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Варна, 8 Август'1822 год.Год. IV ЦЕНА 1 ЛЕВ ' ВроЯ 832.

вйРнеискта Вторник 8 Август в Летния Общин. Теотрпоща г
Познатия хипнотизатор Професор Д Еумен да Жии,

.тули цяла Пирона с свояга природна дарба, минавайки през Бхл- 
гарин щс прс 1СТЗВИ единствен голет психически спеатаил
нзлни опи ги от: ма1неги(жм. гедеисихия, внушение в различни фор
ми, препра напие и Чстенис иа мислим, мнсиотсхн»,ка, хинютяажм, 
лично вниианме, проницателност и пр. и пр Всеки елин може ла е 
медиум. Всички опити ще се изнжршат с лица от Почшасмага пу- 
бшка под найчгр<)г контрол упражнен от комисиа ежегавена ог ле
кари и др. О 
Д Ьужси ле
нигетна лекция четена на бжпарскн език. ч всички опити ще Лж- 
дат обяснени тоже на бжлгарски език. «11 — 1 — 1

В»-мете си билспле от с«1а от слаакарниця .Маринов*.

КОЙТО

с орти-

гкринане на сш убийство импровизирано в тсатжр 
Жин и )дерен ледектн*. Спектакла ще «почне с обис-

ОЕчткоа тшт Ь 121. ЕЖЕДИЕВЕЯ ИЛООРМАДИОНЕВ ВЕСТ9ИК Рцшп тим 5, ш.
омивит I за една тозчна 1 .:с.-.а ; Мввввввв« г.<

месеца 100 лева; зя \ ■ . пристааскм по 1 . )>•*«*
А6«
за 6 те а с.я

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКААкционерно Тжрговско Индупр. Но
„ПЕЙЧЕВ, ПАТАМАШИ, НЕДКОВИ" (Телефонни и телеграфни ежобщеиия).

СОФИЯ, 7 август. Конгреса на еждиите 
е взел следията резолюция: 1) оежжда до
сегашната пр воеждна политика на прави
телството, засегаща гаранциите за незави
симост за сждийската власт; 2) вжзлага иа 
управителния ежвет да осветли бжлг. об
щество с побробно изложение вжрху 
стиоста за правоеждието, мероприятията и 
вжрху всички опити, които сждийството е 
направило, за да запази сждийската неза
висимост, като го предупреждава за голе- 
мата отговорност, която пада вжрху него, 
ако проджлжава и за в бждаще да се от
нася безразлично ь рху посегателствата 
над сждийска а власт и 3) счита за свой джлг 
де предупреди отговорните фактори да се 
вслушат в гласа н сждийството, защото в 
противен случай, то иема да се спре пред 
изключителните достойни за неговото по
ложение средства да брани сждийската не
прикосновеност, а заедно с това истинското 
правоеждие.

СОФИЯ. 7 август. Според последните изявле
ния на управляюшия м-вото на просветата г-н К. 
Томов, днес ше се започнат преговори с членовете 
на академическия ежвет по ур^Мане конфликта 
между професорството и правителството. По всичко 
изглежда, че правителството, което не е било на- 
пжлно сжгласно с м р Омарчевскц сега в\ негово 
отежтетвие .ше иска да разреши на всяка йена то
зи важен за страната вжпрос Вжзможни са некои 
компромиси ог двете страни.

СОФИЯ, 7 август. Сжобщеиието на ие- 
кои белградски в-ци за ияк ква нова ержб- 
ска постжпка пред Бжлгария в свржзка с 
четническия вжпрос не намира лотвжрж- 
дение в тук .шиите компетентни иржгове, 
които ие знаят нищо зз подобни намере
ния на белградското правителство.

До този момент никаква нота ие 
правяиа от ержбека страна.

СОФИЯ. 7 август. М-р Манолов, единствения 
м-р в София, вчера е направил изявления пред гру
па журналисти. По четническия вжпрос 
вил че инициативата за з,апочзане преки прегово
ри принадлежи не на бжлгарското правителство, а 
на правителството на Сжрбия. Ромжния и Гжриия 
Изглежда по всичко, че и този вжпрос ше бжде 
разрешен в едно кратко време

ЦАРИГРАД, 5 август., Гржцката авантю
ра срещу Цариград застраши сериозно пре
ди иеколко д-и и без това разклатения 
мир иа Из*ок. от друга страна тя посочи, 
че френско британското сжгласие е доста- 
тжчно за подджржаие мира в ориента. 
Според точни сведения гжрциге разчитай
ки на френско британските разногласия би
ли ретини да настжпят срещу Цариград. 
Всред сжглашението царува пжлно едино
душие Стари интимни вржзки се подновя
ват между английските и французки войни
ци и офицери, които днес с готовност ча
кат заповед за да докажат че те не са пре
станали още да бждат добри другари. При
стигането иа подкрепления проджлжава.

ЦАРИГРАД, 6 август. 56 гржцки полк 
в момент* иа дебаркирането му в Родосто 
се разбунтувал. Духжт иа другите войско
ви единици е тоже отпаднал вследствие за
браната на сжглашението за завземането 
иа иа Цариград.

Адмирал Ипитмс комендант на крайцера

Стачката на касапите от вчера 
е прекратена, понеже са до
шли в споразумение с г. кме
та, относно новата пренорми- 
ровка ма месото. Ог днес го- 
в» ждего месо ще се продава 
по 26 ли. кгр^-^овнешко по 
28 лв. кгр. козе н овчо 24 
лева.

опа-
(ДЕЦИМАЛИ)

от 200. 300 н 300 кгр. В среда общинския ежвет
щс заседава в зала . Сжедиме
ние ■ дневен ред: Бездомииче- 
ския вжпрос.ШУ?•|!'

_____ 8Ш**-***
А ^ «•
ЖЕЛЕЗНИ 
-- ГЕРМАНСКИ 
ОТ 250, 500 о 250 иго.

В касата иа тукашното фи
нансово у ние през и. м. -^а 
постжпмли 2.0*71,50.5 лв. ог 
преки данжци, от др. 175779 
ли и от джржавни имотм за 
сжщото време 47,422 лв.

Сжобщава се нк членовете 
ни д*во .Бездомник," че пос
ле днш н краен срок за пред
ставяне от тях удостоверения 
от общината н изджлжаване 
на членските си вноски е до 
1 септември т. г.

И»

■

Г Гдк

5™- Бежанците са протесрирали 
пред началника на бюрото за 
настаняване бежанците в Бли- 
гария с телеграма 1373 с 
С следния текст:

(К&.
всички видове 10, 20 и 26 
кгр. от германската фабри
ка с всесветска известност 

аШж - „Я Н е мг а“
София, *

Началник на Бюрото за , 
настаняване бежанците в

•V Бжлгария.
Земл. Банка — Варна каз

ва, ча нема пари и мию раз
решение да плаща кредит и 
допжлнителни на бежанците, 
които строят.

Кжщшге на половината са 
построени, а другите непокрити. 
Р.дин малжк джжд и 
кжщи рухват. М.олим застане
те се енергично веднага, да ии 
сс изплатят от Зсмл. Банка 
кредита, инж дигчме си всич
ки отговорност! за постройки
те и който прави тези спжнки 
да отюьаря. От 10 дена ни 
се о; казва плащането.

За бежанците: Руси Митев 
ул. „Русенска* 36.

Ж. Станков 
Г Косгадявов 
Ю. Танев 
Я. Джамбазов 
К. Попов 
П Теристаев 
Е.. Чернев 
Г. Митев 
Н. Иванов

ЗТЕНА 1.А6ЕВ МЕТАН
е от-

всички

той е зая-

Лагер метал от прочутата германска ф-ка 
=„ЗТЕЦ-А“=

за всички видове лагери и специали
тета иа фабриката за лагери на ауто- 
мобили под марка „5(е11а А и 1 о I“, 

„51 е 11 а А и 1 о II“ и всички В Димитров 
П. Стоянов 
П. Петров 
М. Петров 
П Ангелов 
Н. Георгиев 
И. Панайтов 
М, Балтиев 
С Христов ~

Резултата от завчерашния 
футболен мач между софнйс 
кия спортеФклуб „Спорт клуб* 
и тукашния такжв .Владислав" 
е 3:0. за\а полза на Владис
лав. ЕЦ|Ш от играчите на .Вла
дислав*' си повреди крака в 
време на игра, поради което 
капуства игрищесо.

при най-износни цени
ще намерите при

Акционерното Тжрговско Индустриално Д-во 
„ПЕЙЧЕВ, ПАТАНАНСНИ, НЕДКОВИ'

ЦЕНИ. ПОДРОБНОСТИ И КАТАЛОЗИ 
ПРИ ПОИСКВАНЕ.599 1—5

Арестуван • старозагорския 
околийски началник Гочев,



.варненска поща-СТР.Л.
В а р и еи си а Евре й с«а 06я,аа>

„Ааеров“ забранил отпуските иа моряците 
вследствие многобройните дазертираиия.

Генерал Влахопупос имайки пред вид 
желанието иа сжглашението налагал стро- 

на офицерите, които наруша-

който се обвинява в аферата 
по заднгането на IV* милиона 
лева от пощата в гара Раков 
ски и убийството на стражаря

ОБЯВЛЕНИЕ № 1521X
гр. Варна 4 август 1922 гоя, !

Настоятелството на Варненската Еврейска * 1 
на обевява на интересуюшите се, че в **ет*.*^Л 
10 август т. г. 6 ч подир об.. в каниелар^г. 1 
общината при еврейското у ше. ше се прг^-,1 
търг с явно наддаване отдаването под наея 
ния магазин от доходното му здание наход*^ "1 
в 1-й уч. на ул. Переолог ар синагогата.

Поемните условия както и всички друг>-^| 
ни книжа, могат да се видят в същата канве^ 
всеки присъствен ден преди обед.

Залог за правЬучастие в търга се изиогзг' 
от определената пжрвоначална йена 8000 ля 
496 —2 2

ги наказания 
вали неутралната зона.

Продължават преговорите за разшнре- 
лииия на 20 ил*.

ЗаеЧвра от хясарскиге бани 
в Пловдив се е движил с го- 
лема бързнна автомобила № 
381 каран от Здравко Найде 
нов.

ние иа демзркационната
1 да се избегне съприкосновение 

съюзните и гръцки войски.
по начин 
между

При карловското шосе на 
среща му се задава друг ав
томобил. В време на размина- 
ванесото нм автомобила 381 
се преобръща в 
Шлфйора и единствензта пжг- 
ница са силно ковтузсии и от
несени в болницата.

