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Вари, 12 Август 1922 годГо*. Г’. ЧЦЕН* 1 ЛЕВ ме.

■
•А__*

ВЯРП6НСКД ____ЦЛуиеиско Окржшмо Трудов» Каоро

ОБЯВЛЕНИЕ 787*. «* И« август в домакин
ма бюрото и финансовото управление в Е- 

Джумая и общ. управление в Девня. шс се произ
валеп©щя

ь*”» 1ЛШ Ъ Р. ЕКЕ1ШН Ш9РНШШЯ ВЕГТ1ИК Мшш т № V В!

ствот:

спазаряване за доставката еа брашно ренде 
чам 84.--л :тавено Шумен 88ОСХ) кгр Шайтанджик
40. 0 ► - > м Джумая 20,* 00 кгр

Дог 1а се оф*р,' рания и за по малки количес- 
ва. като л ихва «его продължава до набавяне 
исканст ко ичество Залог 5,*

Раз осните за публикацията на настоящето са 
за сметка на доставчика

гр Ш^ен. 9 август 1922 год.М 04>I <■ Т1М Ч
н ■> к<т • 0 ГМ. и «г«. « > трМСТМСкЛ •ем

634 1 -1 От >то.

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАЕленка .‘7« Венкова

%2-н Лспр;ц Ал. % Пеев
СЪН ес «е—«е - е ч-^-г -3.

Г • .-ЛЛГ9
Пас гейига 34*г"? ■ ;* *.}»>*

1^4-у -I - ;

1»

(Телефонни и телеграфни съобщеният

СО^ФИЯ, 11 август. Наглежда, че изоли- 
раиост , в която се е поставил м-р Стам
болийски през последния 
действувал добре

Той ие говори вече аа кжрааа 
блок, а напротив заговорва а 
участието и* широки социалисти и радика
ли. Последните обаче са влезли 
ституц. блок. тжй че намеренията иа Стам
болийски идват кжено Говори се, 
да прибегне до Драгиев. В свръзка 
вчера циркулираше, слуха че се устройвала 
среща между Драгиев и Стамболийски • 
Чамкория.

Редакцията им шй«
желаиеето да бжде ■ услуга 
м търговска* гвег особеео ■ 
1игшиите мгвеете иа блрам 
времееш а курсовете. е в «ела 
мерки ■ ежедиеамо ще дам 
сведения ■ м свободната борса. 

Вчера след обед м

г" 4 Iп~'-4 '

Вам - месец, му е по*

*» черен 
лев блои сГ-ца Невени а Н. Шопов* 

Г-и Христо Сп. Стоянов
МЧНСМ»С||

ви «* •евчг*- « 13 того МелеАа

Е
вече в йон ния пазар 

ии ввлютш проджежкхл аа се 
покачват Цдрвгрлд стигна ао
110. Букурещ — 140. Паржж 

ви.

Ч иат-1р».1 
ИМТОИШГТ" «. всич Ч 1. 1МЯ ШИИ 1 че щел 

с това
а шс сс :1[ЧСул е ажрзмта.

6»9- . 2 '.«мие но С^у
1 465. Лоиаои

Сжобщеиие. Берлин падна яа ?0.

Ьж Vарена подаиявця което 
заминават «а Чехослаевя аа
бани се ползуват с 50*« иа ма
гия е та вита яа паспортите

ИМ «4 т. г.

СОФИЯ, 11 август. Председателят иа 
комитета аа у иверситетгката автономия г.
Д. Мишев и секретаря иа сжщия Кабпеш- 
коя вчера са им ши среща с заместник м-ра 
председателя Ц. Бакалов, а след това г-и 
Мишев заедно с касиера иа комитета Боя
джиев е имал среща с управляющия м-вото прекия Морски Сговор давя 
иа просветата г. Томов. В тази среща г-и 
Мишев е го корил за нуждата от откриване см*в* в гр Мссг***>** По 
ма университета. Той както ни заяви, е иа- Т0,"^52*«А ог Вария ще 
влекжп впечатлението, че у двамата м-ри ' >*»«елигелеа оардюд с А0% 
има желание за откриване иа университета М1Ш*Ш' 
и подновяване занятията в него.

Тов* желание м-р Ц Б калов е подче
ртал и пред представителите иа пресата. Хсрниен., довхе-яреГищ Ма* 
Дйес слез обед Мишев и Ц Бакалов зами
наха за Чам Курия да осведомят м»р Стам
болийски по преговорите. Те са имали ве
че пжрвата си срещ . *

Г-н Ф. П. Бейкжр. Агент на Английския 
Ллонд в Варна, ежобшавг на тукашното Търговско 
ежеловие че начиная от тонеделник. 14 т м„ кан
целариите му се преместват <-в ул .Габровска“ > 36.

Нд 13 г. в. — Надмя. Бжл-

Агент на Ллойд големо морско градинско уве-

не се премести от Понеделник 14 т. м. 
на ул. .Габровска“ 36.

*
в« -1-1

Научдяаве ое че софеА

ДРУЖЕСТВО „ГРОЗД“
открива клон к града Варна. ядена 4-та награда на 

■кравя български шахмат 
турнир в <.офмя е дошел ма

I курорт а Барна а се е усте- 
| иомеа я домжт на г. Стоев И. 
, х. Стоянов, ул. .Миладкеов- 

;кав 3. ^

Де««теаятя ма НАТУРАЛНИ ВИНА « ХУБАВИ МИРТНИ НА
ЯЯТКИ ще рят таияяа ■ мояоотирятай маом иа Д стяо 
.Грч)д*. М1ЯДЯЩ се ма уа .Ца Борис* под Аояе-счото 
чятачощ* Тая се яуядаяаг иа КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ вгмчии I СОФИЯ, 11 август Белградския в-к .По

литика ежобщаеа м-р Васмч м м-рл и яж- 
ишните работи г. Нинчкч се съвещаваха к 
м-во'о ма^ имишните работи за бжрзитс Н»1еят ще бжде отяорем а 
военни действия. Освен че ще се из-рятят селеля, на 13 тото от З1'#— 
иа мли-донската граница големи иойскоам ь', Ч4са сл обее 
отряди, жаидармерх ■», но ще се образуват 
и специап-и соени отряди за преследваме 
иа разбойниците. След това сжяещаиие иа 
м-рите м-ра иа вжишиите работи заяви: с

вря*заедеи*я на Вармеис-отп Дружество грозд*

Опитайте и ще се убедите.

КУПШЧИ НА ПЕСТЯ Т(»«шимт спортся клуб
.В чал МС лая* на 2*) г. м. ус
тройва футболен мач ссофкй- 
дия спортен клуб .(Главня.* 
.Ьладя^лая* получи телегрмаа 
от .Славия* зя скорошното 
му пристигане

СОФИЯ, 12 август. Вжрхоамия адмиии- Преастояищя футбол^ мач 
страт вен съвет в последното см заседа- сс устрой** по желашкто м 
мие се е занимал с иекои въпроси е връз- .Славия“, 
ка с положението иа руските бежанци в '.Сивия“ е едни от първи* 
България. I те спорни клубоа в Со«уня..

Съветът се е занимал с поведението | .Владислав* взема прежаевре- 
иа излизащия а София в-и Рус, който I «е""" “еркн за предстоящата 
систематично разпространява тенденциозни нгРа

Използувайте случая г Стамбсля» е пр, 
стлгнал от Цгригргл да додаде следните вой 
имоти: 1) Празно несто «ар:.е;.прах у7 Софгйска
и Габробскг (на ъгъ 416 кв ’*.). 2\ 1ааз* о место
ул. Софийска парцелира .. ;50-*о м ); 3 Празно
весто Булевард Мария Луиза 1334 чв м ). 4 Празчо 
веето ул. Съборна 444 кв м ). 5* Празно место ул 
Регентска »669 кв м ); 6) Три дюнени един до друг
ул. Оборище Справки при г. Стамболян 
хотел -Лондон сутринта от 9 до 12 часа.

тия моьи м* р и. които предприема прави
телството в Макед иия ще сь въдвори мир 
и спокойствие още тлзи есен.

В МАГАЗИНА ПШР ПДР9Ш слухове, които са в състояние да овредят 
на положението иа Бжпгария. Решено е 
яестимижт да бжде спрял, а редакторите 
му екстериирани.

Третия есенен международен 
панаир в ваена ще се ежетом
ог 10 до 18 сепгемвра т. г.

Дирекцията на джркдвмо-
к опряно- такачио учвлеще — 

., въпреки | Харманлий обявява ад саедемее 
Л. Жорж и

Дняс пристигнаха следните стоки: Вълнени плато- 
■в за даясня косвени иато габнодини. шевиотн и 
ееямАи* . раад.«н 
тяве М*,не
^ю"" ^ ^*»шенн цветни покривни за маси и ире 
2ТИ’ 4 "лешове за яобмн 5 Хасета.

р*етя зефяри и пр. Цени най износни и опре делени
м 1—15

Ч
широчини и най яодерни цве 

ни платове специашо з> нжа»ки нос

Й ЛОНДОН, 10 август, вчерашните рази
сквания вжрвяха много трудно 
предварителната среща между 
Поанкаре.

Британския м-р председател не е на
клонен да приеме всички французин пред
ложения относно Германия, при все това 
Поанкаре изглежда непримирим.

Днес експертите наново ще разучват 
вжпроса.

ЛОНДОН, 10 август. Тукашните кржго- 
ве заявяват, че ако конференцията ие по
стигне едно положително споразумение, 
централна Европа ще стане театжр на то

на интерес)ющмте се. че за
писва «мята за олраа девическа 
курс са започяим от I аа • 
густ и ще трае до 1 IX т. г.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ & Ме ■■ ВЯРНАкин ф ц(т; Иш - штщ.пкшш :и

ПРОДАВАТ РАЗНИ РАЗМЕРИ

ТРАНСИЛВАНСКИ ЧАМОВИ ДЖСКИ “ 
= ОВЯН Д1В0ВИ ГРЕДИ
СТКПШ, »ЗП013910Лтг С! «т

ВасяА ТбДврОв бввш ря
зало-ботнйк в общ театр, е 

вей в кражба на едмв обектна. 
123 коксови парчета, две же
лезни макара и едни електро
мотор. Заловеа е от бвашая 
сгарши стражар при тукашното 
градоначялетво Енчо Николов.

износните вени!630-3-3



взе.„ВЛРИЕИвКА Пв»ЦА“
вЦЬ-»-

II Варненски Сждебен Приета. 
ОБЯВЛЕНИЕ 16 3310. н. ос-о».., ,

лист .4 1Ш1 гштт О! Варненски Окр Сал ял 24 гтр*л 
в полза на Вари. ГюМу.ирмл Банка гр Варна против 1 еорщ Ф» 
аалжиев от гр Ворна, зя 30.0$) .»■. обквмвам, чс на 17 ^ ш‘ 
1922 гоаннл а 9 часа прел об.д ш Варна ма кредита .0 
каста те прогааам стенните чо.и на длаж.ка Георги 
ж-еч, л наели: I) дяе намини ла зайчета — 20(1 ли; 2) е.|гщ 
аа.ш«ч —» 400 лв; 3) еднч о;оф*т бс.1 днани е

смутове, името качало може Да се 
предвиди, но края не. Според официални 
сведения смята се аа мапио вероятно по
стигането на спорааумение между ил. на 
конференцията.

Спои* ликмп •• и 
раят кипя лехжр г-н Роб<-в,
по Цетш бкени на Кайспийг 
но мора, ъС&гм ■ гр. Ас 
рдхАя. чумата ас.ид тсяяе** 
ето' е пчела багн* лловнн рд* 
мерч Чумааня бацил е бнл 
таклч. че се загнездел в Ле- 
ЛЯТ* лЖргг6оа<‘.

Нн протмногоавлнат* гра
ма от кайсямм. км бас* Й < г - •

ЛОНДОН, 10 август. Утре Л. Жорж ще 
ежвет, който ще треба 

занимае < вжпроса какви мерим да
саима министерски
Д* с« «
се в»<мат за ираеи случаи.

1000 «
4) ела мкалаища каса без сукно и йраин*— 600 
перчи с шесг >е: ме джета — 300 ле; 6) шест крее а не.
ни — 300 и*; 7) с-д*м сг<ма неклекр енн —
•<«41 теча не анжршен. — 200 да; У) четири аорика -

иди разглобен — 1500 ; 11) лча крл>,Г1 #
1 3 а.; 12) две сметала учмл*щ;ли —

! 4) ед и врд ц ^ '
(ка - ама) кяорлмо — 100 лв; 15) ед«4 ,.1)и 

ме^имнгом еткйя, оХояп У/я кгр. — 70 ла; 16) една с*«ч«*,
1 0 - в и 17) разнч части от Пелов дрозд, *. I

****■ Ц
8) мг ^10 ли ;

РИМ. 10 август Сжобщаяаг от Лондон:
иа екстртите натояарена да ! ■ ■ ■лу*я.'а пон»ст< :и::*гм, к 1 .го 

орг^и :уй. ар>: ата о
оидсна ссмдемна

Iкомисияг<
проучи предложенията иа Поаниаре отно- " °

репарациите, вжзприе в по голямата с 
Ш кцероаото гледище, «ер- 

която са следните: сирямо Герма- 
нема да бждат предприети 

; стеснителни мерни по отношение иа икоио- 
• ммческите й ресурси Германия ще по-учи «

,, мор орнум; нема да бжде вмвстаиовяваиа | '*1Ли* 
* т ^ мин.нца ми мическа граница, комисията по; 630-2-1 

I ре п.транйите ще има право да определя 
I гаранциите.

11*0 ..Дрв . 
е .и * .л.а и*е а 

ки. и. (Гу|

О Т <{1
I . чамова — 50 л— X сно

особено в Аза^бедж част темта иа
!тите на

ния
Няаякм медии «веки м ; *м не ;иид ршев >

и* ЛИ■е сд биле в саст
П)НОГИ>. М 3.б-4е-‘

мрЛдлТкто и еж 
■рачи ? елстно 10 д\ 
та деклрп зами или 
А. рахлм, за да «<*з- > 
пр*:(ранен е:» пл • 
д-у ия дв1 ог пристига 
мм, 9 душа ог декара ге с* 
сана.ш жергаа иа ч>ма:а.

никаквиV — 2 ■ лева.
Наела**! его почне 01 оц-нките, интерес и г моп: и 

в 4'рео ремленого место, в определен) л а«м л час з»

гр. Вари, 8 август 1922 гомма.
II Ождебен Прмсгав Д. «

I Варненснн Сждабан Пристав

Р,: !, 10 август. Сжобщават от ^ерпин. °, * ,и„ Г* *..2.Т,3®и^' (>?« 
че уан. ушите войски се готвели де окупи- . „ н. , а Б. • о. Варм врог«, . , тл
рлт градовете Мюяданм и Есен. : .,т в!?я» м ЮДЛ .м О ч, «ай,, .т 1...1

| . I 1.1.-1 ,1, оА,1 ш Ь»?-. • • »’ .в » Сю «. р.
ЛОНДОН, 10 август. Според доклада иа м с е» |« ти на *жп ;ц., Хр ТаГа ои ,

експерт, комисия предпотениита на Пови- 11 т; I аф с аа« арати «г• бо.»«и ™„
каре са били отхвжрлеии с един глас бол- *> *’"* 1 "" >» ‘, 'к> ”?«» »«•« -

г ^ ■ Г,»и >.п п ь н ма силски черни и 5 >в; 4) ед*,. .
шии тво. | 0 лгггч за ;п ла; 5) елин стол с п 'атнено селати - е ч .Кл л

Ксолим 1П Г,.... а I Ч -1”-1 "°,1и “•> • .ишелжа :л 200 л«.: 7) ’.вс -г. •• ... <БЕРЛИН, 10 август. Според ежобщенне- ....... . м хс а; а, ,
то от Рига революционния ежд я Москва ......... . „ 200 лао 10) ям }']|| г ,а 1- и Ш
оеждил на смжрт неколко есери

Общия панрусни цеитр. нспжлнитепен 
комитет потвжрдил приеждата, но отложил 
датата на екзекуцията, конто ще стане ано 
есерите не спрат шпионажа против кому
нистите.

ЦАРИГРАД, 11 август. В-к Катимерини, 
който до сега атакучаше остро вениаелис- 
тите, сега апелира нжм техния патриотиажм 
аа да сс спаси Гжрция от катастрофа.

В-ците, сметат, че е симптоматична по
хвалата, която е отправил Л. Жорж нжм 
Венки лоса.

В-к Протеяуса ежобщава, че асички при 
готовлемия аа окупирането на Цариград са 
осуетена, понеже гржцките войски са де
морализирани.

В-к Пропдос ежобщава. че гржцкия 
фрои г г Тракия бил иапжлно деаоргаииаи- 
раи, понеже гржцките войски постояно де- 
зертираг.н На сжглашеии. то се предадоха 
10 вопиик ■ и един офицер.

