водния стълб е бил на един до Дй. 
яшхрш височина.

Наводнението е причинено от пороя нд*. 
епь»* „булина ливада*. Водата е изпълнила ц 

на къщите на височина повече от два и» 
'тра^ Ооередени са и са направени негодни * 
И5>да=ене повече от 200 къщи,' обитателите ч 
«&«ота> са ос гинали без подслон. Малките КАщу& 
ат и» уж ~Ибър- са пострадали най-много. ф 
«ш«те им* са подринати и живеенето в тш_ 
дояем*. Цели купища покъщнина изуокрещ» 

по дзсрищата и улиците. Гледката е гч, 
«лцзяодяяма Малки дечица изиокрени плачат охо 
ти& пейките- си.

3 сутгодата са извършени много кражб. 
.Док*-:- едни са спасявали децата си, престд- 

«иииттж са аяааяяи в наводнените клщи и са с 
Р&6&&1К. .то-цйнните вещи.

$**гС пожарната команда с маркучи изчер ! 
ва веда па ле зимниците и низките клщи.

ЗДчръ- *а псосветата заповяда да се оск-| 
бедя- ^чилищвига .В. Левски* и .Трайко Кит*1 
че*-, йа. да ®е настанят пострадалите, а м-р/1 
на всичката е разпоредил да' се използуват

т лмандариерийснм части за попрам] 
на ©рутфшлщ жилища.

Днес бела свикани в общината членовете «I
разлените д-аа за обмисляне алпроса за слб»| 
ране -• ежещи* на пострадалите.

Отмела е била извънредно силна в Гори»! 
Ба«г. де-л» е €иоа придружена и с град

Един долени** заедно с колата си и бивод*- 
. те е бнг ьлочен- ег водата чан до .овчата нупеят 
дете «гбив квжесен /давен. В Ьулчна ливада“ е 
бил намерен- 14 годишни» Милош от Г. Баня.
В течение «а лят часа са паднали 43 литри &МП 
на кв.

11рИЯТН0 “НИ в дз СЖОбщим,
че нашия колега, редактор на 
пловдивския вк .Борба*. Пе
шо Пояов се е сгодил за г ца 
Мария Калайджиева, учителка 

Честито им.

Нормирани са вече таксите за 
кжпане в студените морски ба
ни през настжпващия сезон: 
за кжпане 2 ле., за гащи 1 лв. 
и за хавлия 2 ла. а за деца 
до 10 год. по 1 лв. за к* паче.

Обрмща се внимание из 
файтонджните, щото през вре
ме, когато по улиците' на гра 
да има голямо движение, — 
да бждат по внимателни кога 
то карат. Завчера — 18 т. м 
срещу II уч. насмалко файтон 
щеше да примаже едно 4 го 
дишно дете.

вите и дава
ствие на това създадено е едно 
ние очевидно ненормално и иеудър 

Говори се за скорошно раздел
всред земледелския слюв, разтурване
камарата и произвеждане на нова 
дателни избори, което ще донесе иоа коа
лиционен кабинет с участието на крилото 
образувана около Турлаков от земл сипни

СОФИЯ, 20 юний. Получен те в столи
цата ромънски вестници ежджржат ста1^ 
по налраззиите постъпки от романското 
до бълг. правителство като предупрежде
ние за четничес вото.

Ромъиските в-ци признават, че но от
ношение на Ромъ^ия българското пр; 
телство е било лоялно и че з Добруджа ие- 
ма никакво четничество и йко при все това 
Ромжния се е съгласила да подаде нотата 
това бил » направено от солидарност кът 
Югославия и Гърция. На ромъиското пос
редничество се длжжа о и смегчаването 
на нотата от ултимативна з.а предупреди
телна. От когослааяиска и гръцка страна 
още не са подадени никакви ноти кжм 
Българин Очаква се, по обичаен ред, те 
да се присъединят към ром ли. йота.

ЦАРИГРАД, 19 юний. В-к „Ефимермс“ 
ежобщааа, че лигата на народите е пригот
вила един проект за автономията ма Мала 
Азия и Тракия.

ЦАРИГРАД 19 юни. В-к Проодос ежеб- 
щава: в цела Тесалия съществува силно 
брожение протиа правителството, което е 
отложило гласуването на аграрния закон. 
Селяните са заплашили правителството, че 
ако не бъде гласуван закона, щели да о- 
бяват селска диктатура.

По-*ататжк в-кът пише, че сръбското 
правителство се е занимало с въпроса за 
продължаване на сръбско-гръцкия съюз 
с още 10 годи/зи. Гръцкото правителство 
проявявало същото желание. Съюзния до
говор изтича през текущата година и тря- 
ба да бъде подновен най-късн^, 
август. Същия в-к съобщава, че ^\-ъцката 
камара е отпуснала един кредит от\с0 ми
лиона драхми зз колонизацията на Тр!

БОРСА
КНМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ

София. 20 ЮНИЙ 1У22 ГОЯ.

Швейцария 
Ню-Йорк . 
Лондон . . 
Париж . . 
Италия . . 
Цариград . 
Ромжния 
Германия . 
Прага . 
Виена 
Б.-Пеща 
Холандия . 
Югославия. 
Белгия . .

2866 *
664- 

1278 
73150 

92(20 
9550 
4560 

289 —

668- 
1291 - 
735 - 

92 40
46-

290-
I II 1 15

1580 • 16 —
200%— 202 — 

1230| - 1245 —
Общинския театжр през из 

теклия месец даде 29. Пред 
които

пал в общинската каса при 
ход — 43,421 лева.

т - ър- т*дот*-чеегзо неотбелязвано до сега • 
Омесен© е тоиоаината от оошннекотостошшать

жито. ске ^ишгнмцата на Серафим Дмге 
лов По свеае-ни* ,ж аато на железниците напои

ставления ог е посгж-

ненията не оа повреди на ж.-пътивта
линияФалшиви грошове са зало

вени по пияцата в големо ко 
личество. Фалшификацията им 
е много груба. Просто изря
зани са на кржгли парчета, го
лемина колкого 20 ст. моне
та, метал някакжв с тежина 
като сжщага монета, и парел 
дани на фишеци по 5 ля. 
тези фишеци са праве. и по
купки по пазаря, Гражданство 
то да внимава когаго му по 
паднат фишеци ог дребни пари

Оирлжиия ежвет. На 1Г» т« го 
се откри редовната сесия на 
окржжния СЛфСГ.

В пжрвото заседание се из 
Сраха; председател и секретар 
иа ежвета, бюджетарна, пр»- 
шетариа, отчетна, пжтна и нн 
вентарна комисии.

На 16 того. чете изложе 
нфето си окржжния учиЯнщсн 
инспектор за ежетояииего \на 
учебното дело в окржга. Ста
наха оживени разисквания по 
това изложение и на 17 того 
се гласува резолюция по уче 
бяото дело в окржга предло 
жена от землсделскага група. 
Следтова се чете за ежетояннет 
иа пжтного дело в окржга ог 
о/ржжния ннжянер.

На 19 юний чеге из.ю 
женяето си джржавния агро 
ном за ежетояннето на земл • 
делието и отраслите му.

Миналата вечер в Хасково 
е застрелян Пс7ко Димов от с 
Столетово, затворник, конто 
се обвиннва за убийство на 
собсгнеНата.си жена.

Обаиняекия е откаран в сж 
да, гдето е четена приеждата 
му по делото 
на 6 години загвор.

На вржщане <жм затвора 
Петко се питал да бега и 
сгражара с два куршума го 
Уби.1.

през м-ц
КМЕТСТВОВьРНЕНСКО

ОБЯВЛЕНИЕ № 13301ПЯ.

!•*». 1'<зцшж ПГ >.‘вил 1^22 гад.
Е|кяШ' дмнке вц 1 • г-»п> т*рг за <»тм

Д*7.ГДТа 11.1 СК.1**ЧКЛГ
РШК1ШК иарзт «а'»* 

ма с аццблц.и:теви

БЕРЛИН 19 юни. ^-к .ч^осише Цайтунг- 
обигродва едно официално комунике на 
руското съветско правител тво. в коет^ се 
казва, че Ленин страда от една 
ляма преумора, придружена от едно 
решно отравяне.

Е-к Журнал се каучааа ст Берлин, че 
германските професор» запо&едали на /1е- 
»ина абсолютна

11МН ’ Д- * 3.'Ч>Г . 3'Р»*И5 * ♦» Г
" -
■гамж

дмного го- 
вът- домач 

ГГОЙГП ст 5СН.*./ -1 .«/ икгТарху корито *
• вк* с: 17 ОШ ^ев,^ ш.* яи; .

бхстоях.1 и»’* №•«ц».«•;. *и> ан•««.т.^ита». "бадява се. «
на А к*^цг; ».г. п ч а^ да-дав*"; некчт -икрдж»
•капане' -й'■■ ^к,иц, |шан.хкг нови гжр.ове *
тайна к,.*|;ку|Н'И ки ал рдьи.»г ■Ь«*^г»г** п*» пара* **>
ще се орцолитд 1 а ддщ. е а? - з с дь 4 часа с.:е1 
^0»‘Д при гкдцйзт и*..ри ‘1шчА.а^4аг- и»*на и ьан^в.

ГараБиитг пчл/цй с& иь з. «па»»НСЯКо арг.
СЯ1СТЖ-Ш- - мг !• 'бяшу.Е-а л * д**«» в«ь гжогя вра 
та;р;кн.л, к \ исия. кат- ■ е** саобри;»11^
с ч. 1 4 1. 4.1ГГ»—148 иа вшгивш ка •гведис- са •*гитвисг;| >| 
предпрвяин»

почивки и го съветвали 
временно да напусне Русия. Ленин 
настани в едни санаториум 
на Дрездеч.

ще се 
в околностите

СОФИЯ. 20 юнии. Вчера след раз
рази в столицата една страшна суря. придруже
на с пороен длжд, който тран повече от 2 часа 
и причини наводнения в крайните квартали Най-

\
Каетспото.На 7 идния месец и Взрка |уч,Ч- 

те^софския кон-.!
грес. нз кии:ч ще ..раед. .■-> | А». Кржстеч и Ив Стефанов 
взг-предегзвигс.-.и -р пи ! щ открият местен мушкален
•ЗЗЦНИМ* В Ц.р. !

