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Вариа, 1 Юлий 1922 гоя. ЦЕНА 1 ЛЕВГоя* IV. . Брой 900.

варненска лГ

ТЖЖЕН СПОМЕН
Преди 2 годния на този яем вжрху ледените устни на 

скъпата и кел ре жал и ма наша джщеря и сестрап©щя ЙОВКА ГРЕНОВА
Пот ли ]ли н сжлзи почувствахме ужаса па веч «ага си 

разлла с В1Я 
Тжг?. глга разрушителна измжчва душите ни. скжпа 

наша Иопке Трагедия бе твоята тжй неочаквана смжрт. тра 
гедня страшна остава нашия живот.

Пред твоя чист образ лжлбоко се иок/.анят неутешимите 
Варна. I. VII. 1922 гПити шаВН Ь И. ЕЖЕДНЕВЕН ИЙФОРНДЦИОЯЕН ВЕСТНИК Ншш тиня ь и.

ратен с.м__
Нойко, сестри и врат.420-1-1

Обявления: по 16<! ля. кела 
приставим по I

Абонамент« за слял голикя 1.40 лева, 
м 6 месеца 100 лева; зя 3 месеца >0 лена. ;р- 1!1

положението ХРОНИКА'Щ Вяра Павлова
Капитан Д. Влаев

>лиП в 5 
ева* М 14 и

(Телефонни и телеграфни съобщения).

СОФИЯ, 30 юний. Кжм вчерашното сж- 
общеиие за ' астояването на репарацион- 
ната комисия да се узакони проекто-кон- 
венцията по репарацииите требва да при
бавим, че след като се гласуваха законите 
на банкнотното обржщение и списжка на 
приходите и данжците, които са определе
ни за гаранции и репарационните платежи, 
вжпросите, които ежетавят две от (жще- 
ствените точки на конвенцията, ие могат 
да останат в досегашния си текст и по вся
ка вероятност ще претжрпят коренна 
промена.

Главния спор който сжществува между 
репарациоината комисия и правителството 
засяга ие толкова конвенцията колкото гла
вния списжк. Комисарите са недоволни и за
пазват пжрво «ачалното си становище.

Пс тази точка се дават противоречиви 
сведения. От правителствен източник се 
уверява, че комисията е предявила нови не
известни до сега искания.

ще се венчеях в Неделя на 
сл. пладне н дома си ял 

.Владислав*
Настоящето «меня отделните покани.

2 *> 
,Г>от По случай оня деншимте ко

лоездачни ежетезания на вар
ненското н шуменско колоез
дачни д ва е бил поздравен 
телеграфически Н. В. Царя от 
председателя на Варненското 
Колоездачно Дружество.

Н. В. Царжт е отговорна с 
следняга телеграма :

С сжрдечна благодарност 
приех поздравите на черномор
ските и шуменски колоездачи 
— Моля предайте им моята 
сжрдечна благодарност. Хуба
вото дело на колоездачния 
спорт има всичките ми симпа-

>л ,!>ОТе: 
(Таш-йолу).

Севлиево438- 1-2Варна

Г-ца Дорета Пр. Бенадо

Г-н Нисим Б. Декало
еля 2 юлпй т г. н 41/, ч. 
Г-жа Ели! ,1 скали

ще се венчеиг в мел 
«и. в доили на 
сснска* Настоящето «амсин отделни

1 > улица 
покани 

Вариа.

''м сл- 
2\ -р>

За телеграми Вена до Лек яло
430 2-2и ВарнаВургаз

Ни ла всека е вкусната в шава крава. ♦
постига се в цветето и гордоста на града ни в ♦

тии и яз от гука изпращам
своето наежрдчнтелно здравей.

Ц*Р*-♦1 „РУДЕР^РД I София
Двореца Негово Величество 
Черноморци и шуменци за* 

вжршили с голей успех със
тезанията в град Варна изпра
ща на любимия си шеф, ко
лоездачния поздрав и другар
ско здравей.

ш4
♦а семеен и тих ресторант в града

е юЯ-голема шептели зашита всички вкусове. %
ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ВАРНА

» ккуско к пишеш шип сама „БУЛЕВАРД".
Ш РЕСТОРАНТА ТЯХ Н СТРОГО «ДННЛЯРЕН ХОТЕЛ.

^ Во «топи. шпп сЕпквЯтие и пшп 11111111111 ♦

♦
СОФИЯ, 30 Юний. Новите изявления на 

м-р Турлакоз, с които той говори наширо
ко за борбата заведена срещу него в зем- 
леделския сжюз поведена от депутата 
Драгнев се предизвикали гоаема изненада 
в правигелствените кржгове.

Изглежда, че борбата между министри-

I•1 Председател: МИТЕВ.

Похристиянчване на |сасед*
ството е гемага на проповед* 
та е Бжлг. Еван. Цжрква, ут-

ть ще се прензее в печата.
Днес се разпространява един анонимен 

памфлет с факсиминираиа аномимна бележ- ре. неделя 10 ч пр пл. Ве
ка писана от м-р Р. Даскалов, с която се черта. 8’* ч ше се джржи 
дават нареждания на постояното приежт- реч кжм свжршилите образо- 
ствие ни земледелския сжюз да разпореди ваниего си тая година. Всич- 
за избора на кандидати за народни пред- |>и ос поканват, 
ставител ; и се води зак лючение, че м рите (
Стамболийски и Р. Даскалоз са предреши
ли вжпроса зз разтуряне на Народното 
Сжбрание.

А изявленията на Турлакова се сочат

БИРАРИЯ

^ ШШ1 п Варненския музей, който се
помещава в девическата гимна
зия (в задното крило), ще 
бжде отворен в неделя, на 2 
юлий, часат от 3—0 Вход за 
лице 2 лева.

■ СЕ ОТКРИВА В НЕДЕЛЯ НА 2 ЮЛИ I
I Пжрва по рода си елегантна и с релжк В 

I комфорт наредена семейна бирария. I
I Ще се точи КЛИНИКИ на папското отлежало В
I В»-ШУМЕНСКО ПИВОЖ I
I Едничко место за почивка, отмора и подкрепа I
Г| на отиване и вржщане до морето. I

I РАЗНИ НАТУРАЛНИ И ФИННН НАПИТКИ. I 
I ЗАКУСКИ СТУДЕНИ И ТОПКИ ВИНАГИ ПРЕСКИ. I 
I СУТРИН СЕ СЕРВИРА ЧАЙ И КАФЕ. В 
I Б/- КАРНАЦДРИЯ РУСЕНСКИ ТИП. I 
I ПРИСЛУГА АНУРАТНА И ВНИМАТЕЛНА. I

В Салона винаги на разположение за I 
Т ОШ" БАНКЕТИ Ж СВЯТБИ. ~ШВ I

Ще свиря прочути оркеешр па Авешндрович. ^ 
ЗЙ" I почит: к. Арнаудов X Кр. Пинзов. I
Т1-—иши —М1ШЛГ—™

като отговор на тия машинации заведени 
в земледелския сжюз.

Вчера, а по,.-«че от 20 
семейства по ул. Франга, Ма
кедонска, Раковска и др. ста
на нещо, което през целия 
ден тревожи града. Кжм 10 
ч. всички тия семейства бяха 
в тревога : в всеко ^едно от 
тех по един или двама члена 
бяха в положението на зара
зени от епидемия, и с своите 
вжншни признаци дадоха по
вод на прибжрзани лица да 
разпространят слуха, че том 
са хора заразени от холера. 
Обаче в последствие се уста
нови, че сутринта тия семейс
тва са купили прес-о млеко 
от некой си Стойчо, от с. 
франга, придружен от своето 
дете, което млеко .пресно* 
натоварено на неговотг. *агар«*

СОФИЯ, 30 юни. Дирекцията на печата 
съобщава: мекои вестници писахз че вжз 
основа една спогодба между правителства
та в Букурещ, Атина и Белград, Врангело- 
вите войски, които се намират в Бжлгария 
щели да бждат пренесени в Добруджа, Тра
кия и Югославия.

Ромжнската легация в Оофия опровер
гава това ежобщение като неверно и на- 
пжлио тенденциозно.

СОФИЯ 30 юни. По телеграфическо на
реждане един от инспекторите на отделе
нието за обществената безопасност, който 
се намира в Бург. з вчера наново е аресту
вал Петжр Кочански

Той е заджржан по някакво анонимно 
донесение в бургазкото околийско управ
ление, в което донесение се указвали на
соки за разследване в свржзка с убийство- 
те на директора на в-к Слово Ал. Греков.МНОГО ВАЖНО! Летен Модерен Тедтр, 1 юлий Сжботя н Неделя 2, ще представи:

ВЕЛИКАТА ФРЕНСКА РЕВОЛЮЦИЯ
Продават се на иного «носни цени един дизел иотор от 
20 и. с. с гориво нафта и ежвжршено нова иелнична ин
сталация комплект ежетояща се от 2 чифта вертикални 
намдии. два брата, чистачка, елеватори види, бжрначка. 
Динамо, аспиратор. 2 чифта кавжка запас и др Произвеж 
да тжрговекм брашна и за селсиото население Мелницата 
• в движение. Сжщо продаваше и лжрвокачественни со
лунски каижни за небетчийсии мелници на аного износни цени.

Споразумение при Спасов & Райков.

,44 ,,Нека народа реши!“ 
„Хлеб или резаии глави“ 
„Свобода или терор“

991
7 големи части 7В главната роля Емил Янинге.

Начало точно 81 * и 101 * часа вечарта. 440-1-1419-4*10



„ВАРНЕНСКА ПОЩА* ***** ПО.Стр. а.

"Ш квартира. Вжзстаипмците отказватБЕРЛИН, 29 юии. На 28 срещу 29 тото 
революционната манифестация из Берлин 
проджлжм до късно през но ща. Една гру
па манифестанти се вмъкват в домовете 
на двама депутати по пу лис ти изпостроша-

теасио

е ра:
и всявал ужас. Негодно пжтн 
общинската санитарна власт му 
е конфискувала млекото и той 
с всичката си безочляаост про
джлжм да продава отрова. Ка 
всички болни, заведени в дър
жавната болница (по 
деца от 1—10 гол) е дадена 
първа помощ. След дадената 
пълна медицинска помощ н 
след като отровените са вън 
от всека опасност са изпрате-

от къща на къща Да
капитулират и проджлжават сжпротивле-
ня«то. Дадени са го жертви ф*

БУКУРЕЩ, 30 юит Б] ■о<ват цялата покъщнина и ма|
сжд се пра иви е се по делото недепутатите.

Сжщата група манифестанти се залжт- 
ват към редакциите на двата големи 
ционии вестници, вмжкват се вжтре н ги 
напълно разорязат. като унищожават вси
чко, какаото им паднало в ржце.

Полицията бжрзо се е намесила, като 
открила огжн срещу нападателите 
стаити. Завжрзва се цело сражение. Падна
ли 5 убити и повече от 30 ранени.

сеиат прям 1920 г.
« Топ*.

атентата в ровжвечето Съдът осъди атентатора 
тиа на та.

По главните обвиняеми са оеждеии от
1 месец до Ю години каторжна работа. Го- 
лем брои от обвиняемите са оправдани.

СОФИЯ. 30 юни. Днес телеграфа донесе веста 
от Петрич за убийството на Георги Бозукоа, бивш 
начапйик на 6 полицейски участък в София и бивш 
градоначалник в Варна.

Бозуков напоследък е бил чинрвник г 
жавниде имоти в Петричски окръг и преди 
ко дни у заминал за там за да предаде длъж поста 
си. тъй/като си сложил оставката. Той бил 
шва

Власти направя нареждане 
виновника н 

даването му под съд по углав
но цресведяяие. Днес ще бъ
де направен аналис на млеко
то останки от отровените.

Б. Р. Продавачи на. млеко, 
внвмавайге в какъв съд туря
те през ноща млекото нля 
каква смес му туряте за та 
не се тровят хорзта, за що то 
роди ре вратите на затвора са 
ви отворени.

Сафо, трагедия в 5 дей 
ствия огГрнлпарцер Довечера 
в Летния общ. театр ще бъде 
представена от Камерния теа
тър под вещото ръководство 
на г-жа Злата Недева прочу 
тата класическа трагедия, на 
Грилпарцер Сафо

Пиесата е една от всесзет 
ски1е шс<1дйори, играна с го
лей успех както в Народния 
театър в София ред години, 
така и в провинцията. Главна
та роля се изпълнява с гол е 
ио художествено съвършенст 
во от г-жа Злата Недева 

Сафо е поставила и ре
жисирала в народния театр 01 
същата знаменита ниша акт ри 
са. Още ва времето се писа 
за постановката и и за пръв 
път у нас се поставя пиеса от 
жева. Успеха на пиесата е га
рантиран. като се има пред 
вид ве иколепното и изпълне 
ние. Сафо е една от корон
ните роли на г-жа Недева.

за

РИМ, 29 юний. Сжобщааат от Вертя:
утре по обед по случай погребението па 
Д-р Ратенау заповедана е обща стачка от 
5 минута.

по дър- 
некол*

запла*
у^е ше бъле убит. Неизвестни лииа с/а го прн 
ли в гостилницата и с неколко револвери и ви 
та го повалят мъртав на место.
Подробности липсват.

ПАРИЖ, 29 юний. В-к Им форма 
от 25 того ежобщааа: фраицузекото пра
вителство вржчч в понеделник едно нота 
на аидпийския представител по мзт

чал

въ
прос, в която се казва: Французкото пра
вителство проучи двете р

>\
4 ^ОФИЯ. 30 юний. Прели неколко дни на гара 

Чеойен брег се изгубил един възел от 58 
за Рахово. Изгубването му 

при товаренето на 10 такива възли по 50 хил. ле. 
от лошата на Червен брег за гарата.

н от тези възли пада и бил 
мче 14 —15 годишно слуга при 

Сяел три дни момчето съобщава на господа
ря си за немерения възел и последния бивл да
ден на полицията. Задържаните 
ници били освободени.

пре,дло-
жени през последната седмица от Аомдом- хил. ле. 

е стана-нреднското правителство 
гърците и турците от Цариград Аигора и 
Атина да приемат разрешението на източ
ния вжпрос по пжрвото решение в Париж 
през м-ц март, или да се изостави всякак
во посредническо м да се обнародват всич
ки документи относяшм се до него.

В нотата см правителството изтъква, че 
едното и другото, което препоръчва лон
донското правителство означава всъщност 
продължение на враждебните действия.

То смета, че има от всяка страна миро
любиво разположение, че по разумно би 
било да се съберат воюващите ма конфе
ренцията без да се иска от тех « 
телмо задължение. Що се отнася

шениили да се накарат

Еди
Но

намерен от 
една мага-едно

зия.

пощенски чниов-

ч!РШ!:1!Ш?!Ш? 11::I.I-;:г“ 23 |

2П*ШзШ1!Н 11 -е1г;!НН?5*1П! V1
г.*!!<1151??!!1?1 ?!*? * Ь

до оона-
родвамето на дипломат чесната кореспон
денция фраицузекото правителство бя се 
съгласило иа това, само ако това обнарод
ване бжде пълно.

РИМ 28 юни. Вчера група фашисти з^в-
, вдовицазеха именията на Дом па Б« 

иа едни австрийски ерцхерцог Причините 
за това нападение са били, че вдовицата е 
приела испанско поданство СжобшениеВДРШДЬД 29 юм. М-гаБОРСА на вжншиите 
работи Смгмунд отправи една нота до рус
кия сжветски шзрже сафер относно по- 
стжпките направени по вжоржжеиите бан
ди на по-ска територия. 8 тези руски на
падения би пи убити много 
жарени много села.

Ногата и .НС та тира, 
вземе пед внмма-ис руския отговор на пол- 
ската нота от 13 т. м. относно

На ученички от гимназия и прогимназия, съию 
и на учителки, съобщавам, че на 10-й VII т. г. от- 
кризам ваканционен курс по дамски, датски и
за момчета горни дрехи.

Приемат се и други г жи и г-ци с желание да 
усвоят а кратко време, кроенето и шиенето на всич
ко домашно и външно облекло 
дените програма и правилник.

Записванията ше стават от 2-й VII в домът ми 
ул. Регентска № 16.

КАМБИ0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКи

2й65—
150—

ш вейнария 
Ню-Йорк .