Пред Царския Тш ще
«•екне

• 4 *е*ста.» ст 
вчаров

Утре, 13 тото се -рел г.вн 
евтнрвгв под гг,р-чтто <1 -лвие .-т 
Д. Гржнчвр • Г.чвглге «а > у* о 
и ка^дгм нек<.-««• ду ии а меся >.

<>)детд м« тмв.д.4 е .п у <- 
во.ьзг-раи М«|р ив м нл- 
шик н«гол:и биг, и»Л носи душ 
ма дившг-ого ар. ме и дни 
Фа улата е сделилга: - -ус-: лн- 
ио- • пред:кали ие Им* ю ст.на 

, и«г Тол с : с л. : ас» ■ а 
от белите, ко- го се оток 
скиа гррн. ЛошД1 е лае< е >а- 
вата иа 1«рскчв сан, г ибр ■■ 
обевмамя • идгни <*а верния, си 
приятел Угри.и, • а уми * е; и- 
■у Кремава * се о,-. ми а . '.а 
рня. Заел мяс от ча Ко ж .я.чт.! <>, 
всички ги наирааямт, а един о. 
иайиерн^-е иу близки — '.ерг 

.му отнема трока. 1ертер е са : - 
идежист. ко качванк се на уро . 
чувствува нотките на очи .» 
от кокт) М СС « избвак* икной 
•лаоклкн — лааекисто.

Пре.. вемчкого ареме баири.г 
ажржвг едно кеураачоаесе о- 
.зджвш-е. Те :а 
а когаго щвв г!в 
взема' глава а. !•! 
м Ма и» Те «ж г.рнмнр 
кк мра:«> 
сгам ид,

Н. ж 
Ж ' еже

К.глснческа са:к,а
Д Грд 1

а » саксии за 100 т.; 12) две пЖцхи ос{ншср.м я 100 
е : и голема часа и храна и 5С0 и. н 14) кяр* *рм»;-

лве к >,
•тз; 1 >)
перлите пердета за 40 лв. и други джащнм веиш

На~ лачте.о ще почне от оценките и нагоре и ияирвеоаотв- 
те мотат да се явя,- а горе; пределеного место, в определиш» м* 
и час да

>-*

издават.
гр. Парна, 10. УЩ. 1922 гоаима.

6о711 I Сждебен Пристав: Н Д. Плавяем

Крайбрежна Жандгрмска Дружни»

ОБВЛЕНИЕ № 2474
гр. Варна 11 август 1922 год 

Обявява се на мнтересуюшите се че на 21 » 
густ н г в 9 ч. лр. об в канцеларията на Варман-
ското Окржжно Финансово Управление ше се про
изведе тжрг по доброволно сжгласие за лоаавкал 
на следните хранителни принеси за храна на чиж> 
вете от дружината, а именно^ .

Мас свинска 1- Ч 'кгр на приблиз суиа б Сс'-»
I Зсхар 3 00 „ . . . . 1*®?® -
3 бон сух 10 ■" . , . 6ССЙ •
4 Б) ур и..................................НО»*

- Залог за правоучастие в тжрга се иска
байково удостовхпение.

Лос;авкат.: -оже Лг бжде ндвелнвж и.-п "ва
Изплащане

. 4
5 аЛ

ЛОНДОН, Ю август. Вжв вчераш ото 
злср,.;анне на - к^ифереиц^ята италиянекмя
пр дстамитеп г. Шаицер заяви по повод пати р к негоа - еди и месеи
фрлицуз. предложение, че те са прот во* Пи с. ю- лмето >т трг дуктите от к^^исията.

Желаюшите аа вземат участие в ТАрга т?с-м
бюбжета.

11Д е>-4
Ли -а.»

речеви.
От една страна н иска да се даде от 

грочка на Германия, а от друга страна сж- 
що иска да й се напо ни контрол и др.

ая се САсбразьвгт напжлно с закона за 
отчетностг и предприятията,.

на припасите 
•мата-

От дружината.

__ I Варненски Сждебен Пристав.
О БЯВЛЕН тГмГ2734

БОРСА • условия и описанията 
рел .ежддт з.екп ден г. V

БУКУРСЩ. 10 аягуст В-к .Дичмя* п-шс: 
ко Гжрция окупира Цариград, тя ще изгу

би много в лице о на своите досегашни 
сжюзиицн.

К#м» »■»

.1ГМ»Д 4
■те*

•’ I :»*

*.1РЛ. О [> едм . Хйузл от
а о-' -р-. тв рязането 

а Сили- 
отново

че ДМ1 :>х «IР зв- “ »I|,кет(
^ено от властите > 
ймичесните банди

«3'1. е ь ь ш.Ь * <ьа й*лнйй <к-553 IV Я-",:амм24 гс^ ше|*К." ;а:
ич ямоч,.

кел о*
Ь-Г..Ч-
; , 4 П*т.

юстг Ва ч».м ’.»• -:ето ие
рз. ^азбойнни- ге обезо^ж-

КОИТО САПровОЖ-

- Асед титс села 
:у:лин и

и/;к< {йодна
и ОГ *Д Л (ЛДт-рНИ.КГ

Л.Ч. 1у
,.»г .•««»«ч . а V- а? л. 

*.йГ Ч • *,«Гв '’* нчки
Н .4 Н4Доав||1 ь 

1 См .ебеи г.ркЛя^иИ- 4

е
• 114 >и, .0 ввгу- ‘.3*2 д. ПвО»*^И те и са войски за прс..,е;. зането им. - -2—2> •

Продажба на билети за специалния параход

директно Лом-Виена и обратно
само за неколко дена пр;, и. Дочев, сладкарница Маринов - Мусилата.

I класа 1800 лв , II клася 1300 лв огивяне и врлицане. Виза на паспорта и
безопасиоста извършва Балианска Агенция — София. Готов паспорт аа и»ту- 
ване се получава в Вл^на или а самия параход. ПОбА?ЗЗЙгг ПОРОДЧ ОГрСЧИЧвИО ЧИСМ бИАвТК. м*-1'5

верна о*

I



г
• ' ?**•*:* - I

Вария, 13 йигует 1922 гуд. ЦЕНА 1 ЛЕВ ; иВЕ •' 837.
/варненска Как може да епешите пари § време?поща Като ма изпусната 1вита, а ш«а момент се

3 септември с см-ци .сяния пдтнш
ва

ПАРАХОД ЛОМ-ВИЕНА И ОБРАТНО
по смуча* Вмаисмаи ■вшдщ1аммв Паааар. Ьссъ*
ми«е да см м.|ба«и скжя. м пр ма фабрична цеяа и сжс 

м донесе Цгнм на биаетмте с* I мяаса 1*00сдишя карах»
аааа, II мацса 1300 яем отяаанс и ардшаме Аягаяшраки
с« синим киартири я Отмятан опагмияя. Па4*ааа*та • 
маваааио ма Самата от Баммаиоаа Дгаяяаа -Сафвя.
Мгсмкм I. яли от нейните местим агеятм а привия пя ята. Всеяя 
трябяа аа Лжае а гр. Лпм на 2 еептемпрн вечерта

_ в 81. ЕЖЕНПМ ШМИННМН 1ЕГТШ >!ШШ тиви !У И
гадома 180 | 0*а
л и есент 00 лева

6*2 2—3I но
гтрнстапски по 1 лее уш аутт

кмиртте» с.ми еана
ама; «а

ат!
июяа

4 ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА3-ца &ленка .'71 н. ТКенкова

3~н Зеорги 11 л. ЗСеев
ще се венчеят а / <с4ва», 13 тото 6 чеса с/ка пладне

ь цлркшага ..Са Петна" ..
Нас 10*14?'а >а*,енч пропуснати покани. ^/1

о40 2 2 И У^)

.. (Телефонни и телеграфни сжобщения).

СОФИЯ, 12 Август. В срещата между 
Стамболийски и комитета за уииверсит. ав
тономия, комитетжт е предложил следната 
база за споразумение: Частните доценти, 
като заварени от закона за народната про
света да запазят катедрите см докато бж- 
дат намерени техни заместници, конто не 
вземат активно у 
борби. М-р Томов е приел това предложе
ние и в вчерашното следобедно заседание 
на министерския ежвет го е докладвал. Сж 
ветжт е погледнал сжщо благосклоиио на 
това предложение Решеио било вчера сл. 
обед то да се докладва на м-р Стамболий
ски. М-р председзтелжт е вжзприел тоже 
това предложение за разрешение на уни
верситетската криза. Има още едни открит 
вжлрос 
тази
гове преобладава мнението, че академии, 
ежвет ще приеме тази база. Очаква се днес 
ежвста да бжде свикан и се занимае с яж- 
проса. Може ве-*е напжлио да се смета, че 
университетския вжпрос е уреден м универ
ситета ще бжде открит.

Н В. Царя вчера е приел 
една дегтутацвя съставена от 
членовете яа колоездачното 
д во .Цар Ьорвс III* предо- 
датсла Митев, касиера Цанев 
и войводите Гарванов щ Гай
танджиев. Приема е проджлжил 
около 45 и.

Н. В. Цари е проявил вай- 
«ив интерес кжч живота ва 
колоездачното д-во и другите 
отрасли яа спорта

В края на срещата Н. В. 
Царя е обещал при нхмож- 
ност да посетя игрите ва Дру
жеството. които се дават днес 
сл. пл. а колодрума пр*\уча
стието на оевчки силни бега
чи от царството

Варна*

Г-ца Невеика Н. Шопов а 
Г-н Христо Сл. Стоянов

МИМСВОИСр
• >11и

царкм — 1»араа — Паст
ПокДршс ямата ««е се

Варяа *»

и 0
в политическите4 ч са ил м к»-елр,л- ||

ОЯЩСЮ ИЖ«н ОТДС.1ИЯ 1КГХ1НМ. 11
приемат н и*|>.рата. II

1 2 Севлиево

ат ма 13 мио —

Ю лв. вжзнпгрождш
[получи оия който е издирил н донесе изгубено обкк 
1ио яучеице не име Полинчо от мджии род 4 месечно 
иио с го/мяи уши. Адрес: бирария ..Градина Р«й ‘ ще приеме пи академии, ежвет 

база за споразумение. В всички крж-
«2* 3 3

Свободна борса.. КЖЩА СОЛИДНА ЕДНОЕТАЖНА Всички първостепенни валу
ти падат. Тенденцията на бор
сата е запазена.

Печатарска стачка.

Работниците от печатница 
.Зора* на Т. Ив. Г. Игнатов 
вчера 12 тото са поискали 
увеличение на заплатите с 30*V

Г и Игнатов не е приел ис
канията яа работниците.

щ 5 стая саааи, мухи*, перална, изба ехехтриче-ко осее
цаияа я вада. а6*а крада я даер 606 яа а. СЕ ПРО
ДАВА «аз васрадими- Савраауивниа а същата ажща уа.

606 4 5аса а а .Рмаасаа' дгдда V участ**.
СОФИЯ, 13 август. След шантажа про

тив коиституц. блок в ..Зем . знаме“ печа
ти и пос*»«.дигя си брой текста на иякакжв 
махзлр иа блоковите водители до някой 
си чужденец, с който искали уаеличеии то 
иа поземления дмижк. Целта която се лос-

1Р0ДАВА СЕ ПРАЗД110 МЕСТО ЗД4 N.
иа улиците: „Оборище“ и „Раковска“ 
V уч. Споразумение Стоян Николов

593-4-', тавя иа този иесжществующ документ, ка- 
кто и езика му издават целта, с иоято той 
е ежетавеи

комисионер.

което те ог утре 14 тото са
в СГХЧК4

Наредено е финансовите вла
сти да спржг принудягедното 
ежбиране на двата размера от 
данжк печалбите от войната, 
до като бждат разгледани по
дадените жалби.

да сс зле постави блока пред 
селскота маса, като й се втжллм, че той 
работи против нейното благоежетояиие По 
тоя повод ». ..Прдпорец“ пише: мие опро
вергаваме иай-иатегоричмо автемтичмоста 
иа обнародвания текст м каним офмциоаа 
и неговия патрон на безпристрастна анкета, 
която щ-: установи по май-иесжмиеи нечии

ВАЖНО ЗА ТЪРГОВЦИ |

Боб, леща, картофи и лук цели вагони, 
отлични по качество продава фирмата В

Тодор Вжлев и Антон Якомакиев I

при гара Г.-Ореховица. Телефон N9 11. ■
нянянияма#

■

техиото мошеиичество.

Едеятичесиото осветление от
яеколко дни е спреяо. поради 
липса иа вода и от екояоми- 
ческя съображения

Днес замяна увеселителния
параход «а мегемвряя устрой- 
мн от .Бжлгарскяя морски 
сговор*.

*
СОФИЯ, 13 август. Според едио комю

нике иа тукашната борса управителният 
ежвет на борсата който в заседанието иа 
11 т. м. разгледа ежетояиието на камбиал- 
иото тжржище у нас през последниде дим, 
намира, че поради решитепиаса фаза, е ко
ято е нлезло разискването иа репарац. вж
прос, всички валути засегнати от него про
явяват остри колебания,което иаверио те
ма да трае джлго.

Поради това коммтехжт препоръчва иа 
членовете на борсата да купуват чужда ва
лута в иай-огрлиичеии размери и за най-ме 
отложим нужди, в очзкваие, че окончател
ното решение което има да се вземе отно
сително репарацмомите задължения изоб
що и частно за Бжлгармя, ще даде по- 
благоприятна ориеитировка на курсовете.

СОФИЯ, 12 август. Преди неколко дни 
е бил заловен в Пирот от ержбеката поли
ция един бжлгарии из име Г. Петрушев, ро
дом от с. Чамшадимово (Ихтиманско) и от
ведем иа разследваме в Ниш. Повод за аре
стуването му е дало обстоятелството, че 
Петрушев немал паспорт и документи, кои
то да установят самоличиоста му и причи
ните за пребиваването му в Сжрбия.

Случайно намиращия се в Ниш един ви
ден бжлгарин от Цармбрад се научил за за- 
джржането иа Петрушев. И в срещата коя
то имал с иего Петрушев му заявил, че е

ТКРСЯ ДА КУПЯ КЖЩА
състояща се от 3-4 стая предпочителш. и динен. 
За сведения чрез редакцията на Варн Поща за И К.

57о I

Улиците са потжяаля ■ бо
клуци. Отдавна не са почяст- 
иани Днес. когато опасност*

най голема,
I®ОНепег ШомОомИе Нвй

10—18 СЕПТЕМ8РИЙ 1922 ГОД.

■ «ЛАЙ ]| АНШ8 У ШПК11П Т*Ш
4000 изложители

ог еяялгмияте е 
общината нехае1

Отмрииане сезона иа лоеа
Днес преля обед замяна яд
рото на яаряеяского лоено 
д-ио .Сокол*, еждето утре 
на 1 4 т:>го ще стане трядицион. 
среща яа лояцяте от целм 
варненски окржг по случий 
откриване сезона яа лом

Наредано а до джржаяннте
учреждения да се ежетанят 
слисани за снабаяиане чннов 
ииците с джрм и яжгднща

Пред Царския трои
— драма в 4 действия от Д. 
Гржичаров ще се играе за 
в пжт дозечера в летни* общ 
геатр.

от всички бранш* и от целия свят.

териялм за индустрия и жилища
Шемчим СМД1НЯЯ са дават ат™вг Нщ| д. б. ипеа ш НшерШ

" "•'••"■▼в лрадставятапства а
-А • Аастрийското посолели.

иа игр

515-2 5
агенция, ух. .Мосвоаскд* I и клонове.и

1г
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СОФИЯ, 12 август. Снощи в известното 
софийско кабаре иа ул. „Леге“, познато под 
името Зимна градина, е станало едно убий. 
ство. Кжм 1 часа след полунощ трима офц. 
цери: капитаните Харлаков, Велев и пору. 
чик Шарлагаиджиев искали да влезат в ка
барето. Портиера Кржстю Стоянов им зая
вил, че е кжсио и не може Да се влезе. По 
повод иа това произлиза спречкване, което 
се свмршило трагично. Капитан Велев и*, 
ранил тежко с сабя портиера Стояиов. Те- 
жко ранения е отнесен в алексаидровскдта 
болница, а тримата офицери са арестувани.

избегал от Бжлгария без паспорт и 
убиец ма Ал. Греков.

Но относно причините, които наложили 
убийството, както кой го е накарал да го 
извжрши Петрушев нищо не казал.

Това той щел да каже при други вре 
мена и то само в София.

Поменатия бжлгарин уведомил нашите 
власти за тоза, което бил узнал. Дали оба- 

считат неговите показания за

че е
СНОЩИ е новото здание на 

дом се даде вечеринка в пол
за шччуващиге работници в 
Пловдив.

Нима санитарните власти и 
управата на общината не са 
си хваща ли носовете, «согато 

идат вса имали куража да 
морската градина? Сра.мог.1 е 
г-да, вземете мерки да се мах 
иат паметниците на предшест/ 
вениците ви. затворете и из

че властите 
сериозни ни е известно.

