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ЦЕНА 1, ЛЕВ

га1иедк

вяепвнега

©щя

ш
*

А

Тегефсч Мг 229.

РжганЕвен_иноождционЕн вестник

и|

I по Г50I ле. КВВДВ1 с м
км по 1 |ям ня духа

Г

I

■

;

ЦИ В42.

__ _

КУ1ЙВАЧИ ВШСТЙ

I { Изполдумйте случая — г. Стзмболя* е при
I
9
I
I
■
|
I
I
I
I

•стигнал ог Цариград ач ппслаае следните сити
X ичоги: 1) П азнг» место парис ир-ноут СоФиЙ
аскл и Габ.ов к- 'на жгжг.а 416 км и.): 1)Пр »
^Н) мест- у . Софийска парие-илгн» (60 *в *.).
♦ 3) Пр з о ие о Б*л* вагд Ч р.я Л/- -- 034 'ь.
* и.): 4) Прззчо место ул Сжб рн< (411
м.:
#5) Празна м сто ул. Реггьтска \66< к-* и.). 6)
X ' Ри
1 «а н до друг у
О ср ше. — Сп> в♦ КИ ПрИ г. Сгомболяч хот»-^
Ло ^ и* с р -т*
I
от 9 ао 12 <-о.
6 4-4-3

Положението.

ПАНАХИДА

5.

^
♦
9
•
1

I

КЙоИИЯт
Е ома цю оари из

стр§ц*1А

СОФИЯ 18 авг. Около оставката ла азр |ДН от фуоГ*
- тге*
Почти м«
е -*ез6 'й-«иивв
Н. 20 т. в. Ч*ДЧВ дм лмтургвя. а чжркеаат» Обоа има твжрде неясни работи.
м ми
У( Пр Богородица*' ше т« отслужи паиахял», по
Оставката ау касова лична маиаара ли КСМ« и) Белг«рие
•жоржжечи бепди сам по-го
;луч>й 40 дни ат смжрт* "• непрежелииия ни са- е, или маневра с по-широк кржг »а сага
**М по челни бгоахт
(рут и баща
н"“4° "•
Д« «• а***, но от 2-3 дим и.,.™...-. нмии». о*и
>г
* ааома да се говори пак настойчиво ла реубийстмт. ю«. м- се
ц1ир«г кето че е« мис ме
конструкция на кабинета.
Смита се, че ако Обоа остана, той ще с»м пгевлев стре-е сп>**« не
1КЗИВВТ се родииии, приятели и познати ла
припоеме м-аото на обществените сгради, а реле И кето ч« ли аяяитвгп *
иияг* ч у ’Р.М»в . ЗШЗН СТ,"
(Смучат.
”
Опечалените
Ц Бапабамов това иа просветата
на
_ ||мдг
-------- с
ее се слремт с
От тук ще се млочм реконструкцията тек убегне иапест. Никой мм е
гр. Варча 17 август 1722 год.
680—1 — 1
зл да стигне до опаслото моето до под* >
«и н жчеота и мяоге си.
но дните смали иа Стаабеяяйам, Турлаиоа ‘ р,у*»ж*'« П<ЖГ| "• °р*с
‘ м Иа^пв
то ии остжюте мяутт от ж**

Никола Кжнев

Юбилеен спектакл иа
ЧШЯаата

Аидв Скокан

I
19
ежботв!
1на [у август т. . оотв)
•.Парен случай ше бжое за варненската теат.«мина публика ла засвилвтвлсгвува свойта симпатия
ОВд един неуашрил талант в лицето на нашата сжИ|иманта — руска артистка Амда Скоккм която 1
В 10 гопишната си артистична дейност, 3 годили
а посветила иамлмзчмталло на вармамската
' сцена. Високо ценейки дарбите нз г-жа Пипа Ско9 Здмпочетчн таятпяпт-н момит^г м« 10 август т г
поисГ^.ч^т.^
К
ПОК4НМ гражданите да приежетвудат в Тва1р „К.
Ранков", на устоеното Й скромно юбилейно тжржаство и с това Подчертаят прнзнаТелноста си кжм тая
мгтмнскя тоVжениш на изкуството
666—1 — 1
Истинс
тру
У

8-мд Лдхотнд Дружина.

е

Обявление № 3048.
..итапмстппншт.

6оДмия*:ми югжлясяия.
Пресдтя МФоам м сдави а»

ре-стр«ра поа-кмт* и разI ли »ччте 4ечяк.
СОФИЯ. 18 август. Научаване се от сигурен изНе ям«о г* дл«*и том?
точник в свржзка с предложението на обществото То еч ая**и и* обезо **й.1
на народите Да се пролжлжат преките п;его»сри с м<?го м’ Б«лгерчв, я*«ям <“•
» ежещите по ч,Тнически, ажпро: че. бжлгарското «
правителство е о. говорило вчера на гкклвдната ко
1^ст,л^п стдачит. лост.
леквивна нога на ежещите ии. Бжлгарската нога йвдлеммя не земонд пр^тид р*»изкаааа зааоаолегвото па нашето правителство, че боЛншчм иоб». .1»» -«
нашите прелжмения се взети поа внинание и са « н. в»«рм6огниге оо-и.*»*...
принципално приети, но отказва да приене пгеав'- !^в™т.г'м*',кт" **""'* '** "
ритепните условия формулирани в колективи -ла ни
Гра.пмнстаото • тяш страна
та на Югоглавл, Ромжния и Гжрция, като основа- < иескурио • гр-я™ р*«о>.
ние вжрху недоказани твжрденмя. *
несч.урно » сяоя мижи те и*
л
може аа твори благата, от аои П???>ИЯ
Д‘Ф**1РР*Т Ма ста'и;™ката г
“ ««*"
^ Попов по собствена инициатива е на превил едно ■Р‘Ф* бАлгее-*.
изложение. ■ което доказва необходимоста ог едно
Лик сгрея, са «уа* чаеиг
^„6-.^, «мличания «плятигв ня вгимки ПЯПМЯЙ. обумейт. реябойммикятвЛемиМмл^4шГ?ЛИ
^платите на всички джржаа
^ Е аобрв Прв.1гелстж»те
ми д “ “
.
тР^»в “ « *«луша • го»В изложението си Тон доказа*, че чиновничес* помч. То има с-еастм. нашТвого гладува, че мизерията и отчаянието са достиг- ни и сили да обуздае това *ло
нали до крайна степен. Изложението е поднесено ; " “ п изморени.
Преди всичко сгооги накдна м-ра на тжрговията.
здтепни члаузи са необходими.
Г*н К. Попов е разменил мисли по ежили вжп- Требва час по-сиоро да с* га»рос н с м ра на финансиите и и-влекжл впечатле ааде здкем изхлочитпем. ог з
ние, че заплатите на чиновнииите ше бждаг у вели- тиа тзм \до. Нема п« чиси
снжртнвт» приежда като 1г*о
мени в най-скоро време.
СОФИЯ, 18 август. Заечера заместник м-р
предсезатем Ц. Бакалов беш? на ооклал при м-р

