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ЗШ Г-ца Клнментина Ст. Георгиева
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гр. Варна, 24 юний 1922 година
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По случай сезона в техническата производителна
работилница на Вратня хр. и Ив Овчарови IV уч.
ул. .Ботева
№ 13 (до таш йолут Изработват
детсии файтончегд и колички с гуаени бандажи
По качество, изработка и цени конкуриращи еяреопйските такива
Приемат се по лоржчки и по
ануса на клиента Винаги изработени готови файтоичета и колички ще намерите на склад 8 поз
натия и прочут мебелен склад на г. Андон Андо
нов «до старата турена баня
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С почитание: БРЗШ ХР. И Ив. ОВЧВРОВН.

а

Пндпвщ се 2 :озя жкг-Г.ЗК

а другото по Евсиноградсното шосе от 3 дек. и 3 ара
съседно с Евнсмноградскнте лозя Споразумение при
Дяхо Беделез и Дим. Пържинов. ул. Драгоман № 24

МОСКОВСКИ ДАМСКИ ФРИЗЙОР
г-и Станислав пристигна от София.
У нд у лира. рабоги всевжзиожнм перуки, сплитки, букли и трансфор
мания, задоволява най-мзтжмчепи вкусове, боядисва всички мяето
ве без разлика на естественитр и гарантира
те* мага трайност
кюр
Сжшо се извжршва маникюр. пеа»»
I

и изрезпане на мазоли от г-жаI Гат

В брженарницата на Ст. Недков
ул „Цар-Б6 рие“
ЗМ

5
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СЕМЕЙНА БИРАРИЯ „ПРЕСЛАВ“
Съобщавам ма ииогобройната см клиентепа,
ме от амера намллих ценнтгти би рата I

ПЕГАП 3 ЛЕВА

^ХДПБД 6 ЛЕВА

ТОЧИ СЕ ОТЛЕЖАЛО Х1ЖДН0 ШУМЕНСКО ПИВО
Винаги пресни заиусии на снара.
406- 2-2
от <:* длржатсля
Ч

^мишш
шшшш!
Анонии. - Копит. «в. 12.000.000 - ссвен резерв, копнтол.
д бо

Цвнтр. СОФИЯ,

Леге 2. - Клон ВАРНА. у*. Цариградска 21
ОСНОВАНА

ВАПСА

ОТ

СОММЕЯС1АБЕ

IТ А1-1 Д М А

вити №1 ги. 400.000.000 - Ргщш лда «ти. &Ш.И1
Централа МИЛАНО. Кломоие« ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
НЮЙОРК) 80 иломоие ■ принципап.градоие иа Итапии

1шш лишиш шш от Вита [швшшК Пата
а Аиетрим, Аржентина, Белгия, Врязалия, Нопу»бия,
П«Р»» Рои*ими| иореспонденти и

есимии дл.р**м-

ИЗВЖРШВА ВСИЧКИ БАННОВИ
иа

май-мзмосни

с кисжм т>мю си4--._да вдмрасг около ’ о месечно, около
пз три мс.4 V
до 1 чеса
С.“ о 1.-Д, к•1Й :о Го с заджр
Жл.1 и .щ В» Да : и
нещо
и и» г • д.ч где,-щн ча алргс
Васил ь. 2! ■
Л)4л-д»д 2.ч
п,*н 6огз: -1 »ж I з:} I кденне

ОПЕРАЦИИ

условия, мето а

Инкасиран е

и шконт ира не на полици н други т*р1овскн документ
Изплаацдние и издаване
С|
не на чекове срещу
Ьл,.иарин и чужбнва.
писмеени и телеграфнческн преводи,
издаване креантни писма
Влогове по КРЕДИТОРИ И СМЕТКИ по споразу менне.
Ватове „0 СПЕСТОВНИ КНИЖНИ с VI, гошшна лнхиа.
,НЗ СТо*ова служба: документи, кредити, вармянтни и др.
•заеми в лева и чужди валути.

1

8

Всмчии "•Дадени чекове срещу Италия —
«Циркуляри'' си, платими без предизвестие.

Л

на износни
йени: — I)
пишуша машина .Аплер“
славянски шрифт N5 8 употребявана отлично запазена. 2» един сантимал евролейски 2000 кгр Вижлане и споразумение н хотел .Габрово“ ул. .Габровска*
2. (Табаханага».

________________________________ .и.)

-Ч____________

»Асенова Крепост! ^

(Телефонни и телеграфни

ВЕНЧАНИ - 25. VI.
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X Продават се

19 том
нр женско

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Зорка М. Вичева

Варна

!Ь 21

Обддпенип
. V ... киаарвт;м с
!1.'истяьс*. и
1 ягв на луч*

ш-г | за слял година 180 ле» *:
100 лева; м 3 месела »>0 легл

Г-й Димитр К. Друмев
Варял

ИлаШ

Изгубено е

Брой 896.

съобщения).

РУСЕ, 26 юний. В Ромжиия са се появи
ли в неколко области страшни урагани, кои
то нанесли значителни повреди.
Оня ден един такжв ураган в разстоя
ние на 2 ч са е унищожил много села и
имало мног з човешки жертви.
Рома нските власти са на крак и вземат
оързи мерки, за да помогнат на пострада
лото население.
/
ПАРИЖ, 24 юний. В-к „Таи“ ежобщава,
че през м-Ц юлий болшевишките войски
щели да произведат големи маневри около
Киев и Смолеиск.
—
ЛОНДОН, 25 юни. Атентата върху Мар
шал Уйлсои произведе тжжио впечатление
в цел а Англия. Убийците вече се знаят, че
са били ирландци. Направени са повече от
200 арести.
ЦАРИГРАД, 25 юни. Съобщават от Со
лун: тукашните гръцки вестници ежобщават, че в с. Сушица (Македония) е била убита една сръбкиия, задето е »здала на
власта една мета.
Били получени кеколко съобщения, ка
кво гранилата били преминали четите иа
войводата Ив. Диляиец. Величко и др. Спо
ред сведенията четите били добре вжоржжени и снабден;» с всичко необходимо.
БУКУРЕЩ 25 юни. Съобщават от Бер
лин: в гр. Щетен иа устроеното народна
тжржелво е присъствуаал и федмаршал
Макензеи. През време на молебена една
група от около 200 комунисти извикали :
да живее резолюцията* и се ломжчили
да опорочат тържеството. Започва се ръкопашеи бой. Имало ми зина тежко ране
ни. Гражданството е могло да обуздае и
изго и комунистите.
РИМ, 25 юни. Сжобщават от Лисабон:
Португалските авиатори, вржщайки се от
атлантическото си пжтув не, един от аеропланите е засегнал ед а пасажерска лодка,
която превжрнал. Издавили се около 40 ду
ши пжтници
ПАРИМ 25 юни
Съобщава се с поло
жителност, че Поанклре е предложил в
Лондон в вржзка с репарациите следното:
Ако Германия не устои на ангажиментите
си то :
1. Репарационната комисия ще декла
рира, че . ерма тия е нарушила верегйлекия
догове р.
2. Веднага след което вишия емглашенски военен емвет ще се занимае по какжв
нач н да защити интересите на зитантата и
3. В случай иа нужд<з всека една от договорящите страни на съглашението ще
бъде с разсързани ръце спрямо бившите
неприятели иа съглашението.
ПАРИЖ, 24 юни. Хагския кореспондент
на в. „Чикаго Трибун“ телеграфира, че фраицузкето правителство изпратило мемоар до
председат. на конференцията в Хага, с кой
то Поанкаре декларира участието на Фран
ция в конференцията ще зависи от задъл
жението на Русия.
СОФИЯ, 26 юний. Към закона за съ
доустройството е поставена бележка: всич
ки студенти юристи записани преди и след
войн зта 1915
1918 г. и участвували в нея

Писмо на един баща.
Г-н редакторе, в пчераш*
нич брой на в-м ви срещах
ме една статия .Грмжи за де
цата. По навременна и на мес
то подкача кжм бащите н май
ките не може и да бжде.
Апела ви кжм тех да се
стресгнат е един апел на чо
век който истински милее за
поколението.
Ние бащите и майките
сим тежката отговорност за
еждбата на собствените ни рож
би. ето зашо требва в свое
временно да се загрижим за тех.
Лпашеството взема широки раз
мери всред децата и от отде
ленията. Това е отзвук иа пре
живяваното от мас време иа
развала по всички линии на на
шия живот И ние чувствува
ме, че в закон за нар. просвета
е останала една мелллнота особено за децата на града Дру
го с с децата на село. Те щом
приключат годината обуват царвулките и гржгват ведно в тжмни тжмноти с бащите см по
полята и нкнчга и им оказват
своята неуденима помощ. Но
к 1кво да кажем за децата на
града.

Всршо е. че и
деца, шдхто бащите

I рада

им из-

ползуват в труд я то често
непосилен за годините им. Дру
ги бащи, твърде имзтнм и.
разумни намират начин да на
станят децата си на почивка и
отмора и да ги предпазят от
зловредното влияние на ули
цата. Но какво да кажем за
средната ржка хора. чиновници,
дребни занаятчии еснафи и пр. ?
Ето защо нужно е по ини
циативата на учителите в районйтс на училищата да бждат
свикани с настжпвамс на вакан
цията бащнгс и майките на
децата и дружно да обмислят
мерките за ваканционния над
зор на децата, за да ги огтжрват от улицата.
Аз апелирам кжм учителст
вото в града нн. в чийто идеалнзжм не се сжмневам да
подеме тази инициатива.
Апелирам и кжм учил насто
ятелство и кжм училищната
инспекция да подемат този влрос Там лежи сжщо тжй гомема отговорност по вжзпитанието и чгхраиванего на по
колението.
Оставам с почит А. Л
са. обед изгу
бен р портфей
лл с разни документи и полици и
500 лв. пари по пжти от Вярие
до бирарията Стоян Пеев Каран
тината, този яойто го е маиери.1
да донесе яортфейда е бирарията
на Стоян Пеев личио до схиция
или редакцията, яато заджржи па
рите за себе си. а книжата заед
ио с портфейла предаде иа гор«поиенатите лица. Освен горната
супа ще получи още 1000 лов»
I вжзнаграждение
/
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Бро* 896.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. *.
след полагането на университетски напит
прекарват като каид. адвокати един срок
от в месеца н се освобождават от джржавеи теоритически и практически изпити, ако
са упражнявали и упражняват професията
до 1924 година.
ХАГА, 23 юни. Конференцията проджлжи да заседава, обаче в понеделник иа 28
того се очаква I заседание от по-важен ха
рактер, иа което ще вземат участие и фрлицузките. делегати.
РИМ, 24 ю^чмй. Кореспондента на един
амстердамсия" в-к печати изявтиията иа
италианския делегат в Хага, който е зая
вил, че Италия ще улесни разрешението иа
руския вжпрос.
БУДА ПЕЩА, 23 юни. Народното сжбрание окончателно е конституирано. Вчера
започна редовната сесия.
БЕРЛИН, 24 юни. Имперската банка дпровергава обезслокоителните слухове за
ново спадане иа марката, при все гоаа оба
че едно спадане на валутата ще блчде не
избежно.
БЕРЛИН, 25 юиий. Германския кабинет
начело с Вмрт среща голема опозиция от
страна на групата полулисти.
ЛОНДОН, 24к>нии. „Маичсстер Гардиян“
пише: че иай-големата изненада от срещи
те между Поаикаре и Л. Жорж е [убежде
нието на Поаикаре в необходимост* да се
следва политиката иа английския плкрви
«иимстжр.
БЕРЛИН, 25 юиий. На в-к ,,Франкфурт
Цайтуиг“ сжобщават от Лондон, че Поанкаре и Л. Жорж нищо ие са направили, ни
каква спогодба ме са постигнали. Те само
са подготвили почвата за ноаа среща.

IV Иван СавоЪ и Тодор Минчев (отказаха се)
1Т и 40
I групичка измина 30 кръга за
17' и У."
II
17 и 4Г
III
От горното се вижда, коя група е победителя.
От шуменските бегачи Марин Чакъров взема
пжраа награда, понеже растоянието от Шумен до
Колодрума го е изминал от всуч|<и най-скоро —
1 ч. 28 мин. Втора награда вземаИьян Дачев. кой
то споменатото разтояние взема за 4 ч, 36 м. 5' с.
и трета награда взема Димитр Юрланов за 4 часа
40 мин и-« 4 > сек.
Председателя на тукашното Кол. Друж съобши
резултата ог съвещанието и каза неколко думи за
значението на спорта въобше. като културна проя
ва у нас. Едно .здравей' процепи въздуха и със
тезанието .се закри.

