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ЦЕНА 1 ЛЕВ ЗОпСЕ и Кр^| ИС /В?мш, ^Август 1922 год.ГО*. 'V.
.а. и! гвярн&нскз

ГРЕЛИ 1

Варна г
съобщават на строителите, че им пристиг В 
нала нова партида ПУТРЕЛИ /й Л* 10. 12. г 
14. 16, 48. 20 складирани до беглиш. хамбар Г

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ “14 Г

ПУТРЕЛИ7'1 Г-

Г. Желев & С-к -€> IV
А1-

ЕЖЕДНЕВЕН ННФОРНАВНОНЕН ВЕСТНИК ?ШШ1 1Ш*п 9.Н.Пунш 49*819) 121.
55Я- 3-3

О1НЯ IКО 1ее1;
сесия 60 леи

I Па 1 5»1 ЛВ КЧАЯГ>Ч'.. 1 »..И
прнсглккн по I лев на луна

Двммямгп за езяа годя 
зя 6 месена 100 лева; за 3 ме

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАЖулиета Савопол
и

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ, 31 юг.ий Междусжюзническа а 
комисия е приготвила едни отТовор изло
жение по рег: рациоиия ажпрос за освет
ление на бжлгарското общество, който ще 
се печати утр^ в вестниците. Комисията 
счита, че преговорите ие са прекжсиати, и 
че вжпроса ще се отнесе до надлежните пра
вителства. Днес камарата закри своите за- 
сед иия.

СОФИЯ, 31 юрий. Последната реч иа 
ержбекия м-р иа вжишимте работи, която 
произнесе завчера, се посреща в тукашни
те политически кржгове с видимо недоуме- 
йие. Не са се минали нито 2 седмици откам 
делегатите иа ежеедите заявиха пред сж- 
вета иа обществото иа народите в Лондон 
че технат постжпка от 14 юиий имала чи
сто приятелски характер и ржководителя 
на ержбеката политика подновява своето 
б ‘зосиовик обвинения и н уместни заплаш
вания протиз нашата страна.

Г-и Нини- ч се е опитал да развие още 
еднаж пред скупщината познатата теза от
носно виисвнсста иа официална Бжлгария 
за положението в Македония, теза иесжс- 
тояте/;Иосга иа коя го белградските управ- 
ляющи среди сжзнават а себ^рси н<*й-добре, 
защото на тех са известни много факти, 
които показват тжкмо противното на това, 
което публично подджржат от Белград в 
дадения лучай.

Речта иа м ра, чакто изобщо и езикжт, 
който джржа> белградските вестници пред
ставлява елно >вл^рде неприя.но о>иаме- 
ноьание за участа иа предстоящите прего
вори, които сжгллсио решнието на обще
ството иа народите се очакват между бал
канските правителства.

СОФИЯ, 31 юпк. След скслозето иа м-р 
Киичнч а скупщина* 1 а са юворили иеколко 
депутати. Иизноа-ч от земдедел. сжюз, че 
пред Сжрбил сеогнрйрз опескаво бждаще, 
но то немегло да се постигне без Македо
ния и затона казиП той, требза да уредим 
колкото се може по скоро отношенията си 
с Бжлгария Клерикала Охрииец казал, че 
Югославия неможе д - се не интересува за 
Било море и за тоза требва да се споразу
мее с Бжлгарип. Ийгер-сил е ^ила речта 
на Кристам, който казал, че Югославия ще 
бжде само тогава целос гма, когато се сжз- 
даде сжюз от Амриатика до Черно море.

СОФИЯ, 31 юлий. Новата,..атака, която 
правителството готви против свободния и 
иззааисим печат извика вжз всички работ- 
н ци иа перото единодушно джлбоко вжз- 
мущение. Днес преди обед дружеството иа 
столичните журналисти има общо ежбра- 
ние, ,ма което се опреда лиха пжрв.мте мер
ки за отбиване на тази атака.

М-р Янев иска да заджлжи журналиста 
да представ * в 10 дневен срок обвинения
та против неко^ м-р.

Париж, 30 юли. В Лондон се откри 22 конгрес 
на мира. в който участвуват 600 делегати от це- 
кня свят #

Цочо Недков
Трудовото бюро в града ви

ежобщава па варнен. граждани, 
на вжзраст от 20 до 40 год. 
включително, която не са ся 
отбили до сега 10 дневната 
временна трудова поввяост за 
1921 — 1922 г. да се явят в 
канцеларцяк^на бюрото, най* 
чжен > до 20 август. Неявнли- 
те се до показаната дата в 
надлежното място, както се 
писа, ще бждат глобявани в 
размер 2000 лв.

Касапите са подали заявле
ние до г-н кмета, с което мо
лят последния в кжсо време 
да бжде лренормираво килог
рама месо.

Ог 3 август месото ще се 
продава на цена определена 
от общината

Завчера. неделя, кжм 11 ч. 
вечерта на ул. .Охридска“ 12 
е избухнал пожар в домат на 
Килитчя Аядрея. Притеклата 
се стража от близкия I уч. е 
загасила пожара.

Загубата от последния е 
един сламеник и една врата.

Голема оперна вечер ше се
даде в четвжртак на 3 август 
и геатр Ранков от оперните 
артмегн г Н. Гукасов драма- 
гнчески гемор и I жа Ида Ард, 
мецо а.прано.

Ще бждат ишалнсни отдел
ни актове от оперите .Борис 
Годунов“, . Еврейка‘ н „Сам- 
СОН и Диинал.“

Г-жа Ида Ард и г. Гукасов 
за втори пжт гостуват в гра- 
дани. С първото си гостуваме 
зимас те оставиха най-отлични 
впечатления у варн. публика. 
Надевамс се и сега Те ще ни 
поднесат сжщо гжй истинско 
изкуство и приятна музикална 
наслада

— в.
30 Юли 1922 год

573—Ь-2Букурещ

ПОКАНА
Умоляват се всички офицерски вдовици, майки

да дойдат нана загинали през войната офицери 
‘събрание в офицерския клуб на 2 Август — среда 
на 3V» часа след обед за разглеждане належаши
вжпроси. касаеши интересите им. 
578-1-1 От временния вдовишки комитет.

]I ЗАХАРИ Д. ХРИСТОВ
АДВОКАТ

ще премести писалището си на ул .Мария Луиза*, 
(под военния клуб) Телефон И* 354 1-4574-

ТЖРСЯ Дй КУПЯ КЖЦй!
Iежетояща се от 3 4 стаи, яредпзчителио и дюгян. 

За сведения чрех редакцията на .Варнен. Поща* за И. К.
576-1-3

ШИШ НИШ шшв иш Л
!Дноимм. 1-ьо Кипи?, дв П.000.С00 - сипеш». кпннто>.

Центр. СОФИЯ. ул. Леге 2 — Клон ВАРНА. ул. Цариградска 2Г
ОСНОВАНА ОТ

ВАЛСА СОММЕКС1АБЕ 1ТА1.1АГ4А

• •

Капи кр! пи. юшв - Р»вдш ли пи. И ;5С.Ка
ц.нтрама ПИПАНО. Кпоноле• Цм^ХРАД, ЛОНДОН, 
НкОМОРН| 80 ипоио1 с м принь- я м. гр ядове ия И дмлпм

|Ц1Ш ЩЩШ1 КИШИ 11 8Ш 1ИШ,1Ш1| !ШШ
■ Австрия, Аржситмпг, Бгг -» к, Ерп»ян»я. Нилумбия, 
Перу, Рош*.нчи; кор«опоия-и.-к в асячии д4.ря,1В’1,

азв^ршбд есични т нкса;: спегадми
•V 3111

?л.р1Б,йо,и •.(*■> исити 
РИМ »■ чу як*

но ;,м». « •ЧЛ'«
! 1..1-Я

Инкасиране и ило» щчо с на 
Иапааоипне# издяйлнс ия «-скове 
Пнсменни и телеграф.
Издаване кредитни писма.
Влогове по КРЬЛИТОРНИ СМЕТКИ I ,-а,.
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖ И с в и 
Спаинална стокова служба: документи, кранти, вариянтни и др 
Заеми в лева и чужди валути

Всинни чздлдеия чяиом срещу Итапм* 
.Циркуляри“ си. ппатнм» Овя прядиавясти*.

с- .с;-С1 гу
1-1ССЛИ !1рС1Я

4МСН-1Г.
Л1! (ВЛ

Новопристатнаха парахода
„Константинопол* италианс

ки. Докарал е 20 тона разна 
стока.ОБЯВЛЕНИЕ № 23

.Цар Фердинанд* пристиг
на от Цариград с 80 тона ма- 
нифактура й 134 пжпищи.

„Талисман“ норвежки. — с 
50 тона разна строка.

Заминала параходи.
„Бжлгария* замина за Ца

риград с 250 тона зАрнени 
храни.

Кжм четвАртак ще п| истиг- 
не параход „Варна“ от Ново- 
росийск, натоварен с цимент.

Борса
Вчера ценмте на кряната 

жито вАрнраше между 70 и 
85 лв., ечмнка — 46—50л., 
овеса — 30 лв. крнната.

Илинден

Утре по случай една от най 
светлите дати на макс-

.Успей.Цжрковното настоятелство при старата цжрква 
Пресв. Богородица-, на 8й Август. 9 часа сутринта, в В.р 
ненского -Ринансово У.чраалеяиг ще нрои-вете т*р-, ла ог 
даване под наем половина от ЦАрновиага кжща на )Л. .Св
Атанас* № 11.

гр. Варна, 28 Август 1922 год.
1

От Църковното Настоятелство579-1 — 1

Шуменско Окржжно Трудово Бюро.
инхере

сующите, че ма 15 август от 10 — 11 ч пр. пл. в тлфжна- 
Шумен. О р Трудово бюро ще се произведе 

тжрг с тайна конкуренция за доставката на джрва за горе
не 355 куб. м., зар 5000 кгр., цимент 2000 кгр , чамови 
джоси 1 куб. м. Доставката ще се извжрши съгласно таб
лицата кжм поемните условия

Залог 5°/о. Доставката делима.
(Джржавен вестник брой 82 от т. г.)

ОБЯВЛЕНИЕ № 7252. Обявява се на

та зала на

Гласувани са неколко резолюции от голямо 
значение — ревизия ма всички договори за мир,^ 
ежобразно принципите на Уйлсона; намаление на 
репарациите; усжвлгчршенствуване на обществото 
на народите

А резолюцията на бжлгарскня делегат—учре 
дяване от обществото на народите една

0г Домакинството.572—1—1 поето-



92а.ЗЙУНСШЖА П#ОДГ*
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«юияетат по адрес на■комисия, натоваре: а с прилагане кла)гзите по 
ьлиспане в общество-

ват да гтдонското освободително дпи- 
гот-

янна им се по сд 
йцстнга

роию вада убит пр<_.

ристите т Ц—малцинствата, резолюция за 
то на народите, правото на народите да разпола
гат с себе си и прилагането на това право за Ма 
кедоннм. Влзвржшане по домовете на уакелом-

Обш иа

жеше в цял? бжлгармя се
вят тжржества и манифестации 
от мдедонската емиграция.

В Варна сжщо се готви 
грандцозда манифестация.

тия начин. Нает»
до вистрели. веждетвие
ставителя на но ,1 
лишен, който с 
са : Благой Попов. В*

го-
баа зрител. Ранен» 

*» Герасим Икомс-
екте бежанци поя п тровигелегво-о из
иарояите. са "трие™ Убиаи.мов От раиаиитеПриятно ни е да ежоащии, 

че нашия добжр приятел, вар- 
ценения търговец антровнет 
г-н Цочо Недков се с венчал 
за симпатичната Жулиета Са- 
вопол. На младата двойна п 
желаваме щастие

на
ПАРИЖ, 30 юли. Категорично се твжр- 

ди. че аигл., франц-, и италианско праеител- 
ства по никой начин из биха тжрпели едно 
нападение срещу Цариград. Те са готови 
днес с оржжие да се сжпротиВят ма подоб
на акция. Англ. и франц. правителства ио- 
тифицирали в Атина своето становище, кжж 
поето се приежединила и Италия.

ЦАРИГРАД, 31 юлий. Гржциото пра 
телство чрез свря комисар уведоми тукаш
ните смюзии комисари че нямало намере
ние да концентрира войс»и в неутралната 
зона а се задоволява само да преустрои 
своите позиции за а случай, че сжюзиици- 
те ще потопят настж пението в Цариград.

ЦАРИГРАД, 31 юлий Главноиомаидую- 
щия на сжюзиите войски генерал Харииг- 
тон даде заповед на французи.! войскови 
части да окупират Чаталджаисния сектор 
за да се противопоставят на едно евенту
ално гржцко н .стжплеиие кжм Цариград.

ЦАРИГРАД, 31 юлий. По целия фронт 
се забепезаа слаба артилерийска стрелба 
от гржцка страна..

ПАРИЖ, 30 юлий. Сжобщават от Ати
на: Гжрция аржчм на сжюзннците една но
та, че окупацията на Цариград е единстве
ното средство за ускоряване сключването 
на мира.

В нота а се иска от сжюзннците да да- 
дат следователно на окупационните войски 
инструкции да не се противят ло-нататжк 
на акцията на гржциите войски.

АТИНА, 30 юлий Вчера м-ра па ежи- 
шиите работи г- Ваптаджпс аржчи иа лега
циите на Англия, Франция и Италия една 
йота пз !уреж«: не на малоазиатския вжп- 
рос и гржцко тур.ким конфликт.

ЦАРИГРАД, 30 юлий. В-ците сжобща
ват, чб грмцхя Ш-рже Дафер е вржчип 
в м-ство!о иа вжнш. рабо!И вчера една но
та, с която иска срормалн . разрешение за 
оирпацията на Цариград,

В нотата се признава, чеГжрцмя че вжз- 
намеряв I да деиствуда сама, а е пжлно 
сжгласне еже сжюзн цнте. Разрешението 
бе веднага отхвж .лемо от турско ю прави
телство.

Божков е за

МОРСКО МАШИННО УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ Ш №23
гр.^Вбрш. 31 Ким#

Поканват се бежанците Тра
кийци дошли след 1900 геи. 
да се явят на ежбранне в уд- 
ла „Сжедшение" 2' август 
Илинден 10, ч. П}. об. - зз 
разменя на мисли и разеснение 
ние по конвенцията-за и зеел 
нане малцинствата от* Гжрция

ви- У-Дом&кмшсгвоге 9*
с Морска Свеярмиея Шмзоая.
щ 11« се, че ма 7 Аагуа т. Г. » Вщмютетц а ру
семското Окржжяв «Елщге— У 
11 часа преда пладне 
тайна конкуренция. ** догтааваха

от 10 дз
■торя тхре е

и др. важни вжпроси ннтелнн ирипасиОт Комитета
1. Захар.
2 Мас .
3. Саре!
4. Ораа .
5. Боб .
в. Млеко меезс 
7. Млеко пресно 
Ъ Макарона 
9. Фиде .

10. Лук .
11. Картофа
12. Чай .
13. Оцет
14. Червеи им цер
15. Сено .
16. Ечемик

1550 тгр 40500 
1100 
1200

Рибнмцата: Пресна риба,
песия 30 лв. кгр . бела риба 
30 лв. кгр, шаран 12 лв 
кгр., сом25 лв., иаламут 30 
лв. есетра 40 лв. кгр а нор- 
мировката е сжасем друга.

На 29 а. и сл. об една
депутация от 12 варненски 
граждани, се явиха пред г-н 
кмета да моли ходатайството 
му за закриването.на публич
ен дом н?ходящ кжм циган- 
ската махала. Горния вжпрсс 
ще се разгледа ог пистоянао 
то приежстанс при тукашната 
община.

40.500 
03.000 
23 000 
13.ФЮ 
3*000
13.500 
1400 
4А*> 
•**>

:<
1500
700
зм

1500
. 5000

0

50 9.000
1.500300

50 500
2000 4.400

4.1. 11
17. Трнця
Предложенията на матрмшс 

кн и рис* тегнещ деа • дрчмсжяеп№г& як самия учи-
•ч- См»

1.0001000
Факира оздравял.