гр. Варна. 16. Август 1922 г.
ст

Вса пак ако са пристави наш раарешаиме иа тоам труден ажпрос. това едва пи
би стана по в отежтетвиегто иа м-р Даеиапоа.

и„

ия

Гс^^не настмшешадеоетия ден от дега на
,в местния вестник .Варненска Пож
ам р
пладне в Варненското Окржжно «виком Мф
Щение ще се произведе тжрг по доброволно спа- !
------ -е за отдавана тм предприемач доставката на

преяседятелв

Ста^болаЙскв.

Тозч

а«клат е имал

"*•« «**►<
Прсзпваят. с, чт Ц. Взналее е домата по оставката на Обоа, тжй к»то
н(|лв т в^мте1 яокто са а Соф.я ияетоявят тя яа
бжи
„т нкиксерткия сжаст. ,ко . по,г
^ *
\

т. лй::®',тТжГ."' ” тйг«„ ммммш • ц. йпв «мм.

млев меч над глдм е •*»* фсм оимя изреди и тмвм -те с
ПОЛ"ИА‘-‘ЦИ до г-о 6*4X1 Д)<
МД.ТИ Дй бг ок ~в
•*д* ■*«
И кр»Стз«А ишд ми -И ч 11 удолпби- 6а* д »с-м . а ‘д.
Н* «е -*м м* р«д| «о •,
е нз чг се п* ..
Шк- ^ Р'1'1 I « к дт- яз 3
-сдзл%ча «а лош пра т
з -*
сдам т е и ом я. яото б%1 4
ча«кт и май "*М1К1 по-оди м
де се мдхдАрлдт шжпху ма“.
Иуключигепем закон

4000
2. Боб сух 1000 кгр.
В вржзка с подадената оставка на м-р Обое.
2100 .
3. Оцет 300 кгр.
която наново повдигна затихналата министерска кри13200 .
4. Бцнзцн 600 кгр.
за, е и идването на м-р председателя г. Ст.:мболий80000 .
?• Ечмнк 2000 кгр
“и " М .Р и Ь»ка,,ов ЛГ*Илн всичко за около 114300 лава приблизнтелПриближени на м-рите лиит заявяват, че идваИЙМОИнос на. цедВта предприятие.
| него им е и а свржзка с релараиионоия и че ниче-1
5а. участие в тжрга — 10 на сто ажрху | ски вжпроси. по които г да министрите ще'сокпад-1
ИЙ^рстта на делото предприятие, или вжрху стой- ват на Н. В. Царя.
Дра за всеки отделен предмет.
СОФИЯ. 18 август, Днес из града се пржена 1
Щ Маддецаддасшего .ще.стане за всеки предмет по
слуха, че гр- Неврокол е бил нападнат вчера от ед
кШелно без дроби от сфотпАщия.
/
на чета от стотина
души.
Заа извжршените престжпл-.
■ По^достр услових и други киижа иогаЬда се
■ип;дчрки приржтпррц, деи- и,нас,в домакинство- ления подробности липсват. Запитани м-те Обов и
Манолов, заявиха, че в този град има струпани до■ на дружината, а в деня на тжрга в казаното фи■кЯй!?,улИ1Чледирг
* статжчно войски и д жандармерия, тжй че нема опастност. Езно категорично потвжрждение, или оп

чрвпв

рд»бойммц4те — дтохмгугио о’
*;рвдсгдо зд стдсенме странаго
07 Та™ "0ш"зриа “»"»ст.
мая. ^
смучатом нароя, та м се тжртят м
тяа ауатарм. зфам)1
Селяж-нят, ..тото найяиото
сегашнссо прддмтелегдо искд
днес дд закриля, требва да 6а
де мпдзе* от тази * «паст. 3*
тото той нд е онургг и зд
ней*малквта сума изкарала
черен труа. ча не ше му б*яе
утре ограбена. Той не е емгургн за добитжца си и'за жиси. оси-орете го. запазете
го1

■ ЧЩШР“ стойьорт* на припасите ше статштшттШ
■ &т. ртщцщчеш й от «падежното счетоводство. ровержение на горния слух не се получи.
■ Разноските за публикацията, гербовия сбор и
ПАРИЖ, 17 ааг. В сри» ■ Нмбу»* се с«бРя ГОСПОЖД Гм?
еж за сметка на доставчика.

шг

От Домакинството.
-чС-

министерския СЖМТ.
След пжливто «заошенве ка Поднкдре по лоаЮнските преговори и нваазиожноста да се постигне споразумение ежаетжт единодушно уввбрм ле-

геарто поведение.