се улесняват лодкарите, *ОГо
ще бъдат в Услуга на при*,,
шлите курортисти — иослрд,,
нитс с лодка ще могат да 0.
пътуват до мънасгиря.
Нужно е да бъде посгря
такъв кей в морската |ралкщ
до самите, бани. за, да се у.,.,
нааат гостите при ■ желанним да нравят разходка
на откриТО^ш^>е бмо ДО Е|ксиноград.
Преговорите между м р Омар
чевскь и професорското ТСи,
вървят към подобрение. Има
големи изгледи да се посте
не споразумение и скоро ^
бъде открит университета

Камерния театър на г-п
Злата Недева започва свояспектакли в летния градски иатър и ще играе всяка среаа
величина колкого орех. Г'ра и събота.
душна гл е засегнала 1200 де
В среда ма 28 того щс гг
кара посеви. Кписгзнтир_..о е. даде ..Сафо" от Гриманариер
чс загубата е от 10—50" о.
Записалите се «иснок «,
Прс» същото време също
православното братство за Рил
така паднала е градушка и в
ския мънастир да внесат вел
С. Николасвка при загуба от
40 -г»0° са засегнати от гра нага по 71 лв. и 50 сг. м
билет от Радомир до с. Рим
душната 1500 декара посеви.
и за бага* от село Рила д
За инспектор на труда в мънастиря. Некои сведения по
варнен окръг е назначен Ви- пътуването и духовния ежбо?
чо Панайотов нл досегашния сскдадоха вчера, неделя. 4 чаа
такъв Борис П Петров.
подир обед в църковния д«
след сказката.
В среда абитуриентите от
мъжчата гимназия привършнат
В Петрическия окръг е ш
матуритегтнмте си изпити.
мерен трупа на една жена из
хвърлена
от р. Струма От
Пристигнал е в града ни
известния на варненци от ми издирването не се оказа ли
налата година театр. „Ренесанс“ са на жена от целия окръг
Тази случка е една ваете
оперетен отдел с целия си аисамбл, от първите артистични рия. I '.олагат се всички усял*
да
се открие престъпление:.
сили, хор. оркестр, балет, кос

ХРОНИКА.
Иа 16 т м Иван Гъ
дъбов от с. Кувлнлжк пъту
вайки по шосето Варн.1 —
Ьургал е бил нападнат неиа
лейко до 16 километр от
трима неизвестни разбойници;
двамата от тех са биле в
граждански дреки а другид в
селски яре хи Н> Гжлабов е
било предложено оТ разбойни
ците д) си даде парите, или
иначе щс бъде застрелян.
И «плашен и без нсекякза
възможност за отбрана, той
им лава сумата '3200 ла. коя
то иосел с себе си.

8 първозачатните училища
от 23 того са прекратени учеб
ните занятия. Ог 2Ь того по
не де.шик иочват беседите с от
деленията. На юлий в всяко
училище щс ича утро с отчет
от главните учители, а на „9
У Не 25 Т1 м. вчера недеЛя към 4 ч. в ирисът
ютии щ- нмл в летния театър помни декори и пр. състоящи
Съобщават от Плмдоежтетвието иа множество граждани сс откри ко
общ- ГОДИШНО у три на ВС^НКИ сс ог 4 1 души и довечера с. Средно дере стжиимд*
\яоездачно състезание между членовете ма тук ид училища и отчет иа председа зап чва сноите спектакли с ко е иамереи трупа на един
ното дружество. Христо Г е и че* и Ягоп Ингебарг. теля на гданниге учители.
мическага опера жрицата иа годишен човек, който
като първи колоездачи — фокус чии. представиха
огъня и САЛона К. Ранкои
тежки удари по телото и гла
Инвалидното
Дружество
в
ред номера изпълнени с голема ловкост Очаква
Начало 9 ч. вечерта.
вата е бил зеклая.
ил
им
даде
големо
граждан-1
ше се с нетърпение пристигането на осемтях бегаУтре театри ще даде ..МамВърху него-ие са намерен»
чи от Шумен. Колоезд. Д-во. потеглили съшия ден Ск-> увеселение и приморската зсл Нитуш’ .
никакви документи за устано
градина. Напрани сс всичко
в надбегване — за дружественото знаме
къгмозею «а по-големия бле-1 Между «емледслскага пар вяване на самоличноста му.
Към 5 ч м 27 мин пристигна пръв на коло
Започнато е следствие.
сък и рзчмобраше иа унс- ламентарна [група се твърди,
друма бегача Иван Дачев В 5 ч и 27 м пристиг
СелпгнеТ '. Официално бе пока чс слух »ветс за министерска
Изоставен бил за сега пр
на втори — № 7 — Марин Чакъров. В 5- ч. и 29
нен да приежегвуга и Н. В. криза са неверни и че чс сж- екта за извършване голея*
м пристигна войника от Пионерката .Шуменска
11лря.
ж
9
щс.твува разногласие между дипломатически промени, с*^
Дружина К® 5 — войника Димитр Юрланов В > ч.
П;тих*лчг ( ; увссекисто е парламентарната група и на ито се предвиждаха насгояш*
17 м и 27 сек.
№ 6
П ;ЧО Иванов В 5-4. и
предна н;.-чеи за сж «даване ф- нд бивега.
м-ри да получат дипломамичес
40 м и 30 сек пристигна Сана Маринов и шести
«постройка инвалиден ден в
кн постове в Столиците иатприети
в 5 ч . 48 М. и .Ю сек
Л9 8 Христо Варна.
По решението ка постоянна
големите държави.
Славов.\ Останалите шз.ча се отказали ог нздбег
та комисия, на брега на монаснането.
>меже на един» н чу се е повредило ко
Окончателния срок зл
би- тнра „се. Константин* са из
Цената иа хлеба е намле-г
лелото, а другия минавайки покрай с Аджемлер пане >м трудовата поЬиннс-ст пра генТц Ю души работници, с 20 ст. при подобрено «*селски кучета са го съборили и вследствие на кос
наскоро иегича. Много гражда конто ще построят скеля да честно.
то си е контузил л гния . ра.ни не са се явили еще в тру
От 5 ч^Д{ м се почна групово нзаосгване на довото бюро. въпреки преду
ГАРНИЗОН
ВАРНЕНСКИ
прежденията на ш.следното.
мноши членове на тукашното колоез. д-во. за кои
Като така. след определения
то се определиха ) кръга Гия пет кръга равнява
ши се ма 1оЬ"> м се* изминаха от Продан Георгиев срок. за отбиване трудовата
да 2 м. и 50 сек . от Станислав Вемгер за 2 м. и и'.виннОсг. който не се яни в
№ 424
47 секунди и от Манол Традафилоа за 2 м и о бюрото ще бъде глобяван са
сек и др След надбегиаи то .на юношите лослед гласно закона.
Варна. 24 юний 1922 голина.
,ва типичното американско малбе
не или оше кит
Обявява се на П гГ. интересуюшите се, че тк>*
На 23 по обед жи:елите на
но нааб»гвлнс Характерно н китното наабегванс
ради н»-утвърждаване Произведения на 15. IV. г *•
с Кр\моно Варненско
Ли
бл това. чс желаещите сс поиратпелжт ни групнч
мигър и В А.тчо [ А «чннопи търг. за отдаване на предприемач доставката нз
кй от по рваиа ттуши-и тия авача души от печка
отвлекли с каруца от пивата около 6100 *кгр месо говеждо, с приблизителна
групичка си помагат елин рути му
когато епиния
лжшерчга н.< Георги Лрсков стойност 122.000 лв. и около 6200 кгр. овне^*'обикновено кара аругня почива и това тим, тванс
от също ти село. Селяни »абе- с приблизителна стойност 124000 лй., на 29 юнии '
-------- » аругито проажлжаш) по последни* >фжг част
лс «али че каруцата се с от- в 9 часа пр. пладне в Варнеското Окръжно Фи*3*
но за вчерашното нвпбегнлнс беса опрелелент' 3'1
сово Управление, ше се произведе търг по до^°
правила :1Л
кржга Кжм пустнатата група в б ч и 31 х"н , „ачволно спазаряване.
бегвашн се по новия тип ри!
,
Углавното отлтлеиис при
Залог за участие в търга - 6*/0 от прибяиз**’
Койчев и Иван Илиев.; II I унчо С Гунчев и Ят
окръживя ежл на 22 т. М.
телната стойност на предприятието.
Стоилов и III Янко Борвм.т и Дончо Ко топ Птг,
рззглг1а едно дело по обезМалонаддаването ше става по отделно без -Р°
вите пнлмл вземвхв ,Ю кръга. кг и то се равняват ма честяване Обвиняемия
е ось- ой от стотинки
Ю клм^зл—17 м. и 48 сек.. втори ге двама вз^миа ден нд две години строг
гътПоемните условия и пруги книжа могат м
за 18 м и 27 сЬ( и третите двама'за 18 м ^
нмяен затоор -и ще плати на
йидят всеки пригжтетвен пен и час в Гарнизонно
Пусна се втора група от бегачи я 6 ч и 57 м
обвквитнлкат» 50000 ле. обез
то управление а в деня на търга в казаното
'Която имаше обект съшото китно надбегване от те тенис. *
нансово Управление.
30 кръга, към тая партида принадлежат: Г Иван
Разноските по публикацията и други съ за с*ет
В с. Яйда Варненско с зао
Вонев и Илия Чарааклмев, II Трайко Танев и Ив
черашиия пороен дъжд е пад- ка на доставчика
Гзруфалов. 1!1 Слаач Симеонов и Тодор Коларо в и "«ла и-голеех
градушка на 412-1-1

Колоездачно надбегване.

ОБЯВЛЕНИЕ

«
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«

гаменското горкмош

Год. IV.

8 .рна, 27 Юний 1922 год.

ЦЕНД 1 РЕВ

ВЯРЦ6МСК2Я

№> 19 тЬгаед •
ЙЗГУ5СН0 Е. «ш
лсснскб теле
с коежм

Т©ЩЙ
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРНАЦИОНЕЯ ВЕСТНИК

(паши тини Ь Ш.

с «•Ш‘

'

Г-н Мксим Аджубел
СГОДЕНИ

Милка Ст. Минкова

—: венчани
417 -

ИЗВЕСТИЕ

Още една мжченица по-малко иа «-«игл
Iой страдалия си душа на N юний т

*

г

Варна, 24. VI. 1922 г.

ПЕЧАЛНО

Почит и ус-

Ст с фия

СОФИЯ П. МАРТИНА
(па ■* м Всмопа) иа 44 г. от гр. Добрич.

р-м

ОТ ОБРАБОТЕНИ И НЕОБРАБОТЕНИ

ИТАЛИЯНСКИ ПйМУЧНИ ФЛАНЕЛИ |
НА ИЗНОСНИ ЦЕИИ ПРИ

Я. Коеи & А. Саламонов — София

Н416

Асенова Крепост!

уп. Рамаасиа № 90-а.

-•<д

Теотжр „Ренесанс“
в Варно.

ежобщеиия).

Снощи при препллпея салон
н театжр Ганков гостуващия
в града ни софийски оперетен
тсягжр .Ренесанс* изнесе
.Жрицата ча огжмя“ оперета
н 3 действия от Балеятинов.
Длжжим да отбележим, че
театжра е комплектуван от
добри артистични сили. Име
ната на г жа^Обрешкова. г ца
Илкова, г-да Н. Павлов. Т.
Оорешков. Сг. Георгиев, Б.
Иванчев и друг/са сигурна га
ранция за 1'Лн извжнреден
успех.

Нарченци се запознаха ле
тос с -Ренесанс*. го бе сжбитие то; ава в града ш. Но
и днес театъра джржи високо
името си. а у артистите се забслезва видим голем успех.
Това наистина се констати
ра. И в игра. и в хор. и в
сола и дуети, вежде проличава
едно по големо ежвжршепетво
СОФИЯ, 26 юни. Тази сутрин държав
от мин. година.
ния обвинител г. (1. Стоянов започна обви
Г-жд Обрешкова за пржв
нителната си реч в държавния съд. Залата
пжг се яняал като оперетна
на съда е почти празна. Публика не приартистка в Варна.
Ио ги поприсътс г<ува м»«к?кпа. Реч а си държавния
жена заслужени тапии. Осо
. обвинител започна с предистория за отгобено в второто дгйствие ар
I ворноста иа правителствата Речта си г. П.
тистката по с редка красота в
“
Стоянов що продължи по всяка вероятност
гласа.
Кдна
Ю деня, която обещаел да бъде интересна, *фис гал пост
плавна река от меки, с>чяи
подроб а
и
изчерпателна.
Подсъдимите
(вуци стоплени с непосредстве
| внимателно слушат като »екои от тех си
но чувство.
вземат и бележки.
!
Г ца Илкова бе в ролята на
СОФИЯ, 26 юний Народ-мя представи- {.убрепса крайно накители.
0
тел Драгиев заяги пред жури. листите, че
I да Павлов, Сг. Георгиев,
ПГ]
искал думата в камарата з-» обяснение, чс
!» Иваичгн н М. Попов, това
Н
не е оттеглил иитерЛеллцията с*. защото с
сл сгжпващи сигурно добри
®
писмото си е искан отсрочка, зл да посочи
наши музикални сили.
[й]
нови данн • за обвине иего на м-р ТурлаI -н ! соргисн г направил го
Е
кон. Интерпелацията сч бил отправил към
леми успехи и в глас. и в игра.

От нейната деца. брата, сестри и роднини.

ряШЛ ГОЛЕМ СКЛАД ■ШВф

I

Инии ЛКМ К 2»

СОФИЯ, 27 юний. Снощи м-р Турлаков
заяви: репнрационната комисия е задово
лена от внесения ?акон иа долъл «еиие до
говора за мир. Слуховете, че тя е поиска
ла да се впише в листата за данъците по
изпжпкени“ реплрзциоииите задължения и
брутния приход от нивите е неверно.
За сега преговорите са приключени.
Граф Шеризе за минава «н отлус
Камарата
днес 27 того пр установява за едаиията си
Ваканцията на камарата ще продължи
20
30 дни, за д«* могат н «родните пред
ставители да участвуват в полските работи.
След продължениет > на камарата ще се
гласуват някси закони п.к по репарациоините задължения.
Министерството на фимг.исиите израбо
ти законопроект за тютюните и гербовия
налог, понеже прихода от тези закони слу
жат за изплащане д ржал. заем от 1902
година, те ще бъдат представени иа пред
носители
на
тези
ставителя на чуждит
титри г. Шарло.