Стоковата йорса:
За аремето от 1 август м 

г. до края на м. юли т. г. от 
тукашната, стокова борса са 
изнесени за странство 61062630 
кгр. зърнени храни а брашно 
и трици за същото време — 
13,061.910 кгр.

Пристигнали параходи:
„Исмар" анг с 400 тона 

разна стока
„Смирна* шведе, с 1200 

тона железни траверси и релси.
Жак Фресине* фран. товари 

яйца и кокошки за марсиляя.
Слот Лойвестен-4 холандски 

то»ари 150 тона тютюн за 
Хамбург.

„Сотурнас“’ холанд. докара 
370 тона разна стока.

Избегната катастрофа при 
гара Червен Брег. По ч. ве
чер ожтн. влак №’ 34 от Со 
фия за Варна каран от маши
ниста Сп. Богданов и огняра 
Н. Нейчев излизайки от Чер
вен брег на три клм. по на- 
нагорището забелезва, че на 
среща му се задава ада-..

Повече от 25 души пътни 
цн веднага се намират долу 
от влака всред тъмната нощ.

В влака пла*Г и олелия. Ма 
ш. чети Сп Богданов облада
ваш присътствие на духа с 
голема опитност и сръчност, 
дава заден ход ка машината и 
всред тревожни сигнали и нас
тъпила суматоха връща влака 
назад за Червен брег

В същия момент пристига 
ндящата на среща машина от 
гара Хумата.

Катастрофата е избегната 
•следствие на обстоятелството 
че от Хумата е идвала изоли
рана машина.

Изолираната машина приби
ра пътниците останали всред 
полето и ги откарва в Червен 
брег. Виновник за тази случка 
е чиновника при гара Червен 
брег, който е дал път в съ
щата линия и на влак № 24 
и на изолираната машина от 
гара Хумата.

ЦАРИГРАД, б август. Вследствие про- 
вжвгласяваие автономията в Смириа избу
хнало вжзстаиническо движение, което е 
било потушено от гржцките войски.

ЦАРИГРАД, в август. Тук се получиха 
сведения, според които гржцките войски 
опожарили гр. Дйджн.

ЦАРИГРАД, 5 август. Гржцката армия 
започва да се деморализира. Ежедневно 
дезертираг гржцки войници. Вчера едно 
гржцко отделение под командата на един 
поручиа се предаде на турската жандар- 
мерня.

I
падината.

От Настоя!

Черковненско Спест. Зоемптша Кв

ОбявлениеЛОНДОН, 5 август. В своя отговор до 
съюзниците, правителството на Гърция за
явява, не запрещението да се окупира Ца
риград съставлява голема пречка за пос
тигане на бръз мир за изток и отстранява 
възможиоста за сломяааие иа турската съ
протива.

ЦАРИГРАД, 6 август. Между младите 
гръцки войници офицери се разпростра
нява идеята за бунт срещу крал Констан
тине и за прокламиране независимоста на 
Тракия и Македония с Солун, като столица 
и Веиизелос за председател. С това да се 
започне движението за освобождаване от 
днешния режим.

ЦАРИГРАД, 6 август. Ма 23 м м. неделя сут
ринта, гржцките войски пазположени през Чатал- 
джа настъпили по посока на Цариград. Француз- 
ките войски обаче в пред нид на подобна акция, 
са били засилени в предидущите дни Същите се 
противопоставили на всякакво напредване и нару
шение на неутралната зона около Цариград.

Гърците продължили настъплението и се за
почнало формален-бой между французите и гръи 
ки войски, който траял 3 часа Ца другия лен боя 
бил подновен от «ръцка страна с нов опит да се 
продължи настъплението, обаче французките вой
ски успели отново да спрат настъплението на 
гръцките войски

Не е известно с какви части са действували 
гърците, обаче французите не са били повече от 
6 хиляди души в първия ден на действията.

Ог двете сграби са дадени множество ранени 
и убити. Със специален санитарен треи са отка
рани в Цариградската военна болница . Ватах* 
французките ранени, числото на които възлиза иа 
повече от 450 души

СОФИЯ, 7 август. Вчера е убит в Нев- 
рокоп председателя на земледелската дру
жба Димитър Икономов, виден революци
онер и дългогодишен кмет иа града.

СОФИЯ, 7 август. Неврокопския око
лийски началник съобщава с телеграма по 
убийствотн на Карамаиов следното:

На 5 този м. вечерта 7 ч. 
лица, въоръжени с маилихерови пушки и 
бомби внезапно са нападнали и открили 
огън срещу седящите до кафене „Цеиттал“.

Убит е иа масто Христо Карамаиов. бивш 
революционер и учител Тежко ранен е И- 
ван Мачев, 15 годишен, между нападатели
те бил познат разбойника Цаню Ка ,арени 
Орловски. Целта на нападението е била да 
убият първите хора иа власта. Разбойни
ците са избегали иа север от града и се из
губили в тъмнината '

Четете до къде сме ст*йгнаяй!.ч
Завчера в Ямбол гражданина Стоян С авов хо 

търговци и банки ио работа Вървел по 
улицата носейки 78 хиляди лева Неочаквано 
лица се хвърлят върху му с ками к револвери 
Почват да му нанасят удари по главйта и телото 
до като то шашардисат и му дигнат парите. Нара 
нен е с дръжките на револверите и с

Нападателите г 
по живо и по здравсЯ.

Всред бял ден!

с. Черковна, 22 юлий 1922 год. | 
Черковненското Спестовно ЗаемакМ 

но Д-во „Орало“ обявява на интерестгЛ 
щите се, че ще произведе тжрг на 13 I 
август т. г. от 2 до 6 часа сл. об. зл 
продажбата на (300) триста кубика 
ва за горене и (400) четиристотин куби-1 
ка джрвета за строителен материал от| 
наета та ни гора за изсичане на Дамнл-1 
лийската джржавна ггра .Момин гроб*] 

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

Желающите да купят от нас д 
се умоляяат да се явят него ден и 
дават, като внесат 10% депозит на ажр- 
воначалиата цена.
591 3^3

V-*

От Ддожетмто
КОЗЛУДЖАНСКО КМЕТСТВО

Обявление
№ 1831

с. Козлуджа, 4 август 1922 год.

Кметството обявява, че на 30 я ден 
в 9 часа преди обед от публикуването 
на настоящето вжв „Варненска Поща" ше 
се рроизнеде тжъг с явно наддаване зз 
отдаване под наем 400 декара мера з- 
„фонд подобрение скотовждството“ з* 
един период от три години находяпи се 
в землището на с. Козлуджа-, местности 
„Ббзлука“ е граници; и сто, „Счкар-баир- 
на запад, пжт ог Асарджик за Кутлу беи- 
на авер Б. злук и на юг КоЗЗуЛяй"' 
ски ниви.

Поемните условия са на рззиоломе-

неизвестни

Изгубено ено 6 того
в неделя в морската. гра
дина йо павилиона на му
зиката една дамска чан-*' 
Умолява се, който я на1^ с 
ри да я предаде в редак
цията за В. Н. Л. срещу 
прилично възнаграждение
___________ 615—1 — 1________

мие на всички в кметовото»
За правоучастие на тжрга се 

10% залог от пжрвоначалнага цена
са за смс1

иск;

ПРОДАВА СЕ Всички станали разноски 
к, на наемателя.

Закона за обще.твен«те предпри^1*1

дил по

тридарак за вълна иа из
носна цена. Споразу
мение Н. Господинов, 
Вълчи Дол. е задължителен.613-1-2 кама но леко. 

отишли Кмет; СТ. ТОДОРОВ- 
С. бирник: Д х.

вдигнали ^плячката и си

612-1-1



(■ ■ * *
оК йСгВарна. 9 Август 1922 год. ЦЕНА 1 ЛЕВIV. Цх4 Ш.

вдане иска 1
ог 5 стая слои «ухи» Н»Ш«. яЮа нпгупки ко I 
гаеяве в вода общ» >гМдв ■ дяе» Ши в СЕ ПРО I 
ДАВА б«1 мередииця Саор«1уио«ао • св«|Т| «жан у* ■ 
.Смодсва я . Ряясасяа' «гал V раетаа. (06 2 5 I

каша шиш едноетджпд

да. вжшрождеиие
6ЖЕ1ЮЕ8 ИЯМРЛАаИ8&Е1) ВЕСТШ Иши тшаа Ь Е1 ще 00/1 уЧШ оми иОИТО е нщорад || доийся азгуйедо еба* 

■юяст мчемц* иа «ме Полмячс ог мадиш оод 4 ммчмо 
чафкво сголгяя уш* Адрес барарая Гр*дамо Рай*

м#ашаамшнннн

Об.ааа.говигия 1л». ияа, тов сл
I Г»ГГ*«Сл У *п 14

"1 ПОЛОЖЕНИЕТО НОв“" гржцпп жгп.Г-ца Сюмиа Клпитанова 
Рожяо|шоамим И<аи Тодоровг I *рц«я иапоедеджк. ме раи 

.4иа гядрдс много ог турска 
гв уяормгее г и от исогегли- 
«и* сга и цо скорз аспрмад 
"СИ *с>я М4 са аге самлниаи 
' ившн * .«падна а пломеинего 
••а *ноья раагааою дете, кос* 

|рл6ч*.-.о т .йената, и- да 
; 4' Д али * л ща; а 6с1 \л ораам 
I сметка. « шс а» ра и го асмео 

асаавигс им аларма а 
иашарм* от грлцка с* раздр

оби нячаме М А«М л аягоаом 
«а. струпваме в *с«к а Гравин 
и а бдлккге до Цариград ара 

а Ра
дочто «акяикгг дряма а аа 
чм м исмамусмого 
аа Цараград а \ш*лл тяздигто 
му ог гжрийте. грмивого ара 
йв.слстао см прани 
дава галиуааче като иакипело 
народно псюдуааиае м уста* 

' иявлче ча пира, мсДто 6а 
Дощсд само ОИГД прмеас 
име ча Шрш рад кал < а рима 
Това от едва сграма като мие 
лачка грящкяа шоаааамш ок 
рал« трона ма комета*

( Телефонни и телеграфни еукобщеимя).

ЦАРИГРАД, 7 август. Тук настъпи спо
койствие Неутралитетът иа 'Цариград и 
и околностите е в« че г^рлитираи.

г-т Гяг
Сгодени. 6. V!!!. 1922 г.. Варна

Л—1г

1ВМ{Ц ГЕОРГИЕВ I Ме-ВД№й
ЯВАмалшак
4 ПРОДАВАТ РАЗНИ РАЗМЕРИ

3 ТИШСИШЬШ ЧЙН08Й дтн = 
ШИ ДХБ9ВИ ГРЕДИ —
шттип а ет шииш ин!