През последната I 
били износ спи ’ 0 в

392-!по музика при вар
ни». девическа гимназия г-да*ще се сж-::ои

чт огц ул би зс. ****
1ГИМГМ5» |» Ц. СГТ>«в- 

♦.щ «I. 5КНН I I други- клг 3« 
"пш ь; >ч;;«саонзи зФ

иа ■■ меним е Бжд: ао
ски ■ * ” л.?>. ;5ш»кд' та Иване» 
________________-• ,’-з. ,

нкпУпрпвлоюш
(курс з ученици и ученички 

им.,умсн.ч1.|ид музика

Куриозно дарение.
щедрост

21з ч т м Се явил пред 
управител ле ..*рн на иливлив- 

б -I ицз

ЛИ ЛИк ..ИДЗЦИК ТАфСИ ВПДЯО- _

ляща рабига или евектужяяг) 
еждружник за проджлжемк-! 
на лредг.рвя:ието Справка

:-2;

е им,
у ,к , г 

решносга 2 «»р ,. 
лени овчи кпжи. ца , 4,. дакцкчга .-1а К Ш|| II ВЕЩ!• И,
65 агнешки в

сб джама :
ксна. два 

тезгяха н други калко упвтре 
бявани Споразуиеи"® ул Цвр 
Борис" N4 1.

4П0.1МШМСЖК МКЧ2ДД ПЦ«*ЛЧДЗ|М;
,*то •- Ь

*ав—к» тисЩийоо
*Ии\к Дщшти, Об

зриштсЕГрад И с I, 
совгра.тск > 
кого орехи Ьла: I 
с бил релжч 
де малки. п-вред»рг 
вите не са

ска- а дАчр.квн
Аджаров. един *ич

;>и- л р
й Заз 
унви-*
свпи»

Д.тии-и*
Педи»

«3«ОС| даг кгмиш >А*^****

Плдчзл град ко.!- 
мренис. че 
рая ! гажр 

.иа посс-
0.1СМИ

' Т 11 !0-
ВДИЯСКМ и К.-П му 1! е.1Н,

: -рпа ПА-.лаа с бш-.н :а <ая-;жл 
че е готов да 
болзитс или на болницата по 
наз.г! какго

ПО {'ГКаХКННО 4-
твад»
ГК?-к

178 I 8 ти
е Ти

-*»ег*5Ь ал 5- « ч. .
«•ЖЕИ4Н вмешмв

н е
и подари на

■Ое.;.)
на 19*701Изгубено е 3 ед
но женсо телеЦените на

(.ви <«.*«/ра $ ,
ла. 1 кгр . Х-фман 
Сгамимжка у., ;

намери 1.1 пи-добре 
с>м упр«в<:геля Последния ся.- 
сгзви.1 чрез

пашкулите па 1 1 
п 110 
1 1 2 ля.. 
Чирпан 

‘ * I. Пловдив 
110.

Дшаицае*того: с коежм тжмчо син, на нжа-
КГОЕИСИЯ ПркГОКОЛ са«осто*«4Д1еп! етаж — 

но и^лпжвнмне ш*нт.*Р* 
на града шг 2 сшавь. са-та»* 
кухня, аадрашм и 1
електрнчеежт дсавтле»к< 4 
водопровод С-шфШЗф***"* 
Ят. Кенко® уя; *Ввчнаг 
до арсанлда. ЗЬ5—

раст около Ю месечно, г^коло 
паззря между 12 до часа 
сл. обед. който го е ааджр- 
жал иди видел и знае 
1а него да гжобшя

зл дарението и назгичи.1 суми а 
зз лос грейки на па-оежждат го »«» ,Ф жда 

внлкони за губерколозните“ от 
града н окржга. Ца 
Дарител ;це б^джт 
гри ле.ла на Леизпесген Ола-

82. Лоьсч 60 
на 15 того жжлги 1 и 7 нещо

на адрес 
Васид Ь. Иванов Дунавса 23 

при богато вжзнаграждение
ЗУЬ-2-3

бели 60 - 1 но ,1а щедрия
потвегепнМинистерството на народна 

нара ..трос. ета е разрешил.) з геде1ед".



В рна, 22 Юннй 1922 год.Гв*. IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ
——  ■ Ш1т ■ ——< ■ чм ■

Съобщената.
■ Г*иъ Ф. П. Бейкъръ, Лссн/Ш на Мжлийскии
I Яойлъ въ
I ско СЬСЛОВ 1?
I Ив. Сапу»«;« •
Р НШЛ1’ ск- ио I
$

Брой 892. .%
вдрнбнекй

Р*•••*•• « ьо^шава на Варненското Тьргов 
<• охния му служашъ Стефвнъ 

Як е уволнень и че той иЪма нече 
ЗУ1-2 3

Iпощя че

ь е ■ шията му.

с не стаи. шшр | 
и о'шу шш - ■

•иц.' Ц.фибродскз и Габровска Я
• . се продава. По на Я

ки _<л н. нгорп на фирмата Тмтев Я
А гАят---.< в О'^разумение при Никола Ята И 

г рз Ни.мклар 384~2^-ЗЯ

:И Ш ШОЙО ЗДАНИЕI на ъгъла
бл.изс

щпгаа тт !Ь 121. ЕЖЕШВЕ1 ИЯФ0РНДЦИОВ:Н БЕСТШ Реша* Ялй-:е V. а 3 сто

Абонамент»
та Ь месена НО

06.ЛЯ ЛГЛ1Л г-.т 
лея». »т -. е я I V

♦"
ГГЛ*,-ГЬС~ ЯьЗКГГи

Г-ца Мара Димитр Рамкова М, ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-н Христо Иванов Т _ лен сдмм оратор на
споени •* (Телефонни и те леграфни смобщеиия). публично събрате натъкна

) Варма !9 н>ни.« 1922 юд < ' . мисълта «а воланите ма иаро-
I в-рн- «-■—> ___ к*: СОФИЯ, 21 юнич. М-ржт на финансмите ла ДИРС 7 й мм чр аИоА0-
Г* '" - _ : Г. Турлдков вчера докладва пред зГмлед « клушил -*
' ПСТМТи г1ППиЧР1Д Гларлз.^р» г?Улл резулта ОТ ЛОДСИИ- « .«,<• :» дк,
Де I 1>КЯ П “ Л те до сега преговори с междусжюзиищна- Жи.„.мж. ,,оято,п

В , та репараци на комисия. д,,я„ ,р,л., „ «
Дс кладжт се базира на постигнатото , -ушмт , . , во.

(Ь с оразум ние, оето б ; удобр- ио от гру- „а

Е I пата по принцип. Та,и „мац. , „ран. но
Министржт ни заяви, че преговорите са; см0 чг , в„„

® | успешно приключе и Постигнато е спора- „м. г г,«лу «д„ греша, 
М зумение, сжтласмо което ще се допжпни ! ми10 ,, «сДстан. е осачкя 

ЗЗКОНЗ ПО изпълнение мир ИЯ Договор с! и „ нася народа мЯ 
® ] следчята писта за данжчи а обпагане: да-! Понож«»«и «ос™ иргая- 
Ш -,чк гжрху пукса и оборота, данжк вжрху | „«мк.Логато нарои на се 
Е игралните заведения и джржави-те лота- ! м.,уи1в,Ше . са„нге аоднчабе 

рии, постлпп нията от таксите по м-вото ! 
на тмрговия’*!, брутния приход от държав
ната печлтипца, чистия доход от джржав- | г, ера«йолм.йчесмвяеЧ|Мосг 
илте .уиин.

7^- Водачи н народ.

По случай сезона в техническата гроизводителна 
работтница на Братя Хр. м Йа. Овчарови IV уч. 

ул .Ботева № 13 (доташйолу*. Ирабо ват 
двтт файгончета м колички с гуиени олвидажм 
По качество, изработка и цени мнмуриращи ез 
реопйските такива Приемат 1в по порл^и и по 
вкуса на клиента Винаги изр*.оотени готови ф.:й- 
тончега и колички ще камерите на склад е пог
натия н прочут мебелен склад на г Андон Андо 
нов |До старата турска баьн

С почитание: 60ТГК8 ХР. И И! ОВЧбРСВИ. Е

®

0 ■

Е,
II .

н • мемориално и литячерю 
положение. То-1* тАрммгерим-

1ШШ111 шика 1№№ Ш . И наистина ако се трем а 
В таксите т ми истерството на тжрго- ,..„жог„ в„с шс греб-

аията опазят провери т тегпипкмтад 2! и]1; 
ми;., ла., такси .от регистриране тжрго1«скн „ ...мм „ г„.лг«р-
и индустриални «Мр»и 350 хип. лв . дан- , . .................... т мм ^
си за правт дирене м - м и кариери 3 мил.
лева. от продажба на рими и теглилки 1 , нгтомт»воаИб—
милион и 200 хиляди па , брутния приход „у <к с „сг0.

82 и «.варил. «пЛто нк.ше
ига п рлиете см м се на 

:л4ше. Г доЛре, нарастмалото ;

Аноким. Д-ЕО Кьш. ХВ. 12,000,000 - С(Ш и:ея. копито.
Цеитр СОФИЯ. ул. Леге 2 Клон ВАРНА у; Ц.: и;р д.| ,

ОСНОВАНА ОТ

ВАПСА СОММЕКС1А 1_ Е I Т А Ь • А П Я 
Ихмш ам 1Ш. шаим

Цмтрапа ММ ЛДНО.. Кезвном. « ЦЯРМГ1»АЛ, кеч
НЮИОРН; 80

Шш )ШШ1 ИНИ П И . и*-1 -

I1б№№ »Ш.,ЙЛ*.0
гг

от длржзвнтта печчтмицз 
ПОЛиВИНТ ммли и . лева. чистия дох.од от 
.дините 22 мит .о а леид от дачмка н ",рх 
лупса, оЗороти н ии рали* те за:з «ден^я, или 
ясич- о около ЗОО мил. леел годишно.

В «хмарата са внссзчи почти всички за-

охоло
нпоивас »иуиицкпзп.г^адраеиа

-Б. дсм .кра.мческо сж чмачмг у яа- 
рчтл вс^й-тствме печалямя край 

, на -. 4«а такава политика по 
конолрое ти и са сложени на д--ев и рс/й- , , л твжрле много поука м 
^нес и утре ка ларата ще ги гласува на 3 , , жяШсш
четения, след кое о щ-‘ бъде раз-уенлта ж, „Лл>.1Г„ с и^0 «ртви 
за един месец По «ти иси «ми ч тенове от мл:>и ,,жш№ 
ре.1ар (циомната комисии Лмименаг за чуж- н лл.,иТС „а^одми требвала 
бинл в отпуск Гук чц • остане само тех «и- сс в..т>1вмг „ м?олл _ г0
ческич персонал д • изп * лне *ие на постмг- ИСна ДАГ „ Т(>м е яо.