Димитър Фурнаджиев

Продават се

на износни
йени: — 1)
пишуша машина „Ддлер“
славянски шрифт №8 употребявана отлично запазе

на. 2) един сантимал европейски 2000 кгр. Вижча адрес дане и споразумение в хоВпси.1 Ь: 11 <~-:1
1>•*»-*
23 тел .Габрово“ ул. „Габрови;-и Логат" ижюи:;
«••мие ска“
X* 2. (Табаханата).
зю з з

(Телефонни и телеграфни
Русе

Брой 898.

■>а иеги д« сж<
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вария

.о сит

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Берта Арок Коеи

•

И)?

та м

из джзРасг ок >лп 1 м месечно, около
памрн ме:+.т» 1' л >
чзга
СЛ. ОЬ'Д, КОИ о ги •• *‘яжр
ИЛИ
»
■ * е «нщо

Облепения I по 1-5и
».«з-1 т-в СЛ*.
прнстдаски :ю 1 «св иа ду«Я

• маеше ■ Т I м едва таиха !&' ..са
3 месеца йо -с -а
месена 100 дека;

-А

2

Ьнншннш#
|вн001ааЕ(ьааЕ^0ЕЕаЕ1аа11ааа
И*!

1

Пристигнах е • града ни Египетсиия факир г ТО
РО и за ивяолио дни е установен на местожителство
доя М 10 в улица .Витрасосл
Младият фамкр с разрешение от Министерството
иа Вжтрешните Работи и Народното Здраве, ии-о спе
циалист на анюлтистиаата. през иасото си пребиваване
в Варна ще пр-ева посетите «и всеки ден от 3 4 часа

)

след обед Посетителите ще у|наят от него
сведения за изгубени или откраднати вещи.

0

г.сякю.»*
изгубени

близки лица и пр . ще узная* свои разни сеиейии и ии
тииии тайни и пр 1жщевреиенно изцерява псеканви не
врастичии и душеьни болести с пояоща на

лекари

Тайните се запазват

000000000Е0050000Е000ВН
цию.а1

Продават се I лозя

еди- го и мес носта ..Чяир
зад казармите ог 1 5У0 д.

а другото по Ьвсиноградсного шосе ог 3 Д'“ и 3 ара
ежеедно с Евисниоградсните юзя Сп^разунгнне прм
Дяно Ьсделев и Дим. Пжржино
ул Дрдгсма.г К: 24

•*»

I

гт'

I ?
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БРАТЯ ЗАКАРЯН-РУСЕ
>■>7

1-

I 1с.1«.-рдц-

Заиарян.

*-Р Председателя, обаче м-р Тур лаков из! бърз. л, спор д вътрешния правилник да
д«ва обяснения, пр ди той да е развил ин
терполацията си, и».и пък “е-юй народен
представител, съгласно правилника. Кон
фликтът съвсем не е изгладен ;« скоро с
едко писмо ще излеза когато ще изнеса
всички данни,^които сега събирам.
.
София 26 юни. Дирекцията на печата
опровергава изнесеното от гръцм я п. чат,
че опасния комитаджия, (не се чете) офицер от българск^гт * армия, се вмъкн. л в
смесената комисия за прнло . еиие гръцко
бълггфската ко иаенция зз малцинствата.

ш
к1 '
У |
|
1
| ц*-лтз иа когото е, да се организира рево
люционно движение и Тракия и Македония.
СОФЯ, 26 юний.

Вчера

сл. об. се съ

стоя общо професорско събрание ка лек
тори, декани и професори. Докладна се завчерашиата среща между м-р Омарчевски
и неком въ проси по университетската криза.

РУСЕ, 26 юим. Сжобвцааат от Букурещ:
! 8 елбота на 24 того на изпазяне от дома
сн германския м-р на ажншмите работи Д-р
Ратен у бе застрелян с нсиолко вистрела.
паника

в

1 германската столица. Убийците иезв-отечи
У

)

КУПУВАН

зарзалени конучин по 2
в кгр. малки и големи коли
чества франко место купувача.
Адрес: нока1арница .Кара
Ьок тук
Варна
♦0К1-5

Дава се под наем
с.змостояелен етаж — юж
но изложение ао центжра
на града от 2 стаи. салон,
кухня, пералня и килер. С
електрическо осветление и
водопровод Споразумение
Мт Кснкоа ул Венчан —
до ар^:енала.

395—5—5

Д-Р Рошоу убит.
| Смжрта последва веднага.
Веста за убийството причиня

И «плена ..ргиста Обрешков.
Гой игра Бабу с истината иа
голям майстор.
• I «общо оперетата се изне
се хобре.

ДОНОПРНТЕЖАТЕЛИ
предприемачи бжрзайте да см
наоавиге доброкачествен кжм ащ от склада Ст Миленков.
Димов С 1е. зв% флотския ар

оенал.

Чк-З 3 5

,л •

I

Брой 896.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.

*

Берлинската полиция тури всичко за откри
ване убийците.
Смята се, че убийството на Д-р Ратеиау
е прелюдия за 28 юний.
В заседанието на Райетата станаха мно
го бурии сцени. Социалистите посочват бившия каицлер Хепферих като подбудител
за убийството на Ратеиау чрез своята последна реч.
Канцлера Вирт прочете един апел към
германското население, в който иска под
крепата и кани да се групират всички гер
манци около правителството, за да се зала
зи републиката.
Председателя ма републиката издаде
два декрета, с които се забраняват мани
фестациите на 28 юний - годишнината ог
версайлския договор. Празниците на полко
вете, както и тези на републиканските сдру
жения сжщо се забраняват.
Председателя на Райетата г. Лйобе зая
ви, че е убеден, какво убийците на Д-р Ратензу имат сжучастие н организациите.
Канцлера Вирт заяви, че делото на Д-р
Ратеиау за спасение ; а Германия ще бжде
продължено от републ канския режим.

около и 9 жени. През съшото време
е на е имало 38 родени, от които
редак. 15 мъжки н 23 женски.
получи
Пристигнали са инструмен
тите на музиката при 8-ма
Д-ВО Кквалид В града ни дружина. Репетира се най уси
което в неделя 25 того уст лено под диригенството на г-н
рои големо градинско увесе Попов и от Р юли същата му
ление е имало добрата идея зика ще свири а морската гра
дина.
да покани н Н. В. Царя.

менти и 50 лв. пари,
бир. Балкан. Който го
мерил да го донесе в
Варн. Поща гдето ще
добро възнаграждение.

София Двореца
Н. В. Царя.
Имам честа да моля Н. В.
Царя да присъсгвува на град.
увеселение което дава д-то
с съдействието на участието
на детската китка ..Родна пе
сен" в приморската градина в
полза на новообразувания фонд
,,Инвалиден дом ' Варна.
Председател д-во ..Инвалид"
Владков.

От 1 ДО 10 т. и. в града
са констатирани следните заболявания : петнис-тиф — 4 ; за
ушка — 5 и брусница — 1.
Вчера и! житното тътжище
цената на зимницата е била
580 лв. 100 кгр. а на ечмика
360 — 380 лв.

захарна болест, ревматизъм
Сливенските против болес
тите на стомаха и червата, по.
ловите, матката, смущение в
менструацията и безплодието,
бъбреците, маясъл, подагра^
захарна болест, живеницз. плев
рит, костите и ко.кии болести.
Сапаревсните лекуват из
ключително ревматизъм.
Чирпанските против стомаш
ните разгройства и такива на
дихателния апарат.
Панагюрските против катар
в стомаха, половите органи,
ревматизъм и живеница.
Кортенските против болести
те на стомаха и белите дро.
бове, ревматизъм и половите
болести.

През май по черноморското Цените на пашкулите на 14.
крайбрежие е наловена риба:
15, 16 и 17 т. и. са 6т
при Бургаз — У,232 кгр., при
както следва.
Аихиало — 2666
кгр. . и
Ето телеграмата отговор на
Пазарджик 80 — 90-лл. клг.
81000 бр. цирози, при Созо
Н. В :
Перущица 120-125 „ ,
пол — 2У14 кгр. и 2174000
Варна
Чирпан
80 — 106 „
чироза
и
в
Месемврия
—
Владков председател
Хасково
95—135 . *
ПАРИЖ, 25 юний. Англия почва да се
2100 кгр. и 4022000 бр.
д-во
..Инвалид"
Ябалково
100 . .
показва нетжрпелива за изхода на гржциочирози.
, Като съжелявам, че ми е
Харманлий 120—140 и
турската война. Вероятност^ за промена на
От
иина
Перник
през
пър
Ямбол
невъзмгжно
да
се
отзова
на
90—102 „ „
говедението на лондонското правителство
Любимец
130 , .
се очертава. Това е накарало Гжрция да любезната Ви покана изпра вите 3 месеца таз година е
обяви с голем шум, че прави необикновени щам вам и н' всичхи членове постъпила печалба 16,184 515 Борисовград 110 — 118 . ,
Станимъка 90—132 „ „
приготовление за една ноаа офанзива с ке- на д-вото моята благодарност лева.
Троян
малистите, а от друга страна вжпреки склю за милото внимание и моите
70— 82 „ .
Произшедствие.
Брезово 100— 112 и
чения договор между Ангора и фралцузко- най сърдечни поздравления.
На 24 т. м. сл. обед на ул.
Пожелавам
пълен
успех
на
но
то правителство, договор, който биде тъй
Севлиево 40— 80 „ „
силно атакуван в Англия. Турските нацио вообразувания фонд на който „Максуда* е станало следното
Каменец 100 - 120 . „
произшедствие. тукашните
налисти заявиха претенции да заемат при ще4вкеса скромчзта си лепта.
Берковица
60 „ .
граждани
от
споменатата
ул
Царя.
станището Александрета, което не би разКазанлък 124 - 125 . ,
— Дебри Христов и Коста
сжрдило Англия.
Покойната София П. Мар Владимиров се скарали. В раз Свиленград 145 —150 . .
Очаква се занемарения отдавна източен
Вратца
100 . ,
тина завещава да се напечата дразнението- сн Добри Христов
вжпрос да се пораздвижи наскоро.
печалното известие тъй както наранил с нож Коста Владими
Важно
за
курортиров в левия крак над коленото. стите. Авт. Омнибус „Орел“
АТИНА, 26 юний. Поради ненормалното сама го е написала
Късното печатане се дължи
Пострадалият е откаран в пътува ежедневно до 6 клм.
положение в страната гржцкото правител
ство ще поднесе оставка и ще иска разту,- на късното по .учаване на пис държ. болница на лечение, а по Евксиноградското шосе от
мото й
Добри христов е задържан в 1 юлнй. Г-да курортистите жи
рянето на камарата.
III полицейски участък.
вущи по тая местност мога:
^уФетата гребла да се дър
БУКУРЕЩ, 26 юний. Разговорите меж
Заведено с следствие.
да се абонир.т при самия азжат п ломовете, а които се
ду Букурещ, Белград и Атина продължа
водя. по улицата — да бъдат
Известния модерен писател томобил Като си закупят або
ват относно четничеството в Бжпгария.
НЪ| мни.
Артур Шшщлер известен с наментна карта, които са в
Още от сега може да се каже, че пред
При всички други случаи, .Анатол“, .Забава“. „Смърт* ограничено число. До (1 клм.
ложението на БжлгариИ за 1диа смесена
кучетата ще се изтравит.
и др. ще празднува наскоро имаме следующето раснисаяме
комисия, която да проучи вжпроса, ще б*ту
Всека заран 8 часа потегля от
де прието.
Не са редки случаите гдето в Виена 60 годишнината сн.
6 клм. и в 12 часа Сбед за
невниманието с огнестрелни I Открит в от онзи ден проминава обратно. П-й курс по
ЦАРИГРАД, 25 юни. В-к Проодтс, съоб
оръжия да е давало излишни
щава: руското правителство е отказало да жертви. Жертва на такова |чутия „Руса леки* панаир в тегля от 6 клм 2 часа и 8 ч
Попово.
заминава обратно. Моля г-да
приеме една гржцка мисия за червения
невнимание е станала на 25 т.
кржет за доставката на медикаменти. Рус м. — неделя една стара баба.
Варненската стокова борса. клиентите да побързат и се
снабдя:
с абонаментни карти
кото сжветско правителство е заявило, че
Войника Коста .Найденов ог с. Износ на зърнени храни през
С почитание
поради войната между Гжрция и Турция,
Здравец си отива з отпусне. варненската митница за през
сжюзиица на Русия, последнята не може
Стопанка.
През време
разговор с до времето от 1 август 1921 г. 401-4-4
да приеме гржцката мисия. Също е заявил
машните си Коста Найденов до .11 май 1922 г.:
Сжобщавам
иа почита
и Чичерин на Гунарис в Генуа.
Зимница
1 4,754,#40 кгр.
преглеждал един пълен стар
ема си клиентела, че досе
Ръж
1.414
006
„
револвер
и
напъвал
слусака
му.
гашната си курортна градина
ЦАРИГРАД, 25 юний. В-к Еф. Тон БалКукуруз
13.865,887 .
.ШШРГ 00 шосето Евксино
канион ежобщава: великите сили са из зз нещастие револвера гръмна.
Боб
18,854.250 „ град. преместих в градината на
пратили нови представители в Ц риград за куршумът м .н^ва през длан
г.
Шокаров, при незаменима
Ечмик
2.377,953 „
окончателното разрешение на източния вж га на войника н налучва точ
Овес
188.031 „ прислуга и обстановка : разко
прос. Америка не участвува в разрешение но в челото бабата на войни
шен морски изглед, прохладни
и др. общата цифра на изнесе синки и вода, поднася се вина
ка. която издъхва веднага.
то на този вжпрос.
ните зърнени храни през из ги пресно студено пиво и вк>сЧленовете на бившата Нар теклото време
възлиза на: ни закуски.
немска постоянна комисии са
За -свадби и увеселения гра
540.037,13:1 кгр.
дадени под съд за злоупотИзнесено е трици и брашно дината се отпуща безплатно з
ребление
за прислугата пр I спешилиобщо
10,517.454 кгр. споразумение.
Само през тая голина в
Цариград — град с най- Ф7 2-3 С почитание Т. Парл*м
МАМЗЕЛ НИТУШ. Тази вечер си потупа: заплатите .и из-ек царството има 2.1 души убити
много кучета, към които мю
’ театър „Ренесанс ще п^ед лот. врем - пре< ноемврий 1‘Щ от гръм през
много удобно всред
дъждове ге и сюлманско население има една
стави една от шефдйоврите | март и април 1922 г
пияната за построй
градушките.
религиозна почит е подложен ка на банки и други кантори
на оперетното изкуство, изве
Сесияги з обш. съвет на
Управлението на Б Н. Бан на една твърде жестока за отпуща се на концесионни на
стната и играна в цяла Евро
па оперетна ..Мамзе1 Нигуиг чева през първ-.м седмищ па ка с решило откриването на местните жители мерка. Сани чала. Споразумение в Българ
банкова агентура в Каспичан. тарните власти на съглашение ската Тъ РГ'з Банка за Ивано» *
при участие на първите сили идущия месен
97—3—3
то пред вид разпространяваща
от театъра
Тру ■» мъжки е изхвърлил
В ежоота учениците ог мъжта се холера са заповедали до
..Мамзел Нитуш- е давана Ду мча на брега под захарната ка.а 1 ичназия
по случай свър- 20 т. м. зсички кучета в Ца
само в София по вече от 100 фабрика Русе Омпличноста шека на годината
Ще напра- риград да бъдат избити. Тази ла с разни документи и полици ■
пъти по ред.
му не е установена
Варна
вят н*лет до Гебедже.
заповед е предизвикала голе 500 лв. пари по пътя от
Утре вечер същ»*я театър
Днес- следователя замина за
до бирарията Стоян Пеея -Кар*н'
Излезал е от печат бр з мо вълнение всред гурците.
ще представи политическата местото.
тината, този мойто го е намери»
на сп. ,Литературен лист* с
оперета „Джщерята на
да донесе портфейла в бирарии»
Минералните бани.
0г наводнението на р. Осъм разнообразно и подбрано съ
Бай Ганю“.
на Стоян Пеев лично до
в Ловеч са биле отвлечени и държание.
Кои какво лекуват.
или редакцията, като задържи и
удавени 5 деца.
Хисарските бани против бо рите за себе си, а книжата
По решението па общ. ежПрез първата половина на лестите на : стомзха, бъбреците, но с портфейла предаде на гор
вег всички чиновници при об
На 24 съб. към 8 ч. веч. юни е имало в града 23 смърт
поменатмте лица Освеи гори»”
половите, безплодие у жената,
щината в пайслоро време ще е изгубен 1 пертофел с доку1000 «'*
ни случая от които 19 мъже подагра, камък на злъчката, сума ще получи още
413-2-2
възнаграждение

