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В рм*

Правителството отказва категорично да
приеме коиаенцията, сметайки. че е дало
достатжчио удоелетвереиие иа комисията
чрез прекарването иа двата закома за бан
кнотното обръщение и за спясжка иа при
ходите и данъците. които се определят за
гарантиране иа рел рац <оииите задълже
ния. А комисията от саоя страна отказва
да измеии свокте искания и настоява да се
приеме конвенцията тъй както е предло
жена, ако не и се направят други предло
жения за лре овори, което и сега не се
изключва.
При тоаа положение въпроса се преме
ся в Париж не за наставления, както са ка
зва обикиовеиио, а за разрешаваме, като
се има в предвид, че междусжюзмишката
комисия в София е изпълнителен орган ма
главната комисия по репарациите в Париж,
с чн то предварително удобремие тя пред
ложи проекто конвенцията иа българското
правителство.
Съвсем естествено тя ме може да на
прави друго, осеем да сложи спора пред
иистанци та,
от която тя получава ман
дата си.

(№пег ПйепшМНе Пепе
10-18 СЕПТЕМ гРИЙ 1922 ГОД.

!№1 ши! 31 ШНХ1 31 ШГМШП ШПЩ
4000 валомштаяи от всачки сраиши в от цеди* свят
►а «ювостм на тахчмпата. индустрия иа др«— *» аучпВвЪ МрОЯм■ м - - •—>, "В1Т1||ТПВГ л: и* играчки
и иа хартия. Строителен панаир с няй-нодеги5и9е'3|рвеятн
н строителни иагериняи за иидустдип и жилища
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■ аачатаит* лутяст•■■т,ястаа ■

1-4

С11шн.питки
I шини шии иш Л
Ьо Кспхт. и. 12.0С0.ССС - ссш резерв, шш.
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СОФИЯ, 21 юлий. Днес ме жду съюзи мшката комисия в София е отправила подро
бен доклад до главната репарациомиа ко
мисия в П.рмж аърху категоричния отказ
| иа българското правителство 'по предло
жената от нея проектомоивекция
В същото време тримата делегати на
Англия. Фр нция и Италия ще докладват
иа своите прааит клетва, за да определят
последните наставленията, конто ще дад.зт
иа своите предстааители ** парижката ко*
! мисия по реларац. да т зн цел английския
|
Сър Елиот Ко вии се намира вече а Лон
дон, фр нс пя
>раф Шерифе, замина сно
щи за Париж, л италианския
граф Боргеае,

6»*, 1
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СеДММЦЗ

Яаиа (мгодаумет.
I ражддиешмя котлет по отлр«»*у!*н* ю6«ае« N4 юбмп
ив учигелвге и*м»«ва слр.чечаа
6.141 одврмост N4 членовете от
кг «ските друж» егва и гр Вяр44
. Майка*. . МвлосАрдве •
* .! 1вдсвае* и сАдеОстато.
КОТТи Д4ДОХ4 N4

КиМИТСГв

44

ус: РОКК4Ж градшаско умсис
мае ме 12 VII г. г .
поднесени мг от члеакага вода
Р*ЦК Наказва се САШО бда
, 0Д4( мост Л4 д-*о Юнак не
лоеното д ао .Сокол* а аа
спортните
два
.Дкаав*
а

.Шипка* (клош ва д-во ЛоЧ4а) 34 участва ам в спор
тните нгрк дадена на елшата
дата. иа началника ва фчога
а на дмреитора на аарааодаото ж-во за указавито садеОстта. на елентро!

гра т. Пе
грвяов и електрическата нн
стмацвя. както а м
км г ен. г-ця а г да,
слдеАствуаддд за блегаждето
игпразнуваме
меАмиго
кржеспо, както а ма ^в
редактора аа в.
.Шрявмсмж
брой в чесг ма

гдраксстаото

Нжзкаченвяг» на учамдеФ
» освеаангс у ща от у-щаяте
м-м ще трае до 15 август ва
редоааа у-ом. Ог 15 «вгуст
до 1 сепреиври се щзвачамат
волловаемим учмгсам. А от 1
ссод. назиачеимкта ще стават
от > чг^пнщилта мсямецм

г иХр Сарафов пристигна
ичера
|града ви. В недели
сутрммгж приеIига иелата гру
па от Народна* театр и вечерта те даджг аВрвсло свое
преастампиис .Хамлет* » лет
ния ^6щ. тедтр.

I за Ри.»

ИЗВЪРШВА БСЛЧаИ ЬДМ.ШаИ 0ШРСЩ1И
аа илмажземм )сямхл, ма то I
ж-й >• лр\ IН .Ху.иЬ. *« бОк.У
Ивааек»тм я шмшть, лае ч
* Дгври» ■ чужбюм.
Имиллг. нлс я тлао1;^ п» чл? ие с{-е:
Пмсмсннч И 1СДС1р*фиЧ.'Си1 !!{•'
«рсвитви шк^а
Ваосоьс по К» ЬЛ1ГГОгНИ СЖи ..
■
; - . мс ние
Ваогош по СПЕСТОВНИ ККИЖг.И с В , 1«дм•шла л»Ш1
Сп<цнх1ня етоховя служба; документи. *Г
м». з*рияи1ни и др
“т" ■
■ чуждя вадути.

IИ
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Всмммя лхАядаи. чеяом совшу Итапмм
|Цмрмуяярм*< ОМ. ямтям *И» првямзаастиа.

При Н-й варненски Смдебен Пристав
д«

‘.ДО

оенчнн аь*в*а«я. | I ОГПАТузЖ КЛ.М

ХРОНИКА

ежобщеимя).

СОФИЯ. 21 юлий. След изтичане срома
за приемане иа проект©конвенцията по ре
парациите положени «то между правител
ството и ме кдусж-озиишмат 1 комисии е напжлио изяснено.

ПРОДАВА СЕ ХАН

Консулство

ОБЯВЛЕНИЕ № 642

положението

л>

Сафаа! Ажтрмасж«<> «исмспо
Ь15
(>Х1к4 'с«.а яех^ш, ул .Мосхоасеа* I и ».1-жж
и

* №*(4М <
V ма

Кцлоо

Гржикзго Кралско Консулство в гр. Варна понан
нси жи грошки поданици живущи в неговия район,
н десет дневен срок от днес да ежобшат на тоаа
Кралско Консулство, имотите си които са стчуждани иди кои го се отчуждават по закона за благоустройството из населените честа в Царство Бжл
гари* или по закомз за Джржавна. Окржжна и 06ошнека
уж да или вжооше по какжвто и да бил©
танон подлежащи ма огчуждявание недвижимите
си градски или полски ичоти Подробни сведения
се дават в канцеларията му
дом-д От махцеяарвага.

(Гепефоини и телеграфни

ежетмид са ат едям дюкян, адмн дам маза с«ужд
ца аа лодмщи. 2 мази ■ 7 сгам за жюоеие. Общо
застроено а дмрмо место 872 на м. Саеразуиемме
ма сжщкя хай ул .Нишка' N9 68
ари сто
«1-4-1

Ц,.тр СОФИЯ. уд. Леге 2

миеш • -с* ь к

Овя«я*мн ■
г рмстявс*и Пг> 1 лев В4

; *« .» месп: *

Кро4 91В

Продават се, чрез тжрг, на 24 текущи юлий (поне) аве првздни наследствени места, гр. Варна, V уч.:

едмого от 504

«. м. ул. „Кокарджа*. а другото от 340
кв. м. на жгжла на улиците: „Регентска* и гКрайна*. /
Не изпускайте случая
527-1-1

ПРОДАВА СЕ КАЩ :Ем«Шшг
едносгамна х«г«,к»чна с го от Бронхауз 85 голей» тона.
, А“Р " овощна градина елегантно подожрзан* се нро
* ул. ,Раковска ■ № 32. Спо дава. Споразуаенне редакцня
разуаенке сжщата кжща
.Варненска Поща- за А В
?29-1—5
Варна. :х: :х:
528-1 3

Общообразоадтедем и педагогмчеекц курс устреемот окр.
училища^ и» пеьциа се отном ^
на 20 того в Хевическята гвмназиа. Ще се четат лекции —.
*рху четодмкдта иа различни
те предмети в основното у ще.
С . ФИЯ. 22 ю..1 Днес .теч ле леле кого 6<м ши нЛектори г ад В Гочев, Д-р
стло шс има частно заседание. Настроението вс
Сираков. Аа. Борлаков.
Н.
ред народните представители, копю вече започна
Кметлов и Ив. Стойков.
ха за пристигат в София е вазбулено. Никой ог
Курсжг е само пред обед
тех не крие. че за правителството и за Ьжлгарня
и ще трае до 10 август т г.
е абсолюнго невжзможно да приеме рспарамнониите искания,, които се свеждат до едно грубо на
В общината вещо много
силие Некрн каполни представители
сметат,
че
скжрца. Питаме, кжде се гу
вжпроса не е вжпрос за сегашното правителство
бят кметовете в рабогмв часо
и за бол ши нс 1 вото. а е общо бжлгарски вжпрос.
ве, та гражданството чака-'по
По всичко изглежда, че болшинството ще отхвжрцели часове за едни -днт*‘
ли исканията на комисията и ше натовари прави
само? Г-да ве се гаврете еже
телството да намери бала
за
понататъшни пре
службата схв ве се забръкйговори.
те. Иргмената^а «ашммоте

В т *"0 отсътствие, което още ие озкачааа напущаме Ьъпгария и следователно
не влече подире си никакви санкции, коми
сията ще се представлява от главните сек
ретари на отделните три делегации.

СОФИЯ, 21 юлий. Министерския ежвет
днес се занима с получените телеграми на
делегация та ни и Лондон по-ясния обрат,
който е ваел сложения иа рааглеждаие четиически вжпрос и кай'
1енадал твж-

и *га.1жц«те

лом»

В Варнсн
ГЗ телеграфопощенска стадия има вакан
ция за 8 раздавачи и _игу жи
тели — •> )фиг р. 1 ^-^Образова-

*г

ю Мбел.
|*т пара»>

«*Н
то.
иго го посрещат от 500 и. с 7 и
МП,**
гроаи снаряди.
_______
. ___ Залповете_са
еогато чуо^
аището си шита главата. Ранено чувоаишето
с *
хава сипа са е ивтало а аоаатв, че насмалко>
ло па потопи отстоящите на значително разтопи»*
лодки. Лодкарите обаче са успели да го вжриа,
аа го изтеглят на сухо а градината Модели ^
Пендик. Чудовището е джлго 80 иетра. Корена ^,
широк 30 м. Близо до корена имало по две крия,
джлги повече от ло 10 м.. устата му са силно !*■,
стреми Опашката му е била отрезана и претегли,,
тежала 900 кгр Чудовището ше бжде изложе* ,
Пера за гражданите.
(из а .Юг" Плен»,

еж седите
14

*»и-Й

готови, аио

отново

Отрием сив.

ьжеяаиме да
«опи ва
да «у сдовраауятата от пр«го*
ч« • т гоя но рашояо-

Мауятать»
►т

«а

1о« опиталми

обществото ма ка« адароса.

и*. Опаггжт

штт

м-р Стамметеш

«• адаш международни сдд
обществото ма иародме 1Ж;
моста да са
ше сдд е ~»ж проса за майведшгге ддржаем.
РШ в Лондон е приела пред«шсед-ите преемтепсгеа —
ш с пепосредстимм ггреI
м между Кжлгария.
зо
посредствена спо- ,
ме е лош, напротив
хи «сипни нагоди Зависи
който 1ДЙ бжде при

пя «жпроса к дуяониа- 1
им агрономическия
сага половината от 1
1та а София, ла оп'
° 1
иу одите и а
-•дв дее стаи.
I
М-р председателя Де <Раяраля оставката иа идбние-

Преди немалко дни а близкото до Плсьа** с
Клсмсмтимово са били констаиирани масови ^
аяиия с олово. До сега са отбелезани повече -яТО
случаи Това е било донесено на пловдивски* оф
лекар г Д-р Назлжмов, който веднага се отзоваш
а селото, за аа издири причините ма това нещастие.
/Анкетата си г Назлжмов е извжршил на 14 г и
като е обходил заедно с кмета на селото кд,щ*те
на всички болни, за да види но какво се ажлжи
отравянето на селяните. В кжоште обече гой не е
чожал да се добере до причините. Направил е сма
това щателна ревизия на всички кржчми и бакали
в селото като е прегледал сжловете, но и тук не
е могжл аа се добере до гжрсената причина Гдрсепията са го навели на мисжста да види далите
>и часови отравяния не се джлжат на брашното
За гази цел той се отправя до воденицата, а,чоято по големата част от населението си мели «*•
тото 3 мелницата той е бил посрещнат твжаде
Дружелюби з от стопанина й и от нейния персонал
като бил дори таплашван с побой. Това не
попРечило обаче, да изпжлни джлга си. На звплад*телите гой е сжсгавил акт и след това е прест*
пил кжм разглеждане на камжните. Констатира че
един от тех е закжрлен с оловена плоча Вероят
носгта за отравянето чрез брашното след та* кон
статация е станела твжрпе голема- Камжка е 6мя
тапечвтан и проби от брашното, добито от о* «ечжк. са били изпратени веднага в софийски» шмичеекм институт за изследвание. Резултатите *
очакват всеки лен Лекаржт е препоржчвл да нел
комсомира такова опашно, мито пжк ле се прош»
Яко лнакизата а София потвжрли. че брашното с*
ажржа олоаена отрова - го ше бжде'унищожена
.__

Четини. Спестоа1Заея1тг Д-во „Драло"

АД* 21 юпмй. Ангорското привиМО «влаиме вместо а Б«*йпо ор-гочорита ва мир с
т* СМ срм«мнм в Ивмхд.

БОРСА
Дож г

ЯТ>'1М, 20 ям. Тези дни Крал Комета
А» посети Тракия. Бдим от пред- '
•в
Тр мия мазан ма мраля да
м * Ц. рмград.
р.зля отгое с мас *.

■

зает

г «дор—
БОЯН» Ирм

Обявление

■!

цлрмгглл.

с. Черковна. 26 юмй 1922 год.

Чер.овиенското Спестовно ЗаемзтелЛ ло „Ора.I >“ обявява на интересую
| щ,ге се№ произведе търг на 30

2! н>ли

|

»«** т. сега 6 т. €«. •*

а
«симнм зверства ма

9а продажбата иа (300) тр*'
ГЬч»г*
.
1:» Л1
ста мубмна дя>р
за гор«и*
30 юпий. 3 Познай е убит ди1 №.Ч 1*1 *|1
*
а. ..Куриер Познай". Убийстаото и (400) чехирлахохии нуСам*
I «м
*>-•
**• дело на лаигержанистнте.
дн»рееха за схронхелеи та*
-ХАГА, 20 «ли. Готем.»
сензация лроиз. тернал от наетата ни гора за изси*
Дл-1Г V,-» |
ЧН АПЯС СДобщени ТЗ
от Стокхолм
мне нд Дамналийската Държавна гора
Капсмм*
•а ТтОнт, споряд което на 11 т. ж.
л
*
•1
^тпжтуАвс1Йкм з. Кавказ е
.Момин гроб". Тжрга ще бжде на опр*'
» • Г\------- п
» * твпото му Ятджрлсмо
т рх
а греката, деления склад до самото сечище, с п*Р'
• Ж ♦ я
€•, ММ Л мин е с анап __
нертаа
ма
ЖСТМ» урп
т. Убиец ,т бил р - дина.:.
в*-н.тЧ1лна цена на иублм иа Дх*»Р"
шгулте в
ааха 80 лена и на схролхелттияг ш
ния махернал иа иуб. 300 «■*
ш

>1 «а I

гжр-

шш
■

1

Сг >ааа*

н

»и

Ши варела чудовище.

ЦЯРИГР^Д. 18 От сана е 'ица
насам а воДмте и* Мраморно чсрс бс .а6елнаа-о
I чо чоско чудовище То е кеяло г*рвх едно грамад
‘•«жлу моря
цктд. бмпо е прсслйдаамо от
ржикн
ор^илиори.
ио успело да избегл и да .е лин
ппгди
три
I
* с!"ог:- “Хриграцско при, ,мщ ..
■»<-* (Звера .-иобаче чудовището се явило при е&и Пена ИК.
Каотал На-

Жел:. ю дите да купят от нас й»Рвасе умоляват да се явят него ден и над*
дават, като внеерт 10% на първоначал
ната цена.
5 >5 1-1

От Дружеството нн.

и
чвм 1 та

еищ
взрпенска

ЬШ.
100

ЕШВЕР* ИМРШШЕВ ВЕСТНИК
приет»

и по I .ч> IV' ауча

Г-и Моста Димитров
Стаени 16 Юлий 1922 година.
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МНОЖЕСТВО - НАГРАДИ

ГОМИТИЧИИ
Г доим гноени -НСО
ЦИ.
столчета ч пр. и пр

писалки

IСофия Булипард .Мвояя Луивя- Ж 92)

НА ВСЕКИ
лаотС ИМ*€Т сп-

рия от по 12 «роиоаи чартимкм. които ся намират
•вяна гжЛятя яя ояломирямитп шоколади

пая

IКАЙВ

С обяяяяяпято ИЯ ТОЯИ кпкмурс, чмияираа се канкурса обявим иа 26 XII 1921 год и* втммяги . Колар вярифмецо к *(дстяяитялств1 . 1ДЯММЯТП.
5В1-Ь>
иа Ючормамсчи. стаи 17

*

I

йшриетз и водопроводно 5ЮР0
иа Н. МОСкое, П. ХАДЖИЕгЧ 4 Сне

I

уя. в-й .Ся«Т«КИ1!,ГЙ* М* е, срищу 4*рк .Св. Никола*

ИНА ВСЯМДИЖВ вид

електрически н водопроводни адаторна ли
и части за тя*, кдезвти. ом^вя.-овщм. сжрг.т- н . .»•
фоичета, вяектр^ч-ечк «ши, електрически зжепмя фе
нерчета — батерия и крушка за тех р" ’и
електромери, грушни „Озгат“ и пр и пр.
^

|

ЦИПИ КОНКУРЕНТНИ
изажрш ит се

шктш мш|хл ’ т ьч шгшл: лшш
и прм най износни у олвевя

Гп

НI шито шии &ш Л

Ити. 1-10 КООкТ. 11. ШИШ-СОМ 5В№ ‘ССкШ.

4—» СО*ОТ у». А„, 2

Иден ВАРНА уд. Царяградека 21

0СИ0ВАИД ОТ

ВАПСА СОММЕЯС1А1-Е IТАБIАПА

«ний т пи шмм **ж.трв«в

рвяш ни пи аииа

ИМ ЛДНО. Иприоав I

ММШОРН) НО

ЦАРИГРАД,

■

_ 1Т 2ии

ЛОНДОН,
иа М▼аям

!в*ИМ

• Амот|а«м|, Йрмаммтимм, Ваагиа, Брааапаа, Нм-у-*«и,

Пас.

■врмаондвита ■ мвмчнм
ЖСКЧММ БАНКОВИ ОПЬРАЦКМ
мм усявмия, иато,
" “‘""ЧИН* на повиши м др>ги тартоаежа юа\1М
" *цллаа*»« ма чеаом срешг ЬАдеария ч ч)* ;нд

‘Ремтш, гпяк*
^ОГО*" « ЙЗКЛОРНИ СМЕТКИ по спора»
» СПЕСТОВНИ КНИЖнИ с В» , гоаняям дима
я стаит служба: доау-мемтя. »редятм. варк«мтия н %,■■
■ -К*! и Чуждо вяяутж
омжт Хтаяаа
ааамш 6а* мрежим ■астма.

7.

;
|

•поря I
•ЧЯМтргад» ма и
сам.

120 литра вода. р*ч—^ща ефект 7
За виждане а спорш&аю пра Храсто в. Ка
- Деана
Провадввсао и адвокат Петлр Гр. Поора. Вари
'41-1—а

УДШ СЛУЧАЙ’Про"”“

новопостроена и инега"----я
• лираиа мелница С два камжка в
е Кара- Хюсеии — Варненско, е добжр я гарантирам район,
близо до ж п. станции, или тжреа еж дружини е капата я и
пуснат.-:о и н ляижевие. Виждане и споразумение пра Хрнаи В Кгваклиев
е. Девня промднйско и адвокат Петжр Гр. Попов —- Влриа.
5*51-3

»

Мщшккм ши.

(Телефоммк и телеграфни еж общения).