2870 —
151 - 
670- 

1273 — 
714 -

92 10
93 20 
41 25

лоляцм и опо-Лондон . . 
Париж . 
Италия . . 
Цариград . 
Ромъния 
Германия . 
Прага . . 
Виеяа 
Б.-Пеща 
Холандия . 
Югославия. 
Белгия . .

663,
1265- 
711 - 

91 80 
93- 
40 50 

290-

че не може да се съгласно предай*

същия пред
мет пред вид, че аргументите в този 
вор не са сермо; срешу Франц. Девич Пансион. 

Занятията ше почнат на 10 с. и. в поиешение- 
то на Стопанското Училище „Трудолюбие*.

Таксата за целия 2 месечен курс е 300 лева в
предплата.

отго-

БЕРЛИН 29 «ома. Убммщпм на Д-р ра- 
теиау са открити. Те са чимоаЯ(|цмте Техов 
Фишер и Кмауер и * възраст от 21 до 25 г 
Те и тримата принадлежали кжм една тай-’ 
на организация. Още не са могли да бъ
дат арестувани, но вероятно ще бъдат 
повени, понеже се донася, че не са успели 
да минат ощ? германската граница.

196 -
Ръководителка Евгения ж. И;424---з

София 30 юни. Слуха, че 
войводата Тодор Александров 
бил убит се опровергава

Преговорите между универ
ситета и м-ра на народната 
просвета са спрени поради ве- 
остапчнвоста на м-р Омачевскн.

Т»Ш1) Гткз Сгошжти „Гняя-4н“ - Итнза-

ОБЯВЛЕНИЕ № 350
Ст Гебеш. 23 юний 1922 г.

БЕРЛгШ, 29 доим. Управлението 
нмстерството ма вжншиите р .боти 
рено временно на Д-р Внрт.

на ми- 
е пове-

На 1 юлий 1922 г от 9 до .0 ч. пр. пп. в Вар
ненското Окржжно Финансово Управление 
произведе спазарявание за доставянето по добро
волно сжгласие на 800 чифта ижрвули на обшв 
стойност 35.000’лева.

Залог за участие в спазаряването се изисква 5.“-
Доставката ше стане франко склада на Стопан

ството на ст. Долен-Чифлик (Варненско.
Срока на доставянето е 15 дни

Днес С*6ота > утре Неде
ля е Кана Летен Модерен Театр 
ще се предстаан грандиозния 
исторически филм от франкуз

твр е взело кзажнрздио строги мерки
к "тГГГ™ е ч,ажеи-е « вжзстаннцчте 
конто са заели важни обществени иистнти 
тн н здания В Ду5лик.' ниститу.

Редовна войска е

ше се

А1Т1 революция „Дантон
или Робеспиер". - 
Това е вдвн фмв, кой то треб
ва от вееше да се ведх.

след датата на 
съобщението за утвърждавание спазаряването.

Конкурентите да представят образци от пред
лаганите от тях цървули на комисията назначена 
за спазаряването. която ше определи кои цървули 
ше се вземат.

Печатница .Зора"-Варна нападнала главната

ДОВЕЧЕРА
в Лепим кля САФО ИКИЕРШ ШИР

на г-жа Подробно описание на цървулите и условия 
за доставката могат да се виждат в Варненското 
Окръжно Трудово Бюро.
439-1-1

I Зл. Недева
От Стопанството.
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ПОТЖРСЕТЕ САМОпоща
Мпеи ;и(№ Ь И. ЕЖЕДНЕВЕН ШОРНШОЛЕК ВЕСТНИК !ШШ1 шии» V 01.

Дбомаиомп
ла 6 мссги* II©

новопристигналите сжисем пресни

НеШИпл 5оНГ БатерииИ

за джебии ламби
продажба на едро и дребно при 

АГОП МДНТИГЯН

СА

ВАРНА.111

за слял гоассня 1 ,:гея 
лем; зя 3 яессиа »л

0( г.влзратгп с н
пекгтяасьи г««» | • - н* з\и»

вжсодк ’ТПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАВеличка Г. Паскалева
и

Поручик х. Димитров Ст.
ик се цричент я мелела 2 *>яил и. г в 4 часа 

сл об. н илчжвата Усп. Прося. Г|Ошр*'ДиТЗа 
Поздрав» тенията те сс приемат н цжркп.иа. 

ЛоЛрич

(Телефонни и телеграфни ежобщения).
ЧвнОвИИЦИТЗ колоездачи. ко- 

иг> желаят да отидат па сж- 
6о? в П яевен, получават 7
дим от ту си

Проджлжен е срокжт за 
гродажбага на мерките ог 
всички стари емисии и юби
лейните „Ив. Ваов“ до края 
на текущата го дяна.

Тая година според нарежда
нето на окр. инженер ще се 
планират селата Сарагйол, Та* 
тар-махле и < .у джас кйой (Вар
ненско.

СОФИЯ, 1 юлий. Вчера късно вечерта 
м-рите Стамболийски, Даскалов, Обов и 
председателя иа народното събрание Не
делно Атанасов имаха продължително съ
вещание в м-ството иа вътрешните работи 
което продължи повече от 1 час. Те раз
мениха миел 1 по евентуална реконструкция 
на кабинета по поведението иа м-р Турлх- 
ксв в камарата, а така също разтурянето 
на камарата и произвеждане нови избора.

В политическите среди продължават да 
се коментират изявленията иа м-р Турлаков 
за хеобходимоста от една демократична 
концентрация извън блока иа десните пар
тии. Партиите на десния блок са смутени 
от факта, че той се мисли, че г. Турлаков 
е развил своите мисли чрез органа на ра
дикалната партия. Същото мнение съще
ствува и всред правителствените среди и в 
крилото иа м-р Стамболийски. На това се 
дължи интимната среща с вънщното ми
нистерство. М-р Бакалов направи изявле
ния, че продължават да се разменят мис
ли за едно евеитуал. разтуряне иа камарата.

М-р Янев от своя страна направи изяв-

44».-1 1

Вяра Павлова 
Капитан Д. Влаев

те се венчевп в Неделя ял 2 ями» в 6' .
чл .Ьот-.-кл* -*А 

(Т.И1|Як.1\ Iся. пладне в ломя си на 
.Владислав*

Настоящето (дменя «тлевмите покани.
Варна ПЯ 2 2

МОСКОВСКИ ДАМСКИ ФРИЗЙОР 
г-н Станислав пристигна от София. Д-во „Бездогатс" ежобща- 

ва на членовете си. че обща 
нага е започнала вече да шл- 
дава у лостове рения на пода 
лените молби да 
ни на членство. Срока за сна
бдяването с такиа е до 15 т. 
м до която ллга и требва да 
се представа г в д та кацеларин.

Смзн* Днес. НСЯСЛЯ, < нУ 
подир обед, в ижрковпяя св- 

негово благоговейнство

Ундулира. работи всевжзмджни перуки, сплитки, букли и трансфор 
маии 
ве бг

1я. задоволява най-изтжнчеми вкусове, боядисва всички ивето 
ез разлика на естествените и гарантира <а те«мата трайност

Ожщо се изажршва маникюр, 
и изрезваие иа мазоли от г-жа

В бржеиармнцата на Ст. Недков
улича цЦа|> Борис".

пад 
I Тя

икюр
ятяиа.

качеството
434 1-1

Ь ХАБЕРНДН \
| ▼ (на улица „Цар Борис“) V Щ 

СЕ ОТКРИВА ДНЕС НА 2 ЮЛИЙ 3
■ Пжрва по рода си елегантна и с релжк — 

комфорт наредена семейна бирария.

Ще се точи КАЙМАКА на царското отлежало

БИРАРИЯ
ления пред група журланисти заяви- което 
Турлтков казал пред в-к Радикал нг било
казана от сериозен човеи, защото било гпу- св п Икономов ше говори 
пости. Запитан за памфета и за Дагкалово- на 1млряе инт^с„аг4 тсма| 
то факсимиле Янев заяви че това било ша- .Социалната роля на религия 
нтаж около личиоста Даск »лов. | гГг Сказката ще се предшес

М-рът казал- че се научил, какво Тур- 
лаков се е срещал в Ст. Загора с Д Дра- 
гиев. дето са рааменили мисли за образува
не на един блок от радикали и широки со-^

лой

гвува от духовен концерт.
Ще се дадаг и иекои све- 

лени* за духовния ежбор |_ 
у Юлския юндегир Вход сво 

боден Капят се всички

За духовния с*6ор в Рвл 
енвя ионаствр. конто са се 
таписали «а този ежбор требва 
лт внесжт още днес в цжрков 
нин салон, след сказката, пжр- 
н Iначалната вноска 7Г50 лв. 
Кчйго не стори това ще се 
счита, че се отказва да посе
ти манастира. До идущата пак 
неделя всички требва да вие 
С1Т и остатжка ог сумата 202 
лв Целага сума за цжтуваие- 
то — отиване и пращане е 
273*50 лв. Билетите имат ва 
лидиост ог 13 до 24 т. м.

.
циалисти.

ШУМЕНСКО ПИВО СОФИЯ, 2 юлий. Съобщават за неиз
бежна кореиг.а корения иа преговорите 
по проектоконвгидията по репарациите.

Междусъюзническа та комисия разучаа 
сега разните» проекти на новата контрола, 
която ще бъде валидна не за три години, 
а за по-дълъг период време.

Ще се урежда репарац. режим по един 
особен иачим, когато се премахне сложна
та процедура иа известния текст и измене
ние основния списък за данъка и листата 
за прихода.

Въпросите върху, които се преговаря 
между правителството и комисията ие са 
приключени. За забелязване е, че всички 
тия преговори се водят от м-р Турлаков, 
а ие от правнтелств. ком сар Даскалов.

ПАРИЖ, 30 юни. Съобщават от Берлин: 
Ш фа на поп»'иият’, придружен от инспек
торите, извърши обиски е околноста, дето 
арестува един млад човек залодозрем в 
убийството на Ратенау Арестуваното лице 
давало доказателства, че е отсътствтвало 
при убийството на Ратенау и отказва да е 
съучастник в него. Но всичко се указало 
фалшиво Посочените свидетел > при разпит 
опровергавали всичко.

Едничко место за почивка отмора и подкрепа
на отиване и връщане до морето.

РАЗНИ НАТУРАЛНИ И ФИННИ НАПИТКИ.
ЗАКУСКИ СТУДЕНИ И ТОПЛИ ВИНАГИ ПРЕСНИ. 
СУТРИН СЕ СЕРВИРА ЧАЙ И КАФЕ. 
^ КАРНАЦАРИЯ РУСЕНСКИ ТИП.

ПРИСЛУГА АКУРАТНА И ВНИМАТЕЛНА Ч—4
Салона винаги на разположение за

БАНКЕТИ И СВАТБИ. '«Ц I
№ (видя прочути! сркестжд яа ккф Вгем. яЛ 

с почит: к. Арнаудов & Кр. Пинзов. |
БОРСА1

чдмьио сключени зделки
I ЮлиЯ 1422 г.ч

Идеала ез всеки е вкусната а здрава храна. ♦! Швейцария 
11ю-Иорк 
Лондон
I Сариж
II галия 
Цариград 
Ромжния 
Германия 
Прага 
Виена
Б.-Меща . . 
Холандия . 
Югославия. 
Белгия . .

151 - 
6оЗ — 

12Ь2 -
151 25 
Ь72 — 

1272-постнга се в цветето и гордоста но града ни в ♦;♦ 712 720- „рУ/Шр$.РД"
семеен н тих ресторант в града

с най-гояеиа квиентела задоволяващ всички вносове. ^
ВДРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ВАРНА ♦

за вкусно и шатша крана само „БУЛЕВАРД". 2 
НАД РЕСТОРАНТА ТИХ И СТРОГО «АНнЛЯРЕЙ ХОТЕЛ. ♦ 
Яо чнетвтт, шито саакаЯспке и сикеп [цшнш ♦

♦ 91 40 
9.3 50 
39 70

91 80± 94
40 70

•290 293
.41 - 82

152015
БЕРЛИН, 1 юлий. Шефовете на различ

ните партии беха поканени от Канцлера за 
гласуване един закон за гарантиране на 
републиката.

Студента Техов, който бе арестуван, 
призна че имало изпратен предварителен 
план за убийството на Д-р Ратенау и изпо- 
веда, че той е ръков дил автомобила в 
който е бил убиеца.

1‘*

Телефонните разговори. Вне
сено е в Народното ежбрание 
законодателното предложение 
за допжлнечие на чл. 48 от 
закона за бюджета за 1922У 
923 финансова година, респек- 

Чичото иа Техов съобщил това на ПО- тнино чл. 283 о: закона з»

431-3-? ,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦1гххгх:

Асенова Крепост!



миЗВ±-
Н5ГУВ1НА да 

и м цци м |и«т1 и 
Кзйтззи-

9роз«и ЖГЮ10 мещ
• Вари и ул. .Амаом- ,
.Македонска" ш М. Гм_

1та смая като Таяаа 
■ мгалртяа «а 

спа ат манто а яопстятирзия.
Д-* Ратанау а дамо ма ноисуя.

та вари рвачт м да а 
са а «аадиау

то зае и 9ч •адаага м ,
««•»• Фура.*,

гд»
берлин. 1 ю» ж >та мата- 

стаама па
та да мяуча аааааграддаам.И акжаа аа 

М4Й други
стуо+а. маато етапа а 6 
саунда смжртх Д-р Ратамау аастуаа смж- 
ртта па оаоао 40 зушм. попадате от моито ПТИШИШ!

5 ш ■ мигни мил

» ш«о* сд>-
— частно

аи Дружество.
Паадаажаиа да Дава» Л. а, 

т« а Шуам. узам .Я»тич». 
Камен т 3»

от застрои!
а* тече ат • а Шаа аакчт 
там арена, те аа ара» ага и 
а • драат аа смд>! 
ре» ми

работници.

В-м Продое еж- 
о иа-

1 приема: ат 2 да 6 часа 
саад аоед.

9 |м«а иД»««*.увмд“ * М 
з (■уоаяата ш*м Дамата).

■МЖ1

ЦАРИГРАД, 30во
■ М0•Ациа: гржцимя

пред правителството ■ форма иа* * ж~ 
гриом к се м* _____ НШ ЛИ'.а лиши югаг * *~тр^«т-«к, с. * 1

дш. Споразум. ааа 
Печалба-

ул. „Цар Ворис“-тп ,
«28—3 -3 .

ултиматум да вжзприааа неговата полмти- 
ма аа една енергична аоДм против Турчин. 
В противен случай заплашва с свобода иа 
дайстаиа. Сакщо той а ежобщия, но Воин-

Ш--10

пааар м г-жа 
За Неаааа егара спои сме- 
п»р

аелос са напира в ЦЬейцариа, иждето во- 1)л. Кддвкад а йод 1_и»и*с пд '«*; нпом)
Се етв#в ет ица 1 *лш* гд#т* 
се течи разпи иатуралм фи 

евтвв е етдеаам виве. 
запусни топла м студена

•миеГД пресни
прислуга бжрза 

С еечит: ДОКИЦА К КИР01А
445 1 -2

красива и у лоб

ебщщ тевтвр ди ранни агитации.
В-м Не е Им ера ежобщаи от А тима, че 

се е смстоип важен воемеи ежвет, в който 
участвуват: главиокомаидующия, и-к шаба 
м-рмте Гуиармс и Тестокис, дото е взето

с Софй Пиката бе вмества
С годен уакх. МямоброЛнвта

как то г жд Не
дг«д така а аартаДоритт и 

Г жа Недева демомстрмра
ШШН!ГТ*.
Г5Гиж . ,и—1!|
чавгаа фрмвв вест* >>||ам ] 
Адрес: иевдирииа .Хщ 
Ьавеуи'' V— Вари

ПАРИЖ, 30 зони. Французи кореспон
дент па .Тагсбпат ежобщавх, че Тппхеи, 

а Орапциа занвмл аржщвйки Беседка1Т стоят и иа тр
«5-.!

ка износна цена ул. , Фер
динанд* 77. под девическ 
франиуски пансион Виж 
дане всеко време 435 I з

се ат Хаиоеер, иждето участвувал иа едниСафва. I В средата иоигрес иа войниците, ча ще яабме едни АГ-Мвкуршум а челото иа Д-р Ратсиау и а случай 
иа неуспех що со самоубие.

БУКУРЕЩ. 1 юли. Тленните останки иа 
Тапа Иоиеску са излови 
мжиските владетели лпчио поднесоха ве
нец па покойния Днес ще бжде имжрше- 
по опялото, после от гарата ще бждо от- 
пасапо а Сипва дато що со иаажрши погре
бението.