ХРОНИКА.

МЯСТО

НА 20 ТОГО Г./»

(■

1 •

Варна, 28.ЮНИЙ 1922 год.

ГМя. IV.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

В2ЯРН6МСК7Я

ПОЩЯ
МИШИ ШИИ Ь 121.

ЕЖЕДНЕВЕН ИЯООРНДЦИОВЕВ ВЕСТВНК

Х==1 АОоижиеит I м една год) (на 180 лева ;
зш 6 мссеил 100 лева; зл 3 тессиа 60 лгвя

м

№ 1712
гр. Варна, 26 юний 1922 година.
Обявява се на интересуюшите се, че на 3 юлий
т. г. от 10 до 11 часа в Варненското Окржжно фи
нансово Управление, ше се произведе тжрг с явно
малонаддаване за отдаване на предриемач, достав
ката на следните хранителни и фуражни припаси,
отоплителни и осветлителни материали, нуждни за

2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

800. кгр.
700 *гр.
Ориз
800 кгр.
Сирене
600 кгр.
Маслини
200 кгр.
Сол каменна
1000 кгр.
Захар
2000 кгр.
Боб сух
Сливи сушени
600 кгр.
Червен пипер
100 кгр.
200 кгр.
Оцет
Джрвено масло
200 кгр.
Газ
200 кгр.
Сапун
100 кгр.
Лимонова кислота
30 кгр.
Леша
500 кгр.
600 кгр

16. Булгур

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около
около

40000
15400
24000
21000
1000
30000
10000
9000
1500
1000
13000
1600
4000
3000
2500
3000

лв.
лв
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

у
Или всичко за около .
190000 лв.
приблизителна стойност- на
цялото предприятие,
Залог за правоучастие в тжрга 10" , вжрху стойноста на цялото предприятие, или вжрху стойноста
на всеки отделен предмет.
Малонадаването ше стане за всеки един от
делен предмет без дроби от стотинки.
Поемните условия и другите книжа могат да
се видят вжв всеки приежтетвен ден и час в до
макинството на дружината, а в дени на тжрга в
казаното финансово управление.
Изплащането на сумата ше става след получа
ването на продуктите в дружината
Документи не се изискват.
Всички разноски по публикация. 2ер6ов налог
и други са за сметка на доставчика

Ит Цсишасшш и Дружината.

414-1-1

Варненски Съдебен Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ № 2230 Па основа пие т кзгд пи
от Варненски Окржжен Сжд на 24 Март 1922 I
а .-I, одажба на движимите вещи останали от покой:.ига Г- до*’а Т
Живкова обявявам, че на 1 юлий 1922 год. в 9 ч п 1 <. бел
в Варна на мусалата щс продавам следните мм1)ги
стан ли
иченнн)
от покойната Тодора Т. Живкова от гр. Вари
I) Един гардероб дрехов с две крила за 1500
. .)
един умивалник с мермерни плочи на плати мо и стра и е и
огледало на капака за 1000 лем, 3) едно канапе плкшан
бордо плат за 1000 лева. 4) Една четвжрт ита ма:, чка о.чх ва с огледало пукнато за 200 лева . '•) Два куфара пла н » и
вехти за 200 лв , 6) една маса крж.ла кафява чам ла с две
крила н чекмедже за 100 лв: 7) шест виенски стилове пле
тени за 600 лв.; 8) Едно канапе виенско плетено за 400 лв
-) Една масичка кржгла, орехова за 100 лв.. 10) една лзк: •
чалка за стена с огледало за 1500 лв; 11) елин вюф ет с две
крила чамови и стжкленз част отгоре за 800 лв; 12) две та
ви медни — тепсии за 100 лв , 13) двадесет една порцела
нови чении за 400 лв., 14) дринад ссг па(чега ра ни чашки
за 100 лева; 15) две та6л.:чки за чаши. едната ламаринен а, а
другата емайлирана за 200 лева; >6) дне купички стжкл.ши
за сладко за 40 лева; 17) три картини
псйс жч с корнизи
за 300 лв; 18) две лампи висящи, никел и глобус за 200 лн
19) пет корнизи за пердета за 150 лв , 20) една печка чугу
нена с бурни за 200 лв., 21) един чамов долап подвижен за
100 лв , 22) две тенжери емайлирани за 50 л1, 2.1 един кре
ват железен английски с принадлежностите зз 500 лв и’ 24)
/?еРГа вжл,,еи* с 3 плата зз 150 лв
Наддаването ще почне от оценките и заинтересуваните
могат да се явят
гореопределсното «ес:о, в определений
Ден и час да наддават.
4
.у.422 ,1-1

1ШП1 ШИШ Ь 229.

МНДГ0 ВАЖНО!
Продават ЦЛа-вжнч» износни цени едни дизел мотор ет
20 п. с с гориво нафта и сдвжрммне нова меднвчиа ин
сталация монпяект състояща се от 2 чифте вертннални I
наемни, два братя, чистачка, елеватори види, бжриачка,
динаео. сяиратор. 2 чифта накжКа запас и др Произвеж
да тжргоасни орална и за селското население Мелницата
е в движение. Сжщо продаваме и пжрвоначественни се- |
лунски наемни за небетчимсни мелници на еного износни цени. I
419-1-10

Споразумение при Спасов & Райков.

Обявпенпл I по 150 лс квадратен г.м
приставени по I лев на луна

ц-д Варненска Ждкдармери^ска Дружина
ОБЯВЛЕНИЕ \

дружината:
1. Свинска мас

Брой 897.
Г

:

гр. Варна 27 юний 1922 год.
1 Сждебе» Пристав: Н Д. Потисни

№ШН 01 ДОбРММ.

ПОЛОЖЕНИЕТО

Животът а Добруджа в срав
нение този в Бжлгаряя е почтн двойно по ситен. Само стра
ха от разбойници тревожи
много мирното насееиае, което
се е отдало на мирен труд.
Плодородието в цяла Добруд
жа както есенните, тжй и про
летните поссаи е иечубано големо.

(Телефонни и телеграфни съобщения).
СОФИЯ, 27 юний. Всред тукашните ме
родавни политически кръгове настоятелно
се твърди, че м-р председателя г. Стамбо
лийски е поискал излизането ог кабинета
на Турлаков, а сжщо и излизането на со
лидарните с Турлакова министри
Министерската криза в най-скоро вр ме
е неизбежна. В краен случай, ако търкаиията в кабинета не бждаг избегнлти, или
изгладени, то болшинството от земледелския сжюз ще влезе в споразумение с во
дителите на комунистите. За посрещане на
репарациите възнамерява се в тамъв слу
чай да се пристъпи към частната кон
фискация иа местните капитали.

ТдЙ многоочакваиата амнис
тия по случай царската свадба
се вдигна само голем
шум
около нея. тя ие засегна ни
кого от бжлгзрите.'
Арестуваният в букурещкия
затвор бжлгарин нар. прел. ко
мунист Коста Стоев, родом от
Силистра е пуснат на свобода.

Меродавните кръгове допускат участие
то иа комунистите в наби- та да бъде уре
дено и до наесен да имаме един коалицио
нен кабинет от земледелци и комунисти.

0т 5 юний е открита сухопжтната граница между Ромжнмя и Бжлгарня при пропус
кателния пункт .Кютюклнй —
Турк Емил“ — шосето Русе
Тутракан с задгранични билети
за 15 дневен срок и от две,те
страни. Минаването на грани
цата сгава много леко само с
едно общинско удосговерение.
Ежедневно минават 200—260
души от двете с рани. Очак
ва се да се открие от 1 юли
и пропускателна пункт „Кж
джр-Рахман ашиклар“, шосето
Силистра--Разград. С това се
улеснява населението за уреж
дане на много свои належащ*
нужди.

СОФИЯ, 27 *оиий. българското прави
телство обвинява съседит
задето твър
дят, че в българин и по границата върлу
вали чети. Правителството отхвърля вся
какво съмнение за умишлено ренрутирзне
на чети в сгряната и иска международна
анкета за установяване истината. Съседите
ни отхвърлят анкетата. Те са
ш-:ли да
вземат мерки за охрана иа граЯщмте си.
СОФИЯ, 27 юний. Въпреки успокоител
ните съобщения, ч ; е постигнато съгласие
между реларацион ата комисия и прави
телството, репарационната комисия продъл
жава натиска си над последното. Тя иска
да тури ръка върху брутния приход от ми
ните и контрола на митниците.
СОФлЯ, 27 юний. Днес болшинството
пРеустаиови заседанията си на 24 юлий.
В последното заседание камарата гласува закс нопрое-та за съдоустройств то.
За в бъдащ.' по всяко дело пред всички
еждипищ
в царството ще се д; пуска за
щита само от по един адвокат.

Ромнеките гранични власти
Се стремят д« бждаг в добри
отношения с бжлгарските То
ва прави добро впечатлени* и
всява успокоение всред насе
лението.

Изгубено е

нл 19 того ед
но женско теле
с коежм тжмчо сив. на вжзраст около ] 0 месечно, около
пазаря между 12 до 2 часа
сл. о5ед. който го е ззджржал нли видел и знае нещо
за него да ежобщи на адрес
Васил Б. Иванов Дунавска 23
при богато вжзнагражденне
396-6-6

СОФИЯ, 27 юний. Университетската кри
ва още ие е розреше а. Рек ора
а универ
ситета г. Милетич има един разговор с г.
Омарчеаски, ио изгледи за скорошното раз
решение на кризата неча никакпи.
Очакв <т се отстъпки от страна иа г.
Омарчевски.
СОФИЯ, 27 юний. В държавния съд
вчера държавния
обвинител
продължи
речта си. Обществото на проявява интерес
към депото. Заг.ата иа
Славянска беседае праздна.
СОФИЯ, 27 юний. Тук е основан съюз
защита на българите пострадал* от руска
та революция. Устава на съюза е удобрен
от м-вото на вътрешните работи. Загубите
причинени на българелите подакници от

ДОНОПРИТЕЖАТЕЛИ
предпрмваачм бжрзайте да си
набавите доброкачествен каидш от склада Ст. Миленков.
Димов С 1е. зац флотския ар
сенал.
403 4 5

ХАМЛЕТ

Трагедия в 6 части от Шекспир.
млет

Р.ста

Нилаен.

Днес

В ролята иа Ха

Среда,

Четвъртък

Петък в Кино Летен Модерен Театр.

424

1

и
1

к

■ЛДРНЕНСКД ПОЩЯ“

Стр. X.
болшевиките ще бждат искан * да се изпла
тят от Русия.