На разглеждана беда сложеим вжпросате м елмагвряяи
ярАярлинк за запазване сласт
ните продукта. По мето ежнетжг ; еши да се продала на
бакалите и др продалаам ям
сжссгмн продукти ») 5 л еккато оттегля проокто-конвенцията и с топа «емпляра.
13жпроса за обржщеяве на г.
1 кмета кжи полицията за оси
Тем. 120 милиона зл. французин фрак- гуряване свободата иа заседа
иа са рааиянат на 4
лилрда лева.
нията ва общ. еллет
Министерския ежвет веднага се ежбра,
Каито е
редици
м да обежди сжздадеиото положение, ко случаи яма. котето смитат заето внесе смут д всички лалиткчески среди, седим. ЧШЮ
ИВкоито умиха за нотата.
коия са публични и публиката
Министерския ежвет заседава до кжсио. с своето
На предстааителкте иа пресата се отказа удобрина, яли ие говореното
да се дадат каквито и да било сведения. от г-м общ
Узна се само. че веднага е бил повикан те- чи ва работата иа
леграфиче ии м-р председателя г. Стамбо
Паметно ще остане заседа
лийски да се заажрие в София. Тоже иа нието на ежиета на 14 юлий.
м-р Р. Даскалов, който сега се намира а котето публиката в болшинст
Париж, са изпратени телеграфичесии нови вото св ио^яистнческа благо
инструкции.
дарение едно бяагорввукве е
Това положение на нещата дава да св могла да бдде в»
от
предполага от всички, че е предстоящо раз якдпдеиав спрямо едметиашгге
турването нл камарата като единствен из
Взимайки п «аод от том г.
ход от известното затруднено положение, кметжт се е отнесал до г.
в което се поставя правителството.
окр. управител за сждействие
и Том
СОФИЯ, 23 юлий. Вжпроса за джлгове0ГИ01
те от войните и този за репарациите лроджлжава да занимава официалните и ие- вод м ялата ш шярокн раз
пя
рфнцнлнн среди к Лондон м Париж.
тя
Поведението иа англ. правителства по Нека публнкдга знае.
може
ля прясАствувд ва засеизвестни трудности е вече определено.
лапяятв
на
ежвет*
само
като
Финансовите среди пр знават, че един
международен заем е необходим, за да се няма зрагелкя нявк ще я вра
обезпечат платежите по репарациите, от зумя администрацията
Третяв ялпрос бе яаорос
които Франция се нуждае.
От разрешението на г зи ажпроси ще за з« волята.
В цев. лц»а ма грддд от 3
вием изхода на бд «г. репарациоча крива.
лнлсмше вода. дам
Л НД Н, 20 .опни. Едиа те еграма иа другяте квартала се пуска
агенция ..Рантер“ ежобщева, че ежеетжт тиацтде малко
на общ. на народите: се е занимал в своег. Кмета ддд^- иимжяяя яо
го зае даиме в четяжртжя с ажпроса за :о*я вжпрос. Той оеж-тяа САб АПгарсчите малци сш. Сжветжт заявява нетняците па какао може ад
че е мин. ги готов д^\ раягпеда ненчки пе се лжляпя та»я ляпга я екаи
тиции и нсичми ежобщения. пр 'ИЗХОДЯЩИ мчгтн* що го без друго Варна
от тези малцинства, или относящм се до тех. гре<>м да се смаодя С кош.
• онеже д ■сегашната е мед остаРУСЕ. 23 юлий. Според иай-лопожителГАМИ Ше требва яредят от
нм сведения холерата а Ромжмия взела го
1 • ммдмоя лева и каяшране
леми размери.
*
,
ка още мода за града от адВ Букурещ са констатирани в петак яежемлерскяге водоматочлаин. И
ч*‘рта 2 нови случая, в ежбота, ежобщават
^ том трябва да се иапрани
от Бесарабия, че между ремжиските войуоще таам еав.
сми иа граница: . и цилилиото население в
В-одата' понеже е мсдосгаБесарабия са констатирани 3 нови случая
?жчна ще се пуска през следот холера.
«яге часов* па деня
Сутрвя от 6 до 8 ч.. по
ХАГА. 20 юлий В последното заседа
• 5ед от 11 до 11 | я аечер
ние Иа конференция та тук. Пит липов е про
^
изиесжл едиа декл р »щ«я, в които казва, 6 хо 6 часа.
Хчвбкяк вжпрос
В едно
че взема бележка от изявленията на еврона
пейсиитс депегатм, според което на Русия от по мяналмте засе да
не може ди бдде отпуснат кредит в фор ежаета се бе язело решеяме
мата, в която е бил поискан. Той прибавил една анкетна комисия да про
че сжнетската делегация ще запита прави учи вжпроса повдигнат от ко
телството си, за да узнае разположено ли му яисткческата общ група и
е да при знае джлговете иа предшествени червнвото брашно \
Тдзи «емисия, от ед
ците си спрямо чуждите лоданницйСлед като руската дол* гащат напусна и от з^ута слепнал вн
заседанието, за лочи ха разискванията меж мисия назначена от
ду другите делегати, за да се установи тек- са ма мерния, че дейсфмтел*!
стжт иа писмото, което е било вече изпра останалото в общмюгкре сяТе*
адояс з!-«'утеяг
тено иа Питвииов.
СОФИЯ. 22 юни. Днес роларациоииата
комисия е вржчмла иа правителството едиа
иова йота, с която л ма веднага да се вие-

г— -

детски

ЩЕ ПРАТИ ВЕДНАГА 0 ВО „НЕСТЯЕ“
О ДОС ТЛЯ* ПО горимя

и

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Перка Ку<

Сой»

№И Ш«*И Ь ГА

*» *- нагара-геи сл

_________
1№ .мчж
I; «а 3 пасем йО ил

1>У
Продавай нп гнвгаг .

I

«

Чл

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. X.
Твкстжт ма това писмо е следния: ие
руската комисия не можа да намери в но
вите ивявлеммя на Литвииов една база иа
споразумение, но тя констатира, не линия
та иа поведение иа русялата далегация ако
бжде лоялно вжзлрието от руското прави
телство, ще може да сдомогне за'вжзвржщтнето иа доверието, нрето е необходимо.
з:х да сжтрудиичи Еврогм при вжзстаиовяване иа Русия.
Писмото завжршва с забележката, не
изявленията иа Литвииов сжздали една
благоприятна атмосфера за проджлжаване
иа преговорите.
ПАРИЖ, 20 юлий. Завржщането иа ко
мисията за гаранциите от Берлин я Париж
е отбелезаио с две нот*, от които - едната
произходяща от комисията по репарациите,
а другата имала официозен характер и е
била обнародван ) в Берли «.
Пжрвата нота установяла, че герман
ското министерство на фи иансйите призна
ва предл >жеиите от сжг ашеииего мерк*<
за коитрола на приходите, за разходите, за
леещите джлгозе, за изнасянето капита
лите в странство и за обнарздаале на ста
тистиките.
Втората нота заявява, че мерките пред
ени в сжюзиия меморандум ие иакжрняват суверенитета и управлението иа Гер
мания и са приети от правителството.
БУКУРЕЩ, 22 юлий. В Виена завчера
работниците са направили вследствие скжпотията голема демонстрация. Те са отиш
ли пред борсата, след това те Се опитали
да влезат в иекои банки и да разруш т иекои магазини, обаче намесата иа социал
демократите осуетила вжлнемието.
ВАРШАВА, 21 фпмй. Министерската кри
за ие е разрешена. Конфликтжт между
Маршал Пилсудски е вероятния бждащ
председател Корфаити е остжрРУСЕ, 23 юлий. Силистренския прсрект
Т. Пучерея вчера 8 часа пристигна в Русе
през сухата граница иа гости на Русенския
окржжеи управител и снощи си огпжтувал.
ВАРШАВА, 20 юлий. Онази иощ в ця
ла Полша вжрлува голем ураган.
Нанесени са големи загуби на храните.
Сжобщеиията иа много места са преижсиати.

БРР* 91».

фините. Учените предполагали, че то^е някое.океанско чудовише. което се е заблудило и се е от
зовало вжв водите на мряморно море.
Цели тжлпи народ се трупал от сутрин до ве
чер при чудсвишетб Наскоро шели да пристигнат
специални професори, за да установят произхода
му. а сжшо така и йа проучат органите му

мяархиста Шт убит.
СОФИЯ. 22 юлий. Кметжт на с. Дебелец. Тжрновско телеграфира в вжтрешното м-во. че тялото
на прочутия бжлгарски анархист Мазнев пристигна
ло с един вагон на сжшата гара. без обаче да дава
каквито и да било сведения от какво е умрел Мазнев. кой и от кжде е изпратил по железниците
телото. Против него бе изпращана кавалерия, вой-,
ска. но Мазнево ставаше неуловим и всяваше страх
и ужас всред гражданството Снабдяван с средства-,
които получавал от богаташите. Мазнев стана един
от водачите на анархистичното движение у нас и
много от габровските индустриалци плащаха редов
но своя данжк на този -водачБорбата на кава
лериста преди 2 -3 години в усоите на балкан
ската линия бе с Мазнев и неговите хора. * Мина
лзта година Мазнев бе заловен и хвжрлен в Шу-'
менския затвор Но когато да му се разглежда де
лото, кактс е известно на нашите читатели, той бе
подкаран за Търново по пжтя негови другари анар
хисти нападнаха стражата, убиха един стражар и
освободиха от затвор приятеля, си. От тогава и до
днес Мазнев се подвизавал свободно и абсолютно
никой не е могжл да се сжмнява, че той крепяш
се на такава орпанизиратт^ сила от преланни сжмишленици ше може да бжде убит Телеграмата е ла-,
комическа. Кжде е умрел Мвзнев. убит ли е. остава
пжлна мистерия. Никакви други сведения за него
вото убийство нема

ХРОНИКА
Вчера сутринта Н. В. Царят Панайотов.
замина зя София
, Хамлет" ще се даде дове
Снощи присигва в града ин чера от Народния театр в лет
г м р Рздо.юв
ния общински театр.
Трудовото Бюро иаскор- ще
'излезе с п
I КД М НСВЧкИ
са се яв1ли да
отбиц. груа
'4 СИ ППВННОСТ.
Ат
•а* П' кана некои
те
б(ъдат г.юразмер от 2000 ле,

До тукашната Тдрг Кама
ра. се с*‘бщава, че къщата
!пб. Согпе1ш5 Рогп А С,
ВетИл-\У1!ш. ВаЬс15!егдег51г
50 е е състояние да’дбсгавя
артикул от най-различен хзрачгер |а.:текярскм. хнрургичемлтн. ч'ески и др. на твжр-

де износна цена. Желающ*.
Хогат да се отнесат
Л гореказаната къща.
При зввчерашмого засвд»
ние на общинския слвет. а
взема решение, щото. брц^
то в което се е окаааао ш
вей я мухал да се брц^,.
Бракуването на спомеаг0
брашно почна от вчера.

Шуменска крони»
На 20 т. и. се СЛСГО»
лемо футболно съсгезан»*.
жду шуменския спортен ^ •
.Преслав“ и софийския * |
дерем* .Слава“. През во*, 1
то време играта беше та**
ожиаеиа,'резултат 0:0
Тук 'е Народния театр, ю*.
то с голем успех предоп»
при винаги препълнен сме*
на театр .Оаеон*.
Хамлет. Сирано де Бержерав,
Смърга на Даитола. Бури. Ти
вечер
прощална
,« и*
Утре артистите заминават я
Варна с същия репертуар.
Открит е от понеделник ед
номесечен курс за учителя по
изучаване кошничарство, моде
лиране и кннговез(во.
Е-в.

РагшНе е\ггпдеге1
Д Уагп* (Веиа регмпм!)

I

тйпадйге

\

(аи»*1
Ггадрн» *и
1.еяап1!пе. Оетап^ег 1а Аге<
Попбе 1а ИУ|гпев)к) Роз1а".
________ .521-2- г'

ИВА СЕ ПОЛ И

за курортисти “Ш
Две стаи мобилиракя и кух»
и отделна стая мобилни*
Справка: Памдели Ге#*
кантора Бр Теневи
4

^В;ип№.Ии"-И№^|

БУКУРЕЩ, 22 юлий. Сжобщенията иа I
чехския печат, ч« Ленин «Зил убит и хв .рВиенското Градоначалстлен в реката Дон са абсолютиб н верни.
п0
• г'ж* “ Модева — директорка на ,Кз.
БУКУРЕЩ, 23 юлий. Италианската
мерния театр*
уй.
ПОбинетна криза още ие е разрешена Пред
а с
юлнля да даполага се, че Бомоми ще сполучи да еже- |
текие— ,Тс*
тави новия кнбинет.
Ранен*, събраната с$м.1
.«•с-о ще се даде в полза
ЦАРИГРАД, 22 юлий. Ст Ангора се съ
ф;нд за подпомагане нз
общава, че Еиаер Папа апочнап сериозни
'31
ьа ония стражари
боеве с болшевишкит - войски.
(които са п днлли при нлпъл
|с
служебния
си джлг.
ЯФА, 20 юлий. Арабите работници обя
виха аитисимистичиа стачка.
Научаваме IСв. че спортен
кту ЛБипка-, клон от Сп.
Кт. .Тичо*. наскоро ще пред
приеме тур
нз иекои градо- Юлий т. г. от 2—6- н. сл 00нд северна България: Про
Вчерз пристигналите иаригреа ки, турски и
за продажбата на (300) три*
надпя/ Разград, Русе, Пленен.
гржики в-ии потвжрпяват нашето ежобшенне г. 10
ста кубика джрва за гореме
ра за грамадното морско чуновише ’’в ‘Мряморно ТжрНМНО И П'>П-180.
Същите на :> т м имаха
море. От пжтниии се нсучаваме допълнително, че
и (400) четиристотин нув*11*3
чудодишето според некои е било от реда на дел- «ач с Русенския Сп. Кл. .На
предък* резултата от когото Джрвета за строителен иа*
беше 4:0» полза ма г Шипка“,
ски от фабрика .Ориент* бра
След него с приемателните
гкички чяеаове па пом^ча- териал от наетата ни гора за изи1
шно е съдържало черви, би пр о.о кол и на ръка и.
ч-,а
чане на Дамналийската Държавна горз
ло горчиво и негодно за храна се ^правда пред съ-ега. че тия клуб се свикват на 061 то
От мелница .София* ъщо брашното, при приемането е годишно Събрание в неделя
23 т. м в й ■> ч пр. пл. й .Момин гроб*. Тжрга ще бжде на опр1брашното е било негодно н б ‘.-1 добро и годно ' хран.
мъж гимнааия. Присъствието деления склад до самото сечище, с п*Р’
вредно за консумация.
но влоайдегвхе след /пое тиУсгановепо е едно и също Нннан ' ка 6,-ашв-Т1. а пиацата на всички член »е е нсобхо- воначална цена на кубин на Д»**Р'
димо.
от двете комисии. След^Тфо фур-иджиин- бавно са терп-ли
вата 80 лева у на строитея*
чят4<ето на протоколите ог , т 'о6щ(м1. складове,
Н.-скоро Варн. Олр. Инс
гарздн
двете комисии, взе думата ко к •° Црфичото с престояло пектор на Труда ще
ния
материал на нуб. 300 лв*
излезе на
муннета Кондов. кой го настър н неледегвне и.-агата и неособ репнзия по всички
заведения
вено се нахвърли върху пое но годните помещения
де го в града ни.
тоянного присъствие, а особе се държи се е развалило.
умоляват да се явят него ден
а индустриален анметйор
во върху п. кмета Михайлов,
Зцссд.1.'.||«0 ц I
рдц.
който е бил председател н: рос ще продължи в пбнедел Н.1 пешки Индустрия 1Ш| и Г*р- дават, като внесат КУ^ на п&рвоначалТЧВС.П заведения вжв Вариеп.
приемателната комисия по бра ник след обед
окржг е назначен Варя. Окр.
швата.
Инспектор на Т-.у.,а г Вкчо о*25 2-3
.1

Черхавнен. Спестув. Заемат. Д-м .дало“

Обявление

Още за малкото чудовище.

с. Черковн!, 26 юянй 1922 год.
Черкопненското Спестовно Заем -тел*
но Д-по .Орало“ обявява на интерес®
шите се, че ще произведе тжрг на 30

Желающите да купят от нас длрв3и над-

ната цена.

(

N

От Дружеството ни

Варна, 25 Юлий ЯЯ год.

ГвД. IV

поща
ВЙРН6НСК2Я

Иопш тиня Ь Ш.

ЕЖЕДНЕВЕН ИЯКРНШЗИЕВ ВЕСТНИК

А6«маае»т| зя една годния 180 лева;
ЗЯ 6 мгсеш1 100 лсаа; за 3 меша 60 лека

&р«« 920.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

Важно за яе

ам-2—з

У

— и —
ТАргааац

VII. 1922 год. — Варна
535-1-3

Варна

. Ь.'.р| м

Станка С. Димова

<е>

И

Христо П. Тузсузов

ще сс венчеят на 30 юди 10 ч. нр. оЛ*д н гр Иро шини.
Поздравления 1Я а ожркнатл
«вата Настояще ю ммеян отт делни
За телеграми:
телеграми: Ли кои Тутсуюв
воя Щ
Провят,
539-1-3
Провелия

СОФИЙСКА БАНКА
Варненски клон,
продава на тжрг две праздни места в иентра ма пияиата, начиная тау 26 до 30 того,
10—12 часа пр. пл Условия и подробности
. при ^директора на банката.
■-..и

.

!

ЕЛЕКТРИЧЕСКО и ВОДОПРОВОДНО БЮРО \
иа Н. МОСКОВ, П. ХАДЖИЕВ & С-1в

|

уя. 6-й .Свптвмврий* М« 6. срещу цжрн. .Св. Никола*.
ИМА

ВСЯНАИЖВ

ВИД

електрически и водопроводни материали
■ части за тях: клозети, омиязлницн. сифони и су
фончета, електрически ютии,‘електрически джебмн. ФеКзрчетв — батерии и крушки зт тех разми полк».-.си.
електромери, крушки „Озгат" и пр и пр.
ЪГ

Ц Е П И ,,К О Н К У 1> Ь Н Т1! И
ИЗВЪРШВАТ

СЕ

шдаеш- мадаш н имш штшш: гадош
и при най изнео и условия.

~ед;

6-й Пограничен Сектор - Варна.

-

ОБЯВЛЕНИЕ № 2573

>

"

УДОБЕН СЛУЧАЙ!

Ргшзи плен {Ь а
'.ХЛ.-1ШЯ

Г-н Стоян Даскалов

‘

Продавам новопостроена и инсгзлирана мелница с два камжка в
с. Кара-Хюсеии —=:г\ариенско. с добжр и гарантиран район,
близо до ж п стапяни, или гдрси сждружиик с капитал за
пускането й в движение.'Виждаме и споразумение при Хри
сто В. Каваклиса
с. Девня провадийско и адвокат Петжр Гр. Попов
Варна.
532 2-3

Обааапенаая I
I
приставски по 1 лее ка зу

Г-ца Пейка-Маджарова

Ри!

Проляна» нова турбина .Францас' конструиране за
120 литра вода развиваща вфевт 7-иааш_уили
За внимано и сшразаонщ пра Христо В Камшика,
с Девня - Провадайсао и адвоиат Лет*р Гр. Попав. Варна

аа

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА
(Телефонни и телеграфни ежобщения).
СОФИЯ, 24 юлий. Вследствие новата но
та на репарацизината комисия правителст
вото е изготвило и поднесло един отговор
днес след обед.
В този отгоаор се казва, че нема никак*
ви мотиви за да се отменя дадената от
срочка и се иска внасянето иа 4 милиарда
лева, рааноце*моста иа 112 мил. зп. франка.
Понеже е изпмлиена проектокоиаеицията
с внасяне листата за даижците в камарата
с изключение иа синя клаузи, с които се ис
ка брутния приход от мините и дохода от
митниците. Поиежа с отстжпваието иа тия
доходи по изпжлненме договора за мир ще
последва неминуем финансов банкрут.
Днес след обед м-ра ка фина неми те г-н
Турлаков направи подробно изложение в
народното ежбрание вжрху новите йскаиия
иа| репарациомиата комисия като каза, че
правителството е излжлиило джлга си и
дж га спрямо Бжлгария.
След ектпозето си г. Турлаков веднага
напусна/ юмарата и има една нова среща
с княз Боргезе.
По всичко изглежда, че г. Туртлков е
напрдаип нов опит да отхвжрпи исканията
в новата нота, обаче е получил натегорч*
чен отказ и е било поискано да се виесе
сумата от 4 милиарда лепя, помре след
тази среща той и м-р Ц. Бакалов отидоха
в двореца.
Според сведенията из компетентните
политиче к 1 среди предстои коронен ежвет
с участието иа прадстааите и на всички
партии. П този ежает по нсяка вероятност
ще се разреши вжпроса с разтурянето иа
камарата и произвеждане на нови избори,
което ще представлява референдум за на
рода. Ще се образувз временен кабинет.

Комитета по отпразнуване
юбилея на учителите в града
Ни благодари освен на други
те и на началника на гарнизо
на на електровнжинера г. По
пов и на коменданта на 8 а
дружина.
Ззвчерж в шрището „Ксдодрума“ се ежетов ^рболен
мач между софийския спортен
клуб .Слава* м варненския
такжа .тича“. Резултата от
играта е 1:1 М I .пол и на
.Тича*. Но тлкй като направе
ния едни гол от софиянци са
го признали за офсайг. то ре
зултата си остава 2:0
Епядввмчнв здболеванвя в
град* ни почти лема Колкото
са констатирани такива са изо
лирани в Джржаввата болница.
През и. юни има 79 смжртнв случаи в града ни. 14Ь
раждания а 46 свадби.