Директора па Д-вотб |. V Н. 
N. Д. по хипйотнаация, мла
ди факир Торо, като Нозд
ра |д и сжгласно удостовере
нията
насгерсгвою на Вжтреш. Ра
боти под 3884, това на 
канцеларията на жандармерия
та № 3443 и на комендаист* 
вото на полицията 22780 
само за три дни (понеделник, 
вторник и сряда) 
посещения за отбиване на за
губи на хора н предмети, тжр- 
говскн работи, пжтни, харак
тера на личности и разни дру
ги тжмни загаджчки тайни.

Тия, които не могат лично 
се яви. могат да кореспонди
рат, на конто веднага 
товаря Факира приема посе
щения в дома си по дадена 
специална среща, за изджри,- 
ване опити по сианс аью »т.

Дава сжвсти за избегване 
на нервни н душевни слабости.

Абсолютна тайна За пове
че сведения явете се лично 
срещу бирарии .Почивка", 
кйошк .V* 101. в:еки ден ог 
2 — 7 ч.- вечерта.

лаще—Варна и Финансовото У 
а ц лона на тжрга от 10 до 11 
Управления Варна н Русе.

■

позволителни на ми- Мало наддаването може да стана а м г-
д» лен артикул.

•Залог за ирквоучастме в т*р ж см 
ху прпблаан гедккта икрновкч*)

1СГ ма^
в Ьпме *-

дст--перен ям.
ЖолЙющи/е ла «метат гчветм к тжрп т

да се ежобра-зяг с чд. «и. 125—2 34» от 
жета

приема
огчв^иоста н ире.щ|4|ятант*.

Поеишце условим могат да се аядят 
е&тстнен д*н в Домакинството в Фг, маг гоя»'го 71 
аденае п гр. ^се, а в дена иа -*рга в финч— 
Уиравлсння гр. Варна а Русе (Сир. Д. В. 
а 75 н. г.).

Рдзноск»те »а I 
ка иа п]1едприемача.
577-1 - 1

ЦАРИГРАД, 30 юлий Ц н:ялп. МИЯТ ! си 
ген. Ха^имт тон к^за, не ще попречи 
ла на всякакз акция отпраие а срещу Ца
риград. Тези изявления произведоха миго 
силно впечатля ие.

м-рнта заседаваха по този в.лпрос 3 ч.

цублякукаме аастсквге л л аеже си-се от-

Шуменско Окржжно трцм« ИнПАРИЖ, 30 юлий. Според некои <укаш> 
м д^бре имф«.рмирани в-ци, 

нота не
в грмцчата

се е съобщавало, че Гърция 
ньвсч<.рието за мир на близкия 
г.вявала, че сн запазва свобода на дейст
вие, оба е все пак тя остава

ОБЯВЛЕНИЕ Мг 7166.е в 
изток за- гр. Шумен. 27 юлий 1922 гол.

Но 14 август до Ь часа сл. плааие в 
те Финансови управления на траповете София, вар
на и Русе ше се произведе спазаряване по добро 
воз]но сжгласне за доставката на машини и мате
риали нуждни за бюрото, както следва: Динено ма
шина за прав ток 115 V. 70 — 80 А. реостат за 
динамото 4 прекжевача 10 ампероаи за табгю. 8 
предпазители еденичн» 20 ампероаи за табло. * 
предпазители единични 30 ампероаи за табао. 6» 
кабел за между динамото и таблото 5 м м.'. 120 
порцеланови клеми. 20 фасунки с ключова, Ю фф 
сунки без ключове. 50 розетки, круши, (яяиттк*) 
от 100 св. — 6 бр. 50 св. — 25 бр. 32 се. — 12 
бр. 23 св. — 27 бр. 16 се. - 17 бр. или всичко 
223 броя.

Поемните условия, описания и др- книжа се 
поменатите финансови управления Зв-

го.това да ра- 
зучи предложенията за мир, подчертавайки 
че мира м >жел да се постигне, к .^о се на- 
ложел на Турция н сила. Тукашните крж- 
гов‘- твърдят, че гръцки.4 еиерален щаб 
е наклонен да «.зиме Цар-град.

предай се ::.ГаГ^
кошен имот в най хубавата иур< р 
тна местност на гр. 8^рьа при 
„Траиата*. Егксаноградсното шо 
се. ежегоящ С4 0Т КЙОШК. ОВОЩ 
НА ГРАДИНА и ЧЕТИРИ ДЕКАРА 
АМЕРИКАНСКО ЛОЗЕ. Целш имот 
е 36 дс-чара Споразумение. Стою 
Ммхамлов, Ша?/- .а. 2

БУКУРЕЩ 31 юлий. В-ц те предават
една телеграф - от Копенхаген, спиред 
то <е носил слух за сключването 
ва си тайна 
Русия.

коя- 
на некак- 

конвенция мвл«ду Англия и570 1 3

ПАРе^Ж, 30 югий Фрзнцузкото прави- 
телство било уведомен ■, че германските мо- 
нархически среди подготвяли по 
атентат против Поаикаре.

Важно зз Варници!
Давам

ка своб
под наем нов» построй- 

одна от жилищна коми- 
в Двора 

" \ нап- 
а. сме- 

тазумвн. 
Панайот 

оние писмено 
ирарля Кйош- 

571-1-3

настоящем
сия. две ст 
сладка вод 
рачи дю 
тано ср<

ли и СЯЛ9Н 
а Наемателя 

града 
Спор

Да
ата СОФИЯ. И юли. Вчера 

на туристите в Дупница.
След градинското увеселение

шемето и о 
ещу наема. се откри 7 ия конгрес

шопската Градина 
Ангелов. Слоразум 

Лбтр Пенев 61
при

аадено т намират в
тиге. последните образуват една манифестапи^В лог 5”,°' пРиемат се прелпожанкя отаелно за мвши- 
сжшото време м комунистите имат своч такава ната и отпелно 33 материалите или изцяло. Публи- 
Двете манифестации се пресрещат на един кржето- кацията за сметка на предприемача, 
пжт кжм Централния площад. Комунистите

при
новите — Шумен

Тиашщ
започ ; 566 -1-1



I Г*» »У.
В51РН6 НСК7Я 0ШЯ ОТЛОЖЕНИЯТ МК КУРС

I щЩ *> .ц И по причина на горгшиммсе. >ц« опрп ■
* л. Щ| МЙ Ня ^ ~\/ вВ ВЙ и* 31 т. м. Подробности за залисаните и
1Й ■ Ш \ К У ■ А Н ■ »<-лаюамтедассмпишат»1.ИГ«1|-Ц> ■
т Щ X *Г' Д * И Я Ш Д"в

И §ТМРСЯ Дй КУПЯ КЖЩА
Ьплн ШИИ Ь Ш. ЕЖЕДВЕВЕЯ ШЕРНШОШ ВЕСТВИГ йшт ШЧ - Ц И.
УГ ц<М1Я11Т— ч сяпа година !*• 4сял . Овиая«ммя| .-< ; у» ,•» ждаратез с.а

^ и 6 десена 10® мая; и 3 месия 60 лева !-р*ст*ас«в по 1' лея я» |унР=

•*
■ат, 2 Август 1*22 гад. ЦСНД 1 ЛЕВ КН> Я27.

САСГО.нцВ св от 3 4 СТОЯ яредввчит
За мам^^и МД1ЦМТ* ■* .1арв— П«аг и И. Н

57*- 2 1

■ ДЯГИВ.

у

ПОЛОЖЕНИЕТО Двя «■ 1яг.
Чнна Жак ЗСинхас Илинденското епопея

3-н ЗСисим Мое. Зерон
. я 5 часа след

(Телефонни и телеграфни ежобщеиия).

СОФИЯ, 1 август. В политическите сре
ди се говори, че м-р Турлаков тези дни ще 
замине за Париж, кждето е м-р Р. Даска
лов. за да преговарят с главната репара- 
циома комисия по нашите реларацмоиии 
джлгове.

СОФИЯ, 1 август. Вчера след обед 
парламентарна група има последното си 
заседание. Разгледай е бил вжпроса да се 
прекрати пи сесията иа камарата, или не. 
М-р Янев е настоявал за проджлжеиието, 
като е искал обязателио да прокара зако
на за углавното сждопроизводстао. М-р 
Турлаков обаче бил за закриването и на
мира подкрепата иа групата. М-р Янев на
пуснал ежбраиието недоволен от решени
ето й.

Пр яждясак «и «ум* **’

При всичко. ве липсвай и 
мяй-гАеиеотариит* усл< 
ижарввмг иа добжр грей пре- 
дегивщага гвт аптека борба, 
макар в твжрде слабо да бае- 
щткаше а тлммяв небосклон 
нидеждвцнтв »а дпплома тлее

ше се венчеят ма 6 Пвгует т г 
обед я гр Варна 

Позяравлемията те се приемат а синагогата 15ВЗ—I—2 ВарнаЦариград

?*ьШ1 Жулиета Савополш? — Я —

щШ
км намеса от стрвма иа 
от великвте сили • полза ям 
витопомнята ма Мджгдо|
■деала иа всичка борци и ми 
целото македонско население — 
вечерта ми ! срещу 2 аигуст 
1903 година така м общото 
вжкгаиие бе даден — вра-

гоя
Цочо Недков

- ■•имами
30 Юля 1°?2 гол 

373 ? 2

7
ВлряаБуктреш

Илия Кржстев
щаме назад немаше и мг три-чмм/от коиисионерскага кжща Кржстев А Господинов 

ще/приема посешения ма именния си ден. 581-1-1 биаш< да има. Вжлстаянсто
беше неизбежно и идлоашгел-
но по силата иа ред слщес- 
тяующи ижгрешим и вжвкаш-
ни обстоятелства. мадото в 
противен случи*, рмекуввпо бе
ше всичко да пропадне. Це
лия труд. делото грандиозно 
дело плод на гигантски усяляи 
можеше да ругжие и да се о- 
бжрне в едмо големо нищо. 
Приготоилемвити беи достмг- 
вили своята иулмииациоина то
чка. Мячяо беше вече да се 
• рис. зашото всячко ел кобмо 
бе посветено иа л>дото А и 
турската власт не спеше Та 
са готвеше да нанесе поел е д 
иия и решителен удар в то 
право и слржцето км орг 
вамиита Или-вля-средев алт 
немаше Така кан иначе гяги- 
и;свата «града трябва да руж- 
ие. но ,гя тряби да ружи* с 
гргсжм* каташе Даме Груев.

И ас!с вителио револкпин 
■ ппмя тресли се разиесе да 

»л*ч вн о далеч я достигна 
чак в «аюьеамсквте страна, 
.7 дето млоччажа да вдаат 
•на .итглеи помощи • полза иа 
ггосгралдмяте а оповирена се
ла в градове Сжбудв се и е- 
вр-пеЛеката сжвест — ако но 
*г*-ше да ее говори 
пе*ск« сжвест Размжрдажа се 
големите дипломати и коромо- 
ндни лави Като резултит от 
срещата иа Фравц Посвф а 
Николай (1 вжв Вмени, стичала 
на 30 септемирвй 1903 год. 
кждето па 12 с. м. бе дошеа 
английски* краа Р.дуард VII, а 
па 18 — германския 
ратор Вал»см !!. Портата прме 
Мюрцщвгспата рефоряема про 
грама, която беше една гав
ра с големите жертви, които 
даде Илинденското алзегаиае 
вследствме иа което борбата 
бе подновена бще следната го
дина и то с още по голея и-

СОФИЯ, 1 август. Вжпреки изявленията 
на нейон меродавни лица. камарата се за
кри без да се занимае с университетския 
вжлрос. Обаче землед парламент, група е 
поискала от м-рите да уредят чрез момпро- 
мис университетския вжлрос до свикване 
иа камарата.

Твжрди се, че веднага след заминаване 
на м-р Омарчевсми, който тржгва за Бра
зилия днес, преговорите между правител
ството и професорите щели да бждат во
дени, или от м-р Турлаков. или ог Стамбо
лийски, или и от двамата.

Спор чия яжлрос за сега е този з« част
ните доценти, обаче говори се, че м-р Стам
болийски бил готов да изправи огст.лики и 
по него.

СОФИЯ. 1 август. Некои от резолюциите 
гласуиа::и от международния комитет за 
мир п Лондон змсег *т преио нашата страна.

Тжй иапр., р золюцичта относно нама
лението иа репарациите, относно учредя
ване иа една постоянна комисия натоваре
на за прилага::* и паузите за покровител- 
ствуване иа малцинствата, относно заврж- 
ицаис по догиооете иа македонците и пр.

Иа тези резолюции се отдава ие малко 
важност, като се има пред аид влиянието 
което управника /*-аото за мира вжрху 
световно "т обществе о мнение.

—^СОФИЯ. 1 август. Ло случай 2 август 
Илинден, всички македонски емиграционни 
организации са издали позив, отправен ижм 
целоиупиимя македонски елемент от асичии 
народности.

В този по4иа са предявени следните ис- 
1. Нез висима от балканските дМр- 

жааи федеративна Македония с равно учас 
тие на всички населяващи я народи; 2. До 
постигане иа тази цел, сжздаваие иа меж
дународен институт в Македония за прила
гане клаузите за малцинствата; 3. Свобод
но вжзвржщаие по родните огнища иа всич- 
ми македонци бежанци под гаранцията иа 
този институт; 4. Премахваме йоиаеицията 
за доброволно изселване, като последствие 
от това запазване имотите иа изгоиеиите от 
Македония жители.

Рбирария „ТУНЕЛ“и
Сжобщаааме на кногобройните си клиенти, че 

след основен ремонт бирарията
ТУНЕЛ

се открива наново от днес неделя 30 юлий 
ВарнемЦи к гостите на Варна, ще намерят винаги

ИМ ЗАКУСКИ НА СКАРА ХЛ1ДИО ПИВО И 
хубави натурални вииа.
| ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

ЗАХАРИ Д. ХРИСТОВ
АДВОКАТ

цапвстя висамщсти си ми ул .Илр«я Луям*. 
вил м«к««я клуб) Тилефои М 354574- 2-4

анцтмет иа Дмаел-чотор и попу- т 
сгабяяяа парна иацян», бжпгарнн *
_!__руснак с добро вжаиаграждени-. К
Споразумение ред-.кцмята Петр Н. В 
Домапчиев Уп. „Радипа" Нг 1 у , м Я

ТЖРСЯ МАШИНИСТ

...

■ V . ЕЛЕКТРОМЕРИ \У х И•.
Изпята и н от Варненско-о Обшинско

обши нит а
М евро

тряч. Отделение и удобрени от
ЕЛЕКТРОМЕРИ

яоже да см достави всеки граж1аиин на
якб-кзаосна цена от Бедрос Кюричияи

г»8. 1-3 > кания:срещу хотел .Лондон“

Х>Х>С< ЕЛЕКТРОМЕРИ •

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА!
отиримнв -ш известието «а варч***ци

ИДЕАЛ11ФОТО
99

.Цар Бои пик поп а теля • ■ у л
имат. ввате мржча 6 портрета

'' 7 3-3
ри’ Щ К

ця 1Я»ипяу« Ишатн.

а

САФ0-"~|НИШ1И I„Т А С К 3“ ДОВЕЧЕРА■ »1!пчи1 кш
приема: от 2 до 6 часа | 

след обед. 
ум Лйиржии * 11 а
(Муеаяата аад бамите), а
ОМаш «а к-п зя

Г|

в Летви Об! Ши'овощен «п«. уя

а



«лсл*.».

ХРОНИКАНещастие с автвиобм.1 нгу<т Сяр«м 
от детските Марката щяла де

Един автомобил на дворец* с шафйора и дру
ги а вана души вчера на армшане от града да кжм 
Евксиноград в» реейки по на торището кжм .Трака 
та* на среша му по шосето всред нанаторището се 
идпречаа едно 5 Ъ годишно' дете наивно разпе- 
рва ржае и иске да спре автомобила Веднага ша- 
фйоржт взема всички мерим, за да спре автомоби
ла. който се е движил с голина бжрзина. за да не 
премаже детето Вследствие тури не ^действие спи
рачките и силим* им напор гумите на двете коле
ла се пржеваг и автомобилжт се приближава око
ло 2—3 метра до детето Като последно средсство 
цтафйоржт извива кормилото ну и автомобилжт се 
удра в шосейния изкоп, изработен с камани, об- 
ржща се. изпочупва се. и под него остават трима
та души В момента, когато ст 
автомобила сестричето на детето се спуска да спа
си немирното си братче. обаче те биват засегнати 
от калника на автомобила

Близкостояшия автомобил взема децата и вед
нага ги отнася в болницата- Те като леко ранени 
били превжрзани и ги вржша назад.