Как е убит Ратенау.
БЕРЛИН, 26 юиий. В ежбота поспе обед
иогато Д-р Ратенау излезал от вилата си
потеглил с отомобил по улица -Кионмгсалее за Райхстага, на кржетопжтя на ули
ците „Ерденерсграсе“ и „Нойе Страсе , отомобмла му бил застигнат от друг един ото
мобил в който имало две лица. Последните
стреляли с револвер в главата из Д-р Рятеиау, който ударен, смжртоиосно изджхиал веднага. Отомобила с убийците изчезиал без да могат последните да бждат заловени от полицията. Убийството иа Д-р
Ратенау предизвика необикновенно тежко
впечатление.
„——
БУКУРЕЩ 26 юни. Европейското поло
жение след убийството на Д-р Ра генау се
смета за много изтегнато и влошене. По
причина иа засилващите се монархически
тенденции в Германия, очаква се френска
и аиглииска намеса в вжтрешното положе
ние на последнята.
СОФИЯ, 27 юиий. Сжздаденото поло
жение всред английските и французин кржгове за едиа.;евентуалма окупация на Гер
мания подхранва куража и на ежеедите на
Бжлгария. Поведението на Бжлгария тряб
ва да бжде осторожно. Миржт трябва да
се запази, това е мнението на всички пар
тии и иа печата в страната.
БЕРЛИН, 26 юиий. Убийството н« м-ра
ма вжишиите работи Д-р Ратенау сжздаде
миого тягостно положение в германската
столица. Очакват се в Берлин сждбоносни
ежбития. Правителството иа Вирт взема из
ключителни мерки, за да посрещне всяка
изненада готвяща се от монархистите за
28 юиий.
БЕРЛИН, 26 юиий. Една радио телегра
ма от Москва кжобщава, че номисаржт
Чичерин бил тежко болен.
ЖЕНЕВА, 25 юний. Сжобщават от Мо
нако, че владетеля на княжество Монако
след кратко боледуване починал.
БЕЛГРАД 25 юни. Сжобщават от Ско
пие: военно-полевия ежд привжрши про
цеса по многошумното дело за четинчеството в Скопие.
Днес издаде приежда, с която се оежждат 6 души бжлгари на смжрт и остана
лите 500 души обвиняеми са оеждени на
каторжна работа.
ЦАРИГРАД, 26 юиий. Ангорското пра
вителство изпрати до великите сили една
протестна нота, задето гржцката флота из
ползува Цариград като морска база.

хроника
Самоубийството

пристигнала е лодката .Три
тон* от Одеса в която се е
поминал бившия началник на
флота — Серафимоз. Лодка
та е строго изолирана в при
станищния басейн тай като
един от пристигналите бежан
ци от Одеса е константирано
че е заболел от петнис-тнф, и
и един от холера, обаче с
положителност неЦоже да се
гопори за последния.

Сжобшение.

ул. Регентска № 16. срешу Франц Девич Пансион.
Занятията ше почнат^ на 10- с. м. в помещението
на Стопанското Училишег ..• Трудолюбие".
Таксата за целия"2 ме сечен курс е 300 лева в

предплата423—1—-

Ржководнтелка: Евгения х. Илиева.

— 8
кгр. 45*
На 14 т.
е

БОРСА

в

лодката. Вчера сл. обед
елин 24—25 гол. г-« наема
една лодка от пристанището,
за да иде да се разходи до
карантината.
Из патя водел разговор с
лодкаря, с когото били само
дзама в лодката, и му се оп
лаквзл че сгрявал от плеврит
и невжзмежно било да се из
лекува. На керантината пили
с лодкаря ракия доста време.
Кам 7 часа вечерта се вржщаг с лодката. Кжм фаровете
пасажерлт сяда по средата на
лодката и веднага изважда ре
волвер и се застрелва. Лодка
ря в това време бил :обжрнзт
гжрбом кам него и не е йидел нищо. Лодката пристигва
в пристанището с трупа на
убития*, който веднага биде
отнесен в болницата.
Лодкаря е арестуван. Само
убилия се е от Габрово.

Швейцария
Ню-Йорк
Лондон
Париж
Италия

Цариград
РоМАНИЧ

Германия
Прага
Виена
Б.-Пеща
Холандия
Югослазия.
Бетгия

2910-|»20152»—
67о - 667 —I
13131300
726 - 735
92 10
94 80 95 —
44 70 452(1
296 - 297 —|

45!»

1„,

е к**
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КАМЪКО СКЛЮЧСНН ЗДЕЛКИ
Со***. 27 Ю«» 1922 га-

и
Ормггягта с в нл т Ь

мт •

2Н

г. таго

• »•

л
Яаадажт *и« с

йгги ■

«■*»

1560

1235

Министерството на финанси
ите вчера разгласи на спиране
продажбата на тютюн я цнга
ри от III качество. Увеличе
нието на цената изненада со
фнянци. град на многочислеио
работи 1чество, консуматор на
тютюна и САздаде големо не
доволство.

Ш
«т 3-4
•гежгга ««
<ид
ОЦМТ»
«ада « ар,
севекш а

ШТ *вгц

» мгм— .» г
там» • щ

гпИ •

ТаЬшт* са »
44;:
и док»-

ежата са ь жтгпе па Чс л»
Дхщеряга на Бай Гама гашвата са курортна
Довечера театр „Ренесаяс* щ« ШЕДО! во шосето Еямсжи
представи за прАв пат в Вар
на бАлгарската политическа г. Шоифоа. сра
прислуга а обстажжъа. ршшоперета „Джщерята на Бай шеи м.ртка ьгап (роши
Ганю* от Сава Злжчкин му сенки в вода. пгдиасс ге
зика от Добри Христов. Оое-|ги яресяо стулню яио а вкусретата е нзпжетрена с -наГй- 'Шакзакуож.
духовиУи злободневня н е сло
11 -'■б____Ч ■
,
^
д*наг*. се отпуща бечавгт*-.
жена на хубава м^ика.
„ г.г.кгау!ата' ора шшж
Тя ще бжде представена сперазум
т.
тжй както е играна в театжр * . з С
.Ренесанс* в София по-вече
от 120 пжти.

Годишно Събрание на Ар
хеологическото Дружество се
Крадеца !1а милиони от Ге
ежетоя на 25 юни при едно нералната банка Давид Агиас
до сега небивало стечение на е докаран от Франция н пре
членовете. ..Отчетжт, който да даден в ежбота на еждебните
де председателя биде давжршен власти.
с следи.ие знамсиателнй^^уми:
Житна борса. Вчера пжрво.нека напредва и расте муаея.
тая украса на ! ра.да нн. т8а качественото жито на тукашта
житна борса е било 80
саетилник на великош минало
на нашия хубав четноморски в. кринага. 100 кгр. 400 лв
ржж 50 лв. крилата, ечмик
край *
— Подир обед членско по- 50 лв. крината. През минала*
сещеьне ид музея. За нечлено- та седмица са биле докарани
вете ще бжде отворен музея на сжщата борса 59 каруци
идущ *та недели (ще се сж< 6- жито. 100 кгр. 517 43 лв..
каруци, 100 кгр. 440
ши дипАлнителио чрез Варнен
ска ч Поща).

7

Един реджк киноуспех. Ог днес започва да
се шрае в Кино Летен Моде
БЕРЛИН, 26 юний. Правителството из рен Театр безсмъртното кла
даде декрет, с който се отпуска един ми сическо творение на Шекспир
лион марки награда на тогози който спо „Хамлет1**. Т< вз е последлучи да открие и залови убиеца на Д-р пия филм иа прочутата киноРатенау.
артистка Аста Нилзеи, кой
то обезсмърти името й за ви
ЦАРИ! РАД 26 юни. Сжобщазат от Ати наги всред ар^истичсския свят.
на: м-ра иа вжишиите работи Гунарис вле
Според една легенда - Хазе лично в преговори с представителите ка мдег — Датския принц, е бил
Ангора, намиращи се в Цариград >а пости Девица. Тбж легенда
е изви
гане на примирие и мир между двете стра 'кала истинска
сензация у съ
ни. Тези преговори ставали с знанието на
временните иегор; ци и ги е
гржцкото правителство.
накарала да се ронят из сгари:е летописи

На ученички от гимназия и прогимназия, съшо
и ма учителки. сжоошаЕам. че на 10 и VII т г откривам ваканционен курс по дамски, детски и
за момчета горни дре^и.
Приемат се и други г-жи и г ни с желание па
усвоят в кратко време, кроенето и шиенето на вси
чко домашно и вжншно облекло сжгласно предви
дените програма и пра
ИК
Записванията ше /тават Ът 2-й VII В ДОМАТ ми

ш.

(

А».

чества
Адрес: иава1
Бомуг — Варна

шиш:

да *■*

агеицвв) е трит Пасда*
6а на д,ре*яе иа ьочм ш
дом мгара.
яуясо
аартич** или»
от Ва
мярета мр

Варненско Окржжно Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 3497
гр. Варпа„ 2(1 юннй 1922 гонех.

(Юявява се на пнтересующпте се, че вд 3 юли*
н. г. н 1» часа орела пладне в тжржната зала на Ва|*
лененото < >кръжно ‘1'цнавсово х правленве ае се ®тдаде иа доставчик доставката по доброволя. сагласие на прани гел нп орпнаси нуждва аа храна »* Т?
.юнаците от (>к.»л. Трудова група, ковто са на раб1>та в V Хаджн Хасаалар. Чолва-Чафлвк, Ка^*аож* ^
й Друг и. а именно:
11776^ **1*
ч. 1 Прашно рандеман 84 и
*П'
Месо говеждо живо тегло
еюоо вт"
3. 1'ирене
бсюо вт
Маслини
4000 чт
.5. Мас 'свинск
София 27 юний. Усилията
420 е?
б Червен пипер
на общината за надалу .ис це
500 ет
7. Морска сол
ните на продуктите и хляба в
•1а.юг па правоучастие в търга 5* , от стойност»
столицата са се увенчали с ус
пет Р.снафа от ра-личните ка на всеки г-тдЛтен артпкул
Срока на дс ставката е на две партида ах сяРе
тегории е рошен да се подми
ни на взетите от общинските пето. мяслвнпте свииекага мас по равна коджчвет»»
на 15 а -'10 юлии н. г.. зч червей иниер и
власти мерки.
сол на една партида 15 юлпй н. г.. а за брашното »*
Разбойници Вчера след о три партиди на 15, 25 юлии ц 5 август по рА*а8
бед трима разбойници при с. количества.
хогра Ларж деренско са нападДостанката на брашното 60000 кгр. Долня-1^
нали 1 п души пътници откзрлик, 40000 кгр. Нълчн-Дол и 17000 кгр. Вар“^ 1
ват мулетата им и нараняват другите франко магазина Парна, а за месото ва
ь бгттежко жителя от с. Бюглед- ки®15 днп според нуждата, след ежобшенпето.
жнк Халил Хасанов който се т*}.годскин протокол е утв*рдеп.
САпротивлявал.
425-1-1
От Домакинство7*

✓Варма, 29 Юиий 1*22 год.

М.
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5 дтлм голем склад нв
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ЕЖШЕВЕИ ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

д**..~ап

и една годиш !*Ю лев»,
в* «егии !00 хи; м 3 псета «*.• . си

1

О«о<
приставен*

МНОГО ВАЖНО!
Вридаивт се ка аввто яамвсяи цем» едаи
20 а

нафта а етмдршеио

е. ( п
|лввт
два Ьщ*г>

дамивл

21

•ватвр

вв

слстонца
частачва.

се

от

дизел аотор от

вола

2

елеватори

влаивчиа ин

чифта
види

2 чифта яанжиа мяас и др

бранна и за селсаато маеллемие

ДВ тарп
.

Сдаао

продавкве

в

алртвкалии
бжриачка.
Произлеж
Мелницата

пдрвоклчествеиии сл

зв мКтчИси ведляци кл вкего взиоснм цеив
♦ТР-МО

Саофазуаеиие при Спасов 4 Райков.
тжреи еждружиик за раз
работване кржчмарско за
ведение в Ташиолу. Справис. Хот. Бжлгария.
42ь I

МОСКОВСКИ ДАМСКИ ФРИЗЙОР
Станислав пристигна от София.
'Г а|| 1ИОИ зтЛп** КС«« 1МОИЕНИ Т«р»«>*. СПЧИТИИ Аукли и трг и ф.->р
ИМ» И1ГЯИ
•еусом. Ао«а*-сбв мси-еки чвето
че хе—гствечит»
-арикумгм за сехидта »рбЯм«з<-т
и бе ми
Са
С* иавя^им ивияиор.. '»з-Л‘
•<« чао-м от г ,«г Та
- НОРСЛ

В бужемрмицта на Ст. Недков
»а

• АРМЕНСКИ

-

5

'*ОР«< *

Уч>

[

ОКРМЖЕН

ЗАТВОР

ОБЯВЛЕНИЕ
т 1767
гр Зарие. 27 юний 1922 годинл.