- >4 - ; - «___________•

ЦАРИГРАД, 8 вгуст Вследствие енер
гичните поствпки направени от Амглмв в 
Атина, гржцкото правителство е заловеда- 
ло окончателно и бжрю войските да изпу
снат областа иа ‘

От друга стра

1ПТШ: И Мшги 3)

Чаталджа.
на оЗаче сжглашвиието е 

заповед >ли и бжрзо става и ицеигрдциятд 
| на миогобройии .зиглийс и и француз. вой

ни в областа ив Сал вран и Чаталджа. егммк! — С
ЦАРИГРАД, 8 август Гжрците оттегли

ха войските си в Тракия' иа едно далечно 
разтояпие от неутралната зона. сжгласио 
пр говорите водени между представители 
иа фраицузките и гржцки войски, за да се 
избегне ажзможиоста за какаото и д < било 
сжприкосиоаение между тех. /

ЦАРИГРАД 7 ааг. В-к Проодос ежобща- 
ва от А'т иа ижлрекм строгата цензура, а 
Атина и в ц пата стр >иа стават големи ми- 
шити против гр ви елството и крал Кон
стантине

Всред политическите среди преоблада
ва мчеиието че политиката иа сегашното 
правителство е окончателно пропаднала.

11,»С1 1ККЛСДНОГО .1ем>>мошис 
малко Ч1. КОЙ.1ИИС цдруиа им Нага-мжа Гр-иичии*
ВОЙСКИ 
ЛОС!»

ВАЖНО ЗА ТЖРГОВЦИ
Х>об. веща. картофи и лук цели вагони, 

^отлични по качество, продава фирмата
Тодор Вжлеа и Антон Якомакиер

Телефон N9 11гара Г.-Ореховица

■ голяма евтения м
ЛЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

■л
мисии ЦЕНЯ. иджа МК над по МС дд посипем

нескончаемото кремомускдис вя 
[ крцмя. То ш< шддсчс т» 
мдчксо пя

*В магазина на Бр. Паневи
аягяяА- 

шт «*•-
:тв

ирхиимк иарид шят <
Р1Ш 7 МВ11С1• И гт*. 1К1ЖТВМ4 На к{44 

ЧЧН1С якаитнфвегм и шг кмг 
идс-*о • мг кмш! 1 л илгрт-тш- 
ческа я.ади.1мацд

|!г« мг »срвд!.е дд мая ■ 
Г*гши» сг(мо*см комю
да мг иис*«. м ;..*4 г още 
<дк> безунне моме би мий
Г-..ДСМОГО ОТ ТИМ ““[чим до 
спа ОГ I рАЦКМ 1С .ПДТ(ММТМ* 
■ изродим ДобрчШСДДТСДМ 

Прочит, вме м* аермме чс
!*рч»1г МИСАКГ. КС шс

е о I тегли I Гмино май .имение иа Го-

РОДАВА СЕ ПРАЗДпО МЕСТО 304 N. Ц^РИА РАЛ. Й дигусг В Ачгора г откри! едни 
сериозно гоIкмш се к «налог мрогим к*-чд.1 Цдшд 
В мето ии-чл учдС1де Чалншан Ьим. кокмнду 
ют един и юкгорми и «* \ «ад>ла к.«н!о е <»нл 
пече дрес1уя1ч

■е улиците: „Оборище * и „Раковска** 
V ум. Споразумение Стопи Николов

93*25«овисчоиер.

ЦЛРИ1РЛЛ. .7 август. В Ати 
нди * ппечдтление и

А е >ро»!»иели 
.1гн»*«и н.т Л. Жорза по 

имочиин еди ос ианравени на I т ч в мачардгаОДАВА СЕ Л0К0Н0БШ1
' СДМЧ аа^ЧДСМ ИЗОШ МДЯМЧС-
70 а Цдрмрдд с КМЧКЙК му
блесАк и .сддтдмдТГ4

В*.‘<ДАТ. ОГАМЩС';». иемду
Пашич утрч заминава за Мариенбад. Там Европа . Ата ксоду { усмв 

той щ се срещне с м-р пр -дседателнге от 
малчото с^глтшеиие, а в Прага ще стане 
ср.щ^тл иа финансовите м ри ид малчото

Н.Д О Н1ННН1Гсам ДЗА ОТДЕЛНИ 5АЛЦД с ^рктяту 
ядка *«•«*• Два три*» сдвякв »а «• 

-тест. Заадк-* ул Цаум
д 6. дв изгцецп Баш Пдз*»с<ма) *др-«

рмвевдкд — 26 1 
Ивдсаячям БеПГРАЦ, 7 август. Туч се очакват да 

пристигнат ира я и кралицата.

л скстд, аумпмт >ж» «обгв 
| .смя се стреми г к» «г еди 
симафомсАЯ усилва ад да ю 
■ададгс*. «а[чкжии-а;( бор 

бм И дяол мдтичеекм зн.-р^с:м 
■аа с а<ко#е. ц ц ас 

1.Д.4С гоА а руска рац* — 
'дддеч*. мс докаидт, чс гдяа 
Лилия щс «йгдедме го«у таи 
•и ед« акикд от граикд ст 
рдцд ода Цариград 

{хрцюг е свои мдрш 
ти наметни* сс р мм ма та

Аадмяер-« Д-м Здмеамсст — гв Пскадая

покана ежтлашеиие.

оЕЛГа-АД, 7 ав уст. На к „Нов-* листи** 
смобщдвиТ от (Атина: тук владее големо 
. етодуваиие проти 1 Сжро я, иоято претен
дирала за компенсации. В >а*ле а иа оку
пирането иа Цариград от Гжрцмя, Югосла
вия щяла да иска от лоследията да 4 от- 
стжпи Солун. Тоза свое искане тя мотиви
ра с обстзятс петното, че Солун е единст
веното пристанище, което й гарантира из
лаз иа свободно море за тжргояията й с 
изток.

Поканват се Господа г д^^нтгитс иа Акиио- 
>но Д во .За^ежнехгт* в тг! П: ?'г*4 сжглас- 
итодпискета за увеличели ? нз г .* *ггвения ка- 
кзл на 7.000.000 лева. пу6.жкув--- а е 
■ски Глас* брой от 2 хзй т г 
Листо на

в-.. !гсва-
и емгласмо ре-

управителния <л«ет иа аручгеетеото 
Д^отокол Ле 37 от 26 юлий т' г ла вие:?* най кжено 
По^5 септемврий т г. Лослс! ндта в.-.осма ог 
ресаните нови &кихи ведно с гк> 35 .’^г! зт р*^*
врвен фонд на акц;тя 
Р Дко иякои от Гос 

■о^срока 58', не запи
ЛП за резервен фона 'иа енимя. той губи **?авото
вВ*Лолучи такива, а знелсиата чу сума ся п лрж .з 
след като се еджржи ст йея 2 » в полза -а ре
зервиия фонд на дружеството и вкииите, се ярода 
ват от сжшото без всякаква сДдебна нанеса 
П Гр Провадия. ") автуг-т 1922

кая. ше Срещне 1крвзрущмм*- 
:д чуI)нгнк стенд, отредят» нд 
яшдиискяя меп.убедмм империя 
1И1АИ. И я ;«ц чугунена сте 
на ще* се дорачбие^ очукана » 
я Лчалода гржгфа глава Я ше 
се вре се кат м ме 6я м

акиио^ерите -е внесе 
н**7е нови акиии и. по 3 ВИЕНА. 8 Август. Страх « от пжпеи фк- 

иаисои крах иа Австрия е отново иа сцена
та. Цел-я лечат прави апел к Америка 
и кжм по-будизю обществена мнение да 
се притече бжрзо и с ефмкаси « помощ.

ВИ _НА 7 авт. вследствие бжрзото спа- 
даииг иа кроната и големата сижпотия к»а 
се опасност от нови безредици. Вжпреки 
приежетеи -то иа м^отобройни помощни ми
сии настжли голема мизерия.

ги екмя а.тчяи |>А««. «вит.* 
бржкяаха я чуждя тряяиж ве 
каА-мрихея ааашки м»1новина.

От Друществотс.
• **

обрака НкА паяир яяе С* сме- 
ме маската ма бадкамемям им*

1-1

раг, който искаше де 
зв «у 1 тур трегер и« олммииштв в „Вчрв. (Ьщг~ аа тштт целта е*.



.АЛЯИЕНСКА ПОЩА“Я. Ьро*

РИМ, 7 Игуп Елки необикновен остжр вои- 
флинт с* зваарза а вялата страна между фаши
сти и комунисти Кървавите безредици и цяла 
Италия, които запознаха заячера прозълъават още. 
До сега са зарегистрирани 15 убити и повече от 
100 души ранени.

РИМ, 7 август. По повод ижр.ачито бо
рби т >шду фашисти и иомумисти в кама
рата са станали бурии хасадаи-и, а аоито 
комунистите са поискали настойчиво от 
правителството да обуадаа фашистите.

СОФИЯ 9 август. Вследствие яачести- 
лите иалоследжк убийства и грабежи е Пет- 
ричеио и Невроиолсио правителство е обя
вило тия околии алта военно положение.

БЕРЛИН, 8 август Императорското прави тел 
ство отговори ма Франция по вапроса за санкци
ите 0> икономически характер, конто Париж, респ. 
Поаикаре са турили в действие от 5 август срещу
Германия

ПАРИЖ, 7 август. Франция ло иикой 
иачии ия иска даването иа иоеа отсрочка 
иа гермаи репарации. Целия фраицужи ле
чат е иа мнение, че Германия е единстве
ната виновница яа спадана иа нейната Ма
рна.

В е. Белица 
лвя от з

*ни миваши в и витая стрие.
•*гуо т ,

ирвта т. л с. с „ '
телеграфно доКспн.,

Това ясочакааяо в небивало
аа тех кгстснс очуава не с но 
учителската колегяя в гр. Вяр
ва. но справедливо повдига 

.то на гражданство

Сатааваиитп. а главно Ля
твърд, осетвтелво 

грабете леви раите е 
мела да воасря матвото руно

гт {й,
• >1

Раждане*
сем — 14.1 от

■егоду!
го, понеже льшава децата ия 
от опитни я споеоб— учителя 
я идната уч*биа година ше 
требва да свикват с нови учм- 
теда и нови методи в обу че- 
вието си.

