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П(гШ179 г’$е~~ ЛА И V ж III I в влггити пишем к«Шм
тш»»тшш*Л 1*Т?^52В21,®Ж

а.......... ^ВшиншипиянЕ^н^^^в^^^Ж
-----1 $* *> итссид НЮ лева; зя 3 месец* •.] лева |р-I

{

ап.в

к:йто'бву^вр,снж:г^вТ.иедоТ^г;:л тържествата на учи
телите юбиляри.

в!
да разследва делата иа иеиои от министри
те, провинена в незаконно забогатяване и

с__, а___ .. , . г__ I нарушение иа партийната дисциплина. Това
Мопя1еиг Епг1со ВошЬ.еп, Оегап1 1е Сол раахурвана на сжда ее джлжало

иали .1едорл>уменйн между членовете.

СОФИЯ. 14 юлил. Конституционния блок 
свиква софийското гражданство в неделя 
1в юлий 10 часа пред« обед в граденото 
казина иа митинг за протест с ещу режи
ма *а политическите убийства.

Оратори Д-р Оршаков, Д-р Борис Вазов 
и Паиайог Тен е.

Шествието потегли по реаа
начжргвя в предвври.елно из
ляна прогрвмл Юб. ком. с 
юбилярите, ебяичеии с буче
те *и м приветегвумйи ст мно
гоброен народ. Том бе вели
чествена гледна

ви1а4 бе 5а Ма|е$<е 1е Ко1 сГНаИе, е! Мабат 
5оЯа ВотЬ|ем 1оп( раг1 бе 1а рег1е бои(еи- 
геиве ди*Н$ У1еппеп( бе $иЬ|г еп 1а рег- 
Богте бе

В 10 часаи Вагоппе Иагш ТоМН летния тевтр беше препжляен 
с народ. Тжржеството се от
кри с ввсаирм^е ма .Шуми 
Марнця. * след иоето се из
яж ршм молебен от Архиман
дрит Махам, който правег- 
ствум юбилярите.

Итадляи се от обшия хор 
под дирите нетното иа г Кржс- 
тев .учител, марш* пссрещ
нат и тирете* с бурим 
Ции. Започнаха приветегиаяга

ред. Кмета па гр. >-

пее бе ТассЬ| &\ Моп1е Мама 
1еиг ВеМе Мбге е* М&ге, бесеббе ж Яоуеге- 
1о, ЦаНе, бе 12 бе се то!$

Уагпв, 1е 14 1ш11е1 1922.

СоФИЯ, 14 юли. Джржаяиия обвинител 
днес завжрши речта си В днешното засе- 

:*м-1 даиие между другото той каза и следното: 
„Обясненията, иоито подеждим-те дадоха 

: и к-ито ще дадат още, не само ие требва 
да се слушат, но не требва да се взимат ка
то облеичающи вината обстоятелства".

След него започна речта си помощника 
му, който говори изобщо вжрху работите 
през време на войната.

СОФИЯ, 14 юлий. Междусжюзнишката 
комисия по репарациите, в должлиеиие на 
комюникето си от 1в юни ежобщака иа пе-

К00ПЕРАЦИЯ ,.ГЖМЗА“
по след 
Вари — г-н Ьржчкоа, Печал 
ника на гарнизона — г-м Под
полковник Стателоа, от тжр- 
говско индустриалната камара 
— г-и К. Гемоа, от страна 
на Гражд. Комитет — г-н К. 
Караиванов, от страна ма Млин- 
мата Гимназия — Директора 
Костов, от страна на учена-

ул. Бенковска Мг 19, пусна в продажба пре
възходните си отлежали бели и червени вина, 
запазени специално за летния сезон. Гроздови 

ракии. Чист вииеи оцет.

479—3-5Продажба яе едро и дребно. Дени яай-изноеии.
чата ежджржанието иа една йота отправе
на о иея иа 1 юлий до комисара иа бъл
гарското правителство. В тази нота се маз- 
ва. че до тогава до когато ие бжде вжз-

Известява, че на 17 т. м. 10 ч. преди пладне в приета отстжлваи.-то Ил митническите до- 
канцеларията му. нахоляша се в улица .Малка ' ходи. постигането иа едно споразумение 
Търговска“ над Централната Банка ше продава ] между комисията и бжлгарсмото правител

ство в преговорите по конвенцията и взе
мане решение иа възраженията преде аве- 
ни от пр дшествующите чоти ще бжде ие-
ВЖЗАОЖИО.

*раистцино йкц. Д-во „Услуго“ -- 'Вркз.
ците от сжщлта гимназия — 
ученика Ив. Поло*, от страна 
на Девическата Гимназия — 
Г-жа Дора Божилова ог сгря
на на учеьжкиге ог сжщзта 
гхмназкя — г-ца Мара Коц- 
рооа, ог страна на опълчен- 
цнте. поборници н доброволци
— адв ката А. Дчкович. от 
окр инспекция — Антон Бзр- 
лаков. от машинното училище
— подполковник Фячсв, от 
тжрговката гимназия 
Стоянов, ог френския колеж 
отец Шишков, от руската гим
назия, г. Топалов, от I про- 
(имназия — г ца Мария Шиш- 
кова ог пжрвоиачалннге у-щв
— г. Желез Янков, от хрис- 
гиянското братство—Архиман
дрит Михаил — игец Иконо
мов. от Еврейското училищно 
настоятелство 
от дружество .Майка1* — г-жа 
Кера Попова, от сиропитали
ще .Надежда- — г жа Мин
ка Ганчева, от Д-во „Мило
сърдие“ — г-жа Д. Патамаи- 
с.ча, от Адвокатския ежвет —- 
г-н Венсднкт Попов, от стра
на па Чсхосдав. бай скаути чрез 
неговия представител, от ле
карския сжюз — г. Д-р Па
шев. от червения кржет — 
Д р Злвгарев, от Бжлгар. учи
телски сжюз и учит. д-во в 
Варна — Сгою Ммхалев, от 
инженерното дружество — г. 
Дабков, от страна ча запас 
ннте офицери, подофицери и 
инвалиди — Драгомир Саке- 
лфов. от Варненския Общия, 
теа гр — Директора — Бжчва- 
ров. от Сев Българска Спорт
на Лига — Подпоручик Мир
ски Ив.

След тая лично поднесем»

на публичен търг
8 КАСИ ОКОЛО 8090 ГРОСИ

германски пера за писане разни видове и качества ; 
оставени в залог Интересуюшите да се явят в оз- ! 
начения ден и час да конкурират, като внесат пред 
варително 107» залог в касата на д вото. Наддава
нето ше почне от лв. 65000 Градското право за смет 
ка на купувача. Утвърждението на търга ше стане 
след удобрението му от управителния съвет, 

гр. Варна, 13 юли 922 г.

СОФИЯ, 15 юли. В-к Харнат смо5щава, 
че Брат-*яиу иа настояването ма ержбемото 
правителство да се вземат нови м рки сре
щу Бжлгария би I отговорил: Романското 
правителство ие споделя мнението ви. че 
мирът иа Балканите е застрашен. Налро ив 
правителството на ержбекото кралство с 
своите известни мерки даза да се разбере, 
че то желае компл нациите.

В-к Ха ват смета, че това е поражение 
за Пашич, което щело ;_а се отрази и вжр
ху разискванията а ооще твото на народи
те по вжпроса за малцинствата.

СОФИЯ, 14 юлий. Министра иа вжтреш- 
мито работи Райно Даскалов замина вчера 
2 ч. сл. обед з.» Виена. Той ще се замест
ва от м-р Обон

Иа.ОТ Д ВОТО496-2-1

т

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ, 14 юлий. Председателя на кама
рата г Н. Атанасов згяви: .Още в пжрво- 
то заседание на народното ежбрание ще 
се сложи на разглеждане университетския 
вжлрос. Всеки от проф. сорите ще бжде 
поставен на местото си .

М-р Омармевски се изказа в сжщата 
смиежл, а именно: „Като се открият 
данната иа камарата, ще видим к кво ще 
стане“1. За слуховете около кандидатира
нето на К. Тодоров за м-р, министр Омзр- 
чевски каза: „Коста Тодоров сега предста
влява Бжлгария в обществото иа народи
те, какво ще стане еже него за напред не 
сме мислили още.

г. Н. Папо.

СОФИЯ. 14 юлкй. На игалиянения в-х 
Месажеро ежобщааа от Белград в днешно
то заседание иа скупщината бившия м-р 
Трумбич заявил, че ще гласува против бюд
жета, понеже нема доверие в днешното 
правителство. Днешния режим, казал той, 
е скандален, нелоялен и анормален. Коруп
цията се шири навред. Трумбич протести
рал и пр тив анулирането на комунистиче
ските мандати. Той -светлия обширно хжр- 

вжлрос и .осенил на сжрбнте тех-

засе-

ватсиия
ното чисто ержбеко православно поведение

СОФИЯ, 14 юлий. Камарата, която ще 
бжде открита на 24 т. м. ще заседава 
десетина дни, според подпредсед .теля на 

Г. Марков. Тя щела да приеме

са-
спрямо .ьцмо «апмого единство.

Сжрбите се стремя г само кжм панержб- 
ското православно единство

В двучасовата си реч Трумбич засегнал 
сжщо и бжлгарския вжпр ,с < иазал: Бжл
гария би влезна в югославяиската д ържа
ва. ако сжрб.те ме беха развалили плана.

камарата
следните законопроекти: 1) законопроекта 
по листата иа даижцнте, 2) законопроекта 
за разбойниците и 3) законопроекта за 
раците от войната.

си-

СОФИЯ. 14 юлий. Упорито се носи слух 
сед АТИНА, 13 юлий. Министерския ежвет 

та, която е свикана за 24 тГм Щел да бж- под председателството на краля реши: обя
ра-д



Щ„МРИЕНСНА юа*л|ГСтр. X.

ХРОНИКАвяиие па »огя ■ юлодруия
Кжм 5 часжт започнаха пжр- 

чнте сжстезаввя .юяошко вал- 
бегаапс*. Взеха участие около 
30 бегачи пусгнати ед«*--аре- 
нейно. Победителя Варненските 
и Софийски юноши. от които 
пжралпе взеха яжрва и трета 
иагрядт и «диисгяеяата н.;гра- 
да подарила ог Софийската 
община, а «вторите взеха вто
ра награда. След тоъасс про
изведоха проби» надбегваиня 
за определено иай-силннге ко- 
лодруиии бегачи за сжзтеза- 
ниею ь-а 150 кржга, което ще 
стаие на другия ден. В него 
лзеха увиеше И В^риегци.

На II) тото 4 ч. ся. оГ-ед

адреса и поздрави, члена от
греят к-т Н. Мирски проче
те телеграми и приветствия 
от: Министре иа Народната 
Просвета от проректора и от 
професорите яа уваверсн те та, 
СШАршиля Варненската Гимна- 
зи , от сжюза на класните 
уч. -ели, от дома на издуе гал- 
ТД, ОТ художествена гл.дкадс- 
мкя, от дружеството к ^ 
личниге журналисти, От страла 
иа есперантския клуб вграда, 
от биашята учителка през 
1878—1979 г. г жа Стефа
ния Мирска и пр.

В отговор иа всички при
ветствия Г-н Ив. Церов от 
страна на юбилярите каза не- 
колко благодарствени думи, 
като описа на кратко история 
та за развитието на училнщ 
ното дело в гр. Варна

Г-н Юрдан Юрданов ог 
страна иа гражд. к т благода
ри на гражданството за живо
то участие, което взе 
ляриото тжржеств I. Поканени 
беха всички юбиляри на чаша 
бира в Морската градина, где 
то от страна на юбилярите го
вори г. Д р Сврак в за да 
благодари на Гражд к г за 
инициативата му, а г н Юрд. 
Юрданов му отговори, че ко 
митетжт не е направил нищо 
друго, освен че е изпж.тнил 
едни свой джлг кжм своите 
учители

След обед се дадоха спорт
ни игри, в които взеха учас 
тме — дво .Юнак,“ футбол
ните д ва .Дихна* и клона от 
Твча .Шипка* и ловното д-во 
.Сокол.“*)

Вечерта юбилярите беха по 
канени да приежтетвуват в 
общ. театр, гдето се даде в 
техна чест пиесата .Приказка 
та за вжлка *

Кжсно* до зори Варненци 
взеха участие в градинското 
увеселение, устроено сжщо в 
чест на юбилярите.

*) СПОРТНИТЕ игри -свжршии с 
тжржестаеия овашш. направени нл 
юбиляра г. Битер, иш^сген у-а но 

енергия, иа 
иа Севсро-

бжкгарската спортна лига г. Хр Мкр- 
сан отправи благоааретаеиа реч за от 
личното изпжлненкс на игрите, като му 
пожела здраве и за изпрел да работи 
за физическото ВАЗпктание на младежта

билизкра.е
войските в Т

ЦАРИГРАД. 13 Смм ша !•'/.—1| , , 
т м-*г- в гортатввс-|е

тл ш реката градина ст ео«.
големите прем I га*о да се саио-убеся ле**..

СА*Об-1 •'**’*° Д- И***08 39 гол .ЦАРИГРАД. *3
т от Пчевея, мкпшвщем, не ежве

Аралов дал банкет слуга зря тукашно ели», иа сто
стао, в

.Чит .о превачаа ва <Лв 
джрво. скрито от птлелмпа. ^ 
вубликага едяо вжже. орм^

с Ргснв.нашите ар.
сив. ввкто в
твжрде

вято на врата ся ■ сеЛСЯЖТ щмгове
В иоиечп. котето гой . ^ЦАРИГРАД. 13 се е боря* с смжрга бча«

случайно там на (иоцсжзтез^вието междузапочна
тежки и стари бегачи от м>- 
ито пжрва награда взе Сли
венския председател Кжчев. а 
згората Варненския дятча Ге 
•)рги Воденчарои 3 «точна сж» 
гезанис го между нзбр«имтс ми
налия ден 8 души кай-силня 
бегачи. В числото на тях оля

в Дремла 1ТМ го ора страшната гледа
:.«е, м 

неволи,

Т(
ТИЦИ л-. която се ‘орятвчлг

душа я свалят отчаяния <г 
го. Огиесеямбинетв рду веднага < 

болетвта той е бал саасея
За зрвчяякте да посггве лК., )Ц-

вшвота ся Марко Д. Минк.а 
лошото ся материално

джлгове.
за н любимия на Варнечли Ми
хаил Койчсз. Тук Русенци пре - 
явиха стоите загаджч- и лов 
кости. Простени и кеПрост -л 
средства употребяха ге. Заме
зи неколко колела ех‘ия бе 
гзч. който имаше охрана чрез 
ечош второстепенна бегачи Но 
•ж преки вемччо това. отбра
ния техен бегач бе бит от 
Разградим

■ х

а на Д-р Марки*
снощи бе добре аосетева

Ич греел който вартпе*. . |1Те плд-
ща, гражданство яроноявл кжм г?-
Д> се беси може. ос
мм да ■ се 0ГВ|Ояе I вея да вн радва

Даес точяо »'%% ц. и обг»а риж. и ■ато се разпи-
в лепим общинска тх|тр жеруското сж- бжде II та лекция: Тревера я 
геяшга щ яведедпцд зд 
жа в жената. Полопо бака 
ям ■ безямдм.

Жедателмо е

II юлшй.
Още от 4 ч. сутринта грв- I 

джт бе оживен. Всички кол©- 
23ДДЧИ 6»ха прьд ааявегииаии. 
Музиката свиреше. Оорсделе 
яжте да охранявал шосето 11ле 
аен — Ловеч заминаха бжр:«*. ' 
а всички останали начело иа

тежет, аиялоги-
щого жена а

да отдаддт нуждяс 
добрата

г-м Д-р Марко* —
сроац За А» Край

чттмпге получат кредмт
■ещо тжй навременно и *за едно обезщетете А»музиката се отправиха иа крив 

града, от кждето щ : се пус
нат бегачите за ежитзж. то звв- 1 
ме. Отиване н вржшдие 79 ] 
километра. С*ед час и ага,- 
вина се САобщи. че ясичко е I

грамадно значете м псеквг^
Мека яю се забравя, че у вас 
цари големз невежество а га
зи област'

ге
'ТВ. Ало креди- 

1Т С КА-
*е

ТА се/

Идучдвам се че тжраовцм
които са едао миозмнетво ■ 
града ни имат хубв ата идея 

| да образуват В. Тжриоиска за
друга с задачи колгурно бла
то твори гетв.

Нл 16 т. м. неделя в 1& 
ч. пр. об. се свикват вой»* 
т ж.рновкя. гжрновци и тжриоа 
ски зетйове иа учредителя:
счбранпе в бирария .Кристал' 

Като сжрадваме вира хуба
во начинание п жеЛГвамс ус
пех от само.о начало ва в^ 
гового образуване.

, венгр^д, -•*
готово, шосето е охрвиеио от Д^АТ» СД * 
колоездачи и целага Лсвчаь. *.л Овтдя Пея

Сржбсммт. деяо- 
^жтрешняте ра- 

“ « * яжд рдие с ко- 
атсит.т про- 

краш в Югосла-

С
. Стг.^ койтоконна стража а и комисията

която ще посреща бега,ат 1 1
вече в цен.ра на гр Доне*" * 
С нетжрление очаква вескн да ] 
види пускането иа бегачите ' 
Мина се под вай час. сдам : 
час, а бегачите сжблсчема го | 
тови да бетат. още вс тр> т. 
СлжяцеУо зап чч^ 
пече. На ммчки по ^ 
тече капки пУд^а ^е

зчвренефа 
когото бнашии преди,44тея ТА-' :

В0Ч7ЮС О ж-ж Сржбошто___  «-«»и ся-
"'“ж* • Д-*л своето сжгласие

«еаеду Югослввям* 
е реОотв г<и-.ч*ч и ита-

»-р относно онон- 
Репапсн. договор.Колоездачен ежбор. сн:.*з 1и ■ 

япцж.я ао I
ггш

(Кореспондеииня от Плезен).

Колоездачите и гости идя- 
щи от северна Бжлгарня беха 
посрещнати отлично. Множе
ство народ с две военни ну- 
зи и ги пречакаха на гарата. 
У ците. през които минаха 
беха тоже заджретени от по- 
срещачи. Граджт е окичен с 
знамена. Пред паметника, стана 
разквартируването На другия 
ден се отслужи молебен на 
колодрума при участие на за 
паслите офицери и подофице
ри с знамената си. Джржаха 
се речи, които беха често ак 
лзмира.чк. Подир обед 4 часа 
начело на двете военни музи
ки 800 души колоездачи с 
развити повече 20 знамена 
предвождани от слиозното зна
ме, носено от почетния пред
седател на сжюза Проданов, 
пот аснстентството на Варнен 
ския председател Митев потег
лиха от паметника за коао- 
друма. Целия пжт цепеше вжз 
духа гжрмогласното .ура-1. То
же с ,ура“ и ставане на кра 
иа беха посрещнати от много
хилядната публика очакваща

г^янтг ж 
тржгват и не тржгват Голей 
скандал се раодоа ори жур»* 
те.. От разна страня *.сг>в* 
протесяГх ззквии. О в?^акк 
по големото бгтлвви-с^, бепв-

■ Ввупгвсвв СлвдвДвв Пристав 
* 2791. ц

Днес, 15 юди, ежбота 7 4
ся. об. на пазарището пре* 
ложариата команда, ще 
произведат демонстрации А' 
ху клади напоени с гдз в йев 
зия. с новите апарати за гасе 
ме чрез .Пяната Н*0Я*Г " 
франчузко из бретемие в Ф< 
брнкзцвя. Поканват се всичк» 
официални а Лае ги и гражз*^ 
ството да приежетвуаат.