вата ера комго той мертае. 
М)р01*г йена мирно кчлгурио 

деиии. т се р зделчт на I рл. к >те. ори •. и:*.■на .гтаа иска еждруже-
които у: се обл 1глт с сиецм пич пат итй и в,.,.,.„соч».»г™»»и„гк>р-
и се предвидени д .е «си-те«и за облагане . ... «тн и. Да сс .-.онопт 
играчите. Пжраата е чрез входни иар^г'.', у яцюзе. по
втората чр. з облагаме ог спад ален дЖр л, «сго.«т. «,д„н
жазен . и ролйор на всяка иоло.|адиа^ти _„,с; ЦсЧ.яо „ „ доловят. 
Размера м.. облаганията ще са ежобраз.ва и д< « насочат но зяре«- 
с раз сда на заведенията.. С това м-ра на „ ... „ сгптнх м при- 
финансиите н«та. че млг.роса за репара- ин.( «,Д14<1И :а1< тр*бва да 
ципите и п^с^то ои енциата. к'йто вц г- . 14 (-|^|<..я1, вжржовимгг

> с .о н« • ка в \дачвте нлр» л мм., 
Чие ..режмамивме сждб^мосми 

••и. ог прещемхвта ма конто 
мяу емг 6.К.ДНИВВТГ на ка-

ПАРИЖ, до .оии. Агенция Райтер обн - ; 1 .«-‘страната.ама
родна ог Лондон едно ежо.щеи е. в което « * г ис* «Е»' ’
се клзаа, ч а официалните кржгове там ас4 . ,ом
сжжаляа > задето тржцките ласти са бо«- у * 1 ’ « ст «■.<» я» л»а*
б рдирлли СамсуА. кой.т е неукрепен град I ’ ” '■ ' •"иг* п а“а
-Гоил и;е направи ангорскит< управ ици по- ьа *’ сг в го,м тл 11
упорити г.о омлро а за м ра. Бомбардиров- м в*-и«^лм с елките и теж 

мернр дорс->ите турски брегове ще " 
нови на-

п«ру, ГомаивЯ) ньргелондеи >н ■ В! <тни д ьра.ааг 
ИЗВЖРШВА ВСКЧКМ БАН1.0ЬИ ОЛкРЛаЧИ

% 3
«'.и чс 
И.»
11*'*' “ ■*■ 
..чиьлис

.- *1рг

6■ет
ил с--* 1 С

И Т аВсямнм чзд-:пвн» кейове срешу 
„Цярнуряои-1 си. пяатммн 4«л оредеГаевс • ее.

а <1*ст^к*.хав.яа>'^яаА\,л9ш»-ттгу

натото сгТоразум^нне. 
След законоКм о ига а - играл 1-те за не-

'ИРЗ(И4 '•* а1 / >хл \ ГУМЬНИ ТОКОВЕ *
г|т1 сж1 
-! V по трайно * Ц

1 Ж ОТ К0ЛК0Т0 |п'''4 о
«1 -д»у’л з печата, о ликвидиран, сн > тол о 

носго п
ЦИЯТ.2 3

на «онц сии'~е

ат и клаузит на проекток.хнаен- 
контрол и*»д митниците и даз..не

-
<\.ч »Л)м

БРАТЯ ЗДК- РЯН-РУСЕЕГ**лин швпавтш« 21- 
1 :агй*я за хи Ьл*оо ■ 1И-» :д. иа;>-дмм воаа'«МТф им 

поста см. Мммлката м
окуражи турЦите д.а . редприсма^ 
сипкичоск» ..зселв«зння нз гърците от край- ]

Заилрпн. ’ * Т Л . N4 ,

-рс-м -г I на дтмагогимгв, отде- 
и л* ид«г тя Ла работимбреъшето

Г4.1 I НЛС кА* С ДЖ .11 ма 8СЯЧ 
кн яеги" и :;-а «лами «а |га«м
с'за»а,*Ла раЛощн под двк 
- ячлд -а нег >йо Величество

У Ш А М И СОФИЯ. 21 кзний Нощес в столицата 
се изле нов пороен дж'«Д. който отново из- 
пжпни коритото на Злздайсктта река и пре- | 
дизвиха ноза памнкз з крайните квартапи 

Много от полуразрушените от вазчера 
нощес беха дз^азрущеия. Бед .тви - ] 

то се увеличава. Комисията за подпомага- | 
броя нз които наДчич аз

ц
,I ти• I «»р из п; о-' т я р.

МетпсП КИпдег, «к-мицтя^г,, •««• прие-:* пл 1 
та »*м тук в I *.»"•; м<> адт-тмч. г ” к« - - .1 .н • ч .-*о 
ре.ли» гоаеммии жушлжм Ггс 1р-*мух аем 
ченм хх'кч. «а нокрмаайе хря»'«. , • ^юки. ка-.л
«~ЛЬ1ЦП им -рмстигн-тха конопен.! марну-н! ь , .ск . . и 
цтгини П гпрлсуновм КО.; м Мостри итпратаяе дзрот

.11 СТО. ПЛЗР-.ЯТ1 на вово-

ТТ) «.
IV- 3I* къщий5 2(1!ПИ1 1«И-’Л!

но- пострадалите,
2 49 БРАТЯ ЗАВАРЯЛ РУСЕ ♦♦
2 [ .«фин '« ' Н V»- -3*1-9 *Й 1... р -. -



? тт* мта т>успрЖйЯ 
джлгогодишея учимел 
орги Попов, (-1^ годиш ) Уб^Я 
ството е бяло извжрщ*^ ‘I 

На 20 т и ял ул. .Лае- 18 септемрм 1921 г. * Г,_Д 
ренти* кжм 7 ч. -сл обед в дом ид учителя Кжм «•/, Л I 
домжт Ял Ммцл Марьогмч е вечерта кахжлтват » Ди И 
избухнал пожар. Изгорял е ил Георгд 3 маскирани и *,Н 
п -да нл втория етаж. дрсхи. оржжет лица. от които .^И 
гардероб и др. мата с пушки, а други* с

Г1< ляцията в опига ей да волвер. Един от мжекиращ, -■ 
открие от кжде е предизвикан лица е казал на Г еорги (х,»И 
полира е намерила шише с ийщ се в туй време) да стаи? I 
гал зад един гардероб и един Неуспял още да стане. ■ 
бастун. патите го грабват, мзвисаг ГоИ

яа сред двора и го ластр»., 1 
ват с револвер («пусто е 6* 1 
ло сжпротивленнето. «,*то к Г 
кале да окалс^жеяата м син*, 
ча Гкпов). Разпитаните 121* сви 
детеля. сочат като фактически 
убийци: Илия Симеонов. Кос 
гадии Иванов. Димитжр Кос
тов и Георги Маринов Квшв 
ша — от с. Руслар.

В 10 часа вечерта, слеа ка
то се свжршиха одедоарвтг иа 
адаокатште г да: Канев, Ва-

..«АРМЕНСКА ПОЩА"Ст». 2.

х р о н и к л18 хил. души, е издала логиз «*« «офий-' 
сиото гражданство, в който излага плачев
ното ежетоямие иа пострадалите и остана . 
ли без подслон да им се притече иа помощ

Комитета е образуван по инициативата | Вчера преда -1 ”•
на столиииата община и софийските жур- Нар* посети нииодвсихте иизр-

Т.-1И Той отпуся* ПОМОЩИ и» 
посградмиге сеиейстм

.
н

иалисти. Днес елеци :лии иомисии тржгнаха 
да ежбират помощи.

СОФИЯ, 21 юний. Сжобщават от Цари
град: Туй се водят преговори между »*р- 
хоаиите комисари иа сжю1ииците. за да се 
определи точно програмата из комис-кта, 
която ще бжде натоварена да изследча 
жестокостите иа турците и гжрцито а Ма
на Азиа. Като се установят подробностите 
ажрховиите комисари ще пристжпят ижм 
назначение членове нв различните комисии.

СОФИЯ, 21 юммй. М-ржт иа просветата 
вчера в бил посетен от професорите Цонев, 
Бжчварое. Райков и Стоянов, с които е тре
тирал вжпроси изажн и оиоло университет
ската криза. Мииистжржт очеиаз, че про
фесорите сами ще направят постъпки за 
разрешаване на кризата.

СОФИЯ. '/Л юний. Земл. парламентарна 
група има заседание, в което се воним а с 
сжхраияваие сумите иа малолетните нас- 
ледиици. Тези суми ще се сжхраия <ат от 
джржа
има ще бждат внесени а иояив законопро
ект ва наследството.

СОФИЯ, 21 юний. Българското прави
телство е вржчило чрез пжпномощнхте си 
м-рн а Букурещ, Белград и Атина отговора 
си па ержбево-ромжиско-гржцката йота по 
чатиячестаото. Правителството отхажрла 

ята нн ежеедиге и настоява за

Запарка се «■.«;» ог < .офия 
идищ от Руен* г Д С По- 
лон комунистически лидер от 
Варна, който бе чглеи в из-
ПЖЛКИТСЛШЯЯ КОЯ1ТГТ П* 3 -им 
гериацмоиал в Москва.

Оттег лелея се «я полигмчес 
киге борби от 2 — 3 години 
чмеделски водител Д. Дра тис в

БОРСА
КЛМЬИО СКЛЮЧЕНИ зделки

Софи*. Л Юннй 1422 гид.ог мсколко седмина проявява 
д си нос I.олема а1нгаци.*ннд

Той обичо.1н.: Старозагорския 
Олржг. в наско) * ьждмамерявал 
да обиколи и Изрпсиския.

2790 - 2800 —Шв> Г* дарил 
Ню Й»р«
Лондон
Париж
Италия
Цариград 
Ромжпня 
Германкч 
Прага 
Виена 
Б.-11сща 
Холандия 
Юг ос ’ 2 П Ю*
Ь«ЛГ»Я

653 20 6.: 120 
Г20<. -1275 — 
724- 725- 
9150 92 -
94 - 94 50
45 - 45 40

282150 283

Отменено е по.таиовлекието
на мимисг.рская ежвет. на ос 
иованис иа кое; дирекцияга 
!*а трудовата поземлена соб- 
ствев'>бх/бе' разлорсакла всич 
ки п севи на от и*, тнтс п<> 
1»ч«яз та повеял I-всгяеност 
н;мя да останаг на егврчге 
им с опаки, които да прибс 
раг реколтата, кяго с гехма. 
Поради гов1 нареждане ма 
много места са ставали кжр- 
яаяи (бивамич между новите 
и стари стопани на отчуждени
те земи.

101»!-
15-00 15 80 кжвчмев. Ал. Василев. Сгаиеа 1 

Нейков и Ал. Иванов, са-|9.У- 197те банки. Сжщесгвсии мамене*
динтс ведно с еждебннте м- 
седателя се оттегляха на сл- 
нешание. Мнозинство народ ог 
С. Руслар и тукашни гражда 
ни пжлняха еждебнага зала * 
очакваха да чуят прмеждата 
по делото. В 12* а ч. «чера 
се прочете Вердикта. в кой го 
на всяко питане се отговаря
ше с “да*. В IV* ч. ежджг 
произнесе резолюцията: Идя* 
Симеонов се оеджда на стр» 
доживотен затвор: останалите 
подел дими се оеждиха на по 
15 г. строг тжри. затвор. Вжн 
ог това наказание ос алените 
се заджлжаваг да платът обез 
исегеине иа сираците и* Попова 

В часа 1 ‘ > оеждеммте рус 
ларчеия потеглиха за тукаш
ния затвор, конвоирани от 5 
души стражари.