Ч ,

1

разни поажчп за рячка враварна. Цани умерени. Аврес:
Асенова Л» 5 Варна
650-2-3
Ш111ИМ111РЮИ
,1 Пеяпница .Гутенберг"—Варна

6

М *4а

.ВАРНЕНСКА поща-

Стр. 2.

кражба а ня
.Нишмаг 1ЬI
ХРОНИКА Гоммп

М-рят пя яжтг. *»б з1яаа,ч* я««а м« жда *» се
смажа камарата, тжк като -»уж сжюзчиивте ме
шгха да се споразумеят по гермалемите ааскаии*
отсрочка Този нжпрос •**•«* за разреюаяаис от
1*п«раципчната тмжия. кояг» по пема вероятност
ще се ежбгре в Четвжртжк. Превпояага се. че а
репар. комисия ще преодолее фраииузк. глеаяше.
п
РИМ. 17 аасрсг. Положението н* Дзнунцио проджлжава па бжде в:е тжй сериозно. Сирената з*по-

ВЧЕРА 7 ч. ся. об. приспяна с иииоиосеиа Строги
от Бурсю *-р преаседатеяв
Ал. СтамОомиески.
ВЧЕРА ел об. Пристегнем
ш грвд> м г я.р Ц|н<0 Бзчалов и л„. Раяояоа.

чна па се устк>»©*ва. Фашистите се укротиха
Гсрешините прозжлжввет. Военното положение е впи-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на народното сжсрвние г. н. г\та«асов.

гнто.

който от 2—3 дни
ше • Града ни см
вечер.

БЕРЛИН 17 авг. Носа се слух м пред
па
врамгепмстп а
стоящо
дебдрасмр
Одеса

БОРСА.

София те авгусу 1922 го*

,
В горе казаната у-иа М| 4
I
живее
А. Ле*»*
Ог седмица г-м Леем отежтевууаал с далото см семоАсгао —
занимая за СоФиа по работа.
ра пограиющ — неколио а па
ШИ О!
домат му с елеции ся ямжкмг с!
цел да задигнат схжпоцеимите
аешч. качвито действително е;
притежавал хазяина на бешюд- [
има дом.
В сжшата каша иа горния*
етаж жчаеет други неколко сямемства не те не са усетили

прчбим ва
замчиа м.

ПОЛ ТАЛОНИ. «лаем фр*н

,кк за^Уадо^^аЛм"*

»1ф поо;

Шаейиариа
Нк^Йорк
Лондон
Париж /.
ИтмиС .
Цариград
Ронжния
Германия
Прага
,
Виена
Б.-Пеща .

743 - 745
1295 -13!4 ^
755 - 7бС101 - 101«
125?
1465

15*

—м

Югославия
Бвдпм

20С^

197

—

Тяря импм

за двучленно сгиействсдвт

Много работници от одеското приетаиище отказали да се подчинят иа ежвет-

„,шат, наум , пристигнал • таршуваг ц-лата шжжщикна Лай и кухня при лобро
Софи>, «плето и* остане м," заанм» скъпоценни аеши, възнаграждение. Слоргзу

ските нареждания
сблжскааиии.

неколко яии.

Станали

са

ижреави

гаЙоТж — мат*. 'работГ "ени' редакцията н« Зар

Свободна борса

Убити са иоааеидаита иа одеското при
станище И четири* агенти.

Чуждата аалута мпата

«пашите иинзат бо м бъдат Пошв
вмдяич от иоготя и да била
тен- На сутринта, сеиейстаата от 5уаяяадв|а

ЯМ*

с лжк се
_______ продава по
БУЛА ЛЕЩА 17 а.г
Велики, кипя Ки- ГЛЕ*" с **"° г°~"
м6ели“т
•ратата иа долина
етаж е отслучай
занинавзне
Спорермл иазнхчи Калитни за представител пред
Гермянстсата мерна се кале ворема, и веднага ежобшааат
всички правителства.
1 бае от 17 до 18.
ма полицейската вваст от близ- зумение ул. Периолог ао

г.-7т-:г-“

а"”

Поручик Петров

журналисти и политически лица, че зеликии кияя Кирил и императорската фамилии

669:-2

стоиом борса са постжлиии п
‘ €лиш ивса мючозегеГс «ои'59 аагоиа жито. по 575 аеае то апашита отворили
вярвали оща че цар Николай и Цареаича
',а0 “’рср*^°' Б<’*шно « та арата на дома от I етаж.
Хазяина иа долния етаж еа
са живи, скрити иавермо в кусия, в проти11 ..гон^
..
>а г.
учяц—
хигиенична
нахоляша
се •
еа .«
вчера
се .«па*.
яжриа ™
от Г
{«офия.
п
%• .
вей случай Кирил ще наследя Николай II:
БОРБАТА: Вчера цената ма
Прави олеио вчечатле»е*е.
Раковска .Ч^се Яре*
с сжгласкето иа яемския ежбор.
крилата зжрнеми храни варира обстовтяястяояв, че в пашите ся |
■■ Споразумение сжВеликия иияз Николай Николаааич щя ше: всито - 75 до 90 яа.. еч- 'вдитаяи само зяятмиге рабо- ШЯта КЖШЯ.
673-1-3
поеме пая гпаямономандуваиято иа руска...
50 ао 53 яя. ржас — ти. без да посегат ня сребжрта национална армии, само че това треба 60 ао 62 ле. омс — 30 лева. ни такива.
През по предната вечер апабоб килограм, 5*50 ла
да са изажршм взтршно, а иа мраз вжмСН010И
в
ши
с* седне та кжюя
кашиа тмаса.

