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ЦЕНА 1 ЛЕВ

поща
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Варна, 8 Юлий 1922 год.

ВЯРНбНСКТЯ

*

Пития тини Ь 121.

ЕЖИЯИЕЙ И1Н0ШЦИЯЕЯ 1ЯТНК

Ншш ти«п !Ь И.

Ф
ЯбввКивМгг• м «Ана голина 180 лева, [И-- —т1 Обявления* по Г60 ли. квадратен см.
|р—за 6 нссеиа 100 лева; за 3 месена 60 .1ддя [р~- ~|1 ^гФИставс*н ||р' 1 лсв на дума.

Инженер Петр Бончев

няка да пр!лема на имения си ден - Петров-ден. 471и

II

■чН

МНОГО ВАЖНО!

р
^фГ Н1
Продават са на анага маиаом.цам» ода» м*м,ааид,1Т
20 к. с с гориво нафта ■ амдр
I
стадация иошпдвнт сдстошца са ат 2 нафта мртикваи»
камна. два брата, чистача*, вдаватара аада, ЙшщШц
двиаао. . сомратор. 2 нафта шам аввас а ду. Пращат *
да тдргоасвя брашна и за ссасаато нас манна. Ммма«шц
а в движение. Сашо продааааа а гъвраанач—тадаан цлунскн канмни за набетчнйсвн надници ив ниогв износни цена.
419-9-10
Спораяуивнм праг Спасов 6 Пйко«.

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни ежобщенааи).

1УШШ Ш1ШШПШ
И [1Я1ИЛ
(Проддлнинис от <%к>В»'905)

Явна благодарност.
Подписаний, Костадин Христов от г. Варна, из
казвам моята публична благодарност кжм Народно
то Осигорително Д-во -Балкан' от София загдето
главната му агенция В. С. Явашчиев и С-ие вжв
Варна, веднага ни изплати сумата 105,297 лв за
олрждрената водна мелница, находяша се вжв с.
Вдахлари варненско) и то на следния ден еже пре
дставяне помирителния протокол между мен и наемодавателката на вжпросната воденица
. тр. Варна. Т юлий 1922 г
Пострадавш. К. С. Хрлсгов.

-'«471-М

ШШШI КОПОНИЯЛЕН МАГАЗИН ■■Ш
'■ се пропава с всичката стока и инвентар, П
НА НАЙ-ИЗНОСНА ЦЕНА

Г-

I

■ МГ

Справка кафене ..Драгоман*4

щ

|:

срещу протесраиската цжрква.

КЛЕЧКИ Зй ЗЖБЙ!
игнаха на Акц. Д-во „Торино“ -а
на износни йени. Разполагаме сжшо
с шампански, чуждестранни вина. ликйори
й др. деликатеси и кодониялни стоки, ./„.зч
з.
ш Варненско Окржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 3743
гр. Варна б юлий. 1922 година.
. и'*'
Обявява се на ннтересукнците се че на 17 того
в 9 з. ар. ил. в х&ржната зала на Барненткото, Шу
менското. и разградско Окр. Финансови -Унравления
ще се отдаде на доставчик но доброволно сжгласне
1000 чифта ц&рвули с пряблпзителна стойност 50,000 л.
Залиг за участие в тдрга е 6% Доставката що
стане, франко м&гачаиа гр. Барна. Срока на достав
ката е 15 дни след с&общението че тжржнии ирото
кол е утахрден. Ииемияте условия могат да се видят
всеки прясаствен ден в Фин. У ние в Шумен и раз
град, а в Окр. Труд. Бюро в гр. Вариа Огдел■тома кански.
4(57-1-1

От Домакинството.

Варненско Окржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 3746
Барна, 7 юлнй 1922 година.
...... -Овянява бв на внтересуюшпте се че на 10 того
в 9 ч. ор. нл. в зданието на Долни-Чифлшпвото Об
щинско Урравление ще ое даде на предприемач но
доброволно сжгласне доставката на 7800 кгр. разен
зеленчук образец сжглаено поемните условия нужен
за храна на трудонаците ОТ Горското Стопанство
. Геняш-Ада“ за цреа време от 11 до 81 юлп н. г.
вклюително.
Налог 9% от оферираната стойност.
Зеленчука ще ев доставя ежедневно в Дол.-Чифлик.
—,1 — 1

От Домакинството.

СОФИЯ, 7 юлий. М-р Ц. Бакалов направи следните изявления:
четците «а «статут* етаяфде
От де на кжде този шум за криза, за много, мщото * помнен и от
раздори в министерския ежвет, за разтуря гех са у
рм »-*гор»
не на народното ежбрание, когато между годим. Там* е - гФвбрното пре
нас нищо подобно нема. Биха ли допусна
ли това, ако тез* умни л*сачи си зададеха ас глуямемге, •афав-ч
малко труд, за да проучат нашия джлжг м на иепню »**
организационен живот и отпенатжка, който
той е наложил вжрху всеки един сжюзеи таи 6мф чрез гамата, «*ио
деятел, бил той м-р, депутат или обикновен чрез пастет.
д ружбеи ратник. С интриги и дразнене ма
депутатското и министерско честолюбие,
стар приом за борба на старите политика- аредмд трудпостга, вонто
ни, нека всеки бжде уверен, че нищо иема срещат тия деца, и^ог «руга
да се постигне. Леви и десни кржгоае, раз арат лост
уелммет
цепление не ма, «ка се ие лжжат умниците, вуаа» че ту» се прагтмг-чдче това е вжзможно днес, или утре в зем- на полезни м-н
леделскич сжюз.
дай. От наяат
•ча»*4аоДрагиев, най-силния и с и а й-големи за тиране
слуги в сжюза изджхна еще на пжрвмя ден, дм, че тук.
ееафвов иойто посегна да цепи.
немял деца се ЩЯ* ЗаложбаОколо Турлакова се вдига шум диес. *Л*Ш4'
щтшяхм.
Напразен шум и напразни надежди на хо скулптори; и,- «к»иши
да
рата, които нищо ново ие са направили и се 'Зцгш М
нищо старо ие са забравили. Резултата от след 1-тях години дхегтитута.
иего ще бжде още една плесница по ли- то от т«Т би'Се очаквало мио•Вид цето на всички, солидни'писачи в аестмици- го нещо.
та и още едно излишно разочарование иа
Наложен» са слицо пка'из
чающите власт и служби чернобяоиоаи работени масички, куба ■ др.
партизани.
от пачямюця резбари: В из
СОФИЯ, 7 юлий. Снощи м-рите Ал. Стам работката има голема естетика.
болийски, Р. Даскалов и
Томов замима- Мрого от тия преаметш ’от
ха набжрзо за двореца
вксииоград, кж- отдела по резба са ртФ^Йни
ни от тукашна граждани м
дето от два дни пребивава Н. В. Царя.
На това заминаване на Стамболийски и извж предно низка цена.
Общо впечатлете от идложм-рнте на вжтреимите работи и войната да
се ежветват с Царя се отдава големо зна бата е, че тоя1 годишния успех
постигнат от шгго»в1вгс м
чение в свржзка с последните обвинения
глухннем институт е ОтАиЗеи.
на ежеедмте срещу Бжлгария.
От асяш ученици Пансио
СОФИЯ, 7 юлий. Осведомените полити нери, повечето са углоодми
чески кржгове уверяват, че сжрбите в но през време на пжрвото ся де
тата си до правителство по четиичеството тинство, вследствие м което
в Македония, на която ежобщихме прави са и останали неми. Много
телствения отговор иготовноста за една малак процент са тш, ах, ко
анкета, са изказали иезадоволството си за- нто се е установяло, че гау
дето Бжлгария се обжриала за анкета от хонемоста е по мешомм.
Учебната година се одар
обществото па народите. Прозирало се, че
сжрбите се страхуват лрм таиава анкета им на 21 юмг. т —ю да
Фот
да попаднат в ролята-иа об
вместо
иа обвинител
Вярва се, че за да избегнат това поло •сек» аа роеното ои тесто
Идущата учебни,
*1С
жение ще приемат една сжвместиа ержбзапочне от
ско бжлгарска анкета.
•В1«
се приемат ограничено число
СОФИЯ, 7 юлий. Министерския ежвет
е джржал постановление, с което се опре Балгарм —вар*. в^Мсаеп.
деля ежетава иа бждащата делегация за русея., пар.. млетя,старо
предстоящата сесия на обществото на на загорски а бургаски. -Праснат
родите, в която ще се разгледа вжпроса
за четиичеството.
вж ритан Т тепан аас чк
Определени са Коста Тодоров пжлием. ажарапяя от '14 1'енРаН. Нрнм-р в Белград, генерален консул Нейков, елпе ученава чиадаг» песа
професор Н. Милев, запасен полковник Ст. опрал нчлппто-ежелмане аа
роятвнпт, а раакер от ЧИ0
Нойков.
Сесията ще се открие на 17 т. м. в Лон —2000 лв. годишно. От так
дон, тжй като английския представител, си се печебоад.еах само бед
който е и пресед. на ежве та, Лорд Булфур, ните сирачета сг войната.

&
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1-ВА СЕРИЯ

една невиждана до сега сензация в Бжлгаря.

.

,

Днес — Сжбота и Неделя в Кино Летен Модерен Театр^

«‘н-а-а- -е
1-ВА СКРИЯ

„ВАРНЕНСКА ПОЩА*

-С*р.2.
иойтозамества аигл. м-рна еж* шиите работи
ие може да иапустме английската стотица.
СОФИЯ 7 юли. М-р Турлано* та«м сутрми пред група журналисти потвжрди. че
«а вермо и точно предадени изявленията
му публикувани в в-к Радикал, -о*то, както Р. Даскалов, Ма олов и Янев искаха да
представят иато изопачени и иеаермо преТези изявления нз м-р 1 урлаков
дадени
лред „Радикал41, как го е известно се от-асяха до идеята за образуваме иа лев бпон*
СОФИЯ, 7 юлий. Сжзеща-ията я Бел»
«рад по четничеството в Македония изглеж
да, че са завжршеми. или ще проджгжат
без сржбсиия пжлиомощеи м-р Ракмч, кой
то ечора се вавжрна в столицата. Око/о
т«я сжвещания лолуоф циоз. в-к
Време*
пише: м-рв иа вжншиите < аботи г Н-мчич,
ПЖЛИОМОЩИ1Я м р в София Рамич, помощ,
м-ра иа вжиш. р бо и г. Не^ич з е а по
. дир обед посетиха м-р председателя г. П шмч, с когото грдджлжиха да разискват
ажрху мерните за унищожаване на бжлгарските нападения в юж а Сжрбия
на правителста то в София веднага ще
бжде отправ.на протестна йота, а от об
ществото иа иародиге ще се п иска окон
чателно ликвидиране с този вжпрос.
Вчера сл. обед мимкетер. ежвет, който
вас е да в < в скупщината отново се е зани
мал с вжпро-а
Според в.
Политика
от сжща дата в
«дови ежвет било решем◦ в Македо-ия да
дв изпратят още два нови пехотни полка,
иоию да се оставят на разположенима
? сви. Сммлаемч. А букурещкия в-к Иидепем.
Ромеи ежобщава: иа вч рашмото заседаиие мм министерския ежвет военния минихтжр г. Вомтняиу е направил мз ож нче за
чРММАДМИВТО ► а бжл греки чети в южна
Добруджа.

Поради финансовото
тим са сжгласии ме е
1 до едно разрешем е. Но
стаото се погазва
по да пазм едно
борсовите среди и
ската, както и I рулата **я С

* 6 ЯТГАр*

*

от севжрския договор «
се
асе това джр
които биха се
празваие.
От една страна ще
джржат бежанците от е

;
Решено е да се изпратят нуж-ите кок• П И жаидармермиски части, иоито да за1 охраиата иа гр&иицата и попречат иа
бандитската акция
ПАРИЖ, в юли. Сжобщ. от Дублии:
днес след обед се прекратиха боевете из
у-ците иа града. Три хотела с
още в пламаци, Правителството иа свободи ?т* джржава Ирландия получава от всички страни
предложение за помощ Правителството е
решемз в този случаи да отправи едни апел
в цялата страна за повикван* всичк < под
знамената Според една официална теле
грама, редовните войски са господар
на
положението с изключение е а една малка
част от фада. Щетите лриччиеии е Дублии
са големи. Наброяват се бо души убити и ;
230 души ранени в по-го лемата си част ци ■

рмзКап.

ягр Рито».
Р* мг «ме
{Ж ЛЯТ ш

■

тр 6»

от

валца

Ж» удояагт

се

усилва в народните
СОФИЯ. 7 юли Смошг смслс гмзрейа Врана
*а6еляза*-*- разбойник, -нелзве а» ме е ус
тановено, обаче еди* от те» геи-о&ь: ля обере трн-

1ТШ

■ос ат за ■

с егетии

Р» кок
хвжрлил сяна бомба «окте «жлглишюмоя е
мила тримата селяни и са»** Ъл-ингш а ракага
Дошла набжрзо стража
«елвш за
разбойника
.
Кжм 10 часа шечезгв
градоначалник Тодоров с епик
чоннн стра
жари Последните биаат упяапч* и » горубляп
исия мжнастир
Заловеййя ^азбонмис е ш а. ^меаик Велослатинско Лом ;>6иск» • чегт а ш.-»еое.ни чннжа.

които ше аадат доста
Фиксираните а имкматг
вани и установени в ’* чсд.

^

яеч« аресту

Градоначалника т 7сшссз:ч г»етд. че тези разоой ни ии и ча~ тчешо обш» : хчаимйемшя и белослатимсми бандити ГЬеашсдагд се.
да се закрепят зад дасее-ш* Зсвн* * за причакват
и обират всички ИВИ гттеввши на пазар в петжк в „офи*

ХРОНИКА.

1 *.

сдатв ня дйнтонй

?. с бурия
сюяп рева 6«л

се ■ дддг и
и
■) де к арат
что трае дал
ажрху
еждааге а

сп

пмааа

30
режим л*
■гсшсяяг~

(и но*
адвокат»

с

1. •)

асе

се
адвокатски

услуга

ежтру!
Р«1
Конгреса заааам, че

рлчжени с пушки и бсигт*

с км* дн.рес щъ н &)
ПДРИЖ. 6 юли. Сжобшаваг. че изпразването I
/
3 е Чаита бургаско се огна Горна Силезия е привжршено Полцф заезе зсич- |
И*»т,«т* йивез Ь
«жмр м дре
ки места, които и се отстжпват. Межлуск юзнии-кгтй
дароака а 1а(на
бс» л едж^ д..б*гд* ■ ДРУга
комисия упражнява своята власт само вжрху окрж
;ч г т-ия-н» а с*с .
Пазнри сгааа а ежбота
зите Опелн и Грос - Щерлиц.
тига в теза ж * тонедг
дствувааита у нас
н ще аик наял * тоедгг-лБЕРЛИН, в юлий. Републикански
'перепм *РУ1М а -д ре.иаейор
ш.
фестацим са станали в разми провинциални
стаот
о
ча
гдангив рехшейор
?">?»• дгт%кп*ч»«и-* де №ТРЧ>
градове. Партията на независимите СО ЧИЛК~ V 'Н* с
^ Вм- •1Л/»н Лишлеш даде пра гоима тудоаисгаем усвех овереписти е отправила до своите членове позив, | ,^1».
-• в който обяснява необходимоста да ся ля ?•
та .Феята ча нзр
• Са
>т» Ь -ТВ» л у. * ^
зе в правителството.
ч.|дона де дукаааво препжлмеи
3* ® 4 -ХЖЧ4.1 :ози яжт яепобжрка
ПАРИЖ, 6 юлий. На в-к
Матеи- ежоб
«а «дипа ГИ21Ш1МН1 *»- «
«е ш ауб.циита да се
ваедадш
СГ п;и!*.дк>ч*
Берпии: в съгласие с коиститу» с >че- д.нерая ог хубавата оперета.
I
*»НЧ 1Ж*1
цмоналистиге и буржуаднм елементи в
** С*л” “• й- Огижи ирпшп сублнк,
лицмя, мажоритарните социалисти ся пока
“■ ■«•»==«• ««иавгмо»..*. ,
,пш
нили официално независимите
_
*а нь унешципт
■Ца игра на отдх
не
дя участвуват в управлението. Независими
хор. прекраст1*лм>,®<шм|г* » иа а ща-1
от
те социалисти свикват извж -реден конгрес
зн
костюм
а
главно
— равен
-2 ««1 3
4»
'ЯХГГ1 « • ,
яя участието в коалицията.
анзмбл. Оперетата бе образ
п.яизд
«*.
гох
Преговори те
между иезаеисммите соцово взаесгна от главнаге дей[ С ПЙШ' »’мг1ичеаи»
»-ро а
циалисти и коалицията са започнати
егвующи лица : Р. Роземберг,
ЛР-Н»» тигз. ^ а
♦ете а
Ив. Сладиароаа, А. Сладкаров,
ПАРИЖ, в юлий. От Агима сжобщ ват тпмпг^тг т~ т- тредегдателя
5ори> Руменов. Иа. Мяшков,
“ ' л- 4 п» - РГ. бетбезоъ.
аа ■• Таи: в политическите среди илз____ .
на играта ва което артиста
** разговори по вжпроса за Мала Азия.
случаи лл се
тра-

Я Ц11 №

Грслстжмц ,

р» .Мои.от* което така <у
■ -НТ—

в

■ те А 1С>. ;н!да
- КИКЬ!
** Д-ГО
1И1..КМ. 1‘ай« -«-«ЛШ * 4^
хл се
и ежб7 м>'» пра. |
№.'а п.
л '»*'*• * гота 1® е
Об В 4 "г Ч
и тл-ч аипагв зи- тп е мшгдемето п Жег*г^а бехг пгстн.и«к-> (
Ьарва»» ад
.Ташаолу*
ржжн»!* чпращг •
■ч «С
г»ги алгчи нж^роса
XI
.С».--С»В, V Г
сп. Д*|| 1цг «.н -чоео»чаш..1
вилни. От Дублии ежобщачат официално. ' С
ргГ;1Ь,;^*г» а»»**1гчн»
Па '«2 г н • Софая се отче част от водителите ма нередовните вой
N С ел Т0»м
4 иО
ски са пленени.
I томоба.мгт гь н, г м»гц1. •• вкж •щ а» чо»г, ес иа д но .Сдда-

ШШРА

ттат*
лящгимл
Пп

ал* .Кр«ля ос аг.гдв
■ и сг
ат
■гр*
■« Юр*
Ччоянев •
ш

го склони за едчо
Партизаните за
ваие иа Мала Азия до

едно сериозно
ДЧМСТВО. Но »жв
е за отбялезаж
на духовете, то е
реши спора

. Со+т Н. са,„
• «шо гуь,

•а бе
|*а

Тватр,

■

Л

Театр.