,.Сп Вечерни чисоае"
нова ки. 5 излиза утре от пе 
чат с най разнообразно и ин
тересно ежлжржание. Разказ 
от Николай Петров, стихове 
-,г Граячаров. Чехларов и 
Лрагулева. полемична статия 
»а геагжрд от Нс. М Даниел, 
за искус1Вото и Русия от Ев. 
Илия, археология от Шкороил. 
море и брег от Лейт. Сава 
»(наион. театрален и музикален 
преглед и пр.

Сдобшдвдт не от Русе. Ту 
камите окр лесннчт-А Т( мов( 
за да издаде еаио п 'зволитеа-

Об
вимета.

След неволно дни ияжрш- 
ваг своето учение питомците 
ча г)кашмияг лезагогнчеекм 
курс Те щ1 6ж«ат иазмачавапи 
за ргювим учители в прогим
назиите Нуждата ог добре 
п >Д1 отвеем преподаватели в 
арог.-миазмитг сг .унствупа в 
т >ж « ■ степен. В това <*тоше-

ПАРИЖ, 20 юим. Усилени прегонори се 
водят между Лондонското и Парижко пра
вителства ев ускоряване гржц.-турения мир. 
Според едно последно ежобщени • двете 
правителства предлагат да се ваставят ва- 
иитересоваиите страни да приемат принци
пите наложени в колективната кота от 26 
март т. г. Теак принципи са условно приети 
от турците, но и до сега не са дани кате
горичен отговор. и-ч н д гл! вчей ЧИБ курс запжл- 

ня_еди* прйздялча в ивезето
ПАРИЖ, 20 ЮНнЙ. Сжобщават от Мои- у дело Желателно е през

тв вю: директоржт на ви «рхистичи г вест
ник „Батали“ стреля 5 пхтз с револвер 
срещу вряие (нечопа кога го последния про

ми за изсичан™ нл гдма гора
ча седчинил Нн Милчев, ку 
моисквл 10 хил. л. рушвет. 
След I меми Пазарджик лтеяи- 
чея се сжглаам м Г хил. л 
Селянина излиза за

идкага учебна година мзалеж 
а Л последна прим* р яа 

очна, бодю мкжршиаг сега 
кисти у та

За мкиясгерскн пратеник
при пронзиев 1 ие магура.а е 
и,, тачен Окр. Учил Инспектор 
г-х Гочсп

Устните млтурнгегай испиги 
при нжамата гнмназия щс поч
нат и иочеделннк.

За курортистите Омяибус
.Орел-'. Г-да курортмаиге 
клиенти живущи по вилите по 
енксмноградского шосе ог 5 й 
ки^омстр. да ггобжрваг и си 
куйжт абонаментни карти, иои 
то са на прьвжршванс.

.Орел“ почва от 1 юлий 
да циркулира редовно по раз 
писание: за Варна в 8 и 2 часа 
дневно; за 5 й километр в 12 
обед и 6\з вечерта.

Забележка. Карти ог са - 
мия омнибус „Орел*.

С почитание: 
Стопанин! ч

да донесе 
парите. < бажла нл русей, гра 
доначалник. който от своя ст- 

1рана нарежда потребното за 
*аланянс ча леснмчен Томов в 
вмиамс взятки. Капана еусгра 
сн добре н Томов пада в клоп
иата и е изпратен в затвора 
Ирн сбиск в домжт му са 
намерени 70 хил лв.

поввдввшв в катедралата.
Архиепископ*г бе Леко ранен. Тжлпа- 

та лммчува нападателя. Много анархисти 
са арестувани 9

ПАРИЖ, 20 юний в-к ,,Ииформацноиа* 
ежобщава, не Хуго Сгинес пристигнал в 
Хага, иждето им*л срежа с америи. баике- 
рии Моргаи иа тави ср«Чца попит кржгове 
отдават гопемо знамение.

БУКУРЕЩ 21 ю^и. Бжлгарскмя отговор 
иа ромжмската йота относно нашествието 
иа иомитаджмнекм чети бе вржчен яч< ра 
иа м<вото на ажншните работи.

На 19 Т. м на ажлнптона
морските Л.ДММ са изхнжрли- 
ли грунд иа един удаигич <а 
ммето на когото нншч оол.>

На житното гжрз.ище пак
се чувствува тенденция кжм

житото. 
От миналия месец до ю

«1ИНЙ са и «дадечн от община
та 11)0 свидетел стил ц 
гранизни паспорти

повишаване цената на
жнгодно не се узна

)даиняк* с в долни дрехи и 
ЧО|игш, а пжк 
дреха липсват

ПАРИЖ 20 юни. Камарата удобри ме
ждународната конвенция ог 23 юний 192* г. 
отиоско

401 1-4
горните му

КЙОШКучредяването на едни окомча елен 
статут лб интернационализира :. на Ду «ааа. | Трупа 6 ..:*«>•» , дар* „

ПАРИЖ, 20 юни. Смобщаеат от Опели: ! ви-' ' '"''ч пут.щам Делото по убийството 
■ Иидеисбург избухнал инцидент между ец- | Бвздоаочес»»* . | в с Руслар.
но плибесцитио немско лолац отдел и едно д* *,,, “ Г "«•»«««* -»-ер. 1* «ог*
малмо фанцуено войсково отделение. Мно- *,,1СГ ,, " " щ ! 
го граждани подкрепи*., войската. Започна : ' ,с сПос-.п» Г 
се престрелка, през време иа която има 4 
дути убити.

с две стаи сало| и 
кухня до бирария 

.Почивка* при ежееди кйош- 
ковете на Буров и Ранков се 
д*ва под наем за сезона. Спо
разумение Ил. Кржчмаров ул. 
Панагюрска Л* 1 (срещу скла
да на фабрика .Борислав’.)

400—1—3

зад-

>г как с разглежда делото
от тукашното углавно отделе-

пги окржж ежл, по убий-
дневен ред

пр « «се дд ние го нд ежвета_
19 т м. ЛебатМрДнето Гф(‘-

* м и тдл *
«ДЧКНДЯ ОТ I. .

ПАРИЖ 20 ю«м. В-м Журнал ежобщ : 
германските монархисти готвят големи ми
тинги вд 28 юни годишнината от подписва* 
ието на версанлсмня договор. Соцм-длистич. 
•-ЦН Фрайхайт и Фораец твжрдят че монар
хистите готвят преврат.

ДХ.ЛЖИ нд 1 
.<.»« диненде* ОБЯВЛЕНИЕ № 4
ч. Цжнс 
>'ЖП(10СД П I

чинонничесхиге заплати.

С1оред ядно
учил. гт пекция.

гр Варна. 21 юний 1922 година.
Варненската Мюслюманска Вероизповедна Об- 

шина известява на интересуюшите. че на 1 юлий 
1 '22 година в 10 ч. преди обед в помещението на 
Варненското Окржжно Финансово Управление ше 
се произведе тжрг за отдаването под наем вакуфекия 
дюген находяш се III уч ул .Цариградска*^ гр Вар
на. без преторжка на следуюшия ден за срок две 
• 2» години, считани от I юлий 1922 год. до 1 юлий 
1924 година.

Желаюшите да 
всеки ден условията в канцеларията на настоятел
ството и на 1 юлий 1922 год. се явят и наддавйт.

От Настоятелството.

* ше се занимае и с
изплащането на

Окржжно до
нолнпнаемми

СОФИЯ. 2.1 юний. На 19 : н. межпу 8 и 10 
прели обел чегирма пуши рпбойниии «жоржжени 
с малишероян пушки заели «есгноста -Еврейските 
могили- пл-Шоссго Габрово Казанлжк и залавят 
всеки потник, когото обирали и завжрзвали До 
обед те успели па заловят и заяжржат 10 души 
Слел това те мапустнали месшоста Позир обеп ми
нал по с*шия пжг горския стражар, който 
ра завързаните и обрзни пжтниии.^ развжр 
н гн освсбожлавз *

'' учители с ередип сГразо- 
4 пжрзоначалинте 

и про: -мназнигс д • скоро се 
считаха учители само 
го гича. След 
изменения.

пз-'- п У-шл

една
иовпнаправеннте 

сжщнте 
ча начени, 

местата с.1, докаго бждат зз- 
I тесте.;:! о- редозни учители

ги наемат могат да виждатучители
нами

зва ги
ВСДМЖ Ч затззйт

402 1 1
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’ Крой4Вирма, 23 Юний 1922 го*. ЦЕНА 1 ЛЕВ

ВЯРН6НСКЯ ®30®'яЕ®3®3®В
^ ПРОДАВА СЕ

ммсг.аям
•* „АДЛЕР* «*»4

N8 N9 7, • м 1в ероастигвама "в
иван хр шот оа а
магазин Кмлитчи Андре* 9 

тая. N8 34*? 5—Зш

щшшвшяшяЛ

3
Е©ига ПИЯНО РОЯЛ5.
1 ■V З1з-Спчразумемие шап*»р 

ница Снпаба

Еазаизйааазя1 Я3315И:З.ЧИ»

ДОНМРНТБЖДТЕЛН
ТАРГИ СЕ ,аги ЕИШ1 предпрпеоачп вжрзайте да са
I “*п *“ Ч1яю дасегрн- набавете доброаачествен «аЕИЕИЕВЙ МИРШИШ ВЕСТНИК Каип т»я*и VИ.
*и и домзкиис■ нот н х цацн а*ш от екнала Ст Иолеиоое.
та ча вдовец Сирми реем- Даков С-ге, зад ф»ото»|* ар-
цип га

яа годим м—
М з месена г-п ..еня

по 1-40 дв кмлратеи с.нОвалмила •
мрИСТВИСАИ ПО 1 ЛС* ИЛ ЗУ**

•578 3 3 се кал 403 ко
л
| Съобщение.

ф. П. Бейиъръ, Агент е, на Английския 
сьобшава на Варненското Търгов- 
досегашния му служашъ Стефанъ

ПОЛОЖЕНИЕТО «ши р ти I Во.& По ши а на н.<гнгнагото
споразумение между правител
ството и рглар. комисия вие 
сен е вече в камарата закояо- 
проект за лукса и оборота.