I

Нов«тв_Д1И*ЦЯ От днес
им в сял* листата за да-,
машите и приходите, които се
отегжпват на междусжюзническата комисия за плашаис ре
млрациоиниге задялжения иа
България. Закона е публику
ван в снощния бр>А ни Длр-'
жавния пес: ник Дйг 81.
— В сжщия брой е публи
куван и закона за обезоража* 7
нането населението на Вдигария сжгллемо Нйойския дого
вор.

равнения ще се Прв.иееяе т*,.г Мм Д-«|- - ..... ™рпепе за. доставката иа ст,.... имен ма.',..,:., ■■■• ""
«гранка на носи и рмн.нт на -марите нмграи
•
.етоне » район, нн (1 й И
п < •-•„.ч,,. ., •••,<•>
492.*Уб. «етрр ............... „ачмм; ........................
ртухли; 22,800 «грг негасена аа,,: !■"' >0" ».
'• ' ■
|1-0 «гр. болтове и . войн желе;.,,.,: 2.1 Ш кн. м. и,"
■ФШ двукатен; 0:»в кв. ме,;»: Че-е.рпп , „,1
“Р4,'™ обвки,1а<‘н,: кг-!' 'шлп: +->« кп-. г
гвоздвн; 42 20 кв. м. ст*кл- а ира.юрц,; ■- кгр.
С»" .В^ас1'"00^,ила коаи"а> ^ ’’1 ’1 к.’1_ ' ч.мо, п да-

СОФИЯ, 24 юлий. Отношенията между
правителството и репарациомата комисия
от завчера, вследствие ногата, с която се
и ка да се виеслт 4 милиарда ла. срещу репарац. заджлжения, са в нова фаза.
Поменат та йота е хвжрлило правител
ството в тревога.
Пр бидающите в София м-ри на пжрво
же „МИ Ие „ ЖОГЛИ да СИ дадат ОТцвт
,а поло лени то. Веднага са били подаденн бжрзм твлеграми до м-рите в провинцията и до н. в. царя. ,.ойхо „р^в пристига в
.Софмя ОЩ(, в ежботм и се постави в тече'„не иа последните ежбития.
в министерския ежвет ще участвува и
: той> в Попмтичес,.ите среди от всички иап_авпенля. включително и правитепетаеммте_ <жяната иа кабинета се смята и иапоI жителиа, и належаща.

В среда на 26 тота а леткия тв*тр .Стела- ще се сдьсгои само едни концерт от при
ети! излинт сега от Н^гославия
драмат. тс«ор от гифлиската
джржавна опера Мдрк Марков
кейто има силен глас с мно
го приятен тембр и хубава
италианска школа. М. Марков
има най годен успех в след
ните рачи: Радамес от опера
.Аида,“ Каиио — от .Падяча.‘ Хозс от .Кармеи*. В спектаьаа на М Марков в .Стела* ще вземе участие примадонзта от софийската народна
опера Н- Свиларовд и люби
мата за варненцн и софиянци
оперна артистка Аида Сиснан.

|рви Греди.
Общата сума на доставката вж пф«а приближитвпно иа 184,592*80 лева. Нало •
1«рав''\ч:1С!И« н
тарга се пека 10% от таи сума.
Допуща се коакурирането. освен
мси .и
иатернялп, ц0 п ;.а отделни материали ебню «а «ши-

СВИЛЕНГРАД, 21 юли. Телеграма иа в.
„Юг . Пжтн,*к пристигнал вчера из Тракия
разправя, че е научил от влаковия персоиал на компа «ските железници, какво всичии вагони били ангажирпии ^ превозване
гржцки войски кжм Чаталджа.

Народния театр ще предс
тави довечера .Буря* от Островени в лет. общ. театр.

гр. Нариа. 24 юлий 1922 гол
Обявява се на ннтересующате. че на е/ншадосе*
ия ден от публикуват* ва гоящ1го и п.чпип .Наш
енска поща- от 9 до II 'жса иредв и.:адне и Иомеенията на Варненското окрда»н»> фиванеоио уиратение, Каманларгкото н Коолуд/к:*.п,
и

■си, а оо\) куб. м. чамови летни и 45-'ЮЙ ку ч. лж-

ЯР1 иогРанИ9ни учасгжЦц или общо ».• всички мат

р»алп за отделни у,„.тац11 какт„ „ „ 11Г,натфрпали аа отделяй участжпп
4 Миояадв.п.и.то щн става без дроб,, от стотинки,

д
3

овейте условия и други тжржвп книжа, л .гаг
всади нрнелтетвен ден в д-имкаигли.:-

X „
в ,р- 1!аРйа и в общинските управления
*
р Кем*1йар а козлуджа.
•
азвоскв^д5о публикуването ва настоящето обн
“ са ^а- аметка на нрвднрпемата.

НН,.

Ог Доманннсгвото на Сектора.

ч

Депото иа Глаяома.

Т.-Пазарджик, 20 Щ На Ю
т. м углавното отделение ири
24 юли. Едио малко параходче, тукашният Окр. Сжд почва
иатовареио с муниции, експлодира в Дуча- разглеждането на големого раз
бойническо дело, заведено по
за. Има двама уби ги.
ХАГА, 23 юли. Руската делегация пре- повод убийството през 1920
бивава оща тук и разменя мисли с тжргрв- год. на двама члена от шайката на Тцрката и Главока и
сния свят.
V
N насочено спрямо укривател»
П АР И144 ? 3 юли Сжобщзиат от Ваши- ежд-йци на тия баяли •|Г'До*игтои, че усилията за прекратяване жвлез- алеченн сакато сбувкя ки 173

пл
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е

\
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Стр. 2.
ничарската стачка пропаднали. На много
места се забелязва безредици, ио ие от особеио значение.

мжже и жени. Между обвиня
мите правят впечатление призжствието/ иа свещенник «Вар1
санов от с. Куртово-Кояаре
обвиняем в това, че предлагал
да изработя план, по ^коЯто
Тирката и Главока да -зал ОРЯТ
Царя и Стамболийски в окол
Комар
ностите на Куртово
ския царски чифлик, да ги
заставят да подпишат о?щ1
амннсгия за всички разбсйници и след това да ги убият.
Днес се г.ривжрши р зпл.^
на обвиняемите и свидетел;!
и почна речта на прокуро.

ЛОНДОН, 23 юпий. Сжветсиия комисар
на вжншиите работи Иичерин отправи до
ежгпашеиието един протест срещу блока
дата на Черно море от гржцкатата флота.
ПАРИЖ, 23 *©пи. г. Поанкаре вероятно
ще иде в началото на м. август в Лондон,
за да коиферира с П. Жорж по репарациоините вжпроси.
ЦАРИГРАД, 23 юпи. От Атина телегра
фират на нуждите вестници, че в Аигора
бил открит един голем заговор, който имал
за цел убийството на Мустафа Кемал Паша.

Завчера на 23 т. м., вой
ПАРИЖ, 23 юли/Репарациониата коми
жанлармсрийскзта
ника
от
сия опроверг ал сжобщенидто произходядружина — Панйот Трандг.фи
.- в 3-га рота, ведно с свои що от английски источник, спор д което
комисията решила с удобреиието на Фран
другари са отишли дз се кж
пят в гебеджанския капал. (Тия ция да се направи иа Германия една отсрочвойници принадлежат кжм оня; ^ка^рт 3 6 месеца за изплащанията, след
взвод, който носи сеното л*г което се установи контрол вжрху гермаисКите финаисии
//
гебеджанските ливади )
Тук неопитния в плаване
ЦАРИГРАД, 23 *олий. Ангорския корес
войник — Трендафилов се е
пондент на в. Икдам ежобщава, че кемаудавил, без някой да може
листното народно ежбрание гласувало еди
да го спаси, защото и друга
рите му незнаели да плават. нодушно на 20 т м да се проджлжи с още
3 месеца ма-дата да Мустафа Кемал Паша
като главнокоманду ощ на всички турски
сили.
Продунтите в града 23 VII.
Пазарнате цени на некои
СОФИЯ. 24 юлий. Вчера в 7! • часа вечерта,
продукти от пжрва необходн .
мост: Хлеб бел кгр. 5 80 лв. когато движението по бул. -Цар Освободител“ е найголемо.
един автомобил идяш от Борисовата гра
захар кгр. 35 лв.. говеждно
месо кгр. 23 лв. масло 70— дина каран с луда бжрзина прегази пред народно
то
ежбрание
г жа Христова, майка на зап. полков
75 лв., мас 50 — 52 лв. кгр,
сирене 26 —28 лв. кгр , Яйца ник от кавалерията М. Христов-. Веднага автомоби
Г20 лв., брашно бело кгр. 7 ла кривна кжм „Ал. Невски“ и изчезна без да мо
лв., зеленчуци, пипера 6 пар же некой да забележи номера му. или пасажерите.
Двете ржие на нещастната са претрощени над
чета 1 лв.. доцагн червени
кгр. 4—5 лв., карофи 1 — лактете и черепа й силно контузен. Живота й е в
150 лв. кгр. краставици 6 — опастност.
8 тарчета 1 лв^пжлешн 6 —
СОФИЯ. ‘24 *Ули. Вчера суртр. под пжрвения
10 лв. парчето около 1 2—
мост на ул. -Гей Паренсов* е бил намерен обесен
3 -гр,, бамия 100пареча5—
младежа Йордан Антов Кжм лей ия пжео е наме6 лз„ боб зелен 1 лв. кгр.
рена прикрепена с карфица #1на записка. На едСамоубил се жителя от гра ната страна е отбелрзано името и последното му
да ни Георги Томов тази сут
желанйе: Сандалите, които се намирали в с ложена
по невнимание при чистене та на каманите шарена торба да бждет :»рзтени на
оржжиего ся.
майка му в с.' Нови-Яом. Белагрздчиски. на друга
та страна заялява че сам туря край на живота си.
В игрище го на колодрума
- Изглежда, че това е една мистерия.
в парка на д во „Лес“ стана
ха ежетезення при следняга
СОФИЯ. 24 юлий. Зае н.‘.?а а ежбота вечергта
пропрама.
около 9 часа край дома на бившия тллвен секре
1) Колодрумно надбе, нане тар на вжтрешното м-во^Добревски се явили 2 не
на 30 обиколки в колудрума познати лица. Едното влеело в двора на кжшата
от вжзрастни бегачи. I премия близо при изходжт на площад -Славейков' . При
300 л. II 200 л. ||| 100 л.
влазян»ето Добревски бил в стаята си над двора.
2) Колодрумно надбегване Чул ттодозрйтелния шег.от, той се явява на прозо
15 обиколки от юноши I пре реца и извиква кжм сянката. Никой не се обадил.
мия 150 л. II 100 л. 111 50 л. Добревски изважда револвера си и стреля по по
3) Ловкости на колела (фо сока на сянката Лицето в мЪменга паднало на зе
куси 1 и мия 200 л. II 100 л. мята, това било измама, [защото веднага след това
4) Американско надбегване се надига и стреля срещу Добревски без да го олуна Екипи от 120 обиколки. чи и избегва на улицата и наедно с другаря се из
I п-мня 500 лв. II 300 лева. губват в тжмкината Настава голема тревога, но
атентаторите остават незаловени.

Новини от Разград.

ЗЖБОЛЕКЙРХАТА

Е-екп Шотова Вовенчосова
замина в сграиотво и"; е се
зав.крне кжм 10 август 1. (
Това за знание на клиент
и клиентите й. 540 -1—2
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ВИЛА-КЙОШК

се дава под наемиежду Еви
синоградскЬто шосе и морето
на 4-й клм от града. Има ав
томобнлно ежобщение. За сп
равна при адвокат Н В. Вжл
нанов. ул. ,х Стамат- N5 1.
536 -1—2

:тмрся

кйща:

малка за купуване. Предло
жения с последна цена в ре
дакцията за П, Б.
522—2—2

Трагедията в ул. „Параскева“ Н| 14.
Зверски закланите братя.
Вчера, кжм 4 часа след бел цезия гржики кеарт_,
биде потресен от разкригнет • в у 1 Параскева* X» 14 Тйм
жинеяг дв>ма
гд тя
Христо {ерген ■ 50 год.) и Янко
(60 год.. жен< !. вдззеи) Григ..рияди Пж}
е пр.;те*ат-1 иа собствен на тзхлиена фабрика, а вт.-р^я — бивш с.:рац . а — .,м.- ; ал, кз:<>.понастоящем
.ззиимаиал с груба раабт.-ши •; пв-прпсганището и г. н.
1е*
•главна. Христо е дал под ни«;м на тютюневия склад
• Никотеа* — втория ег..ж ог фабриката, а в долния
иедно
с Тодор Константинов (зет на Ячко) е продж.:жавал .та унражнива стария си за«аяг
фабрикант на тахан,
Занчера
нуделя, Христо, недно с споя ‘По-сг^р брат
Атанас и енага ул йостедння, са отпжтущалн
С\ Гринп с .\:-гарей1ка к.:думка ь лезята, а Янко останал.^рала.
Екак:;|) ра.г;рлвя сдЙа ог ежеедките на двамата бра
тя I р.;; ор)!яди 11,41 дел-, н’ик >1 не се е вестил в Дима ма
братя 1 рлгч р::ндн. Но смжрч^ва се и ето, че едив човек,
след. клт.р. е с мшгал нячгЛко ПЖТИ покрай пжтната им
вр,та. «*м
часа вечерта я отваря и та*™ в бе ч-помия
лт- Р 1
яенатата с.у, тдка го е ваела,гаа Ячко. без да—спд.>.
зира, че този човек* един от овия злодеи, които ожСшат
своята плячка. *
Сжседката иа братя Г ригорияда излиза на пр1:в:черпа

разходка с своята снаха на ул. .Параскева' н вшкла » ехц
от кржчмиге иа сжщата улица, — да седя Янко.
Последния излиза от кржчмага и в*д-аю«о*во се е
пжтил кжм домжт си.
Тутакси на Янковата сжседка е швало арез ущ ч
овя, коАто тя е видяла да влиза • д^орв или е блл Яа*
кой' о наново е излязжл, или пжк брата аа послелтвя —
сто. Но уви! — тоя пржв забелязаа да влиза, чак хж-с (
разбие, че е бил един от злодеите
След Кито е влязал Янко в двора ве се е случил ,
кзкжа глас, не се с забелязало иикйкм свегЬииа в
Подир Янко, половия час минал ае минал се зад^дл *
Христо с м старешката каручка по ул. .Параскева * Сглф*
:ой каручката пред портата и чука за да му отвори бра: ^
обаче от ьжтре никой не се обажда. Зачуденият Христо
ка, ва каручката кжм оная кржчма, кждето е аревааааггв л
бжде Орзг му, но не го е намерил и се вжриал орел вар**-.
Будната сжседка отсрещната кжща най после прелю**стжлба на Христо, по която последния се качв« иа кавсе .
ограда и скача в двора за да отвори портата и вкара
решяата каручка. Локато скача Христо в двора', чок,
вжтре отваря портата и за«оворва на Христо во билгарсм
.Аз те вАзеда каручката а двора* и тутаксч портата а *
тоорила. слсд въвеждането на каручката.
У сжщия час злодеите доизиграват започнатата : ц
трагедия - с Хрисго по сжщия начин, както с брата му
палнатия Христо никзкжв глас не е могжл да издал- и а>
мощ.
Никой ишцо ие е знаел от сж седя те за дваж?:* -:г
Гр1|Сф 5 , ,
до вчера 3 ч сл. обед:
Кжч 3 ч сл. обед зетжт на Янко Тодоров Кон;’»-»
нов, потжрсва ключовете на дюгяна сн и отива с св;-* 6а:Жека Петров и най-стария брат на двамата Грят;
Ж.ИЗК
рияди — Атанас за да поискат и потжрсят ключовете в Хж
то, тжй като чесю споменатите ключове ги е иосял Храсть
1 лед джлго чукане на портата, никой не се е обадил, в трв
мага заинтерисувани от всичко тоза — решават да отвгрг

!

вратата

Влизат; каручката и магарето е а двора, а братята ойсувату Ни всичко става отведнаж ясно на ЛгАовете на Яма
и на Неговия брат Атанас: Христо е в една от стаяте »•
тжжп в собствените си кжрви, с вжрзани из отзад раи* с
здрав катц — лежи вжзнак на пода, вжрху разпрострем*
крача нз когото умишлено е поставено канапе
Потжрсаат и Янко — измират го в магарешкия . р
сжщо така облян в кжрви и с вжрзани ржис с здрав о»
джир из отзад
Ведиа;а се схобщи иа полицейските я еждебвласти, коиго пристигнаха на местопроизшествието своевре
менно. След щателният оглед може да се «федвоа *и. че
убийците са били най малко трима душа, че уб-йите са бе
ли познати на убитите и че са познавали добре » обстанов
ката и положението им. Двамата братя са убитм з»
След като се изнесоха вкочанясалнте трупове **
се констатира от еждебиите власти, че Христо е
га
най зверски начин и промушен зад тила. както и а
ГЖрда иа 5 места. На единия и на другия са завжрзам ус
тата еже собсгвеште им кжрпм.
Янко пжк е заклан тжй както се коли прасе . арску
шен V в шията по направление и напреки на гржк.ива Дру
ги пег рани зеят от кама — на левата му гжрда
От виденого се разбира, че целта на моде&ате е
ла
иж,-во да убият двамата братя, и след това да прг»
ршуват цел а та кжща за да тжреят пари.
Ако с Янко разбойниците са се разправили лесн.
псп ;.чо личн, че по силния Христо с водил неравна
а
живот и смжрт. На Христо е теглен нежа гжкмо в
време, когати посаеджг^-ктапрнгайки се е искал да ^А0*
. лоаьия каиш, к*>йто[е бил огрезан от магарешкия » *а.
Дока:о всич1;и/джоби)К: на Янко са притжршу^^
тия на Христо н^-Са (на.мс-рено с в едно пор ги не - ?***
банкноти), тжй каго саед западането на последния р*#
циге е требвало иеззбавн■; да^ претжршуваг
лата- покжщнйиа за йари
В двора, пред стаята гдето е заклан Христ:- е и;ле рей
един ф.с и шапката на Янко- а до краката на Янл с «*е
рен един револвер.
В. 7 часа вечерта
вчера труповете са откарай' ®
гатз на джржавняга болница.
ГАРНИЗОННО ХПЕБОПЕЧЕНЙ^-^ВАГИА^

ОБЯВЛЕНИЕ № 133.
гр. ВарЯаГ 20 юлий 1922 гоп0 Гр
, Комисията по гарнизонното хлебопеченив
З-й авВарна, обявява на интересуюшите се, че на
в тжргуст 1922 год. от 10—11’.» часа пред плаанс
финзнс081!
жната зала на Варненското Окржжно
доброволно
управление ще се про!Тзведе тжрг по
хилясжгласие за доставката на (60,000) шестдесет
ди килограма ^брашно тип ^Рандеманд 9^" ->а
дите на Варненската 'гарнизона фурна през
то от 5 август до 31 септемврий т. г.
окоя^
Приблизителна стойност ка доставката
420,000 лева.
. ПоеЗалог 5а* от приблизителната стойност
могат »
ните условия и описанието на брашното
Г.:;
бждат разгледани всеки приежтетвен ден вжв ^
ненското Окржжно Финансово управление и
низоната фурна на ул. -Македонска“ № 170н»
Обгербването на книжата и публикацията
настоящето са за сметка на доставчика.
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С ФИЯ, 25 юли. В дмеш ото ват -дпнме
на камара га се приеха и «колко гго ■=. ■
» иоиопроеи и, <лед нос го се г ■ д
от «х.
през к еТо време м-ржт ча фи
нси-те г.
Тур ; акоя покани на среща г-дери* • и - о«
повици ииите парт-и
Сррещата трая о '• до 7 часа ас ерта. ,
На нея присжтствуазха:
1апин о, Лячся.
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СОФИЯ, 25 -опий В ег>а след като. с.» АРши излож нм'То си » народното сло?ач*е |
ом л и ч предсефин м-р Турла^о^ потсти
гласно 6ю_«- •- п. и -ас-и...
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Желаюполаят документите си
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[з43— 1 7
да разбере намереиичга иа комисията след
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о д.1 ипг . и :
Вар еиско Скржжио Трудово Бюро
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Л
«ато.аж роса о а ръцете на трит.* 'првдста
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и Ч.51.8И н< в« разговори. При мен тоОкг* м*-и
^неясноти. Вилинскою к
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тразгр^пексто Окол фн№^.:
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нужани за драна и а
ла
една благоприятна пром
я и чс ежа
Ше. които сж. ма рас«оТЬ
-всеки
случай п. еговорите между празитсп:^и други
• у<'вото
комисията ие се счит..т за с жс Свннскатв мас трег; &а з о '
/-"'г.и,
им запазените и от дв^т сто «ни
•е« всякакви* нужди прячео4
геприяири ПОЗИЦМ ♦, как «> по з пр са за
Ек Залога
онвендията. тжй и п; вмлроса за мините
ще
| срока па достоаката е - .0 з- -«
...