СОФИЯ, 13 август. Народният предста- 
Никола Савчев е отправил от Брло-чистете отходното место при 

буфета За смех станахме.
вител
градчик до м-ра вжтреш. работи и до 
м-ра на войната една телеграма, с която 
се оплаква, че изпратените иапоследжк в 
Белогртдч. к шестима органи иа обществ. 
безопасност извжршили големи престжп- 
ления. Вместо да изпжлнят добросжвестно 
вжзложьната им мисия, помен тите органи

Бяагарсно Акционерно Шп. Дружестю „ГРОЗ!“ - ищ
Заразителни болести в гра

да за сега нема ПОКАНА
Сжгласно чл. 16 от Устава, поканват се Госпо-При тигнали пъ:ницн от Си 

листра ни съобщават. че на 
селението в силистренския ок-

да дружествените акционери на извжнредно събра- 
ние, в Неделя, на 27 август 1922 г., 8 часа пр. 
об.. в помешението на дружеството.

Дневен ред:
1 Увеличение капитала на дружеството
2 Изменение на устава.
Яко не се депозира изисканото число акииии. 

сжбранието се отлага за следнята неделя, когато 
ше се сжстои без втора покана.

Депозирането на акциите ше става в дружест
вената канцелария — Варна или в Бжлгарската На
родна и Земледелческа Банки поне два дни преди 
сжбранието Свидетелствата за депозирането в бан
ките акции требва да бждат представени в сжший 
срок в дружествената кантора.

гр Варна. 27 юлий 1922 г.

се отдоли иа постжпки които лозарят пра* 
вж-1 вителството и целат * страна. Савчев насто- 

е; яча за безпристрасна анкета, като заявява 
| че в противен случай централната власт 

“• поема тежка отговорност.

ръг се ползува с големз сво
бода. Аймшлстрация; а и 
обще управата в окръга 
добре уредена. Това обсюя-1 
телсгво се е дължало на 1
берала скр управи .чл на до- 
ростолскня окръг г. Ташю 
Пучеря, родом ог Македония 
и един годем приятел на Бо-

ЦАРИГРАД, 12 август. В-к Акшам сжоб- 
щава, че 5С и 50 гржцки полкове, които 
се намират Силиария, получили заповед да 
се вжрнат в Одрин.

13 й пограничен полк е получил силни 
подкрепления.

Пог<?аи»чнитй села Сирхисин, Енидже, 
Каджкйой, Чоплица и др. били пжлни с 
гржцки войски. Голема част от намиращи-

рис Сарафов. Населението без 
разлика на националност се 
ползува с широки права и 
свободи.

Заповедта на санитарната 
власт да не се пускат сви ни те 
из града, остава мрътва бук
ва. На всека крачка ще сре 
щнете по неколко свине да се 
ровят из натрупаните по ули 
л.щите боклуци.

Горещините. Завчера и вче
ра в Варна и окръга беха не
търпими. На сенка сл. об. и- 
махме 40° С.

Италианската пощеисса ад 
минястрация съобщава. че чл. 
42 ог закона аа италичнските 
пощи запрещавал влагането на 
монети, скъпоценни предмети 
и други ценни книжа (банкноти 
и пр.) в простата и препоръ 
чана кореспонденция

На внимание на санигарнн:е 
власти. Граждани ни се оплак
ват чо сметта от дворряете не 
е вдигната от неколко ссдмнц 
и протестират, че им с 
събират от общината такси за 
смет парасъ а сметта стана ку
пове по дворовете Санитарни 
пласти вземайте иед/ки ла се 
чисти грзда оедовнЬ-и не ста
не късно като се яаи някоя 
епидемия.

646 1-| От Управителния Смит
те се в Черхезкйой гржцки тежки орждия 
бяли пренесени в вжтрешносга на Тракия.

В Черк з-кйой останали още 12 орждия, 
от които 8 планински. нтиниш 1ШЖЙРЕКА ПРИ Н№

Гржцкнте войски се концентрират кжм Аноинн. Д-ео Кош. лв. 12.000.000-освен мин. шиш.
Цвитр. СОФИЯ. ул. Леге 2 — Клон ВАРНА. ул. Царвградсва 21 

ОСНОВАНАОТ

ВДМСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАИАНА

Каиш щ| пи. Ш0Ш - Идат ин пи .ММ
Централа ПИПАНО. Клонона • ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
НЮЙОРН|

Мидия.
В-к Проодос сжобщава, че председате

ля на централния комитет за народната от
брана в Англия Джон Ставридис е имал 
джлжг разговор с Л. Жорж о лриежтетвие- 
то на Балфур

В^низепос получил изложение на воде
ните разговори. Ваши пинии! шам ат Вапса СашпШе 1Ш1ла

в Австрия, Аржентина, Белгия, Врязвалия, НояуааА»*. 
Перу, Роаня>иЯя| мореспоидямтя я яоячмя ляря***' 

ПЗВтЬРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПСРАЦИИ 
\ иа игй-иаяосия условия, иато•

ПАРИЖ, 10 вгуст СжоЬщават 'от Ца
риград, че на чаталдж йената линия вла
дее спокойств *е. Сжюзииците проджлжават 
да укрепяват позициите си а турската зона.

ЦАРИГРАД, 11 август. В-к Проодос сж- 
общаиа: английския пом. м-р на външните I 
работи е заявил, че границите на Източна | 
Тракия ще се определят наново от съюз
ниците в предстоящата конференция по из
точния вжпрос.

ЛОНДОН, И август. В-к Таймс предава 
следните изявления на ангорския предста
вител Февки Бей, който понастоящем се 
намирал в Лондон.

„Вжброса з 1 Одрин е най-гол ^мата преч
ка за помирение между гжрци и турци.

Ако се -получи споразумение по този 
вжпрос, всички пречки ще бждат преодо
лени и ще има скор д мир на близкия изток

Ннклсмрдщ- и шкоитиран** на подвий и други търговски лци\»«3 
И ншнцанис и издаване на чекова срещу България а чужбина 
II немея ни I! гелетрлфвчес* и преводи, 
к ;длиане грелитни писма 
Влснове т. КРЕДНТОРНИ С 

говс по СПЕСТС
служба: документи.

«ли валутв.

*
А1МЕТКЙ по споразумение 

1ИЖг.И с в5', годишна Л!Вло
•'па

>ВН11 КН лихва
кредити, вариянтни и др 1аииятна стокова 

Заеми п лева и чу
Всячии чададеии чекове с рейд у Ятяяяя- 
• Циркуляри" сж платими бея пред|яяяестяв.Ь.
Варненски Сждебеи Пристав

ОБЯВПЕНИЕ Л* 2748.- На основание изпълнител* 
лист .V 13710 издаден от Варн. Окр. Сжд на 1. VIII. 9*2 г- 

и полза на Тефнк Хзсзн ог гр. Варна против Тефик Бей и -Ч5- от
обявиьзм. че 

, каииелл- 
Тефнк Вей *

Варил, за 375 турски лири и др. около 100,000 лв.
1У. 21 и 22 автусг 1922 г. н 9 ч. пр. об. във Варна^ в 
нита ми ше продавам следните имоти на длъжника 
ехра Тефнк. именно:

1) Един параходвлекач (ремаркйор) под название 
рие" с вместимост единадесет тона бруто, корпус дървен. по&* 
ната му часг обшита с медни листове, с 150 конски сили 
гс работят* при в*61 атмосфера и с една спасителна ПОмпа. 
дищ се във Варн. пристанище, който има механик Шакир 0» 
маиов. оценен да 200.000 лева.

Наддаването ше почне от оценката н нагоре н заитерес} ^ 
гс чо. ат да се явят н гореопредеденото често, в определен»я 
и час да наддават.

гр. Варна, II август 1922 година.
1 Съдебен Пристав: Н- Д. По***

60РС Ач ;:12 сг 1-Г: год

Швейцария. 
Ню-Йорк 
Лондон . 
Париж . 
Италия . 
Цариград 
Ромъния 
Г \чания 
Г рап 
Виена 
Б.-Пеща 
Холандия 
Югославия 
Белгия .

3300 — 
177 - 
798 — 

1430 - 
819 — 
108 — 
133-

3350 —
Уверени сме. че варненското 

гражданство ще посети масово 
интересните сказки на г. Вжр 
гоьа, който тъкми да държи 
през окгомвцн 
ингерес:о научно социално, е- 
тично и религиозно съдържа
ние.

/кер|Ведик на изкуството 
четвърта по 

реда си изложба пред тона ле го в 
Варна.

804 - 
1477-50 
850- 
10950 
135- « мею може да се каже. че га

зи изложба е един истински три
умф чз изкуството н града ни днес. 

Ка»о го.ирав 1явзме младите ху-
ДОЖН1Н1И.

още неколко с20 - 21 30

- 031
647—1 -1пожелаваме им голем

успех. II Варненски Сждебеи Пристав 
ОБЯЗЛсНИЕ № 3244. На основание прогок“-’^

1 ВаР»'*** 
31 ст 

ви».

Изложба на картини -т туд-ж- 
нкци-е Г. Ьелчсн и Марио.

Днес „е огкрппа к.д.>а худод •.
а на якама млад» ас-

I Ж ВОПМС III 
ту .олиишие 

наш с 41 раж-Л.1НИ и н

13о0|— 13611— ПО СЛУЧАЙ заминаването 
ми зад грани

ца продавам собствената си 
БАРАКА на износна цена ул 
„Владислав“ до черковния 
Споразумение в бараката. 565-лА

15 Юний т. година наното определение от
Мирови Съдия, обявявам, че в продължение 
последното двукратно публикуване в един от мести*1* ^ 
с правонаддзване 5° и в 24 часа, ще продавам на ПУ Л*|

Васил о°с
РдвН

именно, .с
в месг^

Научно просветни сиазни
Г-н Хр. Въргов, 6п:1ш дъл

гогодишен преподавател по 
философските и социални изу 
ки, общественик и писател, ще 
държи в летния театр. поне
делник и вторник (14 и 15 т 
м ) ог 6‘/4 до 714 сл. об. ин
тересната тема: В защита на 
женската душа“

Първата сказка ще бъде 
посветена на .жената в исто
рията,“ а втората „Психоло
гия, великата мисъл на новата 
жена“.

тимски талантл
В.фна. Г)на 
Ве и.ен.
/л.кои и Чарм> от ( т ва! ора. 

П«« ЛИ.ч.1

домМ.
търг. следния недвижим имот. принадлежащ на 
и покойния Иван Босв из гр. Варна, а 
кйошк с лозе, в землището на варненските лозя. 
ста „Кйошк-Бадлар*. кйошка едноетажен от две отде 
салонче и мугф к от прост смесен материал, покрит ^ 
ни керемиди, на 50 кв. м.. и лоаето 550 кв. м. с * ^ 
пръчки и около 20 плодовити дървета, всичко ня* ^етС 
м. при съседи: Иринка Атанасова, Илия Катинаки, ^ дВ 
страни Михал Николов и общинско место, оценени за - ^веи

■йЗя
ден и час да се явят в канцеларията ми Д* пк^
книжата по продажбата и ла наддават.

гр. Варна 3 август 1922 год.
II Сждебеи Пристав: Д. *•

.13 помещение, къле
1 :: 1Н.1 I НИрСщ — Т1 
ИЖ1П1Н иагилиои ь

ю .:а наредят 
Ц.Мо • зу н.п 
.фимореллта флт ка тя „Кнлктчн Дндцея": ек. .рирд 1 |0 

|скзи вкус и нареждат н и» ги 
своите кзртини намали от 10 того значи

телно цените ма
по-вечею от конто 

Париж иса пейзажи и мощни 
Царю рал. н 

То.щ пай|
железирнято зо строеж"СКО КО 11<ф1рсТМ

|.|||он е редки тжржес- 
тнени дни с 1ужи тя ид^масянс мо 
лебствия от духовенство и

и моли да направите опит 
за да се уверите.

5-0—1—5 Желающите да купят имота могат всеки| раж
дай ство към всевишния, а двама-

Печатнииа „Зора“ Варнадуховит художници ь него пос-

621—2 — 2



уа Варна, 16 йагуст 1922 год. ценд 1 лев / ■ю,г
Ч- IV.

I г-ца Стойка Пенчева

г-н Средко Кр Щерев
Венчани 13 Август 1922 говина.

171—1—2

ВЯРН6НСК7Япоща За: на. Варка.

г щ Ребека Хаск^я Меламед|{

г-н Давид Исак Ф^нии
ше с* венчеат на 20 Ааг/сг т. г. в Русе 10*/а ч. 
пред обед в Еврейската Синагога, клаете ша се 

приемат и потара «ленивта.
Настоящето замечя отдели! по<ани. 

472-1-1

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК^
( зч една гддина 180 лева--------1 Обявления: по 1 '50
100 лв ; за 3 месеца 60 вл ? — |

Телефон № 229.
«бо. 
ве 6 1—1ш лв кнадраг. с н

приставени по 1 лев на дума. Русе Разградмесеца

Положението. Колошсчшв
НАДБЯГВАНЕинонерно Тжрговско Индустр. Д-во | 

ПЕНЧЕВ. ПйТАМДНСКИ, НЕДКОВИ" I
С^)ФИЯ 14 авгус!. Бившия М-р Драги» е на- 

пранил следните изявления пред редактора на р. 
„Дневник“: „Ние сме Коиституц. парламентарна 
страна, в която само обществените организации 
трябва ла играят политическа рол но не и личчос- 
та. Последната може да има до толкова значение, 
до колкото може а а стои на чело на една такава 
организация. Аз с.' м сам и за това не мога и не 
искам да говоря. 3* близкото минало, Драгиев раз
бира 1919 гол., когато според него е имало всич
ките условия за елин лев блок, кой го не би оста
вил България да стигне до днешното положение. 
Виновникът да не се осъществи на времето този 
блок е Стамболийски. Те, Стамболийски и неговите 
приятели, тръгнаха по стария отъпкан път, за това 
и аз не останах повече при тех.

Левичарството се компрометира в Русия бт» 
болшевиците, а в България ог зсмледелците.

Заачерашкия дем бе ден не 
к-згоезявчно състезание между 
варненските бегачи, и такива 
от ония градове, гаето съще
ствуват основан! колоездачни 
дружества — всяко колоездач
но дружество си имаше и ршоя 
представител в кадбягваме-о.
. Първия номер бе надбягван* 
между юноши принадлежащи 
към тукашното колоездач о 
д-вз. В 5 ч. сл. об. бяха пус 
нати 4 юноши-бегачи, за което 
надбягване бяха определени 
от журите 15 колодрумни ко«* 
га. Ог четиримата юноши 1.ю-

т
-4_

(ДЕЦИМАЛИ) 1 3

ОТ 200. 300 и 500 Ш. Л
I \
/

дан Георгиев взема п«оаа »ч
града, който измина едно рат- 
тоячне от 5 клм зя 8 минути 
и 20 сек. Вт ра награда ог 
първата група взема Манол 

На въпроса — как се свежда днес за днес трендафилов който изминт рая- 
борбата межзу С-амболийски и Турлаков, дали тя т°*н^ето за 9 мин. и 56 ск. 1И 
е едн., илейна борба, дой с една особена усмивка н’пу““ нмн
отвжрнз: .ако имаше някаква идея в тази борба друг, груп, от ювошн в над
ал трябаше да се прояви, идеите ие могат да се бягмне от 15 кржгв. От пат., 
скриват.

ЖЕЛЕЗНИ
ГЕРМАНСКИ

от 250, 500 н 250 кгр.
юноши първа нтградд взема 
Атанас Стоилов, като изйимя|в айЦшя -Вие напр. като вестникар, съзирате ли някак

ва идея, която ла лели Стамболийска от Турлаков?
Г-н Драгиел нрави впечатление на ч зв«*к, който 

не с голям' интерес следи политич жиаог. Ог този 
последния е дори разочарован, изразявайки това с 
мисълта, че България днес няма общест. сили авто- "ите на Ьарненци 
рн.етни и ползуващи се с подкрепят, н. бм.гар/ п ™еН"к." нТ-ерТ надб-г. 
народ, коиго ла я изведат на пржв пвт. Сам той „нет0 найтияинт» кглом- 
прави впечатлете на човек разколебай в собсгве- дачи. ‘3» наа6<гмие-о б«ха 
ните си сили, за ла може ла се очаква, че ше се определени 101 кръгве, конте 
реши да изтезе ог своето уединение се светват иа 33633 иегг»!