Кхш ешетяжп

1

Д1С1011 ши

Кияя Кирил иа желае да завладааа
трона той иска да «у го подиасат.
ПАРИЖ. 17 август- Маршал Фош и некои дру
ги франи в енвчалниии получиха в среда- залозеа
да замини за Рамбуйе. за да бжаат на разположе
мие на министерски* ежвет.
СОФИЯ 18 ааг. Вчера сл.
пладне се яви депутаиия от Народни* театр пргд м-р К. Томов, управляюш м аото ма просее атл. мч когото са предяви
ли следните искания:
Пжлаз автономия на

народния

театр.

подобна

на умив?р:итетсчата; подобргмие на заплатите: течтжра.да с* упраалявв ст артистйч'» комитет, в който да учалвувзт и избраннич на артистите: дирек*
ьа т атжрз да се избира от артистите, но па се
утв
й вз ог м-вото. Права ня избиратели и избираМ)т само ою*я лртисти. шито са служили
в >еатж: \ поне 10 години. Дя се вжзствновят тан-

еми па >

Л

гиемите На вр истите от приходите на театжра и пр.
М р Т моа е изслушал исканията и обещал да
а на министерския ежвет като е дал приниипалното сА са тласне 5а, техното прокарване
Очлква се смена на театралния директор.

ги

СОФИЯ. 18 «>г

спа зз

Лчес телеграф, ии аон«се

ешн нов пожар в Рила Този п*т пожара
е семе н* тр* клч. ог р*,ск« КОЧвенр Горе ху.
бупт* кчрвлоп ПОЛЯК). Пожарят по ясяк* перок
ятиост е причинен от трудоваците, които са спали
там през неща на 17 т. м. Изаестено веднага на
властта в думица, поелвдчите са'наемали всички
мерки 31 пттущдмне иа пожара.

Итодмявска н Бждгср. Тжрг. Банка

»«и. |-н Кат. и. 12 ОМ Ш - ссм1 икя. ииш.
Цвктр СОФИЯ, уи. Лфг* 2^

Клей ВЯРМ8 Цврягрддс** 21

осиоввмв

от

ВАМ СА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАИА11А

соцр,«,«
л.Сит.4'и^^,“^^и,”
6р»ие Сжбраиието гласуаа
„омощ. Про сжщото мине.
иедомли,И. улраи.телиото йюгато Сф.»«та е била оре*
твло на Сдружението. Упраж- нападнатия дом. апашмте юбетелного тело зими ме тоаа г>ли през оградат« нд ежеддежбрямне ме е властно да гм
име дои.
смени. Започва се караница,
което се разразаеа в безраз
борен бой и требваше да са
намеси полици* и жандарме
рия. за да очирн сжбраиието.
Има името контузени.

Варящо УЧШЩИ Пшти

ИНДУСТРИАЛНАТА КАМАРА открива а неаела 20 т. *.
» тжрговся. у-ше кои/-ичаска
изложба - входа е свободен.

Обявление
627

0*ЮЖАРЕНИ са биле лряди
ис колко дни а с. А боб а 2000
кржеии жито наедно с вжризач*ата,

гр. Варна. 19 Август 1922 гол
Понеже обявените на 16 т. м. тжргозе зя ас
луозн-.ч»ниге предприятия не се сжстояха ПО неяв«*
ване на коннурети. то обявява се на интеосстюши*
те се. че на 30 август т. г. в помещението на Ьар
немското Окржжно Финансово управление ше се

В НОВИ-ПАЗАР са изгорели
1500 кржеии подзалеми от ажшачката.
МУЗЕЯТ биде посетен тези
дни от редица учгчи, а имение:
от професора Таддрен от уни, ^апТ7, ,
профк

произведат следните тжргове. както следва'
а) С явна конкуренция:

Купела от Прага, проф. Бере»*т ОТ Букурещ „ ^Г..
проф от Париж. Након от т«х
са посетили иуж, неиолко п*тм. През последните 4 неделни ^
дки иузект биде посетен от’
хнладо души. Тоаа показва, че
интерес за родните старини е
голей .Познай родината си за
да ■ обикнеш.*

Ьшш ПРШШ1 ши! дг впи Сммг. 11*11111

е Австрия. Лр
тип*», Ьитгия, ррамлия, Кояуибяя, Перу,
Г>ц*жмав; *еДф<ПОие«ИТИ в ВСИЧКИ джрмкви.
ЙЗвлСийзВЯ' ВСИчКН ЬЛМКОвИ ОП^РПЦИИ
И4 ийй-ивиосии условия, като:
Имивсирвтх- * шиоитиранс на полици и лруги гкрг оокучеита
Извлащвяе и иудвмие иа чекове^г-ещу ьжя-яр.и и чужбина
Ьисиен.-м м телег р«-ричесаи яре код>
Н.1ДИККН* «Г-*дигни пиемд
Влогож ПО Криантории <и«гю* по соорепмимие
Ьяогове по спестовни книжки с 6 ня сто гоаишнр лмхм
Специклня стокова служба: аокумвитми вредиш. Ц ренти И др
Зеем* я км и чу вир* валути,
всички И1Д4ДЯМИ- чоиова срещу Итама — .Цяриуяяри* —
.<ж елегия* Й1 ПрвЖя1в*СТи«

ч 441-3 6

&■' I

1) От 9 до 91 « часа поени обед за доставка на
1клкче-Е ц
училищна покл шнине (кофи и >“М“
воаа и лр) за първоначалните и прогииназиал"
училища с приблизителна стойност 41886 лееа
б) С тайна конкуренция:
2) От 9
нв

пЬ 911 часв

пжрвонвчалннте

и

“ чино“' шкаФ°И.
Завчерв са били предадени но
ви 36 пуши турци от Кжржалмйсио.