' 'рее. «а »•
гс-*ем Првеи
■»* града вв.
м «вшетд

о» акг

и нг*г. и ге •*
» д*. >Ь<мф 6л*д«н> сас акмгто
п^жеддмт още

ОБЯВЛЕНИЕ >Ь 40(0
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9

НИето. ч<Г тжржкиз протокол, е > С5 »-г
От Домакинството
к «а

ША СЕ ПОД НАЕМ в
Д-Р Х^Дзркнски
Ж*“ »а Курортен
Две саг
• «рп«
■ отделна ста» ш.о. ...рана
Ра * «инде-.а Гг-рлют
м °?* Бр Тскеа,

.

ПГ.

-«■

1р*;и вт 2- 4

!

м МИТИ ЦИТ -*•

'

Сп д срещата си с княз Б^ргезе *^нцстжр Гурлакоа е бил приет ч » ауданцив ог
подрозно
Н В Царя, комуто е мапожи
ход ■ иа преговорите. Пре^и ~уден.а лТа на
<т ти
* р ТЯ>?»яов, ааместнин м-р п^ед-.
г. Ца!кко Бакалов бе п.-иот ст Ц-*ря ат.- дя
е
репара
дмоммиа
вжпрз
‘
ярд
Г. Бакалов ие скрил пред Царя впеча;лтнието сн от сд иодушме-о :та опояк^ията по реларацмоиния в.ктпрос.
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Помажа по прааптопстс **> пранампа ат-

км сжс«дж«та^ржам
Т>ж*шжта »о|^ [
тичесии кржгоя* са недоволни от тозя по-

______
та мажду «жюаипмммтя кояикия п
правителството спад срвщчта с яна» Боргям вмаа явели «мя^обрат. «ойто успоао п
епстя-мите «рмговв, яжвраияряяаиа-

чат и зеяяяват, чо той радвала превят
та отмошаи«а мажду Сярвая м Фра-цмя.

хронинй

Заловени «Р««и»
Ч ехв-к-рс***1 *»Г»
Ш>-свежата Лира^Б рра
СОФИЯ 2* «опий. Д—< прад ммммст.ртелстяо. па а-о аамапмссмт. нарушат -ауь*' рвлбит и сгря&а
I те са Сжмп Мбел"»«, „ „
•си* от волмцдог*
ПОЛробмОСТИ в
У*Т*
1
КОМОПрО;
0«УПМР!Т
Ц*рИГр«Д.
стаоиятч кржгоае слага ото иа
бров.
ЦАРИГРАД. 24 юлий. Аигпмйското ара

та сряща мадапм ща са сжстои.

аасталстао а предупредило турсиотв

.

оеета ва облагано с даижк аеарти то игри
що бадо оекоичатолио сиет от дмеяиия ред.
Но о изключена обачо яжзможиоста ж-р
Турпамоо да даде осаотлоиио ва срещите
си с меея • борсово и дебитите резултати от

ток.
СОФИЯ 26 юмий. Спяа П. Яиоа и И. Атаееасоо ж-ра иа ооЙиат<* К. Томоч о ходил
сжщо с аагоооблл лр»* м-р председателя
г. Стамболийски. Според думито иа м-р Турлвиов днес се очакваше г. Сталбо'мисля
да со заажрие в Со «••, обаче до този жомоят вечерта Ю часа. и
се е аважр ал.
СОФИЯ, 25 юпнй. Та.и мрая бяха сви
напи ииимстрмте ма с.кает, в «ой о са И1- I
работя а омоячатапма форма темета ма от
говора и а нотата от 21 т. л. Очаква се »а
утро но«шемета по репарациите да иеяоае
с едяо иапожеяяе по ажпроса .а пищя-

1Т».
СОФИЯ, 26 юлиА.

Днес пред столични

те муриалисти г. ж-р Томов нам: Прави
телството стоя на становището, че не мо
ме дд отстжпи я ням. дв отстжпя. Не вервдм дв се яажерм правителство, което дв
иенжлми договора дума по дума, вещото
това аиачм дв св погребе Кжлгария.
Вчерашния «от ма болшинството ч ка
марата покаввж, че ас*какви ажтрешям ям I
ба се забравят пред вжрховн^вт интерес
ма отечеството. Малко след това ж-р Турлаков вея вя пред тур аалмстте: смешно и
абсурдно е дв се ми:ле, че Вжпгария мо
же дв плати даже ако се приложат извее-

БЕРЛИН. 24 юлмй. Сжобщават от Иосиев: чвтвжртата прмеждв. и «дадена от пчтроерадсимя роеолюцмомчи ежд срещу митропонмт
Ввняамим, професор Ноемтсим и
другм лица бе лотежрдоие от москоескмя
пвирускм ежветекм моммтет
ЦАРИГРАД. 24 юлмй. В Гжрщга е предЛ| чете общо яяйча против комунистите. Ара туваим се иомуимстическчте водачи, ко
ито са пркежтетвуаали иа комумистмческмя
конгрес е Со
: Яич Пстсопул с, Б рдажяс, Треяос и Доммкос. Тжрсят се да бждат арестувани водителите Дими тряс. Ду■ос и Зантопулос.
ВСРПИН, 24 юлий. Пмтаииоч, Красим,
Крестиисмм членове ма сжветската делатацма в Хага пристигнаха а Берлин.
РИМ, 24 юлмй. Тжй като Орлаидо от
казва да ежетаам иовиь кабинет, то е на
товарен от краля с тази мисия Бомоми.
БЕРЛИН, 24 юли. Германските пацифи
сти ще устроят манифестация в около 200
греда а Германия по случай 8 годишнината
от обявяване иа войната.
БЕРЛИН, 24 юли. Сжобщават от Москва:
Бухарми счита какво ие важи обещанието
дадено в Берлин д« не се оежждат иа
смжрт социал-реаолюционерите.
ЦАРИГРАД, 24 юли. Вследствие разно
гласието между министрите Стратос и Гуиеряс е Гжрция иастжли. а наново кр^за.
Всички ви ши чиновници и офицери си по
дават оставайте.
БЕРЛИН. 24 юли. Оф»цмозжт ежобща•а, че правителст-от, Райха получило едно
изеестие от баварския м-р председател, с
което со ясна отзоваването иа прусиия пжлиомощеи м-р от Мюихен.
СОФИЯ. 26 юлий. От Белград ежобщдяат: част от парижкия печат на чело с в.
Тая св явява в защита иа Бжлгар.а като
язтжмевт, че бжлгарсиото правителство е
«боля строги мерки против комитаджиите
Д чо м чотмическите нападения са зииое-

Убийството в дозата „Ншстиря“.

Едни излет. В
того младежката

Завчсре пждврмнв не лозгга в иестноста .А\жмзстмра* излизайки от един от тамошните кйошмоае. гаего си е нощувал - оставя маузероввтв си
пушне Пристига в сжшото вре^ роднинското му
дете (13—14 г) П Данаилов сжс своето другарче
от кйошковете
И Трандафилсв (13 г ) Пждарина

устрои упс
Грлд*
■злет до ПсДчнр: ** ^
поканага сл се отзови» ^
•еяе ог 3 хяляди дш,
груплт* е оредг> ,гал4
има гости ме по печ* »оставяйки ги сами. ги е предупредил да не бжркат
800 души. Вслел;
<ц Ч
никак пушката, зашото била пжлна Двете зругврхи яапдма не е м. гл .1
чета ддпи своето обошание пред пазарииа. че ме
еднд
разпореди
;ели:ч
ше и иржам'т пушката Пжазрима най-спокойно се
блр Порялжч.
в
е отдалечил от кйошка
ля С1чо едил моI ( ри» ЛЩЦ
Пробужда се детското любопитство на двете
другарчета и без колебание едното — П. Данаи- зл дл пренася госткт I 1
бел4 иеДОСТЛ7Ж1«4
лов взема пушката на своя свако и почват двете
час ■ пол жи;>а е лрамда ч*
да ■ разглеждат Зв проклятие, като че. ли някой
с подтикнал невинното дете — Данаилов да се от рейс. яиого от гостите с?
илли пеш. други са гс*маа
тегли от своето другарче на неколко крачки и да се
да нощуват там
прицели по направление не Н Трендафилов
Вслслепне <кииг*Ятш> '
Пжлната пушка веднага изгжрмява. а детето
ис б«дм пусн-тн иеред птбча1рандафилов пада безжизнен вече труп на земята
та на паша. и едп коя ри
мл едно дете в г,лмятл. й*-г
що вмело увесел, яие бяло
Онзи ден в Шумен се самоубил в домжт си,
плач ■ олги»
бившия ДАлгогодишеи счетоводител и прокурист
Едни вой в>
иа нос
при варнен клом на Кредитната Банка. Самуил Яко та от хрвбр<сг4
в-ш от чо’.
Фархи, 38 год
на гоил огмре с ри*4 * сг
В проджлжение на 14 години Самуил е заемал
ддшил народа. «изрив «е ч
«орните дл яж нос т и едва преди 4—5 м иа си е по моста. Еяа жена с в*ат* *
дал оставката и започнал замостоятепна работа.
том момейг била т-исажа I
Преди около един месец той отпжтумал за Шу паднала в еаер^тс. <па
мен при родителите си. и завчера, след като се
5ма нищена получ«?■»•*
облича в новите си дрехи, издебва момента и с
ПрмсАсгаувшь ,< **л
един вистрел в челото си туря край на живота см.
недоволство?* о» ог пчауи*
Като причина се сочат любовните му вржзки слжшле.

Самоубийството в Шумен.

с една тукашна мома. които биле доста напредна
ли и той е требвало да я вземе за жена. обаче редигиотние закони не чу позволявали Преди некол
ко дни г-иата е отишла в Шумен на обяснение с
него. които обяснения изглежда да са го довели
до страшното решение

Нл 14 т

и

с

-

04 N4 уялненнп АV
то« ОТ с. С*?а ч •
Труп* е ««ч» !*4 «вр“**“1
мо от селото *ре*аяКа«чк
.«Бере»
Дрехи!е му са
покрай брега на |Ч-а.й

Цришн. Спели. Заемат Д-во „Орало"

Обявление

с. Черковна, 26 юлнй 1922

ГОД.

Черковненското Спестовно Заемзтелно Д-во .Орало“ обявяв на интересующите се, че ще произведе т*рг на 30
Юлий т. г. от 2 6 Ч. СЛ. об.
за продажбата на (300) три
ста кубика ДАрва за горене
л (400) четиристотин кубика
ДАрвета за строителен
1атериал от наетата ни гора за изси
чане па Дамналийскатз Държавна гора
.Момин ; роб Тлрга ще бжде на ооре
деления склад до самото сечище, с пър
воначална цена на нубин на А«крвата 80 лева и на строителИНИ
>атериап на нуб. 300 лв.

НЯИГГЗП иа Ь* г ****
С*юз бдЗгодхри и ХСГГ-'»4
преса за интсрссз х*к агв®

жрес *
гагоииостх да ма • сг .рг- -4
местело н^й сжшес м* '1
ета на XVI Ж-нс«"

резултатите иа

таза

БОРСА
Со>м-

Шаей ц ри а
НюИч ..<к
Лондон .
Париж

И гали ;:
Цадота.1

п Г_Д
2980 ;л
IЯ

’.

щ

6'4

9-» 4

Р0КЖ1’И1.

Гермз!»ич
Прага

Вмс«и
Б.-Пещ»
Холандия
Югослаьм.4

Белгия

гЛ
1-6-1 14 3
1И1*

ГОСШР

владеюша

немски

Т
езк'
И*
тжрги поахояяш3
^
в частна банка иПИ Д,
тора. Справка реЛ‘зК^
ски и бжлгарски

Желающите да купят от нас дърва,
се умоляват да се явят него ден и над-

за К.

дават, като внесат 10^ на първоначал
ната цена.

едяовтаяна хвгвн*1»*
лея двор в овощн» Н ^

Й Дру.Г.ШМП НИ.

пита $

■ у». .Раковсх» ' Л
,
изуяеиае с««»« »*"

4М-1-5

Д.рж», 27 Юуш* №22 гад

варненска

ЕЖЕЛОЯ ШМРИШШЯ 5ЕСТШ

№ тш*а а» К

Овяядвма! яп 180 л ЙИ1"*''» (.*
яряетме** «о I лш .)*

■

Ч

Маджарова
И —

Г-м Стоян Дасмалоя

*ч
Сгсдсш. 2Л. VII 1У23 то*.
535—3—3

сЙтжвма

Вяра*
ДоГрич

ВЕСТ

С ежкрушенв ог скржб сжрдца ежебщямме иа другародимни, приятели и познати. че мног1К>0ичлиит ни от?и другар

САМУИЛ Я. ФАРХИ
<*•*•гр. ШГттт, ЗВ
•чвтамдктея ■ N МАЯТ-

Баииа

Варна

трагично свлфши животи си в разцвета иа своята ажзр^ст.
В гоя лжжовеи мир благата му душа не намери но кой
I отлетя там. нашето яещаспНта му слабя го примами и
■ррзече
<
м7
Мир на ораха ги. иилмА, добрий и непрежллимиА другарю!
Еврейска Новун Група
гр Варта. 36 *«*
г

тВ

Д«м. нрлткчеекз

Оргз^наацмя

В Сжобщлиа се на г. г члеяг.иете на организацията. че ни
Щ юлий г. г. (неделя) .в 9 ч. пр щ в «ало», а .Зала Сже
Ниеиие" ще има ежбраиие с дневен ред ародл^жгииг днев
шш ред от миналото ежбраиие. а имепио.
1. Отчета иа учалащинте настоятели
2. Разискване вдрху отчетите ма общниемнге сдаат
иици и училищните изстоители
3 Изключваме ма партайиа членове
|
Нрясжгствке го на всичка членове е ззджзжигедио
Ъ*- СТ БЮРО ГО

■9-12

Змм и *•*»'*»

01

.КавмГ мш г,

Шумя

ПЕНКЕ N1 1674

Кабиюк. 23 юлий 1922 година.
Ддржввнка Завод за добитжк .Кабиюк* при
Шумен. ежобшава че на 28 юлий т г ше води
говори

по доброволно *.жгласие в гр. Варна с
вители на леярски фабрики за изливката
престжргването на разни бронзови и чугунени
сти и центруване на ости зт слрша ка
Комисията ше обходи леярските фабрики и с
■оято се уговори ше вие.е :-алог 5‘70 вжрху угово•ената сума.
Срок за

изработката

15

20

дни

от

деня

на

ключваме спазаряването
Образците от изливките •< остите ше ождзт в
• Варна — Джржавната 3 :мледелческа Катедра
Дв» име испратено описьние на всички части
Приемането на изработените изливки ше се из
*РШИ в гр. Варнв.
Изплащането на работата ше се извжрши от
****стерството на Земледелието и Джрж
имоти
и за
Освен това комисията ше води преговори I-----‘бавене на каиши за вжршачката, пжлен компект, описанието на които се намира тоже в казаТЩ Катедра, като и за доставката им се дава
1*Ь—20 дни и изплащане от М-ството
Подробно условията по изработката ше се уго
ори, с комисията при
44-1*1

спазаряването

От Хярекцията ви Зазоаа.

ш утре и лрш

ще )а«и

е и Цариград на 28 ▼. а

Приемат се стоки и пжтниии за I. II и ГО класа.
В парахопа е уреаеил отлична пжрвокласиа кухня.
Веска :едмица ше има редовни рейси до Цариград
За сведени* в кантората А. Илиев. ул. .Цариградска*
зданието на ФранкаВжлгарската Банка
551 —1—2

сж общения).

СОФИЯ. 26 юли. Н. В. Царя таен сутрин
в 11 и половина часа прие иа едночасова
аудеиция председателя на камарата г. И.
Атанасов, иойто му е докладвал >а рабо
тата в камарата.
СОФИЯ, 26 юлмй. Правителството тави
сутрин е приетжпило кжм изработването
отговора
на
последната
яаеждусжюяимчесиа нота.
Приготовлявания отговор щв
бжде готов у ре, когато и ще бжде аржчен. Не била изключена вероятноста, щото
м-ра иа вжтрешиите работи г. Р. Даскалов
да бжде натоварен да подкрепи в Париж
бжлгарското становище. Вжпроса ва репа
рациите не ще се разглежда повече в ка
марата. Правите петното чрез устроената от
него среща с водителите иа партиите сняга,
че се е ивджлж. ло спрямо страната и е
снело всякаква отговорност от себе си. Са
мия факт, не правителството не са реши
пред переслеитнеата иа общи двбвти по
репарацията, както и обстоятелството, че
ие сложи вжпроса ясно пред народното
зв
ДВ
иска
от
представител с т яо,
го еот иа удобрсиие вв водената от него
политика яеу>«п храциоииив вжирос се тжяиуеа в политическите среди като олят да се
отклонят отговорностите ва извжршеиото.
В вчерашната среща станало явно. ме нема
да има вадружиа дейност между опозиция
та и I равителстмото. Не се допус а да има
иова среща между опозицвоините шефове
и м-р Турлаков.
СОФИЯ, 26 юлмй. вжпроса ва малцин
ствата ие е бил поставен ва разискване от
обществото иа народите по сжщмя начин,
каито бе случаи с вжпраез ва четиичеството. Вероятио, защото ежвета иа общество
то иа народите е сметнал, че бжлгарското
и унгарско правителства ие са спазили иапжлио установената процедура. Поради то
ва в» м лцииств дт«1 ие се е разисквано в
публично, а само в частното заседание, дето мненията из нашито представители не са
могли да бжд г нути, а е било прието само
решението иа обществото на народите, с
което
то
уведомява двете правителства
българското и унгарското, че е вина и го
тово дт разгледа м
бита и сдот щения та
01ИО ИО закрилата иа м^лцииствата.
СОФИЯ, :;б юлий. След срещата стана
ла вчера ма .4ду м-р Турлаков и представи
телите иа парчамеитар
опозиционни групи
се
изяснява, че всскакви
преговори при
диеш ото сл.стояиие иа репарациите меж
ду пр-вителегвото и комисия в се считат
ва пропаднали.
Такова бкло значението иа последията
нота, дадена от комисията по репарациите.
При срещата бил разучен вжпроса „какво
да се прави *?
Представителите на партиите от консти
туционния блок са използували случая да
посочат всички грешки бевтактичиости, извжршеии от правителството.
М-р Турлаков не е можал да обаскк за
що като се зиа . че репарациоината коми
сия ие джржи миог * иа размерите иа пла

не се уговоравт предварително

щанията
минималните размери, а се искат непоноси
мите гаранция.
Това е дало основание ма се посочи иа
м.р Турлаков, че

и

„V ?шекЕ‘‘

(Телефонни и телеграфни

ще с* вешчегт мд 30 юли 10 ч пр. оЛсл ■ гр Промит
ЛмЯрмиемМпа я чжричггя Нагтомагго Ч»?м отлелия
— и телетрдид* Дняов—Тукуюв
1ИЖ
Провиня
539 а-з
Прамдм*

Г-ца Генка

Сжобшаваме за знание не почитаемата публика
тжрговския свет. че лук совата

ПОЛОЖЕНИЕТО

>

Стайна С. Димова
Христо П. Тувсувоя

%

Порещи Агмтпи /I Киев I Си

©11Ш
■ ЗИкШ1в)и«1

_г

ЦЕНА 1 ЛЕВ

очевидно сегашното пра-

ХРОНИКА
Вчера е 10 час* през»
дие Техни Височества Кавгамиг е Еадокия и Надежда
говолмли да посетят' ху
стаемта изложба и г-жа Зз.
Манолова
Слез като праг телали
ка карп I. около 80 табаа
те са приказвала ва двлгв с
художивцата. Оставела са

го доволаа от в;

Слез

псАзааште

ва Варяа

На

>6«Г8 в са

от

Италав,

края

в невясто, че поарвшето вв жудожввцата Манолова е в марИаволаА Маанаавч На>трио
авч. добре
1Т
поет в журяаласг
е
града ва. С 6лаго1
имемя. Двсс тоА та обходи
града за за свбере оо магву
за бежаяввте бллгарв

вого ще го подирсоя в ввеоко хуманна и му задача.

*

Холерата взема все но газе
на размеря а ежеедното крал
ство. Това обстоятелство е ярввудвло нашето правя телство аз
Чзичсра границата биде за
творена от нашите власти.
Ромло»скяте власти ■ отговор
на таза мерна са поваразза
чашнте пжгииця за Р<
>>• гумтмга ■■ршша
станин, е уреден* н оперете
вече и бактерсолохяческа такава
под управлението ма команди
рования за целта Д-р бакрериолог г. Стоянов. По тоаа
начин веднага ше може да се
‘•предела диагнозата на каран
тинираните болия в се вземат
ку «дните мерна.
Д ТО ма «заветните офицери
с 1вкаа ч/еновете см ва общо
ежбрз!
клуб в петжк 28 того • 7 ч.
вечерта.
Анерви
контра
Ля 250 замина за

торлядАор
Одеса.