( бегачите точиз в 5 ч. и 5:»
ЦАРИГРАД 14 авг. В-к Еф. Тон Балка- ми*. бяхз вече пуснати. От 9 

ииом съобщава, че Гжрцмя, Сърбия и Ро- бег<4ЧМ иа КРЛЙ останах* сач^
мъния се убедили че ие могат да дойдат 5' ПСНйже и4 гд'и ии се ПУК'
__ ипвшп/мАТлтмим-.м я нвх!гуччте на копелетата, адо уреждане четническия въпрос в прего д уги уи. .ожа„ яя изпържат
вори с ьългария, затова решили да заси- маабагиа <ет.> ло к^вй . Ми кел 
лят мерките по респективните граници, ка- Койчев — йа-ж*. Георги Абап-

жиев — Разград. Борис Дчм- 
чев — Р 1зград, Ценко Черна- 

СОФИЯ 14 август. Белградския в-к „По- ев ~ Русе и Никола Гажев — 
съобщава, че една черногорска р^е 

чета се е срещнала с един сръбски патрул ПлРм в>е"а И** '
в планината Еловица. Борбата продължи- Чер-а-в Русе. които изми * ^опца. г а|а проджлжи- определените кръгове — 101.
па ОТ » Ч. подир обед ДО полунощ. Сржб за ! час 7 ичи. И 50 .ек. 
ските части са се оттеглили.

определените кръ-оъе за евю 
■реме от 8 мин. и 20 сек. 

Третия номер бе улражче- 
по ловкост изпълнен от 

ошата -Борис Русев, итаест 
Агоп

<Сшт
ШЙВЙЙг' " V-.

всички видове 10, 20 и 128 
1 кгр. от германската фабри
ка с всесветска известност 
, „ЯЬеша“3

ЗТЕИА 1.А6ЕР МЕТАН
то увеличат войсковите си континенти.

литика

Лагер метал от прочутата германска ф-ка 
= „ЗТЕИА“ =

II награда Г«ч>рги Абтаж^з 
— Ра»град, III М1хал Койч-н 

Русенци вземеха п*р»еес н.> 
межлу всички колоездачи ик>,ш 
чая и чашите. Ед о пречеше 
впечатлен 1в, че двамата бега
чи ог РV ** Цанчо Черивее и 
Н-кола Г а не «. всячечш глепа-

ЦАРИГРАД 14 авг. В-к Еф. Тои.Балка- 
ниои съобщава, че войната в Мала Азия 
иема да се свърши и тази зима. помаже 
мито Атина, мито Ангора ие проявяват же
лание за отстжпки. Войната ще продължи 
до пллно изтощение на една от воюващи- и да по речах на М*хал Кой 
те страни. чев. ;щото той де излезе на

пред. И дей твителт-о русеят 
псоигтха своето.

•аЗвсички видове лагери и специали- №
>та иа фабриката за лагери ма ауто- 
обили под марка „51еМа Аи1о I“, 

-,5теМа Аи1о II“ и всички
ЦАРИГРАД, 14 авг. В-к Еф. Тон Балка- 

за разрешението иа 
изтт вжпрос ще се свика нова конферен
ция, която ще заседава в някой остров на 
Средиземно море

ннон съобщава, че
Жури-е въпреки, че :1а6еле 

зах* устроен •* "п»и между д«а- 
мата русенски б г«чн. остана
ха пасивни. И|глеждаше сами
те жури ие зн1гха своето през- 
мазначемие и оставиха русен- 

експерти удобриха единодзшно 7-те точки, ските бегачи да про «звопн-шв*. 
по които шефовете иа отделните правител- °1ие пРеяИ оа бе почна о

надбегването очакваше се да 
пристигне от Евксииограл. пз 
специалнага пока*а от ту- 
ното Колое«аачно Д-ао Н и. 
Цао Б -рис.

Но понеже той заминал ;м 
- Месемчгиа с миномесец — за

а1пР"«най.износни цени

Акционерното Тжрговско Индустриално Д-во 
ПЕЙЧЕВ, ПДТДИДЯСКИ, НЕДКОВИ

Цени, подробности 
#99 При поискване.

ЛОНДОН 13 авг. Финамс. м-р и фмнанс.

' ства не можаха да се спогодят.
Приходите от митниците и 26 е от

7.

АЧ--

герм. износ ще се внася иа открита от 
Райсбанк сметка иа името на гаранционна
та комисия. Тези суми ще се оставят иа 

1Л катАЛОЗИ 1-1 разположение иа банката, за да посреща
' 1 задълженията. В случай, че банката не из- да присътстъум н* огвттярвнд

пжлни това. комисията веднага ще сложи
ръка на сумата. твр г н Рвсуиаиол пряти яп

лом лпи АГк пл ...млп илм председател* ма Кол. Д-бо г-мЛОНДОН, 13 авг. Ло въпроса за кои д\цТвВ1 ■ затвора» плик скпт«
тропа на приходите от германските гори I МПт« от 5,000 лой»

3 —5
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англ. делегат предложил в икономическата чл му мериш? нешо нл изторело. Бащата и ма„., 
комисия тази мерка да се приложи само в го увещават, че нема нищо подобно, нпо щ, ' 
случай иа неизпълнение на врджлженията ! ттлно заявява, че мирише Най-подир почувст**“ 
от срана на Германия. Обачо Франц* деле- , другите членове на семейството миризмата БаСТ 
гация иска тази мерка да се приложи не- ; се сеща. че долу в магазина трябва нещо а, СТ 
забавно. Експертите се разделиха без да | слиза лолу-отваря магазина и почва да стрела 
успеят да се разберат. Тук аладее голям След 5-6 минути от вистрелите Лристнг^ г 
песимизъм по този повод. ; жари тга, команда изчело с командира си г Б ^

----- е ; - Л=.4=Г I
омржиен СЯЛ, г« „ относно национализирването на ми- ^ отбелязване
за.жрн0 »-еоа от Софи. н(1тв горите н др. държавни имоти на пе- Сано е 33 отбелязване.

Секретаря на Върхов- вня бряг 1на Рейн. Изглежда, че по този 
ни Съд н. Землелелскня Сжюз пункт са съгласни и Поанкаре и Шанцер.
Г. Михаил Тодоров е пристиг-; дИес след обед експертната 
::^Г”;.Ит“.~”. Щ- «• »«"*«« с въпроса за отпущане на
провинените заружени З1мле- едни международен заем.
делии в Варнен. Онржг.

ХРОНИКА
ЛИЧНИ Вчера пристигна в 

«рала ни Г*м Ачрвмов, начел- : 
• нк на з-лавнтго отделение при | 
/Л-вото на Правосъдието 

Той щв ревизира окрж-кння 
затеор.

че през това врече 
и благодарение само запазената * 

можа па се загаси пожара 
рискувано бе целата махала да бжде

мите не течеха 
да на отселите -*.*

опожари

СОФИЯ 14 август. Упрааляющия М-ззто еаГ»,
светата М р К. Томов оне- се очаква да се заахр. 

ПАРИЖ 13 август. Спорел Локкжскнт* вест- | ^провинцията и Неверно утре ше има среша:-.»

Всички ония. които не ннии бмгаяската нпта в к ято ге препоръчва на за унивег^тета^В 1тзтт^/^ЖааНеНЛЛ*'
с. сжобраза.ят с заповедта ка „с.ка цена ла се избегнат сгълкноаанича с сжгла- ***“ * Р'*1

шенските войска на Чаталджа, е била вхче връча- I уре^енР ‘ кризата щ* оха!
на в Атина. ,* 1 ****

комисия

счегяа да сесж-г-на кмета 
бира на купчини, наскоро ще 
излезе специална •емисия, ко
ято гаето константира. че за
поведта е нарушена, ще се сжс- 
таакт актове ма наоушителчтв 
от Санитарната власт.

АТИНА 13 август. В-к Атикани дава изявлени
ята иа елин чужд липдомат относно рсчта на Л. 
Джорж. Жалко е. ч* Л Джорж е направил своите 
изявления в момента, «огато болшинството от греш
ките министри възприеха идея а за изпразване на 
Мала Азия

Англия има интерес шото Гърция аа не изпраз-

Вариш Среди Тдзгомко Училище
Обявление

№ 460.
Училищните настоя

телства. сжгласно изрежда* 
ниато на Минист. на Просве
тата, назначаяау до 15 август 
кандидати — редовни учители 
на вакантни-е учитялски места. 
Понастоящем обаче. там. где- 
то ааканг*и1е места за редов
ни учители не са потжлнени. 
след горната дата, попъяЛне- 

• то с учители става от Окг. 
Учител. И-р.

Трудовото Бюро за
последен пжг предупреждава 
ония Варненски гражда-и. ко 
нто не са отбили трудовата си 
повиност. щтто. ако до .20 т.- 
м. ме се явят а Бюоото шя 6ж- 
дат пресл *дна- и сжгласно за
кона. като ше бждат глобявани 
с по 2,000 лева.

ГИ. Азия гр. Вареа. 8 август 1922 година:
Вследствие не успех» на опита з* окупация на 

Цариград. Л Джорж се опасява да не бч Гърция 
ла изпразче Мала Азия, за това е направил горни
те изявления.

Дирекцията на Варненското Средно Тжрговско 
Училише обявява, че записването на учениии и 
ученички за 1922—1923 уч. год. ще стача от 5 до 
12 септемврий включително.

Сжгласно новия зскон за Народната Просвета 
тази година I курслсе закрива, а вместо него се от
крива VII търговски клас, в кой го ще се приемат 
ученици и ученички с завжршено трикласно гини»» 
зиално образование и ше завжршат курса на уч* ] 
лишето за две години.

Кандидатите ше представят при записванет: :* - 
кржшелно, училищно и медицински свидетелства щ 
и от местните финансови власти свидетелство за об
щия Ъоход на родителите им. Годишната такса е 
1000, 1800 и 2400 лв. — според материалното със
тояние на родителите и се внася на два път* по
ловината при записването и другата половина ели 
Коледната ваканция.

Всички учениии и ученички при записва ^ 
се явяват з Дирекцията, придружени от родните 
ипи настойниците си и попълват дадения имкченник 

: Заварените ог закона учениии и учгничк* 6
г. аа Тжрговското Училише завършват курса му по с!*!
Спорел последните сведения повучени в М-вото рата програма к

на Земледелието пожаржт 6й\л локализиран. Ззгу- 724-2-2 
бите оше неизвестни. '

СОФИЯ, 14 авг. Вчерт сл. обед в столицата се 
пржена слуха, че рилските гори над Ситняково оили 
обхванати от огромен по размера си пожар.

Днес офиичдлното съобостние гласи: вчера съ- 
бота 3 ч; сг. обяд неизвестни злодейци подпалили
гората в Сарж-гйол Огжня благодарение нт продъл 
жителната суша обхванал големо пространство гора 
и започнал да взима -все по големи и по-големи 
размери IПристигнали от Самоков пътници разправят, че 
пожаржт бил небивал.

Це-ият небосклон бил осветлен от кжрвавото

Предстои ла се открият 
непълни прогимназии ас. Го
ляма Франта. Климентово, Кйо- 
мюраюка и Саржажр — Вар- сияни* на пожара. Пожаржт е проджлжил вчера и 

сн^.щи а по последните сведения, проджлжавал още 
Ог Самокоз са заминали неколко. сготин граждани, 
зз яа гасят. Пялото население от околност а било

немско.

Обущарския
на русенския общински ма-а- 
зин е в гииьидация. Разпоола- вдигнтго по тревога. Изпратена била джандармерия, 
•ат се. машини, инструменти, зз Да ограничи и потуши пожар*, 
обуща и разни материали.

КЛОН

^Разбойника Георги С>ач- 
ков добре маскиран прели на- 
колко дни се явил {в околнос-
™т' на Свиленград пред .ри ) СОФИЯ 14 авг. В м-вото иа Вътр. Раб 
™Г„“Г’ЛГ;°„ПГ» телеграфират от Горна Джумая. не в ле- 
правят. Ьлн.о от деца'а го п?з тжм а п ч. в. неизвестни въоръжени лица 
нало по гласа и му отговорило, нападнали хотел София При стрелбата 
на име. гззбойника газбсат че бил наранен Богдан Смилеиов, който е 
е познат, б-з аа губи врг« квартирувал в хотела, следствие стрелба- 
"ЛГЛ”ГГтпзГЛР^ та около хотела се натрупало гра^- 
тото. коего хукнало да бега ство и ВОИИИЦИ, НО бандитите без да из- 
засегнал в шняф. вжршат н ви подвизи избегали безследно.

Последното успело в в стигне тл/пзит п п ,
в селото и разпгавн за сл.-м- - /гчузк;| август. Днгс д ч. сл. пладне на 
ката. Ра>бойшка >• яг>тв^--* шосето Черв врег — Луковит въоръжени разбой- 
му подкарали аоб4тЖя1 -ницц н л-гк хз и сбраха пътници е от еди ф/йгон

Мз— жандариемс^пост.

след разбойи .адтд - Гптл- д. С*€3 ’СЖЖ-‘ХЗ го и тежко 
чпоажрнат добитъка. .

Г-н Първан Бянов,
досегашния председател «в Бе:- 
ненския Окр. Сжд от тгеди 2 
месеца нап)-сьа длж^нос-в и се 
устаною» аз>очат е града ни.

Познавайки г-к*а 5я*-ова. ка
то ааи I от първите наши сж- 
дни пожелазвм* му ползджор- 
на работа

От Дирекции’»

Ооша-кйойско Училищна Напмшпи.
I

Обявление
Ш 14.

Паша-кйой, 14 август 1922 год. 
Паша-кйойскьто" училищно мастоятелстзо & 

на 16 септемлрий 1922 год. ше произ^ 
публичен тжрг, с явно наддаване, за отда03*^ л, 
наематели експлоатацията на следните учил* ^ 
ниви. находящи се в землището на с. Г1аша-^. 
за срок от 16 септемврий 1922 г. яо 16 ■
1924 год. а именно:

1. „При село" от 2 5 дек,, Ь ^.Ченгене-ку _
| ог 4 дек., 3. „Джемал-мезар" от Г7 3 дек., 4.-ЛС 
! Дхмел-чешма" ог 5'2 дек., 5. „Яйла-чешме" м

Нощес кжм 3 и пол. часа на разсъмване.' де-1 .•Келенвтага" от42*'дек.. 7. „Сгарата-ко^,
в^стгел, Е ул. Драгоман процепиха нощната 1 «I,1 „Под шосето от 3 дек .9. *•

-кшина Веднага елгп вистрелите се чуха плачевни гле- 1зРЛап ^ 7 4 дек" Ю’ "Джанавар-теле от 
сове от които не м жеще.да се разбере какво се е : •Л*емал "«вар" от 25 дек.
етумила, Наизскачахв сжсЬите веднага. Вистрелите : Поемните условия са нр разположение

пр з .ължЧвзт. виковете: сжД)0. .По!йар! Пожар !* се : рв:у?.ШИТе' „Гд
чуха гва-езе. И наистина от магазина на Ялеко Па Искания залог* за правоучастие в търга
руш-в. ул. Драгоман * И 7 излизаха кълба дим Ма- ВЖрху пжРвоначалната оценка. &
газинът се набира току ср<щу евангелската църква Всички сганали разноски са за сметка ^
Той е пълен с всякакви бои, безир джамове и -п "ателите.

стоки. В вътрешната му част се намира огнище кад- Чл' ЧЛ' 125, 127 и 151 от мкона СТ,- 
то стопанинът вечерта не загасил. На горния етаж ОТЧ4тността и предприятията съ задължите 
над магазина живее арменско семейство. Към два : Председател: М* ^
часа дегето им. 7 годишно, се разбужда и заявява,, 468-1-1 Секретар: С М. ^

вявз, че

1
ранихз войниците, 

елин от пътниците съблечен, го пуснали 
:ежд*ните са в тревога.

гол.

Снощния пажор ня ул, Драгоман.
:е~ина

иа иН1Т 
е

СЛУГЙЯ- ГОТВАЧКИ
сжс м«сго Добро възнаг
раждение. -ърси Васил В. 
Попов ул. Нишка № 4.

$86 44

0Печагчмм ..Гутянбврг" - В«рн«.
к
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ЦЕНА 1 ЛЕВВарна, Ю Август 1922 го*. Брой МВ. Vъ>
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Положението.
1 СОФИЯ 15 авг. М-р* на землвдвливто г.

Ал. Обов вчера е подал оставката си ма 
| М~Р -т*абопийсии. Последния изслушвайки 

мотиките иа Обов, е отказал0 да приеме 
му. Обов е подал едновременно

5о**т
г-иа Стойна Пенчева 

г-н Соедко Шерев
Ве*«де-м 13 'Лвггс* 1922 гоакьа.

в»-а-а

Кжи пропеете.
От 1918 ;оа ТО С* ЗНЖ* от

13 с«и.,я»н»? нл .юброполс** 
тв иатвстрофв Б^лпри* про' 
а г.'.ял»ш ал п гтл*ш я прендета. 
Орллллл евма себе машата

1Вари#.Варна.

—- оставката
•*—ае-’Д оставката си и пред министерския ежвет. 