Сжщнте домонстрацим ПР°' 
итчедоха сензация в друп*^ 
градове.

0г Шуми нн ежобшам' 
Вчср» тук се ежето» гр»м" 
озен митинг на делегатите *

вжзджржвте.тс«

>Д • • С~1 -рсаис . СКАТ
а Ьвр -а лр ^ ч-* ,т»ия . ист 4>И 

против Ми тю 
н -7 От.''Iв у в ар-джт-

твлк, атио чубетикучакс на- 
• е есга ц*. с пра © ^хдаване У о

“^г-ьога с, .
с. 5еагзс> за *ЦЦ) .тн 
дв51 ог 41ЛдеХ'.1

тдми -те
йз Лг цродаааж аучойчщ.

'Вкд г 
1.ШМ чжщд в :

., «« « к^иемииг в тр .игр вю
,, м йг МЙ--СГ ва*
Узаз се, не г-в Ца в--*в цуед- *■ . . - а ,а. ■, ,

сс да те .тя нл с^хюна » гуч н: 1шч Явс,
кат да вложи своето «тонцв

чн каяустааха леитвта м 11с -1 •;
метра протестир .ькм якхзд 
.Цанков да бета* ш 
ЛЯ бега . Н»Я ту* аш■

ГД лдьвте д.!?жннков<! не-

ед.живота си искат е гадал, от д ?е < таеле- 
а му ьак, н.» 65 кв м. 

[та . йестяи рг-миде. и дч*>р- 
*• к и. по» ежееди: Све- 

в. Лск*г Нинач ь, К Христов и чжт,|

дае-

вв • я
с Б^-еао. о- 225 хз. м . с едми

а 75 к: м. плн всичко 300 
-иков. Куртя Пе роз и от

- -иВСучо о,
«' ГЛОГ» ЯйаЦЧ» С С

озно знание оо спгфта.. час». 
вмжкване охрана иа ^юекваиГ 
бегач. Идва Цинсм црв (с, ■ 
чиге чете им в вик пр.ач тч- 
устав, обета

а. лшк
*** *■ аия с-вск_л
ЗН«..Т^ни 11А-, ЦЦКЯЬНО 5Л ЗЦ) л

.&»-аютате гл чу ’уг ииопгге, могжт всек.ч пр; ежетвея 
^1? 4 4 *а са а » ч^у.,с -арията мм в гр Варна за пре 

'•:зид<«: !и1н.л4 а п одажбата я да наддаат.
? Здрнм Г ииий ЦШ год.

'К&ЗСЗЯО Д

младежкия 
конгрес против алкохола.

Участвуваха повече от 1090 
ог Щумен.

кеджт .иа . 
подготовката о* сж*орс. 
меиевитт мисли исилх «тдшк 
6*вет ’Ь^-- 1* Сжлеае» Пристав: Д. х. Иваивви д ■ужегтвят* Оадж

Ьстжмг:* а. ■
неасуалебиш,. Т* кекг: ст к * Г1,
ко дружество да 1ктл ш сдай 
бегач, к**то що : атлг дд оогз. га не по »икд
Русенци

* гкмли роля Хстюшя Мсслова-г жо Зл. НедевиПсчвтнмав ,3л$ва
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Транспортно Ако. Д-во „Уа^гя** - Еори.ВДРН6НСК7Я
Известим, че ме 17 т. м. 10 ч. преди плели* в

• Маяк, 
ше провдмпоща канцеларията му, находяша се в улица 

Тжрговска" над Централната Банка.
на публичен тжрг V

8 КАСИ ОКОЛО 8090 ГРОСИ ч^__
германски пера за писане разни видове и качества 
оставени в залог Имтересуюшите да се явят в оз
начения пен и час да конкурират, като внесат пред- ^— 
варително залог в касата на д-вото. Наддава 
нето ше почне от ле. 65000 Грайското право за смет 
ка на купувача. Утвжрждението на тжрга ше стане 
след уаобрението му от управителния сжвет 

гр Варна, и ЮЛИ 922 г

кипи ДОЯ Ь Ш. ЕЖЕЯВЕВЕЯ ИИФ0РКХВИ9ЯЕВ ВЕСТЯИХ кин» Дон Ь й.
..ии* и с »М ГЗИД годиян 1Я» лева; 

деви; м 3 *«ец* 60 л&п
ОХа«я»иаЯ! № 1
пристане*и по 1 лгв ия хума

•Явя г I
31 6 имелд НЮ

ОТ ДЮТ0«ЧВ4-1

ПОЛОЖЕНИЕТО КУРОРТ.
Яюла и ит е иуизта I шш шава.
востнпз се в цветето и гсрдоста ю грош им в

Вери* е е 
тея крайморски град ■ Блика- 
Р«* Той е- место яз отпор*, 
и лету

Им. ля исячките у сломя м 
гя*ж»? - Ля след като 
ллтл година С молитви и дея- 

с^инигя се прояли 
миси н курорт. О. **о мо
жеше с молитви симо дн се 
сжздаааг благата ■ с фината!

В Варна дирят отмори хи
ляди тори. Но им ш услоямя

: (Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ. 15 юпий. Шиннстерския сжвет, 
след иато проучи иоаите условно продава
ни с последно та нота на междусжюзниш- 
ката репарациоииа комисия, а конто се не
ка брутния приход от мините и контрола 
над митниците, отхвжрли тези иска! 
комисията и остава на старото своо реше
ние, санкционирано чрез закон от камарата. 
С този отива от страна на правителството, 
реларационната ириаа влива а още по-остра 
фаза. Правителството считайки исканията 
на комисията за изажиредио тежки а ро
шено да разтури камарата, за да со допита 
до народа

СОФИЯ, 15 юпий. След иато заведените 
проговори между министерството иа Народ. 
Просвета и ректора иа университета но да
доха никакви резултати, м-ржт иа Просве
тата в сжглзсче с мииистерскии ежаат а 
решил иа местата иа упорствующмте про
фесори да бждат назначени нови профе
сори.

♦рУ/ШВ&РЛ"*1■ ♦
♦=

семеен и тих ресторант в града 
( ш-шем 11Ш1Н1Ш1ЮН1ЕШ1 1СИП 1№Ш.

ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ВАРНА 
м шепи ■ оттика крои сан; „БУЛЕВАРД“. 
НАД РЕСТОРАНТА ТИХ И СТРОГО ИАННЛЯРЕЯ ХОТЕЛ.
к нлпп. шит винели и шип [ишиш

«1-6- ?

♦

I иа

♦
♦: ]

чфффф»Дл
ди се ддде вж.шожност ви тня.тгхтгхгххгх хжлядя хори да нзпоиаум! вий 
широко природните блига С 
която е одарен гради ?РатNIе еПапдеге Не Нято жилеща е*

й Уагпа (Леи* регзоппех) .сНегсНе

гпепадеге
(30551 си1з1поег) Ргап^д1зе ои 1.еяап- 

Ипе. ОетапЛех \л Лцесбоп с1е 1д 
„Удгпепзкд Ро»*а".

ген* я удибош, с всички кул
турни усжвафшеястяу|
то чистотата ни гради, вято 
пригодност ни баняте 

Идват гостш наето гт се
по хотелите, дето в повеяето 
случдя оря гзжем скжлотия

«в*>-2-2

всред джряеяяца в нечле готвя
СОФИЯ, 15 юлий. Правителството в из

работило и ше внесе в лжрвите заседания 
ив камарата, която ще се свика ив 24 тото, 
един но- законопроект по леката. В този 
замоиолроект са предвидени нови тежки 
наказания за ония, които чрез печата на
падат министрите.

СОФИЯ, 15 юли. Всред туиашиите дип
ломатически кржгоае все ло-упорито се но
си слука зв годявката иа Негово Величество 
Царя. Като посредници за таижв един го- 
деж се сочат един бжлгарсми мииистжр и 
едни чужд дипломат.

СОФИЯ, 15 юлий. От правителствен из
точник се опровергава по иай-иатегоричеи 
начин ежобщеиието иа ивкои в-ци за изра
ботване нов законопроект, според иойто 
адвокатите щели да станат джржавии чи
новници.

СОФИЯ, 15 юлий. С едно свое ежобще- 
иие блоижт отхвжрля с вжзмущеяие при
писваното му обвинение, че си е поставил 
за цел да прави убийства, чрез които да 
се добере до власта.

СОФИЯ, 15 юлий. Блоижт иа демокра
тическата, народно-прогресивната и ради
кална партии излезе днес с едни позив кжм 
гражданството за сплотеност и борба про
тив днешното земледелско правителство.

В сжщия позив блоижт излага израбо
тената от общия акциомеи блоков комитет 
програма.

ЦАРИГРАД, 14 юлий. В-к .Еф. Т. Балка- 
ииои ежобщава: гржцкия генерал Метаксас 
педржжиик ка Веиизелоса, напоследжк е 
организирал вжзстаиие в Гжрция, целта иа 
което е да свали днешното прави гелство 
иа Гунариса.

Привържениците иа геиер. Метасас се 
увеличават и движението взема все по ши
роки размери в цела Гжрция.

миризми разна гребан Ах яо

ПРОДАВА СЕ чяг тсм гостя. Трагшт мс целия инвен
тар Санитарния 
Магазин иа Хр. 

Е Д. Паскови иа улица Владислав 22 
(Ташйолу) иа и,носна цена по случай 
заминаване. м-|-з СПОНШНСШ С1Щ111 КОГИШ.

м парни да подяшаг част ■ля

гам ■ облаци ог прах. всред 
Цдушлижа атмосфера ог рая 
им деизлажрлеяя бонлуиж но 
улиците

Илв ме дай Бож* да поже
лае курортист да вотжрев 
квартира

Ако ме е у ооа, го фг 
требва да плаша солено ■ пре 
солено м едно легло.

Всжде. кждето се обжрме 
гостенина ще срещне все хищ
ните пипала па скубачяте.

Тржгнеш дн да • бходнш ху
бавите м ненагледни околно
сти на Варна потжреи само 
превозим средства, ако каиш 
кураж. Кдяа нмшо м никаква 
каручка тм иска стотици лено
ве та 2 3 часа

Идеш дн пдк на тия мест
ности и сжзреш заведение «а

4 й Ескадрон от 8-ва Жандарвердйсма Конна Група

ОБЯВЛЕНИЕ № 471
гр. Варна, юлий 1922 голина

Обявява се на интересуюшиТе се. че на 18 т. г. 
в 9 часа преди пладне в Варкенско Окржжно Фи
нансово Управление ше се произведе тжрг по доб
роволно сжгласие за отдаване на предприемач дос
тавката на 15,000 кгр. ячмик с приблизителна стой
ност 60,000 лв. за нуждите на 4 8 жандармерийски
ескадрон.

Залог за участие в тжрга 10®/*. 
Малонадоаването ше стане без стотинки от

дроби.
Поемните условия и други книжа могат да се 

видят всеки приежтетвен ден в канцеларията на 
ескадрона (казармите), а в деня на тжрга в каза
ното финансово управление.
500-11 Кщешшо ма 48 Мнши. Ескажоон.

почака а за пийвам, «лв м- 
кускл, то знай че а ,;тук ще
трябва да платиш схцжпая да
нжк из кожодерите която чакат 
сслона м д* трупат парк. Това 
поскжлваме е чудовЯЬпо Хо- 
рйПЯйщ идват от други гра
дове, пжк ■ от Софа, твжр- 
ляг. че схжпошята в Варна е 
неимоверна.

Крайбрежна Жандармска Дружина

ОБЯВЛЕНИЕ № 2119
гр. Варна, 14 юлий 1922 година

на 24Обявява се на интересуютите липа. че 
юлий н. г. в 9 часа пр. обед в канцеларията на 
Варн. Окр Фноансово Управление ше се произве
де тжрг по доброволно сжгласие за покупката на 
на 800 кгр. сирене за дружината на приблизителна 
стойност 20000 лв.

Прочее, вирненця, гражданя
м шцсгн,,цепнете се, защото 
с тази белабренност аме уби
вате бждаието иа родния ся
град.

10°., в бан-Залог за участие в тжрга се иска
Жеискм конгрес в 

Варна.
На 16, 17. 18 и 15» тото

АТИНА, 14 юлий. Гржцкото главно ко- в града ни се открива кояг- 
маидуваие в сжгласие с правителството'ре- ' реса на Бжлгарскмя Женски 
ши да блокира с флотата си всички малоа- Сжюз. заседанията ма конто 
зийски турски пристанища и по такжв иа- щс се ежетом в театр .Райков* 
чии да не позволи никакви сношения иа ке- сутрин, от 9 ч до 12 ч. от 
малистите с другите джржави. Тази блока- 3—8 ч. в, при вход свободен, 
да има за цел да осуети сиабдяваие иа ке- Според сведенията, които

ково удостоверение.
Сиренето требва да отговаря напжлно 

ните условия и описанията за качеството на хра 
нителните припаси, за войсковите ч^Сти. Доставка
та може да бжде наведнаж или г^> 
до 1 месец. Изплащането ще стане веднага след 
приемането му от комисия. Поемните условия и 
описанието на сиренето мо^ат да се' преглеждат 
всеки ден в щаба на дружината.
502-1-1

на поем

части в срок

От Дружината.



»ч„вйХИВНСК* ПОЩА“I. -1

хроникажвлмсттет* с афйивия N войни припаси. Фло
та?! е получила явяв аапоаед за това и ще 
приспи ли ятл изпжпиеиието й.

г, вей ше вал

■ о-леаа

ЦАРИГРАД, 1в «опи. в-« Проодос со уии 
от Атина, че таи се в сжстоии важен море-

атемтат с адската мапяия. «ф 
ко«ге «гтаяа арваеяо* 

теца Сл. Герганов, вощРС 
опита да избега с

Пристигнаха вчера в града 
ни членките от управителите 
сжчет иа Ьждгарскии Женски 
Сжт от София: т

Г-ям Юлия Малинова.
, Еиат. Чаиадова,
. Рада Петрова,
. Пения Прославена.
. Димитра Ива1 
„ Рада Сгилпйска.

В тая маграс те раят вя
тяеждат ечеаняте вжпроси: ИВИ ежает. в мойто са вини поети решеиии а!) Наемите й сродствата е ителиа офвн-В саржзма с предстоящ а та 

зиаа идаща за цел пим( 
пата в Аиадопа,

ЯВЛ«| I
Ромжива Звбеяезан от 6р<го. 
ват I отрева, той биде 
вей. При разпята той при-*,

*• Организацията;
ежих» >ТОЙ) За огаонтяте вя

кжм мамените ниртейия групи;
Ц Организирате на стлани* та ; БЕРЛИН. 14 юпи. Онази иощ Д-р Райе, 

диреитор иа в-и „Мармпибург Цайтуиг“, би
де убит от иеизаеатии злодей. Установено 
е, че доиаряи<ти*е «а готвили убийството 
ду от джпго време, ич»о дпого вечери са 
го преследвал*, до иато онази иощ ид се 
е удало да изажршат убийството.

БУКУРЕЩ, 16 юпи. В Гжрция са яоиста- 
тираии случаи ат жол*ра и чуда

БУКУРЕЩ, 11 юлий. Франция и сжгла- 
щението отиазват да деджт мораториум 
па Гердаиия.

БЕЛГФАД. 11 юлий. М- председатепжт 
г. Пяшич поднесе иа краля оставката иа ка
бинет*. Вжтре*ииого положение а Югосла
вия е твжрде разбжрмачо.

ПАРИЖ, 14 юлий. Днес а деия иа праз- 
иияа иа републиката биде изажршен атен
тат против г. Мипераи председател иа ре- 
пуб

пред властите, че е изпри-я..4) Нояя наеми па ежврем и-
адската машина за лично п■Ято ЯЖ) питани е ; й» И-чт.-г-
мжщеяие против соцваязеао. 
критическите лидери в П.**, 
адвокатите Марков и Дкиат^а

ч Донка В. Кючукови, 
заедно с делегатките от град 
ежите в «лехи организирани 
женех и д ва.

Па глрага беха любезно по
срещнати от г-ага Кера Попоал 
която веднага се погрижи я 
разкмргириваяего м гостите 

Нередния театр 
тия дий п града ни начело с 
пжрхите сили г жн Будстека. 
Снежина г да Кирков, Сара 
фоа в др. с реж-ргуир и не ги 
те. които имаха иай голем ус 
пех в Нлродвая театр през 

Хамлет, Сире

те >иая.
в • ч. ся ов. аса

лова иа стовавогого у ше те
ежетеи вжртега предчарятгл- 
по затеданиг 
ежяет на Вжлярсхия Жевск
Сят.

Разменени са

асистент по кожно веиерте
уирааягеляи« и женска болести Д р Марк* 

вжрху трапера, полово бечеа- 
лие е безплодие бе за В?ри 
олабо посетеяв. жвако, че 
I ражданството. особено шд* 
дежга проявяват тай слаб вя

м^сля
•зрб. |

отяосиг 
което да

ржйояод» затедзфяга иа# 
греса в ар

Сдед заседанието Упр ви 
ежает те отправи & морната

коя
терес кжн една мат»рия, зае
то разяснена за тих е от гра
маден. жизнен интерес.

Днес точно §7* и. сл. вб 
я салона летния общински щ- 
гжр, сития ще говори па те 
ма .Сифилиса и гтслелимгт 
му у мжжа и жената Ияраж 
даве па човечеството*. Граа 
дани подкрепете добрата ииа 

I. мислаш 
за отечеството си йшлгаряч а 
идете да чуете пе! 
то всеки се нужда*.

Желателно е де!

Мишки ежбор този сезон 
но де Бержеряк. смжрта на 
Лаитоиа, Старият Хайделберг. 
Нора и др..

рярекчоамжпм *п Пягягч»
та

Сдед един часов неокачест- Спед набиването иа Мипереи от Е пя сей- 
сяла дворец, придружен от видим пииа, а 
яемолио автомобили, по пднта едно 
лице стреля с револвер вжрху автомобила 
•У* Куршума иа атентатора ие улучи г Ми
нерала а ма ре пя едно лице а втория авто
мобил. вследствие бжрзите и ефикасни мер- 
яи иа полицията атентатора биде заловен.

ПАРИЖ, 14 изпий Сжобщават от Пои- 
дои: Лойд Жорж в едиа своя реч заявч, 
че версайпсмия мирен договор ще бжде 
ревизирам защото излжлиеимето му щ* до
пира още по-гопеми «омпликации в Европа.

ЦАРИГРАД, 11 юлий. Сжобщават от Ая- 
гора: Провитепстоото подаде оста мия. Из
борите ще бждат насрочен» а ивй-сморо 
време.

А стзвто на просветата е по 
24 мил. лева кредит

вия ска на ах комисията п^джр 
агаяа от самите бегачи пара ли инатим вя тозиИОПЛО

и стипендии на бждгарскя сту
денти в чужбина.

Мре тази аибишм като охра-
ЙА ВСЙЧИЯ яжтича по която », вт кое
можете аз те прекара те.

Пуст»** те от втево друягс 
етво по едвн бегач, а всичко 
18 душа От те* • Ловеч гж

Авяочвстачиите. както е из 
вестцо прели некомио вреяо 

ха да чистят бургазкяя 
залив Саед джяга. усилена и 
рискована работа очистеня са 
до сега и хванати 16 
бургввкии залив, 
на който окоичят 

За Вегв
|икмнраг ир»* А

На петров

гте и
женския конгрес 
сети тези от гри

II! ВО
ЗЯ «

ната имгерес беседа, е Праве
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йриемпчди само 12. а остана
Двте б яг еж мджржали пжтя 

Рзрвмасхм бегач, пуснат б^о 
рСа. • Ловеч е вриститал поса
дя Мора. • пжрвя во сяла е пра 
стегна* Разградския Обвче па 
Врящи*, както ва Вяриеткии.