Бжрзо се явява файтона на двореца, притич
ват се на помощ пжтмици и войници от близката 
батарея, вдигат автомобила и изваждат от вжтре 
тежко ранените трима шафйори, които биват отне 
сени в ожржааната болница и им е дадена пжрва 
помош Положението им е критическо

Целото произшаЕтаие се джлжи на палввоста 
на детето

Шафйоржт. чието благородство и самоотвер
женост са феноменални, рискува живота си и жи
вота на своите другари, за да не премажа детето.

СОФИЯ. I август. На улица .Ломска" в здани
ето на М." Ионтоо се помещава :кл. па на ангроси- 
ста Сари Куючлжиям Синжт на Ионтоа забелезал 
че Сарк Куюмджиям преди 10 дни стоварил бали 
с памук и решил да си вземе 3—4 от те*.

В четвжртжк между 12 и 2 часа по обед, той 
взема имали1 и каруци и изнася 6 бали памук на 
стойност около 130 хиляди лева

Сжобщено своевременно на полицията за кра
жбата и ежинението. че тя може ва бжде извжр- 
шена само от хазяите, последната успява да разкрие 
кражбата, като е арестувала Давид Ионтоа. които 
е признал, че е изяжршил кражбата. Г-н Куюид 
жиян е подарил 20 хиляди лева на откривателите.

и ивав аиуипр.икта Царибродемо и
млоградямо.
Тави ■
но тиичеството а Иамодоика.

цоли да поведе борба сре- •мт
г. «рамве, «ех 
— се ма «рих •

От Чеха» арест»,., „ ^
------------ Г----- ГР"“< «в.

»ш> (гда Ив Проуяо , 
Жввя • йое Яжзуикх) о»

ПАРИЖ, 61 аолмА. Фрамцухмото прави
телство отговори отрмцатепио ма йотата 

наям му от грящкам Жарта Длфар Ма- 
тамсас отмосмо маветманото иа Цариград. 

Според сж общения от йтмив, такош
аяеглиДсиие пжлмомощен м-р тота проте-
сгарая лраа гряадяото правителство против 

та му ва омупираиа иа Цариград.
-а

ПАРИЖ, 1 из тай Според аиглийсни сае- 
деиааа Гжрция мота итрирала северно от 

86.000 дут и войема. в Родосто 
девармирането ма войски проджлжавало.

Едаам грацш латраул са прчааякал 2 
млм. иа яжтре а турска територия, мо бил

художямаяте се сягааои и
аздояят своите вертеп ■ „

катастрофата сС желае став вв м. а.
чим с русите езлоам

Чехскита валожбв щ<
огеорам в ветвщртвв а |Г
л. ар обед.лр осенен от тур пята.

Грлхцннте я-цн ся папнвт с войнствени
Кавтвриаегдт г. Д-р с»статии.

ЦАРИГРАД, 1 август. Положението тум 
а станало аааою сериозно Гярките лр»- 
ажршват ежередоточааието иа своята аое- 
иеа смлн а Тракам с разпределение по тур- 
сайта граняиа, ако по Чаталджл, кждето 
французин аобемм подкрепмт неутралитета 
ма зоната, емулирана от сжгатиите войски.

Макар, ма фраицузките войсяоая от де- 
панами момто заааеат тази зона са слаби, 

то иа сжглашеисиите власти а Цари
град а, ча било невероятно заирците да са 
опятат де форсират фраицузкмте линии, ва 
де окупират Цариград.

Положението са счита още по-вече за 
сярно зло вследствие блмзоста между фран
цузин та и гржцжи пия - и. Сжглашаиския оиу- 
пациоиаи корпус числено а по-малоброен от 
гржцкмте войски. Зе да помаже сжюишш- 
мото единство гаиервл Хариигтои а издал 
ядка прояла аха цин, а иоато ежобщавя, че 

яо-фраисио-итапиии окупационен кор
пус ща са противопостави с ажоржжсиа 
сила иа всеки опит ва наруша-иа иа неут
ралитета иа Цариград.

От друга страна мама листите обеапо- 
кс ечи от гржцммта даиж 
и. « Цариград две девиз м, които понасток- 
щам са коицеитрир .т около яоиата а Иамзад.

Талаат бей, който иомаидува тази ар
мейска група преминал вече неутралната

дирекциите м опазя. зЦ
ирвае орех вея опаси кое е
хоиерита и *----- 1—тгжищ

• града 
Общината е използувах* иа

сковано и те Д р Ставащ

«хм аадвзе »
ра, от иоато се ягртп аса
за града «им тиарааят 
аад аеа баатереологаигсаа >

МТ

операциите .Сопаи дгжмде
а гге
ре че аз .Взра каожагппи 
пйтреввхмао *во. * По таада

аооацимвя .Социад м
еди от ибиоарат* ст!

тя. Та броя бече МД Пб 
дувв членове ■ голи*
пвреовегтими я бждише

Списжм м шди от Ф 
Ш 1191я са насочмлм

Козлуджамско Училище Наститмам
ОБЯВЛЕНИЕ

36

до 15 ОМ
Неплетилате дой

нвплзщаае ще трае
_ и. г.

роаолао. ще баддт сдебимм 
с 5 а 10", тт*р»У

граница, ио после са вжри. л
Макар, че ядка гржцна атака понастоя

щем срещу Цариград да с« смита още като 
невероятна, очевидно а, че движението иа 
войските е било здрако обмислено ог гржц- 
иото правителство и васриоаиото иомаиду- 
ааие. Гржциата коице» трацмя а Тракия • 
започната от три седмици вече.

Гржциата арм-я пред Ц риград 
за диес иа по-аече от 30 хип. души. Еже
дневно пристигат иоаи подкрепления.

Според ядно атинско ежобщеиие пое- 
сладним министерски ежвет председателст- 
аувам от ирал Константния, констатирания 
Явната ияяжаможиост да се разгроми ке- 
даалистната армии в Мала Азия, взел реше- 
ииа де са окупира Цариград. Това решение 
било сжобщено иа сжюзинците 
правителството очаквало благоприятен от
говор от сжюзинците. глаьиокомандующия 
■аджи Аиястис получил миструицни да под- 
гоган всичко относно предеюяще.о вече 
изг> «лиение на про- ита за излжлнчииа ижм 
Цариград.

с. Козлуджа, 31 юлий 1922 г.
Козлудж нокото Училищно Настоя

телство обявява, че на 30 я 
нжт на публикуването на настоящето ще 
произведе тжрг с явно наддаване за от
даване под каем училищните ниви на- 
х дящи се в землището на с. Козлуджа 
за срок от две години качиная от 1 
темнри 1922 г. ао 1 септември 1924 г. 
на следните ниви:
1. Нива 84 5

122-8 ,
499 .

1209 .
108 3 .
1004 .
164 5

довейте* • -Тагкм Г» 
зсаг» .Хафо".

Гдзштих**»»» вте асрас г- 
Зла тз Недев- бавещ през » 

ве.ДЬИХ4рСИМ1* КОШ* * 
бщиг"* 4 Я—еФ
на каСАТ*

ами

ден от де-■ Ж1ЛИ-
шя »

11о римиимего ж уорл*»:г*
м< ежвет не лемерения ссеп-
обявява и бойкот МЯ ***** 
пост* околийски лекар » Нам- 
градец — Козлуджа. варнсесИ домито
*•. П!„Беш-Пунар“ 

.Чукура*. 

.Ивицата*. 

.Ивицата*. 

.Ивицата*. 
„Обрука*. 

„Шейтан-Ормон" 
П.течните условия с* на разполояве- 

интересующитс.
Всички станали разноски сж за смет

ка иа наемателя.
Чл. чл. 125, 127 и 151 от закона за 

бюджета, отчетноста и предприятията са 
задължителни.

дек. в местн незаконно уволняване М 
гашния окс.тийал ас**Р Д* 
Чакало» от мраенсках* 
Постоянна комисия.

■)

з
4

«От муяазсиж аааз аа5 карския саюз).-
лллазямето. с бл4гог..нен11е 6
»«1кдззбг за храбростта иа м.< ^

кс дояеца. ЬрдАхсфор рбзлрб 
нн зок.жр!игед«ш каргмнл. .Ьо 
очите мдже* казал гой —ез
ДРМ8ЯНД/1КН баКНО ОТ боЛССТМ-
те придобити от млки. уани 
и лншенмя. гзвттреха весело 
в*рх) своите понатагАшни гъза
ном И вжр.ту борбата, която 
те мислеха да подновят Пое
ното повече човек кзучва ма 
квдомците. томова повече по 
кита техния патриотизжм я 
герайсгяо". Страна, която ра
жда твкн-лв герои, н? умира.' 561*1-*

деализжм. за да докара тур
ската революция 
и утихне излаглнд от .Толрак- 
кардашлариге революционери* 
В 1909 год борбата 
ааки1к, за да докара фатална 

—13 година. И след 
13 та година борците 
отчаяха, както и хчес те не

БЯРОЯХурНч.А
о 1 1ш вей!щпг» --------

Яю-йм^м . 4--Г1мано-о ние на
вЗЖ-Пирми

Ши*
73»не се

24^се 2*Германия
«рити
•йена

Или |деици очудиха света с
ипумемята си храброст н сас

Iосята безаиетиа любов ижм
нещастната си родина. Вери 
певците коиго беха огишля
медната след могушаеам на

201|Председ. на У-щното 14-во: Р. Ц—> 
Задестпмк С кретар: Щ ({ <Щ1



г *
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*

ВЯРПбИСКД ОБЯВА— ДАВА СЕ ПОД ИДЕНЛ) С1ра ШШ1Ш 19«два*1
МШ 11Ц»Ч. .41 м^м I К■ .
мд« «Т 480 и . .р,г,д,м и А** егм Я06«КЧИГ>И| ■ кумапета м нурортнсти

сг.мд и е*»л дж*и. стро1Шм ■ ЙТДвАИА ОПЯ ВвЙМврАПА-
ялтвщялд яиодащ са срещу гара Справка: ПмдвМ ГмвГМв 
т*. нм*4 А? И* 4). 42, * «а
с»дад* 9 Сяврзхун 
екаад. Даря*. 556 2-2

ПРОДАВА сУ кжща Ар. ВИТОНОВ
«итоп Ьо Тзямя ЗВМ4

«див*га*яа Х1*г»ви/ч48 е го- учвгм ( Идашоп Гпмит. 
10« двор а о«ои1»а градим* подготвя слава учамив • ■*■ 
в ул Рлшвома XI 32. Спа турмемтв по ветаяатм Сари 

рлдуаочпв сицата ад ща «а ул. Бр Георгиева. № 2*.
517-1-1

тш«Н Ь 01. ЕЖЕ1ЯЕБНЯ НПМРНШШ1 ВЕСТЖ Ншт ит Ь И.
Мммхаа | » 1ШГ*’- -
прястаясзв пи

Мяяяя—т I и ом " дина !>' *-па, 
Ив хем. «а 3 месала 60 дгвя ’Г п чл I у на

зД -5-А

ПОЛОЖЕНИЕТО Общината за поевти
няването на живота.

3-ца .Калинка Кихайлова

3-н ЗСрисгт кЖлнгов
(Телефонни и телеграфни сж общения).

СОФИЯ 2 чвгуст. Бжлгарсхото прави 
телстео се отказа ог замислената постжп- 
ка по репарациите и реши ло да чама ре
шението на явл ките еипи. М-р Р. Даска
лов нем «л мисия, м-р Турлаков иемало да 
отива иикжме

СОФИЯ, 2 август. Балканския кореслом- 
деит иа в. Таи, сжобщав <йки ча сиоя вест- 
имк за бжлг. реката реларациоииа крива, 
която гой излага а дужжт иа заачерашмо- 
то комюнике иа «емдусжюммшиага коми
сия, като иагжквй, че предложената от ко
мисията проек то-конвенция ие била иещо 
наложено иа правителството, а требвало 
просто да служи като бааа иа разискване. 
Заключава тжй: както и да е, желателно 
е недоразумението скоро да се разсее чре» 
едно бжрзо подкачааие иа преговорите и 
действително всеко недоразумение между 
бжлгарсиото правителство и комисията по 
репарациите може само да усложии поло 
жеиието и да бжде вредно за нит ересите 
и иа длжжиициге, и иа мредитоомте, тжй 
като репар-циоиата проблема можа да се 
реши с техиото тесио сжтрудничестао

СОФИЯ, 2 август. Маиедоисиия федера
тивен иомитет получи следията телеграма 
от Лондон от своя лредстаяител Юцукоа: 
Междуиарод. комшия за мира ч_е шейна 
по маиедоисиия «жпрос за сжз 
самостоятелна Македония и зг ■* жщк- 
ие бежанците по домовею им л д онро- 
яителстаото иа общестяого на иаргдите.

ЦАУИ» РАД, 2 ааг. Сжюзните комисари 
издадоха следното комуиике праз послед
ните 16 дни гжрциге започнеха систематич
но да засилват войсковите си гарнизони а 
Тракия които ст 2 дивиз -и станаха 4. Пред 
вид тоаа лочодеиие иа Гжрция, с.лкомици
те се виждаг поин/дечи да вземат необхо
дими предп- зи гелки мерки за защита ма 
неутралната зона.

На граииц та е прлтена ваче фргиско- 
брмтаиска кавалерия. Под ьейно прикритие 
ще се ежередогочаяаг сжюзните войски, за 
да бряият а случай на нужда неутралната 
зона.

СГОДЕНИ
»-2

г=

По повод ствтшгта ш под 
горкото иглени*. почетни ■ 
брой У 23 и*
28 ими т. г. общинското д- 
прзалеиие ян моди и дддем 
често яд следните негови те-

Лясковец
им от

II РАЗПРОДАЖБА
Гю схгив язгмваяето ма. пущай • ^рвзпрглвжбв 6* 
щвнеяите ся гго«и яа яа* «яех* цип само аа яечамго 

Проднавм елши д«ама*сям по мом а система а ар 
Рвзлродвжбат* стам * баса'яхнат* ми. младши се 
ерему яротесгаягсхата наряд* &7—1-2

Не напущайте случая)

.«сгрени. м осветление на гряж-
даяегвотт Г1рв тоид кметство
то тдчаявд. не я дп днес ие е
получело отговор от . иряии
телството.

Софии

Мииистру фямисиите.аа голяма евтения мм
* ВД5ЛНЕНИ ПЛАТОВЕ 1
г иа ааажирсдмо имсии цени.
Щ в М«(*иа« В*. Пммммя прметмгма иго г'игмо « амтеста» Р
Н част* сж***** аигаайоиа мааао «-.дряраин ип Н
■ САжаршсимг. мрввм иа о »•* гмин от иар- ■

Скждо гнета е греда им с
непоносима, особено иа свест
ните продукти от ожрее необ
ходимост хдаб, весо и раба. 
Грдджт е наводнен от аршижл- 
ци и проходеше. Като ориста- 
мищев пункт износа при* 
най много скжпогияга Н-до- 
1ю.кг»ото • месата е големо.

Руското изложба в Нжжкато гимназия е
дачата Та има следните отд-ли: 1) художествен, 2) рж- 
УИУрЯН* коделек, 8) заиактчьйски. 4) работи иа .детска-
та ааймммчиицд*. Флора и Фауна иа Египет. На 6 август в 
Неделя 10 часа сутринта в морената градина ще бжде рим

589—1—3

За зааа.иаве спокойствието му- 
идио е да се облей чя овреме
положението. Молим нарежда
нето Ви да бжде спрей иало- 
ср иа брашното, месото и ри
бата. ако не вмело, го поне 
С 40*. . нияче оолоаи

грам лотария
•го ше

ХХХХХ ЕЛЕКТРОМЕРИ •-х\хх
к

Изпитани от барнеисио.о Общинско Елен- V 
трич. Отделение и удобрени от община!а

се влоши нца повече 
Следват ^подписите

ме иа
Софиа.

Мииистру председателю, 
копие ииивстру финансите.