т» с твРела, адрзу асата п 
и .Хпаи заа- в-й ПОГРАНИЧЕН СЕКТОРа Атоннума. Ро-

рвм* а игазаиатт аа ще бжн ОБЯВЛЕНИЕ № 2156от обомимтодяг

гр. Нара*. 1 юлан 1#22 година. 
1 >6яаява с« иа

БбГ*7< (ИИСТТ) е пжраята 
оирп. явло жс се иип иитересующате се, че на яеия

ден от итблакумине иа настоящето в в-к ,ЕЦ-ал 
ска Поща* от V* часа до 1©‘/« часа ар. пя. в Нара**- 
еиото Окражяо Фвнанеово Уиравлеиие и Кои^дш* 
окото и К<* манларского Селско Общински Удраазиви 
ще се ирс-яааеле т*рг ио доброволно са глас в*- яжв*- 
ката иа следните крави :елни в фу|Ажии црашеи в* 
«.охо ли «и аа храяа яа хората ■ добштака за иесео»

от пспуняи сяирстатв
•т БУКУРЕЩ. 1 юлийч В-цмте ежобщааат. 

че вчера се е подписала ромжно-бжпгар- 
спата железмо пжтна иоияеицмя. Трафи- 
ижт ще се иавжршяа вжрху базата иа кок- 
еемциита силючеим в Срез и Бери.

Един директен влак ще циркулира от 
Добрич аа Варна. Всички формалности цц 
се иавжршнат в Ботеяо и Оборище.

л
:• Юряй Чковлев а 

3 ама# т г. вит 
ттагр Тва ом- 

а са
те — юда, август и сеитемара т. г. от 
иа в Погравичеи сектор (16 (тираничен учкетаа * 
Ч* Варни. 17 иограи. учапяяк а о. Колдуджа и 13 ш*■ ] 
равичеа участва и »• КемйВцр):

ИВ ЯЯ сяовта вуз

БЕРЛИН^ 30 юни. Едни от убийците иа 
Д-р Ратеиау имеммд Бертер Теяов бил аре
стувай а околностите иа Фрамифурт

«крета • стран
ства, • а ваммм време 6с
те вд

1. Прашно
2. ‘1‘Ач Ул сух
3. Свинска мас
4. 1 >рна
5. Сол

оми.м< дь ЛЮ кгр 
около »и00 кгр, 
около 
около 1500 кгр. 
около 2000 кгр. 
около

о|й1ч>« л 
10**1 лл. 
-4000 дв. 
21000 да 
5000 за 
3240 да 
-Ш> .га 

17500 .и, 
1:4500 ле 3 
14000 ла I 

л*|
561(И' ла| 
ЧХХ*' 1*- 

ЖЮО лв. | 
:4500 л» 
1ЬОО ла 

4Н1НИ» ла 
г *»00" »а I 

440 А

и мо
мей та, йота бегал с едни автомобил. Лице
то, моето е служило като г ля яем посредник 

ярветжгивика а автомобила см що е би- 
арестувано.

С грдихмм у см* в
800 кгр.Спрян в теетр .. < 

гамвв сасгвв: Юр. Нвоамт.
в

морска
б- Черчеи инцнр 
7 . 1ук 1К(ч>ми>)
Н. Сирене 

Маслини
10. Макарони
11. Оцет
12. Месо агнешко
13. Кчимик
14. Нрма
15. Триц.1 
10. II ля на 
17 Сеао ала флц

Ьраш. ла кучетата 
1Н. Какина

ЛВ
Ца Руяевом. Модестм Г1 ‘270 кгр.

>коло 2200 кгр. 
около 1500 кгр.

750 кгр. 
около 1000 кгр.

450 кгр. 
около 4700 кгр. 

и ш овее около 40000 кгр.
около 4000 кгр 
из оло 2000 кгр. 
около 6000 кгр. 
около 60000 кгр. 
около :НКЮ кгр.

220 кгр.
До пуща се доставката иа отделна предмет» ** 

що ла нсичкн учаетхцв и -<а еди и участак и на ** 
ки предмети <*а исачки участаци ала само за 
участ а к

ПАРИЖ, 30 к>мий. Сжобщвват от Бер- 
в Дярммцят и Хамбург сжщо са мани

фестирали рааотиицмте.
В Дармщад ма двама националисти де

путати домовете им били разрушени Един 
от депутати! е бил аастааеи да даде клет
ва иа верност иа релубпимата лред бесилка.

Иаввпв. Рмбйроа. Кврагйомв а

от Свфаа Ояергтага (•коло
С* Яб|ямнра ог а «вест имя аа

двртит — Рвфгел и«о.1и
х йааггм» п арохамт

от 13К • барар .Байт- .
ара ,»■!. н гаагр.

ПАРИЖ, 30 кзний. Сжобщхаат от Б«р- 
лим: хнтнр «нцнонмата манифестация 
джамааа прах ноща

Тжяпата се вмжинала

а . ,1 : . IИа 2 про-

а димовете на 
двама депутати популистм, иоито бехз теж- 
ио ранени. Поела та се отправиха ижп ре
дакциите иа даа органа от десницата, кж- 
дато изпотрошиха инсталациите и хажрлк- 
ва вестни.ар. работници през прозорците.

тараиспнш ара: Ще
ааааа» уиспк а ушни» ■ 

ат врогаимзиг, ■
10.1 ОК. 30учм

п

р»шнт* и иремотп здрав,
____ давидист

«»»р • Бсраоаею. дата • к
азе,

гамеа рииера. Саорсд рапор- 
т« и Мира. сако ■ едно с 

412 а. сд беда

ПАРИЖ, 30 юний. Сжобщлват от Хага* 
Литаииоа направи пред 
частиите имоти една примцилална деклара
ция яа частните имртг, с която заявява, че 
ежаатите ще; определят сяоето поведение 
относно режима на собственоста 
щане имотите, каро се вземе I 
жеиие обаче интереса на Русия

Белгийските, французките, английските 
и италиански делепти кавали,
• неприемлива.

И*|-Н4Д(хганкага на арнахенге ще стане в гр. 
в с Коалуджк и в е, Кемаилар в, ти ирщ6л^*лГЛАт>

.1 т

с
подкомисията за

ио ранно количество »а всеки участхк ог ука
ио-горе н то ианелнаж с нсключеиие на месото 
дневно или прел ден. два)

•4алог ;»а участие и тарга Я4*.в от стойност*с и поврж- 
под ежобра-имстаягярмш 216 сяфкдастм отделните или на велчки предмети.

Малонадлаваике го ще етапа беи дроби от стогМ**’ 
Пчилащаинето стойиоста иа предметите т*

слел 0Рй,

•••к. Ог 67 каши, само 7 
*4шя бпял чисти. /

не тази теза не след иолучпнането им в участ*дете и 
перка иа докумеитите от Счетоводството.

Поемите условия и други книжа, могат 
видят вгеки ирнехтетпен ден н час в Домакин» гя*’ 
иа Сектора и Пограничните участлщн в Ковлу-1** 
Кемаилар. а в деня на тарга, в Варненското 
сово и Ко.чдуд*»аБекото н Кеманларското Свлсв(* 
ищнеки Уиравлсиня. ?

Документи ва аравоучастяе в тирга. сягл*1 
пакона аа бюджета отчетноста я иредирнятяита.

Раоноскп ао оубликдавята иа настоящето п. -8*- 
ги гербппп наточи п мите аа сметка на доста

вт Мшюпил м сотт

Бдлгярм, както хрома- л» <*... ",ТС Фр.г.г.у:"г~г„г"7,
теуг;?-" ■ ■■

# карахме « по рамо, диес аа 2
шаА игхем 4 часа сд пл.

прел Бургас с мамо 
аоска а 2$ дасасм кмет аз 
м4 хубааате катчета аа мш -
та отечество. Главатар аа ва

за!

ШШ]

АСЕЦОВД КРЕПОСТ!зш е смаят (цчдссжтел и 
3 то. аозшяа» и бхлираип» 
шмзи -I Г Я В. Атакасоз, 
(МИЯМН учатта.

4т 2,1-1



чг*ЯРИ ?

Вари, 4 Юлий 1922 год.И». >»ЦЕНА 1 ЛЕВ Крой 902.
а

МНОГО ВАЖНО!
Продават се на много изиосяи цени едви двш мотор от 
20 и. с с гораво нафта а сдадрщяио нова моааачиа ам-
ставлцк': киашеаг състояща се от 2 чифте вертаивлим
камъни два брата, частачав, елеватори вади. бАриачва, 
динамо спардтор 2 чифта камъка запас и др Произвеж 
да тдрго^сим Орална и за селсвото население Мелницата 
е в движение. Също продаваме м пдрооиачествениа со 
луисаи иаммии за небетчибсаи мелници на много износни цеим.

Споразумение при Спасов & Райков.И 1II

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКААКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
(Телефонни и телеграфни сжобщения).

СОФИЯ, 3 юлий. В официалните си изя
вления министри и видни лица от правител
ствените среди отбегяат да потвмодят слу
ховете за предстоящото разтурване на на
родното сжбрание В чужде е дипломати
чески кржгове, кочто са в контакт с прави
телството сжщо не се отдава вяра иа сж- 
общението, че правителството ще поиска 
именно сега разтурянето на камарата При 
все това положението вжтре в министер
ския сжвет и в парламента е такова, че ако 
не прибегне било до некои маневри, било 
до една капитулация и примирение м-р 
председателя мжчио ще уджржи единство
то -4 управлението и иай-главио слабото 
болшинство, с което разполага в народно
то сжбрамие. Отсжтствието иа м-р Турл >ко«, 
което може да е в свржзна с вжпроса за 
репарациите не ще ди е чуждо и иа послед
ните замисли иа правителството. О чак да се 
той да се вжрие тази вечер, когато и ще 
може да развие, както мислите иеизказаии 
в в-к .Ргдмкал -за един лев бло«, така м 
за намиранията иа м-р Стамболийски да се 
отжре.е от него чрез разтурване иа камарата.

ППЗНР ПАРУШ Вчера се сж стоя протеста- 
[«йонната манифестация на а-то
на ча:исчигс офнц-ря в Варна 
против обидата нанесена тен
Конлом

имат честта да известят иа почитае
мата публика, че до 7-й тото вклю
чително, ще ликвидират и а п ж л и о 
дружеството. — Вследствие иа това 
почнаха вече от днес да продават 
иа едро И дребно иа цени изажи- 
редмо ниски всичките иа разполо
жението им стоки, като: вжпмеми 
платове за дамски костюми и палта, 
цутроае, нар.мюли, крелдешики, га
бардин и и различни други копринени, 

и леиеим платове.
е и табле

ти, и? ! От ликвидаторите.

Манифест шмонпото 
шествие свлршм в приморска
та градина.

V.
Привършен* са изпитите в

машинното уше СвАршнли 
са 19 души от които 15 взе
ли с уаех среден, 2 с много 
доблр и учениците П. Мар
тин и В Панков с отличен.

памучни, еж 
Така елине Местата на дружество .Без

домник* раздаде**. Изпрате
но е заедно с приложенията «- 
па г. Варн. окр. упревител на
реждане за немед 1еното изпжл- 
пение иа указ № 636 от 1 
IX 1921 г. с предупреждение 
общината да не прави пречки 
па д во .Бездомник* й и.здв- 
панего на нотариални актове 
за отпуснатите места.

Резултата от зрелостния из ,

с

1По случай пиниидация
РАЗПРОДАВАМ

ВЕК СТРОИТЕЛЕН НАТЕРКАЯ
и ни цени. г-1

СОФИЯ, 3 юлий. Слуховете за разтур-Желез Хмиев н Ски - Провадия. ?! пит при тукашната деяич. 1ии-
врие не камарата пуснати от правителство- I ,«3ия е следния: Заажршидв 
кйте ср«.дм гонят между другото да елпа- с отличен успех 5 ученички.
шат както депутатите емледелци, така и с миого довжр успех 42; с
депутати комунисти, които както едмите. добжр — 39; ссрежем —5. 
тала и другите джржат миого на мандати- Поправителен изпит 15 ученич
ке си и имат ясното схващане, че мжчио

ПОТЖРСЕТЕ САМО ■■К 
ристигмалите сжвсем пресни

НеШШш ЕоШ“ Батерии
М“ за джебни ламби

продажба ма едро м дребно при
АГОП МАНТИГЯН ВЯРНА. I

КИ прн ТОВ.1 завАршиха ВСИЧ
КИ с примерно поведение, а 
една ученият сами спохвално 
поведение

В изпитите а Иарш-нским
ф;>анцу»ки колеж «а мипистер 
ски пратеници са назначени г. 
Минчев и г. Ьурддкоа.

ще могат да проникнат в новата камара.
И СОФИЯ, 3 юлий. Министерския сжвет в 

неколкодиевиите с « заседания е разисквал 
настоятелните искания иа междусжюзииш- 
ката комисия и се е спрял отново иа кате
горичното решение, че те ис могат да бж- 
дат излжлиеии.

Тезн искания, Кг кто се зсае засягат глав
но брутния, не чистия приход от мините 
•Рп^ихода^от митниците, комисията настоя
ва ДВ"* 'се остжпят.

СОФИЯ, 3 юлий. Министерската криза, 
която негласно сжществува е влезла в но
ва решителна фаза ^жлреки асинки опро- 
в ржеиия разногласията в земледелек те 
среди все повече се засилват Идеята за лев 
блок отиаа настой 1- ьо и чжпреки сжщест- 
вувашето недоверие за неговото оиразувл- 
не, той е на пжт да станс действителност.
За успеха иа т в « идея. обид и от друга
рите си и от собствената си парламентарна 
група. Туолак в е потмрсип пом >ща иа ста
рия политически отшелник Д. Драгмггв, с ко
гото заачера се е срещал в Чирпан след 
като не е можал да го заяар-ч в Ст. Загора.
В тази среща, кбято ще стане историческа, 
са бипи разм неин .ли ли нмеииз за сжздл- 
ване на този лев блок между левите ради
кали, шир социалисти. Драгиевисти и кри
лото на Турлаков. който ще • тпочие енер
гична бо. ба против Стамболийски и при- 
вжржеииците му.

СОФИЯ. 3 юлий По вж ждава се, че 
преди известно време между сжюзиишката 

> ком сия по репарациите обежждлйки вжп- 
! роса за последиците от един бжлгарски от- 
| каз по репарационните искания е разисква
ла идеята да се по чека една сжглашеиска . тжрговци които да подпомог- 
ескардра от военни единици, която да иа- маг и насАрдчат бегачите м 
прави една заплашителна демонстрация 1 •млржжк* и дните к<*' п - 

г пред варненското пристанище. Параходите *дат изяратог: яр** сивф

144-2-2

Привършена е учебната го
дина и м питите за отделгння- 
га. прогни шията и средните 
учитища Те са вече в ваканция.

Заповед се мддде. авто- 
мобили и файтони немогат да 
караг до самата морска гра
дина и да затварят пати иа 
алеите, како престояват таи 
обаче това само на книга ос
тана И неделя вечер 1 авто
мобил като се разфучал по 
алеята за градината, прах до 
небесата вдига, а хората се 
разхождат на ..чист* ВАЗдух.

БИРАРИЯ

ХАБЕРНАНЙ
" (па улица „Цар Борис") Т 

СЕ ОТКРИВА ДНЕС НА 2 ЮЛИЙ
Пжраа по рода си елегантна н с редд.к 
комфорт наредена семейна бирария
В и точи ЩЙШ1 № нисшо пини

ШУМЕНСКО ПИВО
Едничко место за почивка отмора к подкрепа

•тмммпе и мржщане до морето.

РДЗЯИ ВАТУРШН Н ФИМ1И НАПИТКИ, 
шик* спиш и топли винаги прггнн.
СУТРИН СЕ СЕРВИРА ЧАЙ И КАФЕ. 
КГ- КАРНАЦАРИЯ РУСЕНСКИ ТИП. 
ПРИСЛУГА ЛН17АТНЛ И ВНИМАТЕЛНА 
Салона винаги иа разположение за 

БАНКЕТИ И СВАТБИ. 'Ш.