жилищндтй

прели

обеп за ремоктт

прогимназиални

училиШ» *

приблизителна стойност 66612 60 лева.
3) От 9'/, до 10 часа -,рели обед за каналг
зиране на нужниците пг;. училищата .Св- Науч
..Отец Паиси” и ..Св. Сава Ангеларий" с приелизителна стойност 55630 лева.
4) От 10 по 10' . часа препи обеп за поставка

ГРЖЦКИТЕ полицейски влас
ти са предприели зелеввието
не всички лица. които по контрвбвнден нечии с а минали
от Бжлгари* и са се настанили
Н« ребота а гращка териториа.

Ьвш пи |ти «ИММ - Ри|*1 пр гад* Шв
ЦФМТММ4 Мммф. ХйОй О.« : Ц«**г»*А, Яммд.ва, Им>И«|МЦ ВР МО«01« ■ ПРИИЦМ1М. ГфАД
в Италия

;

“ "Р0“*11
^носта Рупи. а дутото ас
кйошка на Гр. Пейчев. Спорязумение уЛ- .Чвкжрова*
>4 18
674-М

катедри и

пр. за парвгн^зт

ните и прогимназиални учнЛИШД С ПрйбЛИЗИТе.
стойност 95350
К«сква 10^/а за всяко предприятие
Залог се

комисия ога'лно с ба
Конку

звнвппед. по нареждане от ми
нистерството. ще Се закичааа
само с 1) намиране жилища ?«
цЖр-жааиите служител* и край
но ведри граждани. 2) Нема
да изаажДа и насаняаа в ма
газини. 3) Нема да размества
цел за разширяване и сгжс*
тяване. 4) Ще взема мерки за
изваждане поради строеж.

но

с

зак<

Ьво удостоверение,
п-е требва яа се съобразяват напъг
за

бюджета,

отчетността

и

прел

приятията.1
Тър
йте книжа са на
и
ден в канцеларията
на
приеж
00, а в деня на тжрговете в
нает
фин
управление.

разположение всеЮ|
училишнот®
окръънот®

От истмтекни1

СТАЧКАТА в печатница Зора
""^джлжзва. Още не са запо
чнати преговори.

1

Печатница .Гутенбч>г-—Варна
4

и
I

I
Варна, 28 йагуст 1822 кщ,-

ощя

Варнтска Попудяур БакаГ

ВМРНвНека

\ ": >-••

Телефон Ка 22).

ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК^

лв квадрат, с. * I
прнстввски по 1 лее ма дума.

"я *Ж* гмима 180 доим; 1 •
I 0<
,а 6 насей» 100
1а 3 иесе1« 60 »л. |----------1

Обпшне.

—

■

Покана.

Сжобшаиа се на г г. членовете на Банкат а и на
г. г. гр жданите, че при каса-а на сжшата е откри
та подписка за доставяне на най-износнв йена камен
ни вжглиша ог Джрж^вна1 а Мина Перник за горино
и промишлени ц-ли.
Условията зз доставянело на вжглишата- еж на
разположение на всекиго, к< йто би пожелал да «и
достави вжглиша чрез посредли^&стаото на Банката.
Взрна, 15 авг. 1922 г.
689 1-з
ОтВарнен. Попуя. Баш-а

Положението.

]Й=

ЕроАМЪ

ЦвНЯ 1 ЛЕВ

—

5о1еу

Ндетв м >гож6атз.

Както сжобшихме преди 5—
б дни. » един пЛмлион иа
приморската греди **, се опк.•4
изложбата ид двамата худо
миди г-да Г. Велчо* и Мари- Пааилио 1в е обшит на 5*у*е с платнища и иа тех са зкачеми около 60 картини мал
ки и големи.
Още като о-криете една за
аеса и и<1 дина- ете а павилиона
аас аи привличат »нимаи-ето
4 големи табла на г. Велчеа-.
СОФИЯ, 19 август. В фииаи. м во след Тези 4 табла са досгатаччи из
еднаж иа ви убедят. че тук а
доклада иа г Кирил Попоа са аалочиали да та »и временна по «ти папаирс«а
проучват ажпроса >а
ваяла- барака, гори огжнжт иа кзкус
ти и отпускане на еднократна помощ.
таато. подпален от вана б*«Що со иааначи една аомасют, в която порно таоак,ли»и а>»о -мий.,
да впиват не само счетоводитапита от ми.Гробжт н« Бйомум.-, ■>
иистерсгаата. но и видни економнстн,н фи"
наисисти бел разлика иа партийна прииадс ,^.и
нежност, които да дар.ат мнение ажрху иа- „ н»«о цишГ| платна 01
чима »а намираме приходи.
морския ветрей аи ма.рат асе
“—
по вечб и те «еча да се у в тиСОФИЯ 19 аог. По инициативата на дирек Тора чете и да са оливаме от изсипаиита дачи на мака не^а.
не статистиката г. К. Полов в понеделник о ч. сд. , кротка мечта.
обед се свикват ма ежбраиие главните секретари на ’ Пред аас са ие пейзаж1, а
миниегерегвата и директорите на учрежденияга, д4\. «екая а приказния оятяр. Щ м
да разменят мисли и вземит решение за
ното положение на джржавните служители поради Париж и Цариград.
Картините на Велчев са пей
мизерною им .нжзнагргждение.
| за*и от Париж неколко ,П»*е-

явот 10—11 часа преди обед в помещението на !
г
цял да се срещи е с м-р председателя Ал.
ивството изе продаде публично, сжгласно чл. 320
Стамболийски, обаче последния го оставил
«1 жрговския закон, едии вжлнен килим нов дома- да
го чама цял час иа еди а пейка бе» др
изработеи с различни шарки, от 26 кил. 44 меа с пжрвоначалнз йена 7000 лева. Ж-лающите да го повика при себе си Обиден м-р Турлаков напуснал Чам Кория. Предполага се, че
упят могаг да прегледат килима а всеки лриеж
той е искал да се срещне с м-р Стамболий
Гвтвен ден и час в дружеството.
ски ие за адобряваме, а »г разглеждаме иа
Рвяноските по тжрга са за сметка на купувача, важни джржавни вмлросм, които ие таргр Варна. 19 август 1922 г.
пят отлагане.
ОтДоужест^та

яем

ЕНЧЕв

т •*»

Шумен сам* ■ питейното ежаедеине

-

„П о ч и в к а44
ма &Р

ПОПОВИ, ул. Драгоман 69М-3

■шшш 1ШГ1Р. Тжрг. Бика"Ч

| Им. Ш Хи. я. 12,000 МО-кш мин. пити.