3
не обявлението N9 11-7 от 9
егрмя 1922 год. публикувано в -ДАржавнчя 1^-к*
брой 23 от 4 чей IУ22 голи а. насрочения тмрг за
|2 оний 1922 год . който се еж стоя, обаче пЪрапи
~хжу«еп»'те аисо*<и исти не се утвжржл-ва
Известяае се нз имтересуюшите. че но "» юлий
т г-, 3 пьсг сдед пладне е каниелврията ма Уор
иенското Окржжно Финансово Управление оте с*'
произведе съгласно нл ; 5г» оумв-з .М сГт закона
За бохжетг. отчег.-юста и предприятията нс» тжрг
^по воброаояно ;.*гласие за отдаване на преанри.
зоставка^з -^а хранителните продукта за муж
Жьнте «е Варненски^ Окръжен Затвор за време
:»ча на утвърждаване протокола на тжржйата
^режиогв дю 30 септемврин 1 *22 г . включително
4
За ллязш мненне продчкти ше става малонад
4евг*-ет: прибоюиюмото количеггво и *а каква
•т
фНойност адзлузг’ спртзекА обявлението .V I
25 април 1922 гад. публнкявано Държавен
к
от 4 най г_ г.
е*
М>мц4|а111 гт' »де става за всички групи •;»
•елнжж кл> ма отделни групи и артикули
Залог зг прввоучаегие ;е изисква 0
върху
•фбдц2-г стонанъ» ма прсаук те за които се мало
н»гс-«ие
л чл
|БЬйгьа
веди бап^сво хас
1^0 и 371 от ас«емдгия закон»
Тжрг. оае се стмрме на мазания лен в- » *а^ .з
пладне '4а.-еж«ддаьанетз .^е *' *ле чвн.- и>це
зо 5 -хаса след пладне съшия лен ^ слей то\
ако стане -г-.жда на слелуюшич приежтетвен
•еи
се сюаддат н търговиите а трала, което .ие
ао з чж;а след пладне из 0 того вклю
1ител*яо
)^Сел*ю»_анге да се явят на т*ргл и малонаги:а>3 ка а» да
■ тжржинте книжа ВС^-.и при
тотвен мог> в каиввежари-зта на затвора а е пеня
тжрга в
ртравление
Сжгласче- геяетре|»ата N. 1ЧМ0 от Министре
Првгюга. | жкЕдаихаието стойчоста на полу
ите през нтни простнтн ше става а крач 1-а

е

929-М

*а

ОТ **ГЯМТе«я'Ь ЙЕКТЛБОТЕН 1

I Г 93 V | I / Хе ■ |я
ь И.

Брой

ЦЕНА 1 ЛЕВ

I

«н* Н&
-е-. »-

ШШ1 тшв91 Ь 29.

*-*я:

‘,*2гга; с— 0

По шодй сезона за баните
дава се под наем 1 мобелираиа и една по*
лумебил^раиа стая Спраама А. Йоцов моми*
сиомер хотел Бжлгария.
427- 1 2

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни слобщсиия).
СОФИЯ, 28 юний. В политическите иржгове се допжлнително говори, че в вакан
цията на камарата, която почва днес, от
странената министерска криза избухнала
още по -ре/ле из з -мп деления конгрес от
ново изпжнва на сц?иата. Гледището, че
Стамболийски е станал слятсем негоден над
делява. Сам той чувствува това и тжреи
подкрепата и а-средч вми от земледелските.
Между министрите има големо разногла
сие, обаче а едно те са единодушни
в
желанието д.» влзетау ат.
Крилото на м-р Турлакот постоянно се
засилва, особено след сполучливия изход
и > преговорите с репарлс йонна та комисия.
Крилото иа Ст /мбо шйски е силно раз
дразнено срещу омота ог>рлзуааио от Турлаков.
След постжпките нзпрааени от репарационн та комисия, която иск.» да се пред
види в листата за даижц<ге изплащане репарац. джлгоае общ * доход на мините,
фннан
к-Н,трола иа митници»е, учрод
сова администрация и др , изостря тоаа
разцепление н < дои те крила и в всеки мо
ме.т се очакаа разтурването на камарата.
Предстои свикването на ми иия партиен
земледелски ежвет, който ще се
с
сжздаденото положение.
Б случай че не се постигне между две
те ьрила сжгласи.*, Стамболийски ще иска
евентуалиита подре л иа комурмегиге, кои
то не се считат за нелегална органмз >ция.
Тов » положение ще извика ио »м парламемтеки избери.
Камарата вчера преустанови з «седания-'
та си до 24 юлий Гласува се ма I четене
закона за разбойниците. Ако бжде необхо
димо, м Ж^; камарата да бж:.е самкана!_мпо раио гто решението на ми истер. емкт.

ПрОСГО ИССрДВВНМИ.
хоеОл омир
той струвл
1»жл1лрия

Лй 1МШП

средно в (Чии
2 -2 60 лв.

5—6

Те продукти

в

леел

ищо дл сравнява мг

в

Мгма

останели

Месото

ивпр

в

Ьукуреш е 10 12 до 14 лв
а в София 28. 40. 32 ЛСЛ1
Сящого сме зеленчук*. я е
млекото, и С млечните яродукти I! ара тед ние помен да
к •нетагврдме сащото грамлл
но» салношгние в цените.
Кая да' се бион тоил мо
ложсняс ? Пена адщо дл се
проучил юи лм.арос и да се
фил »софствл. Каявнто шс кмер
ки да теме власIл, то те ще
ос лалз бедрелултаПд, шщ>
:•> не ще има ед »л сфияа.ва
кои родйГ <л иладдмевяс ял здя
И I'онаси.ня една е:рана
ти руш^ггА/ е една
х традиция,

чанта

детг

сярува-тв.

имл

К/ ои

тлм

мен а

! -м/има но

1|Е>-големи

ф 4*“РЛ‘Л'ШИ

по д алО. -ъо се 6л.рнл

'

едва

М<'Палил

ио

»*Чи флморимцмя

ле

олакоис

I адмнмнетр-ация САШО

»-

СОФИЯ, 28 *>мм. Конфликта между пра
вителството и професорсното тело тряба
да се очаква да биСде разрешен сл*-д меколкЬ дни. Тази сутрин ректЪра на универ
ситета г. Милетич. има нова среща с г. м-р
Омз^чевски Мииистр ат изглежда, че е на
клонен на отстжпки.

СОФИЯ 28 юни. Дирекцията ма желез
ниците има уаераиие иа репврац. ко иси 1

пак

тет

тлм имл

исе пая

»».>*. че

в длц>

ме

тлм

«чи

да се

един Автори
14«о*ат

С* нсем

не

Се

ме ял

нл и ийанаме. о.

уо

рнилвимети на нашнге сдсид*
н ■
к

СОФКЯ, 23 юни. Вследствие отказа на
Бжлгария да плати реквизицията през вре
ме иа войи тта е очул раните области тукаш
ната сржб:кл лега ти < пр нареждане на но
ето правителство спрела като регресивна
мерка заверяването паспортите на бжлгарските поданмнци. конто притеж.таат имоти
в ержбекз територии и които искат да ли
квидират с тех.
Министерството иа ижншиите работи на
прани постжпки прел Белград и София.

N

<4'Р«И

•анни с САкроАище, но аллста

С ^ИЯ, 28 юн*з. Вч»р. м-р ма фимаисиите има нова среща с междусжюзиишката
репарациоина ноаисмя, която е изказала
недоволството си, «е а листата на дандците не е заменен израз » ..чист приход от ми
ните, с брутен приход“.'

СОФИЯ, 28 юни. Джржавния обвинител
лроджям.а < обвиинтепната си теч а джржавния сжд. Тай нааеде много примери от
| историята иа Европа, зд ^да покаже как са
постжпаали с ония, които са увреждали на
Директор- С. Димитров- отечеството.

Тшят в В?рь П»ща' ао^птт целта ри.

СКАПОТШ
Че >шд големи непреодоли
ми вамщчи ■ р.н^км м САДи
ПО Т ИМ Г4 в Бллсдрия 701 е мр
иа. ми ндм епм ;влрдс мг
понятно едно обстоятелство,
**ш) п; и едно вдлюгио аопм
жени* в Гои линя нд.ф . ден»
лей е- по мм»** о! ялшяя ляв
амз »7Дт е 1«к дк » а#.гаа ао
сетел. Има продукт от вар*
вл ме об&одвиас, чим го
н сДнвгл и Друшд стрмл <л

Това.

което

мегднтмрамс

^мждамс

не

мо«гм

и
да

ОГрсЧхИ
I <м

<• трмиромдгв

:\я;иге от
.мое;

п«рм

иа
мсобсодн

«•иил1 и е*: Ондд

и щадии

вана
1 лча А.'м*са
!М ия с
нане

л

требва

% ли
новите

в

1зА1

И («А с СА»
оирсжяиТГАам

-0<и\Ч41ир« Ш ММ ШЛЛЛ9 а
рааумам ми,шмров*>а на

цевите иа продукти е от п*ц
а

И - Схчляисс
градските

инак

и 1 си са обречеия
I • I.» г и и

воне

защо: »

консумативи ■
на

обири и отиавания

Ш10 ДП“
употребявано се про
дава. Споразум. мага
зин ,,Малма Печалба**
ул. ,,Цар Борис** туя.
I.“

1

Жпяи ЙИ"'-Й1В

IV

в

ч

платя»
т. л*

■>«

пл дь

ОЩО •
•то.

** «•

дямядж I ига ни са
кали дрехите.
■ГО

Ои.

■

■<С

С» «ТО'

.

Ориом,

1ТО Перник

Лжжс
Левски, ПоВиКДв».

морско
ткрмсспо, корлцкт* обаче

Станали амткм, ИтаМрМОД бжрво

вДИГНаЗЛ МО ТЛЛ М

Мак случай л Ьяпгрлп вплщвв
ЩШШЮШШто» Трояогятя са усчпл
според моето вемчми ержб▼врите ма итапиямска
Ногодуяяимото

2в км км. Скопения продес.
СЯ аджрщ» СЯМ1Д« ГОЛЯМ шум
Свлрт Спим, който на
гращр крал Алаисаиджр
•ймватята му са поискали
«рам по случай сватбата
• краля отмамл да го
И «V-

(ъобщеот пални гмр-

общ.

X Р о н И к д.
Овелячеивв цената на тютижа. С Цй юси указ
.\« 13
оуолик. а държ. а к брой 07
от 27 т. н.
продажбата ш
погюна н нагарите на дребно
е следния : тютюн екстра цена
проиааовия. I качество
3*511,;
ле., II качестяо 3 да., цигари
дубъл екстра цена произволна,

и* 37
•ас рсшаа» да »си У»*»

а
помагам нуждающиге се рат
ннци в просветното дело.
Г орното като съобщаваме
фваме че варпеи. граждани и
учащага се младеж живо ще

сам» <а ‘"‘•У*»».*
кйоишовете — мин т д ^
Сгаенав а Л, Буров н уви,
ребмнк а» Вври. енроти,, ,
дшце.

От днес. покапа
ненцм Вамгел (Белоти)
съдружник в бирария . {задал
Смеем да аерваме, че г а*
гел ще тури обраацов р^,

чистота а това така много*
вземе участие ч по 6лескявот<>
отпразнуваме гористо тържес
тво. А на комитета, кой го в
Внесен § законопроект »
скоро време ще излезе с спе ред, който за нанос на чер
обими. екстра Ь .ле. I к-во 4 циално по случая изложение, (типово) брашно ще се гищ
ле. II. к*во 3'5о, тютюн III пожелаваме успех в дейноста му. по 0-80 те. па кгр. а ч ц
к-во и Ш к-ио цигари след
лото по 0 20 де. ча кгр
обамдерованего им ще се про
От II—М I. а. са хиисичлмьио сключени чдегоси
дават тютюн 2 де., цигарите
тирани а Варна следна г е »
з* Юкка тю ,.|
3 лв
боляванма: иорлатииа 1. *
Оща снощи акц н-к с раз
Швсйиарнм
291(г-УШМ I. Вариселя 3. Ииаао е
Ню-Йорк
поредвл изпълнението на но67б|—
през това време 26 рй
Лондон
вии ззмои, и ф*6ри»амгиге заПариж
от конто 12
1297 ]
а И
почнаха дл продават по нови
Италия
и 13 смъртни случи
те цени.
Цариград
92}
от които 7 мъжки и 6
Ромлния
94(50 95Едиа поправял в броя см
Герман**
44 50 46 ГОпея юнашки събор ще се
497 ог 28 юни. в обялвенне
Прага
състои през ндущяте пролет«
ЧЙ 1712 на 16 14*ри жандар Виена
София. Шд участвуват кжи.
ме рилска дружини е казано че Б. Неща
ките д м от цела Ьлип щт
Холандия
търга ще се състои на
3
Югославия.
Шд бъдат покапани дд влят
200:
юлий. да се чете 8 юлий

БОРСА

Белгия

участие чехи, подвий в д#а>

Двойното убийство • Варна.
тъяа- | Снощи късно клм 11 часа се

учъстка

кино ся е със
тастира
ги

гмр-

• К41МО по
№ се ОТ

«е ша

ва 28
йврЖиЙД,

ДОГОвОр.

27 ювамж 8-и „Емфтярос
■ Трити • 1Ю.1М ма
а което ся оплаива, ча ма

——А» Гжтт м Сжрв.я и» «•
яаиа мето м*а ся прмешедммм и
ЩА бъда масочми върслио», който « с илме
аямяц кмуарий V. г.
М, 27 юммй. Дмгпийского спмсаМя»“ я броя см ат 22 VI. т. гад.

ПО който СЯ преговаря
•лимит иаток. Сжешио •
▼ртччмо. пише еммеаммято.

ммтяряса гдято британското
»о <о опита да

мъмярм ядно

с осмоямата имкъл м
Смярсша догоао».
чаена от договора се мзо• Оамиенето прмитилегио со уа-

м що см оъис лицето,
однм който м да омло член от допод яммаимо прм мояото
Тъй въпроса со **тр*А«пяа

умретиото на «пора. а н
том ч» британското правителство
•тиао лрвдразс ждац т«
«• «бсжмсда

т змаммото м разума.