ая

май

м ираеие а саоатл среда +
ае се с*о
буазааат с гораате решепк*
Коагрсса заяаааа че ще сг
бора до край за ажзарадцаае
аа бжагар вагастрагура ■ л**
и чай-шарок младат на уп
рава г те до • ржЕоаожеве бор
бага на прааосхдаото дело
Свф-Я. 7 юлий И днес ДЖР
обвааигеа вроджд «■
ЖЛ1
обеаяателаата са реч. То# сг
заем.
спре иа 500
кабинета Радосла
вов с Двскоито Гезеашафг
Зделката с гоза джржааея за
обвинител та»ем джр
сува
като
такава сключена
с аолатнчеоса цел дд бжде об
вързана н солидаризирана Бжлгарии с Германия и по гакжв
начин да се осуети даже вжз
можиоста да преговор# с дру
га полагаческа групировки ог
Сжгаашежаего.

ВОРСА

I ав

ЮмЯ

Швейцария
Ню-Йорк
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромжвия
Германия
Прага .
Виена
Б.-Пеща
Холандия .

Белгия . .

\У22

гвл

--715 — 7721278«— 12807121— 715
9520
94 90!341—

34 90

71

1210

ь-н

г
Гоя. «V.

Варна, 9 Юлии 1922 год.

вдрпенекя

П0ЩН

мтан тиам I» й.
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ЕЖЕ1ВЕВЕП ИПВОРНДаИОВЕП ВЕСТНИК

т зя еаяа година 14" пеша. *■
ДБффш
за 6 месеца 100 ,«м; м 1 месси 1 00 -см 'г.

Сийка Попова Капнилова
Васил А. Полов
Ваичамм

Коте.»

Петроадяи.

44? » -1

Наги

2

>2)

гоброммата ся япявнгеп»,
ат вчера иаваяяж цаиата иа вярата •
Си»овщааая1 иа

РЕГАЛ 3 ЛЕБА
ХАЛВА в ЛЕВА
ТОЧИ СЕ ОТЛЕЖАЛО ЛЕДЕНО ШУМЕНСКО ПИВО
■яиаги арасии ааиусмя иа сиараО1 Саджгааил*

ЩШШ КОЛОНИЯЛЕН МАГАЗИН
се продава с всичката стока и инвентар,

*,

НА НАЙ-ИЗНССНА ЦЕНА
Справка кафене „Драгоман“
срещу протесраискаТа цжрква.

ГВннм.лшш
I тт тт ши Л
1-и 1шт. и. 12.000.000 - >сш гоен. шити.
Цмтр. СОФИЯ. уд. Леге 2 — Кдон ВАРНА.
ОСНОВАНА

Ц«р«г,,дсм 21

ОТ

ВАПСА СОММЕИС1Д1.Е IТ А 1.1 А М А

1шш ля пи Ш.ИШ - Рскмн т ги. \шт
Цаятрана МИЯАНО. Иааяааа • ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
НЮЙОРН| 80 ияакоао а ярямияяап. г р ада вя аа Итааиа

1иш1 кчшмп 1ШШ1 п 1ии [мигаш 1ШШ
■ Аастряа, Араваитаиа, Боягяя, Браааяиа, Иея|я4ая,
Перу, Рвявм»мяя| яоряспаяд#И1В а аеячяя дмрмяая.
ИЗВЖРШВА
аа

ВСИЧКИ

иаА-аамасяа

БАНКОВИ

ОПЕРАЦИИ

услояяя,

ма го в

Ивкасираие и вкоотирове из повици и др> и ЦКМСЬМ ЛАКА 1 МС и ти
Изплаиимис и тлаизмс на чекове срещу Ьдлгаркк и ч>я»'»иня
Пясмсовк л «сзеграфмчсска превозл
Илзлмме креоигии пигия
В.и>юке по КШДИТОРаШ СМЕТКИ п. сп- рж иение
Влогове по СПЕСТОВНИ КпИЖ» II с I , < линн-.* ...яив
1 ПА1Ч.АЛИА стокова слу*с ДОК)мевти. «^ред л. В4ри«1Пт* И л(>
Ласки в яевя и чужди мд>1И.
М т а«ия
Вснчия ялдздеия чвявм еркилу
СИ. ЯИДТЯЯАЯ без

,ц«

П|

*

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни ежобщения).
СОФИЯ, 8 юли. Заседанието на обществото на народите, в което ще има да се
разгледа ержбеко бжлгарския спор по вж
проса за четничеството ще започне на 17
т. м. Белградското правителство още ие е
отговорило иа поканата на обществото на
народите да изпрати свои делегати, а сжщо
не е дало вжзражеиие на нотата на бжлгарсиото правителство до обществото на
народите, с която се иска анкета на ержоските обвинения спрямо Бжлгария. Препис
от тази нота ето вече 10 дн 4 откак е вржчеи иа белградското правителство.
Пжрвата група делегати и членове на
техническата комисия заминават за Пондон
в понеделник 10 т. м., а резервните членове
ще заминат по кжено, ако стане нужда.
СОФИЯ 8 юлий. Генерал Фнчев пжпномощеи м-р в Букурещ, е пристигнал в София иа доклад. В столицата се намират еж
ило от няколко дни пжпномощ. м-р в Бел
град г. Коетя Тодоров, упрааляющия лега
цията а Атина г. Кжнев, които чакат завржщаието иа АА-р председателя г. Стамбо-

907.

МНОГО ВАЖНО!
Продвввг м на 1мп пием ч*»» <д« дми м*«р вт
?0 I С С Г1)(»*В9 явфта ■ С!|*рш«««
ааствдацвя 19ЯВД9ВТ стегата с* вг ? чофта нуни
«да«мм два бран. четма, ааваатвра вада. Ицвт.
дамаав . свад.твр 2 чафгв нижи
■ АР- Мраааааа
да гарговсм брааяа ■ и пмитд аасв!
И.
)ТВ
в в даанеиае. Слщв прадаавав в парада»»
ауяеав иадм и мбгшп* »»*«•«■ ма а маг в

«<

414.(0*10

Спора»тя».»* «ре Спасов В Райяое.

лийсмм и другите министри, които бежа иа
ежвет вжв Варна при Н. В. Царя.
След вакржщането иа м-рите от Ьариа
ще се ежетои среща между м-р председа
теля г. Стамболийски и пжлиомощните м-рм
в Атийа, Белград и Букурещ по четимческия вжпрос.
СОФИЯ, 8 юли. Положението иа мини
стрите Турлакоа и Омарчевски се смета аа
окончателно компрометирано. Очаква се
те да кзлезат от кабинета.

СЕМЕЙНА БИРАРИЯ „ПРЕСЛАВ“
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Чвии ММ Ь 01

|«М1 во 1 л, » амират-ис*
П(-истмсни го I лев пя зуиа

ЦЕНЯ 1 ма

СОФИЯ, 8 юлий. Разкритията ма полк.
Репиигтси хвярлиха светлина вжрху поло
жението, в което нападат иеиои чужди
представители в Бжлгария, които в стрем
лението си да изкарат,
че Бжлгария се
вжоржжава тайно и да доносничат пред
междусжюзиическите контролни органи ста
ват жертва иа филшмфммацмя от техните
собствени шпиони, плащани агенти в Бжл
гария.
ЛОНДОН, 7 юлий. На в-к Доили Мемл
телеграфират от Белград: Гржцкото и ромжиско правителства са ре шили да напра
вят чрез представителите си в София една
постжлка пред бжлгарското правителство и
да изпратят до силите един моме^аидум. с
който да искат да се изключи от лигата иа
народите докато ие даде доиазатол<т*а за
добра воля спрямо заджлжеиията, които
й налагат условията иа договора за мир.
Проектират се някои репресивни мерки
спрямо Бжлгария, между които влиза усамотяваието й. чрез прекжсааие иа железиолжтиите ежобщения.
)
ПАРИЖ, 7 юлий. Комисията за намале
ние на вжоржжеиията се ежбра днес лод
председателството иа Вимияии. Тя удобрй
решението за ликвидадмята иа военните
запаси и употреблението и* задушлимите
газове, канто и сеиджермеиската коифе
реиция за оржжейния трафик.
Лорд Роберт Сесил отбелеза, че нама
лението иа вжоржжеиията тряба да бжде
придружен > с достатжчио гаранции.
Браитииг констатира, ме днешното по
ложение ие позволява още »а ясичкч джржави да осжщестяят целта, която пре
следват.
РИМ, 7 юлий. Сжобщават ог Лондон:
Утре ще <е открие сепията ни обществото
на народите. Ще 'е разглеждат вжлросите
за мандата вжрху Палестина, иакто и този
за м>ндитите вжрху Месопотамия, Сирия и
Тото. В диевеия ред се вижда сжщо ратучв ме вжпроса за малц иствата. сжгласио
взетото ре^иеиие в Генуа и рапорта иа ко
мисията за намаление иа вжоржжеиията.
която заседава по настояще* в Париж
Сжаетжт ще назначи една комисия, ко
ято ще разреши вжпроса за светите места.
БЕРЛИН, 7 юлий. Макар убийството на
Д-р Ратечау, който последва след убийството иа Ерцбергер и по ледиите покушения
срещу шефовете иа политическите партии
и срещу бившия м-р ШзйдеАааи, да са пре
дизвикали раздразиеиие всред германското
обществено мнение, слуховете, според ко
ито положението на правителството било
кратическо са напжлио безоснови*.
Не сжщестаува никаква опасност за
джржааен преврат.
Положението сжздадено от бжрзото
спадане на германската марка и последното поскжпване на живота е критическо. В
интерес на световното икономическо сжя-!

мивки шм*

ф

се-

ПрвАР в мт —

1Цю*ддивено. агряНИм яад ед
на раярозем
•т
яарм «ме се мпи
НОЩ 1

СГД

кваго яе

во-

Л>>.«*>р»й«в тяхчтв сгарями
цетюст (м ивдеат ■ село в
п-ж»шг и гозя па ом седя*
пя (>4в»е во хштрт е*
отквядт шнереного от дтага
и след мго ш рвяигмт подроАшт м местото отввет. рддрааа; яката н «вкарат яаого
скдаоцсмкосгя. моето аедиага
уа «ивдт. 1/Вшатв

иа

едио от

х* 1га, доязея С ивиии до
П;
ре*
-19ИИ

*А~Оиол. Н-в. който
обиск а посочените се

намират сдедамте ук-

рими
едид ддахиа <ц>*ч' 50 см и тежака С Да
3 златим обии
м 250 грам
миою големи о. воито едтита
е ра«рушена. 4 сребдриа прдчки с дал«мм от 60 до 80
см. и тежина 2 кгр. а един
летен кржет и други игимости
ме са открита. С своят» орли
идлвюст здатвите и сребармв
прлчки. които предполага се
да сж биле некдкм кол
вжй»удиха годим интерес у
п ' иддкАчдии които се редувахл -а ги гледат а о«оаа8

«ом уиревдеяис
Ще 6 ж ддт оп»
г. г.
Шкирпнл до ржчовояот
[оп/омего ма кмота, гд«го се
надевдме да се доберат оо
мм»но фгимали, които ме обогат» варненекмв мм народ
ние музей.
Обрдщаве
вниманието на
п,)оааднйч1ма н селяиа ог околая га. че а мяого даоацк м
влачене на вж«на се краде, а
особено в едак ог тях. м
който имего на собственика *а

мхлч.вамс, се крезе днемо
до 5 кгр. вадих и се продам
по 70 -80 дв кгр Не се ям
прекрати това пладнешко раз
бойничество ще бадем прину
дени с факта и с здасг до се
.пиимдем.
Туос.

ПРОДАВА СЕ
ПИДНО„РОЯЛ“

Сюразумим ТА Са Нааааа
X» 14 до цдрамта
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ДАВА СЕ ПОД НАЕМ
31 поетото ноомосгрввин и
ЩА ОТ 3 СТАЯ яухно 1
[А
ул Амяма 14 6р> явяящяв
иоаяка Азяосна «ма С«о
разув САЩАта адда. 476-1 .1

„варненска поща“

Сгр. *.

хроника

имт е да се облеини репарацмоииия то
вар, което би мтвжрдило освен това по
ложението на днешното правителство, •*'
вжлроси от лолитинесни аа-

И-рите г да Стамбилвйски *
Р. Даосалои си заминаха вче
ра в 10 в половина чась об
ратно за София, доволни от
разговорите см с Н В. Царя.
Те беха изпратеше от овр.
управител г. Даскалов и г.

ршлттр.
^>ТИНА. 7 юлм. Вчера главиокомаидуюзамина за фронта
щия гржцмата ар*
ХАГА, 7 юлий. Тук пристигне комисаря
Красни, член на руската делегация.
БУКУРЕЩ. 8 юлий.

Ангелов.

Вчера в тукашната

префектура се лопучк телеграма и едиа
ужасна буре раврвзила се над Крайоеа.
Стихията е разрушила много сгради. Са
мо к една работилница са затрупани около

ПриСГИГИй и града ни бра
зилския консул в София г-и
Б рмард Инияс,-*цйто ие джржи коиферанс днес • тжргов.
камара и ще заинтересува г да
гжргоаците с завързване тжргоасии вржзкя а Бразилия

МО души работници.
ЦАРИГРАД 8 юлий. В-к ,Еф. Т. Балкаииои ежобщаеа. че след завръщането от
обиколната иа фронта Кемал Паша свикал
важен военен сжзет в саржзиа с предстоя
щата турска офанзива.
Сжщия е-к ежобщава, че между Италиа и Англия било постигнато сжгласие за
аатоиомията иа Мала-Азия под протектора
'ата иа народите
та иа
ПАРИЖ, 8 юли. Според едиа телеграма
от Дублии след потушаването иа смутовете
част от улиците ма града представлявали
димящи развалини.
Говори се, ча Девапера се намирал в
Блесиигтои, кждето се комцеитрирали вжз*
станииците.