ивс интерес тиаамто отежтет-а

Стара бега»*. По ток 
фоия. Аввс в 4 3. сутршяа

Н. В. Царя е 
посетя- мшзочистачките гжед, 
което е п<-сетия и г режеха Со- 
зоио.1 кждего е диаежетвг а ва 
го-ишнеи вят на училищата. 
Н В Царя е ижтувжз с ми- 
тириа л< дка от Варна де Бур- 
га.з и обратно

Мхвочястачкяте на брой 7. 
с 2 шаейора и I вадет про- 
аж.зжвват усилено рабогаса си 
и скоро бур»аския залив п»- 
ля« ше бжде ежвжршечо чист 
илсяобоаея за плаване в по- 
тепаявее

изяеяадамп от еяям 
гжриеж. В 
• кжщага иа у-

^утевеими. Разградския в иа гради|
Мища То-ятеои друга те счупват коле- 

аетете в пукват гумвте в по 
веже решението е, да ие те 
дтер-екв миете ка кпделетв те 
СЖ протедтели и победител бе

БЕРЛИН, 14 юпи. Правителство  го полу
чи едиа йога ст руслото сжлетеИо прави- 
телктао, « моя то се ежобщааи че за русям 

ощеи м-р в Бернпи е лазиячейз ко
мисаря Чичерии.

те от стаите и бомба — буй.) 
хе. която ексиловдирала с у- 
Ж1сеп греежк. В този момеят 
в стаята е сам сестренви син 
иа стопанките Б. Райчев 26 
годишен, дошел преди иеиол- 
но дни на госте у стоите ле
ли. От бомбата Райчев е бел 
рчмгжсая иа парчета Прозор
ците и стените те 
разрушени. Атентатора азбегал 
оставяйки евяи револвер ва 
местопроизшествие  го. Причини
те неизвестни. Говоря се че 
за кжщита на Тодорова,'доста 
нжзраегна учителка имало спор 
който вжзможяе да е сжздат 
мотиви за горния атентат.

Стврв Звгор*. 13 юли (по 
телефона). Преди два два < 
бмл убит в месгмоста (ГКучку 
руа* между Габрово в Ками 
лак, Габроискмя тжргоаеи 
Христо Цжгаачетв. Той е ви а.) 
гояем совят в тави месгносг, 
гдетв е хожяд да го ббякаля 
Разбойниците са секли телою 
п.« жертвата си с брадва с 
ие* да го заставят да им да 
де своите паря.

гяч носител те сжюзяото зте- п
яе е от с Гор. Джби <к (П.те 
ДЩго) След обед пробни лоа 
костач\1 базиа езда в иовтЪ 
ИВ« утесгяу 40 души кодо 
ездачи пУ~«>ито ижрв» премия 
вч Софийското д во. а втора

ЦАРИГРАД, 14 юпмй Сжвсем меочамва-
па туя рметягна м хажрлм коте! цялата 
аягпяйема срмммачмяаморсмя флота.

Това мада повод да с* гоа зря че пред
ставят аа ежбптпя в влвааяяя нагоя.те.

Вечерта в градивата се да 
де градинско увеселете е уча Нашия с«гражданин Мла-срещнат от зрителите с ра

достни викове и ржноядескя 
ти. во играчите о» прогивив- 
га страна не те обезкурлаи1«Д 
понеже всичко 6<шг хс».', то 
«ката се вжртеше внчагя око
ло вратата на Ботеви*.

Играга се «акт с речултвз 
1:1. ОЙ1ВТП аяечаглете от 
играта беше слеявого сполу
чи да те двде една отакчиа 
игра. без всекакга инияаеитм, 
които
тя беите посетете мвоу добре
от разградпи. нещо което «ас- 
лужаиа похвала, а за младите 
спортисте подкрепа в полето

мгжлу спяовете на лзамла 
братя Никола и Веля*™ Ма 
римови се П1ЧВИЛХ вражда от

зиа ц. енергичен г. Стефан 
Стоян6Й"ття»у ще се 
от Ниеня. кждего е

(Следва) зявжриа 
свжршил 

В.1Ш кроячесии курс на мжжТ Бнакицмо •[
известно време и прели яехол- 
кл 3»нм. сми»! *а Пякооа бн 
ва ишалтег в 
тримата синове иа Велино Ма- 
ра^оа. които му нанесли га- 
ижв бой че снемел 
Побойчвмите са арест-унаня и 
докарай-» н пгхатнми чтвор

Иа 30 юия т

ки дрехи с отличие и пое уп- 
ррмсииего на хрояческата ра 
бО’И-тннца на Стоян Стоянов.

! рада на се сдобива 
голем майстор по крокческого 
изкуство

Приятно ни о да оповестим,
че г. Георги Господинов от 
комвсионерскити к«ща Кржс 
теа «V Г^ияягв длес в 3% 
ч сл. ял ще се венчее с сим- 
патичнага г-ца Пешка Савоте 
от Добруджа 1Це комува сж- 
дружника му г-и Илия Кржс

коипратд от

Ий в ЯИ1 1. Г. пжраиа тим 
И* Провадийска* спортен клуб 
, Иск ар* посети гр. Разград, 
вашето бе посрещнато ре душ

с единзавят* и.

яо от членовете те Сп Фут
Дио ,Хр Ботев* г е мпоаеяромемтират спорт»

п предаде»и^^_сжд влас.■ Ах
мед Али Чаушев от гр Про
вадия кой'>) като работния — 
телях н проялда*схатв блНа. е 
опфялиал елин с;аебжреа че 
езттк нощи» време от гос

Ма 9 се ежетоя мач*
яетду парните тимове на .Ис 
и«рв в .Ботев* Играта бе 
яиого оживена Отлично ап
чвтлетее правеха те пуб тих 
та бжрзите в умели пасове г 
Искжрои и сполучливите шу
готе те

Отличиха те от .Ботев* 
гол имяжра (Дагамбачох) който 
с стоята ловкост одбзясяа 
илй -шлените шутове щ 
да спочеаи еммп^гтга на пуб 
ликата, пеят" х».збеял (рутиак 
от Галияоля)
Иоцр ценгжрл двамлгл край 
ии и левни хллбек

яоллра си и чр< ) В двора 
и» баяа:*. който в последствие

тев
Младмт фщ, Тен. ла*,адатезите (ФормЙ Редакцията честитя па мла

доженците.

ДнИС. неделя, в 
г жд :4л. Ммолова 
свонга ху*1 кес1вена изложба 
в <7и>фета на морската гради
на Изложени са пейзажи вз 
околностите на самия Рим, мо- 
рка жкиопис из. Варна и пор
трети.

Сопот. 14 юло» Гето То
доро, тор, и, омосаеш

лребаин ■ грдда м от «к 
с -дмяпи. по прачам м мри 
по.южешхт и (ДМ шмо 
ие не «е може да приеме по
сетителя. А тия ит посетите

те) сам разровилможа
В гама Хр Ьогсв взе Сво^трад |2 юл, д„с 

пристигнали пжгници от Тр*. 
хии сж- бшаВа;. че в поиедел- 
нмк ксчер жмезявя мост при 
Куледи Ьургл бил 
•жзЦух» При джрвеиия мост 
сл / намерени иескеплолдирали 
бомби. \!!Л^дамто м 
мост предиави«а<о годема па 
иика • Одри*

107. ч.учяетве и цеятр халбека те
откриваирпчутми руски клуб ,Галиоо и цг !тж;»л а от

ли.* Обаче готе тепояречя на
Искарци да «такуиат още в 
Самото течало своя про:
През пернал аф гайя 
голове.

•тате, конто до сега ие са ио-
хажрлен в ю-лучмлн своите отговори.Рсф.рирш от • Ботев А..

Бюлбкхжов от Иск
рваои.

капват се да се яшгг яря фа* 
мяра днес 16 юлий ся. о4ад
и утро 17 юлий превя обед 

подучат резултата иа аа- 
дадеаитс му аждрося.

яем лак лр Ж Гля 
' Л. Тух. е мП«И« яврти гал «гр,-

ч*1, вг .Вот* «*го 6, во в с Даши .-р -*д»дс«о за



/1гот. IV. •ярма, 17 Юлий 1*22 гвд. ЦЕНА 1 ЛЕВ *'■ •рой 213.

вдрнвнека Обявление
Известявам, че продавам ма износва цена пет декара 

градина с овощна и лешници и двуетажно питейно заведе
ние.п©щн под мачваняе .Градина РйЙ* на шосето за Евксино
град срешу IПокара. Желаещите да а иупят да се отнесат 
до мем за спиараваие а писалището ми срещу Миров Сж- 
дилнща. Имота се предава веднага

гр Варна. 5 юлий 1922 г
492 2 3 Н. Гайда, ходатай.

ВНЛД (КЙОШЮ самостоятелна с разкош- 
__ "■ градина бямао до мо

рето, приморската градина и шосето дааа 
се под наем. Справка уп. Драгоман кафене 
-Бургас Варна. _______________ ,.„3 ,

ата ШИЯ Ь Ш ЕЯС1НЕВЕЯ КЛВСРНавИОПЕЯ ВЕСТНИК
А- -^-=1 Цаааиаат» ля гл« папка 1Яо .'гм 
Г" “у м в млека 1П0 яем: тя 3 «геги* чп -.ека 1 Г \

мшш •иц)« ш т
ОВааяанан■ - , »
пркстяяски 1к> I зея ня а умя

«мзрти с «

Варненско консулаво на сржбско-харват- 
ско-словенското кралпво. ПОЛОЖЕНИЕТО Женим конгрес Порна.

Вчера в 10 часа пред обад 
я театр .Раииои- се откри 
XV! редовен конгрес на Бжд- 
ггъойц женски сжюз.

Г-|ка Кера Попова откри 
конгреса с Подходяща сбита 
реч. Между другото тя кааа 
. обновата а политическия ни и 
обществен живот, за които 
асадуваие ве може да се пос
тигне. ако пе се повика да у- 
часгвува в тоя жааот, като 
равноправен члея с мжжа в 

като

(Телефонни и телеграфни сжобщения).

Поканват се всички поданици на 
сржбско - харватско - словенското крал
ство, живуши в гр. Варна и в окржга 
(Варненска и Провадийска околии) да 
се явят в консулството най-кжсно до 
края на този месен, за да се запишат 
в книгите на поданиците

Неявилите се в този срок ше 6*даг 
лишени от консулска зашита.

Консулството се намира в ул. Маке
донска N° 12 до французкия колеж.
301- 1--2

СОФИЯ, 17 юлий. Вчера неделя 16 юлий 
10 часа сутринта в градското казино се 
сжстоя много юдеи митинг по инициатива
та иа блока. Оратори от конституционния 
блок оповестените вече Орошамов, Борис 
Вазов и Петмо Деиев.

Сжс силни 
политиката

думи ораторите порицаха 
иа днешното правителство и 

надигнаха глас иа протест срещу политиче
ските убийства, инспирирани от управпяю- 
щата партия.

Особено впечатление направи речта иа 
П. Деиьв, който говори от името иа ради
калната партия. Той сжс силии мзр «ви хвжр- 
ли обвинения вжрху днешното правителст
во, аа иоито обвинения пое

ж е и я т а, с
гарантирани основни прам. То
ва е лозунга, който ние же
ните издигаме високо н ажо-
душеиеня от едно чуислю. се 
борим да получим избирател
ни и избираеми прана, каиши

ПИЯНО отговор- 
моста првд ежбраиието. Спре' се яжрху 
убийството на Тамева, гремова, Чуклева и 
други. Той цитира едно писмо, иоето е би-

|1 НШНЩ11Т1II МКУКШП
то сж дадени иа жените а %
от цела Европа и Америка. 
Мие искаме еднакви права с 
мжжете Нае искаме законите 
иа страната па бждаг израз иа
целяа народ, а не само ма ед
на част от мето, за да можем 
да изградим едно светло бж- 
даще на милата ни родвяа.

С тази борба, от името иа 
Варненското женско благотво 
рително д но .Майка* Ви при-
вегетвуваме с .добре дошле* 
и пожелаваме ползетвориа дей
ност л настоящия конгрес*.

След г жа Попова, предсе
дателката на Бжлгарс»и Жев 
ски Сжюз I жа Ю Малинова 
с една обширна и аисоконази- 
дателна реч. между другото 
каза
пжлното баикрутегво. иа мо
рал и ма правово чувство иа 
пжлиа р«спуснатост оргия, на 
ниските я зверски нистикти. 
Мий виждаме нашата епнмаа в 

естоки. ко-

КООПЕРАЦИЯ „ГЖМЗА ‘ ло изпратено от днешния м-р председател 
Ал. Стамболийски, могато е бил а затвора 
до парламентарната земпед. група .в 1015 
год., с моето писмо е апелирал ижм своите 
хора, щот л с цената иа всичко да са зас- 
тжпят за неговото освобождение и изпол
зуват благоприятния за това момент. Пис
мото направи силио впечатление иа при- 
ежтетвующите

По иататжи той обрисува морарния лик 
иа днешния премиер като човек, иа могото 
щастието и преуспяването иа Бжлгария ня
мат никаква цена пред неговото лично пре
успяване.

Френетични ..ура" посрещнаха послед
ните думи иа оратора, иойто заажрши с 
думите: днешния ежетав на джржавмия
ежд не е пжлеи и обществената сжвест ие 
е задоволена, защото иа скамейката иа 
иа подежднмите не сз и днешните управ
ници. Сдщия оратор бе поиаиеи от бюро
то иа зит-^ига да прочете резолюцията, с 
която се протестира на открития от прави- 
вителегвото кжрвав фронт.

Резолюцията завжршва с вжзгласа да 
се подеме повсеместна борба против него.

След прочитането на резолюцията се 
донесоха ппамарди с надпис: ,,долу прави
телството!“ ..Предайте убийците иа Таиев, 
Греиов и Чуплив!" „Да живее автономията 
иа университета!" ,.Искаме несменяемост 
иа еждиите!" ,,Да живее конституционния 
блок!"

ул. Бенковска № 19, пусна в пропажба пре-
вжзхопните си отлежали бели и червени вииа, 
запазени специално за летния сезон. Гроздови 
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ОСНОВАНА ОТ

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАМАГ1А 
Пити як ги Ш И Ш - Тоиш «и ги 1/1 ШИ

ОИ,•ЯГ1ц»« «Ний сме зрители иаИЮ1 |«"14
Шии пиши гамш г Ши (ммпШ1 Гаш

■ Аастрия, Армяитйна, Виягмя, Враияямя, Колумбия, 
Пиру, Рояк*.ияя| мориспояжая гя я асячяя жжр 

НЗВЖРШВА ес«Ммм камиони операции
«>а*я.

ржцете на слепи. ж 
ристни сили н ням иемаме да 
жс право на протест. на гроа- 
мо изобличение, или предупре
ждение. Котето виждаме ги
белта иа кашата страна, ни А 
не требаа само да се ужася- 
я*ме и да плачем, а наложи 
гелио да заявим «а нашето 
право на участье в изгражда 
не общественото здание на по
добря начала, да подягие н 
икрепи неговите разклатени 
осяов I. да работи за поваи- 
гане значението на семейство
то ч великата цеиост — дет-

и тжрижм* 4 • \иеи••Инкасиране и шкги-нгви» и» т»-1яки и лр> • 
Ишаашаяие я издават ч«к..е- С|тт и/ 
ПасИ1-НИМ и телеграфи■'(, > ■ цч-мзи
И.тзаиаие кре
Влогове по 
Влогове по
'лайналия стокова е«*г-а • « ит- м тити м(««и-ни - л>
Заеми в -тева я чужди вал>»и

Яекчия нажажиия чвновв срещу

»ятии пяеиз
ШЬШПЧНГ • 113 V С
СПЕСТОВНИ п. ■ • I1 с •.‘•Ч 1КИ по с препиши»

. щатния л««м

М г я я я я
!«•

Появата иа плакардите се посрещна с 
овации и по желанието на ежбраиието от 
многохилядния мититг се устрои манифеста
ция до народното ежбраиие. Манифестан
тите минаха по улиците: Левски, покри 
двореца, военния клуб. до народното ежб
раиие. дето манифестацията’ бе закрита.

Деижт мина без инцидент с изключе
ние иа хоедиия: група младежи, между 
иоито и някакво длжжиостио лице при 
излизане иа манифестантите от градската 
градина се опитаха да провакират. ,,Длжж- 
ностното“ лице, около 22 годишен момжк 
заяви от името иа групата, че ще аресту
ва бюрото иа ежбраиието на блока. »

Появи се малка схватка, иоято завжр- 
ши благодарение намесата иа полицията 
без сериозни последици.

ПРОДАВА СЕ ~—
Ж Д. Паскови на улица Владислав 22 
(Ташйолу) иа износна цеиа по случай 
заминаване. 501-2-3 СПОЕШУИСШ СЖШИЯ КОГПЗИН. ОНЯ И юношески ЖИВОТ.

Требвало бя само да се под
разбере тозя псяхофвзмоло(в- 
чески фактор, туй предмазна- 
чеяие яа жената, за да могат 
лалновяднвте воАмтипн, ястия 
ни радетеля иа общото благо 
да преяебр-. гнаг времемсте ме- 
удофсп

|^вСТйгштГжИг|
1АЩ0ВА КРЕПОСТ
I Пр1стигноха в вестнккорскята огеиц.я ю бнрор. Балкон. I
а Пушете само „АСЕНОВА КРЕПОСТ" 1

юменти затруд-е- 
няя и да подкрепят нашите

пжлно равенство, 
равня граждански и полятяче- 
ски права и задж.1же1«я за
сд.грудчмчествс с общч усялия 
та пян пе друг жмвгт 
вот на мярна кузту рна работя,

искания

БЕРЛИН, 15 юли. Председателят иа ре
публиката Еберт е повикан веднага да се 
завжрме в Берлин всоедст&ие избухналия 
конфликт между членовете иа кабинета.



е Брой 91».1 „ВАРНЕНСКА ПОЩА"Ся>- 2.

стм с брадви, *апресекат огжня 
каптират пожара.

Образува се кордон за запазваме ,, 
реда. Много граждани унАствуваха а во^ 
бата с огнената стихия1. Загубите за „„ 
не могат още да се изчислят, зайчото по. 
жара продължава, но те са големи, зцц, 
то огжнжт е обхвафл една грамадна част 
и с лламжците си осдетяьа цялата околност 
иСофмя.

Запален е. югозападния жгжп от бор* 
вата гора. Пжрвоиачалио гражданството 
помисли, че е подпален отноио арсенала, 
или погребите понеже целия небосвод 
осветен, и се отправи за там, обаче спгд 
малко се узна, че гори боровата гора.

До този момент пожара не е ограинд,,

АНГОРА, 16 юли. Оставката на кабината 
Кемал паше се коментира различно. Очаква 
се днес утге сжставяието на новия кабинет.

БЕРЛИН, 15 юли. В-к .Дойче Алгемайие 
Цайтуиг съобщава, че юлския падеж по 
репарациите е платен от Германия в раз
мер ет 32 милиона златни м.^рки. До сега 
Германия е изплатила по репарациите 400 
милиона зл. марки. >

ЛИОН, 16 юлий. В камарата на обеди
ните Л. Джорж заявил по повод иа една 
интерполация, че той е убеден какво кон
фликта между Гжрция и Турция скоро ще 
бжде уреден и подписването иа едно при
мирие е предстояще.