Цмтр. СОВИЯ, ул. Ляга 2. — Клек ВАРНА Цариградска 21
• сиеаама е т
СА СОММЕ АС IА ЬЕ !ТАЬ1АКА

Ьити им 1Ш Ш.М М

Ьпм

1

|
:
|
|

№м» мм пи 171.М.М

1Т ИК1 Сммт. 1М1Ш

• Ластрив, Яржеитвяа, Ьеягма, Брлмлия, Колумбия, Перу,
Яаее—р маремаидаит* ■ асичкм джржхаи
ИЗАЖРШВА ВСИЧКИ ВАИК0ВИ ОПЕРАЦИИ
иа мб-мзиосям усаааия, като ■
иа полици и аругя тжрг «оиуяоктм
Иг
и ишмж н* чсиом срошу ижлгвриа и чужбина
Писмании и теавгреЯН'*
Ишмк* кредитни писма
Влогова ПО Кредитор** сипки по слоралуидниа
Влогова по спестовни и им чи с Ь ма сто годишна ликяа
Специална сгомом ядрие*. доиуиемп* кредити, варамти
н я
и чуцд* миу™

и др

в синки издадени неиоае срещу Италия — .Цириуларн"
сж шития* без лреди)»естие

1560—4-8

Машинни части.

«1
Зц Продават се изшло и поошелно. 1 моторно ко
лело, разни назжбени колела н лагери. Ключове ог
части на машини. 3 валца ог лакирана машина
зна яж ска от резачна машина. Три жел-зни
за мотор и много други части необходими за
РМИН машини.
Споразумение П Преславски, депозит „Султание"
—
684-1-2
«

Продам се 2Н00 кв.

м.

■й 1Л
г мт
*****в иай *у*шга ку*
1ТНП Р°Ртна част -Салтаната ",

*« Н|| Мн< саосем близо до града и
***** от праха на ив.щкаи паг.с хубав
яедв и я|яац грдлина при износни усло681-1-2
мете кйоиж М, 12 Поло»
щ

ВИтии Позор порр

Р»стигнвха безлични мушами зз маси иа метжр и
I парнете, най ф„„ни хвсета перикали. чиамтени
очни широчини ажднени оохюае за дамски кре. ленени платове за брдщеряж. §жлне*4И омгоВМЛМ Ц
иос
. . и железни най
•«и пруявтмм за креаатн. Очацаа се в ри стига неиа 25 ц*ещае копрммоии зерсета.
цени юносни и определели.
Ю^-3-15

и ш се дават ад ши

СОФИЯ, 1в август. Вжрхоеиие партиен
„ м.л
сжд иа вемледа сжю> щял да вамиия кду- ! **., н0 аи рдз*ри*ат л-«пести
щата седмица за Плевен, ва да наслуша иа те ма великата одр иа Пари*,
местото обвиненията и оплакванията про- а •*т*юр*»титя си. и а Пиерета Велчев е пости нал едно
тия м-р Обоя.
редко ежвжршанстао. Реден с
парижките приказки са и тия
СОФИЯ. 19 авг След успешното приключвана каю че из .Xмладз една «ощ*.
иа уннверситвтекдта крвш* назначена е една кони- Тим са работите на Марио,
сия, ежегояша се от професорите Романски, Ален- .Цариград" идй различни из
смее и Шишков. която ежаместно с председателя на ГЛГД»^^в«^С^ВЖЖ1р*»Я С
висшия учеоен сжьет да изра6о>и нов правилник за е-ма прелест пред аас 0 где.!ните малки пейламчата семаш
университета ллз осноьа постигат» спогодба игж- са сцени из .Хилааа и една нощ”
ду м-р Томов, и ректора на университета Милетич. Теш хубави приказки иа йзтоСлед като този правилник се изработи и бжде удц- »а с мнаго слжнц* и то асаиаорен с указ ще б.ъде ежбрано профеа>рското тело Ав л*'14ГНО и ще-ч>° рздпидзщо ,
за избиране на нов ректор.
^нитТ
макар и иекжде не с особе «
СОФИЯ. 19 авг. От направената справка се е ^пжлнота и с малки иесжиж, констатирало че 11рудкин вини народния представи- Ш*1СГВА.Златя* рог*, много изгледи
тел г. Дамянов не за бомбета на Бул’ Дондуков, а
за оная хвърлена против комунистите на ул. Цзр от Цариград. Са. София, Вече
рен час, Мжгда а Стдмбул.
Симеон, така че Дамияноа остава да олрдвергае вто група лодди, одзар и р. и пр.
рото, а не пжрвото. в която никой не го вини.
Това са фантастичните «римики п» Марио.
\
Наистина гусз ц ало то леЦ
СОФИЯ. 19 авг. Инцидента в Драгоман между
атакуаа-а от теат^л
митническите власти и пограничния нзйор Цонев, Варна
и о >ера открити бех^ и д »ути
според сведенията в вденото министерство е бил , ипожби. но малкото павилионпредизвикан не от последния, конто гласи телегра
че обшито с -латиа, игиа -дна
мата на тамошния околийски началник, а от самите радиа прелест,
митнически чиновници Кмета на селото бил поис
Венеа и Марио ща оставят
кал лезмошот военните за вждворяване в района му (
^т^^ииге
1 Р*иа. нарушаван постодно ог посгштмга буйегва на : ^'.2;."**Г' ^«ч"^Г,и“Л
на иекои митнически чиновници. Инцидента и сгре
изкуството.
лбата вжзникнали. зашото един ог мишич.зрите е 1 Посетете, посетете па«илиона
дал истрел. йчера заминаха за Драгоман слеастве
срещу буфета иа пр-и^рсквта
нита власти, за да разучат случката и устаноаа, ог- |
I гоаормостите.
1
ще се унесете наистина а
' страмитте ма техните блвиове.
1ЦРКФ, 18 МГ. Гоимга релдраииоин* коми- I •
СИЯ ■ Париж проучва услови*.», » да намери из
2 “Л па«то,: ход 01 дигиното положение по репарациите, кой- [ „ ,^т, ЖЮКД)1 стф,0„ ЖЯ1
! ТО М Задоволи Свюааиците без да накжрци пра
„ ,1Яите по ул. Нишка. Който
вата на Франина и да предотврати едии лопатата- ‘,е намерил, се уяолаае аа
шеи разри а Печални» край иа Лондонската коифе- « “О““* "тж изврати а релак