ч

СОФИЯ. 8 юлий. Съобщават от Плевен, днес
преди обед в писалището на видните плевенски
адвокати Марков и Димитров, известни в полити
ческите борби като широки социалисти, се е полу
чил един колет.
В момента на получаването му адвокатите отежтетвували от писалището, кждето бил останал
само прошенописеиа им Славчо Герганов Той по
лучил фаталния колет и го отмеежл в лома си.
кждето след отваряне на колета се оказало, че е
адска иашмна. която веднага експлоадирала.
От експлозията бил засегнат прошенописеиа
Славчо Герганов. който е бил разкжсан на парче
та. Намиращите се в кдши жена
и пете на сжшия са били тежко ранени; Експлозията на маши
ната е станала точно в 12 часа
Подробности за сега липсьат
ПЛЕВЕН. 9 юлий Вчера точно 12 ч. града бе
разтресен от един ужасен гжрмеж.гпроизлизаш от
една адска машина която експловдира в домжт на
прошенописеиа Славчо Г ерганов.
Кжм 11 ч. Герганов юлучава едно известие за
пошенски колет, който палмата получава и отнася
в домжт си. При отваряне на колета адската маши
на експлоадирала и раткж.ала тялото но Герганов
и тежко наранява жена му и детето му. Около кж
шита се ежбра грамадна тжлпа. Веднага се явиха
иа местото сжг.лбиите власти, които установиха, че
колета косяш адската машина е бил изпратен от
с Чомаковии чрез гара Чериен-Ьрег
Името на подателя а интерес на следствието
се пази в тайна

С

Взети са всички
не на престжпника.

чеобходими

мерки за залавя

Ранените тежко жена и дете беха отнесени в
болницата, гдето лекарите полагат усилия аа спа
сят живота им
Града е потресен от този атентат.
СОФИЯ. 9 юпий. Снощи мжм 10 и попо■тш наса вечерта, могато се прибирал в
домжт си бившия н-к иа ббществеи. беаопасиост Паие Чумлев, пад - а убит пред доаажт си уп. .Княгиня Клнментгна
до мел.Вайс*. Убийците са били 4 душиI, МОИто спад имаршеиото престжплеиие сполу
чили да небетат.
Целата полиция е ил моам, ио
момент имиак не е ааловеи.

до

този

Не 2 юлий кжм * часа сутринта в петролния
басейн Мята Когпаг1в Кюстеняжа избухнал пожар
от натоварения пареход .Моано*. кейто се готвил
на пжт за Цариград, натоварен изключително с
бензин и минерални пасла Пожвржт е избухнал
според носешите се слухове от запалване на иигара кргато матрозите са били на почивка долу на
кабините си. Жертва е станал само капитана < тур
чин). който е изгубил зрението си и изгорил две
те см ржие. Според ромжнени източници загубите
вжзлнзат на Ь милиона леи

М«* «07.

*

Ндстоятвястйого на д-во .Тра
кия* предупруждава членовете
си. че свиканото за днес 10
часа пред обед събрание а за
ведението на Жеко Занрянои.
„Таш-Долу.*, е без негово зча
ние и нс по негова минциагнва.
Асистента от Виенската У ни
ДсрИ4ТОЛОГМЧ!Ч
асрситетска
(кожно пенерична) поликдинм
ка и бившия такъв в Мюнхен

м Борю ще повторят
неделя вечерта „Джщерят, „
Бвж Гашо-

‘---------

Стамбодайскя, Рамсано. [
т. Давен в друга.
Пжрва жертва на морските
стихия топ лето е 12 годвЕдни реджи
кино.
Нишая Ка
шното ариеиче
успех се вграе а Кап Лети
прелов, сии на гробаря Калрел
Мвдерви Тевтр явтереспяа е.
Агопов — Варна.
шцяояев фяли Червенат>
Момчето — Нишан за в че маска Фнлма е ПР<>шар(,
ра кжм обед е слеало
кжм
с такива опасни приключени
пристанището, кждето са баш
конто поразиаит зрителя
г ар леите ииноноски Вжрвенки
то мисли че гледа едиа и
покрай брега на пристанището
щниска действителност а м(],
неочаквано се е потлжзиалоДи
на кино драма. Представа**
паднало в водата. Нишан не
голем интерес.
опитен в плаването, от друга
страна и липсата на рабо
по пристанището (понеж$ вемчОЧ»- Я Юча ]9Г-> ги.
мо е било на обед) немило
ШвгДшряя
кой да го спаси.
Ню-Иорк
След кратка неравна борба
700- 710Лондон
с морските стихии. Нишан се
Париж .
1256}— 1Л0удавил.
Г .7
Италия
Цариград
Работници след час — два
91*60 92
Ромжния
забелезват трупа на момчето
Германия
31,90 32 Л
над морските вжлни и го наПрага
332 - -----и мм/кдат Трупа иа Нишан бе Виена
----- !72------огмесео в гробището на него Б.-Пеща
1310 13 -д
вите родители.
Майката до Холандия
Югославия.
иего време не езнаела нищо
Белгия .
1188, 1Л»за своето чедо. В очакването
си. че скоро ще се завжрне
Изпмтите пи тукашното аросиижт а. гя бе покрусена, ко
фесионално у-ще .Трудело
га видя хладния труп.
бие* ржководеио от г оа А
Нека на точа промзшедегПеева, са иа привжр
вие се обжрве внимание от
Констатира се голем усви
всички рооителн, които имат
особено в практическия отам
малки деца.

БОРСА

Д-р Гр. Марков пристига
тези дни е града ии и ще
държи публични беседи на те
ми: Половите отношения. 1-ва
лекция: Полови прояви, онани
зъм. проституция и брак. 2 ра
лекция. Трипера и неговите
последици у мъжа и жената.
3-та лекция. Сифилиса и не
Вчера 3 ч. сл. об. пристиг
говите последици у мжжа и наха е града ни около 30 дужената. 4 та лекция: Бремен ии Чехски бой—скаути.
ност, кжрмсис и възпитаване
I
На 7 Г0Г0 в Пловдив поли
па децата.
привие бвамя всвая двя
цията е заловила анархиста
сутрин от 8 ТЗ ч., са ов.
Голее колоездачен с*оор
Касабов който бе взел учас
от 3—в ч яимия XV Ш 14,
се открива днес '* тото в гр.
тие в първомайските сражения
__________ зт- : '
Плевен. От днес почват иадбев Пловдив.
гвалията. в което най жи.м>
Заловена е също една ци
участие ще вземат варненски
ганска банда, която е вършите шампиони М Койчев. Тала редици (рабежи и убийст
во*. и Т. Коларов
Продава се 1500 кв м. оф»
ва в Сливен
ботено место с много овели
Група граждани се отнасят
Един успех иа бярабами- VI уч.. курортна част, зад Су>
с най учтива молба кжм всич
миян до Розенберг; всред
*
ки гражданки и граждани ко стите. Машата варненска пубСправка
лива имаше случай^-по рамо американски
ито са досетела прнбнващвя в
449-3
-3
града ии индийски факир и да види бжлгарсЦа та оперета редакцията.

Н11 шш

и шии

Реш с.чунАч

.Дъщерята на Г>а^ Ганю*. Но
тжзи хубава пиеса снощи бе
дадена от барабанилите на Бо
рю Зевзека, който- е н един но място 300 кв. м. срок?
от авторите на самата пиеса Салон Прошм Сяормукм“
Изпълнението бе така хубаво,
обществен интерес.
от в~12 ч. "Р »• ■
ансанблъка на всички роли без рато рента ,Руисо- УЛ .Ь»
Днес 5 часа сл оо В К >■ изключение
— така свършен, раджа- № 29.
*“-1
ло друма те има футболно съ- че иий видяхме
съвсем друга
сггзаиие на тукашния спортен пиеса, сочна с
тумор и пр.т
клуб -Шиша* клон на елгрт*
лесгиа с своята скеничност.
ния ютуС. .Тича* с русенския
Публиката през целото вре
СИоргев клуб .Напреджч *
ме на трите лейегвнея се яв ■рфвстъвва се вуидм вЙищма*
ливаше. от ш-удържвм смях и ■•сто хяаяда кв ветре зад »
Народната опера.
просто нс и се напускаше теа «арката «еааида за ддрвеи си*»
В пои?делиак прискига и 1- гъра след свършването нд За споралуивяи Ьраиалов. град
родна-а опера § пълен състав: приятното «релище Артистите окото инженерство
463*1
Солисти
оркестр, хор. балет, С1*н от друг играха по-хубаво.
която ще Даде иекелко опер- На първо место греба да спо «вввавяаи^ввва
ни представления
Миниг и. менем самия Борю, който ако
Рвготего.
Аида.
Хофманпви * всички роли. които играе
приказва Хугеноти, Евгений. е така великолепен като *
Амегий. Вохеми и Фауст в лст гзя на дядо Радославов, зна• ор*»«а: ат 2 до 6 ч*»
иив >6щияс*и тевтр
пи. че това е един наш комик 5
след обод.
Народната опера е команди с който можем да се гордеем.
»■•»»
"
р-мчиа да посети в пътния см Бехг великолепни Балканска С
(ИуСАМАТА ПОД
състан специално Парна.
ш )—4*^1
своето пенис. Руменова с ти
Б ХудожесАено отношение личното предаване ча ролята
ПИТИЕПРОДААНИЦЯ
държавната опера е «оставена си. Рибаров с хубавото Из
на завидна висота с каквато лълненис. без иикакжв шарж
нашите съседи немотаг Да се на Гешева. Ами какво да к?<ул Кавааска а
, —
похвалят
жем за родете на СгамболийИ «пращането на операта а ски. комуниста Дамги Бай 1а- Се еткря от вчврв 1 иаяй гд«т1
се течи разпя ивтурвмя #яи*в +
Варна «а през сх зона е
един ню — те всички дадоха по
витая я етаежяао вие*похвален жест
Д4 се даде вече от всяко очаквание.
закуска гоят в отудв*»*
ьлзможн >сг я на
випливТх
винаги ереви*.
Д*р И. П ев.
Д|
н сс насладя на
Р.
С удоволствие се на
най
прислуга
бжр®*
съвлршеннотч) изкуство н ст- учаваме,
че млежрдчени от
С ввчвг: ДОИЛНА И ИИР0®*
раната ни.
пжрвия успед. • барабанмстите
446—2—3
ако наистина той им помогнал
и разгадал нещо да се отнесат писменп до редакцията на
в. • Ьарн Поща* а да сроб
щяг Това ще бъде от голем

ющаагг:
ВАЖНО

31 шпт ишк

12 ши
п шиш
ж\
Ш!цчш 1ип

Ш «МШ МИТИХ «

*°д. «V.

варна, 11 Юпнй 1922 год
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ЕЖЕ1ИЕВЕН ЯЯФ4РН11НМЕИ ВЕСТНИК
<1М

|

06яал«кяя1 I

Сийка Попова Капиипоаа

)

Васил А. Полов
Веичдим
Ко!С-1

Петроадви.

4<>«

1

Петр В. Петранов
« ще приема посетения на Петроеиен

/

480!-1

Петр К. Долапчиев
Iооаой отежгстмие на 12 юлий. ‘*гма
_______________

_________________ >

приема посетител.

I______________________________________

'

Инженер Петр Бончев
Ьииа да приема на имения си пен - Петров-ден *7' 21

Петр Н. Белберов
Комисионер — не ше приема на имения си ден
484-1

по домашни причини

2

КООПЕРАЦИЯ „ГЖМЗА
ул. Бенковска Мк 19, пусна в продажба пре
възходните си отлежали бели и червени вина,
запазени спеииално за летния сезон. Гроздови
ракии. Чист винен оцет.

Пиши м шо и ярНяо.

I.-. I-.

пени маЯ-изнссни

ОБЯВЯВАМ

че в изпълнение на реше
нието от последния конгрес
| на-съюза на адвокатите
преставам да давам юридически съвети, зашита и
водя дела на всички подържниии на днешнат
цружбашко управление
*■
>ша ГЖШ1Л - 1д»и

По случай изселване

продава се пиано
германска система
Споразумение в вестникарската агенция
3
481
бирария Балкан

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни тжобщения)
СОФИЯ, 10 юлий м-рите Стамбогийскн,
Томов и Р. Даскапов, ноито беха е Варна
се завжрнаха вчера в столицата. Днешния
министерски ежвет е разисквал между дру
гото по вжпросите сажрзаин с сеснята на
обществото на народете.
Бжлгарската делегация в ■ ■ловестения
вече ежетаа заминава утре след обед за
Лондон.
Днес след станалите в Варна съвеща
ния между Н. В Царя и м-рите Стамболийсви, Томов и Даскалов се счита като поло
жително разтурянето на иамарата. В свръз
ка с това се говори за предварителна ре
конструкция на кабинета. Ще се образува
временен кабинет под председателството
иа Р. Даскалов.
М-игото- иа вътрешните работи ще се
вземе от м-р Янев, който ще произведе изборите. Счита се, че Турпаиов н Манолов
Де авлезат от кабинета преди изборите.
За пржв кандидат за м-р се сочи Н.
Атанасов.
СОФИЯ, 10 юлий. Б-к .Народ а послед*ии си брой разглежда въпроса за поведе
нието, което ще държи партията нз широ-

й в елегантни плюшени кутийки у

I Пристигаш I! всстннкорското вгенция Н

РШЩНШЙ1 к 1Л.

до бирария Балкан.

«2-1-

в*^рп«

китв социалисти по отношение иа блока,
понеже дейиоста иа блока ще бжд» пара*
лепна с дейиоста на широките социалисти
и насочен. , кмм една и сжща цел
СМпя не иа земледелското правителство, то
широките социалисти ще сжтрудмичат иа
блона.
СОФИЯ, 10 юлий. В-к
Народ
хвжрлн
с открито писмо обвинения против Стамбо
лийски за всички атентати идвжршени до
сега откак управлява земл. сжюз.
БУКУРЕЩ, 10 юли. В-к Вииторул ежобщава, че Бжлгария иема да получи румжисиа подкрепа е имстояваиието й зи излаз
иа Егейско море. з щото инспирирала четиическото движение в Добруджа.
СОФИЯ, 10 юли. Белградските в-ци пре
дават речта иа Лой Жорж, джржаиа ло
случай тжржествата в памет ма Мацими в
Лондон. Тази реч е характерна, защото е
джржаиа повреме, иогато станаха срещите
между итал. м-р иа вжишните работи г-н
Шаицер и аигл. лржв м-р. Балканските на
роди казал Л. Жорж, които турците потис
каха са освободени. Народите които беха
под австрийско робство са сжщо освобо
дени. Свободна е полша, свободиа е Чехослааия, сап одна е Югославия свободна е
и Ирландия, само тя ако иска да бжде свооодна и ако докаже че умее да бжде сво
бодиа. Мациии право е казал, че иа другия
ден след оедобиждението иастжлват опас
ности, които са по големи от тия пр« ди ос
вобождението. Аз виждам една голема оластиост в тон, гдето освободените наро
ди са пжл-и с подозрения един спрямо
друг, пжлии с недоволство и умраз . Ако
това положение проджлжи, в Европа може
да избухне ноа вулкан, и който освободе
ните народи могат да изгубят свободата си
и затова те са/уи ще бждат аииов чи, но аз
се надевам, че аеликата миежл за братство
между изродите ще спаси света от подно
вяване* ма иалалион
войни.
БЕРЛИН, 9 юли. 3 и из за защита иа
I републикаоа бе гласуван. Членовете иа
! бившите мллдетсл ни династии, провинени
1 н нарушение и * този закон ще се заточават, членовете иа същите дмтттмм, които
живеят извжи предалите иа републиката не
могат да се завмризт освен с разрешениет
иа правителството. Закона има сила за
5 години. Вследствие гласулдие този закон
в цяла Германия са ставали кжрвааи сблжеквания между леви и десни елементи.
Има множество убит и ранени Постанов
ленията на закона за р зтуряието на воен
ните лиги и организации е бмл посрещнат
особено враждебно в Лайпциг, гдето са
станали голем- сбмвамия, последвани с мно
жество жертви, В Глайвнц, Горна Силезия,
са станали инциденти, има убити още неколко дути.

№]Ш111ШШи1Ь№
(Ишм»ч лр*а

ргх» М|И.