БУКУРЕЩ, 16 юлий. Германия е в иад- 
вечерието на една голяма революция. Това 
се предвижда от всички политически лич
ности. Между столиците иа Бавария -Мюн
хен и тази на Германия—Берлин се водят, 
ожесточени борби и може би денжт е бли- 
зжк, когато Гермаиия ще се намери пред 
важми.ежбития.

АТИНА, 15 юли. Печатжт ежобщава за 
похвата иа големи смесеии бжлгаро-турски 
комитадж чйсни чети в Гюмюрджинско и 
Одринско, които вжршели големи зулуми.

^ДГЯ, 15 юлий. Конференцията е окон
чателно пред закриване без всякакви резул 
тати. Идущия понеделник вероятно всички 
делегати ще си разотидат.

ПАРИЖ, 15 юлий Атентатът срещу председа- 
телжт на републиката Милеран предизвика големи 
разисквания в печата.

Атеитаюръг е анархист, ейретар на анархии 
тичната младежка организация Той е заявил пред 
следствените власти, че искал само да произведе 
демонстрация като убие Мидераиа Живота на ра 
нения н-к на полицията е вън от всяка огцстиост.

и 1Ц.на правда и справедливост“.
Г-жа Кючукова прочете по

лучените телеграми 
вегетвия от корпораш и и д-ва: 
от Мянистра на просветата г. 
Омарчевски, от страна на пу
блицистите и писателите-Боб- 
чев, от д во .Съзнание,“ от 
д-р Берон и д р Драгнева, от 
Карловското женско д-во, от 
Чирпанското женско д во, от 
Ямболското женско д-во, от 
Казанлъшкото женско д во идр.

След прочитане на теле
графните поздрави, изредиха 
се представители от страна на 
Радикал-Демократияеската пар 
тия г. Жеко Желябов, който 
с силни думи апелира към 
жената за съвместна борба, 
С декларация, че радикалната 
партия с готовност ще под
крепи женските искания в по
литическата борба.

От страна на Демократи
ческата партия г Мирски поз 
драви делегатките и им изра
зи готовноста на демокр. пар
тия да даде на жената права, 
за които тя се бори.

От юношеския туристически 
съюз в България, говори един 
учаннк от името на учигелс 
кня институт и учителската 
колегия при същия. Г-рСвра 
ков изрази мисълта, че май 
ката е най добра възпита 
телка.

От страна на въздържател- 
мото Д|Во приветствува една
ученичка.

На всички приветствия от
говори и благодари г^ка Ма
лннова.

Г-жа Р. Петрова прочете 
отчета за изтеклата съюзна 
година, като изтъкна, че сь 
основани, до сега 450 д-ва с 
4273 членки, които напосле
дък се засилват най-ве *е в 
селата

Г-жа Б. Преславска даде от
чет за състоянието на касата 
през изтеклата година.

Пристъпи се към избор на 
разните комисии.

Събранието се закри, като 
идното заседание продължи след 
обед. ’ •

Колкото и висок интерес 
и значение да лреставляваше 
са жената тоя конгрес, за съ 
жаление слабо бе посетен от 
Варненските интелигентни же 
ни, които проявиха незаинте
ресованост

Заседание на 16 того сл. об
В 4 часа след обед про

дължи заседанието на конгре
са в църковния дом.

Дневен ред разискване* по 
отчета на съюза.

Говориха делегатки!е
Бидишева от Ямбол. Тя 

намира отчета за пълен и из 
черпателен.

, Кръстева от Видин също 
удобрява дейноста на съюза 
м намира малки опущения.

Андреева от Габрово, под
крепи изказаното от прежде- 
говорившите, като каза, че те
зи опущения се длъжат на не
опитност.

Пашева от Бургаз в обстой
на и силна реч разкритикува 
дейноста на съюза и не удо
брява отчета, като изтъкна, 
че акциите на съюза са недо- 

'' Ъгатъчни и в противоречие с 
целите на съюза. Тя омало^а- 
жи меморандума на съюза др 
репарАцисрната комисия и се 
противопостави ни същия по 
поврд мкрнопр:екта за ка

при-

хроника
Според една телеграма от|гацияга по него в скоро »р< 

Букурещ, пратена до тукаш-’ме ща бъде затруднена, 
ния карантинен лекар.,се види, 
че понастоящем, в горепомена 
тия град са констатирани от 
санитарната власт 4 смъртни 
случаи от холера и 40 слу 
чай заболели ог тая опао*а 
болест.

Според думите на Робев 
(каран, лекар) холерата е би
ла премесена посредством рус
ките бежанци.

Терора в Добруджа, |Ск 
дения от пътници ^Вследствие 
мръсните доноси на оня пи 
Рашенов мнозипа невинна бди 
гари от цяла Добррджа гнаг 
днес из участъци и затвори 
кьдето по боящата иетезаяняп 
убийствата на българите вае 
маг грозня размери.

След хвърляне яа учителя 
Д. Мимчов от вториа етаж вя 
затвора в Добрич вседсгвие 
ужасните изтезания йад че/о. 
дкес ни иде друго съобщение 
свещеннина от С. Велифанд 
Добричско, арестуван «ю до
нос. съвършенно невинен че- 
■ек вследстм* побоя и ма
занията яад него се е хвър
лил от втория етаж иа добра- 
чекня затвор, паднал долу • 
безсъзнание с счуае

Дирекцията на средното ме-
ханикотехническо у ще иа Тъд- 
гои. Индустр. Камара — Русе 
известява I а интересующите, 
че за идущата учебна 1922 — 
23 година ще се приемат са
мо 60 ученика а 1 я курс на 
същото у ще.

Вчера се откри конгреса на 
българския учителсси съюз. 
След приветевената реч се 
пристъпи към избор на бюро 
на конгреса, след което почна 
отчета.

Към варненското гражданс
тво. След изчерпването на днев 
пия ред днешното заседание 
на XV I конгрес на българския 
женски съюз, днес Ь ч. в. в 
теагр Райков се устройва пуб
лично събрание 
ните права на българката 

Вход свободен.

БУКУРЕЩ, 16 юлий. Вчера сутринта се 
констатира един нов коперен случай. Пола
ганите

■ОМ

Стотици и стотици семсвг 
на оплакват близките свсз 
жертва на доносите иа Ршшеш

Виенския асистент ДрМяр
нов днес, точно в б!« ч <й» 
об. държи своята последва 
текция в салона на летния 
общ. театр.

Пол по желание^ Бреме* 
кост. кърмене, омедване * 
възпитаване на двцатйги а 
ношите

Майки и бъдащи ма но 
може би немаше да бъде* 
излагани иа такива тежки. У 
жасни страдания каквиго воя 
невежеството, липсата на ку* 
тура в узи област и мася* 
груби народни и бабешки пра 
расъдъцн, ако бихте бая* 
били малко по просветени * 
по запознати с всичко^ оисМ- 
което предписва уежвърш^*' 
твуваната модерна медия**1

Впрочем, посетете вс*** 
гази ог извънредно грам*4“' 
за жената въобще зяяче** 
беседа.

от медицинските власти усилия да 
локализират опасната епидемия остават на-
праздни, защото смъртните случаи станала 
вече 7 а сжмнителните 49.

БЕЛГРАД, 15 юлий. Оставката на м-р Пашич 
е предизвикала обща криза в всички политически 
кръгове. Тя се коментира най;различно. Като най 
главна причина се со чи хаотичното вътрешно по
ложение в странат* и антагонизма между отдел
ните народности съставляващи кралството

БЕРЛИН, 15 юли. Сжобщават от Холан
дия, че еис Кронпр ица правил опити да 
се вжрме в Германия.

за «зоор

Народната опера снощи из
несе прочу(Сга опера ..Хугено- 
ти" рисуваща една от най-кдр- 
аавиге епохи в човешката кул-
гура. \

СОФИЯ, 16 юлий. Тази вечер към 9 и 
половина часа се запали в борисоаата гра
дина една голема площ от бобовата гора. 
За ограничение иа пожара се изпратиха 
жандармерията, всички свободни от наряд 
стражари, цялата пожарна команда, кава
лерията при военното училище и други ча-

Ар;нсти, орке 
ко бе изискано.

Всичко добре 
тия акт

стр. хор, всич-

но в чегвър- 
електричесгвото пре 

късна в най силния момент на 
развръзката на драмата, мо
мент в който г. Македонски и 
г-ца Свиларова твсреха 
на!а, както редко се твори. 
Публиката в аменена от сил- 

моменг. млъкна с накипял 
в душата яд против общин
ската управа. Кметът и всич 
ки помощници беха в театъ 
Р*-и не !и досраме да гледат 
как се излага най културния 
институт в страната. Позор!

Орехпвско се противопостави йа
г жа Матева н влтъкна, челен-
носта на съюза през 
била в пълно съгласие

на сце-следстванноста. с който се оге-
праьдаваше жената, като й се 
дава по-малък наследствен дс . 
от бащините недвижими имо;и

Ораторката заяви, че тук 
бауоза е загазит в политиката 
б« да бъде добре орненти- 
раи по въпросите, по коиТо 
които заема становище.

Недоволните и засегнати де
легатки от речта на г-жа Ма
тева я заставиха да прекъсне 
речта си. След малки изясне
ния повторно й !»иде дадена 
думата н тя довърши като ка 
за. че в основите на борбата 
на съюза не требва да се по
ставят ограничените лични нра
ва на жена;а, а общите н та
кива, които защитени ще до
несат общо благо на 
чеството.

Голбмаиоьа от с. Чаир гор.

:
м. г. е ния

с це
лите и задачите на съюза.

I -жа Д. Иванова (София) 
редакторка иа .Женски Глас*

•метра южно урегУ* 
рано шесто в Вар** 
5 уч. ул. Македон®1 
20 метра лица 

дълбочина. Около 300 м. 
морската градина и 
търг. академия. Съседно >- 
Никифор Гинев. Продава ГйР 
ги Балтаджиев Шумен. 49* ^

с данни се противопостави на 
г-жа Матева

3- *•
и защити вещи 

дейноста на Съюза. С енергич
ни слова

от
150 м. °г

Довечера народната опера 
ще/представи в летния театр 
прочутата Тм^ра „Бохеми“.

Дунава само в часа е 
вземал 3 жертви - един вой
ник. един работник от общ. 
театр н едно дете. защото не- 
ма преградено място за къ
пане.

гя обрисува значе
нието на акциите на съюза за 
престижа на. самия съюз за 
делото на България.

Г жа Стоянова (София) на- 
ШФ*» че Дейнос+а на съку<о е 
ограничена само п-

за с*Дава се под наем
кйошк от 2 стаи и сало 
мобилирани. Две стаи 
билирани в града. Запи

ци***

искане пра- 
Жената 'Тя трябва да 

«ъде разширена, 
да /олуци тогава ченския въ
прос по-големо обществено 
ченне Накр. й се 
тът на съюза в

за на
за да може

г ване в администра 
на вестника.

чове- Вследствме големите Изна- 
г-*рие отче-
вишегласие.

горе
щини на запад, водите на Ду
нава постечнно спадат и наови-

503-I.

Печатница .Зора“ — В*?*1



г
Варна, 18 Юлий 1922 гидГо*. IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ БроФМ*.

" 1 ^ ч-1 •

ОбИвленк» гвярненектя I Известявам, че продаямА- ва износ» цена; пат 'декара
градина с овошия » леш 
*«ие. под нави ние -Градим* ^ай* на шосето за Вексм**- 
град срещу Шакарт. Жслающите ла я купят да се отнесат 
дм мен 31 спйз^рявзие в писалището м« срещу Миро*. Сл-
дилкща. Имота се предава веднага, 

гр Варна. 5 юлтй 192*2 г

тайноп©щд м двувея

492-3 5 И. Ганев* ходатай.

■ВИЛА (КЙОШК) самостоятелна с рввявш
№ИЛ№ ШИИ Ь 121. ЕЖЕЯНЕБЕИ ИНФОРНАПИОНЕН ВЕСТНИК Ншт шип Ь а на градина В 

рето, приморската градима и шмсата дам 
се под наем. Справка уп. Драгоман кафене 
.Бургас'

Д* мм-
Ч) Абомм—»т >

35 за б месеия 100
гознва 150 1СВ1; 
3 мессиа '*0 ;.еаа

ОбяаяуняяI
прястаиски по

ре ! <с*-' ля я*пл& 
1 ,кв на дума

за една 
лева; за

г.н

Варна. т-г-л

г 1 ПОЛОЖЕНИЕТО Шиш шгресМара Георги Николова

Никола Генчев ЬкедммФ м 1*. VII слсл обвл.
Сшом ■ женени, група ара 
помпчесмге мргм — рр. 

фераг *г г и Д 1нми
(рвм»ме)

Цедите н* с*к>м насочват 
кжм > метено и нрввегвеио 
повдигаме на жената и подо
брение положението й в все- 
ко огношение.

(Гегефонни и телеграфни ежобщеиия).

1ЩС01ЖЯ, 17 юлий. Министерския 
натовари м-ра на финансиите г-н Турна КОМ 
да замества коми ара на правиталеп 
при репарацно мата комисия г-н V. Даска
лов през време иа неговото отежтетвме.

Директор на Акц, Тжрг. Д-го .Сжмсгк Генчев 4 Браги' 
Сгодени на 8 т. \

513-1-3 >Варнл ГабровоРазград сжвет

Гржцко Кралско Консулство >то

ОБЯВЛЕНИЕ № 642
Гряшкото Кралско Консулство в гр Варна, покан- 

|а всички гржики поланиии живущи в неговия район,
СОФИЯ, 17 юли. Министр председателя 

г-н Ал. Стамболийски замина за родното си 
село на почивка. През време на отсжтст-Г Ьой6* н «“У

кономическя
} десет дневен срок от днес да ежобшзт на това 
<ралско Консулство, имотите си които(са отчужде- 
чи или които се отчуждяват по закона за благо
устройството на населените места в Царство Бжл- 
гария или по закона за Длржавна, Окржжна и Об
щинска нужда или вжобше по каклвто и да било 
закон подлежащи на отчуждявание недвижимите 
си градски или полски имоти. Подробни сведения 
се дават в канцеларията му. 509-1-3 Ог канцеларията.

М8 ■-
и 1К литическиаието му, ще го замества мимметр Цанко 

Бакалов. прям е едм о г основните 
стимули и едно от средствата 
« постигане целите иа слюда.СОФИЯ, 17 юли. Днес по обед из всич

ки улици иа София бе разлепен иоа брой 
от вестник Анархист, орган на бжлгарските 
анархисти.

ь този брой иа вестника си, анархисти
чната организация заявява, че убийството 
иа П. Чуклев, както и онова иа надзирате
ля ма централния затвор са деля на иейии 
членове, и че напразни ще бждат усилията 
иа едмииистрацията и еждебммте власти да 
заловят авторите иа убийствата, които ще
ли да проджлмават.

СОФИЯ, 17 юлий. Тук още от иачДлото 
иа пролетта започна усилен строеж иа зда
ния, който « последна време е извжиредио 
засилен. Почти ^всяка улица се строят по 
2 3 и повече 4риия. Работниците зидари,
организирани в зидарски синдикат искат да 
използват това положение, за да вземат 
още по-голями надници. Те в едио от по
следните си сжбрДния са решилч да предя
вя г иа домостроителите иови условия и ако 
ие омдат приети условията им да обявят 
стачка.

Сжюзжт е едва феминисти
чна организация, над партийна
и неутралма.

В своите конгреси йод ред 
сжюзжт е подчертавал бе 1 ус
ловното равноправие за всички 
жени.ПРОДАВА СЕ ХАН За извоюване на том не ма 
нужда ог ириежедииеяието иа 
сжюза кжм едм, или друга 
партия. Тази придобивка за 
жемта е от 
страна.

След войните политическите 
партии видеха а сжзнвх* сво
ят* грещка с изключване уча
стието на жената в политичес
кия живот и «юбжрзвха да 
ппишаг това като саое прог
рамно искаме.

По Силата на том изникна- 
ха женските групи при парти-
ите. ,

Сега се

састоящ се от един дюкян, един дам. мазе служа 
що за ледници, 2 мази и 7 стаи за живеене. Общо 
застроено и дворно место 872 кв. м. Споразумение 
при стопанина на сжщия хан ул. .Нишка" N2 68

ЯЖ—-I—л
полза за самата

ДЙШПДТ гг
I 11гиДн1Н1 и* Д р Гворгя Парусиадяс И нурортната 
I чает яа града Варна яестностите ,Рупи* от 3 3 декара. 
I зад загара да баашатя .Райска гр дина - ; .Руни* 2 дек и 
I 2 ара до мйошиа на г. Аз Двяевич : „Ммнастир от 3' дек. 
I срещу еаасиноградсккта лозя; .Са Никола* (.Ба-р баши-) 
I 6 два а 7 ара и .Сотмра* ат 4 дек н 6 ара.

За споразумение пря наследниците «у в I уч ул ,.Ла- 
1 рушева“ М» 9. в доиа на покойния яли пря Иван Теохароа 
I зад Постоянната Новисия 508 I -2

/ явява вжирос мо
гат ли тия групи да 6ад»т иII Варненски Сждебен Пристав БЕЛГРАД, 16 юлий. Сржбсмото прави

телство се готви да направи сериозни, вжи- 
ражеиия против приемането на Гжрцмн в 
мал.ото сжглашсиие, ващото Югославия, 
Ромжния и Чехослав я не искат да вземат 
ангажимент да поджржат Гжрция при раз
решение на източиая вжлрос. Този ангажи
мент те сметаТ, че ще гн обремени твжр- 
де много и ще стане причина за комплици
раме още по-вече на техните отношения, 
тжй като пра разрешение на този вжпрос 
са приплетен* тажрд много интересите иа 
великите сили, с които в гакжв случай би
ха влезли в неминуем конфликт.

I

ЦАРИГРАД, 17 юли. Гржцките власти ■ 
източна Тракия вдигат от всеко село мжж- 
иото население и го изпращат а стара Гжр- 
ция. Смета се, че това се вжрши к оглед иа 
една голема концентрация на гржцки вой
ски срещу Цариград. Населението в цела 
Тракия виждайки това е в страх и трепет 
пред утрешните ежбнтия.

СОФИЯ, 17 юли. Според иай-положител- 
ии сведения от Белградските политически 
кржгове се узнава, че генерал Врангел ор
ганизирал в Буда-Пг ;т един нов антибол-
шееиидхи кг> г.от . , ■ - ■ на този поход
щел ,-.а -2 ~-з:« згдикия килз Николай.

* члеиом иа сжюза.
15 конгрес м. г. реши то

то за чл на сжюм се прие
ма; всички женк без

ОБЯВЛЕНИЕ Нг 2876
гр. Варна, 13 юлий 1922 година 

На основание определението № йШ от 17 юни А 1918 г 
на Арменския Окржжеп Сад, < бчвяиам, че в прб (^лкенно 

31 ден от последното даукратто публикуване настоящето 
от местните вестници, с пра ю наддаване 5" и 21 ча-' 

недвижими имо.
ма ежеловие и политически у- 
беждсиия. Но жените аручш- 
раии в жоисми политически 
групи преследващи чиего нар- 
тинаи цели не могат са пре
тендират. щото тези групи да 
бждаг приети • сжюзя. С то
на ще се наруши прокламира- 
пия САЮзеи неутралитет.