Но ве мрваме (Ариите 
да идат оо далече от там, яд

вмя, а 73 акевсдн 
Свърти» случа, 

м — 93 отаего в кая то са днес.
КОИТОГения блжф маех гвдр няжки кол, а 

Женитба — 52Не ораатвсто и вявервали 
м грабех и Мг стяг се в ж.тереса на 

службата, до ковкото знаем 
г циге Ст. Томова, Р. Стойко
ва, М Панайотова, П. Шари- 
лова н г-и Д. Пеев. все доб
ри у шгели. 
от гимназията ще предизвика 
иск ре но сж жалете яа учащи
те се при гимназията-

ПРОДАВА Са» аовесаг «ра.
м ииДев 
род. Не •

гржцкки ВВ-
та . ва аоро-

авте, • • разбера гелството еди* нова бяла ~ц 
в рязва другк вк»и 
чяв 15 Лннвя № 2

нгяду ввродвте < сагуревя « отделяме
дог аа мвра

Г жрцкте яа взбрали едвя 
ка гвстрофалея пжт Но влро 
яем те вехаха да опатат в 
едм такжа 
мев ахт. Той ще вм донесе 
г«ио нови разочарования, из 
дягтши каряове. кови у мрази в 
. ови бАркогия. кои го може 
ба ще бждат ежд бои осмя за 
развалилата се гржцка кама 
реда През яеймав гроб кжи 
мвр я разбирателство яа Бал

ГЕРМАНЕЦПред царския трои.иматев главоло
Вар хе мекия- общински геатр език. Споосщнемски 

ние ежедневно от
и 7 8 ч. сл. пл уа ^
данова 45

усвлгно приготовлява класичс
ската сатира ка младия драм. - 
тург Д. Ю. Гржнчарив ..1|«д 
царския трои* и наскоро ще я 
постави ва сцената

Участвуват всичкя артиста 
от общ. театр а в централна 
та роля г жа За. Недева

Двучленно семею
т»»ев апарпият | 
яа града - 2 стая 
вухяа пра добър яаев. Ъ 
двяяа да радакцяяга в 
•8 Поща иММ

ПАРИЖ 7 аяг. Франц правителство »а- 
поееда разширение иа ииоиомячесиите саи- 
ицяи слркмо Германия. Пжрвите опити от 
теаи санкции я Елзас ия са дали иииаиви 
резупта и, ращото а синки германци от тези 
области Елзас и Лотарииг 
пренесли ценните си богатства ами от та
зи области.

Прашите иявленаятз м
лрвряв веси от коввсавт, за 
трудовата поземлена собстве
ност ше трае до 13 т. ж.

От Коммсмата

емятам Сво
ма в театр всамагиа са навреме Важно за Варихмвволввтвр г. ореф Бужем
де Жмв Двдс един оргвналем 

«ойто вялезе крайно Давам под пачи иоеа аосщ 
кв свободна от миламция -вБОРСАЛОНДОН, 8 август Конференция и вчера се 

оифн тук. Иврвото и заседание се с жетон при 
закрити врата Мишо не се ежобиива на пресата.

ЛОНДОН, 8 август. С пжрвата среща 
между Л. Жорж и Поаикаре станала а по
не де ли и при участието иа белгийски, япои. 
и мталиаи. делегати е била много разпалена. 
Оживени спорове са с гама ли. Антагонизма 
между Париж и Лондон се разразява а ед
на особена форма не само ло гермаи. ре- 
п рацин, но и по общото положение в сае-

си«, две стшш » склон в
-*>*— * «егуст \Щ и>* елкдиа водя Мквямтвля да 

адата,
поовач

Гв Ле Жан очудв мвого 
в гевтрв с 

ад телепатия, 
та хилиотмзжм вну 

■ ар и лр. науки

рани дюшемето и < 
тано срещу наама. 
морената 
Ангелов

И р
Швейцария 
Ню Лора 170 — градина

Спорааумвмия п* 
пои Патр Пенаа бирарии 
ноаита — Шумаи 571

вещото Лондон 760 7Ь7 —
1400 —Париж 1380!—

Италия 
Цдрмг.^л 
Ромжии > 
Гврмам>-« 
Прага 
Ват на 
ВиЛеша 
Холандия
ЮГ0Д<БИЗ

Бел: кт

7<*.

!103 60 104 50 
1<>9-
2 106 

422 —
167иг .«хвана. — г Д« Жви за 22 86

в твжрле кратко яре- 
имена по

419
иажвдщда се иа уд .Аяг 
И* N12. 9 стаи ш пергм 
добре уреден двор. Са#1 
Портово Управление. Пот 
На питан Друд

ме 20 авй-ряжи 
ред ив Мра н бе» ред

З.Т 34
ьзо!880

м*-г в та. :об-чре» едно ляце м адресанта 
му в театжра Г в Де Жва иа- 

•то. Друг един я«
ЛОНДОН 7 авг През време ид дебатите 

в камарата на общините в ежбота /I. Жорж 
жвжрли остри упреии кжм Кемалистите, 
които са едмиствеиат» причина според аи- 
глийсния президент за продължение на 
войната и бурното ежетояние я Днадола.

холерен
случай през последните 3 дни не е зареги
стриран а Ромжння.

ВАРШАВА. 7 август. Председателя на 
сжаетсиата делегация а Хага Лнтвииоа при
стигна тук на пжт за Москва Той посети 
м-ра на вжншнмте работи, с когото ионфе- 
рира продължително

ЦАРИГРА, 8 август. От Атина опровер
гават ежобщемията, изходящи от Ангора, 
че гжрците били опожарили Айджм. I

5М-

всришг скрил някак аз вещ ■ 
всвого в театжря я моли про
фесоре да ■ намери И това 
•е миимаеио всред ажзгорзи- 

публиката 
Приет*ля се след том кжм

Вариеиско Оиржжио Сиротопиталища

ОБЯВА № 244
те гр Варна, 8 август 1922 година.

Дл див поста надзирател —вжзпмгагелка прй горни.; - 
рогопиталише е вакантна

Желающиге да посглглят, най-к*смо до 25 
поаадаг заявления заедно с докумеитвте си до 
на сжщото Сиротопяталище.

Ценз средно образование, ла е учнтелегвувалз » , 
по-млада от 30 годмнн

Заплата чо сжотвствата категория, добавжчяо в*л 
граждеиие и храна.

618-1-1

БУКУРЕЩ. 8 август. Нккакжа
европейски фвкиркзжи Ндяа
куха игла бадс забоде иа аустага 
ва г професора. Сжщия при : *

ЛИР--«'4:'
воестатвраме на лекари по спя 
воля ааяоведваше ка слрцето 
ся нодко удара да бяе на ми 
вута — ускоряваше я нама
ляваше пулса см.

След това се почнаха опи
ти с масова « едяяочна хнл

I. И том • приежгггвие ка 
|*дяеяо сжшолекари беда

тжА сполучливо. Хипнотизиран 
бе едм г в от г. Де Жви 
• след това сжщяя бе хяпно 
тваярав от лекарите г да Д-р 
Стоввов и Д-р Теодорое 

ГЧ1 Де Жмн хипнотизира 
след това едво зайче. Време
то бе вапредиз.1о и се гури 
край яа сеавсяге. За сжжале

Сждебем Пристав.II Вар)

ОБЯВЛЕНИЕ м* 3277. На основание пр°И
ното определение от 2 юлмй т г. на Влриенсми ОкрлЛ! 
Сжд. обявявам в проджлженне 31 деи от последво^ 

настоящето я едни от местните

ХРОНИКИ Днзнамра. Сборното 
носга ча кача» до флотските 
казарми, точно чаедт 3',
СгапннДгл с

место е

отдалечена 
гояда 3‘ I клм. Нужни обясне
ния за старината гце даде г н 
Шкорпмл.

от
Вчера пристигна я г зала ни 

м р Радолов и птпжтупаза 
морския санаториум.

красно публикуване 
ци с правонаддаване 5% в 24 часа ще продавам *• 
личен тжрг следния иеднижим имот остагал от покоа* 
Бойка Василева, от село Тагар-Махле.

Една к*жща. в село Татар Махле. едноетажна
стан за живеене, дам н сайвант, от пр4*1

от*

Здвчера. кога.о пжзнншкия 
влак наближава Прспадвя. ед- 
яо третокласно купе се 
палва от искрите иа машчч.<га 
Един войник конвоиращ арес

Нашия добжт от 4 9приятел, г-н 
подполковник Иван Тодоров, 
мнедующ секцията при щаба 
на армията по

10 часа в това попречи гвжр- 
де много в забави сяектакла 

Г в Де Жни ще даде на 
- скоро по желание на публика 

та в второ представление

деления: две
териал, покрита с местни керемиди, на 75 кв. м., • 
на пристройка — хамбар от пжртн. покрит С местни ^ 
миди, на 8 кв. м , всичко застроено на 83 кв. м * 

дворно место около 1400 кв. м., при с*'’

под

прилагане на
мирния договор с комисията 
по репарациите и САгдашене
ка та военна

тантнн дава ие. ояко вистрела 
Мзшккгста дава гревожни си- 
гна-зм за спиране влака В вла
ка иасгжпва

Строено —
Лимит р Попов, Добра Маринова, н от двете страни 
нена за 10,000 лева.

пжг.*комисия, се е 
сгодил за г ца Сюзана Капи
тан, ва. НашитеПРОДАВА СЕ всеки ириеж ^ 

ми за време** 
последк^

годема паника 
пред неизвестност а. Влака би 
ва спрей и пож>ра потушен.

поздравления Же.зающите да купят имота могат 
ден н час да се явят в канцелариятаМпиплерсгвого иа Народ 

иого Просаещвнт
последните си

книжата по продажбата и да наддават, като в
— с. Тиар-Мгхлг- >

ЖРМ м яжпма иа мв 
иосиа цаиа. Спораву- 

Н. Господинов,
I 613 2-2

с една от 
злповедм раз- 

кранща
ма царството най добрите учи
телски сяли от

Емсиурзая Варненското ар
хеологическо д во урежда в 
чегвжргжк на 1 (} того екску^
зия кжм паметната старина на

ден се извжрши на самото место 
и по на1атжк в гр. Варна.

гр. Варна, 5 август 1922 година.

Ц Съд ебе в Пристав: Д *

местна из различните
Вямй Дол.