Имоса и едри* и дребния 
добнгжк предизвика неверо
ятно повишение цената на ме
сото Ако така се проджлжв- 
ьа, ше стане недосгжлио ме
сото м местното население, 
мшото сега се продава по 30 
лева килограм, с тенденция за 
повишение, защо го много за> 
купувачи иа дзбитжк за Ца- 
[411 рад сж плжзиала пр селата 
и мкупуват тахива по басно
словни йени. Лсбитжка се яа 
мв1ява, ще ялетжпи още по- 
(розиа счжпотия. В скржзка с 
•ом е и скжлогиятв на хлеби.
Ие зад о вол ст вата в масата се 
подхранват и засилват. Моля 
вслушайте се в тия наши до
несения и дайте вар.-ждамие 
да се заджржа от износа на 
храните и добятжка поне 40% 
за местни нужди

Следват подписите, 
София

Министерство Земледедв- 
ето Държавните имоти. 
Копие министерството иа 
Вжтрешяиге работи.

Общинското управление по- 
ставево пред настойчивата мол
ба на гражданството за Нама
ляване цевите на хранителните 
продукти издаде заповед зв 
нормиране цените на месото 
и рибата в разиер както сто
лицата. Сжщо се проучва вж- 
проса за нормиране цените иа го
стилниците. Тжрговаите и ри- . 
боловциге недоволегвуаат за-

X хЕЛЕКТРОМЕРИ У

може да си дисгинн в< сми грамианин на
най-износия цена от Бодрос Кюркчняи X
срсшу хотел .Лондон* Ъ**

> • • • ЕЛЕКТРОМЕРИ хх'.XXX

582-2 3 X

ТЖРСЯ ДА КУПЯ КЖЩА
светваща св от 3 4 «тав. 1р«днемитото ■ Д*г*и- 
За аввдвияя чроа рядандаата иа .Варно*. По«ця# аа N. N

376-3-3

пиши I шгиккд тика шии ПАРИЖ, 1 август ежобщават от Цари
град: в Родосто се дебармират бсаспирио 
гржцни войски. Техния брой е иаджннал 
25 хиляди души.

РИМ. 1 август. Тахи сутрин Краля прие 
иа аудеицмя г. Факта, комуто а«хложи от
ново мисията д< еже-ааи «збиипт.

Г-и Факта си мпажл правото да отго
вори. нерва се, че той що приеме да сж- 
стави новия кабинет.

ЦАРИГРАД, 1 август, в неделя в Смириа 
грждкия военен комендант Стергияднс про- 
вжагласил автономията на областите оку
пирани от гжрците.

Амшм. 1 ю Хюмт. и. 12.000.000 - осин резерв, мпитов.
Цсмтр. СОФИЯ, уя Леге 2 Кг.«и ВАРНА. ух. Цхркгрвдска 21

т0 с
ВАПСА СОММЕИС1АСЕ IТ А Ь IА М А

1шти лн пи. Ш.Ш.Ш - Рввм дн ги. ЯВШ
ИЮЙОГИ, (О мп... • ч»»»—.-. смя—• »■ Ит--—

Ьям .411 ши 1ШШ ЕТ ЬШ С|1В1ГШ1( М1М
■ Нит,.., *,я..т..а, В..Г.., X,П.-Т-4-".

■ си-тия джрм»**.■•му, Р) I«•»««■! аарасаамдтт* ■ 
КЗВ/КРШВД ВС1

м нав-ваиоеая усяоиия, яете •

1ЕГАЦ!>N1

Иякаскраиг * шковпфаие ма по-шиа а яр>'н тдрп**-»*
Иаоаашаяяе и издаване на ченоас среку Ьллгарит» « ч)*' иид. 
Пмсмсиаи а гсдсграфичссам преаохл «•
Издаване арсаитяя пасма 2
Влогове по КРЕЛИТОРНИ СМЕТКИ по споразумение 
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с •% годишна лмхм ^
Спаиааляа стокова служба; аокумеятм. «редят*, вдрн«нтии н ар -з 
Засмя а лева а чуждя вддутн.

ЦАРИГРАД, 1 август. Вмпрекм успокое
нието иа сжюзните чомисари относно безо- 

на Цариград, ллзса семейства иа-пасиоста
пускат града и бегат кжм М. Азия заявя
вайки: по добре пр . кемалистите, отколко-'Воачнм мажвдвян чанове оращ В т а я и я -

Даряуаяра" еж аяатяма Вее врадвамотм. то при гжрдмте.

ЦАРИГРАД, 1 август. Английското пра
вителство официално заяви, че нема да пре- 

иеутралиата зона. Вследствие на то-Решите в „Вари Поща“ постигат целта ей- мине



г
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ирлото тоя революционер и страха, който 
изпи)ват от такива дейци гу>ии бжлгарн, 
явно е, че убийството иа Ипао —"~~яя е 
политическо.

ва у в ре >44 а двете пехотни английски дру
жини са отегпени от тази зона и отправени 
за Чатапджа.

Влизането на |гржцката армия в Цари
град ще бжде сжлроаодено с сериозни ин
циденти.

Турското население е решеио да се сж- 
протиаляза. Много трудио ще бжде за гж- 
рците да поджржат реда в Цариград, в ко
йто лротивогржцкото настроение от сега 
още проявява признаци иа безпокойство. 
Опасяват се от погроми над гжрциге.

БЕРЛИН, 1 август. .Берл. Тагеблат сж- 
обсцава от Одрин: в Одрин и в цяла гржц- 
ка Тракия се забелязват голеят приготов
ления и войскови движения.

Гржцкото правителство нееднократно е 
З.-явило, че поради ажтрешиото положение 
в Гжрцкя борбата с турците трябва да взе
ме решителен характер. Общо убежденне 
е, че военното движеииа в Тракия ще до
принесе за ржрешаеще на източ. вжпрос.

ГжрцсГе ще се опитат да разрешат из
точния вжпрос с оржжие, Защото дипло
мацията се оказала иекаджрма.

Гржцкото население в Тракия посреща 
войските с еитусиазж л и е убедено, че ско
ро ще се постигне гржцкиа идеал завладя
ването на Цариград.

ЦАРИГРАД, 1 август. Днес по обед ке- 
малисткото правителство уведоми сжгпа- 
шеиским вжрховен комисар, че ако гржц- 
ките войски форсират Чаталджаисмите по
зиции, кемалис ките войски няма да оста
нат безучастни, а ще иастжпят кжм Цари
град срещу противника.

Британски войски проджлжаяат да при
стигат от азиатския бряг, спират са малко 
в града и бжрзо потеглят кжм Чателджа.

щото ще губят затом се на
ляга възприемането решението 
на общинския сявет аа задяр- 
жане и странаТа 30—40% от 
продуктите ара наеоса и да 
се наложа обща иормиревка а 
цел ата страна защото в* проса 
е от важен социален характер 

Молим пждного Ви сждейс

Онази вечер вржшайки се ат гар* Раковски зв 
Хасково, бившия железничар, сега комисионер Слаа- 
чо Тонев, е бил напаянат и изтезаван от трима яу- 
ши разбойници. По пжтя те се качили ма каруиата, 
в която той е бил единствен пжтник, иа когото се

Хасково. При
твие за постигане ефикасен 
резултат. представили за пжтниии, отиваши в 

ханчето на 9 километра наруиаря сирел 
конете, а пжтниииве еже Славчо Тонев поели пжтя 
и се отдалечили.

Когато се почувствували сжвсем осамотемм в 
тжмната нош. те насочили ками и револвери 
кжм него и поискали парите му. Той извадил порт 
фейла си и им дал малкото пари. които имал. Не
доволни обаче, те го отвлекли в храсталаците, сж- 
блекли го и претжршували най-шателно, но не на
мерили нишо. Озлобени от това те са прорезали 
корема му. за да го принудят да каже каде са па
рите му Тая операция вжрху коремжт му билв из- 
вжршена три пжти-и когато най сетне не сж 
чили повече от това. което вече са ез*аи. прост
релват го с револвер в гжрдите и го оставили 
лейки, че са свжршили с него. Обаче — стра 
нещо! — куршумжт рекуширал й* обгорил гжр 
му точно над сжрдието. а раните по коремжт щ 
не сж брпе джлбоки. тжй като Славчо Т 
поряджчно количество тлжетини. които го заишна 
ли от куршума и от ножовете на разбойниците. Но 
измжчван от тех, той паднел в несвест.

След като се свестил, той станал, тбяякок дре
хите си и проджлжил пжтя си за Хасково, кждето 
веднага постжпил в болни шета

Живота му е в опастност. Предполага се че 
разбойниците са сжзряли Славчо Тонев оше не га
рата, когато се готвял да заминава. Той носел един 
вжрзоп тжрговски документи, които разбойниците 
сметали за пари и за това са го. 
вжрзоп именно са дирили. Не го намерили, звиха- 
то Славчо го захвжрлил в храстадашпе без те ва 
забележат.

Следват подписите.

БОРСА
Офия. 2 Август г -

111аг йгапцц
Ню-Порк
Лондон .
Париж
ИтлАМЯ
Цар» град
Ромжния
Германия
Прага
Виена
в.-Пеща
Холайдия
Югославия.
Белгия .

735 — 736 - 
1361 - 1369 
750 - 754,
99 10 99 7)? 

112 60 113- 
24 101 24 70 

412- 
---- 401 - 42
410'

810 820

1298! -

[фВ-ПНШ • с
еже много добро вжзнаг- 
раждение тжреи Васил В. 
Поппов ул. Нишска N9 4

_________ 686—1—5__________

„ТАСКЗ“
та^я
гони

Гвоздеи за 
веднага слщс

обуща дос 
о и цели ва

СбКОШСЛ, У#(ап VIII
ШЬегЦааи 39. 565- -3—3 V

ПАРИЖ, 1 август. В-к „Еко де Пари11 
съобщава т Атмм : погвжрдива се новина
та за дммеииато па гржцмиге войски в 
Тракия. На този фронт са пренесени две но
ви гржцки девизни

Гржцкня глземомомаидующ Хаджи Ане- 
стис е пристигнал в Тракия. Генералния 
щаб, който се намираше в Одрин е преме
стен по близо до Цариград, де го се правят 
бжрзл приготовления за една нова офан
зива. В Царигр д владее големо безпокои- 
ствие. Смглашенскмт з комисари са обжр- 
нали внимание иа грздцлия представител 
вжрху този факт, който сжздава тревога 
и вжлиеиие.

ВШ-КЙОШК
се дек (гад нае. «ежду Еяк 
сеногреденото шосе н морето 
ма 4 0 мля от града. Има ая- 
томобмлно саебщен.е. За сп- 
равма пра адвокат Н Б Вял 
манто, ул ,х Стамат- № ,1.

536- 3—3

ХРОНИКА тх> цел сж мплормн 
лодки — моторми ■ обикио- 
венни в пристанището. Лодки
те ще се движат при нова сис
тема .влмим—* и на рейс, аа 
принасят по 500 человека Ня 
всеки 20 минути ще 
дове лодка. Наети сж и дв#п

Учителска коления Омоли!-
ското учителско д-во в града 
чн прибра в местчата III про
гимназия 25 души учители от 
цяла Бжлгармя на летуване, 
кдто км дава безплатни легла.

Приети са учители в коло
нията. коитчз страдат от ане
мия и неврастения.

3* идната година бжлг. учи 
челски сжюз ажзнамерява да 
разшири гази колония, като 
приготви по-вече от 100 легла, 
за да иоже да се даде вжзмож- 
ност за отмора и лечение на 
повече страдащи учители, ко
ито биха използували морето.

ма аашяааввз-ваЕша 1333^0

I дшмшш и
1 иим 1шц<пи Идш |
2 прмом»: от 2 до 6 часа |

след обед.
I |ямца И, II ■

(Н)вмата под бамята). “
аа «*-*-» вазиЕзвев 

по случай из 
ввлванс, раз

кошен авот в най хубавата курс р 
тна иостиост на гр. Варна при 
.Трааата'. Сансиноградсмото шо 
се. сАвтмщ се от КЙ0ШК. 0В0Щ 
НА ГРАДИНА и ЧЕТИРИ ДЕНАРА 
АМЕРИКАНСКО ЛОЗЕ. Целия 
о,36 докара Споразумение : Сто» 
Михайлов, Шарена, 2 570 2 3

бюфета — той .Галат»* и
.Шуменската бирария*.

Увеселението ще иочие от 
8 ч. сутринта и ше трае до
12 ч. получощ.

ЦАРИГРАД, 2 август. Според мнението
на тукаш^иуе сжгллшенски среди, специал
но английските, еди 
корпус с лесиина би защищавал укрепени
те чаталдженски линии, <л с подкрепата на 
флотата би иг.огжл д бие вжв фланг гржц- 

армия. Вследствие единодушието меж
ду Италия, Франция и Англия, двата итал. 
беталиона, които квартируваха в Пера, са 

разпореждане на главиоком. 
сжюзните войски генерал Харимтюи. Вяр
ва се, че в два дни окончателно ще могат 
да се концентрират необходимите 10 
сжюзни войника.

Тук се очакаа пристигането на британ
ски войски от Дарданелите и от о-в Малта.

Цариград има изгледа в ден на мобилм! 
зация. Отпуските на войниците са 
теми. От азиатския бряг ежедневно 
чат кжм Иаталджа джлги ар , илерийски 
пони. Утре се очаква пристигането 
английска ескадра в ежегав от 
крайцери и толкова супер 
нали котва в Босфора.

Ако гжрдите успеят да

I десетхиляд н сжюзви
Снощи камерния гсатр по

причииа на лошото време от
ложи своето представление ва 
гази вече. Ще бжде игрива 
драмата „Сафо“ • а 
щински театр.

Продава се
ката

Ф-

оставеии на Ий/зомбага ма г им Иммояо
аа Всеки, който що годе се 
интересува от изкуството, тре
бва да посети изкожбата иа 
гищ Манолова

Тя несжмнено е един от

|И
Понастоящем окр. Постоян

на комисия разглежда постаь- 
пилите общински
бюджети от

хил.
и училищни

ГатШе е!гапд$ге оиржга^

Наскоро ще почне разработ
ването нз новообразувания ок-
рлжен овощен разсадник !-----
с. Кюпрюкйой провадийско, за 
който има

тадш редки н интересни таиим- 
тм, които мзобрмяааг на оавт- 
но таи живи струя на новото 
а жмАИта » тази тжшм-ваишв 
на замисленост, които силно 
трогват, вжлнуват човек* «г 
говорят м високото и вечното.

Нейната главичка ,етюд*

3 V*гял (йеид р*гмп««х) сЬегсН*

т^пад^ге
(аизз! си1з1п1Аг) Ггап(а1зе ои 
ЕеУааНпе. бетап<1ег 1а 4(гес- 
Иоп<1е 1а „Уагпепзка Роз(а".

524 - 3- 3 "

премра- 
сз вла-

КО-

тр

г ласувани кредити
- Ма една!07 поет' яниага комисия 
6 Линейни общините 

ДРеднаутн, пус-

и -от
— 80000 лева.

Временната летни т п. стан
ция Белчипски бани е открита
ог 27КЖЩ пора: 

вена нетния.
С две или
три стаи и 
ну х н н се 

гмрем за постоя има, срещу 
приличен наем Оправна адми
нистрацията за С. Г.

с
преодолеят сж- 

противата на сжюзахците при Чаталдии 
Гжрция ще ьлезе вжв война еже Сжглаше- 
нивто. Тукашното турско

юли Т. г

Павел Софроиим*. руски бе-
жянец задлгнал от квартирвтг 
на другаря си Ив. Танонинкня 
всички вещи и избегал. краде
ца е бил посочен на полиция
та. която го е арестувадж.

рг“ се чуветвумт сжпяшска
население е из

вънредно вжзбудено. Прокламацията иа 
генерал Хариигтон внесе

школа и доста ежджржателеи 
и многообещаишг талант.548-4-5

малко успокоение.
Ревизията ма аш

ни вжрху питейните завед< 
е прнАЖршема, поред»
акцизното у-ние е в ежетояяье 
да издава патент» за второто 
полугодие.

.„™ОФИЯ’ 2 авгует- Вчера 'т°П"Чата бе 
потресена от новината за убийството на 
бившия войвода Илия Темитов зГяка - 
известен революционер.

Убийството е станало в местноста Гю- 
рипа , Неврокопско, ногата войводата се е

б«»ЩиГ вечерта У »оиа « от полска ра- 
бота Като се знае ролята, която играят в ми.