По-кзао и наложително е

един
ще продавам на публичен тжр следнито 
останали от гюмойния Димо Серафимов ог ;р. |’ар> а. 

енно; 1) Половй*»а фурна в гр. Варна, IV уч ут „Богева* 
14, двуетажна, па^птя .етаж от*2 отделения фурна и склад 
брашна и вго! ия.от 2 .Ьтделенчл: работилница и стая м 

[веене от прост сшден материал, покрита 
вехто здание, 35 кб^ и нсз?стуоенр

Исак Натан. Браткя Буйк- ни, у« цигоI с меч гни керемн- 
40 кп. м всичко

кв. м. при слеели :
II линия и „Ботева“ оценена 1 а фурна аа ЬШ0 ли., 1) ло 
е хаера, изходящо се в землището на Варненските лозя ме- 
гностз „Св. Никола", ог 1830 кв. м. при.ежееди: Манол Ко- 

вачев, Теохари Стефанов и патя за укреплението, оценено 
за 549 лева; 3) Праздно место (нина хавра) в гр. Варна ме
стност* „Сее сермес**, 4885 кв. м. при ежееди: пат, Георги 
Киряков. Никола Георгиев и Кржстю Мацанов, оценено за 
480 лв. Желающнте да купят имотите могат всеки присАт- 
ствсн ден и час да се явят в канцеларията ми зт преглежда
не книжата по продажбата и да наддават.
1512-1 2______________________ И Сл,Д. Пристав: Д. X. Иааиш

Е жената да влиза ■ париите.
Този е един от етаяхта за
воюааяе и реализирам алюз
иите цедя.

Днес се налага влнроса за 
отношението иа саюз* клм 
женските политически група.

Рсферекгката разглежда на- 
далго целите иа различните 
политически ж. групи и имат 
ля допирни точки с тия иа 
слюза й. Намира, че те прес

ледват ограничени политическа 
задачи, н като така сжюча ие 
може да приеме тези групи 
за свои ч ленове, но препоржч- 
ва своите членки да влезат в 
партии;е според своите убеж-

Бвлевско (Гсбеджансио) Училищно Настоятелство.

ОБЯВА № 37
С. Белево, 16 юлий 1122 година.

На 23 юлий 1922 година неделя в Белевското Общ. 
Управление, 8 часа сутринта ще се отдаде по

БЖУРЕСЦ, 17 юли Г,чс.с :: ,*>л 
статиран още е-ин хол с .у-*ай
тармитб» тл^.ти у.ипою ро с я» за унхщс»- ч 

опасната б-лест и са уверени ле',п

Гу Пг,'-С1 СкЛ.»

V..! .М ^С.ирн*.
сжг;мсие покосявавето на посятнте с луд 
3 училищни ниви около 6 декара * м.с м 
Наддава^' се за всека пяпз по о.-д^л.»о. Наема, разноски и 
публикации се плаша ог ку; увача веднага след влзлагане 
предприятието. 1Ьс-»..«те условия на разположение г 
Шината. Сжшия ден се продават н изсече»!-- 
:: т.ччма П ф »бр:«ка д<^

е хон-
Саии-

геелк^то иа 
уелз.хл с .

т*3 юли. :лс >к у гелвглтите На 
Л 1. 'чф.:ос*иии И 1С Г^КИТО Пр^Д- |
•. • д-> дв с2 о-:: 1.:;: :г:«нло ;

Накр.Л рефератката пред
ложи ре «олуци* с заключите
лен пасаж.

! Ж • «ек «те групи пря п »
.1*1 ИЧСС.Я*. пар».м *4

К ,141.11

с. Д Д ; з
к •/1 I

{
■1*
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Им 4сс «*
« • сразбирателство. Между отделните делега

ции сжщо сжществуват триеиия. Конферен
цията се намира пред закриване, без да 
даде каквито и да било резултати.

ЛОНДОН, 16 юли. вестник Дейли Ме*л 
настоява Англия да направи коикретни пред
ложения на Франция по вжпроса за репа
рациите, чието разрешение требва да бж- 
де взето в най-скоро време.

ПАРИЖ, 17 юли Посланиическата кон
ференция реши окончателните граници ме
жду Сжрбия и Албания. Черна Гора се за
личава сжвсем от картата на Европа.

то отделни организации, ие 
могат да бждат членове й 
Бжлгарския Женски Сжюз.

2. Числящите се кжм же 
ските партийни групи или кжм 
партиите напрано жени, могат 
да бждат мимо партийните си 
убеждения чле.юве на женски
те д ва, влит-ащи в сжюза

3. По.телава се членовете 
ва партийните групи, които не 
со числят кжм някое от сжюз 
ните д-ва, да влязат в послед 
нит е, за да могат кате вжзп 
риемат взцело сжюзнага цел, 
да работят в партиите сн за 
нейното вжзлриемане
изцело от самите пяршй и за лии и Мюнхен се засилва.

пред големи ежбития в Германия.

м 26 т_ г
■***? «"в* *е опереха т. а.

Ог ДМр.* сж»м
гамошвжта аим 
заячера и «гдел* « ч. а 
13 души бждглрв

\к<а тук и • Г
*

• * *» ж>- I беж 7
Нк

П* ■У 1
Яка от Г0ДВЩ1

ока е
ра «бомшмеск* банди. О 
са ред убайегиа а

С»*г *
*— застрелял

Геарпа И » а*
ВИЕНА, 17 юли. Положението е Гер*а- 

сжщо ния е много тревожно. Борбата между Бер-
Намираме се

Гвбеллс че тмешт* *м еп д» _; ■___
мошнат*' и, а. 
се губели, обржща се « 
името на дирека**?* яж 
то и 7елагоафмте

Ог I сеятеяирз т. г сг у- бняват* *
уа пг* » *

укашнага демч. -плвяанеес. :„|.жив Са 
Лазчр Лздсм. .

ЛОЗЯГД в по говемата си| 
част. са нападнат* Г салто . т* 
перонослората »мааагм кч «то 
се среща не га»г. то дмегятд. 
но и оо зжрлата
Нека лозарете вземат сх-р*с>-]чкИ 
чи мерки и чрез яржекаие з> ! IIIЦ 
зите с сиикамжчся разткор 
запазят.

г* жах м кравата а а**-

1*ра С яж и*го доубтоскорошното й прилагане.
4.^Пожелава се влезлите в 

политическите партии сжюзяи 
членки да работят за поставя
нето на жените в партиите, 
като равноправни с мжжете 
техни сжпартнзани (чл на сж- 
щата) и се противопоставят на 
отделните им женски групи.

5) За случаи Лсегащи пра
вата и интересите на жената. 
Б. Женски сжюз може да оре 
дпряеме обша акция с разни 
женски партийни организации, 
до колкото това не нарушава 
неутралитета на сжюза.

по

* ПАРИЖ, 16 юли. Пуре, атентатора анар 
хист, който стреля срещу председателя иа 
републиката г-н Милеран, е направил ценни 
признания пред следствените власти за на
меренията, които е имала анархистичната 
група да извжрши и други убийства иа вид
им политически лица. —

У| ег «амамивА

След ■гчоди 
Трутмве.-е т

вонява джлгого:

» убяжя. »о т

л хлемеге
БЕРЛИН, 16 юли. Германското правител

ство внесе на името иа междусжюзиишиа- 
та реларациоина комисия платежа, които 
требваше да внесе на 20 т. м. от 32 милиона 
златни марии.

ХАГА, 17 юли. Днес поиеделиии русиата 
делегация иапустна Хага.

Останалите делегации иай-кжсио в среда 
налустиат Хага

СОФИЯ, 17 юли. Министерската криза в 
Югославия ие е разрешена, обаче е отло
жена за малко време. Снощи скупщината 
е гласувала бюджета за 922 и 923 г.

■ Зяот
> « Р Мек
36 жгтв & ш

Овят Зт в п
■ 15*>* гг
Сяазяв ю 

П|^д»Га| 
Щтя е#-;-*

Общинския Сжвет в вче
рашното си заседание общин
ския ежвет се занима с вжп
роса за хляба.

От комунистите говори об 
щинския ежветник г. Курти То
доров, който като даде една 
историческа илюстрация на вси
чки институти, целта на които 
беше да дават евтен хляб на 

» населението през войната (раз- 
ните комитети и иапоследжк 
землдделскня консорциум) еже 
статистически данни, той из- 
тжкиа, че цената на хляба до 
днешен ден, при наличноста на 
горните институти се е увели 
чила 30% от цената на хляба 
преди войните. С туй г. То- 
дороа подчерта, че всевжз 
можяите институти от подобен 
характер не са сторили нищо 
относно поевтиняването на хля
ба, а просто с това те са по 
джржалм една формалност, ни
кому непотребна и пречаща на 
прехраната.

След г. Тодоров говори г. 
Коьдов. Той каза, че брашно
то което се е раздавало на 
хлебарите от тукашната об
щина е било и фалшнфицир 
но и червясло. Кондов изтжк- 
на още, че когато е закупу
вано това Трашно цената на 
брашното на пазаря е била 
$•80 лв. кгр., а общината го 
е закупила по 7*30 ле. 
Общинските ежнегници 
Михайлов и Атанасов обясни 
ха произхода на червясаанего 
на брашното. Те го отдадоха 
на влагата. Г-н Кондов показа 
шишенца пжлнн с червея, като 
посочи ония фурни, от гдето 
са ги ежбралн, включая и от 
брашната на самяя склад.

За да се уверят и остана
лите ежветници в досгозер- 
носга в думите на г-н Кондо- 
ва, последния поиска какго и 
г-н Атанасов да се назначи ан
кетна комисия, която да про
следи до колко брашното е 
чисто от червеи. Вжн от това 
г-н Кондов настоя, щото 
тия общински брашна да се 
бракуват и още в идното за
седание (в сряда) да се изне
се пред Варненското общссгао 
до колко неговите думи са

Обявява се на публика?* 
•а знание че временната жпв 
станция Чам кормя от 5 
г. г. е открита. »

ТЖф

.*?. мг, 1, «Цвнгям аля
жертва през тази година ^ -- ' *

» се
^ ммв

Вчера ся. об. плевдине***
военен ежд започна разглеж
дането шумното дело 
шия командир на 56 иго*, вол- 
конник Алексиев,

40
СОФИЯ. 17 юлии. Както бехме ежобшили пре

пи неколко дни. тук се очакваше па пристигне е- 
дир италиански аероплан с пжтниии предприели 
пжтуване на исток. Нашите авиатори ид беха при
готвили бляскав прием. Италианския аероплан се 
появи над Софдо. направи неколко ’ обиколки над 
нея и се отправи за аеропланата станция Божурище.

При сливането си аероплана полетя стремител
но кжм земята и след миг се разби на парчета.

Пилота *Кафио Дурсо биде тежкн ранен и след 
мжчителна

аа*р? в
на

ШШнздаьлия заповед през време 
нн войната за убийство о
поручик Сгояяов.

Вчера биде ра

ДАВА СЕна
М
«1мЗ стаи
Г* *

тая пад» 
лнмня. Гой не се призивна за 
виновен Занинаа че яе е

Н Авз
1пв на

го дапал никаква заповед яо дру- 
жнниия к-р майор /ер;ь за 
убийството на поручик Стоя 
нов. След това бидоха 
танн 5 души свидегел*. меж
ду конто и сжпруг?та внубнтю.

Тя каза. че когато залитали 
в главната квартира 
убит мжжа било я отгово
рено. понеже внасял демораля 
зация всред вожшциге. Биде 
прочетен, находящця се кжм 
делото рапорт на майор Геров 
до полковник Алексиев, в сж- 
шия дрн, в Апйго с бил

V ния почина

Н0&ШРН1ПИх р о н и к а * «г
|М>Р-1.1ЛИ

Софи* се треолста 
мея*«о .— дв ветмия сезе»

Градонача нина е получил 
оплаквания от много (раждани 
тжрговцйч и ежджржатели на 
заведения, че между тях Са 
се явявали некзкви тайни по
лицая. иреп зржчзайки се зл 
братя, братовчеди и сродници 
на градоначалника и I а иска
ли да ги изнудват. Градона- 
ч!лаика ни м >лн да ежобщнм-, 
че той немл тук в Варна ни ; 
какви братя и сродници, а сж 
що така ь този момей: при 
грлдоначалегошо немл никак
ви тайнп агенти

Умоляват се граждани те, 
при които се яеяна: подобни) 
лица всдил+ да >и предават | 
на полицията.

Пожара в б:<осната 
при борисовата градина след * 
големи усилия положени от 
всеш«ите власти и гражданст
вото, биде едва тази сутрин ирренета 
потушен. ЙаГорели са

от 100 декара гора. Загубата 
е грамадна. Пожара се джлжи 

д«а подхвжрлена цигара

защо е лллсрешу сжщо 
Варна аарес Са^ж* 5: 
Цонев .Моасоввн ГМ».

Бележките ни .та ж. конгрес 
по Причина на претрупан ма
териал остават ла утре.

тук уя. н»ьс?ав1 >4 * Iили

М1ШШВ 1Знянн земеделски у-щя Ди
рекцията за Т. П. С. е отчу
ждила ог мерите нз гр. Варна 
н ПрОтзчдмн места за

зает
релян поручик Сгояяов. с кой
то рапорт Геров донася иа 
полконния си

2II Iк-р. Алексяеч | прв—1: ат 2 м 4 *вв "
. ъжъмях. 1

;;

такняа
I у-ща. Взрнеи. Окр. Сжвсз пчк 
1е* •>тпусиал креди; лз ■лгд-к- 

н р.лзрз 5отвлнето нз'

че е нзпжлчил 
та четреля йоручцк Стоянов.

я вреетувдп ог 10 
душн -ойкнцн е бил отведен

заповедта мткгр. 
г-да : *•!*- а

ня места. Блчдзшс.а нар
\*:лс.: Ц-' ще е в

Тпогп •
ви-е гревища и ‘Стрелбище 

ьзправзта на здани- . а ':<> 
пред члжава да е*щ* егву- 

ц мжиасгвпя св Конс(ан цн.

махдла. м IV НО- Варненски Сждебен Прктн

ОБЯВЛЕНИЕ № 2483
Г,г Вгг'1*. ккадй .К-.

-и.1 осровзине о.гр-^дсяппкет" на Нар*. Сжх 
април 1914 год. за продаьмме ча ..уолнчем тжрг 
имот останал от покойната Клони Николова от 

'обявявам, че в проджлжеиве на 61 дни след хвукритме гз*- 
лнкуване на настоящето в местния в-к и с пр**о *ццивмг,й 
5°/о в 24 часа в канцеларията си в гр. Варна ще ярож***" 
бзично езедния недвижим имот' именно: полови*
нах *лища се п гп. Варна II уч. ул. .Богданова* тя. Ха лИ**1 
двуетажна паянтова много извехтяла покрита с обява 
керемиди, в двора има построена една навеса и ,*хжр с **’ 
що дворно место и пой постройката 281*65 км. г.р* 
седи: Алеко НИКОЛЛ Карамицов. улша-кяс«« •
Василзки Сулнни-/.Старопиталището“.

Оценена половината за 8000 лв. 4 
Наддаването ще почне оТ оценката на горе ■ *&■*'*' 

щите могат да се явяват всеки приежтетвев ден и чле * ка|Г 
целариятя ун дз преглеждат книжата по продажба^ 
наддава..* 511-1-2

Чл. 73 ог закона на народ, 
ще се прилага не са-

повече; мо а основните учил вра, но н 
6»« мщ,я. . Избра ^Г|" ЛГ"’г;:м'""'нг- -•'«
«•« ■‘•'««ся:I'«А»-- 
С«сн.:т.„ Кондов. Соф„й-!"Х™! Тр,‘и“ Л“
ски. Танков, Ангелов и Леон-1 
кев.

над.
говл на учителите•«

Обявява се на публиката за 
знание че в с. Мусина тжрнов- 
ска околия ог 7

Днес 18 т. м. всички от 
анкетната ксмисия в 9 часа 
сутринта се явиха в общ. уп- 
ревление, гдето се - определи 
ог где да се почьд-ревизнята.

т- г. е отк-
стан-рита тслеграфопощенска

ция с огран.чено телеграфно 
дейапне.

1 Сжд. Пристав: И Д.
м
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"• гр
рето, пряворскага гра 
се под наем. Слраеаа

ма

Бургас*1

Л| Обявление
Известявам, че коддмм яд Хзвосяд цпи от демяря 

'Я*Л!** с «ошщя* к Цриьщлп и :*угтажяо витсбво м»еп«- 
ии . П л я.‘*вд»ие «Гмднф. “* “ОСвто м Кокошо 
граз срещу II! карх' Жг.пющяге да • купят да се отдесдт 
л • мен и снтмряяаме н писалището им срсшу Мм роя Са- 

ща Имота сг предала *едчла

И.1

»>

ь а. ежшеяя тмимиа вшш ишш а. ..
годиш 1«0 
3 меатя 60

Обадя «мия! пг . .4
пркггявЛК аг I д-г» ад

«»ем;
гета

сяи едва
хм; м

. гр. Вар * 5 юяяб .1921 г
ю 4‘>.‘ -4 > &м
17

^ ПОЛОЖЕНИЕТО «исм викIра Георги Николовае
— и —1Г Никола Генчев чк яд */\1| <мм(и

(Телефонни и телеграфни сжовсценив). Гпчхннгти п» ееф«г<П
Вг

1р мА*а Тжрг. Д-#С .<Д<«епп ГаИМ Я Ьратм*
Г Сгодени не 8 т и.

5<Ш
за ! и г >1 Д И >ва

СОФИЯ, 18 юлий. М^ж/усмюзикшка гв 
реларациоинз комисия продАЛжава да уп
ражня в. натиск ьжрху пра; ителството ка
то настоява да бждаг приети беа клиаято 
и дл било изме!

Вапва—Г#|ши1ЕТ Жешсяв Сжюз я жсвсвагеядр
гиймя груям У

Г «а М«*м«I консулпво не срябск»-хорввт- 
ккдовенското кралаво.

<шу**)а*
)6«1Ш протм ( гвеякгто ЯЯI»

, предявените от иея 
искания, а ижено: да й бждат отстал<ни 
брутния приход от миимте, контрола над

:± м .г. конгрес да 
с в пдртявге Та иградям 

глелвшето и шуменското ж

то

№ат се всички поданиии на 
Жсарватско - словенското крал- 
Муши в гр. Варна и в окржга 
Р<а и Провадийска околии) да 
|в консулството най-кжено до 
|този месец, за да се запишат 
Те на поданиците^
|илите се в този ербк ше бждат 
| от консулска зашита, 
улството се намира в ул. Маке- 
^ 12 до франиузкия колеж.

к шшдмп и евзецктитв.

митниците и некои други приеяиетии.
Правителството остава твжрдо иа ви

тото си решение, не исканията иа ко мисия - 
та в този им вид са много тежки и непри
емливи, вследствие иа което то ги отхвжр- 
ля. С е щит е между к-ра иа фмиаисииге г. 
Турлакоа, който е иатов рей от министер
ския ежвет да замества жлгарския деле
гат при комисията м-р Р. Даскалов, и ко
мисията зачестиха, без да се е постигнало 
едно окончателно споразумение.

Ако релара^ оииата криза ие баде раз
решена в скоро време предстои раатуреа- 
ие иа камарата.