Н* Н того ■ събота при
стигне ■ г рядя нн г. Всрилрд
Игнлс. Бразилски генерален яоисуч в София
И една среша с нашия ре
дактор. той Ле така любезен
да даде следните осветления н
да начертае в общи линии ед
на база на търговско в ико
между
номическо сближение
малката Българин и обширна
та и богата Бразилска федера
тивна република
2 (Бразилия е една екваториал
па страна с неимоверно богата
природа. Тя има пространство
8 инл. и 500 кил кв. км с
едно население от *?.65<»,000
души Офнпвалиия език е пор
тугалски, Ако тп би ямата гъ
стота на население на Белгия,
би требвало да има I мнлнлрд
и ТЛ мил жители, ако би има
ла гжегота иа населението иа
Фракция бя трябало да има
622 милиона, а с гжегота иа
Германия 955 мил жители. Тя
е рядко населена страна но
при 1ина на сяоя екваториален
климат и гоаема горещина До
преди 30—40 години Брази
лия бе импермя. а сега е фе
деративна република па 2! еже-

лянеяя тяги
е! гол наета ма Бразилия и иайголтммя .• яежги иейи порт е
Ря*>дш Жамейро с еано насе
ление от I мил и 550 жали
ли жители, няй-хубаяин град
на снета Лругя по важни при
станища 4 анПа зло . Бахия. Пер
•чибук о Рмо-де Ла Сюл де
! рас и други

Даваме теля бегли бележим
тл Брамлая. която малко е

позлата всред шпрояжте нася )
Бразилия е една (трала с
бог а го зей 1е делне я с гракал-^
ни природим богатегжа Тя про
илвежда по аечг сурова мате
риали и едва през в след вой
ната се надига едно по-сялно
индусгрилто лаяжеяме, заяия
г Консул ъг
Ог сурозигге материали иа
пжрво мтего сл каучукът. прон1ясждан от »мазоиск1гте горя
Кафе и ориI от безбрежните
плантации богати с води. ка
као. маслодайни растежни, ра
нни. хинин и др медишмили.
Навигациите хе иаунуиа само
заемат около \ мил кв км
вжн от 39Б вкд» дърлете и
расттммч употребява ми м ин
5 БЕРЛИН, 9 юли В райхетага дебатите дустряллни и медицински пели
Ь дяа
и- от салата *емч е
вжрху чегерхте ни герпел.зции за мерките
бработема. Бразилия е ботата
да замазване републиката в началото се
развиха слопойио. обаче, когато депутата с водна сила Тч има водопа
популист Кунов взи думата, за да защмтй ди И1ЧиС1«чани на '.0 миааома
Хииденбург, станаха бурни сцени вслед конски сит. от колто е из
ствие иа което председателят бе примудеи> ползувала само , «
Производството на кафето
иа иеколко п * ти да изпразва тр • буните
В Пруския Лаидтаг станаха сжщо бурии с г/авнм * <и ласта ва Самсцени между комунисти и националисти. Паоло Износ».г иа кафе от
Понеже неможа да се вждоори спокой I Бразилия е елин от пъ.Чинте
| иа стега Ор«я*т е по-добжр
ствие заседанието с«6 вдигна.
,

„ВАРНЕНСКА ПОЩА*'

Стр. 2.

АТИНР. 9 юл*. коронния сжвет реши
по качество от италианския.
Захар се произвежда също д! се изпрати веднага ултиматум до Дигов големи количества от зях «р- ра, в който като се посочат гржцките иска
вата тржсгмкл, което е но* ния за мир, да се иска да бждат приети^от
еатеиа и по силна ог оная от турците. В противни слрчай военните дейс
твия ще се подновят.
вреклото.
Произвежда се също л*мук.
СОФИЯ. *И> юлий. Пано Чуклев падна убит
масла за машиви, минерал н се
пред самата ерата на .къщата си. Той идвал от
вопаяг и др.
По обширните и безчрайнн към изхода на улицата и носел в левата си ръка
тропически гори пасат мялио книжна кесия с зеленчук Върху него е стреляно
ни стада добитък. И еди^ог насреща от близко разтояние. от което личи. че
важните сурови материали
убиецът е чакал жертвата си Чуклев е застрелян
гйоиът, който се изнася Ан\ в главата и гърдите Първия куршум е пронизал
глия ■ Франция, къде го сг черепа му , а останалите два — гърдите. Смъртта
преработва и изпраща пасве^ е последвала моментално
та като французин и англш
Убития е паднал с крака към вратата напреко
ски гйои
ща тротуара Черепа му е разбит и е изтекла мноПроизвежда се гогемо ко- го
ъв След извършеното престъпление убиеца
личество тю поя, който е го- 5СГ
по улица -Кл имен ти на“ с револвер в ръка.
доброкачествен от българския викайки .дръжте разбойника“. Той свил по буле
Произвеждат се наигрззлачни вард -Фердинанд' по направление нз II! участък.
плодове. Произвежда се сжщо Според свидетелските показа ия убиецът е изчез
прочутия тор Маганез.
нал покрай застроената ок;> палата към еврейски
Това са накратко матерна те гробища.
*
лите предмет на произзодст
Сноред думите на проходяши по улица „Кли
вого в Бразилия.
ментина*. и на децата, които са изгреели близко
— Аз, заяви г. Консулът и са видели от близко убиеца и схванали чертите
работя за завжрзване а тжр- му. след като започнал да бяга веднага е бил по
говскн и екокомнчески вржзки следван от други три лииа. които съшо викали
.с България, за улеснение на .дръжте убиеца“ и изчезнали заедно с него и не
един внос на кдфе, захар, са се обадили вече. Предполага се че те са били
ориз, каучук ' памук, гйон, ял- негови съучастници.
текарскн произволи и пр.
Убиецът, който е бил виден от няколко души
Но и Бразилия би М01:ф да е млад човек 23 2-4 годишен, телесно пълен и с
внесе продукти от бжлгарско широки плеши. облечен в черни дрехи с късо пал
производство. Преди всичко ро то. мека шапка, с голема периферия и с бръснати
зомо масло, пашкуни. бжлгар мустаци
скв шевици н бродерии, плг
Когато е било извършено убийството най-близ
тове, пржсгсни изделия и пр. лия полицейски пост е бил при спирката на Кня
На пжрво време може да жевския трамвай, разтояние от няколко стотин метра
се уреди стокообмена по при
Иа кръстопътя на „Кн Климентина* и буле
чина на шанжа.
вард -Фердинапп* при*театр . Ренесанс ' не е има
Би могла тази обмена да ло никакъв пост. Участъците II и II са по на ня
стане по ефикасна, ако сс колко стотин метра от местото, отдето са изчезна
сключи една митнишка конвен ли убийците.
ция между Бжл! ария и Брази
След к*по е било съобщено в участъците за
лия по образец на оная меж извършеното убийство стражата от II и III участъци
ду Белгия и Бразилия.
е била вдигна!а и блокирала кварталите ..Княгиня
На 7 септемврий т. г. по Климентина . бул. .Фердинанд“ и .еврейските гро
случай стогодишнината ог не бииа*. Диренето по сега не е дало никакъв
зависимостта на Бразилия се резултат
устройва 8С< мирно изложение
в Рмо ди Жаиейро. За изло
СОФИЯ, 10 юли. едновременно с убий
жението е поканена и Бългз ството иа Чуклев с бил убит на пет крачки
рия, ще приежтетаува бжлпр от входнат* враг. на централния затвор
ския м-р г. Омарче^ски.
главния надзирател иа затвора Ив. Иванов.
Джлжа да заявя каза той I
В девет и поно ииа часа Ив Иванов
че е неверно съобщението ь„ идящ от дома си, отстоящ бизоо до аасофийската преса, какво г-н твора е бил срещна. • от колегата си Ганчо
Омарчевски щел да цриежтет- Везиенков и заедно с него се отбил* в
вува на чествуване паметта иа близката кр/«%чма. Сгец като се почерпили,
Христофор Колумб, което ше те тржгнали кжм з твора. Когато стигн ли
се ирдздиува на 12 октомлрн до входните врата на затвора на 5 6 крач
Т. година.
ки от лостовия иойиик, две лица ги налаЗа улеснение връзките меж дат м отправят револвери* изстрели към
ду България и БразЦлия е от Иванова, като го повалят тежко ранен. В
крита в София .бжлДаро-брз ораха си Везне к-в избегва ц се скрива в
зи-зско сдружение*. което ра за1вора, а убийците «зчезват към бирената
боти веч? в това ьаправлени*. фабрика Македония.'
Същ<) така е открита в Си
Лостовия войник не е *ог«л да се при
фия агенция .Американа-, коя тече на пемощ поради мигновеноста иа ра
то дава своевременно сведения зигралата се сцена. Иванов е бил ударен с
за цените иа кафето и други два суршуиа а глалата. Отнесен с бил в
артикули, сжщо и полиги Климен ниската болница за пжраа помощ,
чески сведения в съревнова а след тоаа е Александровската. Положе
ние с агенциите „РаЙтер', .Ха- нието му е безнадеждно. Предполига се,
вас“ н .Стефани*.
че убийството е дело на ли но отмъщение
Г-н Консулът ни уеери. че извършено от ня ой бивш клиент на цен
Бразилия би могла да помог тралния затвор, в управлението на който
не н финансово България с убития се е отли авал с судовоста и упражедин по чувствителен з^м.
•явания от него режим. Арестувани с няТой е останал крайно дово- колко лица
лен от обиколката си из Бжл*
СОФИЯ. 10 юг.ий По атентата в Плевен съоб
гария и му правело •впечагле
ние трудолюбието на нашия щават апж-нистраиията е заловила следните лица:

1

г

нзрод. КОЙТО СЪСИПАН ОТ в:<й

нятА не се отчаял, а се е от
дал на един безпримен труд.
в конто е залога на неговото
бъдаще.
Г-н консула верал, че ед-1и
«и връзки с Бразилия ще бъ
дат твърде благотворни за
нашата страна. Още вер.»^. че
амшето прввнтелаво и тър-

говечите кч-.т.юае в сгр. • .та.'
компдаии ла могат да 1.ма.
тръгвайки по пъ. я на сС .нже р -ис ае и в Черно море.
ннего с Бр.л лия ,це сп <могНие благодарихме нз люиатза закрепването и ••аси.иа- беЗ|.остз на г. консула и се
»«Гна^>ъ иар:.я и стопанско и разголихме с верига в
едни
икономическо отношение.
переспективн благоприятни за
На първо време требва да наша.а страна от сближение
се уреди въпроса
транс::ор- с далечната американска ре
га, щото бра зил ф.ит? параход- публика.
Л

/

.

Еро* 908.
Пена Тодорова. Тодоров - и Динков. Те са ц
правили признания, че действително са изпратил
колета, но че те не са знаяли какво той сждър*а
адската машина, като казват че този фатален
лет им бил предаден от други лица срещу изве?
но възнаграждение да го предадат на пощата.
Арестуваните са дали сведения зе отличител*.
те черги на лицата, които им дали колета
Започнато е следствие-

ХРОНИКА
Днес се очаква да пристиг
не в столицата един итзлиян
ски зероплан, нссящ 4 жур
пластя, двама сенатори и две
Ина, конте предприемали въздуш ю пжту.*вне на изток.
Техния. чпжт е Рим —Белград
София, Цариград. М. Азия.
Нашите авиатори г<9Умт
тържествен прием на 'гости*е.

ФранцуЗгШЯ консул в Варна
е ежобшил на Бариен Тжрг.
Иидустряздна Камара, че пЬ
п вол постъпки .-е на тжрг.
аташе при ф:ан. легация в
София, параходните компании
Поке и Фресшне се съгласили
да направят значителни отстъ
пки върху цените н» билетите
от Варна за Марсилия на бжлгжр. тжргчдрци, желаюши да
посетят колониалната изложба
в Марсилия.

Храната Ъ мжнаегирч с срец
изплащане.
Народната Опера в Вазщ
Днес пристигна Народи, о*
ра от София. Довечера «р*
то представление в Легии Об
щински Театжр . Минй*|ц* гт;
ра в 4 действия муз'. А Том
Утре .Риголето“ опера
4 действия муз. Верди. В та
тжр Райков, кждетр сж ещ
мерки за охладяване на сал**
Културно тжржество уч
гражданския юбилеен кого
приготвя тържествено отри
иуввае на около 90 душв уч
тели в града учитедегвуви
25 в по-рече години По п
зн случай редакцията на .Цц
ненска Поща* готви елеци
леи юбилеен брой, който л
бъде пуСтнат в деня на тд;
жеството.
Завчера ся. ой. слугюш
на тукашния гражданин Мана
К. Джанев — Тодора Каре
ф ялова Филена от с. Бяла, I г
годишна,
неопитна а пла
ваието е вземала лае кратуи*
и е огишла кжм женските 6*
ни. Тя се е намирала н
едно почетно разтояние
брепа, когато кратуните сео
кжсиали н тя изостава 1
произвела иа морските
без да може да нададе *
за помощ, Тодора веднага с
е изгубила в морските дллйо
чини. Неколко часа щлолагг
и търсил, обаче иалразАно
понеже долните течения *
водните пластове са я от со
далеч. Трупа биде искараи*-,
ва тгз.г сутрин

Нлетвата на доброволците
На 9 тото сутринта младите
войници доброволци ог 16
Варненска жандармерийска .дру
жина положиха при голема тър
жественост войнишка клетва.
Кжм 9 часа> младите д бро
волни беха построени на площадл пред казармата в присътфвиего на другите части от
Варненския гарнизон, иа духо
аенс.витг и на многолюдно
гражданство.
пристигна и Н. В. Цдря от
Евксиноград- След молебена
илжрт т« се клетва!Л при 1ър. ЖсСГн. на церсмс > ия.
( Н В Ц ря държа прочувБългарски жечени съюз с*
егвена реч кжм млади: до
бр в >.щн н ги п.1здрзвн след ква своя XVI ред. ко грес
което те минаха и цер. м“ниа граеа Конгреса ше се огчр»н
ма 16 т. т. в салона иа
Лен марА
•"""След иирада М В. бе нгеен тр .Лада* IК.. Рамков) и и
па ръце ог старите очжлченц^, продължи три дни.
[До абг.ш-бнш му
В тунащиото финаисое » «
ря млени* нрез м. м. е .тоез
Колоездачния събор < Пле
пали симата 1,335 375 лв <
вен, ОТ .1 :\Г* ри 1 н.. 9 ТО! 0 С Н. Йкоято 1,073,181 лв. е ;
Л М.1 . ъ; кс ст«ен ст
Прис преки данъци, а осТамаля
тигнали са и Плеж
бегачите ог глобя, от държавни мис*
от всички град. ре и паланки
и дрнз България за да вземат V
Убийство е
жршеш »
час,:с ь г леми.е състезания.
ад *
Състезания, а са започнали Землището на с. Ду
с юношките иадбегвання в ко- днйско Смяил X Мехм?д>* ’
тураия е убил Асзн АЗ**
лллрум. н 5 < бкко.ши.
С елии «рлка телеграма се също от Турция, понеже
СД " щ на. че първа и трета леднии му се заканил да/'4
яагр д. ог ЮЮШКОТ0 вадбег претрепи н постоянно
иан- с. с .ечелени ог варненс следвал.
ките боачи юноши.
Тунзш-ото у ш'«о н во е ре; ;ию щото у-те да се назна
чават без конкурентни изпити
,по раншното му решение се
счита^ невалидно.

ШШГш!И

даяскя аа ръка, с златна «еРи*
ма е изгубен между бжфв™ морската градина и осяваме11
училище Судина. Умолява с« о»>
който го е намерил да го пРи
стави в администрацията на в««

За посетителите на духов
нмкарската агенция де бмр*Р^
ния събор в Рилския манастир Балкан срещу отличие въз*^
Всички се каняг днес, вторник, раждемме.
46»-‘
н 6 часа подир обед в цър
копння салон нз събрание.
Тръгва се нз 13 того, чет
въртък, с вечерния елак. Сбо
и ит|Ш11и«п ■ лши«*
рен пункт тарата — 8 ч, ве
приема болни ясени деи
сл.>6$черта. Всеки да си вземе одечсутрин от 8 -12
ло и дебела горна дреха, ба
от 2 - 8 ч линия )XV.
. Че «4472—г^з
гажа да не надминава 15 кгр.

н и. *. шша

7*

✓
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варненска
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Нгаши пл|и Ь Ш.
...

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФ09НДЦИОНЕЯ ВЕСТНИК

оиааа •ат I

1* I лнл гп^иня 180 лена; т
месеца
а IНЮ л см ; »л 3 меееия »-0 ва

Ршиш типа Ь И.

ЦЕНА 1 ЛЕВ
ЦЙГА

„сремиха"
Специалитет „Енидша“

в елегантни плюшени кутш»
Пристигнаха в вестникарската агенция
до бирария Бапиаи.