-ф Както заявява Обов,

«•V
ив сграде счупи меч* см отдав
на и литна • едя пр© вст, чие* 
то да>*о не «

Причините ле иДШ**то сгро 
иоивсяВн* са М*п«е МО »«>.Ц 
от м«и вамиитр ся вриа» у та 
и- :е нвс. И ратбирд се угб«*» 
••а товм я«6«ло(лав идроа еи*« 
«вто ■** ли и« е Аоовтжчем. 
Сурови* с.тгг оша ме « помй- 
стаувал и вто ищо нид сме 
свидетели де меспирм^а гАгям
кжи боде «ината поо^дст. М- 
рт* договор ли I Гой 6а ош» 
един
Мириид ДОГОВОР * един 
миден квижл нв шивтд ИВ Бал
гари* де сигурното й дегиввие 

Ето резултатите. оОящлнл- 
|«ив ма лгвв > »адуи.вв*^* от

оставкагл му се дал* 
жи на взетата резолюции ог омржжмата 
сбирка в Плевен.ф. П. Бепйр - №. да

в които со изказва медо 
волство от приложението иа закона за тру
довата поземелна собственост.

По този повод в*к Лоб 
ната сбирка в Плевен не 
според изисквеиията иа партийния уставна 
земледепския сжюз, защото ловенето от 
делегатите не са получавали пжлиомощия 
и решават един такжа от лжраостелемна 
важност вжпрос

По тази причина 
останал

IСжобшзваи. че от 1 август отворих н гвмне

т<и)$птум1 пмя я впия ч егг,
на ул. Габровска .'й 36.

пише: окржж- 
била форменаЛ659-1 1

За Русия Поториата Гемия
Тритон“

ритни* ««и пропаст*.
*©яе-м-р С тамболийскм а 

несъгласен с настояването иа»» _ _
кле ммине на 17 август от Варн, с.№в сейс ла обов 
Юдеса. Очаков. Никиия, Херсои и оратмо. I р^е- 
йат се стоки, колети, прееоак и поржчки. Сирми а 
кладк .Лилия“ срешу Нчр. Банка

да се приеме оставката му.
Ако оставката иа Обов бжде приета, 

той ще напусне кабинета и ще обиколи 
целия Плевенски окржг, за да се обясни 
с приятелите си от всички дружби, 
коего. те

в**е н* гд еаи'т.
• к*кто ддлу-дтд »м ПА-*
* астми км 'дероиет*^ «

след н*ш*то базспигио уми*-»*
рвкт{>*и«№ и претмнммн, '

Нсшиа п«« • гбеаиетим. *л
шета »ла **то дяр»ди г

СОФИЯ 1в авг. М-р Томов е имал вчера 'ият до му яд. машст* 
среща с членовете от ^иадемичесиия са* 
ват. След срещата тон направи сладните

654-1-3

7
Сжобщение. правдиво дз се произиесжт вжр- 

ку неговата дейност.
Агенциятл ча Италианското Зас«р*аова:елно Д ство
«АС ИКУРАЦИОННИ ДЖЕНЕРАПИ"

№
иля е поачгп*м0.

Де. причии -де. «ом»о пс«*ц> 
дикак* погромд ррва 1918 где.
СД 004* ЛИЦД, ’• ме г* обд! 
вразЕн^. «то \*и~ спирам* 
м« де ч*цте дегидеде.

На е г-м г.« ккВГ*
6г»-н-чт а уарЗааде -а I 'Р*-* 
•а1 Не е яи <д,иа*а м г-о то- 
ле ма душа» де ратимидеиг-^т .4 
ПАЙЛнме *а*то м ГОЛИ? Н* 
са ям ШМК1МЙ мр ахю’ мдй-

МИСТМММТИ у ОИМ, с 
'ИГО СА се с*6*радмлм упрм* 

га<ощ*!г« апе.?
П*А*Ч»*ГГО П-З 8СМЧ-4И личим

са *»м нам агмо • та»***
с**т* *«« спор.» между праантелството ил “ -тм «режкА и>*а - • 
университета е мал лчо уреден де .*,*»*».* < и*^г?-*•>- к*а*»

4 ди. че само ддпреса Л р*па

ТМ8ВСТ —
и сти на улии? ..Ц рнгрз сх ___ _

Широкоа) со Бжгг рск-тв Генеоалиа Б*нхл ••^••лення: По всички въпроси се слораву-
«екме. и четните доценти ще останат за 
сега докато се намерят техни заместници. 
Ако такива 
баде изменен
сщмте. В идния бюджет иа университета 
Ще се предвиди намаление ма таксите. 
Остава с • щия гравкпмим, който е предло
жен от комисията.

Ля 6 (К н~о> .
696-1-3 От Агеицият». т

ие V© на дарят, то закона ще 
в емм: л, че остават лаквамяжяап —мж——шяьгие.дкжш

В Мошно ПОД Пвди 1
Осгав» за сега още 

I еДкн спорен а» прос, а и ден»о глобата ма 
^ професор Милетич. но т й като тази глоба 

ие е в свръзка < конфликта, може да се

Днес пристигнех* сяед-м-- стог-м* 3»- - - ' 
за адмски гооюми «дето г*^*оамн-
жоде * рвзяичим шк^очмм»* .• ча- «сдсг 

8то«в спец**- зз.» - • ■»2" Ваяна
3° ПлтЬшенм ^детим пс«р*4»»см л чве- - *г-»4- ■ 
4а Разливн«» плюшс*е за мобклм Ъ' Хяс*-е. 6а: »- 
ти, яфярн и пр. Цени най »»зн-осмм и г'г-с- 

Б»-г «
РДЦМ44ТЕ •. КОИТО души с*р«м 
та мм. Им* дру*м РЕпдр#и>-

ка.уод ягозд>ша>а а пр*биял1» м Париж. Скорса от друга обпвст.
чи л* *ЛСЗ? 8 

я ЧГШ1уСХЮ>*.
: р*я»р«ц й^чесвя 20 сг»х мт с ус е „ Нз ч-р\Да- 

Сдхлг.в • бяло т»зе *п 'а р?зб ге че я Птряж ие 
Н-ТЗ' »* нгипркрг* рептг.и к- чиг.* вСгф««и\г 
пгалитс С Ю^О Ш- 1р*6т ч а тя*» се счгш’я\ 
с Паг» а

СОФИЯ, 15 а»г М-ра н. »»т г.абопг Р Дхс-

Продават се нлн се дават вая юем КОИТО
см* са деджг»»*ли ла пл*ш'-
м« мето бдлгарм И КАН КОНТО 
игхдаи. Но апрече*» подал* з-
иа-и се

ПО.-уЧЕчМТС ся» 3* и . в, ИСГ.К- А 
к-«пак* и р* «биразе с»»о с г деяфурна и един бакалск* “кю-ям Кди-г** се ^ ч-де*-« 

ВаЦШнска махала IV уч. Спор*зу“-еиде С-с
Вфициге мвеаеемиа. 649 I

В I - рото
ям. де момеш се

сгке по*
.:>*а иа Европа **б-* иая«о ям* 
МОЖЕМ да 
Кжае са мадемдитГШРСЯ АА КИПЯ КЖЩД

И^сжстояша се от 3-4 ста.- гтргзп-чпг-е.т-о 
■ и дюген- Зз сведения ч?ез релд-и^ттз ч* 

■Варненска Поща за И. К

на пуI и-ключамиа 
*» де са 
Н#«* гмВ йОим ме а пжгмудета хжм мдео 

дещлто е гщ* са .деоржетеи-*
и де се АЕждет • мрака ма

по р» п «раи» *»• 1»9*м»ат че не
е во )чаяа ’ ник*к*я »-з »»ото и за бмло 
а» де женре от »»■ змтедмт* ма V^.^•стм•уииомни1 блок прфпвста и 6*з>

СОФИЯ 15 <.В' ,с^. Пол злг

м. А

576 4 6 Л«М" .Оплсни ПрА 
.Анархист" от 12 то- 

5ТЛКО
Г. Ог Хл “ОйОа нл МСЖ'_НО злоу- 

>.‘Тре^л* ;«е с ич»п нт лн лхи’-ит»* *
В И .Утр * .Г.* 

н<4и-_р >•?ашки .*
ГгО^и ани ст 4ч ►

Ни послезю тг Ерой 14'на
П ше . »*1В«рие И*С В по л ДНТ врече не

МКШОЯЧИИ Ир.
Н*на улииите: 0*орише" и . Р;таз:к* ■' « - 
В» Споразумение 'Стоян Николов к. -и -о->;

Опасна болест по 
добмтжма

В с.лат, м. &.Г-НС.Н О.Р.- 
*-С тя, Н '"КОЙТО ПО' През нкт» 'влмте ггре;имие 

По рггагиа дл6**-*« и помете 
се е появил* вр 
ппози<:1в?а* ГкрАВопмвдмме}. 
Помене Ф^гмХ-а ма з*6олкаа- 
него иа 4до6ит*ка\е остга то- 
и смжр

Iродово се арщю места 304 и.
с *••**•-! лак* 

лОб-цямачим се т ппащав и пр, 
си -.терористи', вердеIно чегг .■м-г»а .Пигн>

* 583 4 5 щх на кримииялии роч*ни. .
З-м .Зора* сЖш^ печали писмо от .анархист“, 

в яоетг' шелро си сипят за*в~и ср»шт отделни ли
ца по вече. или пс*и лкл известни.

РеоЕиции-е на я N )-ви. «кост* получлва лру 
го писно пек с таио*--* * лжрж*ч- е-

Реаамцикб! на гори ге ве т-иа-* вг желанието

КЖЩД СОЛИДНА ЕДНОЕТАЖНА ^
5 стаи, ку««, пермиа. ^ *

■од*, о6“*11 ссрадг И аНр 605
посрепници. Споразумение

К^5ка" и •^•ковска 606 4 5

тесста от^н^я.е скоро-
Ът »да6олелйт* учираттет-де 

ао *Я ..
Според аааедете свелгиде ма

омржжимя ветегмиар. лежар 
Д р Тюлеа та* более? гфедпе 
чмт*т»яио са **аа* праз летни* 
сезон 1* май имхо и«—.гу чу* 

особенмо аабо

ее и се прсдА?..а.;
а ежидата к^ииа у-. .Со- Г 

**“жл* V участ а <.

ка. н.
см зя г^ерт-ят анархие мте пр-а св-^та коиплоти- 
г>ат. разоис в се зл '*е «а иа го яеан *те. Изпра* 

1 «алт се ждгшителйи **и^иа «о с.делни личности.
-.1 ди*е рвеи

л*в*т ония, които и*ооро с* 
Лидери на чякои п^рТг>и. зл ла сс у-^Ли страха и , прамигеде от чунбич*. Прде■М.

&



•й
омел в-м и см преливам лмма гржцкч «сй«, 
пжлио бойно снаряжение. Езиният от тях « '* 
фяцер. * другият е решмм И, —.1. с« , 
осх. поля на грлшмата арии. ковяо се вея», *• 
лагер в е. Черкез кйой Б талията са ро«0»Г 4 
трое Санос Те разправа', ч» «е асми да св 6^;

другари масово богат от лагер,» 
щоае живота имстлгал вече ат поносим вс,,^ 
гервр». под вейго ги даржат и лоягагд „а 7” 

В •йогата буквално гладувала, В бегс'аа!г 
I те попаднали на бжлгар. граница, премина.,.

Но защо полици ата заловила този слиежк. а забелязано н доброволно се поеаааат вой»*, 
ме е заловила неговите автори, надават вик всички, успели да заминат по домовете с«. По техни,,' 

Чашотп М О Обов и неговата полиция не може низ «фек'ивите ма грммката армая пои Ч.т,» 
----------------- с----- ------------------------------------------------------ 1 вжззизали на оО хиляди души

М0Ю*ЖА ПСШ» • ТОщ. а. - МАЛ -ТАРНОВО, 14 двг Днес севината .. оояявияитто й еа тревогата. пускат се слухове и отвели» «ер™*. но , 
ижрлежите, «оиго еа «хита- кои еа авторите? анархистите ли7 — 1исмата ся 
нита иа та;,тип» (пироплатмв- писани простаци каквито 131 има твжрле много в 
те от теми и «оито слея «а „-п,пмских, лоужби"
« с* илв-.мт по тялото иа *** В*"***'*“^ ^ ,емлел. почна Да си служи
миеотиото. праз даимвиита иа Правителството на з поо йвницмте
кожата, посяват а кожата » с поста опасни приоми. То мпвяшва про ивмицте
тайна паразит, който ия та- си С името иа анархистите. Праяапелс вого в л иоит

яовга о-з юмошио

",

че 1чятеняемна след ИЯКОТКО **» ВД на м-р Обов вика заплашените, 
рамене и им ежобшава, че са оежвети иа смжр.- .

Т.. годния «ат» ит«лоте За уверение той.показва “***'
ни« И«р мши ш има тажпва на бждащй1Ч жертви, „изработен ог ан ряи 
ммего по доЛчтжиа Е го зашо който полицията заловила 
и м да може а« се предпази 
гоя добит жи от заболявай*, 
препоржчмт ся ая ся я-еият

•*«4* рами* N после ад причини

Ч

следните мерни; ___________
1) Расовите животни. спед дя арестува сама себе си. 

пято се ео*«истят от клрлежи-  ----- г----.—— -------------------
тя им. оа се заджрж«г и хра- ____,___ .я ___ е ■ ____ игянле-
ият не *слл. до 20 септември СОФИЯ 15 ЛШГ* В |1ИКЯ1®ЯНв*® _
стар с.мл. Не пеш* на полето мия Прудкмм пред ежтрудимма ма ш-м сло- 

хш ия яжпроса донасял пие пари от Русия
пя бжлгар комунисти ? е отговориш - Консулсии Ги в Жи. ,ру. „ 
глупости. ___ _____ ли.г С-ит, досегашен внгг.ий-

Бя* испратеи в Одеса от правителство- с<и „иц<. кнсу„ , Соф», в
то да преговарям с бопшеямиите за пре- ., жа ,е . иа С,т ,1»,а длаж ост ‘Ц*3 Иуеалата
насяие иа нашите бжпгари от Русия тук. » Вао-а и» меетото иа ги Л. 6о“',*и"- По».»

свинска или Р« пи чело наело стоях Влм10 ,7 дни. От тя* 13 дим бя« аб- Н. Х.рст кой<о ся г.реместяа “* пристигалите » ,
1 килограм; машинно масло V, . а амма МЖ111» Казах па “* с'Ч'*‘ба а английсмата лета- нтш-килограм; нафталин 75 грама «ототно изолиран а една ижща. пада*
И креолин 50 грама. В горната властите: аз ежи официален делегат иа в
лпопоряна тек арстаото пасе Бжлгараая. дошел сжм работа да вжрша. Прмспагиал » а града >-,и ,оряуГта„ ^,7*77^ 1 
гататаси и поела ла са уши-ре- Защо ме джржите изолиран? На може* да "-«« на стронтелниа огдел при ниого ааирастни вана 71 !
«*• “‘™ " "о гог'- се движа из града. Неможах нищо да раз- »“лишн». инспаиторат г. Пи,. ,ш„тн„ ^ .'•»

бере м«ао етТ^ш. там. Хпалетяя 18-20 “ -™.«.
управляват, тичат, пропускат яато Ни,п »а так. за облекчение »ин«,ук.

луди, уж работа вжршат. Разстрелват се жилищната криза. Разбойници са чал»
ежим други. Глад, болести. Бжлгарнте яе п. 1иалипри с я<««кар-.а»а-

« » сага и.-в -а-арянт ефм- "*ЧТ*Р**»*‘ че жия иема са ажриж. Им нмои „ с, осж.
кае» срало .. При лоам^а- "*Р" «• «** Нашите болше- ,,«т. а }3 «иавгя. й*р Ке^а оГ^ ЕоГга
И^о й нж* мнето да се о- « "»*Т мурмери, КОИТО рДДОВНО си Том аам «жзрюжност ма апа- бооаогп И сГям отмели еана-
>*ща иаяр •• за ежавт мжн идат И заимиам?. ^и,е аа дейструяат б«зпре- та ц< пятв аом и ^

пятстммо. Завчера • вла< 28
СОФИЯ 15 август. В Трявна е СЬ-наж> с6нВл1в|от (ревалия с« качяаг

ХРОНИКИ от пролаяа**:* 
<?рукти иимрлг <кг*тя*?
оГ НАПИШИ И ДИИИ
улиците за да

горят», млм в лозята добмтжя 
да на ср пуща.

2) Нашия местаи добитжя 
гоабаа тояж и той да ся по-

^3 о*
ме си ар** 

ги ежбират в сан:*, »

-I от глрлпПжтячметн от кжрляжита и после 
слабите ме.та ма тялото да са
маназаат

ас м»
е П0ТЖ«*.т |

през дям с мас:

в салото добитжма чер
вя тя, пррдп-чзстялмо да са пус- 
*ат иа паша по полето. Гори- Гв 
егнго маста дл се кзвагаат.

Вяднжж т 1 издал добмтжяа

•ятаринар.’ лея ар*».
лае тя заадрзалм ржиага на тар

между грожданите и кокунистите, йонп след митии* госпожици и пшх> стигат кя 0Т1ЙТИ р. об,щ?.
гара Смидел тя оставали иаме- III 3армемем I '.«иябан Пристая

га са се отправили в шествие из граиа Открита е 
била ре вол варна стрелба по улиците 

Ранен е П Касабов от Габрово

зали за яа-зуиата ммммт с го»- 
I на дани, .като лидери че яуфа ци обира рмИп^-ц--
I ра с дрехите ли тсаа.ИШГ Н! ! Ш изчезнали.