■ IIША ципи ЧИИТАв 03 м 1Ш13Е№. I
I 1 вш X. Арнаудов А Кр. Пимов. I

Предвид решението ча IX 
ред в. ьолоез. конгрес който 
ще те състои в Плевен Вари 
колоездачи ще вземат най ак
тивно >часгие в него. да рдз- 
реше-шс г.ш оспорваното от 
русскци сжюдио знаме, коего 
требваше да Садг в иарнеи 
шам шини. Въпроса ше се рдз- 
реши в Плевен Вариеи д-во 
опреде тя една комисия в със
тав.: Т Сарайдаров, Парушеа, 
К Паница и М Маринов, кои
то ще е явят при дарителя

4д2-.

мто в .Вгрв. Ппщз" псгтвгят целт?р м е

: г



Брой 902.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. Е.

Един подпоручик на име Ариф бей бил р, 
нен. Атентаторите били заловени. Те са п., 
души войници, орждмя на Енвер Паша. т, 
били застрелиии на место. В време на 
тата. М. Кемал Паша се е намирал 
щата на депутата Ахмед Ферахедин.

БЕРЛИН, 2 юлий. Междуслиозиишкат* 
реларационна комисия вжзпрме следни,, 
мерки: контрола на приходитем разхода, 
Комисията призна независимоста на 
бани

са били даже поискани за тази цел, но от
морена демострация е би

ла изоставена и са решили великите сили 
да не вземат непосредствено никакви на
силнически мерки против Бжлгария.

В допжлнение на горното научаваме се, 
великите сили по този случай се

дите за вуждвого третиране 
■о шосе което ще бъде 150 
юш. Впити вариея. спортисти 
са бивали щедро ооперепени

които

после идеята за

ат*и. *е «*. 1от мрвей. граждани,
1т какво значи спорта.

Верва се че ще бъдат под
крепени и достойно ще доне
сат еммволът на колоездачния 
спорт, като заслужена гордост 
на крайморанте варвенци.

Председ. Д-то: Д. Мвтев

СЖ2
че една от
е изказала иай-решителио против всякакви 
насилнически действия не само от големото 

малкото сжглашение. Така се обяс
нява воя на некои ержбеки в-ци не вече за 
окупация, а за блокада на Бжлгароя.

ио и от

ЦАРИГРАД, 3 юлий. На в-к ,Еф. Т. Бал. 
камион- сжобщават от Лондон: тук са пр*. 
стигнали двама бивши бивши бжлгарс* 
пжлномощни м-ри, за да повдигнат трак* 
ския вжпрос. Турската делегация в Лощ* 
сждействувала ма бжлгарските агенти.

БЕРЛИН, 2 юлий. Райстага ще блщ 
разтурен. С едно министерско постановя* 
ние смжртното наказание наново е амв* Ш 
деио в Германия.

БУКУРЕЩ, 2 юлий. Сжветскт^ вой 
нападнаха некои наши лостов^ по 
жеиие на цялата граница.

Болшевишки аероплани в това време 
разузнаваха и хвжрляха позиви, с които 
канят ромжнеката войска да ие се бие.

Ромжнехото Правителство отправи енер
гична нота до Хагската конференция. Сж- 
битието предизвика голема тревога в Буку
рещ.

СОФИЯ, 3 юлий. М-ра на просветата г. 
Омарчевски запитан по министерската кри
за и нейния развой заяви, че слуховете по 
нея не могат да бждат оправдани и пот- 
вжрдени. В вжншиото министерство не е 
имало тайни ежвещания. Това е между нас, 
всичко друго е измислица от вестниците.

БЕЛГРАД, 3 юлий. На в-к Политика* 
ежобщават от Атина: к-к щаба е предло
жил на правителството да вжведе в гржц- 
ка Македония изключително военно позе- 
деиие. Последните нападения на бжлгарски 
чети в гржцка територия, грабежите и убий
ствата са предизвикали н-к щаба да ис
ка тази мерка от правителството.

В осведомените правителствени кржго- 
ве се знае, че грмцкото правителство не 
иска на предприема никаква самостоятелнг 
акция против Бжлгария преди да се спора
зумее с Югославия.

В сжщия брой в-кжт предава следното 
ежобщеиие: нашия пжлномощен м-р в Со
фия Ракич е пристигнал в Белград, извикан 
на конференцията на м-ра на вжншните 
работи. Вчера г. Ракич е посетил м-ра на 
вжишпите работи г. Минчич и днес заедно 
с него и г. Пашич коиферираха вжрху мер
ките, които правителството ще вземе сре
щу Бжлгария.

БУКУРЕЩ, 3 юлий. Американския ми
лиардер след като свжрши разучванията, 
които е предприел в Берлил, ще отпжтува 
за Бжлгария.

ЦАРИГРАД, 3 юлий. В-к Еф Т. Балка- 
ниоли ежобщава: Миналата седмица пред 
кжщата иа Мустафа Кемал Паша е била 
хвжрлеиа една бомба, която е изпочупила 
всички прозорци, убити са двама подофи
цери, телохранители та турския диктатор.

Воин С1НД8К0Т в Варно.
В едво от последните си 

Варя. Окр. Съвет езосем
ре шал да образува воден син
дикат за използуване падат от 
2*60 м. при корекцията на 
провадийската река между Ге- 
бедже и Снндел.
В синдиката влизат: варн. окр. 
постоянна комисия, гебеджев-
ска, Р. девненска, авренска н 
сиядедска общини.

Ог този воден пад ще се 
добият 107 конехи сили енер 
гни, коя го ще бъде тзползу 
вана за електрическо осветле
ние ва околните : ври и общи 
ни, а така също ще бъ*е 
построенна воденица карана с 
електрическа енергия, която 
ще яка едно големо количес
тво камъни и ще бъде еди;, 
образцова такава.

Стойности за постройка на 
юзмната, мелницата н изобщо

ски ^ 
проте-

ПАРИЖ, 2 юлий. Сжобщават от Хага: 
Литвннов представяйки плама за преустрой
ството иа Русия отвелезва, че последните 
ц-*фри след едно сквестио разискване а 
били значително намалени от специални, 
комисия, че те понрпват само най-неотл»- 
ните нужди. Той прибавил, че всички и си
ви кредити са предназначени за изплаща
не лоржчките в странство и обещал дз да
де некои сведения, искани от иеиои делегати.

БЕРЛИН, 1 юли. В Пезжк Хелферкх се 
яви в Райстага и още е забелязването му 
бе посрещнат с викове и крясЖци послед
вани от джжд от мастилници, книжа и дру
ги предмети от банките на депутатите.

БЕРЛИН, 2 юлий. Направи силно впеч» | 
тление обединението на всички партийна 
групи включително и комунистите, които | 
заеха единодушно поведемие срещу посе
гателството на реакционните партии срещу 
републиката и правителството.

за използуване водната енер
гия според изчисленията на г. 
ина. Бончеи ще костува око
ло 5 милиона ле.

Това е едно от най разум 
кжте решения на окръжния 
съвет, което идва да докаже, 
че в тази страна дето приро

Iдата щедро е разпиляла свои
те богатства нне не требва да
бждем слепци. Използуване на 
природните ботатства н скрити 
силя ще донесе повече блага
за населението.

С този си акт окр. ежвет 
начертава само линиите на сд 
на бждиа разумна дейност, ко 
ято требя неотклонно да се 
следва.

войната, слоред него прави |ките им. След големи усилия 
телството на Радославов е за- рибари; е биле СА жилени, 
блуждавало съзнателно народ, 
ежбранне, когато е било вече 
решеио намесата на Бжлгария 
вав вой а'а До самото обк 
вяване на войната въпреки 
декларацията си правителство
то не се е допитало до народ 
САбрание. Това дело на Ра
дославовци кабинет, каза дър
жавния ебяигел. ис може да

БЕРЛИН, 2 юли..Сжобщават от Берлин: 
Потвжрждава се, че

Пжрвхта пиеса, която из- 
пълниха артистите от „ Рейс
ове* и , Свободния театр“ бе 
художествената сватба на 
г-ца Балканска и г-н Бамболов. 
която се даде за вчера в 3 ч, 
сг. обед в ЦАрквата св. Ни
кола. Този пАрви дебют из
лезе много сполучлив След 
пиесата се даде литературно 
музикална част с танци и пес
ни, която бе крайно весела и 
забавна. Пожелаваме на г-ци 
артистките все такива хубави 
дебют*.

8 свръзка с започнатите 
преговори межу нашия дипл 
агент в Белграда и сръбския 
правнтел по повод четничесг- 
вото очаква се да пристигне 
в София г- К. Тодоров

София, 3 Юлий. Съобщават 
от Белоградчик; на 23 юний 
една сръбска разбойнншка шан- 
се появила в околностите на 
Белогрячнк и край границата.

Същия ден край селото 
Роховци шайката отвлекла ед 
иа чарда едър добитък, като 
задигнала 60 годишния Георги 
М. Каменджнев от същото с. 
Вчера трупа на старика бил 
намерен в гората обесен, а 
добитъка му отвлечегщХжр- 
бня.

Снощи пролизуи : ДЪЖЛ г;пе-
кжепа лапаната оперета .Мас- 
К‘.*т “ в летния еатр тъкмо в 
средата на второто действие. 
Миогобройната публика потър
си подслон в завесите н сце
ната. обаче бе силно измокрена

Г жа Д р Н Аленсиева мо 
лн п 'читаемата

ПО 1ИИЦИЯБерлинската 
е заловила един от убийците на Ратенау, а 
ма другите двама е в следите.

ПАРИЖ, 3 юли. В-ците се научават, че 
сжветската делегация в Стокхолм прегова
ря с един шведски консорциум за покупка
та ьа 500 хиляди пушки, топове и друг* 
военни материяли от Холандия. Преговори
те щели да проджлжат в Берлин.

БЕЛГРАД, 3 юпи. Снощи се получи ту* 
съобщението, че джщерята на струмиш*** 
окр. управител и трима погранични пандуР* 
биле заклани. Твжрди се, че това е де*0 
на кемитаджиите.

БЕРЛИН, 2 юли. Германския м-р на е*' 
трешните работи депозира законопроект за 
разтуряне на военните организации.

ни редакция
се таксува другояяе освен ка -I1 съобщя какко' пръснатия 
то измъкна към отечеството ,слух. че отказва да отива да 

преглежда болни в
Дунавска катастрофа. е С1у, ие».Ге«

л мовете

Онази нощ австрийския път 
ннчески параход Иозег, Карл 
пътувал от Никопол за Сомо 
вит. По пътя си г й иаггйг 1 
нал двама българи в отделни: 
лодки. Последните без да 
предюпредят капитана на пара 
хода \ се привързали за кор- 
милоуо на парахода К гаго 
парахода бил по соедата «а 
Дунава, тон усилил 
доста много.

Нема ли кой да
стопанина на чъщзга 
Драг \ам Хр. _Пикол 
прачи канала на нужника си ? 
Нмир<:с.:на е цялата

застави
на ул. 

в да по

махала.

Реш ступай.
БЕРЛИН, 2 юлий Следствените ела<тИ 

са разкрили, че в Хамбург е бил реи>‘*
но *

Продава се 1500
ОО!ен>

кв м обра 
често с м н« »г ■» овощия. 

VI уч., ку;>■•ргна част зад Суз- 
до Р: зенберг, всред 4

комплот не саяАо против републиката 
против евреите политици и е установено, 
че монархистите вжзиамерявали да убия* 
Тодор Волоф, директор на Берлииер Таг* 
Блат. както и Макс Вибург виден герман
ски банкерии в Хамбург.

СВОЯ ХОД

вслелегвие на миян
което се образували 
вълни, преобърнали лодките 
на рибарите Започнала се от
чаяна борба за живот и смър 
от давящите се рибари. В ич 
ките им усилия оставай иап 
разни. Изморени те потъват н 
дълбините Капнраннна 

•рахода

американски Справка 
•МУ - I -3

л зяг л-мн
редакцията.

Паспорт р°;'*нск”на »-— - 4 ето на Султан-
ка Миленова Димитрова е 
изгубен на 3 
-Преславска*

ПАРИЖ, 2 юний. Сжобщават от Нн>* 
Йорк: полицията арестува иа борда иа еди* 
параход, идящ от Европа Макс Петер*®*' 
През време и * пжтуването си Петерсе при
знал пред офицерите на парахода, че пр#* 
надлежап кжм бригадата, Лоято орсвии»*- 
рала убийството на Ратенау и прибавил, ие 
се страхува да се завжрне в Германия, п* 
иеже е убеден, че бжде екзекутиран.

т м по ул. 
между Ба- 

л*к пазар и пощата Мо
ли се онзи. който го 
мерил да го донесе 
министраиията на вестни
ка срещу възнаграждение.

н.; па
забелеззл станалата

кат; строфа, повръща парахода 
на местото на нещастието, и 

Джржавная обвинвтел гово- иед усилено тжреене изв.ж- 
р.йхи “з п^дгото*ка;а -и сжч

е на- 
в ад

Д' двгцчта пещагтпщч и -лд
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о Варна, 5 Юлий 1922 год.Год. IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ Крой 903.

варненска
МНОГО ВАЖНО)поща Продават се на много износни цени едни дизел мотор от 
20 и. с с гориво нафта и съвършено но8а вединчна ин
сталация поизлеят слгетояща се от 2 чифте вертикални 
кай «ни. два бра 1а. чистачка, елеватори види, бъркачка, 
динацо. сл*р;.гор. 2 чифта камъка запас и др. Произвеж 
да търговска брашна и за селското население Мелницата 
е в движение. Също продавана и пъраокачествении со
лунски манжнг за иебетчийскн мелници на ииого износни |(вни.

Споразумение гри Спасов & Райков.
Ичши !Ш*И 1| И. ЕЖЕДНЕМ.И ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК )ШШ1 ТШИШ !Ь 2!. Iонаявит) "..1 с 1ИВ |

, месеци НО лена; за 3 -.ч
пна IV') - г
0СС1.Й >П •

! 1 ЧЛ1Об< ПО 174:А6|
-»а И

II чиглротги С.1
приставен ч по I ли- пя .чл

шяш
ИИИ Съобщавам на I. г. гражданите н Варта. че нсмам ии.и • 

щЩо с бившата си съпруга Елена Д. П Дю-м^лжиева с : ; •
{^^■окончателно разведен. мито с нейнше роди.-ли .1 •• 

лял!.'Следните Д1 се помирч с гоя риьоя окончателно решем 
«ЯГвикага на техната дъщеря. каго престанат ла се занимае1 

ШЛ с мене. да не ми изпращат да кани тел ни п <сма. да уо- 
^Вват дълги заявления до полицаят и друои', и да,д*€ си 
Дружат с мними Сиид»те:ж к дз не ме праща; чо участ/..ди зз 
Нвзне.г, защо го а« каго инвалид и човек и //ке' .н-внкя -;ул 
Нрекъснал веч.' всенаквл сношения с тяч и желая да ме ос- 
Канят мирно да ззрботя занаята с». М .1- 
Нурир и г. Вари. Градоначалник да епнкма: в ■■плякпаниятл 
Ка родителите на бившата ми съпруга и н йниге близки, д.. 
Но искат обяснения п ще
Явим I предизвикан легоо. с цел ди у.е : ч.»ра1 в беля н ьъп 
^Кщл. кзквато немзм и ;е ж^-ми и > 1 м м н.ка бъдаг пре» 
^«предени от пласта, че те мьщдря м н;.бед;иини та и
Накарваният.» които ми причинният 

Парна, 4. VII. 922 г

егзтл

ПОЛОЖЕНИЕТО | ХРОНИКА
(Телефонни и телеграфни съобщения).

Очакват се нова пдет^шки 
на репарьцЗонмата комисия 
пр.д Сж-п^гравятелство. |

Откритата на’2С т. м. в 
града, 27 редивна сесия на 
В*ри Тжрг. Индус. Камара 
продължава.

През изтеклия м ц посгжпал 
е нето приход от разсадника 
53.617-50 лв.

Започнат е вече плана на
района на електрическото ос
ветление на XI трансформато
рен пост н града.

През минала, а седмица от 
елс; гричефсага централа е из
работено 6720’ киловата енер 
тия и изразходвано е 31162 д
гя «йол

СОФИЯ, 4 юли М-ра на вътр. работи 
г. Райко Даскалов направи дн с следните 
изявления пред журнальстите: чжншното 
положение из България е добро. Клюките 
и интригите по адрес на България не на
мират прием по европейските канцеларии 
и се посрещат с недоверие. Днешното пра- 
витлетво може да сс похвали, че изнесе с 
успех депото нл България. Този успех ще 
се види когато дойде заседанието иа обще
ството н л народите.