Не се сблагвт с дамлк за 
оборота и лукса. предметите 
ог нлрва необходимост и ония

града, 
вие. че
джиевъ, е уволненъ и че той нЪма вече 

391-3-3

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ, 22 юиий. Вчера се докладва в 
народното ежбраиие на 1-ао четене законо
проекта за допжлиеиие закона за ижгтжл- 
нение договора за мир. реел. листата за да- 
нжците и приходите за изплащане репдра- 
циониите джлгове. М-ржт на фииансиите г. 
Турлакоа направа обширни обяснения вжр- 
ху всички фази, през клето са мипали пре
говорите между иравителството и между- 
сжюзиишката комисия и базата на постиг
натото споразумение

СОФИЯ, 22 юний. Земледелческата пар
ламентарна група има вчера заседание с 
участието на всички м-ри. В това заседание 
бе повдигнат наново вжпроса за кабинета, 
както и изнесените обвинения от народили 
представител Драгнеа срещу м-р Турлвмов.

Около кабинетния вжпрос председателя 
на групата Н. Георги в ни заяви: считам, 
че министерска криза ие сжщестауаа. 
М-р председателя според обясненмята, не- 
ма да слага оставката на каб Нета. Всички 
м-ри ще залазят порфейлмте см.

Около изнесените обвинения ср -щу м-р 
Турлаков се избра анкетна комисия мз сре
дата ма групата, която да провери досто- 
верноста на изнесените факти и ако те се 
окажат действителни, ще се отнесе вмл- 
рОСа ДО СЖЮ1НИЯ сжд.

\ю сь агенцията му.

тски колички I
Жучай сезона а теанпепата проамаднгема 
Нииацо на Братан Хр. н Мя. Овчаров» IV уч 
И.Ботева № 13 (до тожйолу). Хаработоат 
ГОЛ файюнчета « ноначяа с гуаеин бандажа 
йчесгоо. изработва > цени конкуриращи еа- 

Мсвнте такваа Приемат се по пордчки и по 
Б на пиаента Ваната изработени готови фан- 
Кета п колички ще иамеряте на склад а поз- 
|а а прочут мебелен салод на г Аидои Андо- 
|<до етарата турена баня »и

С почитани: 6РСШ ХР. I И1 0ШРОШ.

конто плещят акциз. про*дж- ■ бата на вестници и списания.|
продажбата на земдед произ
ведения, зеленчук, пашкули,
овощня. добятжк и ар.

Всички останала предмети 
и необходимости се облягат

[•]

|и
щ според степента на заведение

то и луксозност* ИМ;
Предстои значи ново обла

гане. гова тяж*ст. Това ново 
облагане сжвсСм не засега се-

Е
Е

1НЕ Е ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ лага, н вие ги засега то твдрлс
малко. Тези ддмлши ще сшиг
причина хцото ждвотдт • гра
довете да стане почти иеяжз- 
можея за средяя ржка хора и 
за чиноаничсството.

Явно е. а случая е яадраве 
но едно заобикаляне ма село-

тввмата см клм-1ВВ1

и г. г. Варненските граждани.
чв ммастидме крояческото см атс- 

ма ходя що са до сага а ул. ,,в-й А
гтз" #6 е ма ул.,,Цар-Борис“
пIов биашето такова иа Ст. Хаид-А е с големя осто- 

рожлост. Какво ще донесе ео- 
зи закон м хазната — това 
не се знае. но той ще внесе 
едно такова поскжляане по 
всички посоки, което още те-

то
1Н горното мадеаа--ж<

ча клиентите ни ще намерят
прием м приложение на

жичения си ечуе. Работа чи-
трайна и акуратна. Избор иа пла- 
I европейски и бжлгарски.

зс

СОФИЯ. 22 юний. М-р Даскалов заяви 
пред журналистите: министерския ежает са 
занима с в ж проса за разпускане на кама
рата. Диес или утре се г.реустаиоеяват за- 
тедаиията и. Сесията изтича на 1 юлиЙ, счи
там, че не ще «таке нужда да се саккаа 
камарата на йзвжиредиа сесия преди ре
довната такава на 1 октомври. Избрани са 
делегати за предстоящия земледелски кон
грес в Прага, както и представители за пред
стоящата международна парламентарна 
конференция в Виена. От земледелската 
група са посочени за тикнат М ДиляМов и 
Перчемлиеа Председателя иа камарата по- 
кзий опозиционните партии да посочат свои 
предст виели за международната парла
ментарна конференция в Виена, която ще 
се заним зе с учредяването на междунаро
ден статут за общ един ижтрешен правил
ник за реда на дебатите в камарите.

СОФИЯ, 22 юний. Сжобщенията на в-к 
„Таи“ от Букурещ, че били правени в Со
фия някакви постжлки от военните аташе
та на нашите ежеоди се нуждае от извест
на поправка.

Колективни постжлки, или нота от стрз- 
из иа воените аташета, или пжлном щмите 
м-ри иа Югославия, Ромжмия и Гжоция ие 
са правен Сжщо такива постжлки не са 
правени и пред военния ликвидационен ор
ган в София. Наистина военните аташета, 
особено ержбекия, са искали да открият в 
нашите бюджети док~зттелства за сжще- 
ствува» ето ма някаква особена скрита бжл- 
гарска армия и са се помжчили да убедят 
чуждите представители в това, ио колек
тиви з йота че са отпразяли. Дневникжт иа 
английския полкоани I Репиигтои доказва 
доверието, което заслужават тия постоян
ни „открития“, депо сигурно иа разни аван
тюристи от тила на оеждения в Германия 
Аишпах, крито иаммрат в това един дохо
ден занаят.

зн дии ще се почувствува.
На спекулантите вм се от

дава още едвн случай да мо
гат да разширят мрежата ся 
на грабеж над широките маси. 
Правителството гаси огжяя с 
масло.

В сжщото време а ри неимо
верно спадналата валута и оря

щ С почит:

аВ. Хр. Лмм! К. Канелов.-2-5

^ЙМЬИЗ^СОНЖИЯЗЗН

тч новото пооежаване чаиовяиш-
N. I вв Кспнт. яв. 12,010,000-освен резерв, капитал.
СОФИЯ, ул л«г« 2. - Клон 8АРНД. уя. ихриградсиа 21

ССМОВАИА ОТ

ките заплати останат все тжй 
недостатжчни и мизерни. Из 
градовете на чиноаяичесгяото 
и приравняващия се на него 
слой се готвят нови мизерни 
и НОРИ мжки.

При този«случай би требва
ло да се ншрави едно увели
чен 1е на заплатите иа чмнов- 
ннчелвото. Ако то се остави 
при това положение, то наис
тина нека не ни е чудно, че 
джржаания механизжм ие би 
могжл да функционира пра
вилно и редовно. Нс че самия 
закон за лукса засяга чниов- 
ничеството, че то ще се лиши 
ог него, а защото закоижт 
косвено ще обсегне и та-най- 
много чииовничестно го.

Ние мислим, че този закон 
ще донесе повече адмии па

Я1|С А СОМБ.1ЕИС1 АБЕ I Т А Е IА М А
И ад ги. Ш.Ш.Ш - Риеш яи «ти. ШЖМ

1!•«•• МИЛАНО. Иявмвмя! ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
РЯхИияаиам ■ пряинмп.-л. тралове на Игвпив

ипм лиши юма1 п 1хш [м»!;ии
трая, Армеитмма, Беягиа, Брааяяия, Кояуави", 
Р*В*МЯ| нореспомдамтм а вВячия я***Р<^**"-

Е ' МЗВЖРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ■ ма маИ.ваввсмя успоаия, иаго!

и? и шюнгиране на по.1Нии и аручи
а ихаамнг на чекове срешу Ь*Агярии и ч\-.<>инл 

ши и телегрвфически преводи
ие «рсяитии писна
е’по КНЕДИТОРНИ СМЕТКИ т> спора.V 
е по СПЕСТОВНИ КНИЖкИ с • , таи

1МСИИГ

ниша лн*н*
лия стокова сяужОг. аокумеягя. кредити, мриянтнн и др 
в дева и чужди валути

чвв яададамм чамова 
рмуияра" оа. яяатмвя Два предизвестие.

И т а и и исрещу

I страната, откоякото ползи, иа
джржанното ежкровище.

МУШАМИ
ато прелетанител и пепозитйор на прочутата фабрика 
:е<пг!сН ККпдег, смодшапамс, че пристигнаха в скла- 
I ни тук а ютено количество нсекакин 
азни големини душали (нелромукаем плат) 
вни халки, за покриване храна, разни стоки, кола и пр 
Хихо ни пристигнаха конопени маркучи 
трини и парясуиови кофи. Мостри изпращаме ддром » .

~ АТЯ ЗАКАРАН - РУСЕ ♦♦ К«
М 108. 311-10 10 Телеграми : Закарян—Русе Н®

Ч

Е та < клон ат ••етшиарсянЯ 
агенция) са откри. Нрвдаж 
ба иа драбно иа всички ви
дова цигари, обикоаеиии и 
луксозни, картички изгледи 
от Вариа, ионфати и пр и пр 

205-4-5 “

качест на в 
с пирин- I

в нсскакви

Е
/Л



/ „ВАРНЕНСКА ПОЩА" *Ро*Сто. >•
Предупреждава

пагиепродавци и др 
арро специална кота,’ 
гие по ревизия на . ' 
цедения.

ще участвуват сжщо и руските делегати 
при условие обаче, че всеки политически 
разисквания ще бждат изключени и че тя 
си запазва свободата да се оттегли. Под
комисиите натоварени да подготвят рабо
тата на конференцията са ежетавеии каито

СОФИЯ, 32 юиий. Американското пра
вителство е обещало на бжпг. пжлномощ. 
м-р в Вашингтон г. Панаретов, да направи

баик1 по

' (е%

всички улеснения на народната
функциониране на нейнооткриването и 

представителство в Ню-йорк. Пристигна френски 
. Хенрнх-Фрейсине * «
джл. Ще товври янд, 
наш храня за карск.ч

следва:
РУСЕ, 23 юиий. Ромжния отхвжрли 

предложената от страна на Бжлгарня анке
та за четиичеството.

Сжрбия, Гжрция и Ромжния решиха да 
засилят пограничните си войски за защита 
на границите си от мними български чети.

БУКУРЕЩ, 21 юиий Днес тук пристигна 
бжлгарската делегация, която ще разучи 
с една ромжнека комисия подробностите 
на една конвенция относно превоза на пжт- 
иици и стоии между Румжиия и Бжлгарня 
през тара Оборище.

БУКУРЕЩ, 21 юиий. Сжобщават ог Бел
град: Сжджт в Скопие приключи делото 
срещу бжлгарнте. Осждени са 183 души от 
3 месеци до 6 години каторжна работа. 
Оправдани са 19 души.

БУКУРЕЩ, 22 юиий. Бившия м-р пред
седател т. Т. Иоиеску се е полинал в Рим.

ПАРИЖ, 21 юиий. Таке Иоиеску почина 
велвдетвие на една атака от ангина.

ХАГА, 20 юз.ий. Бжлг. представител в 
Хагската конференция г. Станчев бе избран 
за член на централната комисия, която сле
ди общия ход на работите в конференция
та и разговорите с русите.