За нашите Магистре- Пзежршяиата м&ч
ГИ Е|жм ела! друг напускат

На осно*.- * протокогчого 
в от 28 

т. г. на Вар . «сми 
обяяявам. л ^оджлшаииа иа 
31 дан от г ладмого дауярат-

фаяруарим ЦАРИГРАД, 14 ааг В-к Р.ф Тон Б < -«ммпн г*.
Зя^аТа, общааа, че французмия влрховви квмисар н Ц»ри- 

грвд г. Педя бил приет ма ауаянция *»г . у нв-а
Понеже Пеле з*миив»в за Париж, >л и*т »«в1в нита ги и сжаестн т служители; 

иа публмяу «не настоящето > аудемшм Св приписва големв важност я сяввака с гражоамстото с*>**«л»яв за во- 2> анкетирана 2*7. ^ <**+

=лг •ЗМГГ Гг7вТсо Фг-^-ур^-^чтоивни ЙГГГ гГ 3
т“"»- би 9Т сяовтв Ф*ча васлужили-; прекратени — 4. в)от«я«»г |

гп.п _ |га ск колв-и г. Ьаиоа. пвтдг». ^ „ищци поикше»"' - ^ I. ''
ЦпРИГРЛД 14 август. В к Еф. Тон бтлквмиеж ввгал, на окрж«. гжд. г. Ко* поааеж ваствихаВнкт ” * | 

ежобшавв. че англ вжрховен комисар Генерап Ха- !**ж:*’0"- "рокая-йем с*п» ! 8) ихпжршени гч»-“*1 I 
ринтон и Франц. Пепе били повикани спешно в бж, а,».сМ-«,-.Д«у„ок. поя- -18.
Лондон, .кедсел.т«. и Вар. Ок* С*д

| и г. П. Желая. гжд. следоаатал 
а гр. Вагн*. к >.,то поради то

впра мв (1-та «ииямщча м
тя — машите поие«ми и люби
ми еждми. Тач-дз губи от яар

мжаючя ааяои:
1) Постаонаи и рязгжчем и- щ 
валяния от ко»яся1’» Ж-

дааам на г. '•личам тжрг слав
им* ‘надай, ж имот останал 
от ПОЯОЙНМ Нави Жамов от 
село Богяа а именно:

Една и чин в сято Ботеяо. 
ядноат на н*а мпа. която слу 
«и за обор с четири стаи за 
жияемме и учдурма, от прост 
смесен материал 
местни керемиди, иа 50 иа. м. 
отделян шлр джечеи. покрит 
а вестни керемиди иа 20 кя. 
м. отдели* пристройка - сай
вант от 2 отаелвч*4я. от прост

БОРСА*
1922 го*

ЛОНДОН. 14 ввг. Док таза на фч44в м« >м л вв 1,4 са местени а други гра 
експертите констатира различията на Оето-иццта я>ве в тв* и тежка
на раз 1иччмге зелегати по кжпроса л мчимте. гг- гаамнл пзвадечвтгха да се ус-

' та^овят ■ града ни.
Ние мч пожелаваме добра

Софчя 13 шггусу^покрита с Ьои3170Швейцария
Ню-Йорк
Лондон
Париж . ■
Италия .
Цариград
Романи*
Германия
Прага
Виеча
Б -Пеша .
Холандия
ЮгоспавжГ
Балтия .

76С Н « 
1335-14*»' ! 
793,- 306Н 
103 50 10<*
100- Ш

20501 214
«40-

741 -риге и даже по самата програма на м ра^рмум1 
Прпставнтелите на трите сжюзнн ска-

—-5В-»=““!
ммди, на 40 иа. м. или 
застроено 203 иа. и. и незает 
роено — Двор и градина 9.600 
яа. и., а всичко 9600 йа. м.: 
при ежевдм: Киро Петров, и от 
другите три страни улици оце
нена за 20.000 лваа.

Жепзющит* да купят инота 
могат асеии прмежтетаеи ден 
и час да се явчт а канцелария 
та ми а гр. Бапна да преглеж
дат книжата по продажбата и

о» хал-рли- работа.камжк, покгити с мастни яере-
8 неделя 20 т. м. се за

крива изложбата на г-жа Зл. 
Манолова, след която попал- 

плцплц 13 т неиа от мо,‘и »«рсни пейзажи
ЛЦПДип 14 август Тази сутрин се срешняхв “*е бжде пренесена ■ Софи*. 

Л. Джсрж. Поанкарс, Шамцер. Хаяши за ла разис г 
кват вжпроса зз вземлне обшо решение относно продам 
германския норагориум Обаче не се постигна ни- ваме? 
какво споразумение.

Шефовете на пелегаштите разискваха 31 отлага
не за слея 3 месеци

0
0Л
И»

206-4"'Сиреивто от вчера се' 
по 40 л а. Кжде оти-1 —нг*

Варквиско Учнлждив Наетовтяяс^прилагане на санкциите, а мо
раториума да се даде още от сега.

„Поанкаре формално се опжлчи против морато
риума без залози. Не се постигна никакво спора «у- 
мение и делегатите се разделиха заявявзйки, че ще! 
обмислят по отделно този вжпрос. Не е определена! 
нова среща. Става явно вече, че конференцията ще' 
се закри* без да се вземе решение по мораториума

Обявление
Ш 614.

аа мядлаяйг.
тр. барна. И амуст 1922 г.

II С**. Пристав: X X, Ивано» 
653 1 2 гр. Варна. 14 август 1922 гоД.

Обявява се не Интересувайте се, че в ^
иието на Варненсквто Окржзкно Финансов® ' ^ 
ление ше се произведе тжрг с явна конкчре 
28 август 1922 гояина. 9 часа препи свел » 
мата ни канцеларски приБвплежносТИ и 
разни книжа зв Варненското Училищно Наето

тжрговия. Говори се. че ще се свикай «о' ет“ (и''нтр<,ПНО г ««""Р"0 °ТЛ**»С
в. -Р’ -ролт коронен ежеег поя превее зятел-твото н* г1Жрвоначалии" прогимназиални училяша! 

г » Ж краля, който ще се занимае г , ' лизителна стойност 33000 я
ЛоТж пФрРиГС, на принц Георги. ^ С “ вПЯНажа Зел°г » на сто в банково уяосгоир^ ^

разни пооач ,в ржчиа бро- Тжржните книжа са на разположение ^ ^
дпрм*. Це*г* ч*р«ни, дзр*с: ЛОНДОН. 14 август. Вяера починя П«пп ежтетвен йен в канцеларията на училищното _

I «-♦. Вестниците м7пос«^ГГлНги^тииН0[>- “ ТЖртв “ °КРЖЖН°Т° Ф

П«ч«тчица ,г, ганбафг'—варна ------------------- $58-1-1 ,0т Нктоятк^

Чумшраннб семейство БЕЛГРЯД 14 август. Всички 
ра зт Люблянч.

м-три заминаха вче- 
дето ще се свика министерски сл-

р«г за р «зучване икономическото положение на стра-
_ . г _ ^ ■ нятл и ше разглепат евентуалните ограничителна
рика. вила Григор Пейчев Ев- мерки, които ще трябва да се вземзт
ксююградско штхв — Вврна.
657— I — 10

тжреи добра готв«чча с добра 
заплете да се п^>едтавм при г. 
Мисои директор тзхарнд фаб-

шнвга

Госпсжг
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: КУПУВАЧИНД11ЕСТА I
$ Използувайте случая — г. Стамболян е при }

ВЙРН6МСКДпощи стигнал от Цариград дч продаде следните свои 
имоти 1) Празно место парие иртно ул Софий
ска и Габров к 1 (на жгжла 416 км м ): 1)Пр<з- 
но место ул. Софийска парцелирано (50 ка м.); 
3) Прзз-ю ме то Булевард М рия Л/‘-з*(334 кв. 
м ); 4) Празно место ул Сжб' рие (411 кв. м> 

#5) Празно м сто ул. Рггентска (66? к< м.): 6)
, Три дюкени ед|*н до друг ул. 0'юрише. — Спр, в- 

ки при г Стамболян хотел ..Лондон" сутринта 
от 9 до 12 часа.

5
!ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ^ЕСТНИК

» ; зз еана ГДЯ 
100 пш »а 3

Телефон № 22?

I‘ 1оа160 те»а 
месеца 60 9Л

14* I по I 63 яваарв' < »
л*« ><а ду Че 644-3-8Приеи б иесеиа

Положението. НоЯ-важякя шрос.Акционерно Тжрговско Индуар. Д-во 
„ПЕЙЧЕВ, ПДТДМАНСКИ. НЕДКОВИ"

Най-важния прос днес ком- 
о тревожи и д * ржавници н

ОТ КО* политици, и управници. и тжр-
ГОЙЦМ, И ИНДУСТРИАЛЦИ. в-*ЛрО-
са. които не дава нир никому 
а страната. ажпроСа който въз
пира правилната тжрговска об- 
ме»-а. който тормози джржлв- 
мата машинария, тока е аелу 
тата. обезценяването ма лева, 
което я последните дни оост*-г- 
иа ао неимоверни размер «. 
Причините, те се знаят, колко, 

и да искат мекои да мижат 
пред тех. Това е лошото меж
дународно и алтрешно стопен 

СЖСТОЯ ЯТО- ско и политическо положение 
рата срещд между упревтиощмя м аото ; н* страната и :лая-о натиск* т 
на просветата м м-р Томов и професор Ми- по *и«тс. който натиск 
патич. Н тази среща се постигна по пуии- ои' "• с' 1 •' «>“ *?*“
12,Ди1"*АНОТО 1ПОР**У"ТГ^?! 1 н*ж*га,мт " Непразни с. успокоеният, -» 
*• ст7А—итскнта таиси иа 200 лава за асич никои и оспепниюсг

фаауптетм, 2. Опростява са гпобатя ма от срама иа победителите 1« 
професор Милетмч, 3. Предоставя се ма *Сга' п»рм- соб-у«мо те и<- 
аиадваич ежвет да см иаработм вжтреш. 
правилник по уредбата ма уммверситета,
4 Доцентите см остават ма длжжмост до- 
като се аамемят с редовни.

СОФИЯ. 16 *вг. На оставката ма м р Обов и 
плама от страна на плевенската окр сбиркм. 
ято колегия той е избран за народ представител, 
се гледа като на сим^тон на пренасяне борбата, ко
ято се водеше до сега в центр. 
мледелския сжюз в нлрода. На този план се гледа 
като начало за разрешаване на големия вжпрос за 
кризата ма кабинета. По тоя

управление на зе-

н. чин щ- се застави 
едно от крилата на < жюза да отстжпи, ка;о се за 
личат от елнежциге некои от настоящите м-ри чрез 
сезирването им от сжюза. или пжк това щ* лредиз- го 
вика пжлно разцепление.ЩКДЕЦИМАЛИ)

П 210.1301 Г500 игр.

СОФИЯ 16 август Днес

_______А
ЖЕЛЕЗНИ
------ ГЕРМАНСКИ
•1 250, 500 I 250 кг».

9
кат кржа. т* по ря-.; 4
нзечаха иа бойните палета, *е 
я Я1-Ж4 от Бжл-ария, Гепмая-ия. 
Турция. Русия. Авсгроунгярия. 
но не се напиха, не се напиха 
за тото те искат и бждните имт СОФИЯ, 16 авг Прави впечатление, че ие ше е 

голямо сжглисиею между сжглашеьците щом и а 
Лондон ко! фереи, по репарациите се сажрши с раз
ногласие. Наистина, казва се • една

поколения да и**вт резеряуари 
от т.-кааа, ето зааао стискат 
победените, сразените, тормз* 
зят ги с военни обезщетениятелеграма о>

Лондон, че таи считали положението ие отчаяно поето ие е ииадо осв^о кржвта 
Ооава да се счдквм, че главната репар.циомиа ко
мисия ще може да разреши с болшинство иа гла 
сонета положения репараи вжпрос койю сжгдаше 
ниею ие може да разреши по споразумение.

на тия народи преобърната а
леша книжна валута и след 
туй преведена * зла;0.

Кржата на малка бжлгария, 
чиято яииоаност е са и© та»и, 
че тя пожела да прибере пед 

вжз* един покрив своите чада, пред
вестник относно ня* джт-жака да са исяа и аа се 

Смучи. Някой не е а Сжстояиие 
да респектира победителите, 
чиито апетити растат с времето 
и с яденето.

Бжлгария поставена днес пред 
пропеете, а която отиде Авст- 
рия отива Унгария Германия 
и Турция.

Иначе валутния вжпрос днес 
е само едно изражение "а 6с-- 
6а Iа за живот и смжрт ме* у 
народите, собствено между им» 
пермвлистите всред тези народи 

Как*и изгледи ни предете *ч 
тази борба ? Изгледите са теа* 
че слея като метика победени
те народи а препаста импери- 
алистична Европа пак не шг 
се насити с техната ирзкв и 
са-о сжзнанието всред еобгтве- 

чуждиге иите и нлпоаи за разрушител
ната и рзля не я повалят н 
ще искат да а -.дворят едно по 

• ново отношение между наре
дите на братство и разбирате.', 
стяо в.жз основа на свободния

асмчки>идоае Ю, 20м2в 
ягр. от германската фабри- 
ма с асесвотсма известност 

„РИе\ма**
СОФИИ. 16 авг. Сжобщвмивго от Букурещ 

произведено от елин утринен 
какво прадложемие за влазяно ма Бжлгария в Мал
кото сжглашение ме намира никакво сериозно пот- 
вжржленив. Компетентните

”-г-

кржгове заявяват, че не
инициатива от коятоЗТЕИА ЬАбЕВ МЕТАН знаят нищо за подобна 

било страна, но в
и аа

всеки случай бжлгарското пра
вителство не е правило никакви лостжЛки 
гуалното приежединяване на 
групата на мая^т
весгието от Белфдд. нию сведения|а на европ вест* 

не огбелязват да фигурира подобен вжпрос 
дневния ред на проектираната конференция е Ма- 
р-иенбад.

за евен-
нашата страна кжм 

то сжглашение. Впрочем мито из*

ници ■

Лагер метал от прочутата германска ф-ка
= „ЗТЕНА“ =

СОфИЯ. 16 август. След настжпилото успокое- 
уяснение в борсата и в финансовите кржгове

кжм
два дни лева

(
ние и
предположението, че курса на лева ще отиде 
подоорение се налждно оправда. За 
показа едно чувехвителмо покачвзме. От 
вал у ги може да се каже катастрофално е 
курса на ромжм лей. Докато за 6—3 дни той по 
каза едно покачване от 2з до 33 пункта, в сравне
ние с последните два оорсоаи дни ежбота 12 и __ _______
вторник 15 август дават явна картина по чувстви* ТРУД и сюбодма обмяна.

Бжлгария че може да избен 
не участв на с«юзницчте сн 
да бжде потжпмана. вкоше кой-

ва|всички видове лагери и специали
тета на фабриката аа лагЪрм на ауто- 
мобили под марка ,,81еИа Аи1о I", 

,,5(е 11 а А и 1о II" и всички

паднал

телмого изменение курса на лева. Тези колебания 
се отдават на спекулации от страна на 
борсовите членове

некои от
то аа е на власт в тези страна.

Спасението е в ецно ■ скра- 
, тяваме на това мжчицлио по- 
, лежение. А то ако 

едно сжзнание у народите по 
скоро шеГдонесе оше една по 
голема катастрофа от всесвет- 
ската война.

|при най-износни цени СОФРЯ, 16 авг В компетентните кржгове спс 
ред сведения от чужбинд, се очаква едно благо
приятно за нас разрешение на репараи вжпрос 

Сжглашен. иредоавителн в репараи комисия в 
Париж погледнали благосклонно на постжпячте ни 
0!носно репарациите. Очаква се главната репараи. 
комисия да удовловори исканията ни.

А/
5 Щ« намерите при ие Н.ЯСТЖПИ

Акционерното Тжрговско индустриално Д-во 
„ПЕЙЧЕВ, ПДТШНСКИ, НЕДКОВИ"

СЛУГИНЯ-ГОТВАЧКАI Г1ЛРИЖ, 14 август. Една нота на агенция Хавас 
посочва любезния и приятелски характер между Л
Жорж и I юанкаре, вжпреки, че всеки от тех поп- еже много добро вжзниг- 
джржа своето гледище. Поанкаре поаджржайки мне- раждение тжреи Васил р. 
нието си до край. заявил, че мораториум на Герма- ! Попов ул. Нишка .Ма 4. 
ния не може да се даде без тя да дал; продуктив- I 586 5 5
ни залози.

ЦЕНИ, ПОДРОБНОСТИ И КАТАЛОЗИ 
ПРИ ПОИСКВАНЕ.699 4-5

Печатница „Гугвибврг" - варна.



*Р«« >40варненска гкни**Стр. 2.