Младежко Нултурно Просее 
гителна Група при варненска
та демократическа оргатизеиия

находяща се на ул. .Любено
ва- № 2, 9 стаи » пералня с 
добре уреден двор. Справка 
Портово Управление, Псртоя 
Калнтвм Друаев

празн трескава приготокденпк
за излета, които ще даде на 
6 Т. N (неделя) В ЖИВОПИСНА
ТА местност .Кмрйнтикапг, за

553-3-5
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Варил, 4 Август 1Ш гоя.«оя- *«. ЦЕНА 1 ЛЕВ 30 ' Брой 929.

вярнепекя \ Важно за ВарненциШрота сг«^“й:
I Давам под нави нова построй- им« мот в май хуйямтв курер 
| на свободна от жилищна коми- тна ввстмвст м ги. •*»*• вра 
| с»я да* стаи и салон в двора Твашата- Екксммашкзсвата «аI «.«^^ГГЗйГйш-

тан • гр щу маеиа. Сгйразуиен НА ГРАДИНА в ЧЕТИРИ ДЕКАРА 
падини при Панайот АМЕРИКАНСКО ЛОЗЕ Цамя мат

елов Споразумение гтсиемо 
Петр Пе*>ав бира.оия 

Шумен

Ф •щу
мляскат 
Ан г
Л;>м 
юоите

а I

Киош- * 36 А«к»м Сяарацвмм: Став 
а7, ^> з Мвввшлвв, Шаррвв, 2. 570 3 3

С АМ или 
три стаи и 
кухня са

цена ул тдрсм за здстоямио. срещу
.Владислав“ до черковния дои приведи навм Слраа111 адви. 
Споразумение в бараката. 565-2-6 г Г

_ мат раци ята за С. ». на-ух

КАШАпо елши заминадането
ми зад грани- 

п рода вам собствената си 
Р А К А на износна

шлн пя» Ь И. ЕЖЕДНЕВЕН ХМвМШ01Е1 ВЕСТВНК «шил ти** Й. л ца
Б А

АРвианаит! зя 'дка гт-рлз 1- >ч , Обааяаияя ■ .>
л 5 мвсеш 100 дева; за 3 месена 60 депа. приставеха по I кеп нШ лв квадратен

ПОЛОЖЕНИЕТО |1аВЯ^13-ца ЗКа.чинка ЗКихайлова

З-м ЗСристо ЗНя.нгов

СГОДЕНИ
568—2-2

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

СОФИЯ, 3 август. Сжсбщеммето иа един 
с олич ”н в*к, че м-р Р. Даскалов бил пови
кан да се заамрне от Германия не отгова
ря на истината, тжй като иа последния е 
дадено нареждане да замине за Париж % 
вржзка с репарац. вжпрос.

В минало го заседание ва об
щинския ежвет се чете прото
кола на комисяяиа по разда
ване ма места на бездомниците 
в гр. Варна той ежджржя след
ното ;

ц. ЛясковецПарна
;е==ь

Г-ц* Хрисула Дтанасиус
— В —

Общинага разполага с око
ло 2577 места (не по-големя 
от по 200 ка. м.) прасната нз 
окрайншнгте на града.

Условията, яа които требва 
да отгоиаря бвадоммика

1. да е заселен преди 1-й 
януарий 1919 година,

2. да ие иряте

Г-н Хараламбн Ласкаридис
-* ЗГ0ДЕ1 И »-

594-1—3 СОФИЯ, 3 а в уст. След заминананато иа 
м-р Омарчевски унинерситетск. криза всеки 
ден ще очаква езоето рдзрешенне.

На професорското тело била предложе
на следнята 6азо за споразумение:

Правителството ще остжпи по есички 
ажпроси и ще амзприеме исканията иа ака
демическия ежвет, но при условие, че част
ните доценти, които за< мат отговорни по
стове в партии ите организацен щом се иа- 
мер-1 техен заместник веднага да подадат 
оставките си.

Академия, ежает стои иа своето стано
вище и не приема подобни резерви.

Упрааляющия м-вото на просветата в 
отежтетвие на м-р Омарчсасмм, м-р Томов 
води преговорите иа горията база и вераа 

ХХХХХ ЕЛЕКТРОМЕРИ ХХХХХХ се* чв постигна споразумение, при кое
то положение университета ще се открие 
иа 1-й октомврмй.

ЦАРИГРАД. 1 август. Журнал д* Ориент 
ежобщана: от 3 дни в Босфора между Ру
мени Фенер и Зексия бушув з един грама
ден пожар. Жандармерията, подпомогната 
от населението е успала да ограничи по
жара в областа иа Налбзиг ч шие.

Втори пожар ие по-малжк от лжрвим е 
I избухнал в горе та пр • „Мушмоля. “ Жан
дармерията и селените от околиоста упо
требяват усилия дл ограничат пожара

Пож ра проджлжава. До се>а са изго
рели неколко стотни декари гора.

\ Варна Бутияс

I[ ЗАХАРИ Д. ХРИСТОВ
АДВЪКАТ

НМ ГО

той, пито женя му дом илиПремести писалището си из ул .Мария Луиза', 
(йод еоенния аяуА)- Теяефеи Ке 354 3 4574- жилмшио место, клдето да е

бмло ■ сгряната. 
3. да не годишен до

ход за днучлемо семейсгно 18 
хил. лена, за три четнре чл. 
24 хм. лева, 5—б чл. 30 хнл.

ПРОДАВА СЕ ПРДЗД10 МЕСТО 304 Н.
иа упмците: „Оборище“ и „Раковска“ 
V уч. Споразумение Стоян Николов 
комисионер.

лв а нагоре до 36 хил лв 
ЗАБЕЛЕЖКА Лице, което 

е ирятежавало след 1 януарий 
1919 г. място, яан жилите и 
го е продало, не се смята за 
бодо)

Лица заграбили общ. места 
и отговарят на изброените в 
§ 1. условия ще бждаг лега
лизирани, н за останалите ще 
се вземе отделно решение 

Раздаване на местата става 
чрез жребие.

Застрояването греба да за
почне 3 год. от сключване иа

593-1-5

9
Изпитани от Варненско о Общинско Елек- 
трич. Отделение и удоСрени от общината

А X
XX

ЕЛЕКТРОМЕРИ
може да си достави всеки гражданин на 
най-износна цена от Бодрос Кюркчияи

582-3-3

Ах
срещу хотел .Лондон“8 X

X
XXX/ • ■ електромери ХХХХХХ

II дргонора.

РАЗПРОДАЖБА Кржчмн не могат да се ст
роят на раздаваните мес а.

На по големите застроени 
пра-

По случай изселването ми. луиям в разпродажба 6а- 
калскйге си стоки на иаЛ ниски гени само за неколко 
дни Праккмм слщо кжямакеш по новата система и 
Разп^одажбата ст*вл в бакаднчцзта ми. нзх 
срсшу протествнтсквта вмрква.

Не напущайте случая!

лр здания обшиня та 
во за нормйровка.

Може да се ипотекира по
стройката.

Протокола урежда всички 
юридически отношения между 
бездомника, общината, наслед-

ходшца сс 
587-2-2 ЦАРИГРАД, 2 август. Вчсрд сутркита 

край границата проаз, езе едни инцидент, 
който, обаче и: отбелеза сериозни после
дици Току що ежобщааат за друга една 
схватка а околностите иа Курфали, гдето 
едно отделение гр.тцка конница се опита
ла да се промжике в турска територия и 
влезла в контакт с турените пагран. лостове.

Гжрците б 'ли прогонени. Носи се слух, 
че този инцндект е взел по-широки разме
ри. Подробности л.псват.

Концентрацията ка гржцките войски в 
Тракия проджпжана, безспирно и трескаво 
следват сжглашенгннте иорск приготовле
ния. В столицата иастжпи спокойствие осо
бено след обнародването та иомуникето иа 
сжглашеиското главно командувано.

След 3 дигани джждоае днес отново 
итстжпи хубаво вртме, което благоприят- 
ствува за военните приготовления.

ЦАРИГРАД, 2 август. Сжобщават от А- 
тина: Представителите ка великите сили от
говориха отрицателно на нотата на гржц- 
кото правителство относно окупацията на 
Цариград.

Свккан е коронен ежвет. Очаква се пра
вителството да вржчи втора нота до силите.

Черкошнско Спест. Зоемдтелнд Каса

Обявление циците и пр
Мхсгята се дява-, на бездом

ниците под наем за срок от 
100 год.

Годишния даем на ка. ме- 
тжр се определя по разряди.

Ог получения «аем община
та образува специален фонд, 
който се изразходва изключи
телно за благоустройствени це
ли за съответните квартали.

Този протокол, от който 
ние даваме само кратки из
вадки, е на една общ. коми
сия ежетояща се от г-да Зл. 
Бржчков, кмета, общ. ежвет- 
ници: Г. Ангелов, Ф Храстов, 
К. Тодоров и К. Стоянов.

Общ места, конто ще се 
раздават на бедздомнициге са 
следните:

1. в турските пробища 223 
места с угвжрден план и 100 
м. като се изработи такжя;

2. между салханил и тур
ските гробища — като се из
работи нов план — 238 места;

3. до новите гробища се
верно от шосето Варна—Доб-

с. Черковна, 1 авгусг 1922 год.
Черковненското Спестовно Заемател- 

но Д-во „Орало“ обяьява на ннтересую- 
щите се. че ще произведе тжрг на 13-й 
август т. г. от 2 до 6 часа сл. об. за 
продажбата нз (300) триста кубика джр 
ва за горене и (400) четиристотин куби 
ка ддцшета за строителен материал от 
наетата ни гора за изсичане на Дамна- 
лийскатг джржавна гера „Момин гроб“

Тжрга ще бжде на определения склад 
до самото сечище с първоначална цена 
на кубик на дървата 80 лв и на строи
телния 300 лева.

Жеяающате да купят от нас дърва 
се умоляват да се явят него ден и над 
дават, като внесат 10°|-, депозит на пър
воначалната цена.
591-1-3

ЛОНДОН, 1 август. В камаратл на общи
ните Л. Жорж заязи по повод усложнени
ето на източния вжпрос. "> гржачото пра- 

е уведомило английския представителство
вител в Атииа своевременно за намереиия- 

да предприеме акция срещу Цари-та си,
град. Английския представител поежиетаалОт Дружеството нк.
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БУДА ПЕЩА, 1 авгус > отговаряйки на Вчера. 3 август кжм 8 и полов часа двамата с»умВм мшм «о *г г;

една иитерпелация м-р председателя граф братя се скарват наново. Алексанижр отишжл в »*• • е»ш с^г«р ■ 
Бетлеи за* в и, че ромжн-днте не са били по- !близката бакалнииа ла си купи свещ. Озверения

|) иш 1« * ^ 
•сч«м 

■ «

Отвикани да окупират Унгария и че те са на
правили това по собствено желание, за да 
осжществят един отд :аиа замислен проект. 
Романската окупация нанесе 120 милиарда 
щети на Унгария, вжпреки това р^мжнско- 
то правителство ие престава още да изис
ква окупационните разноски.

БУКУРЕЩ, 2 август. Тук се констатира 
един нов случай от холера. В Бесарабия се 
констатираха два иози смжртми случаи.

ПАРИЖ, 1 август. Сжобщават от Лой* 
д< и: компетентните кржгове сметат, че вж- 
п >Са за ориента и Таджер ще дждат от
ложени за едиа по-сетнешна дата и че ре- 
пграциоииите вжпроси и тези за междусж- 
:ози. договори ще сжставляват предмет на 
разискванията, които ще станат на 7 август. 
Вероятно това сжоран«е ще бж^е прели- 
м .нарие и ю ще се последва от друго, в 
което областа иа преговорите ще бжде 
значително разширена.

БЕРЛИН, 2 август. На в-к „Берл. Таге- 
блат“ ежобщааат от Одрин, че в Атина 
надделяло мнението да се изостави плана 
за иастжплгиие кжм Цариград. Аигл. гемер. 
Хариигтон ще има тези дни среща с глав- 
иокомандующия гржцките войски в Тракия.

Съобщенията за схватки между гржц- 
френски патраули иа Чаталджа спо

ред в. Берл. Тагеблат“ се погвжрждават.

ЛОНДОН, 1 август. Гжрция е обявена 
за заразена от чума и холера.

ПАРИЖ, 1 август. Сжобщават от Атина: 
нотата вржч^на на дипломат представите
ли иа Англия, Франция и Италия на гржц- 
ккя м-р на вжиш работи г. Балтаджис, е 
идентична.

В мея се отговарп отрицателно иа ис
кането иа Гжрция де окупира Цариград. 
Нотата прибавя, че . войска ще се проти
вопостави на всеки опит за иастжпление 
иа гржцките войски кжм Цариград.

ПАРИЖ, 1 август. Коментирайки ежби- 
тията в. Ган пише, че територията на Гжр
ция ие треба да обхваща нито Одрин, 
Галиполи, мито крайбрежието от което Бжл- 
гария се нуждае.

ПАРИЖ, 1 август. Поанк^ре уведоми о- 
фг цишн! английското правителство, че ще 
отиде в Лондон на 7 август.

БЕЛГРАД, 2 август. По повод 
стерската криза в Италия е обявена обща 
г-нтршна стачка, която е обхванала цчла- 
тг страна. И ержбеката криза се превржща 
в джржгвна.

БРЮКСЕЛ, 1 август. В лондонска а кон
ференция по репарациите Белгия ще се 
представлява от Ионис и Гаспар, които ще 
отпжтуват в Петжк.

ЦАРИГРАД, 1 авгус г. Сжобщават от Мал
та: последния британски полк, койхо се на
мира тук, получи заповед да бжде готов 
за заминаване.

брат Матю го последвал и на уямша изогза* иу 
нанеежл силен удар с нож в гжрба

Алексанажр се обржша. изважда револвера си 
и с 6 вчетрела поваля рождения см брат ижртав 
на земята. След малко и той сам се струполва на

п* ага» * ч
1Т

а е ***«I

и
п ■ ■улицата.

Тихата до това време улииа . Пжлноклаяеи- 
чева" се изпжлва с народ и стража Ранения брат 
плександжр бил отнесен веднага в болница га. не

Ве- е

Арестуваш п
живота му е в опасност.

Една женска свада е стенала причина да се
■ Чдадат две жертви

На 23. 30 ■ 31 ай*. «, 
» Г*-* 
■ Мп.ХРОНИКА мете .о». еж

Лице близко из прав::телст 
вените кржгоне САсбщава. че
м-р Стамболийски щс се за 
рлрне в София как 15 аа 
густ.

X ЛЯЩ, се ЕО
.Си. Коиствитмя.“

Предугревщмг са 
ПАлиоаощякца « слуги, 
дящм се а разви Ч1.*ии за

— #а се 
ааЗ каио време « 
удостоверения, и «то 
се издадхт ог видна 

за второто »ллуи 
яротпяга случая ще 
сгаиат актове а бе;

в
в р
4 «урс ши ушрж*

у-л Ьотля Н. Дуиев от х*р-

На м-р Турлавсв е дадена
почивка, която гой ще прека 
ра в Костенец баня.

Вчера сутринта той замина 
зз Ст. Загора, кАдето щс се 
бави извее 11.о време.

г г<
Изровете щх е

В в

М то ка войната се е спо
разумя ю с дирелцийт^иа тру 
девата поземелиа собственост, 
щото от отчуждените земи да 
сс раздават ао 30 'декеря на: Ш г кд. да

вя сн офицер в на по ■атеяилка а фр»—о. 
дейсгьующите при уво.'1е«се-!Змятив е 
то им в ЗЯП'^ьТ\ .

Извсжбста бе 
а курса. н« 31

ките и

От«рм се чг*■

БОРСАИ
е»»», з Атуо нааТС Н1 I

ЗОм лв шпеаат ■ 300
Кзванреден еждебен с*6ор 

е свикан ка 6 т м в неделя 
в София. Ще се разисква и 
вземе решение по закоаюяр 
на м-р Яч"ч з* САвоустробст 
вото с който се пост *жр 
ху САдийскгтз несменяемост и 
независимост

Ог неволно дни ис.мвгртг 
от ресторанта гри ориморскв- 
^ градина стачкуват. Искат 
увеличение на заплатите си

На иестото иа стачкуващите 
постжииха нови р*6<чп*ц*.

Неотдавна по нареждайте, 
на г н кмета, спедвл* а кожа 
син 6с трАгаала по вест» 
фурни с цел да опре ле и кос 
ту е ма.-а цена ка хлеба

КакАв е резултата от дей- 
носта на горната комисия им 
к- й познае.

Гражданството века 
думата н.