1

и един бакалеяи доган Нвмиоа, са а чомт. Р**““"' “в*Г* Жи“ РМ,Т* “а Р«Ч»Р»и «"Ф4**

"

лр

Стоки Дуитр»

« *«вже да ие се отрази и вжрху бж>г*Р р*а»ра ]_____ __

,_

"’ЖЛИЧ‘
•87-1 1

___

! ЦШ| ХМЮ С« ПКТфМТ № » ЛИфО* *•»•** *>■ | Поктвид .ТуяЩт" -4ч»М.

Г

I

.ВАРНЕНСКА поиш*

Стр. Д«
ложеняе и невъзможност» да се дойде до ново съ
гласувано решение между съюзниците.
Изглежда, че спорът -ше-се възложи на комисията по репарациите. Има опастно гг, че последната
след доклада на междусьюзнишката комисия в София ше се повърне чисто и просто на своето пораншно решение.
Сведенията които правителството получава от
своя специален делегат в Париж м-р Р. Даскалов
не са никак утешителни.

■

ЦАРИГРАД, 19 авг. В-к .Акшам* съобщава. че
новата конференция, която ше разреши близко източния въпрос, ще се свикв в началото на м. сеп*
тември. В тази конференция ще участвуват Антора,
Цариград, Атина и съглашението.

,

ЙПН1И1пмм 1И11Н Еим

ДНЕС след обед в 4 часа
ше и на голено Футболно сжстезание за пъраенство в Бжлгария между Дича“ — Варна
и .Левски* — София.
ПОСТОЯННОТО присжтствие;
при общината а завчерашното
си заседание проджлжи да разглежда пунктовете по бездоиницеския въпрос.
ПОНЕЖЕ днес неделя се мкрива изложбата на госпожа |
Зл. Манолова, поканва да ви ]
ДДТ изложбата и онези, ноито
не са имали възможност да
платят. За такива посетители
входа е безплатен.

ЦАРИГРАД. 17 авг. Великите сили са натоварели върховните комисари в Цариград да определят
местото на конференцията по източния въпрос.
От 3 дни насам те разискват за местото и пъ
рвото решение, на което са се спрели, е да участ
вуват и те на конференцията наред с турските и
гръцки делегати. Конференцията ще се състои в
Бейкос на Босфора, или в Измид.-или на некой бо
ен франиуски крайцер.
Върхозните комисари чакали инструкции от
правителствата си, за да ги съобшат, както на ан
горското, така и на цариграградското и атинско
правителство. Ако конференцията се състои в Из
мил, първия делегат на Ангора ше бъде Мустафа
Кемал Паша.
БЕРЛИН 17 август. Съобщават от Цариград,
че ангорското правителство подало протест пред
съюзните върховни комисари против провъзглася
ване от страна на Гърция автономията на Мела Азия.

Обявление
№ 4782
гр Варна. 16 август Т922 год.
4
Обявява се на инТересующиге се че на 29 „
густ н. г. в 9 ч. пр. пл. в помещението на с.
“РИ«*.
кого и бургазкото окр. финансови управления и ц.
зополското фин. управл. и месемврйското общин. рп.
равление ще Се отдаде на поставчик по повровозв
с-кгласие На следните материали нужпни за посгря
ка на един талян:
наименование на материалите

НОВ ЕЖЕДНЕВНИК. Основай е в София нов ежедневен
в. .ЧАС“. начепо на който стои
журналистът г. Ив. Писковски,
основател на пловдивските е*
жедне^ен вестници .Борба“и
.Юг“, дългогодишен редактор
на софийски вестници.
<В списването на в. .Час“ ще
участвуват пжрвите тю-млади
софийски журналисти
като кооператори. Този а-к е
пжрвото кооперативно журна
листическо издание. Ще почне
да излиза от 21 август. Поже
лаваме му успех!

7. 150 . телено въже

ПРОВАДИЙСКИТЕ хлебари
от няколко дена стачкуват.
Искат увеличение на килограм
хпеб с един лев. Много от
провадийските грвждани са
принудени да се нроаоволст-1
вуват с хлеб от гебеджекските
фурни. Стачката продължава. I

:

гропум

_

Ьс.Н/1Ип, 1о август. Според едно ЛОМдонско см общение, близо до Бухара Енвер
Паша бил убит през едно сражение с сжветските войски.
ЦАРИГРАД, 18 август. В и Акшам ежобщава че гордите са пренесли в Родосто
нови два полка и много военни материали.