За четини скота движение в Македония 
не е нужно дори ника *во опр еерженче на 
обвиненията, какво чотиге оили изпращани 
от България. ли от бъггарского прави
телство. Такова деяние е безумие и прово
кация към езетът, чиито симпатии име це
ним високо.

11.11 I При

сс* \'-чтигг ч •. она с олио не к. ч.'

45.' 1-1
С пони- И Ст. 1обрсг.

Идеала на иш е вкуЕната н задава хинин. |1
постига се в цветето в гордеста из гродп ни в «

*■У/ИР^РЦ“♦ * Ние взехме всички необх дими строги 
мерки, за да запазим границата отчжм на
ша страна от чети и бежанци, за да пока
жем своята ’ оялиост кжм всички изобщо 
и частно кмм съседите. А армите по този 
въпрос има^ за цел да подбият заражда
щите се кмм нас с «мпатии з Европа. Ув*- 
ре ч емм, че тези аларми ще закрепят убе
ждението в -чуждия свят за празотата на 
бмлгарск я народ

По репарациите не ла кькзо да се каже 
повече и попове от оноча, което се каза 
в последните заеед^яяи на камарата от ми
нистрите Стамболийски, Турлакзв и от мене

Отношенията ни с 
вси«жо са лоялни.

За разтурване на камарата м-р Д «ска- 
ние не мислим да разтурваме 

камарата. Днешната камара а двегодишна
та си дейност про52ви достатъчно дееспо
собност и ммдрост и ние нема зашо да сме 
недоволни от нея.

Камарата може ц.. бмде разтурена, ако 
опо ициг.та направи предложение **а пред
седателя на камарат в е тази -смисмл и по
еме отговорносга за разтурването й.

Слуха за разтури него й произлиза от 
една моя бележка фзкенмчлирама в хамр- 
чащ лист. Моя проект е:'-нашия 
бмде винаги готов и канд идатите за народ
ни представители да бъдат добре познати 
на избирател те. Определени месени по-рл- 
но кандидатите ще бъдат принудени, да ра
ботят по вечно ме- ду народа. тол проект 
продичтуза мо и та бележка. Знайте, че еди
нодушието в землед с^оз е пълно. Изяв
ленията на м-р Ту. ла оз в з. Радикал, око
ло които се вдига толкова много шум, спо
ред моите езгде ил, са неточно пре ад/ни.

СОФИЯ, 4 юли. До м-ра 'ла' ф 
г. м Турлако.: е изпратена следйята телег
рама от гр. Фер .и аид: фердкнанскатч град 
ска зе*лл/допека дру кбаВи (оздравлчва да 
блдете к рав в борбата. Душата никтпнее 
за дз .час'жпи час по скоро времето иа чес
та и всички мръсници да се приковат на 
позорния с.ллб. Поздразпязаме Би*

подп. А. Бояджиев.

СОФКЯ, 4 к>’.ий. Тази сутрин рано се 
ежетоя продължителна среща между И. В. 
Ц ;ря ч м-р председ. г. Стамболийски.

Гово. или са за вътрешното и междуна
родно изложение на стргнатг.

До общо заключени’, както узназаме 
не са дошли След разговорът м-р Стамбо
лийски остани м-р Райко Даси*п?? ?;• :? и-1

♦± Ш М
семеен и тих ресторант е града

^ с иаЯ-голеио яиншш зпзоволявеш зс..нни вкусове. *
ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ВАРНА

♦ за зкусна и пнтатеяна шна спи; „ШЕВАРД". ♦ 
X НАД РЕСТОРАНТА ТИХ И СТРОГО ФАНФАРЕН ХОТЕЛ. %
♦ Лв нишата, лига тиквюмг на шшз гарантхранз ♦

1Ф 431-4 - ф

ЛИКВИДАТОРИТЕ
НД АКЦИОНЕРНОТО ДРУ>ИЕСТВО

„ПНЗЙР ПНРУШ"

! ♦ ♦
Варненската онряжиа Пос

тоянна ммменя с окржжно № 
1615 е дала изреждаме до 
всичка об. кметове « окрлога 
и учи) и-ва, в което се казва 
че месените волнонаеАФни _ 
да гс предпочитат пред 
капиите ремиаи 
крх.чно щяВке 
речие с клрежлааияга иа м-то 
ни просветата и окр. у шен 
инспектор, то' вс»ти ппетжгм'- 
ля посгаи.Чения при джржаието 
ма кое го иасмятелството се е 
съобразявано с окръжното на 
меуояниата комисия, неще се 
угвърждаиат от окржж учил.
инспектор.

Общинския СДВСТ завчера 
имаше «аседание в чала .Сж- 
едимени •» на разглеждаме бе 
поставен въпроса по обидата 
на аз (асного офицерств^ от 
комуниста Кочдов — общинс
ки съвети*. Поскания дек 
рира, че той не е искал да 
обиди ч.-пасиотс офицерство, 
а "бшинския съветник Стоянов

! ♦
♦ *

мън- 
н Но това о-

е .е в противо-

съседите ьмпреки

лов заяви:
имат честта да известят на почитае
мата публика, че до 7-й. того вклю
чително, ще ликвидират и а пълно 
дружеството. — Вследствие на това 
почнаха вече от днес да продават 
иа едро и дребно на цени извън
редно ниски всичките на разполо
жението им стоки, като: вълигни 
платове за дамски костюми и палта, 
лутрове, каргнюли, крепдеши «и, га- 
бардини и различни други копринени, 
памучни, вълнени и ленени платове. 
Така също аиенски столове и табле
ни кревати.

съюз да

От л* квидаторите. чаплсся офицер и член на
\.предателствующата"
дЪмицр.А.ическц партия.

Заседанието се ралтурмА, по- 
рзди ненъ чможиоста да се рз- 
«исква повече, прягжегвуюши- 
ге I рз клани и «качаха възму- 
щение, о си с нъзедаса долу, 
д°лу: . .

Общинския съвет е ичрабо- 
г,Т] аранялник, с конти треб
ва да се съобразяват прите
жателите на бакалниця, кж} е- 
нега. гостилници, реаоранти и . 
брагчлриици. За неспазването 

а ояонз, показано в пропил 
ника. нарушителите ще се 
гл бяваг. С тоя нраеилМАк ее 
ЦС ли - урегулирването иа хи-Х 
гиенатз н тия заведения.

Ш>301
инансиитее1ГУМЕЕИ ТОКОВЕ

С*2
ПО ТРАЙНО
от кол коте

гион
) Ь ■:. .■..

А....

.1I ^ | V.
■!I и.§ |:^з / I• • .1

I
Нека санитарните агенти да

напърат в ул. .Андонова" и 
ви лят до колко е чисто. \

!#!!г.го граждани се г.'*аи»ат
6 иО

БРАТЯ ЗАКАРЯИ-РУСЕрпраш ащвагптш и и- 
I авзитнори и ша Бдлзрм
Телефон 180. 357-5- 3 За телеграми: Замарнн.

. иа Силне•;:



Брой 903.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“етвь*.

сега, ще видите из всито | мества всецепо и отпжтува < бащи см за циаяеи министерски сжает се сжстоя днес, 
улицв свине ходят свободно южна Бжлглркя за дл разучи какви мерки тряОЕЛ да бдкд,т

Ще отида да почина, казал м-р Стам
болийски на близките си приятели. 5а всич
ко какаото имате да питате и да искате от
несете се до Р. Дасхалов.

взети по този повод.и влизат по дворищата да тжр-
сят храна.

Хроникирам.- това за да 
вземе бележка общината и 
запретн на стопаните които 
имат свинн да гк 
улиците. Да застави санитар
ните агенти да сжставяг акго-

ЦАРИГРАД. 3 юлчй. В-м П ия ежов.
щава, че в двореца Таточ се е сжстоял ко
ронен сжает, на който бащи взети важим 
рею- ния между които и такива за автоио- 
мияТа ма Маяа Азия.

СОФИЯ, 4 юлий. Мииист. тжвет е решкл 
м-ржт на просветата да замине за Америка 
да представлява Бжлгария от 
бжгг. правителство на некакво (геемирио 
изложение) в Бразилия, в Рио ди Жанейро.

пущат из

името иа
ЛОНДОН. 3 юли. Л. Джорж направи, 

САобщнхуе нови даязления, че же.тае и Германия 
да влезе в лягай на народите

канло е известно влизането на Германия
иомощем м-р в София, г. Ракии, който по | .гата зайки изключи геачо от самата нея

Тя бе канена и по-рано, обаче Германия не*
Тдьова желание.

ве и чувствително да се гло 
бяват такива стопани, кои го 
не ся длржат свинате затво
рени.

БЕЛГРАД, 4 юлий. Югослазяиския пжп- н д«

настоящем се нпмира тук се ежвещава 
с ммнистра на аъмшмите работи г. Нин- 
чич относно предвидените мерки за прекра- 1

Феята на Карнавала“ Ут
ре, четвжртжк вечерта, в/лст- 
ния общински теаглр оререг- 
ната трупа от нжрвиге (сили 
на .Ренесанс“ н .Свободния 
Театр“ ще дадад под ре+.и 
сйорството на Юрий Яковлен 
кр .‘сивата и играна в С^фия 
116 пжти оперета .Феята4ма 
Карнавала в 3 големи д йст- 
вин от Е. Калкан, Г.пвните 
роли се заемат: Княгиня Ма
рия Луиза — г-ца Роза Р^ 
зенберг. художника Ранай — 
А. Сладкаров. чеха Любнчек 
— Б. Руменов, кабаре)ката 
артистка Лори — г-жа Ив. 
Сладкарова, Хуберг — Иван 
Мишков, херцога — П. Ива
нов. граф Мередит — А По 
пов, хор и балет.

На 1 ЮШЙ кжм 10 часа 
вечерта трима разбойници пре
срещнали по шосето при с. 
Устрово Дарж-деренско некол- 
ко души пжпгици с мулета и 
им обрали всичките пари Ко- 
гато едни от пжтниците се 
опитал да бега, бил застрелян 
на место,

Всшчки, които са запизили 
билетите си от представлението 
на '„Маскот ще имат право с 
огегжпка да вид^т тжз» кла
сическа оперета при нейното 
повторение.

В това време ьогаго Л. Джорж говореше , 
тяване нашествието на комитите. I Лондон герм шиер Вирг е заяви.: в Бера*

М ’жду Белград, Букурещ и Атина се следною: .Запитата ме в Генуа, какво мисля ц 
разменят мисли относно общото станови- лизала на народите, аз им отговорих, че сам пр*. 
ще, което ще требва да се вземе, кзкто и ва.^енм* на едно встннско общество на народите, 
за положителните гаранции пред вид дей- което би работило за в а установяването на мир^ 
носта и револ.-оц. агитация на бъ лгарските но 140бавих, че тезм. кон'о искат да служат щ 
чети, така ;<• дл се отговори иа обвинения- мира тряока да накара: в Германия да се мдлчи 
та от страна ма България пред обществото по този ажарос за сега. особено след решението

взето по I орнисмлезкйсьия в*просна народите
Иозанович, сръбски м-р в Бери заедно 

с Ристич бмзш консул в София предста
вляват белградското правителство пред об
ществото на народите пра уреждане па то
зи ВМПр оС.

Печатат протестира против поведение- 
ил кабинет.1 Стамболийски, който взема 
преднина като представлява своите съседи 
като нападатели.

Възприемайки по този начин казва в-к 
,.Правда“ тактиката и политиката на пред
шествениците си, които той отдавна е ага- 
темосал

ПАРлЖ, 3 юлмм. съобщават от Берлин: 
Законопроекта за защита иа републиката 
ще се внесе в вторник в Райетата. Пруския 

те работи Семерммг издаде 
декрет относно разтурваме д-то иа войни
ците националисти. В петък Хелферих, яяя- 

се в Райетата втори път Ье посрещ
нат с думите Навън Убийци, и бе изтлас
кан от еди и депутат от

м-р иа въ

ваики

та.

Варненско Окръжно Трудово Бюро

ЦАРИГРАД. 4 юлий. В к Атиниялис ежобщава, 
че мемоу Мустафа Кемал Паша и Гдримя се 
ля» тайни преговори за мир посредством 
чужд дипломатически нре тставнгел. Преговорите 
в креели добре и се имало надежда мира да б*де 
подписандтрез идущия м-ц Август

, -ДГАРШРАД, 4 юли. В-к Ьф. Г. Ьалкиниоли | 
обии^а, че американската ескадра ежетояща сее» I 
6 ороиенос-.ца, заминал ! да черно мо, е да да зп- !

ОБЯВЛЕНИЕ № 3380
во-

едии ‘Р ГЦрна _о 1922 годмах
Обявява се на 

1‘*22 гол. в Д
« м на 1! »<ла«

часа сдед аладв- сагласво Двржгияям
вествим 6р. щ «>аяа Ий3 гоа. 
иа Вараеаседто и Шуменското

в тарждата ша

ирав.1-*мг.я щ— < - гку.
•а и (к/дажба та на о.<ои 

.•а*-яка

•- 5ткна ко
ага-швЕ кожи. П&ряиах

чалнд 1йфга. -млег за 
«- ]|Г . Конкурентите

-.мигат е *акина са

прапоуча я- к 
а Д-гажии да ее «а збра-

гцищавг, християните но турското черноморско 
крайбрежие-

дяагта. *-тч«-гш>ета мБОРСА Ор“ДфЯ>
ГИН1Д. КиЖЛТе Мч1 А .БЕРЛИН, 2 юли. Подоженпего 

много ттегкато. Очакват се «а вторник големи де 
монеграцц *, . )ито се опгачнд. рдг от работничес
ките синдикати и ако се оида* на работническо-• 45;*— 1 — I 

• то вероятни са и изехмдленмя. Всгелствие стачка-

ДВ се наля?н сграната е зс«хх Црщ &ГГВРМ
д.-,| ь ь к.;ада да Оцннгаскито * ♦хралсно Груд. Ьку» 

«армата аа > ц^1. дшхаца.
Швейцария 
Ню-йорк 
Лондон .
Париж 
Италия . .
Цариград 
Роижния 
Германия .
Прага .
Виена 
Б.-Пеща 
Холандия .
Югославия.
Белгия . .

Ориенталски факир 
в Варна.

Пристигнал е в града ни Еги
петския факир г. ТОРО и за не 
нолио дни е установен на место 
шителство дои М* 10 в улица .Ви 
трасояа*.

Младият факир с разрешение от 
Министерството на ВАтрешнмте Ра 
боти и Народното Здраве, ка о спе 
цмалист на аюолтйстиката. през 
касото си пребиваване в Варна 
ще приема посетите<и всеки ден 
от 3—4 часа след обед. Посети
телите ще узнаят от него всяка 
вви сведения за изгубени или ог 
краднати вещи. изгубени близки 
лица и пр . ще узнаят свои, разни 
семейни и интимни тайни и пр 
Сжщаареиекно изцерява всекаиви 
неврастении и душеяжгЛГсцести с 
поиоща иа лекари Тайните сГза 
вазват 418 5-5

^30 2883

6о7 — 670
"1 ЛОМАКШЙЛГСНЯО.

712- 714 
90.Ю У0&С* 
92 40 92 80 
34 50 34

293 - .94 50
-----73

13 85 14

! та в печатниците.
! ния не са излезли.

го.теипте ежедневници в Герм -
^арийнска Държавна I кл. Болница — Варна

ЦАРИГРАД, 3 юлий. В“К Проодос съоб- 
I Щава, че кемалисткото праеит. е обявило 
| обща мобилизация. Преистояща била една 
! голема кемалистка офанзива срещу Гърция.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1522
I» : 1арг«а 1 аяк 19*22 год-

ираь.! -.н-то хЗа !>1А| . ля. сл-у [щ., .ал <мЛАЯх1Л 
' г* .‘Ьшвге с>- ч.- ад 27 з-лл* а. гУ ЬЕЛГ?г\й- 3 юлий О; 1_Ци ! ^.л^дбкцават на 

-Нови Листи“ с аата 30 юмий. 
нападнати

• I -н-ч. гина Ял и-1 
-•»т«е. него ден били 

и Струмица *
ь : жраеьс«охо осриао фви^дн- 

*- ир.нзвед*- ат^змчгя гдре. 
огджв&вг ал. и^тд^аемд*» А.-»- 

раз.ь! лените зва дролужта а д|»тда прн* - 
тюлапцдта ла в^-еме

• <1 март 1*Д23 год. ' бедата егебвост *■* 
гигт-1 и* о:-цг на оволо 11.тВ . ко*?1*

между Берон
окол. началник Iалубович

Убит бил с.ражара Радослав Трлвич 
граждани, а слсшо квпиганскатг.