з ру жеста
Г «а Е» Милей грусе» п

и че е Лил» нит проля
млямясто ма жеяятя а яартя- 
вте. макара, че предложеше го

м

«а рефереяткага « яртмгре-УГ
•тк) и проявява сгрял да а*- 
Сс ■ пдргвмяят. 
кя а партяяте, гя мразя т*.«в
да работят
I Г-н Дояма П1.1т|| яед-
Р
«а рефереяггмтя в ( м сновя

щата ма жеяата да ама •

не»
> I

• а

* раи манАляо
а
А

плргмяте а работя н таяСОФИЯ, 18 юлий. М-р председателя г. 
Стамболийски напусна преди неколмо дни 
столицата и се отправи иа почивка а пла
нините. Преди него м-ра иа вжтрешмите ра
боти г. Даскалов отлжтува за чужб- иа.

Всред политическите кржгове н София 
това отсжгствие иа двамата г-да м-ри се 
тжлкува тзжрде симптом, ичио в слрждка 
с различните версии по предстоящата ре
конструкция иа кабинета.

РУСЕ, 19 юлий. Си 1исгрсисиия префект 
е издал слад->ята заповед: движението в 
нова Добруджа е позволено до 9 часа ве
черта. На работи »цит*в и овчарите, които 
излизат иа полето и.д си позволява да но
сят хр иа само за един деи. Всичии л -ца 
да бждат с абдеии с псг тимации Забра
нява се ра цнаиличтг да гоеорят с патру
лите

>
Г яа Е 1»м

Н9ТЖЯВМ Ш САГИ 1ЦДВ1 *
пааи жг>: раз—ет пиете пяр

тя
РАЦИЯ „ГЖМЗА

ЙЩбсиа А 19, пусна в продажба пре-
1Я« си отлежали бели и черяеии вина,
СПсикално за летния сезон Гроздови 

Чист винен оцет.

жтявта да рявета а гея.
Г «аЛ

1СТО яа врг. 
от меа д-во. <и е яр<

рам*
* наям

■ ом I шв». 1ш наЯ-юявсин. «.девремгямо реапякто чин
к л* чямяат •

Г ма Чржстеаа ^ждяя1 яа-
ладйЮ с с-чгдасм с рефтрежт- 
чя:л я ос бгяо яАдчеугам ч« 
«оин ле грабва дд стои в 
огдеяяя *. оя !иДяя груяа. а 
явл^чпяа да. алеч а влргирт 
нараанс* с шА»а. у

Г яа Гяшмяом 1С- Чаау
I Орехо*аско) сжшо * са; лае-
ма с реше: 
грес я всял ля се 
у , алатета яа сап», п ВЯ-

4•меки Сждобеи Прис ав

ОБЯВЛЕНИЕ N1 2483
гр Вя; е-

Г
’ ю.>и1 Г..ДИ 1

ка Варч. Оир. Сал * т
41 аубЛИЧгИ ТАр; НГЛо-*.. к

Кл- ни Нмко.1- яа

о. ределеянс 
, *• Ар* Ие-

И--1ЧОТ
Я." 7ми сгед ля)кратно иуг>

. ч и V. пра» • мадлзвл о 
. Шгн* ше проЛаяампу 

.• •. V, пол<>«им кжеца 
Дон .а* под .'ад

Ф прмДААЛМма^
■ргСяахето I «.
I в аанаеларняга и г
И-- яелзяягя нм 
3 гр. Варна II уч ул .Ь
Увгглал явого изви

I?
им- ЯН • г. «оя-гог АТИНА. 17 юли. В к Катимериии твжрди, 

че Гжрцин наскоро ще започи воеим*те 
^;ействия в Мапа Азия, за което били аз ти 
всички необходими м рки

ПАРИЖ. 17 юли. Една телеграма от Пе* 
кииг ежобшааа, че в Китай е избухнала 
революция.

АТИНА, 17 юлий. Между опозиционните 
партии в Гжрция се образува един полити
чески блок/блокжт *ч под силното впияиме 
и в ржцете иа всиизелистит ’ Найгблизките 
цели ма блока са сваляне иа правителство- 

! то и сключване бжрз и достое * мир за Гжр
ция, а сжщо ужй обявяване Гжрция в ре
публика. Образуването иа блока се посре
ща в цялата страна твжрде радушно. Бор
бата за сваляне иа правителството впива 
а нова фаза. Знае се, с положителност, че 
една голема част от офицерста >то е с бло
ка. Очакват се в най-скоро врем* големи 
ежбития в страната.

БУКУРЕЩ. 18 юли. Срещу м-ра иа вжи- 
шните работи в Белград, Ниичич. бмп из- 
вжршем завчера несполучлив атентат.

рмга с оои»«.>йС’-и
А>рд ш пистросма ;на и я*Ар с < 6
сте * под пистроякдтд 2в1-*>5 к» ж.. г»гч и 
Как-доа. Трмф-и К -рзям^.в у.-.м.ф-кжелк м 
•еж ^Сгяроантдджцс • I-•

■я*г и м1к| в шцпшпч Ш
яспдайят яо в:мангто яя «в-
мм ся

Г АД ймтом Шужво воа-
джржд мяемйгто В ГМ Вой-
ншон

Г ад Мугафодд (Г Орсжо-
МШД: г» г рдзояжро— от ж 
група п; я ядродмомрогрес ядр- 
тяа по яряч!
ня мжжегг в :ам груяя кая
жтжте

Г «д Сгдиеаа1Кдрж)М)йрг

я
голомяага -а 80Ц0- ажгто ме п->ч*е от еисакаг.» м гор< и

да се яяямаг вегют оряелте 
* да арегдежлат к.ммла:а

>11 2-2

тад>
1ГИ И ЧЛС й КД1Г-
>од4а6ятж я дд

I С»д. и-.-., - н Д. П«»м<«
I:
1 |рненски Сждебеи Приспа»:

ОБЯВЛЕНИЕ Мг 2876
РЯ- ВВуяж. 13
мв« ар^деяеяяето Ля 801 от 17 юнин (>1ч 
* Окрлдиг* Сжд, обявявах че в проа*-*е»и

в
Д 1У22 година

кдевревея о * влхзяяето « яя
•хждно-о дяувржтво публикуване* нл-.т «еяятг • яргшгтт

Г м Коястдятвим (Тжу- 
МЗЯО) вАжрмея* яягмддяо 
името п рс.^ере»»явтя ■« ае-

ег? зесгашав. с яряяо наддаване »
*» тублччгя гжр следни го недввжчми и;-' |

т -> «.«»* Дя*ю Сержф-моя от гр- Втр-л. * [ 
»«!« руг-мл в гр. Варна, IV уч >.т !>• :е»а |
А ЗАрчжя етаж от 2 отделен яя фурна и екддд 

'**Щ}ш* от 2 отдедеяя-1 работмд№ииа м стая *а
I : лрлвяяя зя пряяжяжггто ехм
г щаяе я« вжлротя. което е с- 

хмшдяе и яя теяяото д-яо.матермал. п.чгркта с местни верем 
■яе. чз.'ж‘м «яезастро.«т> 40 ка. м. венчь 
тжееда Катяи. Ьратия Ьуйк.ви, улиците
5-геаг* оенянм 1* фурна за 81рО ли . 2) Лз 

_ Ту1* ма Варненските л -зя V?
ИниаЦГ^ ес 18о0 мС м. ври ежеедя: Манол Ко- 

'-^еф^яоя • мл я зя учреплеяяето, оценено 
Прщв» нетто^вям ааара) а гр. Варна ме- места по р. Диестжр бопшевишки патрули 

»ияег- фва яя. ». вря сАседи ^пжт. Георги 
а» Геуфгвк» н Крж^гю Маца нов. оценено з.«
“ /Д* кузят «аиупгте^ могат всеки прьчжт-

Г-ЖД ДМИИ !Вдрнг«р-а
петте ся аокяяреяя я

м>яц> се л яе требя* дд • тп
Г «I МпчртдМ лредл*!*

прекрашеяяе яя лебатяК ад-

«
V

БУКУАЕЩ, 18 юлм. Онази иощ иа много: (
Д щото в# проса е умемеи.

Конгрес* реши да се мзяд-олитали да миизт на ром. територия. Тесе
били отблжеиати с загуби. «ат и оставалите 3 аалаедямУ да БУКУРЕЩ, 13 юлий. В-к Дачиа* ежоб- 

заачера сжветския кожис^р Ка- •
в каяцеяаряяга км за преглеждл да ояооя- делегтгмт тя * д» »здд.-вл:

II Сжд Прося» Д. X. Йяамоа (Сяй9»>щава. че

* т



ХМК* **•т
т

Щ* • Ъпттщ
га г*.

30 Р*— ч,ч»р, ’ 
яма са
*ИГ влагарппгг^ ^ 
ТЯМ. Га ,0^7

М(
:о(ш

1а?тт ой йждт N

м г»гм* а,

• Атгмапо: Таш

гояцмт на
лярмарпйсищ
«ас го§ е бчк 
услужи с 
ртя за построй,

Лаос мамо 
ад<Йа яя1й

«т • бия потушен • I часа смд
В очим р»*•» «•

Смая ижкщагге йояучшш тгмгрт
м просее->,

> ■гчацм иди 2'а ч :л. об Камиона ня фабрика 
«Тапата'N натоварен с каменни вжглиша св в врж- 
о&ал от града и кжи Г«златя. При преминаване на 
понтонни* юосг нап канала гвжрзавш морете с езе- 
рсте по необяснен оше начин (но по всяка вероят
ност чследгтви** повреда на кормилото) аптемибила 

а петно и паве я канала, като се забива 
с машината си а вяното на канала, каруцармита 
му стжомаг на горе и се вижда под водата.

ьУафЙора и пошошника му са изчезнали бе» 
следно I )релполага са. да се се удавили.

т 30 у-лки, с

се зано' с
чамте н» >ллгврея

Ма 20 «а и
учмгаясната сгая т

моВтп ме грее за \
Гщаящшт «и се

| г|Щ- !мтл« ра са нацепили главата че • после 
«а ипигмадлиич стражар От

в чеса»- яге е имало случаВ
иачгра ся. об кай* 4 -4*» иаииг е (Мм ниарая с файтон 

|Ч стражаря ора оиолабсмого е .ар
— СшКипя Кара ту се даяе пжраа 

Георгиев е трсбеаао 1а пре-

фуряи мдят горжмЙТЩ мгиор* сгра

С|шии раасгоВстаа.Толчица. * яя
гчасти да лровгрк?

почощ Г гражара е тежко ря-
а омраксаар мт юр аре тика и Вкея, кякто а 

гарба.
Вчера споменатите побой чипа

иа славеи-кич лагиор
с е*Стаи Георгиев »г с. Ар 

чаутлир аар-емсио Д« ».тв«.;>а 
о «• имиало Лллгопьлуччо. 

ап *«г* стражаря мш с аре- оргиев, който е

Ивмарв пара» :М
за Русия -**

с* в лж>ра ма чтаора. голиаа
я*р»у иу <У иая.ацлчт ерес
■агите Сгефая. Сулв^/епрги ла^с*мя учител гаиа и относно 

Л Петниш*. Кости а им Кесар- 
сии. Лииитр Драги* |убийци чаии 
и» русмрсяии у.т^Г. Повеи».

Й»го се приело-димил и кая 
»горните и дима други арес 
)яяия от Аир м иа.ао^ени по 
| пражка ча добчтжк). Пи^итив- 
титт «аг«орнм|и Ли те >• дмора на 
мгаора. грабмг Петниш и в 
ярясжсгияет > иг ключар*, пое-1 от бой Сфаягара. 
говя е й -мий ч маоаярагеля ча1

г. наято м за*

Вчцм гмз
Лжлпиконгреса иа 

тглеки слива.крадци.
Ндиягг и другите, се е пад

нало <• Георгиев за ги конво
ира зо тукашния затвор. Пи
та се какво са нравили посто- 
<«н.е войници, ключарите и

•цАрт
• пиояиосге ча
меичо са иреусг;

.Павайотс* 
приггигиа от ?А»рво<:*ад шратглите н» «атаора. гв 

са юпусмялм да иркАчжат от докара о«о>о 00
ммппераиии

сода каустик. ст*ч«*

— .Делта, • Д*«* 
тигна от Вургав. 
трици и »*рмеии 
Хамбург.

— .Фердюлм’
от Бургас— НИ*1?1*

1А6 ш*

Варивмон Мюсюшаисмз Ввроизн- не ща Община

ОБЯВЛЕНИЕ № 1Б
гр Вар* а. 15 юний 1922 година.

Мюсюлманската Зеронзповедиа Обшина. оба 
яява ча интеросующибг се, че сжгласно рвзрвше- 
кието на ^Иннстврствпто на Вжншнитв Работи и 
иа изповеданията ма 1. ав< уст 922 г. от 16—12 ч.
пр. обед, а помбшението на Варненското Окржж- 
ио Фииангово Управление ле произведе публичен 
гжрг с явна конкуренция за продаване празпн4то 
вакуфеко често на .Субхниах джамиси*. ежетояшо 
се от аве парчета и един аюгеи а 1 уч- на гр Вар
на, уя ,0аесус* и .Чепино-. ежетояше се от 474*10 
** м сжгласно скицата, издадена от Варненското 
' радеко Общинско Управление

Пжрпоиачална оиенка 23705 лева. Наддаване* 
то ле започне от оценката.

за- правоучастие в тжргжт се изисква 
^ на горе

Желаюшите да купят, могат да добият всеки 
ден нуж дните сведения от канцеларията на сжло
го настоятелство и на денмт да се явят и да над
дават.
514-1-2

той* стока и

Б0РС1
Сг|— 1В Юди* -Л5,

Па.
Лоаяои 
Париж 
Италия .
(Ларктраа
Ромжимя 
Германии

: Праг* .
Заек*
5.41 еша 
Холан 
Ососла* ия.
Белгия

69**лг
Г^-:\>лебане т• ежджр-

Ш ;1> ям. депн
& -

куфаре до Русе и
-й» бждгарските чиноа-

Залпг 191 ^
У» от оценката

в« гтдаги митото «г аВоеииая вал 01 1
заседава отиоио ^ 
Заседна—тя *У 1
20 т. ■* ■ *е с*я- 

8 01+
:*

От

Рвиамте з „Заря. Ш)ща“ оо шт целта вя. печални. .**»
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Гряцяо Крепено Коисуяст----------г—..... --V
ОБЯВЛЕНМЕ И* 64*

Гржцкото Кралско Консулство е гр Варне гюкам 
*а всички гржик.1 поданици живущи в неговия район, 
в десет дневен срок от днес аа ежобшгг на това 
Кралско‘Консулство, имотите си които са стмущвв- 
ни които се отчуж дяват по закона за благо
устройството на населените места ч Царство Бжл 
гарид или по закона та Джржяема. Окржжна и Об* 
щинска ужда или «жобше по какжвто и па било 
закон поплежаши на отчуждявение недвижимите 
сй градски или полски ииоти. Подообни веления 
се дават в канцеларията му^ •**> От «ачцвмряятя.

ПОЛОЖЕНИЕТО йшГеорги Николова

Г
(Т< Г ца Мамаарваа ЧМевея)

Аз ежи членка в плр .яйна «ру- 
!!4 и ?Лбо!к а вся Мисля, че 
:*и *еаи:е моиг а*

м телеграфни сжобщения).

СОФИЯ, 20 юлий. Диесяпос «димя дем 
на дадения от м ждумародиатз релараи-*оп
на комисия в София срок иа бжлеярското 
правителство да приеме лредвв • ите от

гс«ияаьяи«’д»рсс1<Ф «• т*рг
Сгодени иа 8 т. и.

рвееНегро

дм * сили ‘ ялшмюе ажрду мж-

ДТ СЕ гя м»Ц1И * ИВ ЧЯЯТИ
Д-Р Гаяргя ПярусяяАвс а «урината Ж1 и м пхгвяичме ма един- 

.«м е целя
Г ма Рзйяааа оуртаз) 

к**а ос против шляйте то иа 
жпште ■ нарпйшле (руни.

Г «а Чз^одж>«м ,Вчям» 
и мя*аяс:о иа жената 

» одргвкге и го само а 
,'0«оС1'цма.1исг»явс*ята. вля *©- 
м>цвстич4С>игга. з*«ого тя от
край време се борят аа пам- 
мого с^аобомагаве иа «снага.

Дебатите сс приключеха в 
сс даде думата аа реферел- 
ката т жа X Им «ом. Тя аз

от гр*А» Варм - ■•стмяятята .Рум* ат 3-3 декара 
«агяра дя виммтя .Работя гр дяна* ; .Ру*"' 2 де* • 

иа г Ад Двяотмч. .Вжотетир зт 3! дая. 
у —мияаградойдте мая: .Са Ияяяот- .Баиродяи') 

и 7 ара И Сатира ат 4 дот в в ар»

Дие идния дям е един от май-ре Ми те пий
те. Политическите иржгоее в София са твжр- 
де много

Д»
грммкеии.

Правителството остава тлжрдо и а свое-ЛяЗа сиаравуявяиа пра отеаадияяяте яу ■ I уч У* 
М 9 я дам ия паяаАиая аая пра Имм Т*

то решв1Н1в да не приема предявените от тя
реларациоимата комисия искания; като ие-508 1~Л
П ММПИ И и НеИ1 ‘МЛНИМИ.

1От ораеитеяствеи -зтомииж и > се аеявн. 
че коижемцмвтв ще бжде отхяжрлека. Пра-ПРОДАВА СЕ ХАН аитепетваиимтя кржговв се надават, че по-
жемиато ще се подобри и очакват благо- 

тин имметмя оспедстаие направените 
и м-р» ия ажгрешните работи г. Р. Дасна- 

пост
В ир

главната репарациоииа комисии останат

еастмщ се •' ат дюйм олян доя. >» служе
ща и ледници 2 ве»» » 7 отее и 
застроено е деорие «есто 872 ие и. Слорезуаеиие 
оре столетие ие сади таи ул. .Ниаиш- *• 88

е. Общо
■ Париж.
случай, ало постжпките прел

гдкнр я двете еш мии яо
+л+1хкл. Гдсдшвего ия гер
мания <е. к ж газта греба да

Вярояаяомдня Община знае. лехи, кумя я цжряая 
врежи* см. ВжароСасте ма

яомвасжглааиеиме годе ярнб гме мжм сами* 
цми спрямо Кжлгария и поемане ма бжл- 
терените фмнаисии от релараимоината меж- 

иомисия.

СОФИЯ, 20 югумй. Пред вид реларацм- 
оииата крива и еажиоста ма преж 
лолитмчесии момент, *• «неделеното перла*

чесиите иржгоее, че е •та

ОБЯВЛЕНИЕ N8 16
гр. Варна. 15 юний 1922 година.

м рааяолрааяего «а «щата се
яадожя а ажллряе от оаргмяге. 
Жааотжт. мояочжждддеявте ус-

ДРСЖЮ! лоена след ас Ама та аваоапиа
юда ажлрос аа я имтячеекмте■ на интересуюшите се, че сжгласно разреше

ло не Министерството не Вжншните Работи и 
(изповеданията. на 1 ав1 уст 922 г. от 10 12 ч
обед. в помещението не Варненското Окржж 
Финансово Управление ше произведе публичен 

с явна конкуренция за продаване праздното 
уфскс често не .Субхниах джамиси*. ежетояшо 
от две парчета и един дюген в I уч на гр Вар- 

ул. .Одесус“ и „Чепино-. ежетовше се от 474'хО 
и. сжгласно скицата, изагден^ от Варненското 

:ко Общинско Управле1.ие ч 
Пжрвоначалит1 оценка 23705 лева Наддаване 

ше започне от оценката.
Залог за правоучастие в тжргжг се изисква 

от оценката на горе
Желаюшите да купят, могат да добият всеки 

I нуждните сведения от кинцеларията на сжшо- 
настоятелство и на деижт да се явят и да над

партяя ■ яаА грог радейте
от гех го ажзпрмехз Жената 
гребал д*сс да се прмтояе м
едгрудквц! ял мжжа в уреж
дане на овщссгаемаге работя.