Финансовия бжпг. експерт е избран в 
комисията за кредитите.

В подкомисията за частната собственост 
в лазят: Белгия, Франция, Англия, Холандия, 
Италия, Япония, Норвегия, Ромжиия, Шве
ция и Шейцария.

В подкомисията за джгоаете влазят: 
Белгия, Дания, Испания, Франция, Англия, 
Италия, Япония, Летоиия, Холандия, Юго
славия и Швейцария.

В подкомисията за кредитите влазят: 
Бжлгарня, Белгия, Унгария, Естония, Фран
ция, Англия, Япония и Чехославия.

■

БОРСА
КАМБИО СКЛЮЧЕНИ 

София, 22 Юиий 1922

Швейцария
Ню-Йорк 
Лондон . 
Париж . 
Италия . 
Цариград 
Ромжния 
Германия 
Прага 
Виена 
Б.-Пеща 
Холандия . 
Югославия. 
Белгия . .
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ПАРИЖ. 20 юний. Едва позатихнал шума от се

нзационния процес на добилия всесетска известност 
Ландрю, французкото обществено мнение отново 
има случая да задоволи любовта си кжм сензацията. 
От неколко дни в Париж се разглежда един про
цес който благодарение на личностите, които пре
дставляват героите на престъплението е вдигнал 
голем шум и пълни колоните на целия Парижки 
печат. На 4 авг 1920 год на гара нанси се полу
чил един изцапан с кръв куфар, в който е наме- 
мерен голия труп на Жорж Вайсман, наричан Бе- 
сарабов В това убийство се обвинява заварената 
му джшеря и жена му г-жа Бесара(Зова, която е 
известна на франц. общество с псевдонииа Хеда 
Миртел. под който тя е писала стихове и ежтрудни- 
чила в някои списания.

В гр. Мепюм франция един гражданин по
лучил тия дни за свое учудване една пощенска кар
тичка от Прованс 48 км. далеч от неговия град. 
Погледнал на нея почерка и подписите на баша си 
и щуря си. първия от които бил починал преди 12 
години и втория преди 4 седмици. Указало се, че 
писмото било предадено оше преди 1908 
пътувало 14 год. докато измине 48 км. ръстояние.

4510
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На 22 т. М. окрдл|
вет заседага в зала
нение* при следния днс! 
Продължение отчета на 
ния и ветернарния ле*а 
седанията на окръжния 
ще продъчжи до 10 Ю

Наскоро параход „Ьъ* 
ще замине за Одеса с а 
бежанци желающи да : 
върнат в родината ся.

I
4
I

ЦАРИГРАД, 21 юний. В-к Илери, комен- Важно ва курс
СТИТе. Авт. Омимбус . 
пътува ежедневно до 
по Евксиноградското а 
I юлий. Г-да курортист 
вущи по тая местносг 
да се абонир.т при 
томобил Като си закут 
наментна квртв, км» 
ограничено число. До» 
имаме следующего рл 
Всека заран 8 часа из4 
6 клм. и в 12 часа и 
минава обратно. М-Й к* 
тегля от 6 клм 2 чаа 
заминава обратно. Мол 
клиентите да побързат 
снабдят с абонамент*» 

С почети

в тирайки известията за четиичеството в Ма-С кедония, напада остро гжрците, които с 
своята мегали идея искат да унищож л на
ционалните малцинства. Комит. джийската 
дейност, заключава вестникжт се длжжи 
иа гржцкото потисничество.

л
и год. ил
N
о

ХРОНИКА.ПАРИЖ, 26 юний. Сжобщават от Мад- 
рит: броя иа стгчмиците в мьнния басейн 
иа Вилбао се наброява иа 30 хил. души.

ЦАРИГРАД. 24 юний. В-к Еф. Тон Бал- 
каниои съобщава, че новия гржци главно- 
комамдующ Хаджи Аметис е бил повикам 
ненадейно в Атина, за да даде некои обя
снения за войната в Мала Азия. Министер
ския ежвет е заседавал цяла нощ.

п

т*
N Дружество .За изучаване

България* ще предприеме през 
идния месец с главатар г. Ата
насов екскурзия до Рила и 
Рилския мг на п ир

В лагера на изолираните 
бежанци — руснаци, пристиг
нали от Египет и о. Кипър, 
се починал професора с все- 
свегска илвестнос 
колагпич Клинчен, на нъзраст 
71 год. Покойния е бил про
фесор по Агрмкултура Поми
нал се е от пиралич на сър- 
дцето,

Тая седмица се привьршват 
матуритетните изпити на тър
говското училище и педагоги
ческия курс

Заминала е комисия за Бу- 
курещ, която да участвува в 
конференцията по уреждане на 
преки железопътни съобще- 

между България и Ромъ- 
през _рборище.

Утвърдения правилник за 
пристанищна га служба влиза 
сила от Л юли.

^Житната борса. Вчера 22 
т- м кривата жито бе от 75 
лв. до 80

Лромената в жилищната ко
мисия. Уволняват се:
Попов, Елевтеров. св. Дим. 
Тодоров, Дзнков, Йосифов. 
Назначават се: Танаков. Сира 

Александар [Начевич, Ге
орги Байков, Христо Попов, Н. 
Мащв, Каракашев. Георги Сто
янов.

Избегнато нещастие. Тази 
сутрин пред телеграфо пощен
ската станция щеше да бъде 
прегазена една госпожица от 
един автомобил, който въпре
ки нееднократните заповеди иа 
градоначалството, бе каран с 
голема бързина по препълнена 
та с каруци и народ улица.

Обръщаме внимание на рее 
пективиите власти да внушат 
ма полицейските стражари да 
бдят за изпълнение на запо
ведите и от шафйорите.

Големо градимкко увеселе
ние ще даде д-во „Инвалид"

Я
п»

Т1
са

ПАРИЖ 21 юни. В-к Матен ежобщава: 
бившия кайзер Вилхерлм II е продал мемо
арите си иа една американска фирма за 
260 хил. долара, т. е. 80 милиона марки. 
Правото за разпространение на мемоарите 
иа чужди езици е било придобито от фир
мата Хариес.

Тази сума ще се използува от бившия 
император за засилване на монархистиче- 
ската пропаганда, чиито центрове са: Бер
лин, Дрезден, Лайпциг, Хамбург и Хановер. 
Тези центрове са в постоянна вржзка с Лу- 
деидорф и Мел, който подджржаше в Мюн
хен монархкст. кабинет фон Кар.

Пжрвата цел иа монархист пропаганда 
е да вжзстанови Вителсбахите в Бав рия.

Ржководителите на движението 
пред вид непопуляриоста на Хохенцолер- 
ните и за това не се предвижда вжзстано- 
вяването иа тази династия.

Постжплеиията от продажбата 
моарите ще се разпределя между адови- 
ците и сираците от войната.

сл
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Иван Ниот
ВАЖНО а ВАЖ!
Купувам рини употребени « 
ли и покъщнина. Споразу* 
Ив. Юрданов, бръсиарниа. 
стота*. ул. Владислав (Т*М

на
на
иа

Изгубено е на 19* 
но жея»жд в приморската градина в не

деля
на флотската музика 
ската китна 

Приходът от

от. след обед при участието с косъм тъмчо сив. и 
раст окблбчЮ месечио 
пазаря между~ 12 до -' 
сл. обед, който го е * 
жал или видел и знае

СТ4 и на дет-
, родна песен.

в I тева увеселе
ние ще бъде за туряне на ос
новите на ф нд за нзгра чане 
на инвалиден дом . в За, на. 
Покачваме гражданството да 
бъде най-отзивчиво и щедро

но
ма }имат за него да съобщи на 

Васил Б. Иванов Дунав* 
богато възнагра*^

396-3-6 ^

го ния
се ния при
ДУ»

на ме- п случая стан ся»
до 6*КЙОШК с две 

. кухня 
.Почивка* при съсед» 
ковете на Буров и Р*^ 
дава род наем за се*’*' 
разумение Ил. КрА4**^^ 
Панагюрски № 1 (сре®*| 
да на фабрика -Бор** 

400 -2

Вге|
Следствените власти са ус

тановили, че изхвърления от 
кълните трур пр.I фара на 
пристанището, е на митничес
кия чиновник Георги Манов. 
Същи * е бил по рано чинов
ник в тукашния окръжен съд. 
Покойния е около 40 
шен. Жена му, която 
телка в едно от близките села

ТИ»
нез ЛОНДОН, 20 ю>-ий. Камарата на Лор

довете удобри иа 2-ро четене захонопроеи- 
та, е който се промулгира вашингтонския 
договор относно ограничение на морените 
вжоржжения.

БЕЛГРАД, 21 юний. Едно официално еж- 
общение опровергава известието според, 
иоето княз Георги Карагесргиевич се разбо 
пял в Париж и се намирал на лечение 
иа болница.

в-ц
хи<

Влад.
с м;
МОГ1
всек 
обез 
Сле] 
нал 
ра з 
« ги

_*3
годи-

: Дава се пич
самостояелен ета*0| 

изложение д° ^ 
на града от 2 стги. \ 
кухня, пералня и к*, 
електрическо освет^ 
водопровод. Спора^ 
Пт. Кенков ул. 
до арсенала. ЗУ

е учи*

ков,
е пристигнала и потвърдила, 
че действителнов ед- трупа е на 
мъжа и г. Манов. Покойния 
е брат на началника

но

РИМ, 20 юний. Сжобщават от Хага: 
Француската делегация уведоми

в минис
терството на просветата г-н 
Манов.

Причина на самоубийството 
му е мизерията.

3 деца. Хъиъмката на Нух- 
| ежвета на ри Ибрям т»*лкиги пт г

експертите, че Франция ще бжде предете- ре шуя ис«о е Д
ввна на конференцията от 23 т, м., в която 1 деця *„„„ родила три

й здрави.



V *роа «94.В. рна, 24 Юиий 1922 год. ЦЕНА 1 ПЕВГод. IV.

вярнбнегся Кйошк с две {таи салон и
________ кухня \до бирария -
.Почивка* при съседи кйош- 
ковете на Буров и Райко а се 
дава под наем на сетим. Спо
разумение Ил. Кржчмзррв ул. 
Панагюрска X? 1 (срещу сила _ 
да на фабрика „Б ристтв“.)