Ш-Т-3,

Ойявяемял I ао . V ли кмлтатси г.м
приставеха т I лея на аумя

Свещеник Петлср Икономов

ПОЛОЖЕНИЕТО Сшношение наеми

Дал го готвещия се блок на
трите партии обединена, демо
кратическа и ралиюлн« е де$ОФИЯ, 11 юлий На 24 т. м. Камарата че факт свършен Товори С%
ще
Явна благодарност.
събере и ще заседава неколко дни че блокът е едио уфкво ци
Подписаний, Костадин Христов от гр. Варна, из за да гласува неколко закона. След което ментиране заружеиие, чиито
казвам моята публична благодарност кдм Народно тя ще бжде разтурена. Новите избори ще цДли па първо време ЩД са*
то Осигурително Д-во ..Балкан” от София загдето се произведат през м-ц Селтемврий. кога- да се бори за запазваме кои*
главната му агенция В. С. Явашчиев и Ое във то бжде примАршеиа полската работа.
егитуциомвге свободи в стра
При разтуряне на камарата ще станат ната и да работя за пад мото
Варна, веднага ни изплати сумата 105.297 лв. за
и
неиои
промени
в
кабинета.
Ще
се
обра
опожарената водна мелница, находяша се във с
стопанско, икономическо в пра
Влахлари (Варненско) и то на следния ден сас пред зува един кабинет д'афер под председател вово стабилизиране ни
ството
на
г.
Р.
Даскалов.
В
този
кабинет
гария. Така са ставен блокъ?
ставяне помирителния протокол между мен и нае
ще влезаг М. Атанасов, председател на ка преди всичко е една сила ва
модателката на ВАпросната воденица
марата, Хр. Стоянов, гп. директор ма тру партиите на богатата и средна
гр. Варна. 7 юлий 1922 г
довата повиност и А. Ботев, бивш м-р на
Пострадавш К. С. Христов. железниците. От сегашните м-ри не ще вле- класи в страната. Той обеди
473—2—2
нява по такъв начин асички
зат в кабинета Турлаков и Манолов.
ония сили. които има защо
Разпределението на министерските порт да са недоволни от управле
фейли не е още направено, тжй като е нието на замледелците
ожзможно да излезе още един от сегаш
Защото последните с ц*4аните м-ри. Предполага се, че Н. Атанасов та си законодателна дейност'
485-1-1 ще вземе вътрешното м-во, а Хр. Стоянов доказаха едно: тежкия джр
на бл гоустройството.
жавен товар гряба да 6адс
СОФИЯ, 11 юпи. Репарациониата коми стоварен само вржз грал^а, а
сия е вржчила нова нота на правителство цело едно САСловме да се то
то, с която иска да се замени чистия при лерира често твърде фрапант
ул. Бенковска N9 19, пусна в продажба пре
ход от мините в временната листа внесена но против дадените от
възходните си отлежали бели и червени вина.
в камарата с брутния приход от мините. туцнята широките права и сво
запазени специално за летния сезон. Гроздови
ТРЯБА ДА СЕ РАЗБЕРЕ, СЕ КАЗВА в НОТА боди Сега иаш*я "политическа
ракии. Чист винен оцет.
ТА. ЧЕ ТАЗИ ПИСТА Е САМО ПМРВАТА живот се избистря.
Съотношението м политиСТАДИЯ КЖМ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДНА
ските сили з страня та асе
ОКОНЧАТЕЛНА ПИСТА, КОЯТО ТРЯБА ДА
СЖДЖРЖА, ЗА ДА БЖДЕ ПРИЕТА, ВЖН по-ярио се очертава.
От една страна имаме яем
ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ПРИХОДИ, ОЩЕ И
КПАУЗИ *А КОНЦЕСИИТЕ И МОНОПОЛИТЕ. леделския сжюз. срещу иего
Репарац. криза пак избухна и сега с ед блока, а срещу асички кому
на яснота^ която изисква една определена нистическата партиа. Нека не
позиция от страна на правителството. Как се забравя и вжзкрАСтающата
& Уагпа (Веих регаоппев) сНегсНе
ще погледне то на нотата не може'' още да и опомня юща се либерална
се каже, но тя изтжква на пржв} план се- партия, а некъде по средата
широко социалистическата пар
риозноста на положението.
(аивв! сшвшаФг) Реагираме ои 1_еуаптия. която е зашеметена от
СОФИЯ, 11 юлий. Българската делега удара, който й нанесе власт а
Ипе. йеталбех 1а сНгесНоп бе 'а
ция за заседанията иа обществото на на и сътрудничел аото й с бур„Уагпепька Ро$(а“.
1-4.'
родите, които ще се открият в Лондон на жуазиите партии в управле
нието Политическия живот в
17 т. м., замина вчера сл пладне.
В делегацията влизат
пълномощния Ьългария върви днес в един
м-р в Белград К. Тодоров и неговите сж- у си леи алюф. Тола показва, че
СЕМЕЙНА БИРАРИЯ „ПРЕСЯА8" Д ветници генер. консул Д-р Нейков, полков. предстоят в близко бждахце
Нойков, проф. Милев, секретаря г бернска важни борби $ всички поли
Съобщаван иа имогобройила са ипвонтояа, I
та легация Ников и бившия пжлиомощеи тически лагера цари оживле
че от ачера ааиалаа цаната иа бирата!
ние И въпреки изявленията
м-р Симеон Р-дев.
РЕГДП 3 ЛЕБА
ХАЛБД 6 ЛЕВА
Вчера по обед те имаха продължител- на I да м рнте. че криза иема
ТОЧИ СЕ ОТЛЕЖАЛО ЛЕДЕНО ШУМЕНСКО ПИВО I
на среща с м-р председателя г. Стамболий ••е е никак чудио до 2—3 ме
ОТ 0*.1л|>АЛ1сЛ.1
ски В тази среща взеха участие и пълно сеца да бждем изправени пред
4/4—2—2
шяшшшшшяшшшШ мощния м-р и Букурещ Фичев, в Атина Ки- едно ново политическо ежетесимов, а така сжщо и управл. легацията в ♦ание. Това политическо моби
лизиране. което става в раз
Атина Кжнев.
В сръбската делегация влизат: ержб- личните политически среди в
страиата е признак, че скоро
скя
пжгиом.
м-р
в
Лочдои
Гаврмлозич,
в
до
Споразумение в вестникарската агенция
Берн Йваиович, в София Ракии. Сръбския ще бжде изправен народът да
481-2-3
бирария Балкан.
делегат в репарац комисия Бошкоаич и каже своята дума за кой да
притежава власга утре.
сръбския военен аташе в София.
Варненски Окръжен Лек ар___
Преходното време ми|ШМ,
Предполага се, ме заседанията в Лон
наближава кипежжт да се по
дон не ще траят ио-вече от 2 седмици.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1040
успокои и да тржгие страната
гр. Варна. 11 юлий 1922 голина
СОФИЯ, 11 юли. М-ра на народната про в нормално рмздятие, за този
Управлението на Варненския Окр Лекар обя света Омарчевски проектира да се прехвър момент точат оръжие полити
машина
лят някои от факултетите от университета ческите партии.
вява. че търси да закупи една пишуша
[-Мдлер“ малко употребявана. Споразумение кание- в провинциятг, като се даде голема само
4^1
.
стойност по уреждането им с участието на
^еларията в работното време.
1П1ШШ 3№ -Е1Ш
всички професори и лектори.
От Управлението
не ще приема гости за имения си деи*по причина на
жилищната криза.
4нч. II

(Телефонни и телеграфни съобщения).

Чехословашкия консул в гра
да ни г-н Иос,иф М. Кадлеи се
завърна от отпуската си.

КООПЕРАЦИЯ „ГЖМЗА

ПйшйМ на едро и Мио. *п-2-5 Цгмн най-кзиосни.

РапнИе е(гап$еге
гпепадеге

Г По случай изселване пр°Т”си“ и“

3А ЗДАНИЯ

ПРОДАВАТ СЕ СКЕЛЕТИ ЗА ПРОЗОР
ЦИ И 1.ДНА КАНЦЕЛАРИЯ. СПОРА- '

- ЗУМ ПРИ ПАНАЙОТ ЯНУШЕВ, 6 СЕПТЕИ. 24.
490-1-1

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

СПА *■
ЦАРИГРАД. 11 юли. В-к Илери ежобщава, чв гжрцмте «л решили да провжлглаеят
автономия на М. Азия, която ще се обяви
като независимо кляжество и ще се упра
влява от грлщиия принц Никола. В Смирил
ще се свика народното ежбра-ие на княже*
стяото. Гржцката армия ще са аамеии с 75
хилядна войска, ежетавенз от доброволци.

7) Дружество на инвалидите, 8) Учитввеввтв т*ш. »■>
ат гарнизона. 10) Запасната офамра П) 1............
12) Добруджанската органааам*. 13) Ваидвисиати
I. В: 3».
14) ТраииЯеиата оргоназ^М*. 15) Сввртшта -7------наягчийсяи н ' првфеснвнаава аргнчаима а 17* Г|
« ••чет
В леки а лесно на шествието 1ме бжлат наредени
иипн <1Г българските 1кмназии. прш иммазии.
училища, ручДОта гимназия, френските
немските и турски у та. Шествие» се опрени не уж Пресени--*-:-..
Ле
“
Театр еете
« ле»
Ц-Борис, 6 Свптечирив и Сли

БЕЛГРАД, 11 юлий. В-к Политика ежобщааа от Велес: Джржавннте чиновници в
Щип и Кочани са подали колективно остав
ката си от джржавиа служба. Причина на
тави оставка е, че чиновниците не могат да
служат при хаоса който владее в Македо
ния. Чииовинкжт не се счита защитен в бе
зопасност, поради комитаджийските напа
дения, понеже правителстиото не е в по
ложение да го защищав.:.

С?сл което ще стане гжржествеммото честиуилие ка юбмлири ч т
страна на 1) Градения иевт ■ представителите иа
власти: 2) кмнзевиия воаитет; 4) представителите иа
теле и учителските дружества, осяоеио и класно: 4» Т
иаиара и последователно от врсуниитеиитг па учагтиутаиняе а
шсстинето корпорации. ! 1о липса на достатъчно место и Л*ггнт
т агр ше клечат прелстаиителите на официалните власт*. грижяи*. П; .ТО И КОрИОрЯ ините,. а останалата кан от тг-тра чап от шест
нпего ще се <аб.1вл*аа н морската градина, I дето ще вог иопввг' тс н ше свирят аоеннит* Ду

ЦАРИГРАД, 10 юли. В-к Проодос ежобщава, че приеждата срещу демократите в
Гжрция е предизвикала големо брожение
в цялата страна. В всички градове са ста
нали внушителни митинги' против правите Ч«
ството. Кабинета е изплашен и иска да по
милва о ждените.

■*

'

ПАРИЖ, 10 юлий. На в-к „Таи“ теле
графират от Букурещ, че ромжн. правител
ство е натоварило ром. пжлном. м-р в Па
риж Виктор Антонеску дз протестира пред
фраиц. правителство против наредбата, по
силата иа която в междусжюзническата ко
мисия в Цариград не е допуснат ромжнекмя
представител и да заяви, че Ромжиня сжглежда в това положение проджлженне на
системата, която се ежетои в това, че се
изключват в важните разговори между
сжюзниците главните заинтересовани стра
ни, щом не принадлежат между великите
сили, система, което не е дала до сега доб
ри резултати.
Сжщите нареждани 1 са дадени на ром.
пжлномощ. м-ри в Лондон Рим
ХАГА, 9 юли. От един таен оолшевишки
документ публикуван напоспеджи в иекои
тукашни вестници се вижда, че Красни по
лучил иалосяеджк наставления за страте
гическо отстжлление по сжветския полити
чески фронт.

1

ЦАРИГРАД, 10 юли. В-к Проодос ежобщава, че американската флотт^ к<;ято_се на
мира в Цариград е заминала за Ню-Йорк.

Погребението но П. н^клев.

-
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П
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II. СЛЕД ПЛАДНЕ и ВЕЧЕРТА

Градинско

Кгд*

Увеселение

От Юбилейния Нвшгет

«дра

Оург
ав
ог
Ти*

Свери»

*
Де 7 и»

х р о н и к д.
На 9 т.

м

ка

игрището тжрповхя. тжряовии и тжряовскй ^егйпяе на учредггюию
събрание в бирария .Кристал*.
Като сжрадваме това хуба

„Колодрума се ежетоя футбол
но ежете завие межлу нжрвите
тикове на спортен клуб. Шип
каклон на С. К. .Тича* и
спортен клуб
„Натред* —
Русе. клон на северобжлгарската спортна лига
Резултата о:
състезанието
е 4.0 в пол'3 «а .Шипка*.

во нлчинанне пожелаваме
пех ог самото начало на
говото образуване

Ризул ати от оиончатевния
изпит е учителския институт и
образцовата прогимназия Има
ме веяс пжрвия випуск от от
крития преди две години висш
педагогочески курс и образно
ва прогимназия, Ето резулга
тите от успеха на явилите се
на окон ■ателен изпиг кур^сти:

нивпвв

сугут* т 4 Л чц. сх Л

ус
не

Очаква се наскоро да вря
стигне парахода с гмеркк&яеките лордове, които с собст
Пристигналите на а г ч 27 вен параход са предприели
души - т Чето: ав и;ки Скаути всссгетско пжтешесгвие.
- Прага ще (станат н гради
Пристигнаха в града ни 46
ни а понече от 1 месец, кз
то за целта се установиг на ученици екскурзианти от Раз
градската гимназия.
лаГср в една от н^й хубавите
фесгносги п гколностл на Вар
От немоко дена насам и >ра
иа. Преди
а с . -У1 нзшкт да пи гостуват 94
учелвим
скаут* — Варна ще се при екехурзнзнги от Софийското
съединят кжм тия на Чехос- механо-ихиическо у ще
вия и прек-фат определено
врем; вж| от града на лагер.
Чсхославашчитс скаути са

■

вт з 6 *, яжте ага
472—Л—Л

яа *
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■ «г г я •
с*д ми.

1

;

I
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а
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Сюямкяеяае *« Сз
Властите оше не са злезли в дирите на убий 6Н.-.С П0С.ТЙШ01 г-н 111к >р 1ИЛ.
Я» И II имрюят«
I й им Обещал в най близко
ците на Чуклева.
В цжрквата ,Св. Спас . кждето бе изложено бждаиЗв да предприеме архи4‘.ски разкопки с тех.
телбто на покойния се отнесе на ржце до църква 0 ;
та вСв- Неделя", дето се извърши опелото
Понече о^ЗО души, прииадза юстоии ииввостввв* •
Хиляден народ начело с централното бюро на н жлщи
лжм ж^нда^мсрийскоща от 3 стаа
«
демократическата партия съпроводи ковче!а Имаше то отделение по ред ежоора
Г) Явили се иа изпит 78, ул Асенова 14 1р> ялмш*\
много венци. След опелото беха произнесени ргчи жения са
н^дейСЕВунали да 2) Издържали измта си с от- кое»'--! Н*
«»•
в* )
от Митрополит Стефан, Н. Мушанов от името иа бждгг увозненн Заповедта за
личие Й души. а именно: Ба- разум мщата кхша
демократич. партия, от з^д^офинерство Д р Тумпаров
увадкенке о им с полу'к на от
Телото бе съпроводе;тб от хиляд о множество до надлеЗкио; о
място и сжщите
гробишата, гдето съшо се държаха речи от столич
Вирне нско Окръжно Трудово
дтче предава! предадените нм
адвокат А. Палийски и Павлов.
нещи
По време на шествието към гробищата всички
магазини по ..Мария Луиза" беха затворени и с
Народната ?пера снощи и
това търговския свят отдаде почит към трагично НССС с тотем успех операта
гр. Варна, Ю юлий 1922 гол.
загиналия Чуклев
*
„ Минйон“ при един чанмлно
Обявява се на интересуюшйте се. че ьа I? д>
художествен анелмбл
го 9 часа преди плапне в Варненското и Ш»-*“'
СОФИЯ, 12 юпи. Сжобщазат от Плевем:
Дппечерв ще се дтдг . риско Окръжни Финансови Управления, ше сс дакт
днес заджржаната от полицията Пена Ива голото" ог В орди
в театр
веае търг с тайна конкуренция, за доставк*7* *
нова направи нови разкрития. Тя призна Рамков. Взети
са всички мер
хранителни и фуражни припаси, нуждни за
участието нд мжжа си Гсио Тодоров к то»и
ки салона да бжде пр| хладен
ленията
на бюрото, за време от 1 юний по 31 ,оЛЛ*
атентат. Той обаче още не е заловен. Де
Н. г. Офертите ше се приемат до 10’: часа пр л*
пото е предадено из следствените власти
Стопанското У ще _ Трудо
При обиска направен в дома иа Г. Тодоров любне' днес открива в | Ча- съшия ден Брашно пшенично рандеман 0О">
намерени са взривни вещества.
сг в езлоиа на училището на кгр. — 360.000 лв.: Месо агнешко 14 000 кг? "
280,(ХО лв ; Свинска мас 6.000 кгр. — 240000 л»
л но .Майка* изложба на из
Сол морска 300 кгр-— 3.000 лв.; Маслини 1000
работени ог ученичките прелГДМ1ИП Юандеин Канчтет » Ччитедмте I гр. Вирна. м‘.чи Изложбата Ще трае 2 г 180.000 лв ; Сено 30.000 кгр. - 100.000 лв Ъ*
*мик
или овес ЗО.СОа кгр. — 200.000 лв.; и Сол
ДНИ
менна 260 кгр. — 9.100 лв.. Залог за правоу^асТИ!
в търга 5% от стойноста на всички отделни про^к
Научаваме се че тжрноьцн
3» т*рмеетв,та на 12 юаа»' - Летровдса
1922 год по сд.ча»
ти. Поемните условия и. книжа могат да се е*8*
ХМиеа на учатеаата от града о 25 и ловено годашна унатед дейност конто са едно мнозинство в
всеки присътствен ден в домакинствата ■нвхВарпс’1
града пи ийат хубавата идея
I ПРЕДИ ПЛАДНЕ
и Шуменско Окръжни Трудови Б)фра, а в
I. Обрдзу.пне на ш егвиего. ча площада ПР-1 С*<Ч»[>на1а пжркв.1
да образуват
В.-Тжрновска
е 81 * часа сутринта при стеднии лж
совото Управление
в деня на т^рга.
рет
задруга с задача уулгурчп бла
го-в< рителни.
доставката освен за месото; 25 юдий и 5
1) На чело
хоровото. 2) Ю5н.арате, 3) Првдотавнтеаитв на офи.
цнааннте ааастн н духоюнствого. ♦) ИОлсннннт ноантет 5) Воен
Ма 16 т м чеделя в 10
по разни количества, за месото всеки дневнома музааа, 6) П*ворилч»сио-оп*ачеясяо « доРроооачесво друшветво
ч. пр. об. се свикват всички 487-1-1
От

ДАВА СЕ ПИ Ш

ОБЯВЛЕНИЕ № 3496

>

С*к ’ I

и «5

вт фр.