Приспгнд от Цариград Америк контуа
горпвААфр Мг
218 остави се ва котва •
аалипорта.
Ама Стоянов Вчера ут
ринта се помина 71 п
Ичаи Стоянов мелничар а С

Р. Левия. Това беше
гражданин, добжр родадюбев
в образец ма безгравнчея труд,
бзагодлреиве га когото се яздигна в търговския свет в
пренесе ценни услугя за раз
ви моето иа брашнената нндус
кр*А. От зре
трия в

„ВАРНЕНСКА ПОСЦА"

Стр. 2.
бен водини чар той издигна в
Р. Девня цяла фабрика за
брашна. гдето намериха помимака си маса хора и тласна
зараждающаа а индустрия мно
го напред.
Мир ня праха му!
Опровержение по самоубий
ството на Самуил Я. Фархи.
Съобщава ни се. че писаното
вчера за някакви любовни връ
зки няма абсолютно нищо об
що С печалния край на неща
стника, който според приз и
вни та му в прощалното си пи
смо до свой един интимен дру
гар, решил е да свърши със
себе си още през балканската
война и по после на няколко
пъти. обач не сполучил
Вгълпилага се в главата му
мисъл да умре, особено след
смжрта на големия му брат,
юлкоеа много сбичен и уаажааан от него. до последният
момент на трагичната му кончина го преследвала жестоко
н за миг не му давала покой.
Всичко друго писано, или
казано по тоя повод от нео
сведомени илн заинтересовани
лена. може само да помрачи
и гпегии милият спомен- на едан скъп покойник.
Съжеляваие, че редакцията
ни бе подведена и с готовност
даваме място иа горното оп
ровержение.
За дв се избегне здоупстребата с предаване иа препо
ръчвахте търговска писма с
чекове н други ценни книжа
главвата дирекция на пещите
а телегр. в телеф. препоръч
ва ва банка в търговски кан
тори в Царството да поставят
върху разписките за връчагяе
ва еза
■а освен подписите а. ни и пачата иа банката
и г_дторггв.
Олея том тези заведения
тряба ла съобщят пнеменио в
станциите лицето, което ще
подписва разписките

БОРСА

Со*т* 26 Юлии ?9~. гпШвейцария
Ню Йорк
Лондон .
Париж .
Италия
Цариград
Романи»
Германия .
Прага
Виена
Б.-Пеша
Холандия .
Югосааанн.

Белгия

304015850 157 —
698 — 710 —
1354 1334
742- 750 96 30 97 70
99- 100 —
3) 50 32 20
360---- 50- -51
По0
200|-

На гарата в един от
вагоните на 3-та класа е заб
равено едчо малкс* съмдъче с
електро магнет. масленка н
др. принадлежности към матор.
Който го е намерил да го
представи в сладкаршщ.1 Ма
ринов срещу възнаграждение
550 -1 — 1

■ителстмо е пречка да едно задоволително
за даете страни разбирателство.
Представителя иа комунистите ие се за*
доволи да пожелае да станат публични де
батите по репарацко^иия вжпрос. Такива
ще станат вероятно утре в нар. сжбраиие.
Сжс сжздадеиото положение сесията иа
камарата става бозпредметиа и ще бжде
закрита до края на месеца.
Правителството ме вижда изход от по
ложението. което то сжздаде. То ще очак
ва решението иа главната репарациомиа
комисия в Париж, реше мие, което ще ста
не известно едва след един месец. Винаги
могат да бждат подкачени нови преговори.
Правителството иема обешаиа подкрепа
дори се бои от опозицията иа Франция по
оспорвания вжпрос.
Все пак сега за сега нема опастмост за
никакви саи.*Цми, като ие се смета за опастиосг сам я факт, че отношенията иа Бжлгария сжс Съглашението стават обтегнати.
ЛОНДОН, 26 юпи.-. В Дейли Мейл об
винява Германия, че нарушава зерсайлсиия
договор като ренрутира войски вместо за
12 год. за по 1—2 годкии. и то предимно
младежи по 13 19 год.. конте веднага пу
ска в отпуск с цел
има една готова за
вс^ки момент армия.
РУСЕ, 27 юлий. Ромжиската преса като
по даден зак от вчера спре кампанията
спрямо Бжлгар я по обвиненията за бжлгарски чети в Добруджа.
В. Вииторул казва, че взетите мерки се
оказали ефикасни и спрели четимчеството.
ПАРИЖ, 25 юлий. Белградския корес
пондент на в. Мориииг пост ежобщава иа
вестника си: в вржзка с разприте между
Югославия и Бжлгария, които ще се раз
гледат в конференцията на обществото иа
народите в Лондон, г-н Ниичич, м-р иа вжишиите работи, между другото в един раз
говор е казал: вжпроса за ма.Щлистаата
се отнася единствено за бжлгарите. Бмлгарски народностни малцинства ме същес
твуват в Югославия. Никога никой от мас
ие е искал прилагаме иа конвенцията за
малцинствата. Този вжпрос се повмигиа по
сж ща та причина, която ржководи разбой
ническите чети да минават границата.
БУКУРЕЩ, 26 юли. Според ежобщемията иа тукашните вестници ержбечия офи
циоз „Политика" зап >ашаа Италия с война
ако лроджлжава да ие зачита албанските
граници.
ПАРИЖ, 26 юлий. От Лондон ежобща
ва т че според рапорта иа Д-р Наисеч до
ежвета на обществото иа нагодите наймалко 2 милиоиа души са измрели от глад
в Русия.

били и черепа Последното обстоятелство Ице I
подскаже, че убийците зверове са се бояли йгЩ
би жертвите им да останат по некаква случайД
живи и ги издадът, обстоятелство, което д0ВеД
до предположението, че убийците са били по^Щ
на нешастните братя. Че злодеите са познавалиЩ
близо избраните си жертви, говори и факта. Щ
къщичката. в която живееха е една стара пслупИ
тена сградичка. която нивга не би привлекла = Ж
манието на непознат апаш. Начина по който са) I
ти двамата братя, не може си въобрази и найзД
ната човешка фантазия

Разбойническа банда около двореца
Вчера се е появила в околностите на гер^
ския мънастир близо ао двореца .Враня* еднврЗ
бойническа банда, която според официалните
наброявала около 27 души. всички въоръжен* |
След като нападнали меколко овчари в поле
то и гората около мънастиря. бандата се отеглил»]
Задигнати били неколко глави добитжк. храни «'
други предмети Предполага се ядрото на тази бан
да да е съставено от разбойниците, които бец
извърнили нападението около „Араба конак* I
след това се беха прехвърлили около .Казичане*
^краи двореца -Враня“. Днес замина кавалерия, ко
ято ше се опита да залови и унищожи бандата.

Кражбата в златарския магазин. Зада
вяне на крадците.
Тримата апаши Димитър
Стоичков. Коста
Георгиев и Васил Атанасов, оназц.нош към 2*/«—3
ч. отварят вратата на златарския магазин на русна
ка Михаил Околович находяш се, в ул. .6 СелгеМ'
врий до Шуменската бирария. Двамата от тед вли
зат вътре, а третия остава да пази вън.
6 3 часа и 10 мин. покрай магазина минава
нощния пазач Яни Стоянов, който забелезва. че ру
летката на магазина е вдигната и че вътре свети
1ой се досеща веднага, че в магазина има апаши,
спуща рулетката и дава неколко ви стрела, за да
му се притече на помощ полицията, която не закъснела да се яви на мястото. Магазина е бил ох
раняван до сутринта, когато властите влазят пред
пазливо в магазина и намират в зимнина приюте
ни в 1 юоше апашите. които без съпротива се пре
дават на полицията, като изказват и третия си дру
гар. който бива намерен под стълбите на една СД*
седна къща
При обиска в участъка в дрехите на апашите
са намерени скрити скъпоценности на стойност по
вече от сто хиляди лева
Съдържателя на магазина е съшия който преди неколко месеца бе нападнат в ул. .Шопска" и след като бе наранен, апашите му беха задигнали чантата с скъпоценности на сума повече
от 2 милиона лева.
Варненско Окржжмо Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ Мг 4164

БЕЛГРАД, 26 юлий. В-к „Нови Листи" от
23 т. м ежобщава. не скупщина гн ще наз
гр Варна. 25 юлий 1922 година
начи ком. за разглеждане аф рата БЕНИН.
Обявява се на интересуюшитете се./ че на 31
Работата се състои в това, че народ
ния представител Ст. Беи; и се е опитал да того в 9 часа преди пладче в помещението на Вар
подкупи с 250,000 динара народ, предста ненското Окръжно Финансово Управление ше се
вители Савич и Мл денович, за да гласуват дгде на прептриемач по доброволно спазаряване
па с вместимост 200
заема. Чрез председателя иа скупщичата постройката ма 4 стаи за
Рибарац се е постигнало сжгласие да се литри нуждни за Горското Стопанство .Гениш МоаПриблизителна стойност на доставката Н.000
снем; от диевмия ред Зос яа до като се раз
лева Искания залог за правоучастие 5в;* в банково
гледа горията афера и се гласуаа бюджета.
удостоверение
Срока на доставката е възложена нему

Им )й»(Ш!о 1а блата ГрагорашЕ.

546-1 ’

Безжизнените трупове пи зверски закланите
с две или оратя Григорияаи беха отнесени в болницата гдето
три стаи и при аутопсията се констатира, че на Христо са бимухия се ле намесени 19 рани с кача, з на Янко 16 Поветжреи за г.остоянно. срещу чего от раните са нанесени по бедрата и меките
приличен наем Стравма адми части на тялото, факт който подсказва че след кагр ржоете на нещастните жертви са биле свързани
нистрацията з« С. Г.
544-; -5
изотзал, разбойниците са лристжпили кжм бавното
им измъчване с последователно нанасяне на удари
<. камата, за ие изкажат где се
намира преЬполагйемото богатство. Дал~ сз >
пголучили разбойниците
отоез
да изкопчат некси сведения
1 у
' отношение не
е известно, но голямото им
лмина в странство и ще се
озаерчване. което личи
алвжрме към 10 август т. г.
от обстоятелството. 1че след като нанасят
и на Доо*
мата братя по 5 рани в
Том за знание на клиентките
сърдечната област, те не
и клиентите и. 540— 2—2

кжщд

Отложеният мн курс
по причина на горещините, ще откри*
й* 31 т. м. Подробности за записаните, и
желаюшите да се заг,ища4 ||. .рШЙСКЗ“ Вя II*
От ръководят. Евг. а. ИхявЙА-

МшиГПН-иаИ

ЗШШКДРШД

Е«» Ш

Водевчвозва

Про-

От Домакинството.

I

II»

1“™“

»Ч- мА*»жхвми «М II
МД 1аацта).
«и ’-ю жаа

|то.о6к,ио ежобден.е 3» сл
Зравкл пра адлонат Н Б. I**
||киоа. у*. .1 Спиит* № ).
436-3-1 »

*- '

У •
;Ж

глт '*•

Варна, 28 Юлий 1922 гол

вярпенсга

е
1а

Ценя 1 ли

■и г-- г

Параходно А«шм А. КжАСк
Съобщаваме за знание на почитаемата публика и
търговския свет. че пуя соена—

1И

м

V АШКЕ

$4

ще замине аа Цариград иа 18 та

Приемат се стоки и пътници за I. Н и 1й класа.
В парахода е уредена отлична пж

|мш тш*и В. №.

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФвРМвНВЕЕВ ВЕПЙяК

В
^семейство Никола Кжпеви
•;,л»• а 15 ' 4с* I.
м 6 месеца НЮ маг. .а 1 *егв1 а «) ми
Шмамвит! 32 (ЛЯЯ

Ш№ 1Ц8$м т 14.

Овмимн! (ю !'5с ля. ■«еяа^ттез г.м
■ приетдоен и
I .«-к ч* луча

Ирен*.
Зееха седмина ще има редовни рейси по Цариград.
За сведения в кантората А. Илиев, ул. .Цариградена'
зданието на Франко-Българската Банка. 531-2-^2

ЩГ

ПОЛОЖЕНИЕТО
( Телефонни и телеграфни съобщения).

ИГ|ЩП но благодари за изказаните съболезнования,
юднесени венци и издадени некролози, по случай
СОФИЯ, 27 юлмй. Вчера министерския
мжртта на милият им съпруг и баша на
Негово ежает приготви отговора иа нотата иа ра>
величество Царя, Председателя на Народното Съ парациониата комисия.
Тааи вечер той ще бжде връжи ма
брание, кмета на гр. Варна, председателя нз окръж
председателя иа междуиародиата репараете постоянна комисия, централното бюрз на де
циомма
комисия княз Боргезе.
«юкратическата партия, г н Андрей Ляпчев, Варнен
В този отговор се казва, че правител
ския окръжен демократически партиен съвет. Вар
ненската градска демократическа организация. Вар ството употребило всичките си усилия и на
ненската младежка демократическа група. Сливен правило възможното да удовлетвори ис
канията на репарациоииата комисия, като
ската демократическа организация, Варненския ок
зжжен съд. служащите при съшия. Адвокатския е прекарало през народното ежбраиие ня
колко
закона предназначени за посрещане
съвет. г. г. офицерите от Варненския гарнизон
Д-вото на запасните офицери, Управителния съвет на бжлгарските репарациоиии задължения
Правителството в сжщата нота, като
на Българското параходно д-во и др.; на Негово
Високо Преподобие Отец Мнхаил, на г. г. Георги отквжрля обвинението, че не е вжзприело
Даскалов, Др. Секеларов и Никола Мирски, за дър предложената от комисията конвенции за
явява, че му е невъзможно прн днешното
жаните речи при опелото и погребението; на Мла
дежкатз демократическа група, на д вото на запас- финансово ежетояиие иа страната да лристжпи кжм изплащане иа исканите изтек
офииери.
на
адвокатите
от
гр.
Варна
и
на
всините
чки, които носиха покойния до вечното му жилище; ли вноски от заджлжеииита, равняващи се
на 120 мил. французин франка, или 4 ми
на г-н богомил Вакъвчиев за писаните от него ре
лиарда лека, което ако бжде сторено ще
пор» във .Варненска Паша', на всички вестници
лредмзеика
финан.ов банкрут.
и списания, за изказаните съчувствия; на всички
В отговора си правителството изказва
ония. които телеграфически. писмено или устно из
казаха съболезнованията си и на всички роднини, надеждата, че ще бжде взет под внима
рриятдли. почитатели и познати, които отдадоха по ние от репарациоииата комисия чл. 122 от
сявана почит на непрежалимия покойник, като при- Нйойскмя мирен договор и ще даде иа
'дружиха тлените му останки до вечното им жилище, Бжлгария исканата отсрочка.
гр. Варна 27. VII. 1922 год.
СОФИЯ, 27 юлий. След вржчваие на
Опечалени:
репарациоииата комисия отговора иа #ъя*
534—1-1
гарското правителство иа посиедмята й йо
съпруга Стефана, син Боян, дъщеря Лада
та м-р Радолов замина с автомобил за Ри
ла, за да се срещне с м-р председателя г.
Стамболийски,
комуто да докладва за раз
Варненската Демократическа Организация
витието ма ежбитията и последния текст
на отговора.
СЪ0б| на се на г. г. членочеге на организацията, че на
М-р Радолов беше отчайвай да се за30 13ЯЯЙ т. г. (неделя) в 9 ч. пр пл в салона .Зала Сже
вжрие до тази сутрин, обаче ие пристигна.
*. ще има събрание с даевен ред продължение днев
Д
Земл
делската парламентарна група за
Зоя ред от миналото събрание, а именно:
седава без участие ма м-р Радолов.
1. Огнен на училищните настоятели
Тя се занима с редица други належащи
2. Размекване върху опетите на сбщичсниге <?жввг
вжпроси. В същото заседание болшинство
ници и училищните настоятели.
то реши: репарациомия въпрос да бжде
3 Изключване на партийни членове
вдигна' от дневния ред иа камарата.
ПрисъдстянеIо и. нсички членове е задължителна
Т БЮРОТО
| 549-2-2
СОФ^Я 28 юл й. Вчера Н. В. Ц <ря прие

I
I

^НШтлошш м курс
щ
■
I
I

по причина нг горещините, ще открия
на 31 т. м. Подообности зз записаните, и
желаюшите да се запишат 03. .РШНСКБ
15545-2"
От ръководят. Евг х. Илиева.

—мин щигттг^

ЕЛЕКТРИЧЕСКО и ВОДОПРОВОДНО БЮРО
на Н. МОСКОВ, П. ХАДЖИЕВ & Сче
ул. в-й .Свптвмврий* ГМв 6. срещу църк .Се. Никола'
И И А ВСЯКАКЪВ ВИД

шпекив водопроводни материали
■ части за тях: клозети, омивалницн. сифони и сифоячета, електрически ютии, електрически джебнк фе
нерчета — батеряи н крушки за тех. разни г.олюлеи.
електромери, крушки „Озгат" и пр и пр.
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

^73

извършват се

шипки ихициш I аши нпшш г гарант
и при най износни условия.
>72

I—й

'екламите в „Вар. Поща" постигат целта еи.

иа ауденц <я м рз на народното просвеще
ние г О/дар^езски. с когото има проджлж*т«.леи разговор. кой:о се е отнасял до
некои просветни нжпроси, а най-много до
университетския -зжпрос.
СОФИЯ, 27 юли. В сгоята ауденция
председателя иа камарата г. И Атанасов
изложил на И. 3. Царя законопроектите за
облагане зазртиите игри, изменение и допмлиение закон ч за углавното еждопроияводхтво и вжобще целия дневен ред на
камарата.
Той сжщо е направил изложение по репарациониата криза и становището на пра
вителството по нея.
СОФИЯ, 27 юлий Парламентарната ко
мисия по лравоеждието вчера разгледа закоиопроек-а за углавн. съдопроизводство.
СОФИЯ, 27 ЮЛИ. Близки иа правителст
вото лица, претендиращи да са добре ос
ведомени, уверяват, че то има основания
да се надява иа един обрат в репарациониата криза в полза на Бжлгария.
Вследствие на очаквателното положение по репарациониите искаиия иа комисията камар та ще ззкрие заседанията см
на 31 юлий, тжй като главния въпрос, аа

ООЦЛПТбЯ

ването м тип.

Ролята м общиккото уш
рзалеияе ж може да се
жда до подоже—сто, вото.да
регистрира само
стояияе. умиреният» в
Общината е
рае една годаааа
да. Особеме гоеа «а
дяе шиите тежки
Общината тряби т 4ъд«
едва
живота на
е о<
да
соня, а росял I
ня шма ад гряаа.
нага греба
другото
яата
а дд
града едни явгтув
пункт, аа
лечителен, щом тя ат1

«
1та от
да 3
с
а
мм я
иа
■ грее*.
в*
|гя ефикасния
мие най необходимия продукт
|мяб«? Или яре;
м
Гв)

и горчив хляб? Грдямядсмото
търся и иска да
нашите за този обществен,
ндал, за това престъдяеяае
спрямо яего Нс
кобшината ц<
продукти?
Веряо е, че
[ азии харчи еогя»
той е в м|
доволн нуждите яа
от гражданството в не
ложеяие с
да заетази другите
чим да
Обаче намаля
на з фзавата, най-необхо
тя хр
на бедвотяятя в града? Иян и сред яяте трябя
се купува зарзавата
прескъпо? Нямали дя
на месото, вля спосебеаум
за покачването на съшатя по
средством внеоквь ваем. ч.
щннскнте месарски дкжвв?
Хляб, зарзават, месо. .ие»,
сирене — с какви мерси ся
послужи обдиията за да етжрве бедно го яаселеи— от
неимоверна експлоатация а хожодерство с тех.
Верио ли е. че общимяхя.
реел общ. управи, за дд ие
накъркд интересите иъ
съпартнзаия не дръзна де ие
прави крачка за нормираме в
намаление цените иа тези вредукти?
Да говорим ли зе нехайст-

4_
а нв асма да вжда ря»
който б*
гледан и решен сега.
СОФИЯ 27 ЮЛИИ. Днес аеаледепската
парммеитарна група има частно ааседат.е, в което разгледа законопроекта за
**** Р<а»иеквви'ията по този з иоиопроект беха много рааналени и и последствие се изр.зиха в големи скандали.
. БУКУРЕЩ 27 юли. Вчера сутринта гр.
Фонтани е бил разтресен от една ужасна
експлозия. По неизвестни още причини воеиннте скледове на пиоиерпите войски в
града са биле вдигнати в вжздухл. На лжрво време се ря-ят 16 убити и 52 ранени.
Експмомшта е нанесла грамадни загуби на
греда.
ПАРИЖ, 26 юл »й. Съобщават от Лсид^н: шефа иа българската делег цня в
Л чдои г. К. Тодоров посетил г. балфура,
кому о поблагодарил та доброжелателст
вото му спрямо българите и го помолил и
в бждаще да поддържа това становище
БЕРЛИН, 2в юли. Сер**озиоста иа кон
фликта между Г*ю*хеи и Берлин се сх ваща
от всички политически гръгоае за застра
шителна.
* Вестник Форверц казва: Този конфликт
• влезал в едиа фаза, която изключва вся
какао споразумение и цитира заповедта на
баварското правитепетяо, в която то зая», че с гласувания от райхетага закон
за защита иа републиката, се засяга суве
ренитета иа Бавария и отправя остри за
кани към председатег.я Еберт, към райх
етага и правителството. Баварските депу
тати заявяват, че те са готови д * прегър
нат едиа иова монарх я с риск да се загу
бят некои провинции, в замена иа което
пак ще са присъедини северния Тирол към
Демократическата партия в Райхетага
иска бързо аиупирваие иа заповедта даде
на от баварското правителство, с която се
макърияаа положението иа Еберт, предсе
дателя иа републиката.
«•В баварските кръгове се счита, че коиф1та е ялезал в много остра фаза и че в
Мюнхен са твърдо ре йени Бавария да отсвоите интереси и в краен случай да
С1
се отдели от Германия, като се провъз па
си аа монархия.