* ^ри™д,53;^д“вп;;гу^книот-нч:: вдиша адмм ишспмшв коми;
бил нападнат през време на раз- Варненската ТжрговскоИндустриална Кана^ •*гпк=г псактиг:

мете Ш«пчгнска епопея ще ; му са леко ран-ни, а слугата е увит. неаеш» 20 тото —• 10 и пол. чоса прели обед.
б*д« отпразнувана от опжлче- ЦАРИГРАД 16 »вг В-к Еф. То* Балк**Он С-> Вжод <*обоЦ*М
мците с специални тжожества. цлгш гяд, 1 ° *»»»• ^ _____ лъШ> 66Я—* — 2
които ще почнат на 19 август общана, че в Ц'ригра.1 били стОе**** '
и ще свжршат до края на ме- франиузчи коАск* от Мареко. П* СЛвСШте ■•фра*» 
сеца. Тжржествата ше почнат цузмте чурцмте слбирет аобро
от Стара Загора на 19 август. „, _ _ * * 1
Но 21 деле-атите и гостите ш. Ц ХРКГРМ. 16 *вг В-к Еф Тон Бдлканион сж- [ 
бъдат в Кошвк, на 23 — в общад.4, че 1Урския нвмвют .Сзвбвм и Споразу- I 
Шейново, на 25 и 26 Газ мен1м« 'е предписал на султана да абдикира за аа 
рово. на 27 и 28 — Тжриото ,,
и на 29 и 30 - а Паеки. де- сп41и Ц*Р»Р»Л. 
то тжржествата ще бждат при- | 
ключени. 13 тжржестза а ще ; 
вземат участие дзлегагит? от 
цел а Бжлгзрия.

ХРОНИКА!1
египет.кия м-р н® 
си и елин слугт-,

И. 1-я МЯ0П111й|ш з( Плишп. ФПНСШ | № 
шии .Д0Р1Ш1 1ц Щ - Весна.

Подписка за увеличение основния капитал * 
дружеството от 1.000,000 лв. зл. ма 2,080,000 лв. и

АТИНА 15 авг. Според а-ците, главно- чрео издаване на хилаво,новн акции яо хиляао ле 
комднрукнцют на грмцкята армия твпвгря- вз номинялни всяко еггмйг.
фираг, че неутралната зот, определена -(Олрел. на вари Ойр. Сжа .V» ЗЮЗ от 9 VII т. 

г нядки г пвпсниигзини I за чаталджемската граница според негово- ( г ) при следните условия:
КАРТИНИ, е ■! то предложение била вжзприета. ГржцнК 1) Сторите акционери получават ако желаят,*
понеделник, в цжр.овния дом | те постове ще Се оттеглят на 5 кл. от гра- една стара акиия — една нов» фвт ежите вид «.
8 ч. вечертл, из-естнмя наш иичната линия, а к постовете на сжюдките нователма или обикновена) по номинален курс.
общественик, преполавател в аойски, намиращи се оттат<к граиичиата 2) Емисионния курс на новите акции
софийския виш п-лагог кур: пикия ще сторЯт сжщото Тама неутрал- сто лева всяка една.
род^сюбо'" ‘ 1 ната зона ще има една широчина от 6 км. 3) Рапартиционото право лржмлежи на Упрв

1ГСГГЖ ЦАРИГРАД « 'ои+и- на новите акции
И новото В, емв И Двама бжл куваието на британския тжргояени пара- зоГ „ ог сгоЯноста им гш. -20лв. зе имкчатнл*
гари великани- Сказките се ХОД ПриНЦ ГеОрТИ ОТ боЛШеВКШКИТе МОрСКК ” МвПЯЧвТВаж
придружават с художествени власти, вчера заминаха за Батум иеиопко'
"Роекци .к-й картини

е хиля»

се внася

9) Пзолизаиа на 20 август т. г. 9 часа 
преди пладне и свжршае не 25 август включително 
т. г. 5 часа слей обая вя» Популярните Банки в гр. 
Вария и гр. Радомир.

б) Новите акции носят

* са английски военни параход».тижрде и тгрвени.
ТАЗИ ВЕЧЕР в салона К.

Радков, в юбилейния спектакл 
кв артиска-а АИДА СКОКДН !
ше взгмят участие опернвта ! _ _ _
артистка МАРИЯ СКОКАН, те- теновят платежослоссбжкта на Герммнив Единс.в®- 
нора Д. А СА ТУ РОВ. ното лек регво, обаче »/гжрсо-<ите сродете* шебж-

От Софийския Спортен 1 “ цяллга Ревизия на вврсаилския договор и един : 672-1-2
Клуб .Лезек т“ пристигнал спа чо?атоРиУи 38 п°-'*вче Тоя нихилизъм нани- —ЧЯ*  ж-----------.
тотален лалетаза ла се опре. Р« са «то изражение в крайния песимизжч, споряа ГЯ1Н ДЦШКЦНЯ И ЖвЛОМНЯ в 1ЛЯ0МШП0 
делят дните на футболните ма- { който след като с; пусне к >жа на Германия ло-аеич- - 4
чове с тукашните футболни ; Ки вени малко важи Дали ше се даае нянакжвфал- 
сло-ву^ии -е*1' ” °° 'лва1'°10 ! ШИВ мораториум, или Познкаре ше изтезава лоли- 

1) На 20 т и. .Левски- ще ти,чески и икономии ски рзйнюта и рурка области, 
се ежете^аря с тукашния Спор
тен Ккуб .Тс«а*. 2) на 23 т.
и. .Левски* с .Дчщча* и иа 27 изк ззва сжжеленията см. загдето фрзмц. гледище, 
т. слрд доения ежбоп с ' ^ре^яа^но от Поанкаре в конференцията се разли- 
.Влааигла '*. чааа от гледищата н > дру ите сжюзниии. обаче

Сгфииския Спортен Кл'.б пол ж^ние о не се счита за отчаяно. 
е»ски тнзо-о лосегаил я Изобшо подчертава се факта, че сжюж-щитв 

имат езнз общз цел и че те се

ПА^ИЖ, 15 авгу.т. На в-к Тан телеграфират от 
Берлин; в официалните среди лооджржат, ч-: и мер
ките които Англмя препо^жчв?. не могжт да вжз- преее мито ста

рите акции.
Варна, 16 август 922 год.,

От Упревмедни! Сжадт.

Морско Машииио Училище

Обявление N8 ^91
ЛОНДОН 15 авг. ПвчзТЖг на офии. кржговв гр варна. 27 юлий >922 ггв.

На 4 септември т. г. ше ое 
10—11 часв пр. пл. в
и Софийското Финансови У-ния. е тдОчяяеняуре сзт. 

та на 650 кгр. юфт зз обуща. 
Предложенията се при смет всеки приемеш** 

домакинството не у-то и финансовите у-ния - 8*^ 
не и а отделенията на Крайбрежната и Примаме
на Полицейска Служба при I лавнат# Дирек*** ** 
Железниците и Пристанищата — София, « * аав 
на тжрга в финансовите у-ния Варна и София. 

Поемните условия могат да се виаат всеки при- 
“ 6ипи Изсечени около 2 I ежетвен ден в домакинството на у-шето и финансо- 

п ,у ' вите уния,— Варна и в отделението на нрайбреяе
! ната и пристанищна полицейска слуятбе — София. 

Девиз 117.000 лв. Залог се иска 5лт> от девиза. 
След закриване тжрга офертите не се приемат. 
(Джржавен Вестник 6р. 97 от 6 VII н. г.)

От домакияетвоео на училищата-

Т«рг от
г.когоне

за доста
му успех, лжржи рекорд м-ж 
ду всиччи спортни клубове в 
Сори. по: *аи което горчите СР®Д тватт*. с кзито гметат, че може да са постигне 
счегемми^ о5-Щ1мт да бж 1дт тази иеп. 
едни от не.-. »*игергсните.

различават само в

1
Беиефисна ввчвр.
Артиста от варн. общ. теа* 

тжр г. Вл. Трендафилов е приег 
в софийск >я народен театр.

По случай неговото напуска
не на В4сн*нск>*я общ. театр 
таз:: егчар ну се лава от ко 

Лрпе му бенефисно поедстав- 
аМн«е е ле;ння театт,-: 

“Жената която уби*.

ОКОЛО пожара в Ч«м-кррия ежобщвват 
че са изгорели 16 хчляди 

За о 
км. гора.

по тжлнигелпо.
лекара млада гора.

Мистериозно убийство в Варна.
Вчера "е^ау 2 и#3 часа сл. обяд източно от яжлмолома

под б летаод Фезпинвна 
непознат човек.

Счоро пристигнаха на местото официалните власти, 
то направиха щпетен оглея иа трупа и установиха, че това 
не е труп на случайно удавен човек, пжрво че е с дрехите си 
че в устата му била натжпчана к*рпа, а е тила е прому- I 
шен с нож.

Явно е че лицето е било убито по най-зверски начин > — 
и за прикриване следите иа предстжплвнието е било хяжр- 1
лен з в морето.

укажат неговата самоличност, ® дрехите му се '-америха един паспорт, от който се
понеже Погребението ще стане }[сТа^и8и' че 10 Се ка 85 Алечсанджр Христов на вжзраст 
Днес сл. обед. 25 26 г0я. побрупжрнец

По облеклото личи, че това е бил един интелигентен

вжлните изхвжрлиха един труп на

661-1-1ВТОРИЯ ежаебен следовател
МОЛИ В1Н-1К т СН«Я. кбито ИМвт 
изгубен > лице на нжзраст 25 
— 26 г. ла се явят до днес сл. 
об. в джржл н болница за да 
прегледат трупе на вчера на
мерения ма песака удавеник. 
за да могат да го потнашт и

И 9 ' -

гиш Дирекция на Жашиците и присташшшя
йяряао

Обяввение № 1300
гр. Взрна, 24 юлий 1922 год.

На 11 септември т. г. ше се произведе Т*РГ** 
втори пжт. ог 10—11 ч. пр. пл. в Окржжнкге Ф- 
нансови Управления Варна, София и Ууяе. с тай* 

Разбойниците вилнеят. конкуренция за доставката на 1500 м. бел плат »

Счобщачгт ни от Разград: Заачера една раз6ойммш1т. ГОрн° °^'1*кла __________ „ пая
банаа от 20 кратка добре вжор.**енк а накаднтла гтмтнкцн. феаЛОЖекиЯ Св приемат ПрЖЖ«Т»н
те, пжт>ващ.т от Разград за с, Завет лзи голината горд Ге- 1 8 ДОМ*КИНСТ»ОТО на у-1Н*(0 И фИНвИФОввТе У'н’г. 
ниш ада. Заловени били 7—8 души пжтници, ме*ду конто . Варна, София и Русе, в в дема И4 тжрга ОТ Ю-11 
бил и кмета на с. Завет, който бил убит от разбойниците. Ч пр, пл. в СЖШОТО управление, 
вани аСмоН'икетатПа,‘Г«™тпбп«и Г’33“'"' 0ГР*6'"" и «хтеза-1 Поемните условия могат Да се ВИДЯТ ЖеКИ ПрЖвени. а мо ичетата, КОИТО СЖ били С тех жестоко Липи и-» 7 __ _ _ „
ммчваки от разбойниците. Юрдаика ХоиооГа “ РатгоаГ 1 СЖтствен в аамавм»ятв»« на ущето и в фин«И- 
«О.ТО силно се съпротивила, била сжщо убита ' совите у-мия Варна, София и Русе.
Разбойнишката банда изчезнала исобезпоаоаваиа от ии«о™ Девиз 117.000 ЛВ. Залог се МОК» 10*1.в* аваи«*

Разноските за пу&пмкуаанв настоящето са >® 
сметка на достаачихж (Дяра). вв«пам4р.

•ата иа училища**

Свободна борса.
Всички чужди валути падат 

включая и германск. 
която се отдага на 
упражняга 
за изплатен- на репарац. й 
задължения.

момък,
Трупжт бе отнгеен в Джржавната болница.

марка, 
натиска 

от сжглашен-ето

БОРСА.
София 16 авгусу 1922 гоя.

Швейцария. 
Ню-Йорк 
Лондон 
Париж . . 
Италия . . 
Цариград . 
Ромжния 
Германия 
Прага . . 
Виена . . 
6.*Пеща . . 
Холандия 
Югославия . 
Белгия . .

3120 - -- 1—;
736 - 

1322 -I 
755- 
100 — 
114 —

3150
740 - 

1358 —
780- 
102 50

ни от Тжриово: преди и 40 ка банда от некояко

Нападката от разбойммц» гара.

662-М От даанващдва дни разбойничес1710

~г1050

—I- IV-ге Сяоразу I— 0||м С •49-7-5а същите :Т

' ^
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Г ^окг-Варна, 18 Август 1922 год. •:? -Л Брой 941.IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ

15 вданвмега сгшш! ТЖРСЯ ДА КУПЯ КЖША
сжсгойша се от 3 — 4 стаи. прелпочтител ю 
и люген. За
Варненска Поша зу И. К

сведения чрез ред кии*та на 
576 4-6

9

Прадиа се проздм кеш 304 м. 3на улиците: Оборише" и ..Раковска' V уч. 
Споразумение Стоян Николов

_______________________ 593 5 5_____

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Телефон N8 229.ш , Iна 180 лева 
есеца 60 вл.

Обявяеммя : чо Г50 лв и IАбоиамит : за една гдди! 
за 6 месеца 100 лв.; за 3 м КОМИ йон» р.квадрат с 

приета аски по 1 лее на дума.

Положението.НЯШпжм Фабрика за Номанма. ФаКакш и т* 
ф шина ..ПОРЦЕЛАН" Дни Ма — Варна. ХРОНИКА

СОФИЯ 18 авг. Пред група журналисти 
^ Подписка за увеличение основния капитал на * ра иа войната г Томов е заявил, че не-

жеството от 1,000,000 лв. зл. на 2,000,000 лв. зл. мУт като член от министерския ежвет не 
з издаване на хиляда нови акции по хилядо ле- било известно за оставката иа м-ра на зе-

мледелието и държавните имоти г. Ал 
(Опред. на варн. Окр. Сжд № 3633 от 9 VII т. I Обов, а м-р Обоа твЖрди, че м-р Томов 

г. ) при следните условия;
1) Старите

Свободна борса
П ж овос тепеним Уе ввлути и 3 

тиража незначителни поаише*
и**я. което е естественз слея 
последните а прозял*
жеиие не т(Ж Дена. Другите 
валути се ожржаяа стабилн . 
освен Прага, която нотира но 
во големо покачване.

ва номинални всяка една.

знае м ос
акционери получават ако желаят, за глл,,а „

една стара акция — една нова, (от сжшия вид ос- - 17 авг. м-р председателя г-н Ал. Стам-
нователна или обикновена) по номинален курс. оолииски тази заран напусна Чам-курия и замина 
• , 2) Емисионния курс на новите акции е хилядо | за Ьургас’ гпето ше осган' а0 кРая на то’и ««ей; 
СМ лева всяка една. СОФИЯ, 18 август. Въпреки отхвърлената сс-

3) Рапартиционото право принадлежи на Улра- тавка на м-р Обов от страна на м-р председателя
ВЦгелння Съвет | много вероятно е м-р Обов да напусне кебинета.

4) При подписването на новите акиии се внася ! Той щел да бъде изпратен за пълномощен к-р 
КР/в от стойноста им плюс 20 лв. зв напечатваме | вероятно в Берлин.
1кииите.

5) Подписката започва на 20 август т. г. 9 часа

НЯРОДНЯТЯ БЯНКЯ 
жаа до клен даете си а царе < 
во :о да ме се отпускат ипоте •- 
ни заеми срещу здания, чия го 
цена е по-малка от 50000 я*.

ПОГДИРЕКТОРЖТ на пача 
та г. Ст. Стефанов а дал поа 
ежа оедаяциитв на в-те 
.Независимост* и .Епаха" по
ради писаното по него а адрес 
а изявленията на Прудким.

ОТ 1 ЯНУАРИ до 30 юли т. 
г. а джржавното ежкровище 

.са постжпали от гербови «ар
ки 800 милиона па., а от бан
дерол 130 милиона лв.