Яачзлз 9 час:. ’;

».
С 14

Ог 4 -7 часа юнашки, футболни, ловни и другм .*а >&мк1й« к
лолрума, *.1 коию ше има отделни програма. От 5 часа зо .«кри
при елдействиею иа Благотнори ельиге Женски Лруже.тв в -ра
ла ( ваЯ-ра.шообра:«нн ра-чв-.сменкя пнци, кинематограф и ир
Сжцата вечер Взриеиснии Общинска Театр «е даде а Аитими
Театр ияогошуиматв пиеса „Приказката за Вжлкд“.
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■•па

щг ярми:

ПРОГРАМА
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»
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»►

г«м- IV.

Варп, 12 Юпий 1928 гад.

варненска

пещи
>*•

-*Т*>

*.„•

М*1 Ь Ш.

«

ЕЖЕ1ВЕ8ЕЯ НМРКШОШ 1ЕСТШ

1 тттмшттяг з м «ом го
И о мссои »00 дш

1*6 де**«*

Ршин гини 1> И.

* ;вввЧ ОФяаммя I ш I **» «■ смнаим ,

-«V

.

.

I

■ » ..я я-.*л

5

Брой *0*.
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Щ. ЮБИЛЕЕН
ЕМ
- БРОЙ 2

Г'.*

(

3

вя

ПРОСВЕТНОТО ТЪРЖЕСТВО.
Денят на учителя в Вярно
III ат Т*р меката авадеава ■
,-■* Т*Агвееаогв у-а*е
»Ьйм* Кален 1»
Мапян ‘ о

тжрамти и учителите учттмстиуммн 2$ и
тиече годиич и гр Вирна.)

Годеч културен праздиич е
за Варна
Зя се «естаучат у четели .-е
• гумна, която а ироджлж- лае
ая 26 а «мече годими са но
городяо поприще е едма инм1ШПШ1 от гххлешу
Един ттля апет говора само
вврветявдото гражданско
у мрвенця.
У«вгтлжт ял поколенията
шетукая не само едЧа мо^ ал
рада. Това. което маГ.
с отгдедяаиего
детето, училището го про
Упателжт пр дял
роаата яа майилта. той
-амред Редят се по
кгмто схд кярмата
са
жрчТяи
в
с
все ао им

в;

^всов

га

раят

да облага
през обогатяваме

ле ам.омии я вт« ро чрез вязто на сбя гладят»
у лач-зоято слез
нааяяовв живо’
ст» Задру
добродгг е ле. вомто
вжн
•вагетасряо шяяг

га.
т елт страна, го знача да
е сжроего га
4жде
пвоов ча» ядрата вдеелидддела
ЩЙ*. А
сжздад-: добра

а разна друга благородници
ние моден да се гордеем са»
мо с нашите побелела марки
зя иа добродетелта а ма са
мллокертумяего — учителите
В ваА-разбумнате дни на
провала душеваа. па разрузи
чзаегака ■
разнищване мо
радио учагелжг едяячжм о стояаа на сяон пост. Той. фа
к^еи-сецжг джржи с отмалеля а материи ржце високо
фаяела на ч- вешамге добро
дегела. Той е будната сжвест
в аашия жлаот.
Добродетелта от край ареме е бала в драпм
И днес
аосателяте а наежждачиге и в
вас ве са в по завиди ) поло
жеяве
Нека в де и на тжржестве
мото ч.егвуваче 25 годншлмч
неуморен труд на тези гру.
женим от различните школи и
града ни. отдавайки мм немч
кага морална лочат се сепнем
а п ттслим за омим , иа конто
в поаолснаяга дж!жаг благо
дариосг.
каква тежка оп ом- ргосг-с
*я на плещите на мебла/одар
мото поколение вж «питан*^ и
огхрачеиз от те «а труженик!
Нека сс налеем, че тжржестна като днешното щебждаг
пжрва стжвха кжм оломнмне
я яж зсж«даване това, кос го
труда на учи. е ля заслужа ьа
Хвала иа учителя. коа.о 25
я повече годния героично от
стоява своя н*хт и ме сг уале

I ■ I

0.

И 81

дека еогленапи астмнжга.
■зтмда ш са
халбомо

тзмяа

добро гсаашата

грамаден
доблест,

геромаж в
яветгмяюг Г гидзакя воя «и.
ся сграНит

» мзфяж. вгаф»)

IV вТ У11Т1КИ1 Имстяту?

Му

VI ат П*р*в«н1чд>я«ге у н«а
'.«ам о^мил
. 1ИИмГ(1 Ч 11)

Мишл Квчт ’
ГЛМКП
*.
ами Чмасмд
'г*
II. Гозеи. Тоир \ «варов. л-р
Чаракчи*)
Кокс I. <лра*<*> '•»■+**.1р Лавна-»
К1И|(КЗ а.
Легни ммчг*. 1х
Я«{Мфт, 1еи(чс< ‘Мк*'
I «Й-ска. 1пци* Нян» •
V #т ОВрвзм
Лип«1ии«
ХрНФА
*1». Пя-1 I
•‘Л'«
Ид«н Вярбано|« Петр ь.
Км,кж
'У<ня.
1?с
V вт Прйгкииззиата
Геор» <•«*
Лммстр Кираигж. к|>> « Мо* в, Я-:КОК ЦТ«М1
Чар** Намек, лииитр Авар.-*-* I ииеиа. 11аи4й'Г I» м«,
I «мп»* Ла^реа. М
кое. Ий А(»х"<м1Ч1 оч
юр Чечаро.‘, Пет I Дамнц
VIII от Нажиивете тчв»чк«е •
тйс Трай лафим»». 1 ге»<4
Ся««и»«т| Шаййй
рн»а, Иван Тоа*»*4Ами * 'тоИ
Начо1е*|4, А и гои Как ии I
кои, Делчо Рачен К * а Миячен
Назекда Че.з.;6испл. Аикл «т I N I СОрГ ПГ

Учителят. '
От кран време и до аиег|сгвието на нар- ч е ге ирЛда
гой си остава 1*С«- сжшия ядеа- ча и*. еиггяо — сам
. •V
♦ нИМтг*
лист Чашого негова-а работа кржв^а. »'.ериит
е чисто ду аояяа'^4-й' живее учителя,
мсптскм жв~ т‘ в ся--е то приз
Т*'й чертае б.. !•*.■ •
«
вонят Нему са чуждя всячяв поя .ления*», учи п* •<**
?
омии * гростмя кошкиапин кои- ж«ве#т щкглляио
яч
то могят Д" донесат с-громи* гоена С прг ичеви з
матерввлнм об«га Р.гомваа е губервудозд
>4Г*
чужд за яеео
Той живее «а
В ве»ов»,а *изг
другите за дгцата. за »р<'да. • грабва смар *
•
»»М Т'
* * «пг«а 6» 'вшето Той е грааинер Г ЮЙ Гл ‘Л "НИ* иш ч*
»• тя; нота и. за жиао»а
кой го отглежда жи*«н
той
Чашата
ва
щ*г*вет
Нем в«т4 ячша е чтг‘правена
по 1'дтя иа иегивя * по ЯЖ тя С* пи за 1к>к*»лгввя%», »«
«а сждесга I? чгйямте глжбв- от »е* * ггй умял* п жаз-Тг
чч пия» соч кора" е те на лк> и и**'«ата на м.» -енк* и пости ок
Може 6м м
ТО ЩДСГМГ
б >вга
Христос е идеални* обра» е * изпжлвеия* дал»
на учителя Немя езеа-гад а.« ие позплиам ЦО-вРЮ *б

вмш от ояи «а учите ■ Пд
родните радости в далечното
минало л до днес са нсгЛя
рад,Аи, » •«р*'дните )»ущ^с
тиа той »мр1 а сжрдц| * сг
черня» кре ) V* тжг та V
М*е»ата иа учитояате ■ Вар
Иеияии крак пгкгниела ►
иа ваете се честауват днес
най затж)гс«ш *е шж* из *а
Лутаяяте стана. Той пр *ви»ва
| *т Якжзата Гйинаая*
всрел мрака иа аушите и ги
С)
ГмшхОв. Фялял I «ка.
Ф*о Фмков^Кард Шкор> м. И*, б^аря с лжчят* ма о- з.чаго« т*-*Той орем оката'асичкв слеИа
Калзисв,
И«аи
Я I »х-вс
Кефсяло*.
1еорг* Каравджулок породеви Негова* глас оиоХристо чоие*. -А-кж. *ж>игер. И* вестява вежде нсебаагвте сло
В4040*. 1Ь*«л<» Дкеро» Пан) ва ка доброто, истинно:о и *у
{ижедаигмжж, X- Шкоряил.
бавитеТоЙ е най големия богаташ,
|| *т Дмгзесаата Г•«казва
НИкаи Кеф-"«»ж. .1а «ар Попов. защето пилее богатс:ватд на
К^нст. 1>ате*о*. Георги, \посто- знанието срещу сух хдеб и
Ич- В.1КЖЯЧНГ». »»»:■.« Тодо вжрда псстялка Зи-мисто, но
ЯК
ров. Сттфан к.. еЧВ44- Нг -с ко «
ст.у с осно за-а •* ц е Дата %кул
Таомшяз, Хряств
•**. Це
рцв. Коне: Тод .роя. Самусл Рошел тура, к« {го САлдава бла.сден-

к творен * иузгурав
^ а гтгоа* да се жертву- че по пжтнщага ка безумците
м 6-ЧГОГО за сакост на рода Ся н човека
вжобще н ае се отклони ог
зе зшхтл ш човечеството.
дуя са работела и повеления та на джлга са !
В

тжраксгво

ров. •*»; «V » *а-* и>9

Гнчка II. рам*

1о р.< Р*ч
|Л1 «■« 'Е г-

•4
ра» ка «смята и;
учителя
В Вялгарк* уч** »
» мидал- то и дж.с >чк е
ИВ
малки.**» вас-«р!* * -V
те. латрвиЯй козцолодкт,
и
«упател м« закечо-те
ежа “ии* ка болейте, »кси сл
ча и-ви яде* «а п;ч брлува
м ва обтегната * акржаяя^е. прооаг. нлятор ва возя згмледг.юги култури.
ргаилз*.
;тор иа |»ул-у'-«я и бдашггмр
як»*;
рителчи начевания

г;

« « «ГУ«
■та кс1ю /
прм V «ятгл
5”*
М иа ял» инсоставало па г*1иес**еиатв
с; 4.1О4 се качат той, учителят
- м»им«тр а ач<ф па енигми
водач ма >щчл*
иа

. ?

«*Г|

ЧШ

1;

ЛРЗШЙ
Г а РвлйнГврЯ. от амего «а
кмасшеск^гм п расячвсао д-к»
<* I р. Караа Ви мелим вя *ржизпирате сл» диок*
Н четвартвк я ат
I»
и 15 м м комисия' от мое* -ос»
т -имото (_>|«|»ошгс*о 1 >, ястмческо Л ео я лцни клин
К>яошсСкия Т>;шс1»асскв Сд«■з в Ьй1>ва-мае »»г-яи*'аи
мм-»«явте <раждана с 1И^л ля
.лбере
оо«с|паяг
•а 1Г *с тройка на кажа
Ивлмаайкя сг ва високото
* * ма м«< ма •арягяскмге «рая'»’* I} ,»яг и й<н»дмвск*е се* я «<;чпя1
км бляипш см да тя
Ь(*Т Оя
а тояа такива «у*
шилиш С г-встриЙмв>
4Й‘
а ча |у( мспн аом
»
«убавяв *) гигкки крей.
«ждами
|М<
Я-3»и.-МО(К47
с..- в-, «д» 1а са
гвв-рмит
< •.* .-а 1-п.сммя »4 теммгтя
мд.аи душя I .маски
«ашито т<* ще кмат *к«му*ч« т
д« ареяарадт
• ;•* св време
всред
рече сак- <*мил е ям*
.а
»р*р ».*#Т4. КОЯ Ти ?«
зедяаж да
<*ячат
ще ги К4г^»*влича кяяагм кжм
|лг«б|ч>; • в кд»**вимяота.
I .• ка се <4де44ме че
м<»я
! * в е ма да остане ,*дас вмгиклщ-* пустямята*

М ТО ма фвндисввте е вред
■:
•

т< :о до I октом^'рс< РДГД

|М*«В*й

д« сс ежбнра дярзу }^4>о ля..
а не. как то го*а ише гд<а 1
т.. м
*:
-• ле
чс мис
от ней яе
■бз^дизигт пр тукти
яяоСЯЯ1И ос^от стравстяо у вас
ше з стияа* «мае яг, басмг<
яичерга я стопански ко^ч>*рдл -яяа иева. отя«>.Ч1гото та* до
ЦИИ, сбшсстасчкк. п.*лм:вк »
.«*'<. Надеждата за
яукакво
рса. револишп жр. журнадд^г.
СИ
ЗОбргввГ * беЧР Ч «В;*1ТЯ0
писател, поет, прооовгдмвк* а
пегре*»аяг»'
,
-ня-»1и е би* ьа сц* *
^
бедните * «вир
м
Нд 22 в Т.
а*. «
кVчс
той беден в «еаоко оьепрдв срока «а аз. ш-в< -•
аав*ка
нжрзу <К<Ш1'Н 4 ид.
ддн

ПеЛКРБПЕТЕ УЧИТЕЛЯ

шш

1

а

.дамисм пои»»"

ч
Гжрцме е предссисмала гопеяо брожяии»
■ цялата страиа. ■ военни градове са стаМП
АИТИМГИ П0
|1Ь

ПОЛОЖЕНИЕТО

0

н»
•* Мг шлршт ищга от ог

!)•

сж-

тля т

шт

СОФИЯ, Н юли# Иа 14 т. а. Камарата
шлтнмнчм* аура е обрат »
иеяоино
аца «а сжбере и ша аа
•• •рвмлсвя.ясе Ктв ре*ултя
ТМ •» ^М* яе менят* ес •а а* гласува яяяапао лапана. Спал аоатя
? еур.яств: тя ща вала раятурема. И ваят я набори я*е
I) Яаааа г* м
* 70. се праяяаедат пуя* п-ц Сяиттялрпй, вета*
та #яде пртттр
полевата работа.
И! 1Я| НС» ЮШ1 ся (М
Пра раатуряяе па ваамрата ща стапят
мля» я
, е гасяям 6|>
а папая променя а набилата. Ще са обра*
»?аа адял аабипат дафор под председател
ама сега. Гсерете Ксраеф-е ството па г. Р. Даскал а. I то ти кабинет
Щв апела- Н. Атанасов, яреда ада тел па на*
ваете ап*ау уепт II, 4) е яаратв, Хр. СтояПоп, гл. директор па труост и А. Ботев, бивш я-р па
/И4ау и. Ц е сусам I. »,
Луеуо
мяета са то желеспицпте. От сегашякте а-рн яе ще елебаасст е су яуичаня Ю суша •ат а набия*та Турлаяоа а Манолов
Раяеередял отсято па аненистерсппте порт*
а* лусает всерам тат еттт
II, ас арсае? аса алпгт | феАли ие е още иалраоопо, тдй пато о
ажеаожпо
да птлес * още ед и от сягащ*
Гв еуяа.
вята о-ри. Предполага се, чо Н, Атанасов
На
*Я## Пр<Г>|И*Я’
«им тшгг е* Наля 19 Ще аяяяя еж <р ситото п-ао, а Хр. Стоаиол
тупа И елате е*сера ст яа вл т устройството.
I» е
среает аояут•та.е
СОФИЯ, II юпн. ХепарацаОСЯМГМ аа
к
1.
«аа е аржлппа нова нота на правителство*
М ум пят,- ТЯ, « аоято ясла да се еаяеин листни притут а ебрл
Дад от яяиито а ароденяата листа аяасена
■ капарата с брутния лрпяод от аянстте
ТРИБА ДА СЕ РАЗБЕРЕ, СЕ КАЗВА « НОТА
пят. улебяс 1УУ1—П гел. ТА, МЕ ГАЗИ ЛИСТА Е САМО ПЖРБАТА
ями еня
*, ас СТАДИЯ НАМ ИЗРАБОТВАНЕТО НМ ЕДНА
ОКОНЧАТЕЛНА ЛИСТА, КОЯТО ТРЯБА да
Оаежшгф грв гу^м
СЖДЖРЖА, ЗА ДА БЖДЕ ПРИЕТА, ВАН

ПАРИЖ. Ю юляА Иа а-я „Тая“ тел».
графирят ат Вуяурещ, ле роя ям. лраяятсл
стяа а яа
роя. пя
■ Р ■ П,
рял» Ялятор Антоне яссу *а протестира лр»д
♦ряяц. прааятал -тяо против наредбата, по
сялата па поят. а яеядуедю!
а яо*««"■ а Цариград яе а допуснат рояжясния
представител я де зяпан, ле Раа
сятпетда а т<
положени* проджлмение аа
еястадата, поете се спестен а тоаа, пя с»
неялеопаат а ватнпте раег
ЯЯШД|
сжюеппцнте главните
„___
"Н
пя, щом яе принадлежат пяжду аеляаяте
силя, система, яеято яе а дала де вета деб
ри реаултатп.
Сжщмте нарежда
са дадопя яа роя.
лжлномощ. я-рп а Лондон Рия.