мри гев гкм. 617 1-2
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1.‘ V* твари», Ю й»густ »И год. ЦЕНА 1 ЛЕВ

вятвнектя а |тхт 1
•' * ст«* «мм. <1“> чи«, шШ имтичми мм- I 
т*»”« > »» «*« »М»< ■ АМ» 806 » > « ПРО I
ДАА» М> <ИИМЧ1. С«№11Ш| ■ слицата аииаа ум. I 
.Саюаааа а .Раамсаа агиа V (Или 1М |! I

КЯЩД СОЛИЛИЯ ЕЙШШ1

500 лв. мшгдаждшеI ешмш мфмшнш!1ЕСТВЯК игигв чш и. а.«и. ще лолуч» оня яойго е накрал е допее* «губено обм 
иоеено «учение на «не Пояанчо от ажюа ред * песенно 
«афаео сголен» .ш« Адрес: оираряе Градана Рай

ГА1виавиат1 М (Ш години 14.. .-ч.
т I мен я во «м *

V- дв «ии,«гс* с.«»01я*я*н»аI.
ПРМСУМСВЯ 1И1 I ле» ял дум*

»Т1
10» 1.М *> меся* «21-23

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА
(Телефония и телеграфни ежобщеимя). ----------

- ВАРНАСТЕФАН ГЕОРГИЕВ 4 Ме
ЕЧОШ ВИЙШ Ми - КШОМ: я- Пилиш Ш

Гоаемн промени ■ рвзжет- 
ввямя ма офицери се очакват 
тая стдммца

Председател* на постои 
га комисии е заминал 1а Со
фии по служебна работа

ПРОДАВАТ РАЗНИ РАЗМЕРИ

П ТРДНСИЛВДЬСКИ ЧДП08И джеки = 
= ОБЛИ ДЖБОВК ГРЕДИ
рнтш. лишииНтг се СТ 1111СК1Т1 ши!

СОФИЯ, 8 август. Тави ситрия пред гру
па журналисти м-ре на войната и у трап ля
гащ аа-аото иа про ветата г. К. Томов ртя-
аи: по вжишиото поломенне иа страната 
след решението >»ю в сжяета иа общес
твото па народите по четиическия вжпрос 
правителството, каито п -рамо така и се- 
га остава готово да се опова иа вааимиа 
спогодба между ежеедите си, достатжчио 
тави готовност да бжде ижаааиа и от тах- 
ив страна.

Като управляющ м-вото иа просветата 
•1 сжм натоварен да се хаиамая и С раз
решението иа университет, вжпрос, което 
се кска не само от правителството, но м от 
целото общество. Ще наложа усилна аж- 
арнса да баща рааретяя, м да можа умм- 
в реитета иа 1 октомври т. г. да поднови 
редовните си запития. Но всеки случай о- 
иоаа, иоото ще бжде направено ло разре
шаване иа вжпрос 
различие а досегашната политика иа м-вото 
иа просветата под управлението иа Ошар- 
чаасии. чивто политика а, каито ся знае, 
политика иа земл сжюа

В кран иа тази седмица аз ще направя 
•жзможиото, за да мога да имам пжраата 
среща с ректора на уи .верентета г. Ммле- 
тич и с другите професори, с които ще ра
зискваме ижпроса ажряу последния спор 
за разрешзваие вризата, именно вжпроса 
за частните доценти. Повтарям обаче, че 
ие ще се позволи университета да остане 
закрит и след 1 октомври.

Относително прилагане закона ва наро
дната Просвета, засягащ закриването на 7 
Я 8 класове в иекои гимназии аз сжм взел 
в пред вид ходатайството иа редица депу- 
тации от разни градове и наредих днес да 
са свика учебния ежвет и да разгледа вж
проса.

1
► Вчар* 9 т. и. посяучвй ос 

вобождеяяето на Варна, 10 1 
преди пладне се отслужа мо
лебен а катедралната цжрква

На 13 т

, щяг ВАЖНО ЗА ТЖРГОВЦИ 'Ж
й Боб, леща, картофи и лук цели вагони, 
г отлични по качество, продава фирмата а Варненското 

колоездачно д-во устройва над- 
бегваае в игрището .Колод-

Тодор Вжлев и Антон Якомакиее
Телефон N0 11|ри гара Г.-Ореховица. руна*. За целта са поманемн

всички колоеддаянн д ва да 
ме мат участие в предстоеше 
то мадбег

Определени са три награди:
I - 2000 ле.
111 1000 ле.

« *
ПРОДАВА СЕ ПРАЗДНО МЕСТО 304 М.

— 1500 ииа улиците: ,,Оборище“ и Раковска“ 
V уц. Споразумение Стоян Николов 

^■омигнвиар __ 593-3-5
ие ще внеса никакво

Там вечер Камерния теагр 
с благотеорятел-ще предст 

на цел пяеса.а ил Ергер. Адам
Ем I завята, играна с голем 
успах а Софийския Народен 
театр Пиесата аасиужава да 
бжде гледана от всички

Варненско Средно Тжргоико Училище
ОБЯВЛЕНИЕ

МЛ 460
гр Варна. 8 август 1922 година

■ Дирекцията на Варненското Средно Гжрговс.чо 
милите обявява, че записването на ученици и 
Ненички за 1922—1921 уч>гол. ще става от 5 до 
Н септемврий включително.
В Сжгласно новия закон за Народната Просвета 
Ки година I курс се закрива, а вместо нег) сс от- 
«р тжрговски клас. в който ше се приемат учени- 
РР и ученички с завжршено трикласно гимназиал- 
Мф образование и шс завжршат курса на училище
то за две години

Ш Кандидатите ше представят при записването си. 
Лжшелно, училищно и медицински свидетелства и 
■"Мтйите финансови власти свидетелство за об 
шия доход на родителите км. Годишната такса е 
|3р00. №00 *й 2400 лв. спорел материалното еже 
РОЯ^ие на родителите и се анася на два пжти по 
■ЬвЬцата при записвенето и другата половина след 
■рледната ваканция

I Всички ученици и ученички при залисване- 
щси се явяват в Дирекцията, придружени от ро
делите, или настойниците си и попжлвет дадения
Ий именник.
л Заварените от закона учетици и ученички в 

рговското Училище завжршват курса му по ста- 
а програма 

4-1-2

Представлението «е бжде 
в полза иа войнишкото д-во 
.Инвалид *

Лови* среща На 14 тото 
ловното д ао а Варна .Сокол" 
устройва окржжна другарска 
традиинояма среща по случай 
<)ТК|'Иване се но ма за лова • 
Смндел. Ще прнежетвузаг лое
ните два от Провадии, Старо- 
Орехово. Козлуджя, Варна 
Ще бжде сервирана другарска 
трапеза от убит дивеч Покан
ват се всачки ловци да при- 
ежетвуваг

Ваканции При дирекцията
ма железниците има вакантни 
места за огняря, телеграфнети
спирачи, общи работници и др.

3* времето 1 юни до 31
юли електрическата централа 
е изработила 58,740 киловата 
часа електрическа енергия, за 
добиването на която е израз- 
х >дваио 25,953 литри газйол

На 6 тото вечерта кжи 3
ч. сл полунощ чегирма апашя 
нападнали жилището иа Геор. 
Чалжков на добришкого шосе. 
След като претарщувалш сало
на и отпорените стаи. насили
ли спалнята му. вследствие на 
което той се пробужда и па
лава силен вик за помощ. 
Всячгя ежееди наоколо били 
разбудени от този вик. на кой-. 
то отговорили с револверии 
изгрели, което принуоило раз
бойниците да се равбегат без 
да бждат заловени.

Злодейците са подушили, 
наверно, че г. Чвлжков 
наскоро бе продал едия имот 
за 200,000 лв., която ги е 
искушнла да ятат. ш < с-

Ослекчсиме ще бжде направено може 
би като се вждприеме становището прила
гане иа етапи тоди закон, т е. тази голина 
да се закрият само седмите класове.

СОФ.оЯ, 10 август. Стачката иа тютюне
вите работници в експортните складове а 
Пловдив проджлжава. Инспектора иа труда 
щел да посредничи за уреждане иа кои- 
фллктл. ^ Ячб л работниците от тухларска- 
та фабрика .Тунджа иа брой около 80 ду
ши са обявили стачка. Край другйте иска
ния стачниците са поискали да се избере 
работнически ежвет, който да назначава и 
уоолняаа работниците и да контролира те- 
хиата работа с участието иа господарите. 
В стачка са от вчера и работниците в мел
ницата >(х. Петров“, а сжщо м работниците 
от една тютюнева фабрика в сжщия град.

ПАРИЖ, 8 август. Сжобщават от Лон
дон: през време иа двете заседания вчера 
г. Поаикаре направи едно изложение вжр- 
ху положението такова, каквото се пред
ставя вследствие германското искане ва 
отсрочка.

Фраицузскмя м-р председател спомеиа 
— систематичното исизпжлиение иа догово
ра за мир от страна на Райха. Наблегна 
особена иа вжпроса за военната ежлроти- 
ва, която се оказва иа делото иа раеорж- 
жаваието и цитира неотдавна пратените 
сведения от генерал Нол«.

Г-н Поаикаре спомена сжщо* че сжгла- 
шеиието изхзжрли ,т своите креаиси вжр-

■!

I От Дираяцията.

II Варнапсин Сждейои ПриставI ОКЯвПСНИЕ М» 3278.
ни лист № 7336 

В* 2» йприл 1922

На оенлпаннг и» 1жлни-
издзден от Варненски Окржжен Сжд 

г. в ползв на Софийска', з Банка 
Ьски клон против Твшко Ве.чяянов от гр. Варна, за 17000 
(ГМЙЙМИ. че на 15 мгусг 1922 г. 8 9 ч лр о5. в
Р” « с“ото IV У4 ул. Ри»»ск,. близо до «а
те, ше продавт еледчяге

Вир

имот на длжжпнка Ташко Вс- 
камани обикнояенни.нов. а йметку, 1) Оиоло 30 кубика 

градеж по 50 лв _ 1600 лв. 2) Едно мжжко прасе-
сио, 6 месечно, оиоло 60 кгр — 7ол Лв.

Наддаването ще поч-е от оцениите и заинтересувани е 
‘т ** в гореопределеяото место, в опредмений
■ ЧК М Наддават. к
гр. Варна, 5 август 1922 годни.

Н Сждебен Пристав: Д х. Мва.чОВ.I 1



..ВАРНЕНСКА ПОЩА“,Су&.