еово у и,г
-алаа'тмтннии с

к'*--к\р- :ш..
гайкага ци двама 

.«^•иеря студентка 
от парнжекия унивср.итет 2! голиц-м., и маикч и 

Сгюред в ка от |0 юни и от пгинл телеграфи
рат в Белград че б.к лгарсни-д^щ готв-ла да
нападат ог клм Бмл-дрпч 'у^лбания

■V

м*тп ' -Т..1НИ „а аягу* ’
и. го тини

- ра .11 !-!; , на 7 груиа.
1р15<.М лн . Н труда м.деюз ар^св-- 11

>ик ГвД-Т'

I груа>
'• <>а .

224"Оо ля.. 1^1 г|»
1\ група-баз^илв стокв нх окол- -27ч'«' 

1*.:»-нчуци на 1-к.Ьо 1&34***» .те. VI гр

''■ •' ■ Iа .к* • Iи
ЛОНДОН, 2 югий Л. орж в една реч 

произнесена напоспеджк^по случай едно 
тжржестяо е Лондон, се е изказал 
песимистично: Е,ропа се заплашва 
на нова катострофа. от една 
сна воина, ако човечеството 
че побратимяването

!..*ИИ н.

1 • ‘ ч-
ражч.ц материали па около 4*А*ю лв в' VII гр цгго':- 

мат«-риа.1а 2'пмк» лв. Ковкуреявкятк моа^|.Д*»
много 
от ед- 

нова европей
ке разбере, 

е наложително *,

•! I- Г<‘. 1 I, II
' .»»4 ма ци.ц.то пр«*ларяятяе в отделя^ зв груд3 
Н}‘'М м.пшша тце се приемат л - 4 ч. ц.-ляр
-ало. участие н тврга е 5 

ириипито. или само за стоиазх-та 
го ще - е мАлоааллана. Же.тахшпт*-

гл.рга. г|-е:жа да «.е с а, о- рала кат ( тл 12-5 от *»*•-- 
па .а бнджега. отчетн-л-та : л^дириятвяга 1дряД* 
нестнцк брои 2ч7 от 11*21 год. Ткржакте кай

Н.1ДЛГ певкй ирщхствги л^н н «к и каяи^ 
дарим га на болница гк а в д«-на на тарга я Нерв**-'“ 
кото Окръжно ‘1'инаисово Уираьлеаае.
454 - 1 — 1

ог стойност* аз ар**л 
а а групата и--> нс*«

лензорфаШ!!с;!о ‘̂; (!1-е^,РВСРи .......... ..

сгвото на Ратепау «,рсз
да вгьпеат у час а-

в атенигите и убий- 
неювия частен0еи15сЬ! Оеи^сН I секре!ар 

- па.ги нКурс по немски език ' мо-
га г да с«-

по най лека иетода открива от 
5 юлмн г. Франц, за иач <наю 
щи а напреднали. Плаща се 
на час само 5 лева. Ученици 
те предплащат за 10 часа 50. 

'лева. Записвания в книжар- 
шг;з ,05р"чП8а"Я9*'

ЛОНДОН, 3 юлий. От Белгоап тмвт 
фир^т иа а. „Таймс“ за нашествие на 
гарскя чети: значително вжзбуждане бе 
предизвикан X тук от действията 
чета бмлгарски разбойници, 
ла з с. Малиново убила 
ка и отвлекла

От Уоришкп м
иа една ---------

която навлез- . ...

секретар-бирник '. Един^пе- Асенови Крепост! ■**ь:-: ’

(•



Варна, в Юлии 1922 год.»*• IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ

МНОГО ВАЖНО*
Продават е« ма вмого «швсмя цем «два дама мотор «*• 
20 м е с горива нафта я сАЯДрмсво
стадацяя ювплеат светваща с« от 2 тафта 
пан дим

нртшм’
даа брата, чистача». елеватора вада. «дричц; 

данаво сларатор 2 тафта мавАва тавас а др Проадвва» 
да тжргеасм брашна а та селсавто нася 0 Ме маца 1А
е в даяаеиао. Сжщо продважаа а ПАроокачоствомаа а»-, 

да мебеттаасав ас маца ма'У
Споразумение пра Спасов 4 Райков

н ■

ПОЛОЖЕНИЕТО М1ГШ
(Телефонни и телеграфни ежобщеиия).

СОФИЯ, 5 юлий. По исиането на обще- 
народите вследстене обвинения

та, които .бгогттааяи. правителство хвжрли 
пжрху Бмлгарим в смисжЛ, че е наша те 
ритория са образувани чети. правителство
то е изпратило до обществото иа нар дйте 
подробни сведения за граничните ни посто
ве и охрана, подчертавайки, че нашите ох- 
раняющи границата части са сжвсем иедо- 
статжчни пред ония, които има Югославия 
и че ако се тжреят отговорностите за ме- 
пазене границите, го те ие лежат в наша
та гранична отбрана, а в ержбеките погра
нични войскови части.

СОФИЯ, 5 юлий. Финансовия м-р г. Тур- 
лаков днес посети междусжюзи. реларац. 
комисия.

В тази среща са разисквани исканията 
иа комисията, които министерския ежвет 
отхажрли поради невжзможноста да ги при
еме, а именно: прекия контрол вжрху при
ходите от митниците, вжрху който коми
сията настоява, като иска той да се мзвжрш- 
яа чрез специални техни делегати при вся
ка митница, както ежобщява меродавно 
правителство лице.

Разходите по този контрол, ако той се 
приеме, разбира се, биха легнали чЖрху 
джржаниия бюджет.

Други >-скачия за сега не били предяве
ни. Вярва се, поне от то-а в който били 
направени исканията, че едно споразуме
ние ще зожз да се постигне между репа- 
рационмта комисия и правителството

БЕЛГРАД 4 юли. Белгр. правителство е 
получило от лигата на народите оплаква
нето ма България против Югославия, Ро- 
мжния л . жрця.

Бжпгария се позовава на чл. 11 от уста
ва ма общ. на народите и заявява, че Юго
славия, Рол&жиия и Гжрция заплашват мира 
иа Б •лианите. По повод иа това бжлгарско 
оплакване, лигата иа народите е поканила 
Югославия да изпрати делегат в Женева,

; кждето иа 16 юлий ще се разгледа тозн 
вжпрос. Обеми емитс джржави ще дейст
вуват солидарно в Женева и София.

Д-во Кош. лв. 12,0Ш00-сши рет нштьл.
Негово В Цера тритона

■ града ми снощи цан б ч 
с аф.омобил, и ведмгга ог- 
пжпва •• хаореца 1'мсмо-
град

р. СОФИЯ. уа. Леге 2 Клон ВАРНА у*. Цариградска.-21
ОСНОВАНА ОТ ството на

ИСА СОММЕРС1А1-Е 1ТАИАПД

Ш И>1 ГИ. Ш.Ш.Ш Ниш I?» ГИ. М ДШ
{•ттратт МИЛАНО. Име-ом. « ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
КОМОРИ; 80 ииомоае ■ пранцяввл. грамове ма Итлпмя Според получавате сасдсввя 

в М вого ма ажтрешаште ра- 
6о.’м по цгдага южна граница
цари сповоАстаке

Софа* 5 юли А М-р Тур 
лаков ■ аегоаагт ежл-ртнмии 
проджлжааат да получават ва 
САрдчителям тглеграш» ог *во 
го дружба за да ароддлшаваг 
чп чматата борба.

Житна борса Вчера 4 юда 
ждгото на тувашпага борса <■* 
от 75—80 аа кривата ечава 
ка кравата бе И) да

Всичка «им. вйЦо имат 
папаро^и а тютюч 1|| качество 
.и се аавг ■ акцамото у«ра 
вленае и декларира. кдктч 
тютюна. така в паЬиросвге. 
като ввесжг овреидеиата Г; 
и | за бандеролно право

Тукдшивя спортен клуб ,1а 
ча кан края иа том 
ще се ежетедеае тя игрището

Колодруиа. с 1.‘>4 »Декан 
т.портен клуб .(лааа* — тржг- 
мал на турне и * Ь жлгармя.

Група ученици от гукЛЗфо- 
та гимназая вл А т. м. ше
огпжгуя т с чисто научна цел 
до 1ч*скан аонагтар като* но 
жеделиаиага ст шинуаат с 50* . 
намаЛсяие

Ниш гяшня тки г Ъаа ивики!* :Шаи
Амстр — я, Армвятвка, Беягвя, Бразяяяя, Нолуябмя, 
• ру, РоаАняя) норвепоиден■ и ■ яеячин ДАр^аан. 

ИЗВЖРШВА ВСИЧКИ БАНН0ВИ ОПЕРАЦИИ
‘ на иав-иаиоечи ус

акневрвне н ИЮ1МГ1Л' на меним 
Ьядашжас
КМСН!1И И ;с.1СГ{Ц«фНЧГГХИ Г!рСвО.Д>'
зоаааве вревшмн пес*.:
кхове гн. *К РЕЛIТ1кЯЧ!
■ммк по СПЕСТОВНИ КЛИАг.И с 8 , , . 
п*.' !л.(яя етсмлна с-унГ-я з-чадш аре.ти-и 
► «и з .км ./ •Лаоя мл/тя

Воячяя «ададаия чаиоаа срещу И т а тмт 
,ЦнуяуяЯМ” е* яяатияяа без прадязаястяа.

*{»*.* Т*р«Я-1С
» ч\е я и аамщ- вл чнои с[«г! г.

И СМЕТКИ Я<;_ СМ-Г* П ВГН. С
юд^ь.-иа лиии 

ь»тй«н ин ,

Б.
кг

По сяучай ликвидация 1РАЗПРОДАВАМ

РВЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
на износни цени.

Жслез Хнтев н Син - Провадия. , 

ШШ КЛЕЧКИ ЗД ЗМ!ЯИЩ
Пристигнах? на Акц. Д-во ,,Торино" -----
Русе на износни цени Разполагаме гжшо 
с шампански чу&сцестранни вина. ликйоги 
и пр деликатеси и колониялни сток^т

Съобщение п, ...1.ИГ.Ш1 лхм
седагеля мд
Л В-'

туристачс^коти 
•а .Итучваие Ьжчгарав* 
и \гааа(»в

Ф На ученички от гимназия и прогимнатия < хш(- 
в Ва учителки, ежобшавам
ЙМвам ваканционен курс по дамски, ле!ски 
Шмомчета горни дрехи 
г Приемат се и други ; и 

рЯЦоят в кратко време кроенето 
Г домашно и вжншно облекло с*главно предви

Ой VII т У'Л1ЧМ-
фаавото у ще) сг предприе 

^гкскур»ая от дни

че на ог

91. .9“
огоАтувапуекскур

с П4Р4Х0Д .Ьжлираа* до 
уург>а« Тая екскурлвв ияа ая 

/>6ект да се проуча ча* <арав 
те-рвптб на взт )чиия ?>алкаа
от Гтара •: та пя ля

такта те•ии желание .:и
и шиенето на вси'<

СОФИЯ, 5 юли. От настроението всред 
ите програма и правилник • столичните сждийски ирмговс би могло да
Записванията ше .стават от 2-й VII впимжт ии I се зак/,ючи основателно, че ине се на<«>ц> - 

Регентсх!^^ 1Ъ. срешу Фрам:. Деви * Пансион I ме пред една с * дмйеча стачка. Това нас- 
Занятията ше почнат не :0 м м поме-.!:ечие. ! гр0ение се очерта много ксио в пос/1едно- 

на Стопанското Училите Трудолюбие ТО с<5Лбраиие на столичните еждии Прави
аксата за целия 2 месечен курс <• 00 лева е впечатлени»-, не и ред стари еждии ие скри-

аплата. ваг своята готовност кжм едно радикално
стачката; стига то да се вжз- 

‘ приеме и санкционира от целия сждийски 
конгрес Мема сжммени*, че кжм сждийска- 

^ та борба, какаато форма и да вземе тя. ще 
се пр»сжединят и адвокатите, чието стано
вище по вжпроса ще стане ясно бт утреш- 

интересуюшите че в кан,.ела мия конгрес. М
та на Варненското Окржжно Финансов . Утра; | 
ие на 18 того в 11 часа преди обед ше се иро- 
еае тжрг с явна конкуренция за ремонтирано на 
1ИНСКОТО здание, в което се помещава иентрал 
а Варненска телеграфопошенска станция 
Приблизителната стойност на 
а 28493" 10 лева.' ЗаЛог
Тжржните книжа, сметката и пр . може да се 
т~ъсеко приежтетвено време в обшин:кото уп 
ение при чиновника на тжрговете. От конк* 
нте се изисква документи предвидени в чл 

127 от закона за_6юджета и пр.
460-1—1

Таза вечер пАрввтг оперег 
ия си.-и ид Ревесавс ■ Сво-
'< дч*в т<,а^‘
летчвв* обфтелм тяатр кра* 
си»ага оверета ог 1 
,Феягя иа карнавала с па леи
амсамГ.л. юр и балег

не 1шг я

Ръководителка Евгения х. Илиева. |4-3 средство Калмак

ВАРНЕНСКО КМЕТСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 14661 Кавермая театр иа I «а
1л 1 !’-дг»а те ммесг в сяби 
та в лсгния общАяСии театр 
и пржа плт в Варна т расата 
с годен успех ■ *..фм мнеса 
,Смлрха иа Даигоил* а 5 

^Лсгвия 1 I 7 вар гини;
Ролята ка Лаптопа ще сг 

играе ог артиста ог народ, те- ^ 
атр я С фия г 4л Кашероа 
и: рача ог сАшиа артист в 
нар. театр пр.-1 целия ммен 
се 10в.

гр. Варна. 5 юлий 1922
: Обявява се на

БЕЛГРАД, 5 юли. От Букурещ ежобща- 
ват на вестниците: геиер. Стефаиеску кс- 
мандующ жандармерията взема участие в 
министерския ежвет, който разгледа новото 
положение в Добруджа. Генерала поиска 
войски срещу непрестанните нападения иа 
българските комигаджии Министерския еж
вет удобри новите воении мерки и на
товари министрите на вжтр. работи и вой
ната дз гл изпжлня:.

ятието вг.предпри 
се изисква 5"

д -м*; а* *

От Кметството. Ч--



„варненска ПОЩА“ е*»8 *>4Стр. X.

БЕЛГРАД 4 кмий. Сржбскинт а-и Народ 
от 30 аврт пиел адио литра филе, което се 
ажапрояаведе н от Други иекои вестници, 
според което Бжлгарие вила злджржала 
сжрбо-хжраатсии и други пленници. От на
правената точна справка а всички затвори 
«• установи, не и«ма здджржаи *-ито един 
сръбски пленник.

ПАРИЖ 4 юлмй. Заседанието на спе
циалната смесена комисия при общ. на на
родите натоварена с въпроса ва разоръ
жаването откри заседанието си под предсе
дателството на Вивияии.

БЕЛГРАД, 4 юлии. В-к политика съоб
щава, че ержбекото правителство е реши- 

Декорациите *а камерния те-^ По да Ооявн обсадно положение в Маке- 
•гжр се пржотогммг с,т доння. Воените ежднлища с кратка проце-
дожшма Каваряазюв дура ще съдят четниците и техните ятаци.

вплета в вестникар.клта а 
гемии* до бирарии Балкан и I 
лепим теятжр.

тридесетима ажоржжеии германци.мат участие следните артисти : 
За. Недева. Вела Уш ва, Еи. 
Повова. М Димитрова. Ст. 
Вжчаароа, Вд. Трендафилча Д. 
Георгиев. К. а. Минев, К. 
Ташков. Г. Летрзя.

Диес вристигнаха артистите 
от иврод. театр, конти ще 
гастролират в Камерни* театр 
С декори и костюми от иар. 
театр, а имеимо: Султана Ни 
колона. Р. Талииска, П шио* 
иомова, Ж. Чадаком — Ка 
ш<рова, Ва Николов Зл. Ка 
шеров. Н. Димитров. Д. Ьо- 
наров и Н. Икономоя.