то на блпа-

*• ‘в-м- •-* Ефиемрм том
«жебиеааа: атписното праа*т«лс распускаме ма и.мара• * ИМ1МОЖ1» сатруднечестнс2
«М

ПострвдвЛМ работници Не
отдавна
пристигна парахода
Убит разМми. з«*ф «
чржща в каши Негър Ниии- .Рожер , който между дру
вил убит в родното му СХ®
гоя, около 40 годишен живущ
гага стока, която е докарал е Стротижа еаш-яжумайсно щ
н ул. .Ьрзгии Миладинови".
ямало няколко дамаджани с чутия разбойник Ахмед Че
Г 1о иеиавестии причини я прч вместимост 100 кгр.,
медов, — Ингилеза, който с
рзздрззнемо съсиниим предя със
сярна киселина. Вчера 27 с оята банда е върлувал 5 I
звикан >т жени см. той я за- т. м. почнало разтоварването ГО I
в Ш1умемско. Имъриши I
Стрелне, чмяго смърт послед- и па няколкото
е мгюмо обири ц детши 1
вяла моментално
При мъчи между които една се е оид»
убийства. Той бил убкт о.- '
гглно безпокойство цела ммц вала пропукана към отяора. (
подофицера Т. Мярми< * »•* \
не мож> Ани да понесе мзнър Ог пзрихода е била снега вни жлндармервйски тми емгихз- '
шеного престъпление с сащия мателно. Трябвало е да се от
га борба.
реа«>лнер туря <рай и на своя
несе в митницата. Работници
живот
Н* за ловенето ръ/лкм»
те Кохаг< Вартанияи, Ьогос Осв Лели-ормана заачера
туряяи, Сотрак :>едрозиян и
Г да оощинаря, «а срам- ия
нася ни главите между нясм<
чуждеиците н ча посегвгели на още чеколко са искали дамад ние го, както бе в Пазардм»
||*ада ни Сганзхме, о; нечие жаната (пропукан*) яа каруца по рамо. Този нов план е ха*.
тотииге на града. От оунлук да я отнесат в митницата. Току- лил разбойниците в ужас * 1
се омирнса града. 1.шшю ул. що е била качена на чаруця- много от бтндигик се преди |
Преславска, Цар борис, Ьла- цага и дамаджаната се спука вали на власта.
дмелав и площада муса.тага. ла като е САвсем мзпозаляла

ТАрговциге се оплакват, че горепосочените трима работни
от Г * м-ц метла не е мина ци. 1 юнеже сярната КИС1ЛММВ
|се а И3.1ЯЛИ от високо из счу
ла, а за останалите квартали
Пристигмал а а града им Ег»
Боже пали. Намерете средства пеиага дамаджана, го напгалоаетекмя факир г. ТОРО ■ м * ’
»а метачи, и мтаз€1еград« ог чите на работниците веднага ноаяо дни • усгаиоаак на м*"
са изгорели, обущата им се ми т «зс гвз доя й| Ю а уаак> *
епидемии.
напълнили с киселина, и до- трасова
,
По яницяагимга на варнен каго са извадят обущата, кра
Младият фамир а раарамам* • Г1
| раждани сас гоило се е са6Министерството
наВътрашм'*
*
ката им се веднага избелили,
бвтя и Народното Здраве, а »**
раиие. кос го се е мнимало с кяго следствие от
изгарянето
на аяжатматнката. V»
въпроса по какъв начин да се на .месото. Некои от другари
* Ш
КЪСОТО 0И
чеедоога н отпразнува прос те нл т страдалите, като пред
що приема еооотатози асеаа >
ветната дейност на учители н полагали, че пода/а може да ат 3- 4 чааа сдад о4од. п***"
учителки ог местните гимназии, ацн: (орениего, донесли от по- телата ща ухмаят от нога **
•рогммпАзии и
снопни учмли- следната и са залилн горящи- най сведения за «губена о» *
краднати вещи, ихгубеик
1Ш. К.шго им-г 25 и повече
те крака на своите другари мца и ар. що узнаят от *
годишна дейност
Об» ЧС ,‘в‘Ц‘«*ЛАНО ---- рилруши- оомамиа к витии ни тййг»
ежиранието след размена на гелчого действие на киселина Същеареаониа ищвряаа ****.
мис ли е взело следните реше- се още повече увеличавало, неарасткчми и душ вени 6о^
ния
! вазложило с на елин
вояоща яа зежари Тайната • щ
получава високд температура
централен комитет да израбо
и с това сл се увеличили и бол
ти подробна програма 1а са ките на пострадалите.
мото ■ержелво.
лоследно
В^мяга се с вземало мер
го да и ежетои на 12 юлий ки за откарване го на посгра» кгр. кални • голи» •**]
т. г.
Пегровдеи 3) да се дсонге а държавната Оолню а.
чества фрейм пеете ш
поканят всички а града ни
къдего им се дало първа ме
Адрео: ршиЩНИ
културни и спортни дружества дицинска помощ.
Вреерк" —
да вземах най живо участие
Едми от тия работнице ос
в го на тържество, като през тава за по дълго време в бол
дните цредшесгвующи и пос- «ицага, а други/е двама след
ледующи та» дата
12 като са биле превързани, са предлримча вирее*» *
юлий устроят н дадат забави, отишли всеки в своя дом.
чаоавнте добржачеся**
представления и игри 4) усг
Много от работниците, кои нш <п оалед» Ст- Кеап»

шшдгггЧ
,.Н#

ройва се м лотария, чийто при- то са биле наоколо каруцата Дшре 6 И, МА флРП»»..
код ще бъде за фоидв под- на която
е бела натоварена ММ,
”

Варма, 30 Юиий П22 год.
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ЦЕНА 1 ЛЕВ

Вро« В99-

вденемсктя

1ГПВВ тиИм Ь Ш.

ЕЖЕДНЕВЕН ИПВОРНАЦНОНЕЯ ВЕСТНИК

м едва Г'.1»!НЛ 1К0 1га4 ,
лгва, и 3 жеги* Ч> .гид

,

Облалкнила
{ пристава.> . ш ; л« в И4

^

Г-ца Дорета Пр. Бснадо
Нисим Б.

Декапо

1Ц1 се Вс-ИЧСВТ В НСДГ4Я 2 ю. лй т г и I1 ,
СД- ПЯ. П КШД1
Глк.1
|г»Л4>
У 1ИЦЯ
.Русеясва* Настовщпи иигнл гледни ш.клни
Да те*с1|>4мн 1лилм1

Г.урса.

Леадли
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Нария.

парна

Идвала на есени в му снага и здрава храна, по
стига се в цветето н гордоста на града ни в

„БУЛЕВАРД“
семеен н тих ресторант в центра на града с ман
голема клиентела, задоьолящ всички вкусове.
ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА
за мусим м пягагелиа
Над ресторанта тих и
По чистотата, челното
гарантирано.
х
-х;

храна едно „Булевард“.
строго фаммляре.г хотел.
спокойствие на спането
431 1 >
-ххх-

По случай сезона за баните

дам се под наела 1 мобелмраиа и една полумобмлирама стаи. Справка А. Йоцов компхотел България.
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ПОЛОЖЕНИЕТО

Ршм шоя ь ги.

1

МНОГО ВАЖНО!
Предават сс кд вного износни цени едни дизвз вотор вг
?0 в с с гориво нафта и сжалршеио нова невинни* иистахацяи ьоипяеит слстаяща се от 2 чифт* авртвкадяя
чая «ни дча Орв;а. чиствчиа, елеватори види. бдряачка,
динаио
спирлтор 2 чифта наидиа запас и др Произвели
да ТАрто&сии 'ратна и за сеясаото население Мезиицата
е в движение. Сащо продаваме и пдряоиачествеиии со
*УНС1
1.1 В «И1
1И1
•бетчиАс»
1ИОГО износни цени
II" 3-1

Споразумение при Спасов В Райков.

| то с разформироването на войските и раз
предат ние н<1 войниците в работни групи
и бмдат използувани като работна ръка.
СОФИЯ, 29 юиий Преговорите между м-р Омарчевск* и ректора на университета достигнаха
ло най критическия пункт п спора а именно —
Н/Кпроса I? 101ичтн е 0 сагласие с акадсмическин СД ВС! ректора п искд 01 м р Омарчгнски да
СС НЖ II мНоЯ . шкритпге ка едр!, а уволнените по
участие
шри-йна пи >в -рни геда да се вжлвжриаг Рек-ора много ннич.гелно води мрегонприте
и отстлпн.» но онова, което не уврежда универси
тета. Тия ши ре «у гтага ше стане явен

СОФИЯ, 28 юиий. Секретарията на об
ществото иа народите е съобщил ма бжлгарсмото правителство, че кжм средата ма
м-ц юлий ще се състои пжлното заседание
ма чл.
а обществото, което ще ззпочне
разглеждане пред ожемието ма нашето
правителство по обвиненията ма Гърция,
Югославия м Рум^гнг.я по четммчеството.
От страна на нашето правителство а те
жи жаседания ще участвуват белградския
ии пжлиомощеи м-р г. Тодоров и генерал
ния ня консул Д-р Нейков, конто кжм 11
юлий ще заминат жа Женева.
СОФИЯ, 29 юни. Иема до тожм час ни
какви известия каквито се очакваха жа революцк I в Германия. Вярва се, че не се е
случило нищо важно. Според едно частно
сжабщсиие от Берлин жавчзра в Райетата
сз станали бурни сцени по повод убийството
на Д-р Ратенау. Станали са сбивания между
монархисти и републиканци. Бившия помощипи иа канцлера Хелферих е зле бит. Как-,
ТО е известно републиканците отдават убийството на Хелфериха и неговите другари.

ПАРИЖ, 29 юний. Новите инциденти
между сръбските студенти в Катаро и итаСОФИЯ, 29 юиий. Министерския съвет пиянските моряци ида.*т да усложнят игал.от днес започна отиоао да се занимава с югослааянските отношения тъкмо в момейраларациоимаая въпрос относно новото ис- ! та на постигнатата вече спогодба за Фиуме
кана ма комисията по репарациите. Мими- и адриатическите спорове,
стерския съает ще има нелолко последо|1||т.ГПЙ _
„
щателни заседания Положението иа прав*- I
ЦАРИГРАД, 28 юни. В к Ефимери Т. Балк
телстаото е тежко, като се вземе предвид съобщава, че в Крит наново избухнало възрезолюцията иа земледелския конгрес, с сте.,ме. възстамниците завзели иеколко гаркоято той отхвърли лроектоконвеицията, низона и пленили много автомобили,
(Телефонни и телеграфни съобщения).

с която се иска да се наложи комисията
Неотстъпчивост а иа комисията създаДо тежко положение на България.
Според досегашните сведен я, че камаР*та ще бъде разтурена, се потвърждава
Я министерските изяалаиия. Не се знае коте хартията иа Стамболийски прави сметка
Д« призове народа за избор, ако добие позаоленмето иа държавния глава.

ЦАРИГРАД, 2 юиий. З-к
Ефимери Тон
Балкаииом съобщава, че в Цариград произвела голема сензация аеста, че Кемал
Паша пристигнал инкогнито и имал дълго
свиждане с Султана и великия везир.
Английската полиция била мобилизира
иа> за да залови опасния диктатор.

БУКУРЕЩ. 28 юний. Възникналия коифликт между белградското и унгарско праСОФИЯ 29 КЖМ. Земледелския съюзен вителства след представеното искане за изе вриа.жрщил раагплжпането обвий». аяясп«е уг страна на Югославия за разните
|вв**То Дротш» м-р Стамболийски около че- инциденти станали с консулските и дипло][оватв Дфера к закупваие ма вили в чуж- I М1ТИЧески тела в Унгария се смята за уреден,
оина. Съюзния съд е започнал да анкети
ра дните ие м-р Р. Даскалов. След като
ПАРИЖ, 28 юний. Съобщават от Хага:
? свърши с него ще започне анкетирането Руския дслегат^Сколииков заявил пред жур------- 1та и ие останалите министри, след ко- иалисти!е) че съветското правителс ао ще
•Ю |це докладва иа земледелската парла- отхвърли асеко изпълнение на военните
мемтарма група.
дългове като противопостави иа искането
ма съюзниците коитраискания за експеди
СОФИЯ, 29 юиий. Вследствие мзчерпва- ция иа комтра-зеволюцион^рмте и отхвър
еето ие същестауваиците фондове в амери- ля всяка ан.чета а Русия.
канските банки, от комго ставаше мздръжЛОНДОН 28 юи . След като се започ
Де враигеловите войски наложи разформироването иа техните остатъци в Сър- наха преговорите между аигл, м-р на въи.
работи и италиямекия м-р Шанцер и след
Зв ™* цм м очаква а София да при- една седмица ще се привършат, Шанцер
стмпм «дим представител иа Врангел, кой ще отпътува за Париж, д-^~о ще се срещне
то ща устаиоам а сжгкасиа с правителство- с Поаикаре, а оттам ще отпътуча ?з пим