'
ху Германия зоемн те разноски, намали до _______ II Варненски Сждебен Приета,
минимум репарациите дължими от Райха, | ОБЯВЛЕНИЕ № 3244. На осяса^
но св^еистват? н-з французите застреляни й()То определение ог 15 Юний т, гидшм на ; 
от германците не получиха ничакао обез- мироаи С&дия обявявам, че в продАлжечае' зН 
щетение. Освен това е намален с 12 мили* последното двукратно публикуване в един от И(с, ^ 
арда г1’рв. длпг изчислен през *прил 1921 с прлвонзддшнне 5% в 21 часа, ще арод«цам ^ I 
на 132 милиарда зл марки. търг. следния исдвяжям имот, принадлежащ на

Франций се надява да се спрат тука ве- и покойния Иван Баев из гр. Варна, а 
це нейните жертви. Гя беше олагос.члонно кйошк с лозе, а землището на аариеяс^нтс 
разположена за едно общ, действие, сме- ста вКАош.< Баллар*. кйошча едноетажен от дв; 0., 
тайни, че едно безпр страст* - раз ешеиие салогис % мугф и ог прост смесен материал, в 
на вж. роса за межцуежч>зиид4 ите джлго- 1Ш керемиди, ма 50 кв. м. и лозето 550 кв у с ' 
ве би могло да ве постигне благодарение пръчки и около 2о плодовити дървета, вс.н>, 
на ликвидацията на излла-цан ят за 1321 г м. при съседи: Ириика Атанасова, Илия Кан**: 

й Нсид само при агане на ..ркорнтета за страни Мижал Никол ов и общинско место, оценена з* >•*
г, : опУст шените области. За нещастие нотата Желзющите да купят имота могат

на Балфур речи понастоящем за оежще- ДСн и чле да се я.ят в канцеларията ми да 
ствяяаие Ни този с^рое .т. книжата оо продажбата и да наддаааг.

Конференцията реши, щото експртиа ф Варна 3 август 1922 год
та комисия под председателството на Ро- 621 -12 II Съдебе. Прьсгав: Д *
берт Хорн дл разучи утре сутринта паважа '
от вложени то на Поан.'арс относно за
лозите. Г-н Ластери ще предста .лдза Фран
ция в комитета, който щ: се прт изнесе да
ли приходите от прося тираните залози ще I 
бжмаг доходни и ще опр дели разходите 
на управлението по и1кон.ир«иит. приходи.

левото престъпление. чрез у- 
бнйстаото на цялото семейс-е 
да турят ржк а на парите 
нещо което за щастие ме им 
се удаде.

Пред * ненолно днм. една 6 • 
ба от към > ичачеккя квартал 
—у българка в крайна мизе
рия е решила да тури край 
на живота си посредстз >м са- 
моудавяне

Отива тя кжм памучната 
фабрика 01 там за крчП езе
рото. Отначало бабата е бил, 
решителна, и нагазила 
езерото до шия, тай, кл*го 
си е с дрехите. Но зее пак \ 
бабата имала да живее. къле- 
ш1 ге се в еяерото деца сс 
развикват гбабо. бабо ще се } 
удавиш*, в оия момеят, кига- 
то въпросната баба е требел- 
ло да направи още нсколко 
крачки, за да о скрие зл ьл 
нагн в езерните глъбини.

И е го че бабатз е спасена, 
многого викащи детски гласо
ве й повлияват, и тя се врж 
ща назад цяла измокрена

На 5 т. и търговци, лля- 
ди от Чирпан за Скобслово-, 
са обрани от«разбойници пос
ред бял ден. Седем файтона 
ш следователно и за 1 час са 
спирани, само от 1 смелчага 
— другарите му стояли скри
ти в царевиците — и са взе
ти пари повече от 100000 л. 
Между обраните е и хасксве- 
ца Колю Куемджияга на кого
то са взели само 300 лв Съ
браните са познали смслч^глта 
разбойник . той бил нзбегалият 
преди неколко месеца от Хас 
ковскня затвор един ог братя
та таневи от с. Светлица.

1

Ч а

У
Взриенске Очржжно Трудово Бди

ОБЯВЛЕНИЕ № 4435..
гр. Варпа. 8 август 1922 

Ооип.ша се нн инп-{)ееуюцвтс се че иа Н 
н X часа след обед съгласно ^Държавния в«г

АТИНА, 8 август. »:-к „Протеауса“ пуб-I "*'• 70 от ;Ю юиий т- г » тхржватт вала на В» 
ликува изваления > а иа Стратос, водител на | сиото и Шу Окръжих Финансови Уцра*| 1
рефо, шистите в Гърция и м-р в ..еташиия № ®" »рв*мв»д» втори т*рг с явна ковхурепЦ 1 
лтниски набииег, кои;о опраецал натрупва- “Рвявайив ва около 890 агнешки кожн. Г!крм 1 
като на гр.АЦКИ войски в Гр-. ия по след* 1“лаа °ое:ша М лв. чифта. Залог аа црааоучаот | 
ния начин: напоследжй ожлгарскнте чети ’*,!'га * 1и“'о. Конкурентите са ллаасап да « а» 
в Тракия се увеличават всекид вно Обик-| ,>,ват <• тк на зд бюдяеата, отчетвоста и ирсв|

тояга. Кожите

Год.

г

новенмта похв .тч на бжлгарската политика | 
беха от .оцо турнати в делегвие

Спо. ед нашите сведения бжлгарите Р° “ казаРмата «а Н о. дружина.
дейстаува* напдлно сжгласно с анадолско- ! й28—| “ 1 От доманинствг
то правителство, поради т^ма вземаха се 
мерки, за да засили гарнизо. ите е Македо- . 
ний и * ракия. Вай от «м,ипло//>итиче.ките п -

м- гат да се видят всеки арасаш 
ден в склада на Варненското Окрджно Трудово

»1 Варненски Сждебен Пристав. 
ОБЯВЛЕНИЕ Мг 3277. На основание прог 

ЙОТО определение от 2 юлий т. г. на Варненски 0ф*стжпкн предприети съвместно с ермбекото 
и романско прадитепетда пред бл.лгарско- Сад. обявниим в продАлжеиме 31 ден от последнсго:
то, Ьжлгарт я ще се принуди да миряса, да 
изостави вече своите похаази, защото ина
че ще ба^дат аз. ти мерки срещу нея

ЦАРИГРАД, 9 август. В-к Еф. Тон Бап- 
каиион съобщава, че цялото тракийско на
селение протестирало прдтиа запрещгни то 
иа износа на храни от 1 ракия, което става 
монопол иа народната банка. Една депу а- 
ция от Рсдост^ е &р - чила тоз * протокол 
в Атик.1. Предполага се, че се кроят няка
кви афери с износа.

АТИНА, 8 август. Ь-к Пагрис сдобиха- 
вд от Париж, че съюзниците, с 
Гжрция иа собствената й е лдба.

В-к >1родо« ежобщ П , че една англий
ска ескадра извършвала патраули ■ служба 
на турс ото Черноморско крайбрежие.

В Цариград са пристигнали 3 иолн 
броиеннец .

В-к ЕФ. Т Балк^нон ежобщааа, г__ 
глийските во* н и власти в Цар г-рац са ол 
ре де ...ли коиз неутр.щна зо в «р. кия и 
гръцките войски требцало д.а се 
на 15 клм западно от. Иаталджа.

кратно публикуване настоящето в един от местните кя 
ци с поавоиаддавзне 5° 0 в 24 часа ще продавам и1 
личен тжрг следния недвижим имот останал от дмйЦг
Бойка Василева, от село Татар-Махлс.

Една кжща, в село Тагар-Махле, едноетажна 9 4 т
делеьия. дче стаи за живеене, дам и сайвалт, от пр«?

БОРСА
СоЛия 9 август 19?2 -оа

Швейцария
Ню-йор-
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромаиня
Германия
Прага
Зигна
Б.-Пеща
Холандия
Югославая
Белгия

тернал, покрита с местни керемиди, на 75 кв. м., и 
ни пристройка — хамлар от пжрги, покрит с местна ^ 
миди, ;и X ни. м , всичко застроено на 83 кв. м. и т 
строено — дворно место около 1400. кв. м . при схе 
Днмнгр Попов, Добр« Маринова, и от двете страни пат 
йена аа 10.000 лева.

Желающите да купят имота могат всеки прие* У 
деч и час да се язят в канцеларията ми за прегл<*> 
комката по п.-од^жб.гга и да наддават, като ■ послед**' 
ден се иззл.рши на самото место —- с. Татар-М^х-ю. а

173 - 
670 — 

N00 -
678-

1414
798 800
106- 
182 - 107 - 

184 50
23!— 23 10

424 
- ,33

425 — 
------34 ИЗОСТАВИ и

10;-.

и по иататжк в гр. Варна.
гр. Варна. 5 август 1922 година.

|| Сждебен Пристав: Д. X. -Й8*Ь1 7-2 2

ДАВЯ СЕ ПОД ИДЕМ англ. • <
Варненско окръжно Трудово Бюро^

кйошк двуетажен 4 стаи , 
кухня край морето (Цизз до 
града. Справка аптека Ноа 
киркшки. улица ,8тадчилав
____________ 626-1 -2

че ан-
ОБЯВЛЕНИЕ № 4494.

гр. Варна. 8 август 1922 гол.
Обявява се на интересующите се че на 

в У часа преди пладне в помещението на Вар* 
ското и Шуменско СУкржжни Финансови Упр®> 
ния ще се даде на предприемач по доброволно.; 
гласие доставката на долопоменатите храните- 
продукти нуждни за храна на трудовите труди ^ 
ботяши по железопътните линии, шосета. 
ри и пр. Брашно рандеман 84°» приблизително* 

вж]:ху е- личество 1IX),000 кгр, —650,090 лева; Гове*1* 
Цприграл I со 40ЦО кгр. 60.0 0 лева; овче месо 32Я) Ю , 

ако се иска да се тури кр 1и на днешното 60,о00 лева; свинска мас 0000 кгр. — 
положение, а м-ра на ал.трешиит роботи За правоучастие се иска залог 6% от а«^ 
Стратос заявил в едно инт р ю, . гг- ^ , та на отделните артикули в банково удостовери в 
ката армия остава на позициите си за да разноските по протоколи и пр. са за сметк р
блде в ежетояиие да застраша а Цариград доставчиците. Д.
значи да упражнява постоянен натиск ажр- Срока кв дос!авката е на две партиди 1 ",1 
ху сжюзннците докатс се дойде до иска- след съобщението че тжржния протокол е 
ния мио. аен и 11 — 15 септемврий н. г. за свинска

франко магазина Варна. . сцМ
Брашното на три партиди 1 на 15 

ежобщениего, че протокола е утвърден,--^ Л 
кгр франко Долен Чифлик, втора —,,
10 октомерий и трета 25,000 кгр. Ю н0 ^ 
франко магазина на бюрото Варна. хоЛ*

Говеждото и овче Месо е всекидневно _$еЯ 
кото е нуждно на бюрото считано два 
съобщението че протркола е утвърден __.0к
61' ; , От дожаиИНС'0

ОГТеГЛЯТ 14 «;

Двучленно семеЛпьо ЛОНДОН, Е август. Спор 
респонден^ нг агенцкят 
гръцкото прайителстзо бьло р-щило де от
прави ДО СзХ.ОЗМЬЦИГ

А а!иискйя но- 
Центрап ик>:търся апартамент в центъра 

на града - 2 стаи. салон и 
кухня при добър наем. За сее 
дения до реда«ц«пта на в-к 
..В. Поща * за К ^

една трета но,а, в 
която к то гоатзря още еднаж, че то 
уога нс е мислило да дейстзувз протиз 
ните решения, ^.а настои отново 
обходимосга от з . зечанато на

нм-
Т . X’

ПРОДАВА СЕ
една нова бяла спалня стая I 
и тазни други мобили. У)ен 
ч;.н. 15 Линия № 2. 620-2-2

[щш-пш
еже много добро вжзнаг- 
раждение тжреи Васил В. 
Поппов ул. Нишска № 4
____________ -86-3—5

ни *ЙР^АД- 8 ааг^ст* е-к Еф. Т. Балкз- 
нион сжобщсса от Дтинд: според саедения 
от правителствен източник ати,ското пра
вителство разполага о с пълния текс. иа 
таини . итало-кетлалистки Аогооср.