ФР е*
7»- 763 — 

1374— \Ж- 
771 — 776 
102 - )03П
123- -

в
7 V1 Занмс» виоис; «Ггаюа

1Ьр«грима п им
Ржюиигд! но р -

19*Ко. гм*с<шж лектор ог м.
* •» фг еж. Сг. За . ч«а 43Ь-

- -35
432

д.
5 ««- 5 Неща 6*211 - *

а. 27 •«*
.Пои,- ки; 2» . М 

:трн ао вавпз е вшри 
трува аа 57 I 
ТАр Кмр-л* -
9 Вари

И-Тссиввв. 206
НИТО

ОБЯВА
Г|

фреяша взм. 6в пран 
да рммдя зшямш ■>

т
1ГТТНГ-,ИВ срещу вааргар* Ьа 
се акгхасяраа ■ с исптДО* 
те ме

Рвфярямлми при семейство 
Итш. Зл. Бр.вччов тел. Кв «л

ма-1—1

, е &«'« 
сво 1 Вар 

) (1П1 мх «'» »* 
• С*ДДО№ п,. имем 1СМ 
ип- Прв.змжд. 70—100 МГ 
р« м »и. Носгадш и“’"* 
- Ботеео. «90-М

ог:

9
■града ив

на мини-
К Кургу.вв Това е

•> света веIV и* Ору.
лл я\
гедлост Грузмшм. Той
тагж» вчера в град* п и щс 

хзящг*г а летрив 
з аетлиг

ву Д«М
а кар гуоа ас «-

да чуе

Н ’Ш6Шдаде с.
0б_.«жж

Днес. 4 август. пристяга»
в град.< ни онДОскп .Сш^р: 
клуб,“ който И1 6 
ройза футб леи мач с

Вигжм п г Кургул* е.
> к требил да е

ДЛ се

ч; «тт:;
<л вМсищ х гребял 
ао:-.*г»

ааг. уст-

ш-я спортни клуб ,Вл1Диса»а“ 
Тай като и Ек замкт г а брода яс 

грдгсз.' в сее ■ р^зггас* бо 
* гха ие

Двата «сгуба
разполагат с добри в.? пити “йК

место ул. Владислав № 57 
Ф- Варна срешу коопераи 
.Пчела-. Удобна за всека 
кжв вид професия 
лжлга и 3 широка- Спора
зумения Н Петре* до бара- 
ката в 6а кал на Ьр. Кирчев*

552-2-3 _

ре«в-
ранн играч», ежетелавието о- 
оещана да 6адсДвойно бротоубнйпво. вест • угтмотл 

рти НОедио от <*мк- »ред ввг>
ШУМЕН, 3 август. В махалата .Кж.лника “ а 

Ш*мен жицеят двамата‘братя Матю и Млександар 
М> нчеви в ^на кжша. известни на гражданството 
с мето Минчоолар. Единия от братята е 
другия живеял в незаконно сжжителство. Послед

ни ереечите ««ш а удави. Засгужава
да ос чу? тзи аги ш клип- 
га рула XI

Убиецжт •: г*
5 м.Д-во .Инвалид ите даде иь

женен, а топ» в весела в XI общ
театр пес са г- .Убякал- от 
Шандар фоя х«е;

рич, като се изработи нов план 
— 256 места;

4 между болницата, града 
и казармите, като се прерабо 
ти угвАрдения план с оглед 
местата да имат 200 кв. мет
ра—432 места;

5. между казармите, тжрг 
у-ще и д-во .Грозд“, като се

участието иа г-да Ив.
П. Димятроз. Вл Тмжпфа
лов. М Двимт|чл 
в др. под (кждйо^тяото а, 
г. Ис Даниел.

преработи плана
6.ивицата между казармите 

и канала, при ноа плаи 112 
места и

774 м.;
е ял 21 т. х вл

в 1раа«п кражба е мчлнпца-А
та аа йв И. Кеошоя от с

През една нощИ7. ивицата между 
лозята от

канала и 
„Кокарджа“ до гра 

дина .Рай“ при ноа план 442

ш от с.
Отрита е «4- И 2. 9 стая я пер»*** е 

добре уреден деер. Спр«*“ 
Портово Управление, Порто* 
Капитан Друм 5У-*-$

в м. г«
лоякспемя шожЬ »г 1ряя* Д«тод Мяня» я Ия» Вмовместа, или всичко 2577 места. чехош худоашщщ, 
друждаа*- чевдште авттв.

(ТВ яд
С‘А,‘зв4т едни каиш



I
!Варна, в Август 1922 год.Гв*9 «V ЦЕНА 1 ЛЕВ Брои 930.—

ВДРМ6НСК7Я голям* евтения «м
м-. ■„ — __ _ __ I ВЛЛНЕИК ПЛАТОВЕ I
I 1л\1 1 ■•VI I .:гят—-.гг- I
I 1\Л11| IX ” ~...
Ж * . Я* ^ ■ Руската изложа в Нжжкотв гимназия е

ТяИИЗ • 1Н I) I) 1 *Г ‘ -) рИу-
д 3) »*чаягчгАски. робии ва .детсм- 

Флчо* а Фауна на Тйиогг ! и Ь штусг • 
*уг «в-* я моюлгта грели**

ОТКРИТО. 1к 0. ЕЖШЕВЕ1 И1МШдМ1Е1 1ЕГГШ Мини ШМ а, аш I 1Ю |-50 да «шргггя ь.1* 
ярмстоаски по 1 леш к, а, «а

1* ш'л !Лчйй.: I
Неде** 10 чз'
грян» » 4 1 г>NN

1К0 »«*■; 0«»вт ■ и сдм го
1(0 лш. и 3 блз« р*«-

ПОЛОЖЕНИЕТО
Фцмя В, В0КЕНФУ0 Оепефомим и гспеграфии 1 жобщишм).

СОФИЯ 4 август. Репарациомата коми
сия излезе днес с ново комюиикр яо повод

яос-
лздията нота, с моято се искаше доплаща
нето на 112 ймлисм *л. фраицуми фркн. 
В тоаа сизл м<»и« комисията, след като 
поменааа да отказ* иа правителството да 
изплел*' пр<)енто ои&е .цията и а я след
ствие и« гласуването още от камарата лак
та да данжц. те - оято е била ела 
дневен ред, иай-сетио аследс 
телиото даржаие иа правителството 
иошемие исканията иа репарац. колим смя, 
последнита е замаяла, не се отнеса до сак- 
отвените правителства иа великите 
от които 01'*м инструкции и ако то у доб
ри т становището й ще приетж 
к дим те предвидени в мирния договор.

РУСЕ, 5 август. Ромжмекото правител
ство е п >диоа*ло рекламациите. < които 
иска да се вжриат иа Роижими 40 вагона 
цистерни, адети по време иа-аоЙиата от ма
шите войски. След направената щателна 
проверка иа тоаа ромжисио искано со о от
говорило от наша страна, не такива цистер
ни у нас ием .

ЦАРИГРАДСКА 8 18-19.
отказа иа р.’амтслст ото а» идпж

МОТО» ЗА КРЯКАШЕ НА ЛОДКА 5 К. С.
Доставка от сяпадз. Нагоден за асекаиаа лодка. Моитм- 
роака в 10 ашнутм. Годен за всена цел. Минимално изра

зходване на бензин. Извжнредио евтин.

ВСХЧКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ
И ИЗОЛАЦИОННИ ТРЛБИ

отряца-
от-

600

Доставна от енладф веднага.
1Т мжм сам-

Зле засегнат.рг Г-ца Хрисула Атанасиу

Общвнлрите ми ся зле а«- 
гиати от нашата статия „Об-

Г-м Хараяамбм Ласиармдис

т-« ЗГОДЕМЯ в—

зя-а-*
щината и поевг:1"я«лисго на 
живо та*, затуй с *« изпра
щат гелегракизг. с крит-» са 
се обжрнали к.ки министерст
вото на фаяапсиите. м-р пред
седателя и м ра па ♦емодглис- 
тО, копие миписзерствчт.1 в*, 
треишип* работи, мг » н»-е 
нтлечагзхие'в брой г 3
то*о.

ЬургасВарм

3-ца Лмна ЗЯак 3[инхас 
З-к Лисим Ъос. Зерон

ма 6 Лагуст т. 
обед в г р Еарма

СОФИЯ 4 август. Белградския в-к Три
буна от 2 тото смобщааа, че се е ежетоя- 
ла конференция в министерството иа .жит
ните работи ло четимчесяия н.лрос В кон
ференцията са .зели участие освен ержб- 
ските делегати и експерти, които се заажр- 
наха от Поидои още и Любомир Нощни, 
помощник иа м-р. ка ьжиш. работи и Д-р 
Мирослав Янко., директор иа политическия

г., в Ъ часа слел

Поздравленията зи* се при ема-’ в сифгог-дта 
5вЗ—2— > ВарнаЦариград

Оощинармге 4ИСМГ. чг С 
тези телеграми се изчерпа* 
технага грижа за прехраната и 
поевтикунамсто на живота нжв 
Варна. Те може бь смятат. че 
са ни ежкр/шати С тези теле
грами. Нимл тов* Са кай-елл* 
ниге аргументи м обшннари 
ге ни за зашита, че зе са лей-

МАРА Р. БРАТОЕВА
и -

« ЛкЗВЕН Д. ЧЕРВЕНОВнш отдел.
Представител на Стандвр; Ойл Коипани Оф 

^Ню-йори за Проиади Мечата 
СГОДЕН Л

Иа тази пжрв.9 конференция е и правен 
обстоен и изчерпателен доклад от делега
тите за нашите работи и е разисквам вжп- 
роса за преките преговори с Бжлгария по 
вжпроса за бжлгарската четник, акция.

я околия

ВарнаСилистра
601-1-1

стяуза.ш зл :.Фс-а М’Т> агнето иа
живота

Какво искат с тези телег^ 
рами ге (<т м рите? с едната 
се моли ч е-то да Сждс счрен 
и.зиоса нз брашигяо, месото и 
рибата, ако не иш(ло го по
не с *И1° •. С другата се мо
да да се ззджржа' от изн->са 
на храните и добитжка поне 
40‘*.о за месг«и-нужди С тре
тата се иска сжщо и общ* 
нормироВкз в ис-ита «трача.

Е. добре, когато кметство 
тб отправяше, тая телеграми 
то не знаеше ли, че в него
вия глас и в неговите, акс ще
И ко.1ениирсд/>Оппаа МОлби »»я«;-
малко желание имат г да ми 
ниегрите от днешния кабинет 
да се вслушват, особено кега 

касаг за ул-спенве жиьога

Варненска Еврейска Община
-ЩАРИГРАД. 3 август. Воеипите и стра

тегически приютокл ин. иа сжюзимтя сили 
са привжршеии. Параходите са готови от 
даете страни иа Цариград и чаиат заповед.

Според сведенията иа сжювииците а 
Цариград, гржцни е войсии концентрирани 
от Одрин до Синекли се изчисляват иа 
20,000 души.

Генерал Харингтои ачера издаде запо
вед да се засилат наблюдателните лостове 
по границата. Кжм Чаталджа днес беха из
пратени нови конгигеити французин, англий
ски и италиянсии кавалерийски отряди. Те 
заеха полиции ро протежение иа цялата 
граница.

ЦАРИГРАД, 3 август. Вчера край Ча
талджа стана ново стжлкноаеиие между 
гржцк ата и турската жандармерия.

АТИНА. 3 август. Правителството пре- 
пор лечи' иа шефоаеге"иа отделните армии 
да избегнат всякакви стжлкиояеиия с сжг- 
пашемските войски.

ПАРИЖ, 3 август. Френското правитеп- 
сво предложи на Римското и Лондонско 
правителства, да протестират заедно против 
■роипамираието автономията иа Иоиия.

БЕРЛИН, 3 август. Специалния пратения 
на в. Б рлнмер Тагеблат' в Одрин се иау- 
ч-ва, че гржциого правителство отлага за 
втори пжт прилагането в изпжлиеиие воеи-

ОБЯВЛЕНИЕ № 1521
гр. Варна 4 август 1922 год.

Настоятелството на Варненската Еврейска обши- 
на обевява на интересуюши е се, че в четвлртак 
10 август т. г. 6 ч. подир об.. в канцеларията на 
общината при еврейското у* ле. ше се произведе 
тжрг с явно наддаване отдаването под наем на сред
ния магазин от доходното му здание находяше се 
в 1-й уч. на ул. Переолог до> синагогата.

Поемните условия както ,и всички други тжрж- 
ни книжа, могат да се видят;'в сжшата канцелария 
всеки приежетвен ден преди обед.

Залог за правоучастие в тжрга се изискава 
от определената джрвойачаяна цена 8000 лв.

От Настоятелството.

10° о

496-1 - 2

Варненско Окржжио Трудово Бюро

4^ града
Толкова ли трябва да са 

проСтн тия оСщичари. или »о 
искат да избег-

ОБЯВЛЕНИЕ № 4411
гр. Варна 3 авгу:т 1922 год.

Обявява се на интересупщите се, че на 7 того 
в 9 ч. преди пл. в тжржната зала на Варненското 
Окр. Финансово У-ние ше се даде на доставчик 

30 винтера за ловене на риба по

4
такжв Н1чин 
ват упрецлте ва гражданство
то, като си омаят ржце е с 
някакви телеграми до глухите 
министерски капии-.

доставката на 
доброволно сжгласие.

Залог 5% за правоучасие^в спазаряването 
Срока на доставката е 10 дни след ежобшени- 

ето че тжржния протокол е утвжрден.

Гражданството иска да 
кжде, на 
ср чзветаува 
ай власт просто иска да се

знае
кое нйоше в Варна 

общ. власт? Та-

От Домакинството.595-1 -1



т.у >■г

*ро* взо.„КАРМЕМСМА П«ЩА"Стр. *.

Ш«-глина,тукашната борса бе от 45 до 
52 лв кривата, житото от 75 
- 87 ли. кривата, овес 30 ли. 
кривата и ржж 55 ле. крииита.

Музеят ще бжде отворен и 
неделя на 6 август от 3 — 6 
и половина ч. (де», ги

МнОГО от ебонитите при об
щински* стол се оплакват. че 
хтаба кой го купуват иа обед 
и зя вечеря, се е губел от 

|ш**"чсто, предназначено за 
поставяне в него хлебн

ия акция срещу Цариград, сжгпасио реше
нието пето от иииистарския вжаот под ШИ1
продсодатолстаото на прала. Сдщия 
ежобщава, но са аапочиаги проговори меж
ду генерал Харнигтои и Хаджи Аиестис.

и
еже нного добро вжанаг 
рождение тжреи Васил В. 
Поппов ул. Нишска 14 4

506-2-»
БОРСА

< 4 Акгуст 1922 п
ПАРИЖ. 3 август. Сжобщамт от Лон- 

дгн: Л. Жорж >наи а камарата ма общи
ят та, че миитаресо.амите см ли са проемтм- 

[ваиато иа една ко«фарвицма а

3200--------
16.---------Ню-Йорк н нш8л \т752 —, 

1375 —75(ТЛондон
Париж
Италия
Цариграл ■» -
Ромоних
Германия
Пра: *
3*«вД
Б.-Пеща
Холандия
Юг ослааии. 
Белгия

7ьо - 
102— 
146-

р* И С1
иоато ща приежтетауват представителите 
иа Цариградското, Атинско м Ангорско пра- 
аитапетаа.

НЖП I
праска: ат 2 А* 6 каса ; 

емд обед.

767Л|лала*а. като са с «а»<-
103-реимс да заминат в странство, 

исо.-бил* трудовата си 
ще требва Да се от- 
г.авната д*фс*ции иа

148-ио ПЖК
.1 •виност.

20- 
430 —2021 !я«м „дилавиа1* а и

(■увзмта под вопптш).424!РУСс, б август. По станалите преди не
волно дни две емелповии в Ромжнмя се сж« 
общдаат следните подробности: По линия
та между Аудещи. Чопля и Кжделу са 
сллодирали 86 вагона аауиицми, които би
ли продлдаии иа едно химическо д*во зя 
разредя вай е и използуване иа металните гукашната община благодари 
им части. »“ наследниците из п койиия

Експлозията е станала вследствие ра- варме^кн гражданин Д-р Ге* 
•ложеиието иа взривните- материя ли.