Изтребление на раз
бойниците.
Още преди сключване па
мяра вследствие нестабилното
положение в страната сжздаде се една атмосфера, а коя
то, можеха да виреят разии
банди, които вжрлуват тяжрде
безнаказано вежде из по-го
ристите места, пазят кржетопжтищата.
нападат пжтници,
нападат села. мякжде и по
пладне обираха, обират и убиват Жертва на гакива бан
ди с политическа подкледка
паднаха един бивш мри едни
настоящ. Ьзндите станаха мно
го нахални, защото не можеха
да бждаг ефикасно преследва
ни н намираха ятаци.
За да изкоренят разбойни
чеството бжлгарските прави
телства вземаха разни мерки.
В камарата е внесен зако
нопроект за изтр. бленне на
разбойниците, който е мяках
ма пжрво *кетене.
Този законопроект е една
твжрде строга мерка за нма
сияе ред в страната. Той сж
джржа гакива постановления,
че перехме, ако се вогира и
се почне приложението му и
ако се прилага добре, наисти
на разбойничеството ще бжде
изкоренено.
Клаузите определят кос ли
це ще се третира каго раз
бойник и к кво е наказанието
за разбойниците и за техните
помагачи
Това добре, но нам се стру
ва, че този закон в ржцеге на
една безскрупулна администра
ция ще внесе по-голема анар
хия в страната. Той може да
6*де използуван де по-вече, де
по-малко против политическите
противници на управляющите н
па место да се изпишат вежди
С него. ще се извадят очи.
Не са строгите клаузи в за
кона. които ще внесат страх
у разбойниците, гаранцията е
н една честна адиинистрацинкоято да «астанс на чело на
управлението и да бжде под
контрола на правоеждието.
На всеки случай този закон '
с своите строги клаузи идва
да докаже още веднаж. колко
е спокойно на .Шипка".
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употребявано се про
дава. Споразум. мага
зин „Малка Печалба14
ул. „Цар Борис“- тук.
428—2—3

но
КУПУВАМ зарзален.
кучки по 2
лв. чгр. малки и големи моличества франко место купуват,
Адрес: номатарница ..Нара*
Боилун ■ — Варна.
40в«-&

„ВАРНЕНСКА ПОЩА*'
ницн, които не са яелегални жертви 14 хиляди лева Пред.
Кжм края на м. юний г. Шанцер ще се за- *н*исов бнрних Разправя лод
— апашжте. Спремо тех джржа полага се че това е Сжщага
МфШ отново в Лондон и ще вземе участие каря. че гой като несполучвл
жаусжюзммшкчта конференция, ноято с пжрвая вистрел да се само да се вземат мерки, като се банда, моето доскоро мкрд)
вжведе
почерияиането. Моля ваше в околност а на 1Сввинлжк
се занимае с вжпроса за близкия изток. убие. веднага присгжпил кжм
втора, ори който вистрел се министрите яа правосждието и и копо подгонена от там е
вжтрешните работи да се за минала в карловско.
БЕРЛИН 28 юни. От .Июихен сжобща- тежхо наранява
нимаят с вжпроса
аат: Известието за убийството ка д-р РатеНаскоро ше бжде сформи
Оперети» представления •
Защо още сега яе искаме
иау причини силно недоволство в универси
роваяа комисията при и-то на
летияя ейщнисея тезту. Н**- окончателпо да приемем
тета. Тжлпата разкжса надписа поставен
то
дпбрите оперетни силя на двевжтоешммте работи, които ще.
__ л залата на вратата от социалистическа
ив ? — Искаме да предупре
та столични оперетни театри
се занимае с вжпроса за но
та партия, в който'се казваше
Ратенау е
дим всички разбойници да се
.Се:болния* н „Реяесавс* :
вото административно деление
уври, но Еберт и Шайдеман още живеят .
отклонят от пжтя, по който
главния режмейор Юрий Якона царствогс.
СД трдгнали Закона ще се
ЦАРИГРАД, 28 юний. Гржцкия военен влев. Ив. С идкарова. Роза Ро- приеме след 24 юлвй Мини
По индустриалната ревизия.
Теотокис е заявил: след предложе- зевберг. Е Балканска, Цв. Ру
стерството иа Вдтр. Работи която ще се предприеме вжр
иието в Атина, Гжрция ще влезе в малко менова (соло балерива), А. Слаще излезе с предупреждение ху по-главните индустриални
то сжглашение след като се свжрши война дкардв. Борю Зевзека, Д. Мокдм всички разбойници в един предприятия в царството е раз
та в Мала Азия, а сжюзжт между Сжрбня дестя. Хр. Рибаров. Н. Бомбомесечен срок да се завдрнат делено на 5 района — Варна
лов. Б. Левяев и зр откриват
и Гжрция ще бжде подновен.
по домовете си. Предалите се Бургаз, София Габрово, Пдов
оперетния сезон в летягт об
ПАРИЖ, 21 юний. Сжобщааат от Лон щински театр в понеделник. 3 нема да се преследват — ще див.
дон: Л. Жорж заави в една реч. че аигл. юлий, с знаменитата класиче ги простим.
Пристигне дете от Кнпжр с
правителство жадува за приемане иа Гер- ска оперета „Маскот“. по
Камерния театдр на г-жа параход 100 руски бешинцк
в обществото на народите. Той би следната театрална новост на Злата Недева ще играе през
са настанени в с. Кплевня
желал, щото и Русия сжщо да бжде прие София Участват всички горецелия сезон в летния общянс- (провадийско) и Нови пазар.
та в обществото на народите, като даде поменати артисти, оркестжр ки теагжр всяка среда и сж
доказателство за едно разбирателство.
Букурещките в-ци в поеме
под диригентството на Ч Сто бота.
ните си броеве сжобщават м
Пжрвия си спектакжл Ка
ЦАРИГРАД, 28 юни В-к Проодос сжоб- янов, диригент на Свободния
нови разбойнически нападения
щава, че великите сили решили отлагането театр. и хор под личното Рж мери ия театдр ще даде утре в Добруджа.
яа неопределено време анадолската конфе ководство на известния в Варна ежбота 1 юлий. Ще бжде
В Врачанско, гдето разбой
ренция, понеже не искат да приложат на музикант, по настояшем хор- представена класическа траге
силствени мерки спрямо Гжрция н Турция. майстор яа .Ренесанс* — Рз- дия на любовта Сафз в 3 ничеството до скоро вжр.туввфаело Франки.
действие от Грилпа(*ер.
ше в големи размери, благо
ПАРИЖ, 28 юний. Между правителства
Следующиге спектакли ще
Билети в вестникарската а- дарение на меркиге на жандар
та яа Франция, Англия и Италия е постиг бждат -Краля се весели*, в генция до бирария .Балкан* мерията било напжлга унищо
нато сжгпасме за свикване на една коифе- ролята на Ромео, сжздагеля яа и при касата на летния общ. жено.
в Лондон за разгледждаие източ тази роля Юрий Яковлев. .От театр. от днес.
Лесойждните в Бжлгарш иа
ната криза и главно края иа гржцко-турека мжщението на циганката” Фея
Общвсгвенйта безопастност 2, 3, 4 и 5 идущия месец ще
та война.
та на карнавала *. .Мамзел Ниежобщава
1)
визи
поставени
имат
а София конгрес. Прав
туш- с любимците на София:
ПАРИЖ 28 юни. Сжобщават от Кадикс:
Нвтуш — Из Сладкарова и Се от паспортни чиновници при това време всички делегата ле
отбелезанн са много случаи на отравяне с
лестен - Б. Руменов, пай хуба Обществената безопастност, са сничея ще отидат в Рнлсягте
млеко, от които много сериозно пострада
вите оперети на Свобод театр валидни 10 дена, след която гори, за да изучат по отблизо
ли стотици граждани и матрози от парахо
„Сузана* и .Ева" в главните дата се подновява визита Пос сяора но технаки концесия
дите. Изажршеии са много арести. Депози
тавената виза важи за едно
роли Роза Розенберг.
рани нови оплаквания за отравяне.
отиване. 2) Пжтниците прнге- Ормемталскм факир
Получено е окржжно в окр- жаюши транзитни визи. се
в варна.
ПАРИЖ 28 юни. Сжобщават от Лондон: училищна инспекция от м то
явяват веднага в паспортното
Пристигнал • в града ни Егш
журите издадоха вердикт, с който Жйои на просветата, отнасящо се до
бюро н ако пожелаят могат пе
фаавр г. ТО«*в * мм
Конопи и Жйон Брани да бждат арестува дирекцията на училищните из
да престоят 5 дни, считано вляво див е установен иа ийвтн
ни в свржзка с убийството на маршал Уйл- спектори пждниге и непжлви
от лена на пристигането им в жителства ден * 1й ■ улица ,Ь
соя. Те се обавияват в предумишлено у- гимназии и окржжни у-ни ин
Бжлгармя. и 3) Лица прнте траели*.
бяйство.
■ладнлт факир с рааре
еИ
елек гори.
жающи плеаванехн листове,
•инистеретаетр иа ваггрешмгге Н
Умоляват се горепоменатите важат само за едно втизане в 4вти н Народното Здраве. катоеле
СОФИЯ, 29 юии. Между селата Е мирово
и Каменна, Петрмчско е намерен насилстве длжжностни лица най-кжено до пределите на джржавага в циалкст яа ашвд тетивата. *р*»
ядеето «и пребиваване в Шарка
но обесен Трайко Стоянов Новацки. В сж- 15 юли т. г. да представят в която отиват.
ще приеив велтнтел* всеии дек
щата околност е намерен убит Юсеин Анек м-в<5то на прзевега та следните
Художесгвената
изложба
на
от
3—4 часа след ебед. Пвмтиси*. Преди иеколко дни по шосето Мелник сведения :
телите ще уанивт от яегр вейка
г-жа
Олга
х
Лечева
ЖслябоКакви (малки или големи) и
с. Рожеиов? двама стражари конвоирайки
«вя
сведения за изгубена или вт
за а салона на приморската
едни арестант от св. Браненото околийско колко проекциочни апарати има градина се закрнза днес 30 «радмати веща. изгубени близни
в
поверените
им
училища,
и
лицв
н нр . ще узнаят см* риз*
управление, по пжтя били нападнати от 6
юний
тайна е яр
души бандити. Единия стражар се спасил, а др Тия сведенич се отнася: за
Слщ
евреи
вино авцвряи
апаратите и принадлежностите
На 27 т. м.. когато прис
другия пада убит.
иеврастячга
и
душевна
болести с
Тави сутрин в 9 часа се удавил в студе им. конто м-то е представило танищните работници са разто- поиоща иа леиари Тайните са за
ния басейн на градската баня Цветанов от на различните училища.
варвзли от парахода -Рожер“ аазаат
418 45
село Сер, 25 год., комарджня в София. В
железо. един от тия работни
Енидже, Арав Ксанти.
басейна е имало 30 души и никой не видел
ци — Ретрос Сортнниян
КАМБИ0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ пострадал: железо му затискае Зора, Комета и Васил Лев
давящия се. Джлбочината в басейна е била
СчЬн* .4 Юичн 142,’ го.:
ски пристигнаха в вестни
2 и половина метра. Удавения е отнесен в
пржетите’ на левия крак. коикарската агенция и лаваШвейцариа
Алексамдровската болница на аутопсия.
то почти са биле прекжсани
лион морската градина.
Ню-Йорк
Пострадалия
веднага
е
бил
Лондон
670- 674 Париж
1280 - 1285- откаран в близката амбулато
рия. дето му е била дадена
Италия
724 - 727
Цариград
91 60 91 65 пжрва медицинска помощ.
Ромжния
94 24 9450
Регулационния план на с.
Германия
43 - 43 50
За градска кнжинер в варВчера 29 т. м. житото на Прага
292
Невша !Провадийско» е утвжрВиена
' немската община е назначен тукашната борса беше 400 лв
- Щ-----61 лея и новжрнат на общината
Б.-Пеща
скоро завжрналия се от стран х.ктолитжра, 80 лв крината.
от респективното министерство.
Холандия
ство инжинер Л. Каров.
Наредено е тото слугините Югославия
/Тукаишкя слортгя клуб
Белгия
1220
От началото на т. г. до Сре да се явлг в градоначалството
.Владислав* ажзнамеряаа през

БОРСА

хроника

дата на юни от архитектурно
вото отделение пои общината
са беди издадени 123 разре
шения за нови постройки жи
лиеца и дюгенн и 200 малки
такива до 24 кв, метра.
Нд
от започнатите постройки вжрху раздадените места зад бол
ннцата.
ч
Здкриг в курса при разсадза облагородяване на ло
зите открит в началото на т.
м Свжршкли са 44 курсисти.

и след като се запишат в сжОкрд-кната постоянна КОМИ
ответните списжцн. ще им се СИЯ нн моли
да опровергаем
издават слугински книжки.
ежобщеннего ни в бр. 896 от
27
юний
т.
м
че членовете
Самозастрелялияг се завчера в лодката, кжм карантина на бившата зарненска поета господин е родом от Габ- гоянна комисия са дадени под
рлво и се нарича Михаил Хр. ежд за злоупотребление.
Рапортйора бил подведен с
Кахойиов боледувал ог неиз
церима болест. Решил да се умиежл.
самоубие всред морето (това
М-р Стамболийски, направи
се разбира от намерените у
следните декларации в камаранего писма). Идването му ог
та — законжт за разбойници
Габрово — тук изглежда, че те засега тбзн,
които сж се
е направено именно с таказа обявили
зз нелегални. извжн
«** Кчхойяов е бил б *вш фи- захода Има
и други разбой-

ками д*"-мн

гоя летен сезон да кави иа
ежегезание (мач) по-главните
спортни клубове в Бжлгирмя.
През нтеклата седмица са
пристигнали па Варп. тжржтце
100 вагона зжрнени храни.
Цените непроменени.
Разбойниците на работа.
Вчера сутрин в местност*
Дарабас чукурлийско землище
са биле ограбени пжтняци от
4 души, облечени в цивилни
дрехи. Бандитите са биле §жораженн с карабини и па рабелумн. Ограбили са от свои те
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