Нум-

з*ии>аат>с^.жпредта

ат

*■«*
Легети де па Рои, а
ска страна щела да бидат
Хори „ други

Г-» Девере (
щ аС
А* Нари теггр Щ, ^
«Сттрия ХМс,

БУКУРЕЩ. 27
в

«*»;

берг*
“ поорм*.,
Г. X
» Граха т ,
турнал вол печат с разри*
Т. 0.
аа г.
— схво укатваие гаа
по поцяте. тмегрофотг ■ „

стаииинте за „ров;
ста на Черна гора.
БЕЛГРАД. 26 аоат.
проджлжава без да
ики кран

ЯГфОЯВТЕ,

чат

БсРЛИН. 2в
джр;

то
рлщвз *
1та в

Мюмхеи.
ге

В

(ТО

о
галия, ват»
РИМ, 26
ска криза
лаидо да състаом
иет, според а. ,Т

а

РИМ 26
та до сжп
«т
СОФИЯ 17
Онази нош крадни разбили
аратите м влезли а
т на артиста Кирков в ул.
•Пей. Перенсоа* и
мти зреш горни и долни
и скъпоценности Крааиагке
Сашота н»я арфгм
на търговеца Ш*
иа та Чармя Луиза и задигнали 74.000
и сктпоиемности на крупна
СТОЙМОС7
усое и

ХРОНИКА
Служч : г КЛ.1ГТ 4» г»ко» 1М за . да

ПОПуЯрвО

Рюуу

с
тарора а явд
всеяжлшо;
■ ВЯ — ио«оаскихто е иужжяо \а пгаь

■
лим Сшо •-* .Трае*!
иите теяд!
положа
то ш
вмтелство да ме стоо с саръ<
да вземе

РУСЕ, 26
крж!

Г. Дюлг1рч
- СТММ.

от

рзчкрме

м разгржщи а се спраан, (
шу с поща телег
раф, теаефом. Том е
от абсодютма иеобхощаащото ара
х мешайте иововжведем обартакси а разлика а «ура
аарате а вра
гаше за оджтваве а
аощата — гоненото имозияетао
са туба времето а патааве
грешка, поето му
струват мра а се азаага аа

Нае воадрааляааме хубавата
в яремпрж'
граждамстмото нас оо скоро
м се свабаа с том ояжгваямс.

БОРСА
Г-^-г- 77 Юма >922

ИиВирна
НжВмв
Лоадоа
Париж
Италия
Цариград
Ромжяиа
Германия
Прага
Ваела
В -Пеша
Холандия

-й*-

Щ07Б-311016260 164-н
. 730- 733- 13831-1365757- 76399Й0
32!378—5/ - -52
И - II7С

а

р-ч

1310!
•«Ига. 5?
се кредмоиига че а вего е Белгия
, БУКУРЕЩ, 27 юлий. 8 Бе-арабия пос 1 сл =5. *».г*б*«* лешмфи |мно Цар Борис 1» годим
з Ез~’<гуя до смжрта ту » 907 г.)
тоянно са констатират нови холарии слушам.
« те*-?Ако ще се установя гова. Вар
СОФИЯ, 27 юлий. Наскоро ще пристиг ТЖ?1 3*
'■ *>,*• пг се сообие с место, кжнат иовй'5 хиляди руски бажаици в Бъл
щгза • м 'де.о тх отвм всека родолю имздпщ» е» »* >*- .ЛяЛши- № 2. 9 сми • мм»' I
гария.
•
бец
ПОКЛОН
добра урмм »"« Спрадм
Гууал
студт.
1*вчер, пребиваващия в Лощоаа Уп|>»п*
ПАРИЖ, 26 юлий. В Поидом се откри
"-----международния конгрес за мир между
5&з—:-а
Нх 20 * 28 август г г. града вм яародея театр дава Налитан ДИ*
.родите в света.
,, гртда «а тх- —аиаг фут- ох з летен бщмнсАш геатр
яместга .Оцнио ДеЬсржер*.Конгреса се предссдателстзуеа от т-р
, ст.
БАРАКА
и тхраемФишар. който е заявил в своята реч прм
Пжпавто дгйегвме бе запачн._________ на отлично
скриването му следното: светжт трезва ое а
то
гдаава
когато
ма
еходнаул.
Владислав
^7
место
Сефамоии
да престане да се дели на поЗедит
и
..Ъсв* с ту вмге г»р^т1 мекчл*о закасксля гр. Варна срещу коопераи
победени, Германия требва да се пр еме МСН»» тж*
«рс-дав започна гв да хлопат .Пчела“. Удобна за всека. I «’«*
1 ча
като равноправен член в обществото -а 2- : » : С.-СчйСсаз С.1-;ртеа к.м грубо а яроюзежлгт та- къв вид професия 5 *•
народите. Само тогава ще може да се на
,0ай* еж с ,Тячл*. яж^ шум. •*€ ащцо иеможеше дълга и 3 широка. Спора
прави решителна крачка напред за възста
.1:«гсгач> < м; зрез 1919 г. -а а чуе. Негодуьдието всред зумения К Петров до бара
новяване иа мира.
!зе джъмсгшпц а :тодикага и артистите бе го- ката в бакал на Бр- Кирчваа
**о. Яви се жандармормята.
«2-1-а
—
БСЙТ’»
ЦАРИГРАД, 26 юлий. Джемап пеш.»
:с»а едяя от я )*то осмарм нарушителите.
бивш м-р иа марииага, е бил убит наедно е Х-- х«с
с ди
В афишите ма групата *зе двамата си адютанти с улиците и
гр д •«*- :жза»-с жг^бозе.
туа И«> •
рвчио е отаечатако, че занас
Тифлис от група арменски терористи.
«ухи« «•
0- 3 у Й ссзгенрий де яли е влиза; след пжриото
ти туямрп |ИМ ИЗ- действие, но
ваглежд* :«рс« за тоствммо, Ф“**
ПАРИЖ, 26 юлий. Френското прагитеа- 25
приличен
НАВИ
Спрааааадв*ство е уведомило ак.пийсмото че г. Поаа- : “ « м.гч_Г?Ш • гр. Трмгсг ^ *>е в_*и зд варненската теИИ4
нмстрацията за С. Г.
Вхяртомгл МЗЛОАС4 е от а гради публики.
га*>а ще бъде на разположение иа г. 71.
кй Бжлгирмя дл
Последното действие м .См
ТННрМ ва свйждаиз на 1 август т. г.
арж>- рано Де Бержарак* предстаа
В тази среща двамата п реши ери ще се
ляззше аолесражевме и за да едноетажна хигваинчиа с га
,1"»
вото, 'лренебр^.кението и пре 0.1ЛЗХМ, че ебсятт ча
^
се сжздиде по голем ефект лен двор ■ овощна град^Ц*
стжпно^о отношение по маса натл били пра!
вео5ходммо бе да се дадат в ул. Раковска ' Ш 32. V*« мг
^^сггж? КЕ.ь.-жйкгга.
вжпроси 'от.,жизнен характер, да се плаша д-1ке а ма т.« ~ь
иекодко вмегрела зад кулисите.
разумвнве сдщата ****■
529—3—5
_
дето общинската упраоа в уго- р»те по
; Бгд.ч, , Нл 24 лгосго- Последното обстоятелство на
да на свои партизани огбегна
В .«го и или пигао:ая
пяшом , аг= *арв стражата от близкия Ц
да азпжляи своето предназнл обк. утрая
уч
да
кзхжлта
на
сцената
най
у^аипсг^ю. вм, цщ Ор*,.-а. м от_
че ние У Фразисги беха вжзва « е»ам и Рфпшм>
чам зжг кир, лазя безцгремоммо, том възбуди
аа курортисти “М
нняга в позивЕГге пред* избо
и сме х и недоумение всред
Ямо г. ШХИМТГ ох^м . Яаято «ек щме;кн
Дм етап япбплнрана а «Г«*
рнЛ на блока. Кжде са делата? втззш а клип ,
а- ш, Диш & ~с 1. Сл« <уг •ртмегмге.
■
Има ля право общинскагз тагаг мжртяи 5укм
Завчгря ^изместен апаш е Справя*: Пппяе™ ГпаЕ**
управа в такжв случай да се ма хора, хокто да гл з^агвгдт ^
гз архжмс ; ^т* радвал косиима яа артиста
И- Тг
—
СН7ГТ се

ПРОДАВАН

ЩА

* :«•)

№МШ СЕ мш

ДАВА СЕ ПОД ИДЕИ

.ВАРНЕНСКА ГИКЦ*"

1а не може да вжда Р«*който бе
глАдая и решен сега.

*т

1 Пегетн де ла Рок». а
СОФИЯ XI юпий. Днес аемледелсната ска страна щека да Еакдвт
парламентарна група има частно засяда- Дори н други
и..е, в което разгледа законопроекта за
ок.бойнинита
I
БУКУРЕЩ. 27
Раанскванията по този з ионопроект бе- 'орск*"* **’
ха много разпалени и е последствие се из- пошчот отпра
° големи скандали.
с“ОТО “'е1в
стаииците за
БУКУРЕЩ 27 юли. Вчера сутринта гр. ста на Черна гора.
Фокшаии е бил разтресен от една ужасна
БЕЛГРАД. 26
експлозия. По иеизаестии още причини во проджлжава без да
енните складове на пионерките войски а
иаеи кран
града са биле вдигнати в вжздуха. На пжрБЕРЛИН. 26
во време се зи-ят 16 убити и 52 раие«и.
Екслмояията е нанесла грамадни загуби на чат джр
греда.
лин Сало в-к Трш?:
ПАРИЖ, 25 юпзй. Сжобщават от Пз.н- митс теид!
Дч.н: шефа иа бжлг..рската детг ция в полож
то ■
Лондон г. К. Тодоров ло<.етил г. Ьалфура,
комуто поблагодарил та доброжелателст
м се
вото му спрямо бжлгармте и го помолил и но евеитуа:во
в бждаще да подджржа това становище
Мюнхен.
БЕРЛИН, 26 юли. Сериозноста на конфината между 1*ю*хен и Берлин се схваща
от всички политически гржгове зл застра
шителна.
• Вестник Форверц казва: Този конфликт
1Л в една фаза, която изключва вслО «1
какао споразумение и цитира заповедта ма
баварското правителство, в която то заяI, чо с гласувания от райхетага закон
за защита иа републиката, се засяга сувероиитета иа Бавария и отправя остри закжм председатег.я Еберт, кжм райхствга и правителството. Баварските депу
тати заявяват, че те са готови да прегжриат «див нова монарх; я с риск да се загу
бят иек ом провинции, в зачена иа което
тим щв се приежедиии северния Тирол кжм

ру се, 2*

т Нщюл. т«гр г. Дните,,,
е стшл «РЧ 5а

от
НД ос

в

.Старея ХМ,,'

бчк*
“ асатрм*-,
Т. X
а градя «. ,
туржа аоа
с
Т. В.
аа г.
— едж> УПЯГВ4НЕС Гц
■о иооцле. телеграфите я ^

■

с

■

■ ДЯ — ио«ок|.
моето е нужди » \а

>то
ржце, а
в

В

ля рлзгрлща ■ се
ряф. телефов. Том

В

е

гдеи* обдртався а ршап в курса

м мрете и яре

■та
М ООЯ1

ГВ1

РИМ. 26
ска крива
иет, според

ся

,Т(

губя времето в

«а

■

пятаям

грешки, която му
струват мря я се азаага ва
|’ в

РИМ. 26
ТВ до с*п

с вопто

СОФИЯ 27
вратите и
.Пей. Паренгов* «

»

от абсолявтяа веобхоа»
I, МЗДОТО Яр|

ГО
(ТО

КрЖ1

слрам.

шу с ЕОЩ* Т«жг

Онази

«радий разбили
артиста Кирков в ул,
дрехм горни и долйи

Нзе ВРМрВЯЯЯИ хубавата
я яреворд'

дв се сяябвя с том о«до

БОРСА
СдриЕ. 71 ЮееЯ '9Г. 'ОБ

. 1^075—|3110 —
ШвсВшряЕ
влезли в магазина
16260 164-1
Демократическата партия в Райхетага
на уж. Наежа Луиза и
730 - 733Ломдоя
иска бжрзо виулирваие иа заповедта даде дигнали 74ХЮ0
на крупна
И СЯХ!
Париж
1353'1365на от баварското правителство, с която се
Италия
763ШрИ
ивмжриввв положението на Еберт, предсеЦариград
991201 Ю
датапя иа републиката.
10!»- II
>-В баварските ирж-оее се счита, че коифГермлип
Прага
та а алаа.л в много остра ф.за м че а
- —ЗЯ
Ваем
Мюихеи са твжрдо решени Бавария «а от
Б.-Пеща
1Г - 11-76
стои своите интереси и в краен случай да
лт яошилгге 0* гячесмо д ве » . да разкрие Холандия
са отмели от Германия, като се проажа
«УЛГТГТЕ -ря СЦ
си ва монархия.
сятет сг
Ига 5*-* с?
че в вето е Белгия .
жячел Цяр Боряс 19 годяяя
пое- 1 С1
'„ БУКУРЕЩ, 27 юлий. В Бе араб!
да К*-[(гукдо смлрта му • 907 г.)
тояимо се констатират нови холарми слу
тел >е 3
я
ТФЯ-1 Ало ме се устаяом това. ВарСОФИЯ, 27 юлий. Наскоро щс пристиг тжр) м
зд де се сообме с шесто, кжнат нови 5 хиляди руски бажаицм в Бжя*
■ и!*» як ртмя асекя рододх>- нд ходещ* ее им у а. .Любене
и* 16 2 9 спя я передея е
гврия.
с
6*Ц >4
ДО*. ГИ** "Ф СТШ
сгтлест.
Зевчеуа аребяваялщкя в Портом »«(МММКИ, Парти
ПАРИЖ, 26 юлий. 6 Лондон се открм
международния конгрес за мир между
4М-М
Камтаи ДП»®*
К. Я . а ипет т г.?"в
«"Р
1 ЖПШЙ ,6ЩИЖ1Ш ТОТр
.родите в света
,
„
В® МСС, I,
Конгреса ее председателстзуеа от м-р 1^,^
.Сирмо
Де
Бгржсрш*
БАРАКА
И тледвея_ Пдцчого Дсйегяче бе започна
Фишар, който е заявил в своята реч при сгм » ^хта^л. На 26 с 1__
______ на отлично
скриването му следното: светжт требва '.ас а
то ГДД.ЕБ4 когато ма еходм- несто ул. Зладислаа №
Сефяясхяя
да престане да се дели иа поЗеднт
и
К4гс Ардта некпдмо закаенгдн гр Варна срешу кооперал
игуч'» Кду4 ,.Ъси* с ту
победени, Германия требва да се гтр еме «нс;а* :я к! .Тлча“. а га кредяя илочваги да хломт .Пчела“. Удобна за зсекаI
като равноправен член в обществото еа I' с ■ ; С .-рласказ Ст:ртея * а грубо а зромдаеашгт та- кжв вид професия 5 и.
народите. Само тогава ще може да се на 4Кл»5 .С- -зад‘ дан с .Тача-4.
шум. чф нищо неможеше джлга и 3 широка- Спора
прави решителна крачка напред за ажзста- !Ижгсж» е м: зрез 1919 г. да се чуе. Нмодуването всред зумения К Петро» до бара
иовяване иа мира.
■уоаимита л аршетяте бе го ката в бакал. на Бр- Н.рчвжлото. Яал се жаидарморяята,
552-1-3
|*. и*ш
ЦАРИГРАД, 26 юлий. Джемал
едая от б»то осмярв нарушителите.
бивш м-р иа маркиага, е бил убит наедно « ло днес са т-сг;
е *3« •»>
В афншвге н групата язс двдмата си адютанти е улиците и: гр д
«тгаажтрз вг» •
рячно е отяечатако, че запас
Тифлис от група арменски терористи.
«ухи» с*
ле чса* е алмза; след пжряото
тврех
за
зоогеммо,
ср»Д»
ПАРИЖ, 26 юлий. Френското правите»- а ;-гл* -“-тгчидв ю- дейстаяе, но това изглежда
лрялячен
нам
Сор*«“
*А‘*
ство е уведомило аиглийсиото че г. Пом*г? •1»кт ч<. *е Вмжя за варвеясядт* тс54Я-2-5
ннетрацкята за С. Г.
5ллрта»ил» язлхкба е от а^ххяа публика.
г-аче ще бжде иа разположение ма г. Л_

КиЕ

ХРОНИКА

А

—-

Щ

--Ч

ПРОДАВАМ

Щ

Ж трж за с виждан з на 1 август т. Г.
в
среща двамата преяшеря -де се
вото, 'лренебр^ кеннето и пре
сгжпно^ оттошенне по маса
вжпроси'от^кизнен характер,
дето общинската упрала в угода на своя партизани огбегна
да взяжлян своето предшззначе ние ? Фразисгя беха вжзва

Последното дейстаяе ва .Си
-лиг'мо*4те ся арлз- рано Де Бержарак* иредстаа

олдтаяа. че к»сатг ча
ната бятя яразян ■ ■? «V»?
да се олаша д.цье а «а па г» стггт хццайкагх
рите по дозата?
Кд24 гето ехоВ името яа
лсоа х иеив
а аар
общ. у праха оое у^рдигяме;г>
ли* аод ЮрлБха, за от-

м——

н следва да упр»а.-Жал'-

П?0ДАВД СЕ ши

лязаше полесражение я за да едноетаама --------------се схздаде по голей ефект
вео оходимо бе да се дадат
яеколко вмегреда зад кулисите.
разуааме слщата ада»»Последното обстоятелство на
••ара стражата от близкия Ц
тч. да взхжлта на сцената ндй
безщреможо. това вжзбудя

529—3—5

___ ^мес»

ДАВА СЕ ПОД НАЕЛ

зя пурортмеш
фД Х1ШМК ДЙССТ
лозя.
I с*ех а недоумение всред
■ .-«г» Мк шер«
Две стая —бвдмрцю ■
артясгите.
и ХшБ рс I След 0Тл втдемм
Фжж-г—
Заечгре «^нечестен апаш е Справях: Пм»де/« Геергяве
управа ■ гакхв случай да се мв хора. ко«?о да гя дрьдгдт
Бр. Теяеаа.
”
ввето мрдяоао-;открадяа.1 костюма на артиста
нията я позивите предУ нзбо
Яано е, плеакате ^^ряяа
рд#е ха блока. Кжде са делата? винаги са огтатаяа я ке осИма ля право общивскага таяат мъртва буква

*

Варна, 29 Юлий 19Т2 гад.

«ад **>.

п©щн

ЦЕНА 1 лев
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,

ВЯРП6НСКД
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ШМЕВИ МШРКШШВ 1ЕСТВЙК

—4 ЛЛ»*шт»шг*I «9-еяч*

\М> чем

••пмяяи

Л М Мкояи КОми; »» 4 м-сг» 6И лсм

краставо и

»ото „ИДЕАЛ“
.Цар Бо

г шт I шш
н ши Л
ашм-шшиннти.
чДяюр;<авВЙ, уд. Двм 2
Наем МРМА ул. Царягрвдеяа 21
е оогзвх-в а о т
I ТА ШАПА

1

КШШ Яв ОК. ШИШ -

РШ1Ш НН Ш1. 1Л.МШ

• ЦАЛКТПАД, ЯОКДОИ,
И----- Г------МДДАИО.
ИЮАОРМ|вО-..-.9иам л армцааая. гммим

йяшшпшишмай Ши
1>Лщтттяяш/НщяушЛтт,
1гаа

ввсгммм

ИЗВЖРШВА ВвИЧМК
»»

иаа-аан«смя услоаяа,

като I

тиране ма
л дру;и глрговски докукеиги
ек
«снове Срсшу Шимврим и ч|в*>'*«нл
Пнсмсннм н теасграфически преводи
Ж р--------воКйЬйИЮкНИ СМЕТНИ 1Я> сясрашушаше
^В^ Влогове по СПЕСТОВНИ К НИ/Кг. И с в*, юдншма л
*Аа. - яякумпт:. кредити. вярикнтви и ар
1 -Заяяя а.нвгл м
НМКТ Вт
■ аата■■ Дяа

#ч

*

1

ЕЛЕКТРИЧЕСКО и БОДОЛММДИО БЮРО
ма Н. МОСКОВ, П. ХАДЖИЕВ А С-<«
ул. 6-й .СДптамарий* Т*а 6. сред: 4*РЧ ,0«. Никола*
ИВ1А ВСЯНАИЖВ ВИД
електрически и водопроводни материали
и части за тях: клозети, оминалници, сифони и си
фончета, електрически ютии. е Ючтричесни джебни фе
нерчета — батервн и крупни за тех раз*™ полюлея.
електромери, крушки „Оьгат" « пр и пр.