Завжрзал се е сериозен бой. Франц 
те започнали да се колебаят. В това ар* 
дошло иа помощ едно автомобилно ОТ1
леиме и ограничило с намесата см стжлк| 

то. Германците отстжпили като 0С1 
вили 5 души убити и 2 тежко ранени.

На 6 други места са били изажрше, 
едновременно нападения през сжщия д, 
Били иападиати цели френски влакове.

В Глайвиц пристигнали нови фраицу» 
и английски войски. Диес се говори ц „ 
кървави стълкновения.

СОФИЯ. 5 
през нош^-меи

юлий. В понеделник 
звестни лииа влезли в зданието 

бжлгарското комисарство по репарациите не 
.Ллександр I. разбили вратата на стаята в | 
в която расото гл. секретар -Илиев и през него**, 
стая са влезли в ежеедната. Иеколкото шкафв 
чекмеджетата са разбити, а книгите разхвжрл» 
по масите и пода. До сега комисията

срещу втори

Сръбските войски там ще бъдат зна
чително засилени.

РИМ, 4 юлий. Итал янекмя представи
тел а международната финансова коитроп- 
иа комисия е поискал от гръцкия финан
сов м-р да осведоми комисии та за новите 
данъци.

БЕЛГРАД, 5 юлий. В-к Политика съоб
щава, че фашистите в Фиуме се готвят да 
устроят вартоломеевска мощ срещу всички 
югославвии, които живеят в града.

ЦАРИГРАД, 4 юлий. В-к Еф. Т Ба •« ка
мион съобщава: близо до Саръ Шабаи ед
но гръцко войсково отделение е влезло в 
сражение с една турска чета под предво- 
дителството иа Скемдер. Сражението трая
ло един час. Скемдер бил заловен с иекол- 
ко четници, а другите избегали

Един гръцки войник бил убит и еди и 
полицай бил ранен.

ЦАРИГРАД, 4 юли. В-к Еф. Тон Бапкл- 
ииои съобщава, че в Софии военните ата
шета иа малкото съглашение са имали кон
ференция. в коато са се занимали с въп
рос. за обезоръжаваното иа България, 
конференцията е дошла до убеждението, 
че българското правителство ме е изпъл
нило Нйойск «я договор що се отнася до 
обезоръжаваието.

ЦАРИГРАД. 4 юлмй. Съобщават от Ати
на: след много асовия министерски съвет 
военния м-р Теотокис е бмл посетен от 
представителите на Франция, Югославия и 
Белгия, а м-ра иа външните работи от ан- 
глийск я ш рже дафер 
легацмоиеи секретар. Тези посещения са в 
връзка с важните решения иа гръцкото 
правителство.

не е кона
тирала липса на вещи. или книги освен **а ц 
покривка на маса от чакал пята. Един стенен чаа 
ник откачен, но оставен на масата. В етажа *е 
имало никой. Разсилни I прм комисарството 
в втория' етаж. но н*» е усетил нишо.

Целта на обира по всичко изглежда е да & 
пат задигнати некои книжа. Кражбата на 
ката и откачването на часовника са извжрш 
вероятно за забкуждение.

БОРСА
КЛЛЬИО сключени зделкк

>»♦«««. ^ К>.1*4 ' Г >| е а
2900 —Швейцария 

Ню-Йор* 
Лондон .
Перял .
Италия . . .
Цариград 
Рома-ич 
Германия . . 
Прага . 
Вием*
Б.-Ппцл . 
у«лаядшя .
.чиислпвия. 
Белгия . .

о75- 
127о - 
713 

91 -

67<-: 
12?3 тн П0К{*
71/,

91 70 
91 — 
36-

90 —
3390

Дишпудашио Общинско Управление296

ОБЯВЛЕНИЕ № 6081360

с. Дишпудак. 28-й юний 1922 год.1210
Обява се на интересующите. че на 30 й юл* 

година, в 2 ч. после обед, в Диш-Пулд 
ското общинско управление ще се произведе гжз 
по доброволно спазаряване за ремонтиране училиц 
ната джамия по плана на инжинера от 1906 Го1 
и специалните поемни условия, като се иапрв» 
две класни училищни стаи и една канцелария.

Приблизителна стойност 
около 400Ц0 лева.

Изкамия залог за правоучастие в тжрга 10”, 
Желающите да вземат

Сгаабалябом Радославов
Малинов, Гешев. Да: ев. Са 
ижзов в Благоев ще се яват 
пред варненци утре вечер в 
теггжр Стела. Борю Зевзек-*
С са •* лнамеимг хумористичен 
театр ще хадат точно както 
се нгрве в София с пжлеи 
текст в музика политическата 
комедия от Борю Зевзека в 
Сава Злачния „Джщерита ма 
бва Гвмю*. Радославов ше се 

а лян от самия автор. .Бо
рю*. САздателя ма тазя ооля 
Г ешев ще се играе ит комика 

Хр. Риба 
ров, Власга — г ца Балканска 
Ева - - г-жа Руменова, Стан 
боляДеня 
Рашо — А. Клрагюров, Ма- 
лямов — Н. Бомбалоа м пр. 
Борю е взел всички мерки 
щото утре вечер времето дл 
6адс прекрасно.

Протостио събра
Вчера 5 км» А 1922 година 

В гр. Варна Сладкаро Халеад- 
жийского Сдружение синка из 
ВАяредио елбрание, по повод 
САздаденото положение .«а но 
аяя закон за акциза и общин 
свия налог с който се обла
гат: един кгр. захарни изде
лия с 8'40 лв. с което се иа 

смжргояосеи удар на 
сладкарите, като с този непо
носим движи произведеният* 
вля стават ведостжпни за ши
роката маса. от което ще се 
намали до минимум произвол 
сгаото и много сладкарници 
я работилници ще бждаг при
нудени да затворят заведения 
та ся. следствие на поето с 
хиляди семейства ка еснафи и 
работници са обречени да гла 
дуват, поето усиля безработя 

това се 
шаря все по-вече и повече 
сд бранмето протестира : 1)
■ротав тоя непоносим дан*к 
и иска ежвжршенного му пре- 
махвано, каго крайно неспра 
ведлив. 2) Че с материалите 
от които се приготовляват за
харните изделия, захар, гляко 
зд, скорбяла, пхжи, есенции

настоящата

па предприятието

участие в тжрта
определения ден в общинското управлеж 

и направят предложенията си пред тжржната комжа»
Кмет: К 1ДОСТ1 

Секретар-бирник: С. СТСфвЯ

явяг на

457-1-1

1II В Съдебен Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ № 2627. в дппжлнение обявле 
то си И"Л А* 1/14 публикувано в Лжржавен вестник 0ро4 - 
бв от 28 \| г. г. никегнвам Н1 интересующите се. че праз» 
оата на к;»ща. и гр. Варна V уч. ул „Оборище", * 
носгажна пад мжза от три стаи и кухня, масивна построй 
покрита с марсилски керемиди на 100 кв м. до нея п;> 
ка тоже едноетажна, от 2 стан за жмвенс. салонче. Д»м 
д бит.кк и работилница за местни произведения, от тухл» 
паянтз, покрита с местни керемиди на 60 кв и. всичн 
трое ш на 160 кв. м. н незасгроено дворно место 172 
нлн некчко 152 ка. м црн ежеедн: Иван Кожухаров, '
1 еор цез и ул. „Оборище" е почната ча 29 юний 192» 1 
и щс пр.ижлжи до 20 юлий 1922 г. 5 ч. вечерта и с прв 
наддаваье н 24 часа 5%

I ;»н. я имот е собствен на Ташко Ветжнов гр. ; 
продава се аа д*л а му кжм Банка ..Отечество" и др- ~} 
яоначалнз оценка -18420 лв

ЖЧ.тающигс да купяти имота могат да преглеждат м 
жага по продажбата и да наддават всеки гериежетвен дм 
час а канцеларията ми.

Б Левнев. Бай
и от »:талиямския

БЕЛГРАД 4 юлмй. В-к Политика съоб
щава, че една албанска чета иападиала
с. Върба в ииволаварско и убила неколмо 
селяни.

БУКУРЕЩ 5 юлий. Според едно 
смо съобщение работниците

москов- 
от некои го

леми ааводи а Харкоз и Киев обявили ста
чка за протест срещу прзцеса на есерите, 
като искат прекраща ането му

БЕРЛИН, 4 юлий. От Глайвиц съобща
ват за нови б зредмцм в Горна Силезия ?а- 
вчера след обед едно френско военно о тделе 
име в моме «та, иогато разрушавало .германс
ките военна материали, е било нападнато от

| р. Варна 1 юлий 1922 год
46’» 1 П Сждсбен Пристав: Д. « ИяаМ

II Варненски Съдебен Приет!1
я др веднаж сл облгмг”и I
акциз и общинечп ьа.П<-г ял-о

Т *г»г> ИСК »
ра н я

индустриални чама- 
.1ан»ягчйй'кз /Гума* 

н „Изрчгнсз Поща.*
ОБЯсПЕНИЕ N2 2613. 1> лопАлнеиис обявл2*’* 

^■о сн пид 2246 публикувано в Джржавен 6| ойсурови материали и ит»-рч пжт 
се об 1агат като

иисмиа
•■4 от 2:4 у| т. г. известявам на интересующите се, чс пук»^* 
'■ята на 1) Едно праздио место, в гр. Варна V уч., под-^ 
по шапа на градз. от 504 кв м. при сегашни ежееди Ч 
рю Щсрев, Сава Днмитрои. Мария Табакола н ул*ца Кзр» 
жа оценено за 60480 лв., 2) Праздяо место, в сжщия V ] 
под М 14 по плана на града, от 340 кв м.. при 
Иван Ст. Паница. Васил Вичев и улиците „Регенска и Кр 
на", оценено 10600 ли. е почната на 24 юний т. г. и ш* 
джлжава до 24 юлий т. г. 5 ч- вечерта и с правоиаддав** 
в 24 часа 5°/о-

I орния имот е собствен на покойння Юрдаг 
номов продават се по определението № 2117/922 
Окржх Тжд.

Желающите да купят имота могат да преглеждат ** 
жата по продажбата и да наддават всеки приежетвен Д*- 
час в канцеларията ми.

взрабегень
вече. вследстлие ня кгет- 
тото облагане г несправедливо. 
3) Чс с премахването 
данжк. произведентята на

ПР9ДА .А СЕ ::л.нго- износна
'. ма пра.тд-

на горния НО място 300 кн м. срещу 
(-а,ш Прошск Споразумение 

ч. П(МПЛ' в Лабо
раторната ..Рунсо- ул. .К,- 
радна* Л. 26

слее!тия
цвгя. която и без занаятчии и дребни гсн.’фи шс 

бждат достжпян за широката 
маса и хилядите семейства на 
еснафи н работници ие 
бждат изложени на произвола 
на еждбата. 41 Настоящата рс 
золюция да се изпрати на г-н 
председателя на министерския 
сжвет и чопио на почитаемата 
27 мя сесия

465-1-3
н Ив.

г. на В»?
ще

Бесейки кРасива и удоб-
— д<>ц на се продава
на износна цена ул. .Фер- 
линана^-,77. под певическ. 
француск!^ пансион Виж- 
пане всеко време. «5-2—3

гр. Варна. 26 юний 1922 год.ка Варненската 458-1 —у II Сждебен Пристав: Д. х. И**-



*;IV. Варил, 7 Юлий Ю22 год. - ЦЕНЯ 1 ЛЕВ

ВЯРНОНСКЯ
МНОГО ВАЖИШпоиш Продават се иа виого износим цена едмн дяма вдоф а^
20 в. с с гориво нафта ■ слажршеио мраа шмрчац в«* 
сталацая аонплект сжстоища са ат 2 нафта мдтрфдя*. 
каажни д«а брата, чистачи, елеватори ида. бмряфчи, 
данаяо .спмратор 2 нафта каяли запас а др Праа^еа 
да тжрговскм Прашна н за селсвета населеше ЦерацтГ 
е а движение. Сжщо продаем* а пжраованестаемш М>-^®

ЙЧШМ Т1Л*и а Ш. ЕЖЕДНЕВЕН ННМРНДВИОВЕВ ВЕСТНИК Мшш пиви Ь И. зунс,и нннми и нбатчнми ишц> и мг. 
«в-к-ю Споразуаеин* пра Спасов ДЩДбвиижаит I м сдал година I НО лена; 

за 6 месеиа 100 дева. м 3 месеца «Ю дева
Овя
приет адски оо 1 лев и* дума

Я1 по !•&. лв квадратен с.м.

ЩШШ КОЛ ОНИЯ ЛЕН МАГАЗИН

се продава с всичката стока и инвентар, 
НА НАЙ-ИЗНОСНА ЦЕНА 

Справка кафене „Драгоман" 
срещу протесраиската цжрква.

да се освободи от Турлаков и Макс лов, ка
то при произвеждане на новите законода
телни избори те, манто н тежките сжпарти- 
заич се заличат от официалните слисжцм 
ис сжюза.

Между това в цялата страна е започна
та усилена агитационна работа от сжпарти
заните г.а двете крила М-рите Ал. Стамбо
лийски и Р. Даскалов разчитат, че ще до
бият отново болшинството. Турлаковите 
сжпаргизаии водят преговори с тези иа Дра- 
гнева. Р. Даскалов счита, че сега след като 
радикалите са вече подписали протокола за 
блока с десните партии, идеята иа Турла
ков за образуване лев блок ще бжде по- 
мжчио осжщес гвима, като се има пред вид, 
че широките социалисти се приджржат в 
конгресното решение да ие влизат в ника
кви политически комбинации.

СОФИЯ 6 юлий. Днес министерския сж* 
•ет разгледа йотата иа ержбекото прави
телство относно четиичествоУо. Приготвен 
е отговор, в който след като се отхвжр- 
лят всички обвинения за участието иа бжл- 
гарското правителство и Бжлгария в еже- 
тавяието иа чети в наша {територия, или 
пропущаието им в Сжрбия.

След като категорично се заявява, че 
Бжлгария никога ие си е служила с чети, 
след като се припомиюва че бжлгарското 
правителство предложи анкета още преди 
един месец, но предложоиието му ие бе 
прието от ержбекото правителство, вжпре
ки пжрвоиачалиото му сжгласие за ежета- 
вяие сржбс.со-бжлгарска комисия, която да 
установи истинностл иа тажрдеиието иа бжл
гарското лраяитллстло, отново се подчер
тава че предлага анкета с участието ие са
мо иа ержбеки, ио и иа гржцми и романски 
представители и такива иа обществото иа 
народите.

Т*НМ1 шии то » штI
«•мир* <18 уд. „Кеш 
N4 9 | уч. Помсщвяибвв • ту- 
етажно. В пжрвая етаж ое во
дят учебните мигам в еекод-
ко, а втория служа м 
на паисионервте глухонеми. В 
помещението цар- образцрва 
чистота, пжрвото което права 
впечатленае и посетателт/То*

КЛЕЧКИ ЗА ЗЖБИ!
пристигнаха на Акц. Д-во „Торино" -- 
Русе на износни йени. Разполагаме сжшо 
с шампански, чуждестранни вина. ликйори 
и др. деликатеси и колониялни стоки. цдо-з в* говори а за дисцнлдц|у(рд-

иоста на питомците от инсти
тута.

Рдком>4»м перооцал .дрр 
тоя касти гут се «*сюв ог

Варненско Оиржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ •№ 3720 едии директор — г*в 
наров, преподавател ор 
иама учителя а сми убвтел- 
к* по общоо6р#зовццяр»г 
предмета, изучвща се в основ
ното учадаше и адан у*д«вс-

гр. Парна Г> юлий 1»22 год.
Обявява се на инчергеукмцнте се че на 10 того 

в 9т. пр. пл. в тжржнага мада иа Париен. и 111 уме- 
ското окр. финансови уиравления ще се отдаде на 
доставчик ио доброволно саг.исае доставката на хра
нителни ирниасн нужлнп на храна иа трудоваците от

циаласт по мдмч семка «мел

и моделиране. Освен оаом, 
което е необходимо да се да
де аа глухонемите — ученици.

околийските трудови групи, които са на работа н с. 
Хаджя-Хасанлар, Долни Чпфлнк, Кдраджа от и др.
а именно:

1. Сирене
2. Маслини
В. Мас свинска
4. Чернен пипер
Наддаването ще стане до 11 ч ир. ил. п финан

совото у-нве до 5 ч. сл. пл. обиколка по гжргонците 
След 5 ч вема се приемат оферти.