Другата екеяловкя е станала в пазар- и:е наследници с* подарили 
мите иа 3 пионере-ч полк в Фокшаии. Из- ' м в полза < л градската би>- 
бухнал 1600 кгр. дим >мит иа прах Цялото 'длотек/ т-Яж» ома мжрде 
казармено помещение било вдигнато ама ценни *лигн 
вжздуха.

При проверката иа войниците не са се 
указали иа лице 30 души, освен тЬаа 19 
души били ранени, от които 15 леко, меж
ду тях 3 офицери. Анкетата устдиоа. па, чс 
известна отговорност за експлозията носи 
полковия командир, който ие проявил дос
та тжчко внимание за пазене ма взривните

Н4СЯТ до 
труда, от гдето ще очаква! за »-»8 25

ПО СЛУЧАЙра -решение, ьжз основа на кое
то ще им се издава и п„аюрт. 20.:- 

1-ях
ай ки зад гранн- 

ца продавам собствената си 
КАРАНА на износна цена уя. 
.Владислав" до черковния дом 
Споразумение в бараката. 5б>з-.>

Библиотечния комитет при
БАРАКАПРОДАВАМ на отлично 

Владислав № 57место ул. 
гр. Варна срешу кооперац. 
.Пчелв“. Удобна за всека 
кжв вид професия 5 м. 
лжлга и 3 широка. Спора
зумения Н Петров до бара
ката а 6акал на Бр- Кирчеви.

452-д~з

ДЕОЕТАЖНА КЖШАоргм Парусивднс 1а туй, че ие-

се продава в ул. „Хдр 
чева* 8 зад II уч при нного
™ износ ив цеив ~~—
Споразумение улица ..Кавал

563 2 4ска ‘ X* 19На 19 август се швжршват
10 годишна артистичча дей
ност «и талантливата артистка 

Анла Скокан, от които 3 
години посветени изключител
но иа Варненската сцена. На 
1У тото ще се сасгои в са 
лона К. Райков — Лада една 
Скромна юбилейна вечер в ч< ст 
на Амда Скомам с участието 
иа самата артистка.

Варненско Училищно Настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 576.
гр. Варна. 4 август 1922 год.

Ооивявл се на интересуюшиге се, че в поме
щението на Варненското окржжно финансово управ
ление ше се произведат тжргове на 16 август 1922 г 
9 часа преди обед по следните предприятия

в) С явив конкуренция:
1) Белйосване и изказване на пжрвоначалните 

училиша и Ш прогимназия и боядисване с блажна 
ооя прозориите и$ училищата „Св. Климент“ и „К 
Араоалжиев,“ с приблизителна стойност 44213’30 лв

2) Ремонт на пжрвоначалното училище ./1н 
тим I.* с приблизителна стойност 45045 лева.

3) Доставка на училищна покжшнина (кофи за 
вода канчета за вода и др*) за пжрвоначалните и

«прогимно.иалми училиша с приблизителна стойност 
418г6 лева.

1ЛИ.маг

Запреш-л посеви
.Дяволит*. Довечера 

Камерния тезтр ще представи 
сомед!

СОФИЯ, 4 август От всякжде из провинцията 
пристигат сведения за лошото ежетояние на летни 
те посеви, което се джлжлло на проджлкителна1а 
суша. която ако проджлжи оше застрашава с око 
нчателно компрометираме на всички летни посеви, 
а така сжшо иа тютюни и лозята От Хасково сж- 
обшават, че всички летни посеви са окончателно 
компрометирани Сжшо ежобщавет и от Пловдив 
Сведенията за лозята са обезпокоителни Сушата 
ако проджлжи известно време, ше компрометира 
и реколтата на гроздето. Редко друга година се е 
случвала подобна суша Иапоследжк тук таме са 
паднали джждове. обаче много слаби, за ав напо
ят заежхналати почва Загубата от сушата ше 6ж- 
аат твжрде много чувствителна.

Франц 
• „Дяволли. играна 

в София

л (вестнат:
Молиар 
в н-р»дния геагжр 
С грамаден успех

Приставащия: Вчера от О 
деса пристигна парахода ,Гк>- 
линесим" натощреи еже суро
ви КОЖИ.

С парахода приетминаха и 
1» д>шм руснаци, които 6я 
тат от 1’уснн. Тия руснаци са 
строго карахтирани, поради 
ту*., че идват от холерична 
страна.

б) С тайна конкуренция:
3

4) Ремонт на пжрвоначалните училища и Ш-в 
прогимназия с приблизителна стойност 55512 80 ле

5) Канализираме на нужднииите при пжрвона
чалните училиша» „Св. Наум.* .Отец Паисий" и 
„Св. Сава Ангеларий“ с приблизителна стойност 
55630 лева

6) Доставка на чинове, катедри шкафове и др 
за пжрвоначалните и прогимназиални училиша с 
приблизителна стойност 95350

Залог се изисквало 10°« за всяко предприятие 
по отделно в банково удостоверение.

Гжржнкте книжа са на разположение всеки 
приежтетвен ден е канцеларията на училищното 
настоятелство, а в деня на тжрговете в окржжното
финансово упра 
602-1 — 1 \

■
проижква като сянка без да 
докосва вят«ре(.и:е иа богат* 
ге м спекулаигнт?.

\ Р.го там е всичката виха иа 
общ. власт Тя мека да слу
жи иа послоамцагх и вжлка 
сиг в агнето цело. Бай от те 
м тели грам и деннооа иа об 
шината се ограничава а след
ното, да ие иахжрив витереса- 
те вв кожодерм и сяекулаиги. 
Цано става и за най голекне 
простак, осебеио от мпов*дга 
ет 28 юдей т. г. под Лю 51Ь. 
с . ежто се нормират цените 
иа »ссото и рибата

.лесо говежд»- 24 лв. ое 
ие-ико 26 лв овче 1» ял. би
волско 18 лв. кок 18 лв.. 
свинско 40 ли., спин, мас 5 >

ХРОНИКА Отпратя контрабанда в пра
стапящото Помнят «и.ателитс
ни. че преди нсколко месгцн 
е сама силна буря грдцкмя па
раход . Алкивиаднс* 6с пре- 
1жрпил гол е ма вария срещу 
мАкастиря „Ся Коаиггантии* 
Парахода получи чувствителни 
повреди и заради топа от то 
г^аа и до днес той а на по

Пристигнаха вчера н града мг
прехсгд4Т(*ля ,>а народното 
САбранве г. И. Атанасов и г

леваКр. Попов, председател на со 
фиАсхн та община. Те у.рг
нел.лв сутринта ще гоиорят 
«а публично ежоракие в тсатр 
.К Раи,, ъ* на, тема „ре
аарации.с и

правка в пристанището
Тази поправка ил парах да 

сжщевременно е саужа-та за 
«Ши маскировка, за да може 
да ‘се ажрши ^Грез 
■ олей контрабанден износ на 
най рахтилни С:оки.

Зоркото око на нашите <Ашт^ 
ня митнически власти ог 
колко време стелело какво се 
вдрши около този параход и 
ом ден капи; а на ч,

™ Ду. кт,хи. 6»аа м. 
ловен в моменга. когаго щял

хтя блок *.
вление.

Туиащивя македонски кг ма
гет по огпразд&упането ма И
лян Д'‘н благодари па птички 
ония Варненсчи грамаачн. и, и 
то са се ошамя ка оф^пи 
алянте гк-яачи иа комитета да 
пркежтетвуват а редове е иа 
шествието.

ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО. 
II Варненски Сждебем Приети

:.арах.да

ОБЯВЛЕНИЕ Мк 3172. В допжлненис обквле»»^
п д.Л; 1)76 публикуван») в Джржаиен весгиик брой 

Ля 83 от 28 VII ншесгяаам на ннтересующите се. ие пр°* 
дажбата на едно^лозе, находяшо се в Варненските 
месгвоста „Сотира^т» 12 декара и 835 кв. м. от

облагороден^ Американски пржчки 3 декара, с 
7 декара, с^есгии стари пржчки 1 декар и ос

танал» го 2 декара празднй место, при ежееди Донка Не°*
1 ава Шишманов. Никола Вжлков. Михал Скудев. Ле- 

онди Андонов, Пет. Костадинов. Андрей Атанасов. Андои 
-4одорж и пат, е почната на 29 юли т. г. и ще проджл
жи до 29 август 1922 г. 5 ч в. и с прааоиадлаиие 
в 24 часа $%

Горфя имот с собствен на Ташко Велияиов от гр- 
1^арна продава се за джлга му кжм Варнеи. Тжргов. Стро 
йтелна банка

Пжрва цена 30000 лв. ^
Жсдающнте да купят имота могат да превеждат ийя- 

жата по продажбата и да наддават всеки 
и час в канцеларията ми. .

ТО I и
ля . синина 42 лв . сало 48 л

лозя.
които

Риба кай 15 ле,, кефал Ю 
де . пнеа 15 лв , скумрия 2 
ле. парче, иаарня 8 лв кгр , 
щука 1ь ли, шаран 12 де., 
бяла рмба 22 лв 

След като 
иормнроака, заповедайте да и 
дете а видите к. к се ти из 
пжлиява, при все че та отго
варя добре на спекуланте**.? 
интереси

Казахме, общ. власт е една

Деледесег на сте «»т раз
даваните на писигната и иле 
графна кореслонасмшя при ту 
каймата теле» рафо « щеиската 
станиня са наоустьа.ти раб-ка
та си. порад* туй. че мши-

и.»раход|
е ааеето с 
игалиячем!

да внесе по кг-нтрабанден на
чин около 30 тенекии чист 

ратни други сто 
иа по-вече от

лова,
спЗшт 8'»*., М

ткте нм са ежижршт^ю малки к*' |ж^и»ащи 
и ведостатжи-н и прехраната * 200,000 
им Корсснокденцията се носи 
с няколко дни «аккенгиие

лева
.‘алопениге стоки са конфи

скувани я а ержзка с сделка 
:а са аресгузанн няколко лищ 

Ммтнишчите
Общяиатд нормира катог- 

рама месо 1» лв. овче и ко 
зе. а 24 лв. кгр

Вчер.1 касапите ие клаха вс*

власти са п ди- 
контра

ко«:о ощетя- 
чувстватглно.

Хвала иа бдящите 
кн в-тдетн

самка, а от свика- иема глуп
ци да се плашат диес 4атуй 
всичк »:е тези деяния ма об 
щин) та са едни баанаи на мс
Сечива

рите на една голеЩ 
бандиа мафия, 
вала хазната

говеждо.

приеже: -.н деиради туй. че определената но
рма бида твжрде ниска Каса
пите са

митвнш-
«отова да вреговаркт гр Варна 31 юд)ц1922 гол.

Псчотнииа „Зора*‘ Вармв е общнвзтд Ь^рСй. Вчера ечммхд.7 н* И Сждебен Пристав; Д. х. ИваМв-„598 1....1

А .
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ЦЕНЯ 1 ПЕЯ ЗЬВарна, в Август 1923 го*.Ге*. IV •Бро* 931.

Руското изложба в НмхаТаТнмшня е открита.
.

ВЯРН©МСКЯ
Ти има следните лгдели. 1) худоксояЬв. 2) рж- 

• ..делен, 3) пилитчцйск*. 4) работи иа .детска 
та аабаминии.4*. Флори и Фауна ма Египет На ь ая1уст и 
Неделя 10
трапа и таПОЩЯ сутринта н морската градина щ..* Оди* 

Гй9
ра.*и- 
~4~ 3

)кмщд солидна едноетажна
•т 5 стаи сатен. пуш. париш, иаба иптипеси аса* 
т.еяна и вада. сбд* «гМда ■ дир 606 и а. СЕ ПРО 
ДА ЗА 6а I посредница. Соораауаечм ■ едщата ааица уя 
.Соаолсва и .Раамсаа* пгап V участва.

китни ТШМ Ь ПГ. ЕЖЕНЕВЕЯ ШОРИШОВЕЯ ВЕСТНИК НШ ШЮ! 5. Л.
ОВавявивя I ао . л^л I . ирагеи с.н 
прястаясам по I пи ти луна

м една година 1ЯП ята, 
км; та 3 месена М лева

Дймяиит I
1 и 6 мссеиа НЮ Г,06 1 »

=4= Кжм здружение
СИ идущата учебна 
рнаат акушер, ки у ■и.ьиц и (]«>• 

фии, 11лаидца, Варна и |1л*иеи с 
цел да се подготвя: акушерки за 
селата.

Н) ждага от акушере** и >мо.ц

ПОЛОЖЕНИЕТОГ-ца Естер Б. Леви

Г-и Марко Б. Сабетай 
сгодена

006—1—1

■ дина се

(Телефонни и телеграфни ежобщеиим).

СОФИЯ. 25 август. Председаля иа миии- 
стерсмия ежвет г Ц. Баналоа тая ям: прави
телството още и • се е занимало с послед
ната нота иа междусжи»и. комисия.

Днес в 11 часа пребиващите в София ми
нистри ще имат ежаещ.иие по нея.

М-р Стамболийски ще се тавжрие след 
десетина дни. Той е в течение иа вжпроса.

СОФИЯ, 6 август. В аудитория № 46 в 
уииа ртитета е открит иаажиредиия конгрес 
иа еждиите. Конгреса теседава при таирити 
врата Втети са мерки да не се допусне ни
кой в аудиторията, освен делегатите, кни
жата иа които се [контролират нам тормо. 
Ще се вземат тажрде важни решения за 
бждащето иа сждийсиото ежелоаие и джр- 
ж 1ВИ ТО лрлвоеждие. Особено обстойио ще 
бждат разгледани ажлросите а саржзиа с 
отмеиаа <ие иа еждийската несменяемост и 
дру ите закони, които засягат стабипиоста 
иа еждиите и интересите иа прадоеждието. 
По асичк а изг еж да, не ежди-те ще напра
вят една смела крачна ижм защит», каито 
иа своите интер си, тжй и тези иа право- 
еждието. Решението иа еждиите се очаква 
с голем интерес

СОФИЯ, 6 август. Сжобщааат от Цари
град: М-ра иа вжишните работи отпрати до 
сжгляшеиския вжрховем комисар едиа но
та, с която протестира против лроклами- 
оаието иа автономията иа облаегите оку
пирани от гжрците Високата порта смята, 
че този факт иема никаква юриднческа 
стойност.

ь> , що. - ЛОНДОН. 5 август. В камарата иа об-
г щ-"-те л. жоРж, отговаряйки иа разни

ш, и П тая ни заяви, че а момента иа изработ-
<).■■«» 1*. ване аерсайлскив договор иевжзможио е

" " г»4с|Ч1 <■ -р ! било да се фиксира точната сума иа репа-
к. > . н, н, >- »>• рациите, затова ст. нали грешни, но тряба

>"««* >-« ; да се предпазваме.ш>Щ’1 ме се еджа. • * е;
ТО т.т дд «-| ПАРИЖ. 4 август. Говори се. ча иа 15 

4 т : ,«Т4 .« "и ! квгуст ако Германия ие плати. Франция 
ще вземе строги мерки, които ще прилага 
постелепио.

Говори се даже, че ще се тури ржиа на 
частните германски имоти в Рейиск. област.

ВарвзСофия

у нас а градове и се та огхтиа се 
чувства и откриван о |»я 
у НЛН111.1 ИЗР (В злнжлин е.
Ф«-м .ои.гв.тна нужда м . 
на хигиената, на I имения 
ИЗ чзтгрин. твоти 11ел*1ИОТ 
ба-.х\ чг * нзшагл д.грани се пре- 
арркскц ннниратива ч реф ;*-и 
откриват се нови институти 
предварително проучвай?. « иЪ- 
лготов*а и

Г-ца X ри супа Атаиасиу 
Г-и Хараламби Ласиаридис

ЗГОДЕИИ •

394 6—3 М,
•ах та-

Ьургис е. о-Вч».

семейство ивдн стоянов | ореван?
за техжмо с*.пестях ги. 
дож- »<«*• в нашни обч|г. т

*6 а

сжрлечно благодари на Негово Високо Преосвещен
ство Варненски Митрополиг Симеон за джржаната 
1му реч при опялото в цжрквата -Св Петка* на не- 
прежалимият им сжпруг и баша; на всички за по* 
анесените вении и издадени некролози: на всички 
близки, приятели и познати, които телеграфичес^и.

устно изказаха своите ежболезнования.

Нека се жаг, че см.*,о 
б*чат <1 акгжк-ски отстрзг 
аз акушер.