ТОЗИ д.ого"°Р' ангорско о прави-
ски кХи.,Да^Ц '**? *^тапия а ЖИИ . кономиче-

, чеси^_^ аамена на които Италия се 
з.тмлклж~аа д? защищава

ЛО СЛУЧАЙ заминаването
ми зад грани

ца продавам собствената си 
БАРАНА на износна 
.Владислав“ до чермоання 
Споразумение в баралата.

цена ул 
дом

турската кауза.
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Варна, 11 Август 1»22 год ЦЕНА 1 ЛЕВ Вро* 9ЯВ.IVг,

вярнбмектя -
Чак може дачявшт нари и врете?

И| Т1кжр момей? се ма•ига,
| с(мг«иа*>я с с.и-цл лчим нжтимики
•У*"*1

" ПШХОД Л9Л—ВИЕНД И 1БМТК1
п*> сп;чай Вмаясная Междумзродаи Памлмр. Исеьи
м ч м ' I .1 и.. IV. . МЛМ1.Н. •' п.. на 4'В0|>мч*|а нея* >■ еяс

.14' с* I ияа«а МОО; ^ с*щ,.4 ' . >*■••• хе И.-н - на и.
«аЯ пеая, II класа 1300 пета тлаане и •'ратаие Ан1ажяраям

. . а си.| .1 и • та-да» ппдисанса По4а.рзаАта е
Глфм,

..■•'‘ните «I-ни .и <-чтя а п^чаднината. Всеки 
м ? с.тплпр.» сснеуга 63?--1—3

ил5. 1Я б.ЕШЯЕВТ", ИНеСШУИМЕВ ВЕ:'Т--: )ИС1им - й 43. 1.
•к -и»

и щ

гашиш|| пл лр.и/рниРТП
тттй Тдргокко Нндустр. д*во 1 
„ПЕЙЧЕВ, ПДТЛЙЙНСЧИ. №'

ХРОНИКА
(Гогафонии и телеграфни ежобщенвп)

Лични. Пристигна и се ус
танови в хотел Париж шефа 
на ьссизвестната Ба.и 
пия I'. Стоименов. Идването

ССФИЯ, 10 ттвгуст. В-к Епоха дааз след- 
т мито изявле ния на м-р председателя г. Стам*
Й б лийскт*, направени рез една среща в 
&' , Чам Курия.

..Обвиняват ме, че сжм тук през време 
< на репарациониат т криза. Зи;.я, че иищо 
5^. лошо ме ма д ст. не за България. Ако <ста- 
т нещо гошо то щ: се зап^> и цел-.я свят.
& Чрез комунизма и ние ще горим заедно с 

него, защо страх ме е. че момумистмте по 
п диктовката иа Кръстю Раковски искат да 
Ц станат управляющи. Но а случай а о се
V случи нещо зл ? на Вдлория, -в сж* убе-
V ден, че достатъчно е да пиша иа иеиои от Царстз ,о. Надеваж се. че

многоороените си приятепм в иужбииз и по- , почитаемия мриснсви тжргов- 
по жени то веди гз ще се подобри. ечи СН(|Т н нуждаещите се ще

Доволен съм, че влезох в таиива вржз- ■■ използуват от случай да
км. конто са по-голем*. от оиия иа Фердм- по етяг Виена по „у,,,* ***. 
илида и благодзре не на които мога да се лународния панаир. При мио-

евтени цени иа билетите и ири 
едно разкошно' курормю *ж- 
туване по Дунава, без ии най- 
малко неприятност и неудобства

|. Агеи-

му ч града ни е в свржзка с 
екц- алния единствен директен 
параход Лом—Виена и обрат
но . от I вотс Дунавско Пара
ходно Д во (австршйсвютото). 
Идеята иа Балканска Агенция 
с. да зблнжи още повече тжр- 
ювекин свят у мс с този ма 
Австрия се посрещна нвй-ра- 
душио в в.ичьн гредове на

Ш\:
(ДЕЦИМАПИ)

И 280, 380 и 500 игр.

X
ЖЕЛЕЗНИ
------ ГЕРМАНСКИ >
от 250. 500 и 750 игр. I похваля че усвоих дипломатическото изку

ство. Сега обаче, след като го усвоих, боа 
се да не сбъркам, защото който знае да 
плува, той се дави“.

Щ-'.— "ЕС-л
Й?Г—«- Г7

Вчера пристигнаха русенски 
колоездачи, поканени от тукаш
ното колоездаане д-во .Цар 
Борис* за предстоящето иад- 
бегване. което ще се сжстоа 
на 13 т. м.

Приемните изпити, както пра
машинното у-шс, така в пра 
специалните школи се при- 
вжршита.

Изджржалиге изискуемия 
предварителен изпит вчера 10 
август по$гжпиха в ежответш- 
те училища.

80" ) от явилите се на мс- 
пиг са Пропаднали на аисмеи-
ния изпит.

Заместника на Варненски
градоначалник г. Иван Петев 
на 10 того се е явил прп 
ержбекия консул в града и е 
■росил извинение за станалият 
между секретаря му и поли
цейските чинове при градоаа- 
яалството инцидент.

1 юлицаите, чиновници на 
този неприятен инцидент са 
вече уволнени.

Инцидента е уравнен.
Безплатни места за без 

домннците. В сряда вечер об
щинския ежвет има заседание. 
Разгледан бе протокола на ко
мисията по раздаване места на 
бездомниците.

По причина на дова, че ко
мисията си е присвоила права, 
каквкто не й са давана и е 
влезла в компетенция иа ежае- 
га, а сжщо е решила местата 
на бездоаиаците да се дават 
под един вид вечен наем като 
се определят ма категории и 
за всека категория се предви
ди един определен наем. то 
ежветжт реши, щото местата 
на бездомниците в град варна 
да се дадат безплатно.

Тая вечер ежветжт ще проджл- 
жя разглеждането по ивтаташми- 

I тг пунктове на гро ь л.

СОФИЯ, 10 август Борсата днес публи
кува следното комумике: Цепа Европа е в 
тревога поради неизвестноста в която я по
ставят преговорите в Лондон относно ре- 
ларац. дългове.

Телеграмите от чуждите борси пока
зват големи повишения станали вчера на 
първосте пеннк,те и здрави валути.

Нашата борса диес бе изцело под това 
влияние и курсовете трескаво се движеха 
с копебание.

Букурещ правеше изключение от обща
та тенденция. Той п.щна по-бързо откол- 
кото бе се повишил.

Печатът прави следните коментарни: 
падането иа лгва, както и катастрофалното 
падане иа маркага се дължи изключител
но на реоараци те, поради това че финан
совите кръгове не очакват благоприятни 
резултати от срещата между П. Жорж и 
Поанкаре забелезва се едно въздържане 
в борсата спрямо лева.

Той не се търси и като следстл::е от 
това иде подценяването му. Ако въпроса 

I за българ. рел »рацьи се разреши до изве
стна степен благопр »атно, да се даде ма 
България една пълна отсрочка в плаща
нията 5 з всякакъв контрол както ч едно 

| намаление на те?и плащания, ико комиче
ското положение на стрзч та може да се 
спа^и от катастрофа.

! Има из вестни надежди, ч но Бж гария 
ще се погледне мапко по-иначе отколкото 

! из Герман*л.
• Ние сме слаборазвита в ик номичаско 
! отио.иение страна; индустрия нямаме; зем- 

I | леделиетс не може да балансир • вноса и 
I | износа См -та се, че това положение на 

борсата е временно, понеже то за сега не 
може да се оправдае със сериозни при
чини.

гала}

1
всички видове '10, 20 и 25 
кгр. от германската фабри
ка с всесветска известност 

„ЯНежа“

ЗТЕНА 1А6ЕР МЕТАН

Лагер метал от прочутото германска ф-кп 
= „8ТЕИА“ =

>а венчни видове лагери и специали- > 
тета на фабрииата за лагери на ауто- | 
мобиш) под марка ,,2>1е11а Ао4о I \ | 

„51е11а Аи1о I!" и осички

КИШИ 011
при най°износнн цени 

Ще намерите при

Акционерното Тмрговско индустрмг.пно Д-во й
„ПЕЙЧЕВ, ПАТДНЙНСКИ, НЕДКОВИ*

Репарац въпрос е в застой, а очаква
нията от реколтата са достатъчно големи 
и след 1 месец ние ще имаме едно засил
ване на износа.

СОФИЯ, 10 август. Пълномощния м-р 
иа Белгия днес пред обед съобщи в мини
стерството на вътреш. работи, че от Бел
гия тръгнал един въздушен балон с път
ници. Балонът пристигнал в Ромжния, 
пж ниците с езли и/балонът бил завър*

ЦЕНИ, ПОДРОБНОСТИ И КАТАЛОЗИ 
ПРИ ПОИСКВАНЕ.599 2-5
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той се откжсва. Пред- 
кжм Бжпгармя. На

така и в свржзка с залавяне ма тезм Б 
ца ощ иема. Заловеимте се 
меиолко убийства и грабежи в

Окр у лека смет е утвжр 
дил правилника и програмата 
на бждещето музикално у-ще 
в града. Очаква се и санкция
та на м-вото на просветата.

Изложбата н.1 г-жа Зл. М«- 
нолова в приморската, градина 
скоро ще бжде закрива

Ние бихме желали щото 
изложбата й да се проджлжи 
с още веколко време, за да 
имат вжзможност да я посе
тят и видят и други, неусле- 
ли до сега.

Много от картините и V 
откупени.

Оргмнална изложба ча свои
картини уреждат художниците 
Г. Велчев и Марио в прякор- 
ската градина, Те готвят един 
голям сюрпрюз на Варна.