4'Ю—з *

ВАЖНО а ВАЖНО
Куп>вам рзшн употребени мебе
ли и покжщнина. Споря «умение 
Ив Юрддмол. Лржснлрвиця .Чи
стота*. ул.пеша Вмй*см1 ТашйолуК-

ДОНОПРИТЕЖАТЕЛИ
м 1.1го удгбиг. всред лредприеначи бкрзайте да са 
пкяцлта за построй- набавите доброкачествен на-

ка на банки и лруги кантори ияш ог с„лада Ст МизеннОВ
отпуща се на концесионни на
чала. Споразумение в ^ьдгар- 
Ската Тжрг. Банка^яГИвацСт-- 

.>97- 2-3

МЯСТО
ЕЖЕДНЕВЕН ИЯМРНШШЯ ВЕСТНИК Реши шйм Ь 229.шеЩой Ш 121. Димов С «е. зад флотския ар

сенал.==!) Дбома
I зя 6 месеия

Обявления! по Р60 лз. квялрят-тн см. 
|г' = пристанели по 1 лев ня аумя

ит| за една година 1Я0 лева; 
100 леви за 3 месеца 'ТО >. 403 2 5•:

1рненско Ловно Дружество „Сокол“. Грижи за децата.ПОЛОЖЕНИЕТО Тези дни училищата прик
лючват учебната година. Ули
ците на Варна ще бржмяат от 
рояци деца свободни от учи 
лище. Има един малжк брой 
деца. конто ще бждат заняти 
в или около кжщи, по лозята 
и под прекия и непоср дегвен 
надзор на семействата, но го- 
лема част от децата, защо да 
си го крием бащита и майки
те ще ги виждат в кжщн са
мо кога дойдат за хлеб и ве
чер да спят. Има иного бащи 
и майки, коиго немат вжзмож- 
ност да надзирават децата си. 
защото са заети в тежжк труд 
за прехраната, но има сжщо 
голем брой бащи и майки, ко
ито нехаят натирват децата си 
и не се интересуват от техна- 
та еждба. Те осгават под ве- 
личайшата егида на улицата. 
Улицата става техния учител 
и те, един голем процент от 
тех тржгват по пжтищата на 
развалата и духовното разгле- 
ние. Ш.е ги видите мржени, 
нсомнти, вжоржжени с ласти
ци, или с стрели ходят да го
нят врабци по улиците, да кра- 
джт плодове, или по приста
нището, край морето, кжм е- 
зерото, кжпят се, вжршат раз
ни .подвизи“ и падат морал
но. Тжп улицата доразааля 
всичко, което училището и се
мейството при максимум уси
лия са могли да допринесат 
за напжтване на детето и из
граждане душата му.

Какво е ваканцията в та- 
кжв случай за децата? Тя не 
е почивка от училищните за
нятия. а е един пагубен ад 
за тех.

Бащи и майки стреснете се I

ПОКАНА № 41 (Телефонни и телеграфни смобщения).

СОФИЯ, 23 юний. Земл. парламентарна 
група им» вчера заседание в което се за
нима отнело с интерполацията на Драгиева 
и около обвиненията изнесени от него в 
парламента срещу м-р Турлаков

След джлги разискван 'Я се избра коми
сия 'от трима народни представители и два
ма министри. М-рите ще бждат посочени 
от самия Турлаксв, които ако установят, че 
действително сжщ .ствуват и са достовер
ни обвиненията изнесени срещу него, ще 
свикат вжрховния смюзсн ежвет, за да се 
произнесе вжрху вжпроса, а в последствие 
вероятно ще бжде отнесен вжпроса и до 
сжюзния сжд.

СОФИЯ, 23 юни. Вчера заседаваха пар
ламентарни ге комисии по м-вата на просве
тата, правоеждието и земледелието, които 
разгледаха законопроектите за наежрчение 
розопроизводството и сждоустройството. 
Сжществеии промени не са внесени в за
конопроектите Комисията е отхвжрлила 
петиция га за внасяне забележка кжм за
конопроекта за съдопроизводството за ос
вобождение от джржавен изпит юристите 
участвували в войната.

СОФИЯ, 23 юний. Председателя ка ка
марата г. Н. Атанасов, вчера направи изя
вления, с които опртеерга ежобщението иа 
вестниците, че е внес но з- втори пжт за 
удобрение постановлението ка м- иисг. еж
вет относно отпускане еднократна джржав- 
на помощ ка семейството на починалия м-р 
Ал. Димитров в размер на двесте хиляди 
лева Според г. Н. Атанасов за пржа пжт 
се внася това постановление за удобрение 
от камарата, сл д което ще се отпусне по- 
моща от дирекцията на джржавните джл- 
гове, която по н-стоящем разполага с не
обходимите кредити. Обществото недоумя
ва понеже както е известно камарата е у- 
добрила вжпросиото пост. новлеиие и гла
суването му за втори пжт е безпредметно. 
Освен това той заяви, че в б орото на ка
марата не е постжпчал никакъв законо
проект за разтурване на д-ство „Куриер“. 
Нещо повече, даже не му е известно, че е 
изработен подобен проект. В г.секи случай 
ако д-во Куриер пролл*лжи да си служи с 
сегашните похвати, чрез коиго фаворизира 
известни вестници при разпространението 
им, ще. свик ;ме една конференция от изда
телите на всички вестници, а така сжщо и 
техните редактори и ежтрудници, с които 
да обмислим средствата за премахване на 
тази система.

СОФйг.Я, 24 юний. Блокът за борба в 
опозиция и за управление между демокра
ти, обединисти и р. дикали е сключен окон
чателно.

СОФИЯ, 23 юни. С внасянето иа списж- 
ма, макар може 6 < неокончателен на дакж- 
ците и приходите в народното ежбрание се 
приключва пжрвата част от преговорите 
между правителството и репарационната 
комисия. Сегф на дневен ред изпжква про- 
ектоконвенцията за която срокжт както се 
знае е проджлжен д^ 20 юлии.

СОФИЯ, 23 юний. В камарата вчера се 
развиха дебати около внесените законо
проекти за допжлнение закона за изпжл- 
нение мирния договор, роспективн^роеч-

Другари ловни, на 2 юлий, неделя 2 часа след 
ред се поканвате на

ИЗВЖНРЕДНО ОБЩО СЖБРАНИЕ
в Юнашкия салон с следния дневен ред:
1. Вжпроса за Секретар-касиер, ако стане нуж- 

а избор на такжв.
2- Вжпроса за Кореспондент, ако стане нужда 

1збор на такжв.
3. Приемане устава на фонда «Ловен дом“
4. Взимане решение за откриване ловния сезон. 
5- Отчет от председателя за взетите решения

^т пжлния ежетав на управителния 
6. Разни.
Неявилите се за пржв пжт се глобяват 10 лв., 

»а втори — 20 лв., а за трети пжт се изключват 
Д-вото.

| Ако по липса на болшинство ежбранието не се 
■кетон на 2 юлий. то се отлага за 9 юлий в сж- 
Гия час и место и ше се ежетои колкото и чле- 
|рве да се явят.
I Варна, 22 юний 1922 год.

ежвет.

Наслука! 
Подпредседател: Н. Холевич.

Секретар: Ст. Н. Мянков.11-408-1

1;СЕМЕЙНА БИРАРИЯ „ПРЕСЛАВ“
Сжобщаваи иа миогобройиата си ипиеитепа, 

I бирата I
РЕГАЛ 3 ЛЕВА ХАЛБА 6 ЛЕВА

ТОЧИ СЕ ОТЛЕЖАЛО ХЛАДНО ШУМЕНСКО ПИВО IВ. ■р< С1

От Слдлржя1С^^И|406-1—2

ПАСИВНО ЗДАНИЕ:!»,.?"
на жгж^а на улица Царибродска и Габровска 
близо до новата гара, се продава. По на- 
стояшем служи за кантора на фирмата Гитев 
& Алтжнов. Споразумение при Никола Ата
насов — гара Ишиклар. 384-3 3

Има стотици и хиляди 'случаи 
майки и ‘бащи с кжрвави ежл-едното в местноста „Чаир“

______________________ зад пазарните от 1 500 д.
а другото по Ьвсиноградското шосе от 3 ден. и 3 ара 
ежеедно с Евнсиноградсните лозя. Споразумение при 
Дяно Бвделев и Дим. Пжржинов. ул. Драгоман № 24.
■НВННН^нв^ми!ПвавашВШ(Яа№.'^:

I Продават са 1 озя зи да оплакват рожбите си 
вследствие гибелното влияние 
на улицата.

Прочие, ако на вас са мили 
рожбите ви, то не ги оставяй
те без контрол, Пжрвото не
що е да ги заинтересувате с 
некоя лека ь приятна работа, 
ако ли това неможете, то то
гава помислете дружно с дру
ги бащи и с учители и наме
рете модус за един непосред
ствен контрол над децата си.

Какжв може да бжде той ? 
И от кого може да бжде вжр 
шен? Той може да бжде вжр- 
шен само от учители. Сжбра- 
ни по стотици деца могат да 
образуват летни колонии, кои
то ше правят екскурзии из о- 
колчо:тите на града, ще се за
познаят непосредствено с тех. 
ще пеят. ще ежбират цветя, а 
главното ще бждат далече от 
улицата. По такжв начин де
цата наистина ще летуват н 
ще обогатяват душите си не 
с гадоститс на улипата. а с 
прелестите на ппцюдяи.

I

I1 ГУМЕНИ ТОКОВЕ 1сж1 I I& л ПО ТРАЙНО
от колкото

ГИ0Н I
I/

щ {?ШтттжттштшЩ^

йгл: БРАТЯ ЗАКДРЯН-РУСЕ
Телефон 108. 357-3-5 За телеграми: 3<

!



1•* „ВАРНЕНСКА ПОЩА“ «»4.Стр. 2.
'ТИТА иоки л,нжии по изпащанс нг ре- «тане свободен град, Тракия, Мак

тите за нови данжци по изп щ и днад0па без Армения, Месопотамия и Оз-
и *а

га '«и
парационния джлг,

Говорика г. П. Тодоров радикал. 
Христов обединист и г. А. Ляпчев демократ, 
които вжобще разкритикуваха вжпросните 

и се изказаха по принцип

Вдяза сгг. К. рия да бждат автономни джр 
бждат признати за членове на с 
на народите. Дружеството представя 
свое решение на обществото на народите 
с убеждението, че сжюзиите 
право да разполагат с териториите да «е и 
иа победените джржааи. Това ра 

като от техна страна казано е в

БОРСА
ов***1и заел*

оа— 3 Юм»> НС сп*законопроекти 
против каквито и да било да.чжчни обла
гания. М-ржт на вжтреш. работи г. Р. Дас
калов даде обяснение по водените прего
вори и постигнатото споразумейг е, 
заяви, че правителството е действувало а 
интерес на Бжлгария.

■—114860
«ЛЙ-

4275
722-

ЮвО

-44

91- 
- -Ч7г

1 е
■ас**едно нарушаване иа принципа 

риялната целост и свен това то е I 
рано непоследователно и колебливо

Шеяград .
94*4

СОФИЯ 23 юни. На Белградските вест
ници телеграфират от Париж, че француз- 
кото правителство упражнявало голем на
тиск за споразумение между Белград и 
София.