и ОТ
таумг. кога

гу мира и сгаЛили.-м; а п голсместО 
(цеил ии гатз, сЛужебе 
тет и пр.) и I акушерки 
то иал с тне мдшето о*

>Р«-

'или-
и кота-

ни. ■ чо се
И1ДИГМ-- -о |>Н"Ь» ду 1 у 
дз едзхае ламзатА <-т 
рзниолз.чм и-мчиина. —
гат те .е 01»зри нмродо поле 
да абота из всички акушерки и 
ио <ос ддд* Н-И4ГЗ у изс акушерска 
пр фе .и л ще . - И3.1НГИС и нане ри 
п.м /мющето и мкето в баитар- 

жимтт Иначе иема спипал, 
неиз ■ ирчклзии и нужда та се 
откривлт нови акушер ъи училт 
лш се вербуват повя мушеоки о» 
кзнли.итки сап с.кба ингелетт- 
тност, мнАрщи •»« сан» пдрвоиа-
Ч1ЛНО или

синапено и
№а всички които носиха тленните останки на по- 
Аойния от дома му до ижрквата .Св Петка", ма 
Шстнииите .Варненска Поша*. .Тжрговско Проми 
щлена Зашита- и др.. които изказаха своито сж-

ЧИ« И

мрЬстаия, сжшо и на всички роднини, приятели, по 
Вггатели и познати, които придружиха покойния 
рз вечното му жилише.

гр. Варна. 6 авгу~т 1921 гоа
От опечалените:

сжпруг а : Николина ; син : Любомир; джщери: И- 
*• мнка, Юраанка, Мария и Ангелина: зетйоае : Сте

фан. Дииитр. Иван и Ефтим. 609 1 ' 1

взине. I »а 
зя зжржз-
П.ОКМ1И 0 усн| <>р>4;,»
приложнао ка 
ние

н

т» и« труд и аиз-

Обявеното ежброние,
кмет •»?

>ето щеше да се джржи в театр РанКов. поради 
1езапното повикване на един от ораторите, за го- 
1мо наше сжжеление не ше може да се джржи 
I определеното време.
^-1 — 1 От Вари. Земл. Дружба

ф! НИ«

ЗАХАРИ Д. ХРИСТОВ
АДВОКАТ

Прмаста писалищетв си иа ул .Мария Луиза-

(под военния мяуй) Телефон А| 354 4-4 . Н

в
• I - Н1ЧИ318 6о-
и:м .пи* п; м- 

. <*о' о ;нч:о м

ТОЙ I го»и нз ор 
рба, оскетсн.1 от «е».!
никни И МГ.0 1И И1
■ОЖерно профпио 
у ма.- и ма 

11о №34
ге.кхат.-. »

АТИНА, 5 август. Гржцния в-м .Нуввпис 
предава спеднята телеграма от Лондон с 
дата 1 август: в-ците сжобщааат от Жене
ва. че В мизелос се измазал пред един аи- 

! гл йем мор сг.ондеит, че предприетия от 
гржцмата армия поход ижм Цариград е на- 
циои лпо самоубийство за Гжрция. Сжщми 
в-м предава следната сензационна телегра
ма, отправена от Атака с дата 1 август: за 
губернатор на Смирна е назначен Венизепос.

ПАРИЖ, 4 август. Сжобщааат от Цари
град: отбелезаат се схватии между гржц- 
мите войсии и турената жандармерия. Ме- 
ждусжюзнишмата полиция триб. по да се 
противопостави, за да попречи иа много 
цариградсии семейства да 'минат на азиат
ския орег.

ЦАРИГРАД, 6 август. Граджт е по-спо- 
иоен. Английски иойсноаи части заеха С.- 
Стефано и Саржкйой.

БЕРЛИН, 4 август. Заявява се официал
но, че имлер. правителство ие смета па от
мени сзосто станов-ще изложено з нотата.

ид.
574- са

фр в. векЕНФУе
ЦАРИГРАДСКА 8 18 -19.

МОТОР ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ЛОДКА 5 К. С.
Монти-Доставиа от силада. Нагоде 

роена в 10 минути. Годен )1а
и за всеиаива лодиа. 
всеиа цел. Минимално изра

зходване иа бензин. Извжиредно евтин.

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ
И ИЗОЛАЦИОННИ ТРЛБИ 7-2000

Доставка от силада веднага.



Ьрой 931„ВАРНЕНСКА ПОЩЯ“стр. а.
Параход „В.рпа- приошмла били смачкани. Линията била аадржсте- 

на от дерейлиралите вагони и пжтмиците от Новороси*ск 
от двето страни се трансбордират. Влаижт Д > колко живота в Рус. 
идящ от В рил, пристигна в София с 12 ч. е ставал иевхаможен, пои**, 
»ак снение. обстохтслсгюто че

да се разходи в гради »га , 
Нов росийск трябва да ваесть 
300,000 рубли.

(Това разправят работ ,я 
парахода.)

отправена до фраиц. правителство и че не 
требва да става и вжпрос даже за удо- 
в «творение фраИцузките иск.’ и и за *ом- 
песаиции. В иекои парламентарни среди се 
изтжива, че вследствие спадането иа мар- 
иата да се прекрати купуването на чужди- СОФИЯ. 5 август. Вч ра 10 часа преди 
те девизи предназначени за изплащане ре- 0дед 3 Пловдиа е избухнала стачна в 'тю- 
парациите. тюиевите складове и фдбрини. Стачкуват

Правителството е разполагало вече с В4ИЧИИ работници иа брой по-вече от 7000 
много малко чужда валута души. Преди избухването иа стачката меж-

ОАРИГРАД 5 август Според ежобщ - ДУ представителите иа рзботиицчте и гос- 
цариград. о август, с-поред ежо из поларите са се водили преговори, които не 

ния от Ангорската телегр. агенция револю- "одлр т<- резултати. Главното иеиа-

!ишя„ го гмитии вп-чни пм тиня платата с 50 . Господарите даваливиждат се сериозни военни ден.твия. Я1ред работниците владее големи вжз-
РИМ, 4 август, н-к „Корнере дела сера- буждение. Вжзможн • са усложнения, 

ежобщава, че италмяискнтО фашисти са да
ли ултиматум иа правителството, или да по
туши стачката, или фашистите ще се раз
правят сами с работниците.

БОРСА
ПчЪтч 3 Ачгуст 19?? лц

3170-Швсйцария
Нь>Иорь .
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромъимя
Германия
Прага
Внеяа
Б.-Пеща
Холандия
Югославия.
Белгия

3200 Н 
172-170

747)—
1367 — 
761 —

77Ь-
1392 —т

103 104 -
147 -
2350 

408 -
------32

147.5(
24»9ЖМ ве уволняват се членовете на 

II жилищна комисия Христо 
Попов, Никола Манев и В Не 
щерлнев. С същата заповед 
се назначава за председател на 
иа жилищна!а комисия Панай
от Чехлзр а, а за члеоае 
г-н Стоянов, Рачо Таиинов и 
Тодор Сираков.

За напред ще кма в Варна 
само една жилищна комисия“

0; крити са т. п станции с
огранач но действие от 27 м. 
м. в селата Снришкик. радо
мирска околия, при сливенски 
те бани. с. Микре Ловчаяска 
околия. Дичнли Таш Разград
ско.

412-

I Л - -3!
850'ЦАРИГРАД, 5 август. Последния пожар, 

който унищожи 300 кжщи остави без под- Пристигна в гралх нк про- 
слон около в 000 души. За по|уша:,а -ето :ф.сор Д. ЕигсмГ Д Жив, 
иа пожара много помогнаха фраиц. войски ’ йго в вторник вечер ще да 
и главно моряците от парахода „Ж-дарк“ х. глемо психично средства-

‘ление с нвй-оргннални програ- 
хипчшизлм, телепатия,

ГЕРМАНЕЦ предай 
уроци по

немски език. Споразуно 
ние ежедневно от 1-2 
и 7- 8 ч. сл. пл. ул. -Бог
данова 45

и „Едгар Киие".

, АТИНА, 3 август. В, размирните области !мзтнетизжм, внушение, четене
иа ержбека Македония действуаат 3 ержб- 
сии полка, формировани специално против 
четничеството.

Техиата задача е да се изтласкат чети
те ижм границата, гдето да бждат изгра
дени между граничните и действуващите и 
вжтрешноста войски.

Почва се планомерно и усилено дейст

ва мисли, ззпадно-еерссейскя
ф.-киризжм и п;‘ 603 1 2

Двучленно семействоДнес. неделя е последния 
деч от смесела та изложба на 
чехославашкше художници.

Оощ граждански увеселите 
лен излет до Галата — Ка
ран нита устр.-йза днес мла
деж. лемокр. организация. Взе- 
менчте мерки за превозване на 
ил.циците обещават едно прия
тно пъгугвне. Програмата е ед
на ог 1'зй-разн"образни'е

‘Аинмстерството на Народна
та Проснета съобщава, до ту- 
кач!наг.1 училищна инспекции, 
че у съпругата на Захари Сто
янов. Анааасия Захари Сгоя-

търси апартамент в центъра 
на града - 2 'стаи. салон и 
кухня при добър наем. За сае 
дения до редацнята на в-к

В IV варненска прогимназия , В Поща" за И М
има вакантно място за у-л 
мъж но пение, па местото на 
уволнения Г1. Манолов.

вие срещу четите. ьСЧ-! 3

ЦАРИГРАД, 4 аггуст. Говори се, че един 
взвод гръцка войска се е и тмкиал при 
Иаталджа на един усилен френски пост съ
ставен от сенегалци. Паднали са жертви 
и от двете страни, след което гърците са 
отстъпили.

ЦАРИГРАД, 6 авг;ст. Снощи тук се по
лучиха известия за и« ти стълкновения меж
ду кавалерията окпь Курфапий.

ЦАРИГРАД, 5 август. Военните и морски 
приготовления относно запазване на иеиа- 
рушимоста на неутралната зона продъл
жават усилено от сжглашенска страна.

Концентрацията иа гръцката армия в 
Тракия тоже продължава, въпреки миро
любивите изявления на гръцкото прави
телство.

СОФИЯ, 5 август. &чера б часа сл. об. 
един работен влак наближаващ гара Драл
фа неочаквано се сблъсква с едно стадо 
биволи, ко*>то подплашени ог наближава
щия влак 
тали да преминат линията.

Всичко това се е развило с светкавич
на бързина. Машинистът не е успел да 
спре влака. Станало страшно сътресение, 
от което 5 Еагона дерайлирали Два биво-

Еиатша .Ж-йт
1Чшвшко Спест. Зпемотшо шо

Обявление
с Черковна. 1 август 1922 год.

Черкй ненското Спестовно Заемптел- 
и ■ Д-во „Орало* обявява на иктересую- 
щигц се, че ще произведе търг на 13 й 
август г. г. Лг 2 до 6 часа сл. об. за 
продажбата М?. (.300) триста кубика джр- 
ва за горене', и (400) четиристотин куби
ка дъргета за строителен материал от 
наетата ни гора за изсичане на Дамна- 
лийскатг държавна «ср; „Момин гроб'

Търга ще бъде на определения склал 
до самото сечище с първоначална цена 
на куб«к н^ дървата 80 лв. и на строи
телния 300 лева.

)1'ел гащите да купят от нас дърва 
се умиля-ат да се явят него ден и наг 
дават, като внесат Ш|, депозит на пър 
воначелната цена.
591-2-3
К ИШК1СМ Сол'ко Общиси ||юкш — ИНваиИ

нови са чапазони известия ко-
от I, IV.личесгва екземпляри

V. VI. VII VII темчае от 
елчииемияга на Любен Кара-
нслои

Желающите училища да на 
бавят някои ог показаните то
мове да се огнесят до г-жа 
Анастасия 3. Стоянова- улица 
„Бзба“, гр Русе, Х« 75.

Учители, които са нрекле, 
л 'ли дейносга си като такнва- 
н ако наново постжпят на слу 
жба *ога.т да бждаг класирани 
вжз оснева на чл. 182 и 183 
от Закона иа Нар Просее «а.

и пищеието на свирката се опи-

Тукгшнд-.а сдщина с заяо- 
аед 518 25 VII е 
риа следни:е продукти:

Говеждо месо 24 лв. кгр.. 
пече и ко.«е 18 лв. кгр., би
волско 18 ле. кгр..
26 лв. кгр. о ниско 50 
кгр.. свинска мас 65 лв. кгр., 
с.1анинл 4^ лв. кгр.

С слщаг.1 зап вся се

норми-
1Я1

2 П-жлма «брана на бабите '.а 
дкуширгт чрез ефикасна и сгро а 
приложба иа закона ла нреслсли
№10 ИМ, |1311ЛШ<КН-:С!0 Иа КОЙТО
яа се вжа-южи на респективните 

авторитетни органи па ад * 
ора пяната, ам:-мрнз и ежлий 
ска влас .и.

3. Открива.«го ‘ .1 дкушсрск- 
училища да «тава и степенно, « 
оглед на нуждлте и условим 2 а на 
страната и с изискване по-висок 
образователен ценз от кандидат
ките

Ската, ф«л пие реката и всички дру
ги професии, които с упори:и и 
дллги борби са отбелязали 
жадни страници в история .;л .нд 
тия борби, са успели да нзвоюкдт, 
с«шес1венч пзао^рен^я а профе
сиите си и да се издигнат до фак
тори от голямо зкачениц в наши» 
общепвен жрвот. По т«я плт 
трябва да вхрвн и акуше,

Ний акушерките требва ча». до
скоро да се ор| Днизираме, ла сс 
обособим преди всичко в наша 
собствена отделна акушерска 
професионална организации слс 
специфични на нашата професия 
цеди, задачи, методи и искания и 
а последствие 
жем и координираме нашата бор- 
ба и ор1ан!<.тация с всички бл. д- 
ки и сродни нам професионални 
организации за достигане и реа
лизиране на по-общи и далечни 
пели н идеали. А гня наши спе
цифични задачи искания за сега 
могат да бжлаг следните :

I Урегулиране и стабилизиране 
положението на акушерките ог 
длржавата и общините еже спе
циален закон, приет е Народното 
ежбрание.

овнешко
От Дружеството илв.

'нлр-

ОБЯВЛЕНИЕ Но 1098
с. Куртдере 31 юли 1922 година- 

На 30 август 1922 год от 3 до 6 ч. сл- об.. Ш 
канцеларията на общинското управление, ше се лря 
изведе публичен тжрг с явна конкуренция, за 
ване на експлоатация следните имоти принадя^ Д 
щи у а Куртдеренска община за времето от 
гемврц 1922 г. до I септември 1924 г-, а ц 

Г) Обш. нива в местноста .Чангене Млан 
85 декара разпределена на 5 парцела

Първоначалната оценка на имота е 20 лв.

миря Л рибата:
Кая 15 ла. кгр , кефал 40 

ли. кгр., скумврня 2 ле. пар 
чето. щука 16 лв г-гр.. 
кйя в лв. кгр., бяла риба 22

’ ,л.а.

пла-
ч

В : мето на тнм 
Ват1енсьит«у сдружени лкушерки 

кенчкн 
/.жм сдружаване.

В го»« направл-нис ний апели 
рзме и към всички наши сдруже
ни и неслружени другарки, 
сдруженията на санигари, фелдше
ри, лекари, кжм всички г.рофс.ио- 
на.:ни организации от конфедера
цията на труда и кжм просветното 
и екз «гелно бждтарско раждан

искания пий
ЛВ. кгр. 11 др. 

ВсиЧките продуктпзчезнз-зокем колс-ккн и с;раната
1хд от ва-зяря

Комисията
копа за

да тжреим ча свжр-
имен

по прилагате за
трудовата поземлена 

собственост ошуждава за фо> д 
вллде-т- п. с ог общинските 

дения 2563
декар годишен наем. 

Чл. 125 от бюджета, отчетно^
за конкурентит

декара, като е 
оставила с тона на общината 
1520 дек за

закона за
предприятията са задължителни

Тържните книжа могат да се видят всеки 
съствен ден и час в канцеларията на обш- У 

Обш. кмет: 3- 
Секр.-бирник: И- С11

егво ча ни по крепят.
За Варненските сдружени аку

шерки
ползувани и вла

дения на последната.11редседагелка :
Ант Аврамова С заповед Хг 430 

на вжтр. работи и нгр. здра ; 597—1—-1
от м-то

I