ь|

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

Сн»

ЗаВкЪРШВАГ ОЕ

I мпеви 1«пши1 [ ттп

ИШР1Ч1Ш1.
и при кей износяя условия

Уорсно Трудово Стопанство „Гекиш Ада“

Лснгоза

ОБЯВЛЕНИЕ № 657
’

ст. Тениш. 28 юлий 1922 година.

На 4 август 1922 година от 9—10 часа пред
пашне в Варнвносото Окржжно Финансово Упралеиие ше «е произведе спазаряване зп доставката
по доброволно сж гласи е на разни канцеларски ма
териали ^хартия, моливи, пера. гуми. перодржжки.
пликове и др. на обша стойност около 20000 лв
Залог за участие се изисква 5ро, т. е. 1000 лв.
Материалите ше се доставят в склада на Вар:мапо Окржжно "Групово Бюро.
Срока на -доставката е 10 дни след датата на
на ежббшението за утвжрждението на спазаряването
Конкурентите да представят образци от пред
легените от тех материали на комисията, която ше
спазаряването.
Поемните условия таблицата и описанията на
ччатеривяите *«огат да се видят всек^ приежтетвен
ден в канцелариятя на Варненското Окржжно Трудобо Ъюро.
559 1-1

Г. Желев 2 Ме - Варно
сжобщмет
строителите, « им пристяг
•мла йона партида ПУТРЕЛИ N М 10, 11
14 16. 16. 20 складирани до бсглиш хамбар

I

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ
•.ЛА

I- Д

иг^ <-я с.»

| дп >« »>“*

(Телефонни и телеграфни сжобщеиия).

ряс* М 5 всея* кимват ввйтя яоряпа 6 иртргга
получава едно уяяякчяияя безплатно.
:к'/7 1-3

ФВАТГСА СОРТ91 ЕКС IА ЦС

. а(«

~ ПУТРЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА

ИЕ ПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА!
' Ло стучай новото отириаачв иа известното ма вармвици

■ -ввввпвстравното яярвоямвво атсаяе а ут

Яли "к* Ь и

лУТРЕЛЯ

От^топанството.

СОФИЯ, 2С юлий Вчера м-р Турпамоа
вржчч о говора ма нотата от 21 т. «. на
репарационмата комисия.
"»
На пжрво место в с
отгом р превителстаото протестира срещу тамрде^мето
ма комисията в майната последна йота, че
правителството чисто и просто било отжвжрпило проекто-комаеицията, ма то се е ажаджржало да формулира ианаито и да е
предложения, поради което след изтичаме*
то ма срока 20 юлий договора влиза авто
матично а сипа и излезлите в падеж сроч
ни вносни ис обща сума 112 м пмома и 500
*мл. французин зл фр. стават изискуеми.
Правителството подчертава, че в своята
голема мота Мз 1633 от 7 томим т. г. то ОТговорило обстойно по сжществото иа прое* то-ко наемния та и прие преди всичко за
кона за ограниченото банкнотно обржщемме, манто и предложението за изработва
не ма едр^ писта от даижцм и приходи га
рантиращи плащания а по чл. 121 от дого
вора. Вжи от това се казва в отговора:
правителството приемаше и другите иска
ния иа комисията, като иапр. запрещение
то да се сключват заеми без сжгласие на
комисия та и пр
В друга своя йота от 20 юлий прави
телството след като бе получило от коми
сията един отговор, че тя предпочита да ие
се спира иа правител. нота Нх 1533, която
ие Ъи могла да се гжлкува осаеи като едни
общ отказ иа ней ите искания, правител
ството с изказало над ьд^та, че комисия
та вжпрек. пжраоилчалиия си отказ, все
пак в последствие може би ще вземе в саображечие заключения та иа правителство
то посочени в йотата Мь 1533.
На второ место вди вчерашната нота
се пидджржз, че преди да се подигие вжпроча за измску^моста иа известните пла
тежи по чл. 121 тряба да се преспадие от
глобалната сума два милиарда и
вземами :, вжрху които Ьжлгария има право по
чл. чп. 136, 142 и 145 от мирния договор,
предвиден « изрично в този последния.
На трето место со изтжква обстоятел
ството, че независимо от това д-лн пред
видената сум * за плащане 112 мил. и 500
хип. фр. франка би могло да се платят диес
от Бжлгария, самото искане за плащаме
оказа и ще оказва и за напред едно ката
строфално влияние иа бжлгарската валута,
която и без това е в едно плачевно поло
жение. В заключение иа йотата се подчер
тава: с гласуваме иа закона за баиииотиото
обржщеиие и този за листата иа даижците правителството счита, че е дало по проекто-конвеицията едно доста гжч*о удов
летворение на междусжюзниш-.ата коми
сия, което последната не може да
пре
небрегне. Правителството изказва сжщо ед
на надежда, чс великите сили ще оцеият
постоянните усилия на Бжлгария да изпжлии лоялно в кржга на вжзможнос а свои
те заджлжения ло договора за мир и че
те нема да позволят и ие ще пожелаят по
добно нещо да се затрудни тежкото поло
жение финаисово и икономическо в стра
ната. И поради тази надежда правителст
вото отправя още един пжт настоятелно
искане за една пжлиа и безрезервна 3 год.
отсрочка на реларациомиите плащания, иачиная от текущата 1922 година.
Нотата е подписана от м-р Турпакоа.

Пнслгм ■ граха вя
стяхв бжлгарсяш вврввуа
яве: г. Ляхрей Стоявоя,
позмтор ■ професор в яумкалната
Той
мерям ха хххе схяя иомкрт.
Вжя от том г. С
УР*«ДА ОТ

в граха кя а мода м
мляскания ДА се
&. !*лжскоа — Му салата

■

Адтовйбяя м Г{
СТВвТВ. Веера кхм 5 е. грпДОМА'
Г. Г лброяош
ВвДИМ гряжхяяя. тхрговця. яяд у сгряАлци, банкери в др. с
която рамене
по 1ДАроса ЗА псжупм ЯА АвТОИОбКА
за г редовачллстяото.

Нуждата от едяа по-ефякасиа полицейска ноитрода се ежа
маха от всички гражданя Вре
мената. която
ДАгаг том. Там мея яе бе
чужда яа гражданството в то
па г,
грахова*
са паря.
Реши се ха ее пусне яодпаска за там оса я кОгвтя се
схбере иуждвага сума ха се
куоя за и) ждяте яа иркв
ското грллояачяястпо
гомобжл.
Вчера кхм 67» ч. в.
група, с»стояща се от г-да
Алекс н1жр Великов, рехав па
сп .Вечерня часове* журна
листа Влях. Шопов, жуж'
цяте Марио в Г Велчев, мхаДКЯ кино яртпет Ив. Руев,
писателя Д. Гржнчаров ■ режвейорв Ис
глпо случай
именния хея ма Вд. Шопов
след едпя маажк гуляй в мор
ската градина тржгяат вя раз
ходка покрий морския брег по
направлеппе кхм Евкяяоград
я под вмлдта па Д-р С телче в
решават да се ожхштт.
Всред шеги я закачтш те
влязат в морето. Появяват
се ихртяя яхлпя я в едпя
миг журнал пета Шопов се иъгубм от очите ва другарите
см. След малко се появява
трупа му над вхлняте Всички
се спущат кат дааящвя се.
Артисти Руев след
олко
мята страбчва с здравите ся
ржце скхлхя ся другар. Завочва се борба с вхлпвте, Всич
ки на помощ. И е то ■редя
минута веселия Шопов веяе е
посивял труп. След бхрво рвзШопов с спасен ^япо—ит ваново шеги ■
I. Саяжрга
е избегната.
Гуляя наново нроджлчи сег*
пхк по случай спасението.
Известния руош поет г. Л
Мазурковмч член делегат ва
междуяароднях комитет за под-

„ВАГНСИСМА ПОЩА“

Ме* 924.

• ~вомагаае пострадала те ст вой

с
срещу абонаменти и обяви е
сп. .
втурна.^ ‘ орс*и
на кояшснята. помощи за бжлгррсМгг* бекляця
Вярваме яарвеиско- ■ граж
данство ще подкрепи поета в
иегонага внсокоблагироднд ми* си*.

бенефис

иа

г

Крдспо

Сеуефее Добира в тетиви
тедтр гостауиашия а града ни
Нгояея
тевтр
ще
даде
беи фас и лжраи* бжлг^рсик
дря ллтпешг* зртнсг г. Крлстю Сарафов „Сдрию Де Бержерак* коаедяя а 5 еойсвми
от Единио Госта*
.Смряяо деБержеряк* е ед
м от гевсалияте тЩпр*и нг
фрацулиа1Л лагера:урл
В ролята иа Сар**; г Сл

ряфоа е достигнал омояя сце
вечно творчество, от исето
яо-яече ве се желае
Едни от редаете прязди :ци
м мкуствого пе бжле доне
чера за варяемця
Смцбначасикя конгрес е ре
шзя премахваме на калвмяаката а звмествамего в с мека
■ калпав, хбжрляж: на
расото, яостраяааме бражага м

Едяи филаделфийски гео.юг
прегеиазва появяване:. нл ме
колко вулкана в обааста
а
БудаПеща, което ще почнат
да действуват след едни и ц,
ЩС аричния: големи дегубм »
южза Европа

СОФИЯ 28 юлий. Запитан тави сутрин ; рита станаха а последно време много ра1.
м- Радолов, как гледа той на репарациои- тегли ви в тжлиуваиияга, които им дават р*.
ния вмпрос - приходите от мините искани парациоииите комисии,
от реларациоииата комисия и теан от мит*
СОФИЯ, 28 юлий. Вчера нар. сжбраиие
мицита са даате най-важни приходни пара
заседава за ннгерпелецннте и правителс
аа покриван.* на бюджета. Да са отстжяи
твото трябаше най-после да отговори на
брутния приход от мииита, иаито това исиа
многоброниите ажпроси и искания, която
комисията, би аначило да ся деаортаниаира
от джлго
е чакаха ред и на пжрао
иапжлно едно национално стопанство, *амясто място да осветли вжпроса за поли
щото, котато мин те ще иацедяаат само
тическите убийства, по които около името
средствата на ддрк^вата бе> да й аржщат
на правителството се сжбират тжмии оба замема нещо, в бждащит-- бюджети как- ;
м«п«нн
и
«„.„>

Клуб • ля п^>ел^п-чщии
мач.
ДЩМИ1 колоездачни нгр.. «Вчдисам* пр«вн
фсскави
т 23 юда в Разград дадоха ирЗГ010ВЛ«-й«Я
рсвуатвг Надбегааиая
Паяветяискяя мандат На
ма 30 обиколка в кодпдрумд т. м С-» ас. .1 на Лигата ма иа
■мв* участие гаио рвзградс род гге в в свсч пленум ралИТ
кото д-во И Ювоишо яатбег »вв я утнжрд-л яяпхлмо Пале
и 16 обмкпдкв. печели стичсч** мандат наможгя от
I яаграда Продан Георгиев —
от щонферемп.-нга е (‘.ли 1’сио
Ияриа, II апгрзда — Риград на Аи лки С. гозм мянзят по■ ’ Ш награда — Варна — еиа мдмк^ниггп д • едздаде
А:
Зиарчеа 3) Ловиосгн
ог Падест»*ча мациочално евI награда Атоп Ивгебаров —,
ребск>л убежище По гозя стуВарна, и награда Христо Г.
|чзй вариенското евребепн* щг
Деиеи — Варна 4) Американ
| чествува с гарягесгяеяао ежбСко ва 60 обиколки вземаха
I р-ме в живота нж-врейскля
I Мдтрада Продан Георгиев
яярлл
Вир па. с Г. ЛбадАнев *- Ра«
Слбрлитет ще с:ояе а гя
град и М каг,чдб Ат Захариев
рсйсьи* Нлр*,‘дгн доя п нсде
— Барна с Т. Ки|Чков —
ля 30 т м _ 10 ч. пр пл.
Раарад
Пристигнали параходи
Варненско: '
кодхздачно
.'А/аг^1еу На11 *. ашдийскм
д-во изкдзва своята бдагодлр
аост кдкто ва разгрддеимге сгояяра 2.000 юмл дОКС ИЙ
гражда)м гака и ва членовете •Аглики.
-Каб*. *1»л-»дсчя. л *лря
1200 гоня жс :г.*аи траверси
■мадата годяма в вяркс* м реки и др. 060 тока ^
ося оиолкя с ммядо
место имф-кт)ря и др
2.300 догаря яем*, я тая го
,5ск1У1в‘ яг алианс* и
Ог
жяжя почти дгЛяо — 4310 дех
туняшното вристиняще тоаяряг
Ьарядбата яя
1ЮТЮИЛ
г ор**у»л*-и;е нос нин вещи и
с'р твСБЯ околяя с почна ги
една ог леярмнге 1;'абриии в
Гр. Сааона
I точния панаир в гр Ляс*
• Ьодроггез
германски
тжя
година
ще
се
еже
То«*р(г от :уи чо тона тю
тоя иа 5 сеягемтря я ще протюч дл химбур*
иа а-го аа добрият прием

ддджяяа до 15 с и.

Жедяющят* да посетят па
навра да се отнесат до понгка
тд легация я София

.Баигярня“ пристягча вчера
от Цариград
Бургия с 70

тона стоки мимифакгури и за
хар я н0 пагници
Сп оргия я яяуЬ
офнпиалнс
Назначен е * Проп-д 6. «се
вя ежобщаяа. че резултата от
Нсп Гимна«|1ч <л учител по
ежетязияяето между софяйоня
рясувание тукашния Т I ,*з*да■рося спортен клуб Славя
имн я бивш > л п Ба» н
и |
гамна <мя
Дончо 11кндикоя.1
яа Тече I м 10.
Превадийсната общ»*, ри

Ма 6 август гукашимя спор
тен клуб ,Владислав* усцюйМ • вгрнщето Като друма фу гбоден мач срещу охраня софнАсхя спортен клуб .Спорт

сГ^р.И. б.

имало за последствие аападаие на самото
минно производство. Едно разширени - и
модернизиране на мнни »Т4 индустрия бн
станало иевжжмомно. Не само това, убива
се инициативата у джржаа«има, у парла
мента и у самия работник, който ща копае
амгпищата, като знае,^ нема да очамва
едно подобрение на производствените ус- :
повия. Пжллото парализиран е иа тоаа иа- !
циоиа !но стопанство скоро би показало на
коми.ията, ч
тя не може да очаква приходят . чаивмто е разчитана да получи с:
своята про итокоивенция. Че иаистмиа тоаа очаива нашите мини. ако джржавата
отстжпи брутния ия приход, иаито заявява
м-р Радолов, в това никой не се сжмняеа
и наи-мапко аерваме межцуежюзнишката
кмисия. а и чене това може да накара човей да се сжяиява
не е пи ммеио за тоМ настойчива комисията а своите искания.
м А* може едии деи да каже, като дояеде до тоаа положение нашите мним: те не
дават мммакжа приход, джржавата е лош
стопанин и да поиска да ги вземе тя да ги
експлоатира. Бжлгария обаче знае. че има
един мирен договор, който не предвижда I
подобно посегателство, наиар че догоео-

с пожарни оомоя и бу
рета. Град ж г е
потънал
*
ара». Назначените н пожяркякари са предназначени да па
зят праддчите бурета ля?

Оу-З. 2- У*.ня

111я шапа?
Ню
Ловдс».
Пар..л.
Ига.*.* Ца ,-мг'-ал
Романи»
Германм ч
Пр*.а
В»*е>^
Б.-Пслхя
Х.дачлия
•:0* г» _ лм>
Ье и ия

•

7.'8

7 у'
3*4
<Ч )

74г*
‘ПА! 41

ия • 102
-41

-

Факира оздравял.
Диречтор

д ютп |

у

Н.

”!»«"»'• "Р.*,—..«ТО .
стаеното мнение и вжпреии венчаем усилия
иа некои депутати по еааааата и парти». дд.
ржане на правнателстаото мжгла ще остен*
да виси през целото пето над делата по
литика по репарациите, к*д вжтрешиата
политика, университетския яжпрос, разбой
ническия
и разни други
ажпроси, които при„
_
т"4“-т ‘**лми н" °<»М*<твеи жмеот.
СОФИЯ 28 юлий. Според иржговете
коло междусжюзничес. комисия по репарацимте вржчеиата снощи нота от нашето
правителство не щела да се последва от
нота, или от отговор от страна на комиСМ,,
та, тжй като правител. не било правело ияяаиво коикретио предложение около, което
да могат да се завжржат преговори, помисняга обаче утре ще кзлеяе с *д-1г обясменче в печата, с което ще обясни хода иа
преговорите и своето становище.
Очаквали се инструкции от Париж. Лоидом и Рим, за да се почне пжлното прилагано иа договора според п ос ладия та мета
иа комисиите, а имеио заджлжителмо
сааие в общия иаш бюджет изискуемите
платежи по репарациите
СОФИЯ, 28 юлий. М-р Радолов ма яжпросл кан гледа м-р Стамболийски иа иовоежздадемото с репарациоииата йота по
ложение отговорил: М-р председателя, «
когото вчера се виждах и му предадох еж*
джржаиието иа нашия отговор гледа спо
койно иа иска
та иа репарациоииата ко
мисия и счита, че повдигнатия по тех ■м*''
прос ще се изглади и ликвидира лесно по
едии задоволителен за даете страни
Той иалжлио удобряаа поведението иа ко
легите, мерките които се взеха и отговора
иа репарациоииата нота, който се кржчя
вече иа комисията. Тази е причината заде
то м-р Стамболийски ие счете за нужно да
се заажрне.

СОФИЯ, 28 юлий. Специалния яорвсиоидемт на в. -Таймс от Балканите ежобщана: бждащла конференция по вжпроса за
рявял и сжглясно удостоява
близкия изток отново ще подигие пробяеният* --- ГН ЛВО-1 1Т лии нл мимата. с чието разрешение Бжлгария е преяястерстяо.о нл Влтрсш. Ря- ко
заинтересовай». Политическите ермди
боти под .V 3884. том ма
следеха внимателно разговорите иа Шаикдялеляряя:* ия чамглриерияиер с Поаиларе и Лойд Жорж. Печата по
тя М 34 4
я яд
дчерта по този повод факта, че резултати
яото нл гклицяятч
4^2780
те от тази среща по гржцко-турския кон
елмо м гря ДНИ 'ПОЖ.ЦЛМЦЙ.
фликт ие били твжрде благопр. за англий
ятормйч и с; ядя щс прмсиа
ската политика в близкия изток и че нап
посещения м огкряваие на змротив фрамцуз. и италмяи. гледища иаяат
гу и* ни X- ря в предме »н. гжр
този пжт голема надежда да се наложат.
гоясни работи, патим. харанВерва се сжщ >, че коифвр- ще направи
тсра на лячиос: м и 1-азин дру
нови концесии за да убеди Гжрция да ситога ТА мил ял Г а ДА ЧИИ Тайни
[ ци ММР с Турция. Надяват се сжщо че тра
1яя. К0И10 не могат «тичнл
кийския вжпрос ще бжде разрешен по не
сс яяч моглт да нореспонди
чии да може бжлгарския излаз иа Бяло
рат. на които веднлл се от
море да стане иай-сетие действителност.
I ояиря Фл ч иг*а 'ижемл посеПо този повод заслужава да се отбелеи.емич я дом* сн по лаленл
жи недоволството, което все повече се по
специална среща, са и»нжрщ
ражда в близкия изток от поведението ив
»ямг спиш го снанс амюи
английската дипломация^о отношение иа
Лама сжмегв »а нлбсгяанс
проблемата, иоято иератифицирането иа
•-л иер#яи и душевни слзб«>ст|«
Севжрския договор повдига.
Абсолютна тайна ■1» повсТук намират, че доиато П. Жорж води
не евгления *"сте се личи-,.
една политииа иа запад иа мир и помире
би;армя .Почивка*
ние, тази политика той иапжлно и изоста
кЛошх .V 101, в:еин ден от
вя по отношение иа изток.
7 ч. нечерта
Ромжи и бжпгарските в-ци вече иеиоя| ко пжти отоелазаха опастноста, иоято след
на от 1ази двойистаеност аа разрешаване
на източната проблема.
Гвсядви
обу
а*л доставя
София и Бук>рещ настойчиво искат да
*ОДч*Г*САЩОи Ц9ЯИ влгом.
се джржи сметка за правата и интересите
совоикл,
Ущ
на джржавите, чиито икономии, живот е
А1Ь«г1да*)е 39.
Ш--Т
сажрзаи с режима, който ще се установи
в Ц>риград и проливите.
N. Л. по хяяаогягядоя. мля

лия фммр Гора. кяю е оля-

-•

ДАСКЗ“
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Д»д. я. Е9ТДД99.