Ловен ежбор в Варна. На
27, 28 и 29 т. м. щс се еже- 
тон голем ловен сж^ор в гря 
да ни, на кейто ще приежег- 
вуват делегати от всички д ва 
в царството.Ще дс РцА и гос 
те, любители на лова. Число 
то на приежтетлуа-щите над
минава 3000 души Взети са 
м* рки за разквартироването им 
и бляскавото посрещане. Ще 
се изпее и ловния марш на 
Варненските ловци, композиран 
от г н Кржстева с текст от 
председателя на организацията 
г и майор Сокачев. Ще има 
ежетезания на ловцн, кучета и 
др. с премии Подробна прог 
рама се готви от ловното д-во. 
Тоя ежбор е пржв и буди нн 
терес по своята уредба.

заи « псследствие 
полага се, че е отнесен 
него са останали багажи, цекости и стоки.

М-вото е разпоредило до кметовете в 
случай, че 6ало»жт падне в Бжлгария, да 
бжде запазен.

Катастрофата неми Борисова и Що*
Ззвчера кжм 12 ч. в . между гарите Борисе „ - 

пово се сблжскали толарнмте влакове 251 ■ 252.1^^. 
фага е била неизбежна стедствие кдоразумемигтп 
ниега от влак 252 с дежурния чиновник от гара 
Влак 252 е требвало да маневрира, до като вркг%>. 
ка 251 ог кжм Попово. Вместо това обаче,
252 след като прикачил три товарим

ЦАРИГРАД, 9 август. В-м Проодос сж- 
общава, че кемалистите са концентрирали 
значителни сили ь областа и<1 ИзИнд, за да 
предприема; контра офанзива срещу гжр- 
ците и да ги ударят вжв фланг

Сжщия а-к сж бщава/че зсичк « гржц- 
ки войски, които са концентрирани на Ча- 
талджл, ще бждат прехвжрлени в М.-Азия 
защото гжрците ще се опитат да нанесат 
решителен удар на кемалистите.

БЕЛГРАД, 9 август. 8-к .Пол,«тика* сж- 
общама от Рим: положението в Аикожа е 
сериозно. Фашистите са запалили две же- 
лез-опжтин станции Същите са запалили 
социалистическите иг«у5оае*м общински зда
ния в 43 града.

В Триест кжрвзв- те борби между фа
шисти и социалисти траят от неколко дни 
непрекжен.го. Им* множество жертви.

В Парма фашистите и работниците са 
били в окопи от предградието, след това 
борбата се е пренесла в самия град.

ЦАРИГРАД, 9 август. За Аигорл пжтува 
специална албанска делегация, начело с 
Шевни бей, с цел да се установят трайни 
политически и тжрговски сношения между 
двете джржави.

ЦАРИГРАД, 9 август. В-к .Тержумаи* 
ежобщава, че гржцките войски са предпри
ели голема офанзива иа фронта Коджа или 
в полуострова срещу Цариград. Неизвестно 
е дали е имала иекакви резултати.

РИМ, 9 ‘гвгуст. Сжобщазат от Лондон: 
след речите произнесени от Поаикаре, Л. 
Жорж и Ш. нц- р британския м-р председа
тел решил да се даде нова отсрочка иа 
Германия.

от гв» ^
сонс, потеглил за Попово, криво схващай*»
СИ! кал от дежуоння чимовете. В сжщото вреше 
потеглюва от Попово за кжм Борвсово. Началпи 
не навреме тржгяалият влак 252 по яжтя се е 
дядо тревожен сигнал ог фургоаа на 
но — сигнала останал не чут. Двата 
клм. 352 Разгояниею между двете 
мелко, когато машинистите забелезват това. Сзел:

>1
-*• во 1Вп. '

те си; нали. ма иичиегнге дават момгра «ара. обаче 
нието между двата мака е бвло ведоствтж 
то на катастрофата Двете машина се сблжскаат с 
сила, поврежда се линията, иа 
те. веколко вагони дерайлирали, обаче за вие?«е 
не ма.

м кг»

ДОВЕЧЕРА
Петжи в Петима Общински Тел,

По желанието ма публиката, возиш 
Професор Д. Сушен де Жмм ще даде за втоун *к* 
още еди научно психично

от експерементапен псидязш, мдгмегизж.
*мя, лично влияние, проницаемост, 
киризм, хипноза иа жявотмя. ......  - .. ——
ние на едно убййЬгво импровизирало * геатрвХД Еувв 
де Жин модерен дедектна. ехтя кзв 
ството открива; убиеца, жертвата, 
нието, оржжиого сжучастшмя ■ вр 
карница Маринов.

♦»*

Бжлетв •?
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Борсата: Вчера цената на 
крияач» жито варираше между 
63 н 88 лв., овес — 30 лв . 
кркната, ржж от 55 до 60

%
Ш -ЖЕНЕ2А, 9 асгусг. Вчера вечер малко

преди заминаване на експреса иа диплома- 
куриер з обществото иа народи

те биде открадната една чанта с
I Вари<лв. крината. ечмик от 44 до 

52 лв. крината, 5об пресен — 
5 20 —5 50 лв.

тическия
ОБЯВЛЕНИЕ Ме 2734. н*

.V 7004.^21 гоа. и .ахлея ет I
кгр.

Пристигна парахода 1_.’апсге 
под францулко знаме, с 20 
тона разни стоки н 15 пжтници

документи. ни* лисг
в ш-лзд на Люба Пет ром М Камст 
сл*динЦ*тЬ ча Мариа Чааакли ог гр осч м 
лихви и др-. оЗавяввн, ьь праал.«аиемк «а 51 ж» *****

к в л

т Сф>ш. сЦАРИГРАД. 9 август. Сжюзиите войски 
подлагат иа най-строг контрол пристигащи
те в града лжтниц , за да попречат иа 
евентуалното лромжкваме в Цариг ад иа 
гржцки войници дезертйори.

Охраната около града и пропускателни
те пуиктоае е засилена, но властите едвам 
успеват да уджржат прииждането иа мно
жеството бегжлци от гржцката армия, кои
то прибегеат в Ц-ри/рад 

Ония, които

ЙОТО двучршчо 1!» .Ль_1 
право.!алдавлне 5* * в 2

«V5

БОРСА .4 чгса ш -
ринга си следния недьижА*1 ямвгь.

Сяно лозе (.краСютсп >. ча*р» а 
сгга .Чаирмгс* ог 28 хемра. съ 
слеели. Псню Житероа. Еасвл к*,чиа(
Пжрвочача Н1 оценка 840 лв.

Желмнамк да кумя; «тота «жят аа %я 
егвен ден и час да арегаелхат к^вжага я зл тлхшл *-

п

София Ю а..:.ст 'а?.' .
м Ьк>л

180- 
180 — 
796 —

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

а ог
805 — 

1453 -
108 - 
1251-

109 50 
136 — 
2230—

гр. Варна, 10 август 1*22 гжх.не могат да преминат вое- 
ьите линии се предават на сжюзиите вой
ски, които ги р азоръжават и препращат в 
вжтрсшноста. Третирането им като плени- 
ци не е още уредено Гржцката войска н 
цяла Тракия е в пдлио разложение. От ед
на д визия само в неколко дни прибегнали- 
те в сжюзнишки ге лагери дезеотйори се на
брояват по-ае :е от 1300 войника.

Хиляди д». зертйори обикалят около Сми- 
риа и Солун отправящи се за огнищата си.

631-1-2 1 СлаЗга мшт" * А-2150

Кадмкйойско Селско Общткжо
66Й0-

05ЯВА № 1689
С. Каши кйой. 4 УШ- 1922 гоаина.

Десет дни след лубяикуяането мастсвдтегс»*-' 
в-к .Ьарн. Поща* в 2 часа сл об., в кавие.-ио"^ 
на общинското управление, ше се открие 
отдаване под наем. за срок от 2 гоаини. сми 
от пеня НЗ утвърждението търга, слепуюши" ^ ^ 
движими имоти, стопанства на Б»яя*Р,<йоиск<^дз. 
Капъкйойското основни училища и на ского 
ния фонд а имено:

1. Нива находяша се в землището на с 
, 20 аек-
_ .фънддкл»11

1.185- 1395 —

Изгубена е набтого
в неделя в морската гра
дина до павилиона на му 
з и ката една дамска чанта.

■ Умолява се, който
ри да я предаде в редак 
иията за В. Н Л.

БЕЛГРАД, 9 август. В-к Белградски 
Дневник пенати следното ержбено офици
ално комюнике: По повод ежобщ ниет ,-«а 
неко* белградски

ие-
я наме-

е-ци, 4 *: предвид ните
мерки прот в четниче тао;о в Сжрбия в 
случай иа нуж,а мотат да се ра >ширят и

Иви « тини "
иа печата 
това е изключено.

Едал.ар. правителство е длъжно да пре-

на четиВ°заТакое?ГъИЯ °Рга««иРането на чети за което сега се водят преговолн
между Бмпгарня и ежеедните джрж ви.Р

СОФИЯ, 10 август. Неврокопския окоп 
и-а телеграфира до м-во о на вт.Тр рГбо' 
ти, че пол цият! му заловмл? 5 чжоржже- 
ни лицз, които се предполага да са оГгоч 
пата. която мин. ембота изпжршн иапаае 
ние в града и уои двама невр.копсГго^
Гадения’как“о°пВоИ ИКОНОМОВ' Подробни 
ся.д ния, как го по извжршеиите убийстза,

срещ
прилично вжзнагражденис

615-2—2
бдл-

ялркйой. мести. .Чатлак-тзши“ от 
2 нива в сжшого землищеоргаии- 

Д ерекцията
е опт. йумоцена да Каажкйой. чеСТК

на "изто» о’

,Баир-«с,ю

«!!»• „Кгчйтчн йндреч“ заяви, че
3 Нива в землището на с 

.Турски гробийи* от 20 декара.
4. Нива в сжшото землище местн 

турските гробища от 12 декара
5 Нива в сжшото землище мести.

-Дермен арлж‘ от 86 декара 
* 6. Нива в сжшото землище, мести. __

от 30 декара определена за скотовжлния е
Пжрвонгчалната оценка на всичките н 

20 лв. на декар, за цели* наемен период
се кзи-ква

намали от Ю того амачи- 
твлно цените на

жеяезарнйта зс строеж
и моли да налрав 

за да се увес
520 - 3-5

1ите опит 
рите.

,Бав(НоСТв

ДВОЕТЛЖНА КЖШД
се продава в ул. .Хар 
чева" 8 зад II уч. при много 
= износна цена ------
Споразумение улица „Кавал

56 3 3 4

КГ
Зглог за правоучастие в търга

от първоначалната оиенкз
Кмет: ме се

А. X "ом •ска № 19
625 ; I Секр -бирник