Г, 4560 *ПАРИЖ 22 юни. В-к Таи ежобщпа. П>г*еа - Л 
ИЛ-----

ье за Пра-г-н Пашич ще замине в скоро
5 - — 1га, за да уреди вжпроса за подписваме 

джлжението иа военната ко веяцм. 
чена между Чехо-Славмя и Югостаж 
Пашич ще се придружава от

Х-1
1985Юг оси

5«гп
199\ г*Белградското правителство било спо

ред сжщите вестници, поставено от този 
натиск в много тежко положени- поради 
ежбитията с четете в Македония и недове
рието на Сжрбия в искреноста иа бжлгар-

123)

в Търново
Тървоогя Н. Шапчаяоа

ПАРИЖ, 22 юнии. Сж^бщгзът от Бер
лин: интервюирам от Автоиб#атед 
м-р на вжтреш. работи Сеа ОТ 002 род*.

ш а Ршш. че иа Изреве-,ските уверения.
военните сдружения са взели 
низационии ф рми, щото ржвиви^щлпе 

още от сега да за-

ж*даден корен м 
«реста, а едни зад е закон*РУСЕ, 24 юни. Министржт па войната в 

Ромжиия геиер. Войтияну е направил изя
вления пред в-к Вииторул, че в четнреж- 
гжлиика е вдигнато военното положение, 
обаче веднага след това са се появил* че-* 
ти. Нотата иа ромжиия до Бжлгария има 
характер на уведомление, а не на ултима
тум. М-ржт е заявил, че свиква окржжнчте 
управители и народните преде гавителн от 
четирежгжлиика, за да избере сжвместио 
с тех мерките, които ще треба да се взе
мат срещу четиичеството и с които той вер- 
ва, че в добруджанския край ще се вжз- 
стаиови спокойствие.

БЕЛГРАД 23 юни. Сржбския официоз 
„Самоуправа* като се спира по вжпроса за 
вжзнаграждаване на пжлиомощния ни м-р 
в Белград по случай кралската свадбь, каз
ва: ние сме с Бжлгария анормални дипло
матически отиошеиия и ако изключим ней
ния представител от общото правило, то 
би значило да се нарушат отношенията ме
жду две джржави, коитр подджржат дип
ломатически вржзии. Повод за това разис
кване е дало джржането на Бжлгария спря
мо южните ни граници. Това джржане е 
предмет от иай-сериозио еоестао за на
шето правителство, но то не бива да бжде 
в вржзка с изпжлнението на една най-оби
кновена международна учтивост.

ЦАРИГРАД, 22 юний. Гржцкия в-к „Неа 
Имерз“ ежобщава, че крал Константин въз
намерявал да отиде в Тракия, той ще пре
кара известно време в Одр н,

ПАРИЖ, 22 юний. В-к „Чикаго Тр бун“ 
ежобщава, че поради болеста на Ленин вж 
трешното положение в Рус-я било налег
нато и имало вероятност Хагската конфе
ренция да се отложи, или да се ежетои без 
представител ма Русия.

ЦАРИГРАД, 23 юний. В-к ,,Ет. Тон Бал- 
Лщ“ ежобщава, че турските власти ек- 

стернирани масово гржцките поданници от 
Цариград.

ЦАРИГРАД, 23 юний. В-к „Неа Имера<( 
ежобщава, че гржцкото правителство е ре- 
шило да разтури земледелската организа
ция в кралството. Землед^лците саика.т 
грандиозни митинги и гласували резолюции 
против правителството, като го заплашвали 
с революция.

ЛОНДОН, 22 юний. Е броя си от 17 юии 
„Дейли Телеграф“ 
ежвет на аржентинското д-во на общество
то иа народите неотдавна п едно свое за- 
седание е взело резолюция за близкия 
ток, която преди всичко установява, че се
гашното положение на работите произхож
да от неправилното определяне из грани
ците. Сжветжт препоржчва Цариград да

им верват, че са гото| 
почнат една кампания за сразяI 
и външни врагове.

Ф-
I. Научила

ПАРИЖ, 22 юни. Според едно схебаце- 
тз ар» всято

от съвет
го та комвевч ■от Хага не се знаят уся.

русите ще започнат 
тук се заявява, че ако Аусня се 
примирима, конференцията ще нреяж< 
занятията си.

за да открит сък- 
«есто вреда-ага се

лл яьзлжза ва во вече от 10

ЦАРИГРАД, 23 к. Б-к Еф Том Бам- К «орева ва здр- 
с трезви ■ търсенето 

«а аяааето в о ч а а 
Косато хакто е гласало в пас-

камион ежобщава, че ангорското
ство издало една провяаъацм;. « 1ТО
зва, че ангора се прмсж< 
германския сжюз и не I 
ския султаи.

П

I *- зидът с същите белела 
бяд тгграт.

В това време се явява ли 
ревтора ва градски музей Ив 

в епвра двреяето подХРОНИКА.
1анф9»ие 06*1

ла рллретеяме от визнете: 
егвото па просветата за от 
вряваве

Г а Редакторе
По ПОйОД ПИС-ЧКГП 1 & брОЙ« ЕЛкгта -ЩЕЯ.ШГ] Ш,: !ШЧ 

г ги I ад- >1 »» С4:г"емвр« т. г даав 
»с.<-а Г — - -

•зает евомскаот ое

3 4 от 10 к»п» й 
в. ЗеМ-аеделса отяоенг ва богатството.

. На 1 2 • 3 ОМ а Варна
ябжгг»в са

къв нс а г*аз дц валчгча 
управител кл в. рвенскатз я*т 
чица, б/ьший ^лрвеасеа сър 
улравмтес и се;«ве ; ауелегда 
тел иа варася. о.р аетдедел 
дружба
съобщавам следят

След заедиьгч^т на ктшгре_а 
аз бех предулредезпо телеф т 
от Добрева, п. пр* ксе а 
яви едва деиутащи ст ервяг 
ил варненски о- рът. която зт 
иска 1’азн2ч*азисг ‘ му зг *с 
равител ьа Шфаеъ штва. 
Той ми съобщ-. щ - >аг 
де.ю на аегоки Ц»озапавии е! 
организашгвтз. мс»ето с 
са цедели да го цидт кат» 
Стулсб .'Гонсд а че таг к с* 
е квмзал 
тая длъжност

По ги* пратен» а?. 
да удоалетв *<ъа*ае*та 
депутацияте 

С фая «; ] юм

Важно за курортм-_:
?»- ■;** ш «ъъареягта еттртяв стоте Авт. Омвябус .Орел- 

яъ^ува ежедневао до 6 «лм. 
«г> Еягаиюгралекото шосе от 
! юлшГ Г да курортнетяге жя-

. В орълка с г>Д-*5
*г аг па а

Андрей добрев. +’<&*иж т.ьяс*. щйз 
г Ж%-и: Лвял « скобовва 
а «ммеи.-а дв сч«»с-т-е ло- 
« шл » гострудалите 

есфал пя 
ше раздаде 

о »:иса са .к» ж.стоадалвте.

* ? вущщ во тая местяосг могат 
дл О а6<няр.г при самия ав- 
гдмобад Като см закупят або- 
зам-ятна карта, която са в 
ограамчемо число. До 0 клм. 
амаме следующсго распнсаняе 
Всека заран 8 часа потегля от 
6 клм. в в 12 часа обед за 
минава обратно. П-й курс по 
тегля от 6 клм 2 часа и 8 ч 
замяна ва обратно. Моля г-д
ял неятите да побързат и се 
снабдят с абонаментни карти

С почитание:
Стопанина.

чг -<а* дачи»

•^НГТ Ь*рЧ1Г»ОСЯ
зндяа бие

ла а лзе-еящ* адродла алед- 
гтдшее.цт. «йцаяоа 
Л*. а: х?.. «с~заяг 
са да ам бериг .иш-^а ц^ет от 

дъряета. Сту 
вги-а^жиосгаао ядовете 

а ътадате дръачега в много

е

съастян
кан сг- тавите

V
никога зи

401-3-4

Сжобщавам на почита 
евата ся клиентела, че досг 
г-ццдта си курортна градина 
■ .НХиЯ" по шосето Евксино 
град. преместих в градината на 
г. Шокаров, при незаменима 
пристуга и обстановка: раз* 
шен морски изглед, прохладни 
сянкн и вода, поднася се вина
ги преси > студено пиво н виус*

,■:' ' 1 ^ азвечу-
I -С*. а адмивяс-

дела за чрдъюа против
сь.х рщте за залоагите еду- 

•* агяесат ямегата им.

Л..| Ьм* чяеягищ, « Сх-
112 ^ ТЛГГ' устрои'* Ь К-Л д-5агал
руул гТрй I: КЪСбвЪмН-Т ;с*|

■ ЕВ
Мънястр Нк ^^якачгъ* т I

Т IМ ~л

пише: изпжлнителиия С ’Я. се подлагат ва ст-
ггре.: о г страна иа ка- 

зажташата а.таст
ни ззкускн.

За свадбн н узеселения гра
дината се отпуща безплатно, * 
за прислугата пр.1 специално 
споразумение.

участието наделшеяс*. д.^1 
Шуженсвапе бегв« зс* гчя- 

да: пл сяштв да бе. ат ст _т- 
меа същия г,-. 4 ЦгЛ
ппйстигяат нвцрамо ■ з ш> 
Друма.

из-
3 * Тбр.мя разградска 

с Г. рза Ьадия раховска 
е отчрата 

1 ^ сгшцая с ограничено те- 
-кграфю действие и с прием 

явл аа проста и аре- 
ььгрешна я мехду-

око-
1ъч а 
а 22 ж й т. г.

С почитание Т. Пара***<и*1 -з

Дава се под паси
Д ВД ..Ьь1±йя*м са.чостояелен етаж — ю*' 

но изложение до центъра 
на града от 2 стаи. салоп- 
кухня, пералня и килер 
електрическо осветление и 
водопровод. Споразумение 
Ат. Кенков ул. Венчан 
до арсенала. 395—

1в*:дъъ-
*лхг ерда за предстмсЕе ?дг> 
стовсревя ш &я1яежж: тю *б- 
пшнск-о уфоюве. саюуе» 
по чд. 5 м д-вогс л» 5.5 &ЗЩ.

л сега 
лодъ.»
о»родяа пощенска ■ телеграф
на кзресаоаденшн.

Колкото улицата е лош учи
тел, толкова природата е ве
лик мъдрец. Вън от другото 
екскурзиите на чист въздух 
ще спомогнат и за физическо
то закрепване на крехките ор

ганизми, вън 
разведряме.

Ние верзаме, че ще има 
Учители и учителки, които ще
се заемат с такава една бта- 
гопарна задача.

от духовното

3 шд*.п 25 т- 10 ^
ар. ■*. шегержт аа Байт. Еван. 
Метох Ез. Цхрш в града

От 2* т. I- вле: зрей-

\. ‘