0Г*е -6 страня ш Иароая 
примата н>биратг.1яяго право 
ка «е ига я а прм-ллачаг я по 
игмческ^я «гяаог Ред е й ма 
сцВалмге срами да иааж-р-

1 ВС ВАЖНИЯ м в ежботв 22 того, в което
рв -а финалгипте г. Турлдиод, който *»-

аввктвв бжлгарсиия делегат при репараци-
обширен до-оммвтж комисия, ща напран 

кл «д вжрху развоя иа водените между не
го и рвларвцмоииатв мо.лисия преговор .

и говж >а чеда име юмледялехо^о бол
на гшмметво иде е яем е по вжвроса решение, 

което ще бжде от голвчв важност.х
В сжщото мевдвиме се очаква да се 

ркият ажлросите за мииактерската крива 
и за евентуалното разтуряме иа камарата.

Дои аджт иа м-р Турламоя щел да 
квжрли светлина пред аемледелекото бол- 
шииство по ажлросите, които сжздадохл 
толкова МЖ.ЧИОТИМ и тжрвамия в управле
нието и всред уоравляющите земледелски 
кржгове. ~

Сграджт, че чеча;й ше се 
оляргязани е нсосиоалгелепр 

Ям е не 31дли1 
жена да а^езе а партимге, а 
«ояго яскд. кояго чуастяув! 
нужда.

Ь.жлгарския женски сжюз ве 
рап па «а обра уваве на отдел
ял золигячес а партия, а за 
сжгру ^итстао на жената с 
мжжа я политяческяя живот, 

бжде нейния \г 
Мие го заяакяаме 

че само чрез средствата и бор
бата на сжкха не можем да 
получим (1А.1МО раянопрааме ма 
жената, а чрез жжзаме я пар
тиите

>ме всека

1Т.
■2*2 От Настоятелството.

II Варменсии Сждебм Пристав

СОФИЯ, 20 юлий. Новия законопроект 
за уииаарситята, който ве -зряботеи от ми
нистерството иа народната просвета е вне
сен а министерския ежвет. Очаиеа се да 
бдеде приет без особен ни изменения и пре
пратен а камарата.

СОФИЯ, 20 юпий. Правителството взе
майки повод от зачестилите убийства ча 
политически личности и заканите иа анар
хистичните групи в страната да лроджлисат 
своето пжклеио дало вжзиамерява, за да 
предотврати страната от този род злодея
ния, да изработи един нов законопроект, с 
който ще обяви анархист те за разбойни
ци и последните ща бждат преследвани и 
следени по слециал закон за разбойниците.

СОФИЯ. 20 юпий. Учителските сжюз и, 
оня на пжраоиачалиите учители и сжюза 
иа и лае ите учители, са пред обединение.

Вчера конгресите и иа двата сжюза има
ха сжаместио заседание, а което се раз
гледа ажпроса за една обща акция пред 
правителството'за подобрение материално
то положение иа учителството в Бжлгврия.

това ше 4*С1ЯВЛЕНИЕ I* 2949
гр. Варна. 18 юлий ИШ година.

На огномнйс изпжлиителиий лист .V» 21166 ям* ляв от 
Варменский Омржь ен Сжд па 27 декекврмй 1821 «овяна » 
•Лиа иа Вайка «а ;1а^к*лем Крепят Варна ротна X
Божилов и Яни С)оя».оа от гр. Варна, а 22,225 лв и др. 
Ьбявявам. че на 25 ммцЦ 19‘Л год. в 9 часа преа обед вжн 
Варна, I уч. до «вреАската Синагога ще продавам следните 
вмети иа длжжчмка Яни Стоянов, а име

1) Една пнеааищма маса с 4 чекмеджета, — 200 лв. 2) 
я маса четяжртита с вехта зелена пок 
и шкаф от две части 
ски -

Ж«мите могат като елнняця 
и км то члемкн па сжюза да 
влязат в партиите, мо каи« 
женските партийни група при 
отделните партия 
неутрален и той не може да 
гн приеме като оргамЬацям 
на сжюза. '

След прекрагяваие дебатите 
по реферата ма г жа Д. Ива
нова стед 8 ч се сж^тоя го- 
лемо женско публично ежбрз 
вее в и у. ркоьния дои. Говоря 
г-й» Д. Панова, редакторка 
на и Д. «лае,* на :ема> зя 
изборните права нд бжлгарката. 
С силна аргументирай реч тя 
обосниоед блестящо те ата си

100 лв., 0рнвка
100 лв; 4) Четири стола евро- 

200 лв.; 5) Една преса с подложка - 100 лв.; 6)
но вжже дебело около 5 метра - 20 лв,; 7) Етна такя- 
-кя рогова — 20 лв.; 8) Едиа закачалка еьр- пейскд - Ю 

9) Една табела теиокиена - 20 лв.; 10) Еди* чястилни 
— 5 ав.; 11) Една четка - Зд»; 12) Една малка пре-ичка 

13) Осем каси олени а а яйца - 240 лв., 14) Три кси 
мм за яйца ~ 60 дв; 15) Шесг коша - 30 лв. 16) Чети- 
гойямк санджкм с капаци — 100 лв.; 17) Десет п*.зенм с*н- 

. 50 лв; Две чамови санджчета 10 ле, 19) 
*** ,Т**Г >*хт — & 20) Една тенекиена тулумба М
; 21) Една ламба - 10 лв; 22) Една тесла 10 лв, 23) 

ве5» печке с гржби — 20 дв.; 24) Разни дреболии 
25) Едио палт-. и панталони вехти — 50 лева. 

наддаването ще почне от оценките и заинтересуваните 
°е яяят в гореоврвделеното место, в определений

сжюзи е
-4^

ши

1 ? - ДСжд. Пристав: Д. X Иотмяа

Г7



ВАРНЕНСКА ПОЩА" ЬройСтр. 2.

де свикам в Прага едми общ »е*ц€д^ 
конгрес с представители на а*мпед*2 
от Чехославия, Югославия и Бжлгар^ 

Целта иа тоаи конгрес е да се 
м.обходимоста от едиа обща работа 

На този конгрес се отдава гол «*в 
чеиие, като се има лред вид, че 
движение а Европа едва сега се по*

БЕРЛИН, 19 юлий. Следствените зя% 
и полицията успеха да се доберат До 
дите на убмиците иа г-и Ратеиау. ^ 
когато убийците преминаха р. Елба 
пункта Кастеи, те беха оградени от ^ 
цията, обаче вместо да се лр*д* 
живи те се самоубиха, Убийците са к 
и Карл.

БУКУРЕЩ, 19 юли. В неделя иа 1в того 
в Буда-П е ща се е сж стоял тотем митинг, 
устроен от социалдемократичесиата партия. 
На митинга се явили множество к мунисти, 
които искали да попречат и го разтурят. 
Те започнали да пеят „марсилезата“. Ста
нали схватки, които полицията предотвра
тила. Букурещкия печат, коментирайки гор
ното, счита че е Унгария иаиово крайните 
елементи се засилаат

ЦАРИГРАД, 19 юли. Вчера тук пристиг
на пжрвата английска ескадра от Средизе
мно море. Тя се ежетои от 3 супер дред- 
наутм, Ю коитра-торлнлйора и един пара
ход за хидроплани Тя биде посрещната и 
поздравена с топовни гжрмежи.

и остави впечатление, че един 
от пътищата за обнова в на
шата страна е и тоя да се 
призове женага н вземе актив 
ио участие в изграждане раз
рушената от войната наша 
страна.

Бурни и продължит.лни о 
вации съпроводиха хуб*втга 
реч.

а

3 %
Д

И
II

и
1 Заседание нл 1$л'1 сутремга

Дебатира се по рефератите 
иа г-жа Р. Петрова — начмЛе 
н средства за засилване ка < р 
ганизацнята четен на 17 того 
сл. об и по реферата на г-ж-. I 
Големанова — по оргаиизи| а I 
ве на селянката.

По тез^и вжпроси говори 
г-жа Патева експромтом Тя 
напрани поразително нлечатле- 
ние с своята ерудиция и ора
торски талант. Нейните мисли 
беха тжй силни ясни и краси 
ви, та предизвикаха сжрдечш 
овации на целия конгрес. По 
липса на место сжжелеваме, че 
не можем да изнесем целата и 
импровизирана реч. Тя застжпи 
три принципа, които тре>ва 
да следва организацията: сво 
Оода на мисълта, 2) голеран 
ти зет и 3) любов.

Целта иа организацията е 
да освободи жената от веков
ния гнет в всички области на 
живота, а не само да се бори 
за раЙИи права.

Заседание аа 1» VII са. обед.
Четене протоколите от *г. 

заседания. Отговор на г-жи Р. 
Петрова н Големанова по де
батите на техните реферати.

Г-жа Малинова отговори на 
г-жа Патева за тази сугр. й 
реч, като намекна, че послед 
ната не е взема активно уч..стие 
в сжюза се е отклонила от 
правия пжт начертай от сжюза. 
Реферат от г жа Малинова 

‘ — Идеали на ежаременното 
вжзпитание на младежта. Той 
бе кратжк, но пжлен с ценни

Ч

И
к

I -Р
БЕРЛИН, 18 юпи. Едиа фраицуни К| 

дра е пристигнала внезапно вчера 
сталището Даициг.

I БУКУРЕЩ 19 юли. В Бесарабия сац 
статираии оня ден нози три иападеищ 
страна на бопшевкките.______

ПАРИЖ' 19 юли. Тази вечер германския 
представител ежобщи на репараиио. натл 
комисия, че Германия спира плащанията по 
реларациони я джлг..

Веднага след получаване това ежобще- 
ние, министерския ежвет биде свикам иа 
заседание. Тази декларация из германския 
представител предизвика големи и оживени 
коментарии всред дипломатическите крж- 

I гове.

д

П

ХРОНИКА
БЕЛГРАД, 19 юлий. Сржбския печат 

признава, че хаотичното ежетояиие в Ма
кедония се длжжи най-много иа корупция
та ержбеките чиновници там.

Магистрат нл Народната 
просвета г. Сг. Ом-рчезски по 
случай юбилейното тържество 
а Варна е изпратил следната 
телеграма до Юрдвя Юрдавов. 
председател на юбилейния ко
митет.

-Чествуването на уяителя. 
ка делото на което той служи, 
има светли страници в предч.- 
свободитеднага ни ейъха. Ме

та болница, Пет от теза Л 
маци се поминали, а осм 
те са съвършенио озарим

Обявява се на публшвЯ
знание, че при бургаската 
ни. бургаския окржг, е олей 
та временна петна гедегрж 
станция с сграмичево дейем 
за междуградска разговора]

Камиона «а пивоварната и 
брмка е пипал б кавала, I 
щото е бил подкаран от <| 
неопитен работник. който 
отежетняето иа шафнйора | 
опитал да управлява камам

На 23 Т. В сутринта ад 
ля ■ зала 
се ежетом общо иииш ! 
ежбрание, в което Ц(«^| 
вори вжрху положение » щ 
Македония по настоеше» Ш 
интригите на ежеедмге за Щ 
волюционниге акции — 
ничеството. Щс се размеиг! 
мисли вжрху организира* 
«а предава* 1его тжржес* 
по случай праздияка ИчМ 
—денж г иа големото или*:ж 
ко вжз;ание на македонитт!

БЕЛГРАД, 19 юлий. Албанското прави
телство обвинява Ит лия лред Лигата иа 
народите, че подготвяла военна амция иа 
албачека територия

БУКУРЕЩ, 19 юлий. В Украйна и Батум- 
сиата област е избухнаха революция про
тив болшевишкия режим. Болшевииите взе
мат бжрзи мерки, за да задушат револю
цията.

му ние джлжим много. Увле
чени обаче, в вихъра ма сво
бодния живот, ние забравихме 
и килийния работник и взанмо 
учителя

ПАРИЖ, 18 юлий Сжобщават от Бер
лин: Убийците иа Д-р Ратеиау при аресту
ването мм з областа Есен се самоубил.

учителя-педагог. 
Требваше да ар. ****** 
токи ежбития за да потжреим 
отново фара на родната снест 
От две години насам се пра

ПАРИЖ, 18 юли. Сесията на общество
то иа народите, която има да се занимае с 
хвжрлеиите вжрху Бжпгарик обвинения, че 
тя инспирира етническото движение в Ма
кедония. Тракия и Добруджа, се откри от 
председателя г. Балфур.

Още в пжрвото си заседание ежвета на 
обществото иа народите изслуша предста
вителя на Бжлгария по четимчеекмя вжп- н*прос’ Аз сжм вжв **ЗГ0РГ

от мдеята на взриении да че- 
I чествуаат
учители. Това показва, че тия 
скромни ратници сл сели зд
раво народно семе. Немайки

,Сж:гаиевм*

ви усилия да се вжзкреси ма
шата традиция. Варнскци пър- 
ви имат п иаалната инициатива 
да направят чесгвуваисто иа 
народния труженик обществен

рос и искането ма бжлгарското правител
ство, между* ародиа анкета за установява
ме истим .та.

Училището требва да стане 
творец на морала н правдата, 
да калява характери — истин
ска школа на ума и сжрцето. 
Младежта джржи новата съд 
ба на човечеството и ако тези 
ржце са здрави то ше доне
сат щастие на сжщото чеве 
чество. Жената требва да при
несе твжрде много за изграж
дане характера на млатежта.

По реферата станаха ивте 
ресни дебати.

своите заслужили

Дел гатжт па бжлгарското правител
ство в обстойна реч отрече сжществуааие- 
то на комитаджийски банди, оргаиизирвани 
и инспирирани от Бжлгария.

Дио в фиксиралите области Македония, 
Тракия и Добруджа се явяват банди, Бжп- 
гария ие може да бжде отговорна за тех
ните деяния, защото те не се образуват в 
Бжлгария. Делегатжт настоява 
народ-з анле а по вжпроса. /___^

ЛОНДОН, 18 юли. Всеки момент с^ 
ива пристигането па г Познкаре туй Лойд 
Жорж е помолил телографически француз
ина лрем' ер да дойде а Лондон, за да се 
разисква и реши окончателно репарацнон- 
иия вжпрос.

БОРСАвъзможност да взема лично
участие в това пжрво по рода 
си гжржество както и нераа- 
■юлалайки в шемета 
начин да отлича

!Ч Ю.шР 197 ' гт

[Пвейиаоин 
Ню П 
Лоялен
Пари*
Итя^ия
Царигред
Р<*МЖ’.Ж'-
ГгркАях*
Пга‘8
Виена
Б.-Пешз 
Холандия 
Юго:лле* н 
Белгия .

с друд 
дей

ствително заслужените народ 
ни тружемцм, ирис* дннявам 
се мислено кжм чувствата на 
щастливите юбиляри и им по*

36»682 - |Ц96128$.
7Шза между- I•5<Ч)~

92592- 
3270 

845! 
---- {34

~!г
У М|оча- желявам още дълги години да 

бъдаг
Си-Нобнлнрпна пая и ку-

_ хня в
София се преотстъпва вре
менно — за летния сезон 
на варненско семейство 
срешу също такива във 
Взрна Адрес: София Др 
Цонев .Москович Палас“ 
№8. Споразумение Софи- 
или тук ул. Нишска № 7.

505-2 -2

Уздрача опора на прос- 
култура в красивата

българска Варна, 
м р просвещ оиршеи.

пета и

1212|- 1213"

Сжобщемие. Д**ГОГв|
дишния Капелмик на 31-1 пе‘; 
ши полк г Иван П. Шя*Р°*
се уоамовн за винаги в Ф*41 
ни ул .Балканска** .** 4 1 
почна ля предава чаан» УР 

и вег

Народния геатр за народа,
а илроджт неще е само в Со
фия. Плевен. Русе Варна Той 
е в цял* Бжчгария, а ЦЯЛА 
България не може да бжде н 
Варна, Русе. Плевен, София. 
В града Провадия напрвмер 
народа е чувал само за народ
ния театр, за Будееска, Сне
жина Сарафов, Кирков А как
во кос:ува на последните, за
минавайки обратно да останат 
поне една вечер в градът где

РИМ. 18 юли. Камарата иа депутатите 
вероятно ще преустанови разискванията по 
бюджета, за да започне разискванията см 

с,ра- 
иа вжтреш- 

иото положение вероятна ще докара, без 
друго, кабинетна криза.

си вжрху вжртешното положение на 
на-а. Едно такова разискване

Хр. Витанов цн. на пиано, цигулка 
ки други инструменти, то**1 
духови.БУКУРЕЩ 19 юли Д»*ес тук биде 

статиран още едии, Деветия смжртен слу
чаи от холера.

521"^кон-

учител в Мъжката Гимназия, 
подготвя слаби ученици и аби 
туриенги по математика Справ 
иа ул. Бр. Гборгпеним ге 26

517-1-3

№ШЕЩ и [Ш0РУСЕ. 20 юлий. В-к .Дачиа от 18 юго 
ежо-щава, че днес 20 юлий в двореца Си- 
иая^це има важеи коронен ежвет.

-ежщия в-к ежобщава от границата, че 
положението на сжветските войски 
го разклатено и

нагази „Кштя! ШДО"то е живял и живеят родите-- 
лете на Хр. Ганчев. Тузс. намали от Ю того значи

телно цените иа
Между пристигналите преди 

един месец руски бежанци с 
лодката .Тритон" 
санитарните власи констати
раха 35 заболяли случаи от

Европейско каса женезариьта м стри*
и моли да направите опи 

рит*

е мно-

" ”р™я ;г.г-«.Б;д,т

Одеса за да се уве
520—1—5нова се продава.

Справка здание Ючорман- 
<к | стая 17. Опшш .М»"-Ня5*3— 1 -|’
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ЦЕНА 1 пайЗгрка, 2» Юлий <922 гол Брой В17.

еилд (кйошю самостоятелна с рлшиош-чВ.:]РИ6НСКД на градина бямао до мо
рето, приморската градина и шосето дааа 
се под наем. Справка уп. Драго 
Бургас*

?!
Харна. МГ-ьа.

* Обявление
Извее:ячам. це продавам иа износва цена пег декара 

граддла с ов*>шия и леш змия и двуетажно питейно заведе

ни п‘д и >ваикс .Градина Рай* на шосето за Е|

:рад срешу Шока,». Желающнте да я купят да се отаесят 
ло мен за спзззряаане в писалището ми срещу Миров. Сж 
д;«.:.1щт Имота се предава веднага, 

гр Вар». 5 юлкй 192*2 г

тшшл икевРиааионЕЯ вестш кит пием ь а.
ГелМ Обямяемян! II-

прип твски « 1 лев не дум»
г5»ИТ1 

(ГО ле«*;
омай*

яя 3 *»ег 'Ил '•>) **'Ям в мтсеп* н. п492 5 5 «ОД™

ларациите треба да се намали сумата рав
на иа стойиоста та материалите, желеаио- 
пжтни и други, взети от сжглашемието от 
Бжлгария. При това м-р Турламов е обжр- 
иал сериозното еимаиие иа репарациома- 
та комисия, че подписания от бжлгарското 
правителство мирен договор в Нйой пред
вижда репарац оините изплащания до раа- 
реш:ниге общоевропейския вжпрос.