<'3&лог на правоучастие в тарга е 5°,о от офери- 
раната стойност.

Срок на доставката е на две партиди по ранни 
количества на 25 юлий и 15 август н. г <а сирене»

тук се засегвт и6000 кг[). 
0000 » 
4000

мети по често сж
ображемия : ако зкеягаямто го 
резбарство се у< 
то глухонемия си подготви ва
на професия. Вместо ля се 
отдават на просна (тжй аа то 
много са случаите) те с из
лизането ся от института след 
злвжршване определения цурс-. 
тия деца ще имат един занаят 

През учебната 1921 ^-Я2г.

добре,420

то, маслините и свинската мас. а червения ипи**р иа 
една партида на 25 юлий н. г Франко магааииа на 
бюрото Варна.

Разноските по сиаааритедните иротоколи и др 
са аа сметка на доставчика.
461—1—1

е имало всичко заоасаяа 41СОФИЯ, е юли. На 16 юли т. г. всички 
свещеникци е Бжлгария се евмкват в Рил- паисионерн, от които са дре- 

тжлилм и останала 37, а дд 
на приходяща пансионерка. От 
пансионерите 3 са момичета, 
а останалите са момчета. 7 
от тия глухонеми са от гра
довете, а останалите са от.фай 
различни краища иа Бжлпдмя 

Според думите на г-а Мед- 
никаров постигнатият успех от 
питомците на института е^|| 
отличен даже и между о/щя

скня мжнастир, за да вземат следните ре
шения :

От Домакинството. 1. Да се отлжчат днешните м-рм от пра
вославната чернова;

2. Да се затворят черновите за три ме
сеци, като не се вжршат имкакви треби в 
▼ех. Това ще се направи в знак иа протест, 
звщото: I. правителството подчини сметки 
тс; на светия синод под джрж&аиия финан
сов контроп. 2. Защото премества свещен- 
ническите училища от големите градове в 
манастирите. 3. Защото виижги подпомага 
народа в борбите му с светия синод и вла- 
диците. 4. Защото се стреми да вжзвжрие 
похитената от св. Синод автономия иа мж- 
пастирите и 5. Защото подложи и мжиас- 
тирските земи под закона за трудовата по- 
земелиа собственост.

СОФИЯ, 6 юл й Общото ежбраиие на 
адвокатите се отмри днес при иай-големо 
вжзбуждеиие поради посегателството вжр- 
ху правоеждиото дело. Сждии и адвокати 
еднакво заплашвани издигат глас иа про
тест и се виждат принудени да сплотят 
усилията си в единен фронт.

Вжпреки уверенията на м-ра иа право- 
еждието еждиите ие само ие се вжзпро- 
тивиха на адвокатите, ио днес публично 
засвидетелствуваха своите симпатии кжм

Варненска Окржжиа Постоянна Комисия

ОБЯВА № 2999
гр. Варна. 6 юлий 1*»22 година

Окржжната Постоянна Комисия обявява, че длжжноста 
околийски медицински лекар в с. Козлулжа е вакантна. Жс- 
лающи кандидати да я заемат дз подаджт заявленията си 
придружени с нуждниге документи ло комисията

Заплата слиласно шата и добавжчно нжзна рзжденис 
сжгласно бюджетс на окржга, плюс жилищно помещение н 
амбулаторното Окржжно Здание

постжпилк за пжрва година.
На 18 и 19 ювн се напра

ви изложба • две от «ваете 
“« института, на картиш, ри 
суваиа от натура, някоя от 
които са от пастел, а други 
от акварел. В много от тех 
прозира, какво над тех е иг
рала ржката на бждащв ху
дожници. Много от карттогге 
поразяват с естественото пре
даване на тоновете. Като обект

в слицото село 
Председател П ДИМИТРОВ 

Секр.-Бирник С1. КАЛДЛРЛчМОВ.466—1 — 1

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни ежобщення).

СОФИЯ в юлий. Всред политическите 
среди се тажрди, че вжпроса за разтуряме 
ма камарата е вече разрешен в попожител-

за ризуаанс, на учениците се 
е давало през годината разни 
комбинирани предмети 
напреджк на някои от глухо
немите в областа на рисуване
то се джлжи от еди страна 
на природната им дарба ■ от

Тоя

М-ржт на вжтр. работи г. Р. Даскалов 
е успел да убеди м-р председателя г. Стам
болийски, не тоиа е единствения способ, за

1-ВА СЕРИЯДнес — Петжк, Сжбота и Неделя в Кино Летен Модерен Театр

ЧЕРВЕНАТА МАСКА
■ ------------------- една невиждана до сега сензация в Бжлгаря. —---------------------

1-ВА СЕРИЯ

10 ЧАСТИ10 ЧАСТИ
<62-1.2 '



Брой 900.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. 2.

Теосовск» конгрес > ,, 
в Варна. 1'гре, 8 того ю” 
пр. об., в Варна, в а,10|| 
.Прошек.- се открива ||| и 
довен конгрес на Бжлгаро,,,, 
Теософско Общество, а ^ 
неделя, 9 того. в сжщця а 
лон. ще започнат лекциите н 
пжрвяя Летев популярен тео. 
софсхи курс, който ще 7р^ 
до 23 гого. Повече от КОяг 
песистнте, наедно с 5 Ду^ 
лектори на курса, начело с г 
Софрони Няков, са пристига 
ли вчера в града ни.

Експлозия.

Вчера кжм 5 ч. сл , 
една от бараките на плс^ц 
.Позитано,* в които се про
дават вехти работи, железарю 
и др., попада случайно едва 
шрапнелиа гилза, коя го ве * 
бала обезвредена. Вследсгвю 
на силно загряване тя избуу. 
нала с страшен тресак и р*. 
нила некллю от работница* 
наоколо. Ранените са отнесе» 
в Александровата болница.

От днес, петлк 
представянето в 
модерен театр, сензационния 
американски 4 ялм Червена* 
та маска I сесия ю 
— последнята изработка ва 
прочутата американска филцо
ва фабрика УЛадгаеп. Той 
филм е окачествен с неяалея 
до сега сензации на платното 
и гтреставява особен интерес 
за любителите я 1 кино изкус
твото. Това е 
случай!

рос относно мерките, които ще требва да 
се вземат за вждворяваие на окончател
ния мир на ориента, заяви че този вжпрос 
ежетавлява предмет на разговорите между 
него, Шаицер и Поанкаре н че Поанкаре 
щел да дойде в скоро време в Лондон, за 
да конферират по сжщия вжпрес.

РИМ 5 юлий. Според едно ежобщение 
от французин източник, в Лондон или в ня
кой друг град ще се свика конференция от 
тримата сжюзчи м-ри на вжншните работи 
Англия, Франция н Италия, за да уредят око
нчателно вжлроса за близкия изток. Ако Ша
ицер не би могжл да отиде в Лондон, коифе- 
ренц. щела да се свика в Рим или в Риви 
ерата.

тех, като заедно е тех оежждат пакостни
те правоеждни реформи.

В днешното заседание на конгреса се 
рзеша решение да се бойкотират всички 
дружбаши, като им се откажат адвокатски
те услуги.

Вжпроса за обявяване стачка печели 
постоянно привжржеичци.

След приветствената реч на председа
теля се прочетоха поздравителните теле
грами. Днес започват дебатите по отчета.

СОФИЯ, 6 юлий. Споразумението меж
ду демократи, обединисти и р дикани за 
образуване блок в опозиция и за съвмест
но управление е постигнато окончателно

Дава се гласност на подписания прото
кол от Ан. Ляпчев, Ат. Буров, Фадекхехт и 
Н. Найденов.

ЦАРИГРАД, 6 юлий. В-к .Проод.с съ
общава, че проекта за изпращането на 
врангелистите от Бжлгария в Добруджа, 
Тракия и Македония се изоставил поради 
настроението на общественото мнение, кое 
то решително се е изказало против вран- 
гелмстите.

ВИЕНА, 6 юлий. В-к .Н. Фр. Пресе- съ
общава, че в Южна Силезия в Глайвиц из- 
бхунали нови безредици между фралцуз- 
ките войски и населението. 15 души били
убити.

Ч

юлий. В кржговете иа коифе- 
лема сензация произведе ежоб-

ХАГА, 5 
ренцията го 
щението на днешните вестници, които об
народваха подробностите ежрху разкри
тия от тукашната полиция заговор насочен 
против живота на Литзииов, шеф на бол- 
шевишката делегация в конференцията.

Заговорят се приписва на руски анар
хисти, една група от които успели да се 
промжкмат в Холандия с фалш. паспорти.

Едиа ревизия произведена от полиция
та вжрху документите на чужеенците от
кри и залови 15 души руски анархисти с 
фалшиви паспорти. Всички беха веднага 
интерниран,-. Охраната около конферен
цията е засилена.

запечи 
кинолетни

БЕЛГРАД, 5 юлий. В. Политика ежоб- 
щава, че една група от около Зо бжпгари, 
оеждени по неколко години затвор от Скоп
ения ежд, били изпратени на работа 
Асаи-Бегово.

Осждените се разбунтували и е станело 
нужда стражарите да опотребят оржжие.

Трима от осждените сполучили да из- 
бегат през кордона на стражата, но биле 
настигнати и един от тех бип убит, а два- 
вата тежко ранени.

, ХАГА, 5 юлий. Пжрвия руски делегат
Литаииоа вжв I-------------
конференцията заяви 

1 ежветския отговор даден от комисията от
носно частните имоти в Русия. Това пред
ложение сжздаде иа ново разногласия меж
ду болшевнките и другите делегари.

Впечатлението е, че конференцията пре
живява критически дни.

ПАРИЖ, 5 юлий. Сжобщават от Опели 
Постовете които локровителствуаат рабо
тата по разрушаването оржжието на поли- 
цията в Горна Силезия беха нападнати в 
Глайвиц от германците.

В последствие обаче, употребявайки 
автомобилни картечници те беха прогонени. 
Убити са 6 души германци. Подобни 
дения са извжршени срещу един влак с о- 
ржжия, който се е придружавал от англий
ски вой

часп
АТИНА 5 юлий. В-к Катимерини съоб

щава, се гржцкото правителство е взело 
важни решения за вейката в Мала Азия.

Предвижда се прекратяване на войната 
с отстжпки от страна на Гжрция.

в с.

ДТИНД, 5 юлий. През време на минист. 
ежвети, в които взе и участие и г лавнокоманд 
постигнало се споразумение за начина на 
действията относно

един редее
окончателното разре

шаване на малоазййския вжпрос. БОРСА
вчерашното заседание на 

I некои резерви по
София. 8 Юлий 1922 гоа

ХРОНИКА. 2960-2990-
155150-----4
688— 693- 

1275 — 1279 - 
710)—

93*30 93Л1 
87;50
35150 36 90 

304 —-------

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

Лринчесите 1вдокия и На
дежда вчера сл. об 
наха в града ни и сс настани- 
хз в Евкошбградския дворец 
мри брата си Н. В. Царя

М р Тур-.аков се срещкь 
с един член <>т

713 Чрешен вткаицияо: надлежно
то месг е която ще 
.1 сепч-изрий.

пристиг трае до

В днешното предобещю за- 
държавния ежд, 

д*р*:азк.-;я '>тцчмтел проджл- 
-.зка с ко-

ругщет-а в тила на 
:*-есте>га ц и 
съдействие*

и ри

сесаю--. ЕШ
1210] -

Дпе:
междусАК.зна

ческага комисия. Разменени са 
биле само мисли

*Тармията, 
насаждан с

влрху исна- 
ният контрол над митниците. ПРОДАВА СЕ на износи*

_______  цена празд-
300 кв. м. срешу

на по^садимитс 
радпелавовияКомитета ио йюбилеин Тгс 

тАржесгво ни учигетнте в грз- 
да ни. кой го ще сс сас; 
Петров де н, опровергава най 
кчтегорично ежобщ; нието 
Утро бр. 387. от 5 : 
дописника г. А, Байчев

напа-
но мястоКй''ине: ".ранчо вредно

САЯровище и на-
л 4 -1 с:.-пз«ство е било и

за Салон Прошек. Споразумение
от д_12 ч. пр. пл. в Лабо-

Руисо“ ул. „Ка 
455-2-3

да.гжавното0(1 В?
скови отделения.

В Глайвиц заминаването раторяята 
раджа* №

иа съюзничес
ките воиски е предизвикало нциденти. Ста
нали са къраави стълкновения. Француз- 
кита войски заминаващи от Глайвицката 

| с пушечни вистре- 
германски бандчти, разполож им по 

околиите висоти.

ЦАРИГРАД 6 юлий. В-к Проодос ежоб- 
щава, че гржцкото правителство е конфис
кувало 2 хиляди позиви на векизелист»те 
с които се е агитирало против крал Кон
стантна.

ЛОНДОН, 5 юлий. В камарата на общи- 
ните Л. Жорж отговаряйки на един вжп-

29.ето дав в сс заплащат 
Бллгзрня стоки 

*зрки по курс 
паригетния.

иго,- 0-
какво красива и удоб 

на се продава
на износна йена ул. „Фер
динанд“ 77. под девическ. 
франпуски пансион Виж 
пане всеко време. 435—3-3

зшЕаоасзаввввшаввввввв

Беседкасумите САбраНИ по 
чай щели да бждат 
леии по равно на 
юбиляри.
Комитегаг 
но разпределението 
да гтаие само

гоя 
разпреде 
всичките

х: х с:С/,у-!
гара са били нападнати 
ли от Сако за вжзрастнк (от 2

горе) ще 6аде до- 
предстааление в

дини иа 
' - - > '.-аш.чото
'л: ? -Стели* на хумористи
чния отдел на театр Рснесанс. 

Ьо; ю 'Хв юка кани всички,

- решил принцит
на сумите 

мржду крайно 
чужзающиге се у ли н ива- 
снм ст от размера иа общия

ТАРЖ1СТВОГД, пт
назначена ,а

1а1 ншшшвК' иго желаят да се смеят не
престанно в проджлжение на 
три часа. Вход свободен за 
всички, които си платя.

| КОЖНИ I ВШРШКК вмел 
Ц приема: от 2 до 6 часа 

след обед.
| улица „Деб*рска<
В (Мусаяата под Маг

ававввавв ил-з-ю ввваввв

сбор. след 
специа .но 
Цел комисия.

тая

< М И 
йота)*След откриването пропуска- 

Гслния пункг на ромжнекатз 
ни грачица предстоящо е та
кова и при КадАр Рахман-аши-
кллр.

В тукашнатадруга — ча джлгото им зз-
ниманне. Тук учениците започ
ват с рисуването още от пжр- 
во отделение В института има 
една стрига системност в ра 
ботата, от гдето и положител
ни резултати са постигнати о, 
учениците.

На рисуването се гледа ка
то на средство за говорене, 
защото щом глухонемия немо 
же да се изкаже, то той при- 
бег. а до предаване на неиз 
казваемото в видима форма.

В салона на пжрчпя етаж

ТАрговска ка
мара е получено ежобщение. 
че сжюза на габровските 
мишленици е протестирал 
Щу данлпите

нз института 
предмети 
за всички 

Нзчинающиге 
(обикновенно деца от

са нзрабо:ени 
по задАлжителн .то 5 I

Реддк случай.:»ро-— моделиране.
сре-Дв моделират 

пжрчо 
пред

ен огнище.

Продава се 1500 кв. м. обра
ботено место с много овощия, 
VI уч.. курортна част, зад Суз* 
миян до Розенберг, всред 4 
американски 
редакцията.

пжрху оборига
и лукса. В помещението на тАргов- 

екзта камара с открита изло- 
жра ог кошничарското произ
водство. Курса е бил поджр- 
жан от тжрг. камара — Варна.

отделение) имайки ясна 
става за бащиното 
го ВАЗпроизвсждат...- 
многого възпроизведени 
мети, изложбата от 
е прошарена от селски 
ки в миниатюр. След

На 5 т. м. 27-та редовна
сесия на Взрненската Тж-гов- 
ска камара се закри

между
пред-

ТОЯ род 
кащур.

Справка 
449—2-3

ДО м.

Углавното отделение 
Варнен Окржжен Сал 
6 юли вчера.

дела Смжрта на Дантона! 

Смжрта на Дантона!
това

следва моделирани животни в 
движение, птици, разни плодо
ве и др

рагледа н-щолко 
по кражба, обезчестяване, о- 
бида и др,

На сжщото отделение(Следва)
е раз-

«5—1—1