СТАЧКАТА на тютюноработ
ниците в Пловдив прод*лжа*а 
без до сега па има стачкоит 
менмици. Прего ори нежлу го- 
спозариге ощснеса започнати 
От вчера камун«сги'е запо *

Ишмяшяииятя ___ „ п__- с I СОФИЯ 17 ааг. Днес 12 час* между управа*- нахз да завет на всеки стачник
ш* се извжоши -авг р е“ската ПопУляРна Банка клция м-.ото »а народната просвета г. Тоиоа и р»к- по полежи хлев.
Ф18 ЗГ? г до гГдаг тор. на университета г. Мил.„и « „о.пис. спого ПЯНЯИ голей с ур.х... ог
И1ВЯНЛ изколя кпгт.ият. ... . за извжр I днгелиия протокол за 01варяието к. университета ; 10 до 17 селтемаж* т г. в с.
“",Н* 1°^ЛвКй1а„На НвК0И матеРнаЛИ и при следните условия: Дрсно.ец. р.згр.лско, Щ. ни.
по застрояването на банково здание. Обръща се у Управляющия м-ното на народи просеете ‘ на по®"'*», ляьифакту.
!уГНв тъНрвгаИНТеРеСУЮШИ1е Се Иа “ ЯВЯГ И УЧаСТ‘ : в7„с1Га“сС Г"Я “ .Т"“"""' "Ра" ”* У- Гзел™
379-1-1 От Управлението на Банката, скитски пра илнлк ог ,7* сепгем'ри 1ЙГ 7“ш.' П*Н~Р* Я°6~ УР=”И

^ВВННнВВНПаМННВНБШВНЯНВМШа ка1° се измененията и доп ял чекията,
приети от академическия ежвет на университета.1п Русия Моторното Гения

* ш || 2. Да се отмен т наложеното дисциплинарно на-
цТРИТОН казание на ректора на у щверситета:

^ 3. Дч се нрматят ун«вертитетекчте такси.
4. Да се настои пред надлежния м-р, щото

маг ’-

Ако Обов излезе от кабинета, изпжква отново 
вжпроф за реконструкция на кабинета. Новия м-р. 

трели пладне и свжршва на 25 август включително ! който ше влезе, ше бжае Неаелко Атанасов, сегаш- 
-• г. 5 часа слел обед вжв Популярните Банки в гр.
&арна и гр. Радомир.

6) Новите акиии носят сжщите права, както ста
рите акции.

ния председател на камарата и ше вземе м-взто на 
вжтрешните работи. В някои кржгове обаче се сме
та, че- оставката на Обов е една маневра, за да мо
же отново да се заговори за реконструкция на ка
бинетаВарна. 16 август 922 год. ,

Повдигнатите вжпроси в свржзка с оставката на 
м-р Обов не ше бжаат разрешени преди завржша- 
нето на м-р председателя г. Ал. Сгамболий:ки, кое 
то ше стане най рано след десетина дни.

67г-2-2 От Управителния Сжвет.
- Шиишне предприемачи!

СПОРЕД сведенията от фло
та Черно море в рвзтояние на 
един мес-ц. ще б*ве ючист.'* 
тено от мините. Миночистачите 
понастоящем се намигат кжч 
Созопол. Н. В Царя «'-отдавнч 
е посетил лагера нз миночис
тачите в окзлносга на Созопо.ж

ВЧЕРА в софийските тра «- 
вай един апаш е измжкнал . I 
едного от пжкниците портфе • 
ла му с 65 хиляди ла.

ВАРНЕНСКОТО врхиологи* 
ческо д-во е отложило прелс- 
тоящите архиологически раз* 
копк-4 за п>джлго ареме,

ОБЩИНСКИЯ театр а неде* 
деля ще представи двуактната 
пиеса на Метеолиич —. .Чудо
то иа ся. Антония“.

,.ч

замине на 17 август от Варна с прав рейс за 
еса, Очаков, Николаев, Херсон и обратно. Прие- 

се стоки, колети, преводи и поржчки. Справка 
ДК* .Лилия" срешу Нар. Банка.

Оде

-

кли
никите за медицинския фшул-ет, които до сега се 
помещават в Александровската болница, 
танат и за напред там, докато медицинския факул
тет построи нужните сгради за тези помещения.

да си ос-654-2-3

Съобщение.
Лгениията на Италианското Застрахователно Д-ство
„АСИКУРАЦИОННИ ДЖЕНЕРАЛИ“ 

Триест — Венеция,
«иремести на улица „Цариграйска" Хй 6. (Кантора 
^■нас Широков) до Бжлгарската Генерална Банка.
^2-3 V От Агенцията.

ЛОНДОН, 16 август. Л Жорж е предложил вж* 
проса за германските репарации да бжде разгледан 
от обше:твото на народите.

Франц, м-р председател г. Полнкаре е отхвжрлил 
и това предложение и конференцията в Лонао се е 
закрила при пжлно разногласие. Както се вижда от 
речта на поанкаре джржана в последното заседание 
на конференцията той вече говори за евентуално 
скжсване с Англия.

ДОВЕЧЕРА, я театр .Стела" 
ще се заде последна прощал
на .Балетна веяер" от балери
ната *'на московските театр-а 
г-жа Ек. Лоре-* с пантнйойра 

ЛОНДОН 16 авг. В некои тукашни среди ™ И Д»«- Г *« Лорен и г н 
се очертева вече яаио неаадоволството от д,к прислужиха целия сеюн 
блнаконяточната политика к. Л. Жорж. к ^Г^и^Гл^ 
р® ааявява, че тя никак не отговаря на Те ще изплл-яг танци, които 
действнтелннте чувства на английския народ яо сега ме се и, раи ма «»: - 

В-к Тайаас вече открито пише, че след "««■“ сцена: 1) Ратсодиа ст 
то»н неуспех требва да се раабере, че но- Ли|;т?- 2> вжзноженалата Стн- 
»и «ора тряб» да заместя/коалиционното ^^."ГиТ&ии^ 
Правителство. класииен балет (музика кле-

пелер) и др. нови номера пои
ЦАРИГРАД 17 авг. В-К Акшам ежобща- участието на ц-лата трупа 

ва че количеството на гр»цкито (дезертйо- •<-т'л*-" 
ри, които богат в България се увеличило 
значително.

За да спре това бегетво гръцкото пра
вителство изпращало цели девизии иа

4/“1" 1
ЩА СОЛИДНА ЕДНОЕТАЖНА

фт 5 стаи, кухня, пералня, изба. електрическо осветле
ние и вода, обща сграда и двор 605 кв. м. СЕ ПРОДАВА 
«без посредници. Споразумение в сжщата кжща ул. .Со-
■Ь и .»Раковска жгжла V участжк.
|К— оЦо-5-5

1Риеаско Тжргавскд Ицупридлад Комара
Варненската Тжрговско Индустриална Камара 

ройва Кошничарска Изложба с публична разпро- 
<ба в помешенето на Тжрговското Училише в 
еля 20 того — 10

ВЕЛИКА реформа е напра
вила нашата об^цина. Постави* 
ла е над входните врата на 
общин. здание нова ф «рма.

На това се казва .Цървули 
: мама гайда иска/

и пол. часа преди обед
Вход свободен

■2-2 бжлгарската граница.Камарата*

Г т •—* -И-ММ -



г
«Р*Я>М.ВАРНЕНСКА ПОЩЛ-

Стр. 2. Щ ЛцЦГГиКиишРИМ 16 авг Всявлствие на едноДНЕС. в пегжк 18 т. м. 9 ч.
вечерта известния хипнотизатор ЛануиЦИО бил раНвЖ- 
професор Д. Е ушен м Жан Положението ту в тного
ще лаае последен ПСИХИЧЕН 
СЕАНС за в полза на двете

ПОКАНЯ. СпоредЦАРИГРАД 17
сиротопиталиша .Надежда* и сведения ОТ АмгорВ ПО Ц ___
окржжкото. бепяават слаби схватки. Гжрцмте яроджи-

Програма сжвжршенма, ин^е- ; 
ресна и сензационна.

Билети в слаткарница МА- СМИЯ ВМЛает.
РИНОВ.

фроит се от- ш А» Очт^Бтя'Олб-г. г. вг»»вК«
0 • М« Оопожаряват посевите в • с.жават да ■ Пд играх

■ »Г«ви- „ зд .а

БЕЛГРАД 17 авг. 6« Нвмости
ЯКО НЕКОГП гражданство- ва> че между принц Георги и брата 

то поиска да знае копа е уп- Крал Длександжр • юбуХИЪЛ ОСТЖр Д
равг.аало гра/.а ни. днешното * Правителството в
постоянно присжтстаие. доста- г _____  Гдлпм.

кога мерки против принц Георги.

ЦАРИГРАД 16 авг В-к Тержумаи 
отстъпили ма 26 •

1 п: МИ гт
4*да в гр Ноав

М|<Й0Ч

О* УЛГОеИТЕЛНИЯ сл*
с

1)течно е да си спомни 
то градските улици са били ] 
пжлни с прасета и гоада е бил >
петжная а боклук. 2) Когато щава, Чв гарЦИТО 
кмете л и помощниците му се Чаталджа и иапратили 
явявали на рчбота сутрин в 11 

а след обед в 5 ч. 
и 3) когато за получаване на 
ед1-о най обикнов*нно удосто
верени? гоажданите са разта- • 
кени по 5—6 дни.

м
ДОКЛАД
■■ А» Ля» Ляя Длвг • гярт Каспрт,

Господа Акционери.

от
НвДа

границата.
БУКУРЕЩ 17 авг. К< 

малкото сжгпашекке ще се сжбере ма 
т. а. в гр. Прага.

ПЯРИЖ. 1. авг. Сжобшазат от Лонаос в. Тайис
гМБ»

чве кшН. 92*т А шано м
свса

в■

- ----------------- 1921 гоя в
е Загуби а Печнаби* аНА 15 тсго кжм 10 «аса

пр. пл. затворника Петр Ива- се научава от Цариград, че 
нов от гр. Сливен който оти- куване от съветските власти в Батуи на три як 
ише Н5 рабст. с група зат- ски тжрговски парахода, много 6рмг»«хи 
ворннци ажн от грам . «ест- зами„ават за това пристанище,
носта .Шашкжна*. избегва от г“ 
работа по напра-л“ние к*м ВИЕНА. 17 август. Арестуване шефа на монар- 
Ф ангавКУ°Й ИЛИ С Голе^**' хистичната партия. Той се обвинява в приготовлява- 

Ьй бе освдсн на 1 гоадн."^ на аомплот срешу сигурноста на ажржакге. 
за коажЗа и му остава 
месеца да излежи нака-

вслеоствие * БАЛАне
Аиионерно Д во .Бел Джб* в гара Каспичан 

АКТИВ т 31 1921 гоя. ПАСИВ

I, •Чая >
190228312

90000

•2’ пор АТИНА. 17 август. Представителите ча в/г-июг- 
те сили от съглашението връчиха на правителство
то една колективна нота по повод послсдопе съ
бития в Смирна.

(5оше
занието си. Наредено е до ад
министративните и погранични 
власти за залааячето му.

ж мяйг. зад;

РИМ. 16 август. В курорта Албено е шрваушж с 
турския генерал Мехмед паша, иойггосе сб 
дошел да убие видни турски лииа. пребиваващи в

Р. ТОНЕВАБОРСА. г. ивлнов 
а моаюВ4

Софии 17 авгусу 1922 год. ЗАГУБИ и ПЕЧАЛБИ
а» 31

7*

Итгтлия. ДА ЗЕМАШзейцар»*я. 
Ню-Йорк 
Лондсч 
Париж 
Италия . .
Цаонгоад 
Ромжния 
Гвомания 
Прага . . 
Виена . . 
Б.-Пеша . . 
Холандия . 
Югославия . 
Белгия . .

1921 гоя.ДА ДАВА
БУКУРЕЩ. 17 август. Ззвчера м-р председателя 

г. Братияно и м-рз на финансиите Братиямс на зе- 
мледелието г. Константи не/к у и на сооб^-хкятз ст- 

; пътуваха по агитация в Буковина. Запит» ао въп-

755-745- 
1336 -

кПечмб> мI 15§1
>257И|2 *>1340

с

II е*
7631 767 - 

103 — 
115 —

| ог ■роюяог. МЪД192111102 50 
111 - роса за малцинствата от водителя на шао**гтхте м-р16-80 17- * • « д. 70*я

яив { а г шиов
( К. д,явие*

предсеоателът отговорил, че неможе да дазе 
во обешание. но че ли^ю той бил за еднв495 - 

-----27
500-
“Г1050 ничева политика по въпроса за

СОФИЯ. 18 август. Околийския иачдоас в КраЙбрШШ ЖаНШАШ ДРУМ***
Драгоман телеграфира в и-то нв вжтреш-^гте работи. ** "------------9 — ——-—-
че началника на пограничния участък Майор Цанев 
заедно с пограничния офицер порумк Николов влез
ли в конфликт с митническите вякя и арестували 
персонала от мигнииата начело с упрввигтел*. както 
И множество СИНИ- Арестуването било преашеству* 
вано от пушечна стрелба, която поставила населени
ето в паника. За днес се очаква да пристигнат ан- 
кетйори от военното и финансово жвмстерства 
разследване на случката.

} Обшеше 1Ь 2559II Ввпиенап С-ха-бвн Пристав

гр Варна 17 август 1922 год-
1БЯШШ Н< 1611 Обяаяаа се на интересующиге. че че август 

н. г. а 9 часа пред обед на пазарния плошад ше <* 
пропадат на публичен тжрг с явна конкуренция 
катжр н 1 кон. Залог за участие а т*рга 10 из сто 

Предаването на купения добита.и ше стане а» 
у:важрждениею на протокола от Командир» на ** 
Пехотен полк.

всички разноски по снабдяването на купува-» 
те с билети и публикациите на обявленията са 
сметка на купувачите.
677-1-1

На основание протоколното 
определение ст 28 феаруарий 
т. г. на Варненски Окр. С*а, 
оояЧяаам. в п:.оаг-.лжен1ге на 
31 деч от послезното двукрат
но публикуване настоящето в 
местните веоници с правоиад- 
даване 5°/0 в 24 часа ше про
давам на публичен тжрг след
ния _недви чим имот. останал 
от покойния Иван Жечов от 
село Ботев т а име -но:

Една кжща в село Бзтево, 
едноетажна нзд мазе. която слу 
жи за обор. с четири стаи за 
живение и сучд>рма. от прост 
смесен материал, покрита с 
местни керемиди, на 50 кв. м, 
гУгделен хамбар джСчеч, покрит 
с местнК керемиди на 20 кв. 
м. отделна пристройка — сай
вант от 2 отделения, от прост 
камжк. покрити с местни кере
миди, на 60 кв. и.; отделна 
пристройка — кошара от прост 
кам*к. чокрита с местни кере 
миди. нз 40 кч. м. или всичко 
застроено 200 кв. м. и неяжгт. 
роено — двор и градина 9.600 I 
кв. м>» а всичко 9800 кв. м.: | 
при сжседи: Киро Петров, и от 
другите трн. страни улици оце
нена за 20.000 лева.

Желвющите ла купят имота 
могат всеки п^исжтствен ден' 
и час да се явят в канцелария 
та ми в гр. Варна да преглеж
дат книжата по продажбата и 
да наддават.

гр. Варна, 11 август 1922 г. I
II Сжд. Нристав: Д. X. Иванов 1 
653 2-2

за

В с Рахово русснаю « бял гргт с
крака и телена примка на арата. Трупа е на 6ялгарсен усе
тел от селото.

нистедап «хш шщш цр п мреи
От Дружни^1Вчера ние сжо4щмиае за ■бчшрвпая от морето труп

на Александр Христоъ мобру 
Установява се, че 

и след това хвърлено в морето. >бм« Кшмшкш У4ШЩ10 ЙКТМШПМ
Обявление №^42

е бмао убито

като са му затмкпали екна шрса а гхраото.
Кой е убития? Дали той е същото 

ва в намерения в дрех-.те м> гасазрт? Ил* окпоотат е оо-
в змблущв ? Това щеставен в дрехн.е му само за

с Коалуджа. 13 август 1922 год.
Десет дни след публикуване настоящето * 

менска Поша в два ч. сл.уоб. в канцеларията
НЛ^

който от вчера полага шаежв )Ос» и ао 
стират нашите свеаем-о мчимв-е

се про- 
грозшю орссташле-»

ние са вече откри-те
В интереса на саеастаиею ям ю ноамого у-ще ще се произведе търг с явно - 

м не за доставка на 60 тона дъбови дърва за
Доставката на дървата франко гдра Но&Р~\, 
Закона за обществените предприятия ***

и анес
несем подробности оо тази тстерля. мо сме > 
знаем, че разкр^ *5-з по !тересни. и а -1г>*‘/

I жителен.
Залог за правоучастие в тжрга КМ» от 

началната оценка. ,
Приблизителнатв стойност не предприятие 

около 30000 лв.
Разноските по тжрга за сметка на аосп

Превиша се^аг
I ^ «» к, срещу гвраг*. осрм- 

ден с бзллим теж, с 43 
резанк джрн и «в^вентгар 
барака кентер и др. 
носна цена. Стораз.ма 
.Опълченска* Л 7 - 

663—1-3

Тиса райета
&ж-

ТС 4В г-зсо. с
дост

в

663-1-Ьмрма. Смг “ *» гр,бв

■микеиЙ
от стая И салон с ** 
место удобнОч'ЗА 
койго са-нужда* > 
Споразумение
ш* ут. Праба-конак^

» бюрото ма 1Е^н.
ОБЯВА тжра, побра готвачка с добра 

заплата, па се представи при* г. 
Ммхж пиреетор захарна фаб-

I п,
пром с ограаа « а№ ж а. Гнийа

Печатница .Гутемберг"—Варна ржчна оро- 
№

сс
657-2-10м е 9.

N1

3*