Илинденското епопея

(Телефонни и телеграфни сжобщения).

Елм ли има страни, която
да е изпитала по големи страдаями, която да с понесли оострашни разорения, страни и
която безбройните ирагояе ви
свободата да са изиАршмди
ИЗПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА!
погрозня изстъпления, каквиПо случай новото откривано иа известното на вариеици
то само човешката фаитазви
моке да измисли — страна
по нещастна от Маиедоияя.
р ваввмвтрмиата »я«имн атвдвв ■ ух Дар Бо
Прокудените чада и* тази
р#с‘ N1 5 всввн шпт. който поръча 6 портрета
нечно страдал ма страна иа 2
иваучава едни увванчечие безплатно.
557 2-3
август т. г ще празнуват вайвеликата дата от ревоаюцяояната история на Маиедоияя—
И тим дем деиАт на голеиото
македонско васзсгаяяе, ленът
Съобщаваме на многобройните от клиенти, че
след основем ремонт бирарията
СОФИЯ, 29 юли. Вчера междусжюзии- на революцията против кършката комисия е имала заседание, на което вавото господство ма султани
Т У Н Е 71
е изготвила изложение вжрху становището те от Ял'джза. против мрако
се открива наново от днес неделя 30 юлий.
си по р^парацкониия вжпрос, което ще сж- бесието иа царските паши, бей
Вариеици и гостите на Варна, ще намерят винаги
ове и агалари, името и про
общи иа печата.
и
ПРЕСНИ ЗАКУСКИ НА скара хладио П
тив сатрапията и икономичесхубави натурални вина.
СОФИЯ, 29 юлий В земледелческите кото робство иа хриегияиехапарламентарни мржгове се засилва убеж те чорбаджии и спекуланти,
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ
дението, че м-р Стамболийски става вече еврейските банкери и ^лихвари,
невжзможеи за место го моето заема в уп- с една реч реиолймия против
праалеиието и отдават неговото бегетао от всичко гра6#тЬ*см».
§С0°яар. Крадртво Д«ао „УСПЕХ — Варна.
София иа демонстрация кжм Царя, а други
Реиоаюця/Ьяиото движение в
Поканват се г. г. членовете на Коопер. Креди на ерждия кжм парламентарната група коя Македония, моето намери ши
тно Д-во .Успех" да приежтетвуеат на II извънред то джржалв за г-н Турламов.
лен израз в Илинденското въз
По за вярилие е, че Стамболийски бега стание. не вода началото си
но обшо събрание, което се свиква на 6 август т.
г. а 9*/е ч. лр. пл. а кантората на Д-вото при следния пред страха от отговорности.
само от 11 май 1&94 год
ДНЕВЕН РЕД:
СОФИЯ, 29 юлмй. Вжпроса за репара когато в Ресеи, при освеща
ването
на българската черква
1. Упобрение отваряне клон -от Дружеството в циите е поставеч на дневен ред между глав
.св ся. Кврил и .Методий“,
Провадия
ните спорещи страни и сжглашеиието.
Упобрение за записване Д вото за член при
Англия, коя го исма ис само да се даде се турнаха освомге и- тайнаОрЦпйрелната Кооперативна Банка.
отсрочка иа Г рм.змия
ю и да се намали I Македонска Реоолюиио
2. Удобрение за откриване кредит пред Бълг
реларацилиии* й джлг и Франция, която Iаннзацня
Цели
девет
гиднми
от
ОСЦентрална Кооперативна Банка, сжюза на Популяр настоява да получи своя дел от репара
ните Банки или при други подходящи кредитни циите било под форча иа г.ллтеж от Гер 11 >ваваието на Т. В М. Р ор*
мания. било под лорм та иа междунаро г аяизаиня македонс*ето насе
учреждения
ден заем. Той ще се разреши в предстоя ление без разлика иа вяра и
ДГкб-събранието не се състои на 6 V!!! то с»
гласно член 50 от устава от гага/се за слелующня щата среща ни Поалкаре с Лоад Жорж в народност, пол и възраст се
кали я борбата и се готви за
неделен ден 13. VIII колкот) дУщи и да прнсж.тст- Лондон.
Англичаните предлагат следното разре- страшната отплата; цели девет
вуват без особена за тая иел ;ю*<йна_.
години сжс стотици самоот
ше .ие:
гр. Варна. 26 юлий 192* год
1. Всг.икс Британия да опрости дълго- вержени апостоли иа свобода
От Управителния Съвет
567-1 — 1
та тръгнали из села и градо
ает; м - Франция от войн та
2. Франиия да се съгласи на едно на ве учеха роба-македомец на
революции,
мели девет години
маление с 50
сумата от герм. репарации.
3. Франция да ратифицира Вашингтон нощите в Македония бяха оНеотдавна се явиха за п^юдаъОа електромери н*кмши
ския дог вор и да иахл-ли въоръженията бърнати на дай. а дните —
фермата на представляванага от шс германска флбрика .-Ког— на нощи, когато всичко
си до определените размери.
Ьпд & Ма1гие$епв — 1_еи1исЬЬе1 1_е1рг»д. съмнително?.»
4. Да се установи един общ план за га способно за оръжие бързаше
произхождение на който нн застави да се справим с фабри
да
се снабди с пушка. иож.
рантираме сигуриоста иа Франция, която
ката. С писмото си от 1У того фабриката ии ежобщава ч*
да бжде запазена от всякакви външни на револвер, възстаияческа уни
190500—192000.
са
фаб
въпросвяте електромери, серия
форма, да придобие нуждиата
падения.
рикат през време на войната (,Кпед5\каге“) ** 110 волта,
5. Емитиране из еди* международен военна подготовка, да свикне
който през 1919 год. са продадени за Русия Ма фабрика
заем, от който Франция да дооие най-го- да гледа смърта право Дачите.
тя е абсолютно неизвестно от къде те са дошли в бълга
В вчко бе вече готово. Олемата част.
рин и че тя непое ма никаква отговорност нито гаранция за
■ общество- бявена бе пълна мобилизация
6 Да се допусне Гер
на всички енли. За съжаление
качесгяото на тая серия електромери.
то на народите.
Ний ог сиоя страна правим яредупр-. ■* те гие. че въпТези английски условия са тжй общи и обаче, липсваха каквито и да
190500—
192000
нямат
миса
политическа изгледи, които
роеннте електромери серия
засегат тъй деликатна матеркя, щото едва
що общо с достаиливаиитс от нас такива от същатя фаб- ли може да се очаква едно скорошно спо да можеха да оправдаят едно
рика и непоемаме никаква отговорност, още повече че тия разумение между двете страни. А докато масово възстанве на целото
електромери иесъответстауват на тока на тукашната центра товд споразумение ие стане, ие може и за население в .Македония, лип
гте елементи иа
ла. конте има волтаж 120, когато те са фабрикувани за българските р д..арацми да се очаква об сваха най-ва
това, което обикновено се ивволтаж 110, и по безчестен начин след като е развалена лекчение.
рича
политическа
подготовка
фабричната пломба, с маткап, е попоправена цифрхта ПО
иа 120. Обръщаме внимание на Почитаемите общински влас
• БЕРЛИН, 28 юлий. Днес се получиха на една въоръжена акция, иа '
ти в иа управлението общинската елекркческа централа, ко
две противоречиви известия по реларацком- една борба против едни голям
про г ияник.
какаато
беше
ято са длъжни да поискат сметка от тия които ни стотни
иат • криза.
От една страна комисията за военните модернизираната вече турска
ка ие дават за интересите иа община и гражданство.
щети при комисията по репарациите е ре- армия, снабдена с оръдия, кар
1-1
568
шила единодушно да отхвърли германски- стечищв. пушка и пра едно
шс се вевчсят шс Медеди 30 ои * цдфквдга .Са Петка*—Вярм
Поздраисянагд ■ идркмта
Настояще то имемя яропусватя покапи Нови Ппзр.^^
Добрия.
ява—1—1

♦ОТО „ИДЕАЛ“

Щ БИРДРИУТ.ТУ Н Е Л« Ш

ВНИМАНИЕ!

Тшпкп Вкишитисм !№.
Д Им. X Шии Ст. I Низи I т о Варна

СОФИЯ, 29 юлим. Единодушното жела
ние на бжлгар. партии да защчтят Бжлгария срещу престжпните планове и да иасстсяаат за постигане иа едно споразуме
ние вжз основа прави елствеиото желание
за едни номездми платежи сжгл кно сжс
способноста ни дз плащаме, е направило
силно впечатление иа реларацмоиатв ко
мисия, която като че ли не се е надявала
на такава твърдост по този вжпрос от стбаиа ив цялото обществено мнение у нас.
Нв всеки случай иа нотата на българ
ското правителство, както изглежда, нема
да отговори с йон, а ще чама инструкции
от Париж.

«йг

■И

Г

фаиатизшраио турско «селение
от гдам до в*ти
в при съседството с едно д
ао племе, кахввто бяха тог.
аа албанците, готови пр.« наймалкия сигнал да ся нахвър
лят върху безащнтното маке
донско население в градове и
села и го разкъсат и главно
без какагто и Д1 е вънкашна
оодкре. а От юг Гърция, ко
ято винаги беше готова да съ
грудничи на гурците, на север
Сърбя*. която със завист гле
даше на движението, на изю<
България на Фердинада кси
то не бе в състояние да на
прави друго, освен д> праща
разни добре плажни агенти.
които да осуетяват още в самия зародиш самостоятелните
акции на В. М организация и
я превърнат в оръдие на о
фнниалната Българска П0.1Й
тика.
Ето всред какли условия
трябваше да се роди Илинден,
ето срещу какво гжшжчло от
неприятели имаше да се бори
макед. възстаник, въоръжен
с една само пушка сгарз сис
тема ,гра“ с по стотина пат
рони — домашна фябрь .ация
Неуспеха от предстоящата въ
оръжена масова акция при същесгвующите вътрешни и въ
нкншни обстоятелства, беше
очевиден. Най добре обаче тсва се схващаше от ръководя
щяте фактори на аъзстанието,
поради което те, разбирайки
от какво грамадно значение за
делото е продължителното
съществувание на организаци, ята и запазване нейната бор
ческа сила, в срещата си в
Солун в първнтк дни на м
януарий 1903 год решнха
да се предприеме възстанзе с
всички въоръжени сили на ор
гавизацнята само в Битолския
революционен център и в част
от Одринския; в Скопския
Серския и Солунския реаолю
цяоняи окръзи
възстани
ческк действия с ограничени
боеви сили. както и стана.
Следва'

' ДВОЕТДЖНД КЖША

се продава в ул. „Хар
чеса“ 8 зад и уч. при много
износна цена
Споразумение улица ..Каза
ска ‘ N8 19.
66:1-1--*

ПРОДАВА СЕ

•дан капне употребяван мотор,
снсгека ,Вепт- от 25 к. с.
Справка пра банкерската на
■ца В. В Попов.
564-1 1

ОБЯВА
Гю случай заличаване предавал
една бараме, два шапрона и ог
рада от 480 ив и прмгодени за
склад на сено, дърва, строителен
латариал находящ се срещу гара
та. члрцеяи И» И» 41, 42, Ч? на
« ада 9. Споразуиеьие същия
симд, Варна.
566-1-2

ПОСЛУЧДН

ца

продавам

заминаването
ми зад грани
собствената си

БАРАКА на износна цена ул
. Владислав“ до черковния дом
Споразумение в бараката. 565-1-5

кжщд

с две ‘'или
тфи стан и
ку ж я сл
търси за постоянно,, срещу
приличен наем Справка адми
нистрацията за С. Г. 543-3-5

у
,В1

т.

ПОЩА“

те искания за отсрочка платежите по обогщ*тяваие частните повреди и да настоява
Гармаиия да плаща по 2 мил. лири стер
линги, а от друга страна американския ми
лионер Пи- ртоит Моргаи, който председателствуваше заседанията на банкерската
конфер. е заявил, че е готов да дойде от
ново в Париж, за да вземе участие в една
нова банкерска конференция за междуна
роден заем по репарациите, вжзпожеи са
мо при намаление на германския репарациоиеи джлг.
РИМ, 28 юли. Министерската криза влезе в нова фаза, понеже ботши ството о*т
социалистите решиха евентуално да вземат
участие в ежетавянето иа новия кабинет.
Утре партийните групи ще имат ежвещаимя,
в които ще ооеждят положението в свръ
зка с уреждане па министерската криза.
ЦАРИГРАД, 28 юли. Въз произвеждай
ки атинските известия за сжсредоточ«цаие
на гржцките войски в Тракия, вестниците
ие отдават сериозно значение на тези из
вестия и вярва , че се касае до един бпжф.
АТИНА, 2& юлий. Изглежда, че гржцкото правителство приготовлява една ата
ка срещу Цариград.
ЦАРИГРАД, 29 юлий. Избухнал силен
пожар в азиатската част ка града - Хандар-П дша и Кадж-кйой Изгорели са око/к>
250 къщи. Загубите вжзлизат иа милиони.

ХРОНИКА
МуаяАми поебцзважя През
времето иа банския сгаон (до
20 август) ще бъде отваря*
музея всеки четвъртък и втор
ник пр. об. от 9—12 ч. Точ
но ва 9 ■ 10% ч. те се см
берат посетители за да мо«е
ля ам се иавравм нужното обяс
нение за сбирките.

Величественият °гнедци?||
„Везуявй,“ вълшебното
црихазк* .Гпрч—",
■ЧА»ршашмнж ша .Сй*.
иш% -------->то с
0'ЕсЛц СмвраШа
замечтават* авд праха «в ^
ните вели
италявнекжв монастяри, рам
Венеция, смилените поля с
прорези и застояла в тех вод|.
приета*

дадено мило а аежао.
е преда* с
Ху
майсторство венчкя «гез* вре.
чети, К0ШО И» жуи тя.
ДВ се СЩ,,
;*омку
молкого е възможно по задд»
го в тоя
храм иа ц.
Трепя международен есенен куството — да обрадва ду^.
панаир в Виела започва от 10 та СЯ- Сашо така, прекрао*
сепг. и ще грае до 17 с. м са » морските пейзажи крц
Борсата Вчера цеиета т
рмтото на ту1
вариираше между 70 и 90
лв.
крината
тоя на ечмика
между 46 н 52 лв. крината,
а овеса 30 лв. крината.

Лайпцигския панаир започва
те краткия гален плясък *
ог 27 август и гце грее до
язнмруяежгге вжлня, ■ щетщ
2 септ. т. г.
В С. Съдановц* орехоъехъ, брега, лв» КМ ,в бурнещ
от 23 т. г. е открита телегр море* мре* Варна, беснияцД
пощ. стмшкя с ограничено
действие
каня вълни под мрачно яддвцрпалото, опушено, желтаво дебт.
,Пряд Царския тряи*. ВарС
а
а
нлечм общински театр разу
тонове са ■ изложените шисшчава повята класическа едтнра
.Пред Царския трон" от Д.
Иадцзссе ох ъмовбята с
Ю. Грънчаров и насяеро ще
вроемтяаи думи. че ще •
я поставя.
•врмет пея и видите всячмл
Ще участвува и г-жа Злата
та тм прелест на Италия
Недева.
Всекь -побител нъммаяоц
I с, Горски-извор хасковско изкуство не требел дд пршу*
от 21 юни т. г. е открита т. не тая ценнъ изложба, защот
Б. К-ц
п. и телефонна станция с ог- т* е една редцрсх.
№.
р*| 1ено д<

БЕЛГРАд, 28 юлий. Вчера в скупщина
та м-ра па иъиш. работи, Нммчич, направи
едно обширно изложение по външното по
ложение на Югославия.
За отношенията с Бжлгармя казал: на
шите отношения с Унгария и Бжлгармя се
базират вжрху коректното изпжлнепме от
техна страиа на всички заджлжения, поети,
по мирния договор.
На пжрво место по вжпроса относно
разоръжаваиьто. Други условия — да под
качат и те коректни сжседсмеа отношение.
^
В Бъ -гария се ежередотомават, въоръ
Км)
дим.
СЯ, ч»
жават и снабдяват с всичко комитаджийските банди, които минават в нашата стра наново почда да маша и гра
на, убиват и тероризират нашето население. да ни единственото спортно
веднага също н цзлй. ашмии I
Тази овастиост се улеснява от географ «- Списание в България .Тича*.
С0К0ПКД, 9*1яъ Ш 1
ческите условия. През май и юний 11 чети
Худомоетвена *злвтба ни
Л)Ьег1да*5* 39.
Д
преминаха в наша територия. От де идат г-жа Зл. Манолми. В яввнляо
те? Всеки знае, че в Бжпгармя сжществу- >и на бюфета в торената гра
ват 5 революц. комитети, които бжлгарска- дина, при добре декориран
та официална власт твжрди, че са благот- салон, кокетно е наредена из
ворител и д-ва, ио многооройните подроб ложбата на г жа Зл. Мадолоности потаъидя ат неоспоримо, че техмата ва, върнала се недавва от
нмкшшщ «пр .ЛоЛМгл виа задача е да еждействуват за преми Италия и Германия, дето е
«а №2.
наване на тия чети през границата.
следвала живопис прн авторемНре уреда, деер- СУ**Х1
Ще
цитирам един факт: председателя тетнн професори.
^
Портово
"Ар*“
на бпаготворител. д-ао !Илинден Кржстю
Около 80. карпиш се ре Намтан Друм*
МЗ-2-5
Зографов е виден на чело иа едид чета, дяг в
приятен- и хармоничен
която се е сражавала с нашата жандарме
ред. пейзажи из Италия и
рия на 4 май около Щип.
Варна, както н портрети.
Отговарят ии некои, че бжлг. правител
Тя ни дава -такъв материал
ство ии е предложило нек-зква мерки за в сравнително късо^време, не одкоегажиа хигиенична » Г9общо действие, но ние не виждаме техна- що, ко^то говори за небшя леи дваРнГ>Т|. ^радаиа
» ул.
та полза. Важното а, да не се позволява обилен
Талант, който удияява
пазуиение същата къща.
формирането иа ожлгарска торитор -я на посетителя
г
529-4-5
чети и да им се оказва подслон, кога го се
гонят от нас.
Модерно Труд
Сплаши* Лам-КИ.цг,-Шу|Щ|
Само официална Бжлтария може да
поеМр това заджлжение. Международната
комисия ще бжде безсилна. Не сжществу.Депа-Кабшом*. 25 изпий 1922 говннв*
ва система нелриязнеиост от наша страна,
«акто в Бжлгария, която кеприязненост да
Модерчо Трудово Зеневежко Стопанство •Пс’
прави невъзможно сближението и добри по-Кабиюкм обявява на интересуюшите се. не ме
те отношения между двата народа за в 31 юлий 1922 г. в тжржната зала на Окр. Финан.
б/ъдаще.
Управление в гр. Шумен в 9 часа преди обед. Шб
Г-н Стамболийски ще схване че днеш- се произведе доброволно епвзаряване за покупка
ните приоми не са начина за
постигаие иа на една нова монтиран* годна за работа „БАТОЗЛ*
този резултат
6 конски сили. с главен 20 Метров кожен ремжк и
Вжзможио е да се проджлж» това поло всички други останали кожни ремъци системи: ,Ф«*
жение на нещата, а ние да останем с скод. хеР“. -Кралски Унгарски Държавни Железници“
стени ржце. В Белград когато беха мини или „Ховер-— Шрвни—Клаитон—Шутлеворт“.
стрите на Гжрция и Ромжиия разгледахме
Приблизителна стойност на машината възляза
вжпроса за едно общо поведение.
на 2500 0 ле
несигурноста, сжздадена днес на БалкТинте
Конкурентите внасят 5% залог вжрху предло
от тези работи. Нашето
поведение и наше жената цена до утвърждаването на спазарзванетото тжрпенме ще зависят от меркике, които
Доставката на машината ше се извърши най*
ще се вземат от акциите против четите в късно 10 дни сл«д съобщаването за утвъргкдДР^'
бжлг. територия. Бжлгария се обжрма кжм нето спазарителния протокол, а нзплаоХането на сжобществото на народите за уржд.не спора шата ше стане веднага след приемането и в мага
чрезЯмеждунаръд. анкета на която ежн»
зина на Стопанството.
тжт при обществото на народите
Подробности по спазаряването могат да се по
отговори
че би желал този спор да се разреши от
лучат всеки ден от Управламавга на> Стопанството.
самите заинтересовани джржави.
562 1-1
От Демеииштвото.
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