•»

бо
ХАГА, • юли. От адпп т
доиуяеит лубляяувап папоследжп а
т унасяни иестинин са
пулил иапоследжн яастаа
•а страт»
гилесяо отстжллоссссо по сжоотссмпс полята.
чаени фронт.

'•

и» « Швп* 9 «грея: I груI Шлшр мм.

пе

>4 1 група

«я

, рмМяя рабеТЯ > ржвпалмк а Мгрум Л, иоотро\ шуатя ш гееми*та. Олея ти тяяагт •
•тааа «е ся аяужяят

аяегем! ррашп Ц*атп пат.
ее!

■ |я»

от митнииескитЕ

приходи,

още и

КЛАУЗИ ЗА КОНЦЕСИИТЕ И МОНОПОЛИТЕ.
Усясрщ нрава пан иабуяиа и сага с ядЯсяата, аоято имссяоа една определена
лосяция от страна па правителството Кан
Що поглед е то но лотата есе може оща та
*о мас, ссо тя иетжкая но пржа лляи серяоаиоста яа положението.
СОНРЙЯ. Н жпий.
ле арената далегат* аа меедаимата яа обществото иа иаГ«дрпа4 аоято ще се открият . Пондоя ма
17 т. Д., важима с
амара сл. лллдие.
В делегацията

-. Белградт^от. .п:гг:
гоящ., кенсуп Д-р Нейаоа, лолноа.
поииоа, лроф. Мит еа, семретаря ь беомсиа.
яоуннцн

Учнеасеас «чта>ут
аи геааяя. »уус е аеагетп
• учвтсяее мерел
•т якясгут Н еочЯпяссиг
«сур
сапа Ас
се ш-мас саааа . ли ясп*
ЩМ гааааа — ара ,паг<
ЧУ"
За аостааааяс ■ мятат ут*

».тлг.

ггптаяап еяеяетащпп а порт
рат м
шарта» таага и

Сламите * яс . Трудо
теуам • 4 мм • м.тояе и у-седете-м яе
*е еч-

сржОсяйя аоеиеи аташе а Софии.
П^едлопегА
_______ __
**■ ч« *ас данната т ПоиА»Я не щя траят но веч* от II седмици
са.Л°г!^»' 11

М'Р« на пародията про"Р«*«тнр. да
пг еа.жр-

о*пооаинши1,га^*гвггягв
университета
а прекнициита, като те даде голеяа самостойност по урежданото ия с участията ма
асячаи професори и лектори.
"*
..

^Г»Р*Л И

В ' И«Р- ежобща-

глгт“.*»— ** пр°аж>гласк т

и4ш
Маим кд31 гпаашеа солта ае ааяатс
а кок с* прстсгсася и аа
■Мел, ассаас вся яу увреМ. ■ еябараа аара а аопнег.
ммик лаясрс яу «аса оа».
раумс • пи ауяле от с р.
■ м та«ас яатан саваам то
аасаатс гияпнеуяа. Прсауг.
ас грея.,«истк-оо с
тМаа случа# п асяенас > фч
♦ •ЯЛ I СА

м яомцеаге

ся.

Погребението но П. Чумен.
Властите оше не са влезли в дирите на убийичте на Чуклева.
В ижрквата .Се Спас *, кждето бе изложено
телото иа покойния се отнесе на ржце ао ижрка»
та .Се Неделя', пето се нзвжрши опелото.
Хиляден народ начело с и<• игралното бюро на
демократическата партия сжпроводи ковчега Имаше
много вении. След опелото беха произнесени речи
от Митрополит Стефан. Н Мушамов от името на
демокрятич. партия, от зап офииерство Д-р Тумпврое.
Телото бе сж проводено от хилядно множество ао
гробищата, гдето сжш© се джржаха речи от столмч
адвокат Л. Палийски и Павлов.
По време на шествието кжм гробищата всички
магазини по ..Мария Луиза“ беха затворени и с
г°ва тжрювекия свят отдаде почит кжи трагично
загиналия Чуклев

Г|,*т(|. ||5с|к( |и,щ н Тмтиип т п. 1цн
ПРОГРАМА
3> тасамтмп ■■ 1]
П»,рядм
1ИТ гад п нгН
КМ.,м л
ст 1..Д1 с 25 ш шга гц>
раги аНяг
I

и аратегта, онлтт ямгу
Я8Вте • Зрелостяе сеех- -е*егев
ат
уяевнп Нееяенне,

ЦАРИГРАД 10 соли. В-п П рееДОС ежоб*
щааа, че адернядяспата флота, нолто се па
нира а Цариград е

Вчера по обед
на св..„. . _ _
Т - М***а лроджпжител-

«споя, а тяаа сжщо н упраял. легацията е
Ятииа Нжиеа.
В ержбеяата

ЩСТОНОДНЯ НО М. д,нн. аоято щ» се обя.н
** ° "Я*ядяскяо к тяжестао н ще се «по
щТ"е
"Р"ИЦ И""опв 8 СяУнрн*
Щ се свиня народното сжбра»ие на кн.1.

и!2.Г2Г,М *Р— ^ ' '.-еТс 7б
анлвдна войска, ежета.ен, ат д -брооолцн
БЕЛГРАД, 11 юлнй. Ви Политика

^■л-отнов;:л1

д-—-

ежоб*

ЛИКОЯНИЦИ Я

ката см от г
джрж.янл ,л,жввП.е"п^С:"Л
там оставка

■

ослциютв.

0'.рА

I ПРЕДИ ПЛАДНЕ
на шгсгркего ма гиощбде пргх сжборЖДа
в Ч’ . «есб .утрт»:* пря следния дневен ред

иа|М6Е

1| На чехе
«•рит, 2) Ю*я*ярате, 3) ПиА«тип|Ш1 и вфш
м«яявт« впетв я ДР*Ц1НТ||Т|. 4) КН1ИЙМТ «явятет 0) ■««.
!' "У****- *)
«лЕммем ■ (Иренляи довити
п Артмесгве я тмигцт», 8) Уиттввевятв тви. •» Офмврнт*
•т гартмяня. Ю) Зачяевятв вфняврт 11) 3»веенет* идЦщр»
!*{ Ав«»ТД*«"«"«тз яргачвзЕцях 13) Ншдмсип врг
14) Тр«ЕВ|с«ЕТ| °^г «з М* 15) Свврт-яте врганеммя, 15» Звмвтнвяевв я професявяадви ергаяятаяяя в 17) Гршдамтитв
. ле*, щ зеИ1 ШРСГвиггп Г1Л вллаг ивредгни ученички я уче
"ИНН пг '>ЖФЯ|‘С»НГ* ГИЧН13ИИ. ярогя«н*:п*н. основнм и слепя*”»*
уч.«т.*а»а, птехягз гщунз-тя, френ-гкяге пяясявея, гярев.-усАге. »р
«ек «итс н
1 ки у .„а. Шгггвсто се огпрявя не уя Мр^слеест»
I -Неряс ь ешемкрио и Оивямиз. Летнвв Т«атр пето им се м*

—

Ннтературпо Мувнаапно Утро

тжржесткенното чесгвуБвке на юЛнАврще «и
1) Граденвв яввт в предетаеятемте на офяев
п
■ с ети: ?) вшнче ввевтвт 4) яредетемтемте яе тчетедеееп
т»ч ч рятесемвте друяеетее. оеявеяо • едйеее; 4) Тдргвееее"
"«вяра 4 Г»СЧ|Г,М1МИП ог 1»реясг*Н!|те.т|гте иа т-и. гатюшкте •
1ПГСГНКЛТМ корппрдияи Гю сипея на догтятж1но яесто ■ Летен*
,м'1’
ми«т нредсташ-теляте ня офикиялниге мястя, гряжжн
и ’т ’ н норпоряиняте, я о.сееемта вжн ог геатре част от шаст■ •<ето ше се 1с^атляв* я мпрскята .'рядина, гяето ще неет хоровете и ше свиряг вветпгте вупвв
II СЛЕД ПЛАДНЕ в ВЕЧЕРТА
<>т 4 — 7 часа юнашки, фугвотчн, юини • зру'н зе^я
в ноютртмя, тя коню ще нна отделна »»Гогрв*а От 5 «свсе ао аф»

Градинско

Увеселение

-------- --

■Р» сжлсйсгансто и, Влагатсорн-елиите Жемкя Друкестм • грв*

- в‘наладанна, понеже праяятолстаото
**• В В положянне да тя лащмщаат.
ЦАРИГРАД, Ю
в " »Р°Адес ежов*
ФЦ ее пв„с...Л"Г
приеждата срещу дедократнте е

Тсату акегнуамта »■» „Приказката аа Впиша“*
114810 9 4(1.

•т Вр. Нннмаре

г*я- I*.

I. 14 Юли* 1922 год.

п©щя
вмрмбмсга

ш

пмв Ь Ш.

•т..|
и 6 мгсеяя 100 »евя;

ЕЖШГ№ Х1МРНШ1Ш ВЕСТ1ИХ
ГТ'Я"*А»

и

|»>

3 V ЧМ«

1Г-Т

|к

«0 ММ

>а »

По случой шлш

продава се пиано
— германска система
споразумение в вестникарската агенция
по
бирария Балкан
481—3 3

Тромспврт йод к ц.Д-10 „Умугп“ „ с арка.
I.

Известява, че на 17 т. и. 10 ч. преди плапне в
канцеларията му, находяша се в улииа .Малка
Тжрговска“ над Централната Банка ше продава
на публичен тжрг
8 КАСИ ОКОЛО 8090 ГРОСИ
германски пера за писане разии видове и качества
оставени в залог. Интересуюшите да се явят в оз
начения ден и час да конкурират, като внесат пред
варителмо 10% залог в касата на д-вото. Наддава
нето ше почне от ле 65000 Градското право за смет
ка на купувача. Утвжрждението на тжрга ше стане
след удобрението му от управителния сжвет
ОТ д вото
гр. Варна. 13 юли 922 г
4*»в М

Обявление
И тествам, че гродямм яя язяосиа цеяя пет декара
градина с ояошяя и лешници я двуетажно пягейяо заведе
яяе. под яазяяяяе .Грядяла Рай* яя шосето зя Евкеяпо
град срещу Шокяря. Же лавиците дя я купят да се отнесат
до мея зя еяязяряяаяе ■ писалището яя срещу Мяроя. Сжлялмщя. Имота се предам веднага,
гр. Варна, 8 юлий 1929 г
492-1 5
Н. Гаиее, ходатай.
ПИЛА (КЙПШК) самстоятолиа с раакошдп*111 -У14ПВШ11/ на гради ма близо до морото, приморската градина и шосето дава
св под иаом. Справка ул. Драгоман кафено
-Бургас* — варна.
ел-1 »
Вариоисио Оиржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 3898
гр. Варна, 11 юлий 1922 годи• а
Обявява се на интересуюшите се, че на 17 то
то 3 часа след пладне сжгласно .Джржавния В-к“
бр 70 от 30 VI 1922 год в тжржната зала на Вар
немското и Шуменско Окржжни Финансови У прааления ше се произведе вторий тжРг с явна конку
рениия. за продажбата на около 81© Iагнешки кожи.
Пжрвоначална оиенка 50 лв чифта Залог за пра
воучастие в тжрга 10°
Конкурентите сж длжжни
да се ежобразяват с закона за бюджета, отчегноста
и предприятията Кожите могат да се видят всеки
Прйсжтствен ден в склада на Варненското Окр*ж
но Труаово Бюро — казармата на 8 пр дружина

От Дожлкичртвото.

495-М

;<лм Ь И

ШЛятичятт •

II 0я»иаи«ии Сждабеи Пристаа
ОБЯВЛЬМИЕ ДА 2791. .1» ул .««твергние ..ск*1
Ьлр , гю *пж-н /;ни, лист М
ня Георгй Костядинов от I
Ос,'. Та', пра ва Митю

6

стояще^о в един от местните осети чии, с пря«онаддяяане п .
в 24 чася ше продавам публично гледните ддмжчикяви не
движими имоти, а именно:
1) Една кжщя а с Велево. едноетажна, от д(-е оттеле
нея за живеение и прпегр йка до нея яугвяк, нл
кв м
от прост смесен материял, покрита с месгнн кгремчдг, и двор
но место 135 кв. м. или всичко 500 кн. м. при с» гди Саещенник Иван Паскалев, Ламбн Николов, К Христов и пж Г.
оценена зя 4500 лв.
2) Дворно место, в с. Белево. от 225 кв м . с еаян
плевняк от пжртя покрит с сяз; ня 75 км. м или всичко -Ш
кв. м , при ежееди. Железко Д^брияов, Куртч Пе-ров и от
две страни пжт, оцетно зя 300 лв.
Желяющяте дя кулут имотите, йогжт всеки приежетв» н
ден и час да се явят в канцеларията ми в гр Вария зя мре
глекдяне книжата по продажбата и да наддават
гр Варна 7 ютяй 1922 год
II Сждееея Пристав Д х. Иаяяов
484— 1 —9

I «I м -ум*

1М но.

ЦЕНА 1 ЛЕВ
_

Влр—исио ОчАжиию Труда—

ОБЯВЛЕНИЕ Мв3899
гр Варня, II ЮЛИЙ 1922 голина
Обааям са иа интересуюшите са. че на 17 то
го 9 ч прели пладне в тжржната зала на Вар
немското Окржжно Финансово Управление ше се
отлаяе ма предприемач дос гайкага на 8.0С0 мгр
сляна нуждна за храна на добитжка от повеления
та ма бюрото
Залог за правоучастие а тжрга е 5%.
Срока на доставката е веднага слей сжобшениетс. че тжрга е утажрвен.
493-1 I
От ДМММПМ1*.