РеГ|Зрацио»тат-1 комисия е заявила иа 
бжлгарсиия дел^гйт, не тя и . може да от- 
стжпи от предявената конвенция и че ло- 
иататжшиите преговори стават иеажзмож- 
ич. .'Следствие иа сжздадсиото по ложе ие 
преговтрихе между номис ята и бжлгар- 
ското правителство са прекжеидти.

Репарацио ната комисия е сдобщила 
иа главната репарациомиа комисия в Париж 
становището и исканията иа бжлгарското 
правителство и е поискала инструкции »а 
по-иататжшно действие.

ЛОНДОН 19 юлмй. Лигата иа народите 
днес с занима с иск, нето на Бжлгария за 
м еж 
иите
мании за чети организирваии от Бжлгария.

Бжл.арскмя делегат Коста Тодоров за
яви, че чети сжществуват, но Бжлгария ня
ма ““що оошо с тях и, че Софийското пра
вителство нема нуждиата военна сила, ко
ято да охранява д *бре границата.

В течение ка таз* седмица се очаква 
да бжде представен от граф Иши, японския 
делегат, едии рапорт, който ще бжде раз
гледай от обществото иа народите.

ПАРИЖ, 20 юлий. Сжобщават от Лон
дон: рез време разискванията по четии-
ч смия ажпрос в обществото иа народите 
ромжисмия делегат в обществото иа иаро- 
д те г. итулесму е отюворил, че по тоаи 
ажпрос оили започнати преки преговори 
м*. жду Бжлгария и ежеедите й.

Общ^стаото иа народите, след като се 
иак.‘3 ха и ,*руги делегати, взе следното 
решение: сю-а по*четиичеекми вжпрос ме
жду бжлгари п сЖу/би да бжде предмет иа 
четири е заи^тересогаии страни на Балка
ните: Бжлгария, Сжрйии, Гжрция и Ро.мж- 
иня, и ако ие се постигне споразумение, 
тогава ежветжт ще се занимае с този аж
прос,

Женския конгрес.
ПРОДАВА а §
4 Д. Паскови на улица Владислав 22 В 
(Ташйолу) иа износна цена по случай Я
■амин.нане. ян-ла СвСКЗ.МИЯе 'ВШИ5 КаГСЗВИ. X

(по дмие М 19 VII гутрмита

Прве се бюджетз и сжюзв. 
четоха се протоколи на 
лото иседдяие. Прочете се 
поздрава изпратен от кош феса 
на бдлгарския учигелекч сжюз. 
Протест приветствие до Ж. 
Интернационал да работя «а 
разор «аваието на народите.

Протест до парламента по 
закона за наследствата.

Просгго позна нам граж

данството.

Революция по а:яч«н че еня 
рефератя.

И преди да се арястдаи 
кай избор иа нов комитет * 
г-жа Ен. Манчева (Русе) чете 
едии реферат: „Бжлгарката а 
важните моменти иа 
време.*

Реферата бе е 
защита на бжлгаркаТа. която 
в всичко до днес е работила 
и творяла ведно с мжжа.

внсе избор за упраа.

ШТРИЧЕСКЗ И ЕОШРОЗОДУ БЮРО
иа Н. МОСКОВ, П. ХАДЖИЕВ & С-1е
ул. 6-й .Свптвмврий* № 6 срещу цлрк .Св Никола*

ИМА ВСЯКАНАВ вид 
електрически и водопроводни материали
и части за тях: кгозети, омивзлнмци, сифони
фончета, електрически ютии. етектрнчески джеб-м фе
нерчета — батерия и крушки за тех. раз‘-и полилеи.
електромери, крушки „О*гат“ и пр и пр.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ СЦ
ИЗВЛ.РШЗДТ СЕ

ШП11Ч1Ш- 1№Ф31Ш1 I »М*!В1 ШТШВ I 1авз.«ш 
и при най износна услсния

и си

дуиародиа анкета, по повод прилисва- 
й обвиие и .* от Сжроия, Гжрция и Ро-

5.М Нмм
комитет.* Избраха са следямте г жи 
зд уаратстелав комитет яи 
Бллг. Ж. Сак» : Юряя Ма

линова. Р. Петрова, Д. Ива

нова, Иа. Докова, Р. Стила*- 
ска. Ед. Чдкадова, П. Преси 
ска и Юр Кючукова

След избора деле: агките на

правиха излет с мниоиоскя к ам 
устието на р Клмчиа.

Вечерта иа 19 амахл сре
ща в бирлриа „Златна Котва“ 

Вчера на 20 тото 
делегатки и много гости >ю 
сетиха Варя. Археологически 
Музей и вечерта са замина:

кацало в на части лозята на покойния 
Д-р Георги Парусяадис в курортната 

чаат иа града йарна — вестностите .Рула* от 3*3 декара 
аад лагера до бявшатп .Райска гр дина Руй ■ * 2 дек. и 
2 ара до нйошка на г Ад Дянпвич . .Ммнастяр от 3 деи. 
срещу евксвноградсийте лозя; .Се Никола* < .Ба«р баши*) 
6 дек и 7 ара и .Сотира* от 4 дек и 6 ар:

За споразувение прм наследниците му в I уч 
рушеча“ М 9 в доиа на покойния или при Иван 
зад Постоянната Ноаисия

ПРОДД АТ СЕ

уд Па-
Теохавовхар

3 3".ч

1Амоним. Д-ш Кош. ле. ]2.0ШМ-сс&е« ре:егь. мити. |
Центр. СОФИЯ. уд. Леге 2 Клс( ВАРНД ул. Цари-садска 21

ОСНОВАНА ОТ *

И1ШШ и Ш:ЖН1 ТЖРЮШ ША

ВАПСА СОММЕЯОАсЕ I Т А 1.1 АМ А
1ШШ МП 1Ш. МШ - К!9Н1 ИВ 11*1. М.КЙ.Ш

Централа МИЛАНО. Клвмр.а. ЦАРИГРАД, ЛСНДОН, 
ИЮЙОРК| 80 ипоноае • примцапая. градои* иа И «впия

&лвшн унАеждеви ишшие дг **гсм ишвегеше |1о1ш

Колоездачен ежбор.
(Нореоюмлсаини от Пйквсн). 

Кум* •Т *рма 013.

Сутринта колоездачи и гостя 
забележителна групи посетиха 

иите места в града. След обед
• Аястряя, Аржеитьна, Бспгяя, Бразипкя, Колумбия, 
Пяяу, Ромвин| иор*споид«м и я ясячнм д.ьржавя. 

ИЗВгНРШВА ВСИЧКИ БАНпСВИ ОПЕРАЦИИ в 3 часа всички дружества под 
развети зшшенд се едбрдхд 
пред паметника, кликто най- 
тАржестаеио се предаде сак».

АТ 1НД, 19 юлий. Вай зеаистите джр- 
жаха своя конгрес вчера. Те решили Гжр
ция да бжде обявена република. Веднага 
властите се илучихл за това решение ма 
либералите венизелисти
в заседателната зала на конгреса. Нас- 
тжпза смущени . В това време пред залата 
на конгреса сг яви и иеколко тжлпи, кои
то се опитв >т да влезат вжтре, започва се 
малтретиране на конгресистите. Жестоко 
с • бити от народа гржцмите депутати кои- 
гресисти (Зала и Мирилос. Полицията арес
тува цялото бюро на конгреса.

ЦАРИГРАД, 20 юлий. В областите на 
Лерин, Кожани и Кайлари солунско . са се 
явили силни чети комплектувани от меани 
турци. Гржцкиге административни власти не 
могат да се справят с те^ за това са им 
биле пратени два полка войска, за да ги 
преследват.

___________ ....... ......... ПАРИЖ, 20 юлий. Туд се ежетоя една
В сжщата среща правителствения деле- среща м ;жду бившия гржцки прем ер Ве- 
■т « »«>“- ---------- , от вземанията по ре 1 низепос и ромжнекмя м-р председател Бра- ! чиниха

Имкисиранс н пшощираа 
Изпмшшне и шхаванс н 
Писисяни и телеграфи'
Изддмнс кредитни пием*.
Влогове по КЬЕДМТОННИ СМЕТКИ и*, сиоразуиеиие. 

гове по СПЕСТОВНИ КНИЖ.чИ с •• , юдкшна лихьа. 
ацнална стокова служба: документ Ч'<лпи трияшни и р 

Заеми в лева н чужди аддуги.
■аячии 
,Цмрнулярм‘>

отки лок,че .и 
н ч.жбиьа

дги1' :л*;'|.*лгярн*1
е на полипи 
а чекове срешу 

чески преводи I но то знаме на печелившето гр 
горнс ДАбиишко дружество ■ 
плакарди на оставалите дру. 
жсства за спечелените награди. 
Как четири часа целии строй 
начело с знамената се отправя 
за колодрума, кадето го оча

кваха много хиляден народ и 
под звуковете на музиката се 
започна сжзгезамието за коло- 
друмен шампион иа блрзива, 
но и в това елзтезание русеи- 
ци проявиха своята амбиция за 
да го опорочат, като гсхаах 
бегач при ездата се е качил 
да застраши плевенския бегач 
н този последния за да се за

пази го е отклонил с ржка от 
себе си. за която посталкд 
журито лиши от награда спра

ведливо русей.кая бегач По

нахлухаи

Вао
Си 5

И т а п я ячхдадвмв чвиовв среилт
ялатанв без предвзввствв. Л.чагяв-

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ, 21 юлий. Вчерашната последна 
среща, която се ежетоя между бжлгарсиия 
делегат лрн международната ртпараци знна 
комисия и последнята м-ра ка финансиите 
т. Турлаков заяви, че бжлгарското прави
телство не може да отстжпи по вжпросите 
•а приходите от мините и мнтниц.те и че 
то устава твжрдо на взетото по този вжп* 
рос решение, известно вече на комисията. '

русенските члевоае не се под- 
цд юИтгаг е заявил, какво рки.ииг, м<-д-



ХРОНИКА?

I
от гпмшк су* г а Щ

„ВАРИЬНвКА ГЮЩА**<т». м.

тияку. Срещата е била доста проджлжи-; 
телиа. В политическите иржгоас й се отда
ва големо значение.

ВТИНР, 20 юли. Ппавителството взе ре
шение, с което забрани категорично износа 
на *рани от Тракия.

ЦАРИГРАД. 20 юлий. Гржциие кожисар 
в Мала-Ааия е изправил до Лигата иа наро
дите една промламация, в иоято се обявя
ва решението иа Гжрция относно сждбата 
иа М Изия.

Гжрция ще се представлява в Лигата 
иа народите от Гуиармс и Стратос.

ДТИНР, 20 юли. С станалите инциденти 
вчера в конгреса на венезелистите и реше
нието на сжщите да се провжзгласи Гжрция 
за република, като се премахне жомарцията 
се занимава целия печат и най силно се 
критикува от народа

ПАРИЖ, 20 юлий. Според положителни 
сведения от Вашингтон, ло стоя ще* в 
Америка в обявената железничарска стач
ка участвуват 289,000 стачници. По-голе- 
мата част от железниците са спрели дви
жението. Правителството употребява голе
ми усилия да вжзстаиови движението.

ПДРИЖ, 19 юли Министерския сжвет 
разгледа предложението на м-р председсе- 
дателя Поанкаре да се отпусне на Ротжияя 
един заем от 100 милиона франка.

от л»ЛЯ!меп* ся 11»»- 
Ш, з«Ючй»Ь 6р6|»тя я аш- 
т#ж*Я Между друппе 4рУ*с- 
(Ю, ЙАГто то»» сНтрЩ» в мр- 
иеяопм сжбор, и целеха с не 
колко дружества — редовни 
техни орждия. д* яявят на 
журито не се отцепваг ог сж- 
юя, напущат ежбора. като не 
милсяяха да оскжрбят плевен 
ските граждани публично. След 
тпущаяието на ежбора от ру 
сек ш. сливемци и още две дру
жества — технкчедгатл коли 
Ом ООД рхковояегвото а за;
_______ председател Д. Миг.
успя да залази реда (| наред 
да ей проваведе надбегв—ето 
на бжрзияа в колодрума, в кссго 
победител излезе Варненското 
дружество, като «лена му Тр 
Таяеа взема пжраа награда.

Започнаха се ежегезанията 
иа ловкост между избраните 
5 най добри играчи между кои
то най отлично игра Варнене 
ца Агоп Ешибаров, кой ги по
лучи най-достойно три бурни 
акламацми пжрва награда и 
Плеанеискня играч Вкахоа вто
ра награда. Най интересно бе 
за публиката, когато се I аре- 
ди::а иа колодрума готови за 
ежетезания дамите бегачи.

Лрастмгиаха • грвддг т
АржемП'мекия Геме ммея Коя 
сул г. ияженерЛумс М Ибарв 
Гарцям. заедно с г.

«агум
П*, **.:

среант м
■еж

секретар г Юрдам Н. Ьалмамскж
Не 23 т. м в мелели в 10 та ■ гщ

к След «а*часа ар обед секретаря г-я
Ьалкаяскя яа бл лгмреяя ае 
джржм една популярна кошфе
ренция в сал ома яа борсата — 
тук вжрху Аркеятмма; исто
рико географски преглед. ма 
родно сто I името, тжргошви 
индустрия, земледелме. ското 
аждегво я
гжшество ва ст рамата. 

Надяваме се. че

с

м

и
*

та твреав.
♦ Д

то а

9ТЯго гражданство ще 
чия ймтерес и ще 
представителите 
ската Република еже овеете

ужсстои
Аржгягжв »*юв 

* < ни
за ямп

посещение, за да сг дамо 
с тази «ааечча я богата страна

Мним
се ммтгркуна 
ложеняето яа аерссваож* ок.
е направил особев а >« «и до

в града щ
[-6. КОЙТО

в
мто »

97 г п да
Р яяздоши иеобходяноста <гг едк 

яо уаеля< кура ак 
с Неда И%1която развиха извжнредно сил

на бжрзияа, от което ежете- 
за ние Софийската дама взе 
пжрва награда, а втора Вар 
немската членка София Вагнер.

Кжм б часа се пуснаха чле
новете ма бавна езда от кои
то Софийския член взе пжрва 
награда, а втора Варненския 
Михаил Койчев, който измина 
един кржг за 40 минути. —

Кжм 71/* ча:а игрите беха 
вавжршеии н колодрума улраз- 
нея. Вечерта имаше ежбрание 
на настоятелствата в бирария 
.Радост* кждето при- 
ежтетвувахя между всички и 
■впускалите ежбора русеици н 
сливемци, кждето под защи;а- 
та на Цанков успеха ако и 
незаконно да отменят реше
нието па журито н да ощетят 
плевенския бегач като разде-

Гв емуч 
В сжщага сшасял е I 

вено вс*

■ ГМЧКЯ чк*

аи збел 4 »
от м-ге а аешае-

ПАРИЖ, 20 юли. Убииците на марштл 
Уйпсон в Ирландия са оеждени на сжжрт. Финансовия мр е 

вжпроед в и кая сжвет а е 
ходатай гтвуввд да тклча до-

П оч-
е ШТ*"*РИМ, 19 юпи. Министр председател* Де 

Факта Днес поднесе на Н. В. Крапя 
ката па кабинета.

2^*• ав1ТО
остав- ВСИЧКВ ДАр! СДГу млгеавм.

Сжветжт вжзариел том пе се чествумт «.
влячечме а

КЮСТенДЖА, Ш ЮЛИЙ- * вестник До
бруджа Джиуна, ив уводно м^сто, Жетто 
Н. Кииов пише между другото: ,,Спед из- 
вжршените иапоследжк множество арести Ш от ТО ». 
по повод вжрпуването иа мними чети в

ГиГии“ ~ »
ват и, не те няват иика ви вржеки с вжр 
пуващите в Добруджа разбойници*.

Нещастните добруджанця предричат 
смжрта си. Нека властите вземат ант от 
справедливото оплалзаие иа добруджанки, 
за що то немолко иаиудвачи по мошенмчет- “ч ‘ “ сег* "•яае,исг- т 
ии качим са сполучили да ааемат подписи- л' ' 
те иа иевиннит добруджаици с цел да ей- лч,а*° !‘;*гга 3 «хтаам 
сплоатират с тех аа свой кариерни цепи.

м р да
■■в Ив.роект в камарата за умелвче- 

разае- фт аомтч -»Тзобшчазго
44» ва сто

згял»

БОРСА
-

рцбо -I-------
]з7----------
в9?->69»- 

533 - 12»- 
720- Г2*
ад- «1

I Нн> Н V»
* Лечали

меклу селата кош то ц } »
ржзка с цсчггжра «а Леха Щлмха наградата по равно меж

ду бегачите на Русе, Разград 
м Варна. Още едмн иеокачест- 

схавдал. Напущат ежбора 
на стар навик, а решават с 
агвтации тоже по стар навик.

«
Н~дамяаз нгстас врг мц ст
Цвгмггад

91 -
ЗИ »* 'Г1

Гфп
слоИМЙте на ежбора я награ да се .:-тяг«е ся

««се »с1дмте. по-голем тепегйозлкх на- 11ь.4кв»
дали може да вма некжде и 
така Варненци от 15 награди 
от тоя ежбор взеха 7 награ- 
•я, нека се равбере, че Вар
на е спортен град.

.Рсзбоининеска свирбооп. 187 —(-------
12»

<3га=мим вота чх етиг: и $лж
от\р*7 ст------

13*-

к Дхи»— 
я 31» »а т*

• п>**
. .V Т»

ост* УР*

Сжсбтават ни от Габрово. Накрай града 
мира кржчмата на Казаков. Вчера кжм 4 ч. 
когато в кржчмата е била останала сако жената нз 
Казаков, влизат четирма луши разбойници и й за- 
поведват да им каже де са парите им. Жената упо-1 
рито отказвала да ежобши 

Разбойниците я вржзват 
но тя все не казва. Отрязват и едното ухо. тя пак 
мжлчи. Започват да режат кжсове 
все проджлжава да не изказва парите Райбойни 
ците почват да я бият по главата 
метят. Нанасят
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И почват да я бият.
. цмгуд^ ■ 

км другм мчегр-меалж. 
духови.
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■
от телото й тя

с цел да я заше- 
и два -три удара с желязо Заше

метена тя казва, че в зимника. пол една 
ло 15 хил. лева банкноти 

Един от разбойниците 
бира сумата и при напускане 
нииите доубиват жертвата

ядяка за куувхяя.
• г

каца има- 
и сребжрни монети, 
отива в зимника при- 

на кржчмата разбой- 
си с оше неколко

Хр. Витанов Там явиу ,Сг«о. тс-
5В-1'1П-Ъ.ятр,

уЗд. телтр оалеутлгтб . Цмяажвнм 
любом*, кежто в Софмм е яг- 

с гевягм уснех.
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БУКУРЕЩ, 18 юли. Завчера на бранлс- 
кото пристанище се подпалй и 
*ода ^Мария" натоварен

шиш < им*
дшга \

У%Г»д в Ижжнвта Гимназия, 
подготвя сдавя ученици и аби 
У^фООяти по матомашка Справ 
М ул. Бр. Георгиевич № 26

517-7-3
На 11 пл м гуг! ячи ру.изгоря пара 

за износ. ивотЯ тото ***' 
Гв.чмо чвммтв МВ

лрестувмя я■ ■ г с СТОКИ

Галац, кждето « до днес не е пристигнал. 
Предполага се. че се е натжкиал 
и е пзтжнал.

отимиш сгг с М. КлирднаД-Р Хр- Дорленскн кж« Еж-5и6)шр доору 
яжте И* Чзтев ■ Сабуа ос- 
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