ПОЛОЖЕНИЕТО
( Телефонни н телеграфни сж общение).
СОФИЯ, 13 юли. От компетемтио место
са научаваме, не Коста Тодоров, пжлномо*
щем мииигтжр ■ Белград ще алеяе а ка
бинета. Обстоятелството, че не е депутат
иема ти , еиие. тжй иато народното сжбрание ще се разтури и Тодоров ще бжде мзнди да тиран по асеиа вероятност в Пловдив
ската колегия. Разтурването иа камарата а
вжпрос иа дни. времеяииа кабинет ще са
пр -дседателствуаа от Райко Даскалов до
проиааеждаието и . и .аите закоиодателии
избори.
СОФИЯ. 13 юлмм. Аифюиния комитет иа
блока е приготвил вече платформата и ма
нифеста см. които ща бжд1 равпратемм а
провинцията, кждето сжщо са образувани
аициоиии и яспжпиитепяи комитети. С то■и прздирителн. организации, блока ще
бжде е сж' го.мие да действува.
СОФИЯ 13 юлий. Ректора иа уммаерситата а напра?мл до печата следното аа об
народване:
Професорсието тяло иа умиверситеиа а общото сж бра мие иа 11 т. м.
след иато наслуша доклада иа ректора ажряу подемите с м-ра иа Нар. Просвета г. Ст.
Омарчоасми преговори по уииаерситетската
ириаа. удобрява взетото и оповестено ре
ше мм.- иа 30 юиий т. г., а именно, че при
иесжгласиото с аакоиа становище, иа което
мии»стра още стои, като проджлжааа да
настоява да се отстранят от у-:и*арсмтета
визираните от иого частни доценти, ааемащм важни катодни в юридическия факул
тет, ие е ажзможно едио п иемпив » уреж
дане иа у*иаерс .тетсмата ириаа.
СОФИЯ, 13 юлий. Вчера аиаржо-мому
кистите нападнаха кому мис тичесиия клуб а
Кюстендил.
В свиването, което проишеза са иаиосеки удари иа ««кои момуимсгкчесии лиде
ри, Между които дупнишмия кмет дошжн я
Кюстендил по случай иомуиисгиче ките
юиашии тжржесте.ЦАРИГРАД, 12 юлий. В-и Ефимери Т.
Балкаииои ежобщааа: вследствие намесата
иа Италия а А баиия аероятиоста аа една
ержбеко-италияиска война става асе по-голема.
Сжгласио договора между Гжрция и
Сжрбия Гжрция е заджлжеи-з да помага
иа Сжроия с 150 хилядна армия.
Атинското правителство било иа мнение,
ма нар че положението а Г жрция да ие би
ло изяснено, тя няма да откаже иа сжюзиицата си помоида от 150 хиляди войника,
които да вземат участие е Итало-Сржбската война.

± Никои I. Кжяео.
Вчеря сугряига Вярна 6я т>
гресея от вестя зя сижргя ма
I» сам
водач пя демон ря тя мечата
гяя. едмя годен иаомт, едмя
реджк 1лтю|1чд. и
«Р«« вятря т, иман сжгря*
и«м Нжк да Д Кжвоя
Покойния прятс:
•см
«км качества м честев ■ до
блестея гражданя*. ао-шпмг.
борец вя правда я м гжрже
Той с бял избиран зя обвит
смя я ояржжея еж!
■ за
народен представител. Няроджг
яего е сочвд
стр*« яя пряядяяяте му я «сято
гноияте с ободи а стрявятя.
«■ дар слово. а ОТО « вребяяя кжи том дждбосагя «у
ерудиаия. те Кжяся ям
пк като голей оратор. яейто
в сеояте речя
сжрцягя яя сжушятежпте зя яре
яятя каузя. която
Смжртта.
Наколя К.
вследствие
усилената обществена я
работя бе попрелял и* осеоея
своето здеве омае ярем 7 — 1
Т01

можа дя язяесе до
Без
дд е боледувал «ясжоро. юй,
•яаягк весел. остроумен. прнягея сжбесе;
1. е наял гостя
«а 12 тото — Петровата ве
черта до 11 %
ярягял от дома ся до
Гюлмезоя яржшя с* я кжщя
сжаао • добро
яя духа пошегувал се е с се
мейството ся я са летя аа
В-днягя се почувствува зле я •
глжрже кратко време изджхаа.
Погреб!
1ТО.

Вчеря 13 тото вестя се ряанесе пято иалкяя яз гряла
Нг СМ1 м.ого и.стш
кродознгг по улиците- Оиоло
ДОМАТ ЯЯ Кжпся е ГрЯЙШШ
НДЯЯЛ1ЩД от нярод. старя я
младя дошли да поднесат СЖб.мезмовяяаягя си.
След обед кжм 4 часа тедого ня покойния бе вдигнато
■ с подобяющд гжржсствеяост
при сгеиямс ня цветжт вя ввр
яеяского общество, ввчело с
БУКУР Щ 13 юлий. В ед <о от тукашни духовенството, почетен взвод
те предградия се констатираха 5 случая от войска, множество вения от
холера. Анкетата у:таиови, че бол вета е рязлхчия корпорации я
преи сеиа от един войник, идящ рт Беса близките ня покойния, полят
чеосяте му приятеля и праго
рабия. Взети са строги лредпаяит. мерки
ве м отнесено • катедралната
ХнГА 12 юлий. Тукашните сжглашеиски черкояа. След опелото в цжрягржгове са иапжлио убедени, че вследст ва пржв джржд реч архвиаи
вие единодушието между сжюзичците в дрит Михаил, след мето адво
сиоро врече Хагската конференция ще пре ката г. Г. Даскалов, г. Драго
одолее и последните поставени от ежвети- мир Сакелярея. а при спу<
те препятствия.
то му в гроба г >воря най близ
БУКУРЕЩ 12 юлий. Според «жобщеиие кия полятяческв приятел яа по*
от Пкриж, немаяестии лица «е прожжниали койкяя адвокятя г. Никола Кр
■ парижката руска легации и домжт иа Ке- Мирски. -- Мар на пра хе му!

(
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Стр. 2.

Ьрр* 910.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА*’

<1
мараня живопис из
Вчрщ и
реткки, отдето откраднали не кои мж.и до- I ти следи от кржв. По това се заключава, че Русев
портрета.
е бил убит и трупа му разкжсан от зверовете или
кумечти. Парижката .юлиция успала да уз
Като се ама предвид год*.
кучета
нае, че крадците са били болшевики, избемото рлзяообрмзяс и лаелпе
Това е едно чудовищно престжпление. което
гали в Германия. Твърди се, че целта на
пате
тема а дарбите яа *у.
характеризира нашите нрави днес.
те»и лица е била да убият две видни поли
доаяшдгга, изложбата обеди тически личности, обаче германските мо
От десет дни насам, една нова банда, под вов-- да бжде от голей яат ерес
нархисти отблжеиали това предложение
дителството на Капитанчето, затворник избегал от
като преждевременно.
Вчора прметмгаа а града .<ц
пазарджишкия затвор, е почнала своите обири в
мдяща от Цариград турска га
пещерско. Дебюта й е бил ззвчера. на 9 т. м., не
ЛОНДОН, 12 юли. Белградския кабинет
драмагмческа
трупа, под ре• натоварил Бернския
пжпномоще» м-р деля сутринта са ограбили 8 души пжтниии от Пе
жисйорството на А. Шериф
шера за Батак Бандата се е еже гояла от 5 души.
Иоваиоаич да вржчи на обществото иа на
Бей. Тя ще остане а града ви
Ограбени са около 20 хиляди лв. Заслужава да се
родите една йота, с която да протестира
отбележи, че на един от пътниците. от конто взе само 2-3 дка а ще даде едзагдето е допуснато да се разглежда в се
но е ди петнено представление
гашната му сесия вжпроса за бжлгаР ските ли 1200 лв му повжрнали парите понежа им зая
- пиесата -Кжм Смирил*
вил. че те са пари взети в заем за покупка на хра
малцинства в Югославия, Гжрция и юмжиз националната дейност и
ни за семейството му. Добавили, че те ограбват
.Неажд
паша * от А
Шсрц
Сржбското
правителство
отхвърлило
само тези. които имат, а не ..фукариите."
Бей. Представлението ще се
правото иа общестьото иа народите да ре
РУСЕ. 10 юли. Вчера от Силистренско пристиг даде днес 14 юлий в театр
шава подобни вжпроси.
неха няколко селяни от
с. |Гарван
и разказват
„'Лада* — Кости*- Радков.
БУКУРЕЩ, 12 юли. В Блиат от 10 дни
следния покжртитеден случай в техното село ста
.Аида
бе преде: 4ВСМ
се чувствуват денонощно силни подземии
нал
преди неколко дни. Селянина Иван Ветренски
снощи ог народят одера ■
трусове.
бил нападнат от разбойници, когато е бил в дома
летят
театр.
Землетресеиието се отдава на послед
си с своето семейство. Разбойниците отделили же
При препълнен салон народ
ните големи горещини, които иалоследжк
ната и децата му в отделна стая. а него ''подложи
мата нм опера снощи пожеил
се появиха в целата страна.
ли на страшни изтезания, за да каже кжде му са
в лицето на аюмте а д рей смпьрите Нещастника посочил само 25 златни напасили
заслужени нескончаеми
лиона и понеже други непосочил злодеите го за
СОФИЯ, 13 юлий. Следствието по убийството
овации.
лели с бензин И' запалили В големи мжчения Вет
на Г1. Чуклев се ограничава с разпита на свидетелите
Г-цм Мзачева. Свеларовл.
ренски починал. След
като
разбойниците
взели
Арестуваните 6—/ души в еврейските грооиша не
г да Ст Македонски, Г. Дом
двата коня на жертвите избегали
посредствено след убийството, са освооодени по
иеш, Ц§. Каролеи, П, Маков м
липса на улики срешу тех.
диригентът маесто Г. Атана
I» ЮкХвчмеч -адМоки.
Един от тех само неколко минути преди да ож
вал живота е тази страна и сов ми поднесоха .Аида“ та
де арестуван е забелезал да бега едно лице. което
е 6а зил по вече от месец кава ка.вато сме гледали •
по всичко изглежда да е бил самия убиец.
Оше една крупна личност се ми уверява, че имало губер Европа.
Ако арестования е знаял за какво става преГордоста ни се засилва още
пресели а царството иа вечно чии. които са били зесетп с
тжреването можеше да даде най-ценни указания
ст*. още една будна н смела ърненн храни по-вече от чир повече, чс това е едно чисто
на полицията и убиеца, който в този момент е бил
яо
врем*.*,
разбира
се,
имало
бъчгарско
дело. защото жич
фигура заела дълбокия ежн на
на около 200 - 300 крачки е можел да ожде настиг
смърта, още един п< четем, да- губернии с 50—40 и 10*8. ки учисшуюшм от статиста до
нат и заловен. От показанията на другите свидете
ровит и вещ колег- по сила но всъде плодородието е би диригента са бжлгаре.
ли. може да се дойде до убеждението, че уоиеиа
г.
Довечера ще се хадат
тв на фзтумакрайиия резултат ло нечувано. Там, дето и
е бил охраняван. Една група мжже, в момента на
на земчня живот, напусгна ад не е имало нито стрък трева, .Хофмановнте приказки“
убийството е била на жгжла срешу Ьайсовата во
тази
годи
а
обширните
руски
новост за Варна. Рщм олер^
во*а с*ото бюро, това е гпаНденица. След вистрелите тази група започва да го
ге Нако ДЛ Кжнев който по поля са били обсеяиг с нечу които ие слиза от сироп, сцена
ни бегаоия убиец и да вика: „уоиец“, „полиция“ 1
вана благодат. Тоиа обстоя
чина мкиалла кош.
Веднага обаче след това тези мжже са изплжзНегпиага биография — всич телство е повдигнало духа иа
нали и се изгубили из ежеедниге улици.
Сочи. М ЮдмЯ 1922 гш
китя етмм иа дейносга му ка измъченото населехме.
Министерството на вжтрешните работи отпуска
Ш»: ЙЯМрМЯ
то гражданин. пбщес: вения. поВяеисния
асисте»,
Д
р
Гр.
50,000 лв. на онзи гражданин който открие посочи,
Ню Й»р*
135.1 .тик. и,род. пргдсгмшт.л пу. ,71.р,„в пристигна ачера в гра■ 1о-'Ди.«
или предаде на властите уоиеиа на П. Чуклев.
6У5 — 702бляцлет н алвокат през живо- да ни довечера 7 ч. ще джрПариж
1270- 12*2та му съ бисерни страници ил жн пжрчага си лекция на тема:
Италия
СОФИЯ 13 юлий. Сжобщават от Кюс
714 - 715
Цяригра;
У35и
тендил: ежбора иа юнаците комунисти от един одагеродея и реддн мдж Пзами праяви 0МЯИИЗЖМ, гро
Мзлкого тмег.то в колоните ституция N оран я ле ННЯ об Рсмжиич
«гнСофийския и Кюстендилски окръзи, които
Г<РМН|!«
3050
35на вестника не ив позволяват щннеки теитр Лекциите са от
стана тук мина с големо ажодушевление.
Пртга
32450 320да чзжем всичко добро, за не
Гражданството прояви г^лем интерес
голем интерес за всекнго и е Виена
--{63
Тоосчеи
т»
изкажем
съжалеше,
кжм тжржествата и масова ги посети. Оо^желателно да бъдзг масово
Б.-Пеща
П80
че инцидентно бидоха помрачени от една I четпй и<> с 4
"1'Ж*1У жиглгте посетени. Всяка лекция -рае Холандия
Юг
ос
тапия
провокация, която за щастие мина оез жерМнР нл ПРаха МУ!
1 час
Белгпй . .
там. Когато в вторник през поща кжм I
Вари Омо 1. У но Д во каси
часа юнаците се вржщаха от игрището ие- ; V
'31
капи
варненското
общество
да
известно лице хвжрли бомба кжм тех, без
посети лекциите на
г
Др
обаче да улучи да нарани иеного. Атента
Марков, които са от Грамаден
тора остана иеизвес.еи и не е заловен.
Двлес атм за конгреса на ин-ерес. на здравето и създа
СОФИЯ, 13 юлий. Сжобщават от Петрич От учителски I съют, който ще ване на правилни полеви по- а ордена: от 2 да 6 часа
след обед.
джлго време между селата Големо и Малко Пех
се състои уа 16 того в Со нягия и от рошения у възрасту кама „ДвШлсрсиа" М II
чане сжществуаа раздор за една мера. Раздора се фи* заминават днес от Варна ииге мъж кечи и младежи.
(Шусаяита н«д Самата).
предава от поколение на поколение и все по вече
учителите г-яз Ж. Яков, П.
Върнала се не да ека ог Рим
расте. Онзи ден селяните на двеге села в ранна
Бобев и Д Рзчев.
и Берлин I -жи Манолова, ще
сутрин излезли едни срешу други и започнали бой
Жътвата. В Варненския ок- открие тези днч в салона на
с камжни, тояги и джрвета, а некои от тех и стре'
ржг ждгчата иа ечмикз «• нам морската градина художестве
ляли. Жандармерията е пристигнала на време и ги
на изложба. Ше бжда-г изло*
е разтжрвала. След обед пред окржжния управи- св -я край, а гоя на пшеницлжени доста мнлдз работи,, в
тел се явила тжлпа от стотина души и дала улти Т -1 Н Сазя разгар. Рекопата е
мнч)го д«,бря а негде и пгллчна 'Ои.о са вззги сюжети из Саоразуаенм у4.
Нмояа
матум на сжшия да разреши спора час по скоро.
крссиеаге ок -лности на Рим, № 1* до ц*р*^ага
475—3—4
Курс по нснуственото люпе
Тия времена доживехме — да не трепва ржне с инкубатор и отглеждане
ката когато убива, та ако ще би и когато това се
то на пилетата от машина
Варненски Брегови Укрепен Пункт
вжрши вжрху свои. кржвни близки Завчера меж
квачка в гр варна уаройва п.>ду братята Илия и Христо Митеви от с Извор плов
дзижнага зем. катедра от 22 юли
дивско вжзникнал спор за десетина кютюии лозе.
до 20 август т. г. Курсът има
останало ст баша им в наследство На тоя ден Илия
гр Варна. 12 юлий 1922 година.
за цел да запознае скимте
издебнал брата си, когато последния работил на
лите нагледно с зсичкн важни
Обявява се на интересуюшите. че на 11 ден,
лозето и с един вистрел го повалил мжртав на зе
моменти през време люпенето след публикацията на настоящето ше се произведе
мята. След това убиеижт пререзал
гржкланя на
с инкубатора и начина доот- тжрг по доброволно сжгласие вжв Варненското Ок
брата си.
След всичкия т0я пишкинлик убиеижт се пре- глеждапего на пилетьга. а сържжно Финансово Управление за набавяне (10000)
шо пка да се запозная! въдесет хиляди кгр. ечмик.
дал на властите.
обше с птицевъдството.
Поемните условия и описанията могат да се
Тия дни в с. Риш, шуменско били намерени
Курса е безплатен и може
видят всеки приежтетвен ден в Щаба на пункта
да бъде посещаван от ВСИЧКИ.
костите и черепа на човек. От намерените дрехи и
Залог за участие в тжрга се иска У/о от стойторбичка, се установило, че скелета е на изчезна Записвание в катедрата.
носта в банково удостоверение.
лия преди няколло седмици жител на това село
Всички станали по това разноски сж за сметСведенмя от Русия Прис
Юрдан Русев. Черепжт в тила е строшен. На дре
тигналия от Русня българин, ка на предприемача
хата има дупки от нож, и около местото сж открикойто нспссредно е иа блюда- 491-1-1
Т

Никола Ккнев. <*
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