ХРОНИКА

влияят върху лева за да спадI не отново на положението на
което бе преди една седмица.
Вчера след обед на свободМИНИСТЖР председателя г. ното тържище почти не се
Ал. Стамболийски вчера след сключиха сделки. Сключиха се
обед посети Евнсиногргдския , такива само с английската лира
дворец.
| по борсовия курс 747—790

Свободна борса. •пЯЕа"1ЙГ
Спадането на лева днес се I замина за Германия, зв да заотдава на борсовата спекула!купи един полупасажерски гт*
упражнязана от големите ек раход от 3000 тона.
спортни чужди фирми, които
РИБАРИТЕ
се подчиняват
целят да закупят храните от на заповедда не
на кмета да протази год. реколта на износни дават рибата по
нормирана
за тях цени.
цена. Те я прикриват* и тайно
Последното подобрение валу- продават на по високи
цени.
твта на лева се отдава на Бжлг.
Народна Банка.
СРОКА за записване на кур
Очаква се отново същите систи в вития педагогически
чуждестранни фирми чрез тех* курс изтича, а пжк до сега са
ците представители тук да по* Чвили оамо неколко кандидати.

препоръчвали

за

Прибл. СТОЙиог

1. 100 кгр. с един си. до еаин и половина»
плетен от английски памук )* 40 или 32.
3 до 3'/, „
2. 100 кгр. мрежи за душене и
очи изплетени от английски памук № 12 или 24,
3. 100 кгр. мрежи захавлия с 4—5 сантим, очи излда
тени от английски памук № 20 или 16. 120000 т
4. 400 кгр. тел цинкова 4 м. м. лиаметр
Шлв.
5. 400 кгр: въжета с лиаметр 1 яо 17, с и.
25000 лв.
6. 60 .
.
21/» до 3 с. м.
м

ПАРИЖ, 18 август. Вчера се ежетоя сжI СНОЩИ пъти. влак № 14
бранието на френските кредитори на Бжл- идящ от София, кжи Попово
гария под председателството ма Пол Еию, машиниста надава тревожен
който предприел В София ПОСТЖПКИ за УДО- сигнал, пасажерите в недоумение чакат края, но за щастие
влетвореиие на франц. кредитори.
злополучието мина леко: една
ЦАРИГРАД, 17 август. Смесената коми каруца премина през линията
сия по определяне на неутралната зона при в момента, когато влака е на I
Чаталджа привжрши работата ся. В тази неколко метра растояние. Не I
минава нито три' гари, нови,
зона нема да влиза никаижв войник ажв тревожни продължителни сиг
форма, от която и да е страна.
нали, пасажерите през прозорЦАРИГРАД, 18 аог. В-к Проодос съобщава, че цит се мъчат да проникнат
гръцките войски са предприели офачзива по фрон в готвя щат а са опасност, вре
ка с светкавична бързина ла
та Кожа-Иди и Афиои Кара Хчсар.
зи и на пътя му се испречва
ПАРИЖ, 18 авг. на 15 септември т. т в Же™зкн* « работници, коиева ше се открие третата редовна сесия иа общо- ит0 н*,Р*ме ««чат от тразито събрание на обществото на народите.
Пата и^Та^а™ и" ЛсаоКато член на обществото ка народите Бълга- ЯТа светкавична сила отхвърля
рия ще участвува в това събрание, представлявана четирите копелета на тразинаот м-р председателя Ал. Стамболийски,
та и минава благополучно.
В тгзи сесия на Общ. на народите ще се раз* Тревогата в Търново.1
гледа и въпроса за малцинствата, който бе прев
У
*(
пратен от текуезчата конференция, пред която б*л«“„ГЙ“™1
гарския делегат сам Стамболийски го повдигна.
разбойници, жертва на което1
Като тенове и експерти на българската де- нападение стана стражара и'
легация при Общ. на народите ще отидат още и даама граждани от Търново е |
българ. пжлн. м-р в Париж г. Савов, бълг пълн
бил* изпратена джандармерия,
м-р в Белград К. Тодоров С. Радев, тенердлния |7°^
консул Нейков и професор Милев Делегацията ще гдето били арестувани > каотпътува за женева в първите дни на идущия м-ц зармата.
сепгемврий.
Заловените разбойници се
'

1

*РО**»8

анархисти,

вследствие на което, командира на Д«вни?«рийск4та дружина* за да пРбдоаРаги некак80 нападени« на казармата от
анархистите с цел да освобо
дят своите другари, поставил
патраули. Онази нощ един от
патраулите забелезват при близкостоящата чешма неколко
мъже. Патрауяа се оежмнил
да не би те да са анархисти
и се приближил до тех. При
пр»флижаването на патраула
мъжете изкарали параболите
си. което дало повод да се за
почне борба. Оказало се, че
това не сж анархисти, а рус
наци. Борбата била вече започната и за нещнетие в от
критата престрелка паднали
убити двама руси и един ранен.

Уроци но математика.
Подготвя слаби ученици по
математика за гимназиите и
прогимназиите преподавателя
от Морското Машинно у-ще
В. Атанасов по отделно или
на групи. Спопазумение при
книжарницата Иванов при мъж.
гимназия или при Атанасов ул.
677-1-3

10000 лв.

8. 20 парч. (чамови кръгли гринги) палази
дълги 14 м. в лиаметр 20 до 25 с. м8000 лв.
9. една мауна 10 м. дълга 2 широка и 1
дълбока 18000 лв.
10 лве полки дълги по 7 м. шир. 135 и.
и дълбоки 60 с. м. с по 22 криволк 15000т
11. лопати за мауната б и бойна 1
3500.»
|2.
. полките 12 и бойна 4
13. елна котва от 30 кгр. тяжест
600*
3000 ла.
14. 50 м. синлжир зв котвата
500 рв.
15. 4. макари
300 лв. \
16. 4 чука разни
300 лв.
17. б талпови дъски
18. елин ергат за изтеглюаане на мауната 2000 л*. ,
19- 200 кгр. боя за боядисване на мрежи
те пеака или чам курусу 10200 ли
Спазаряването ше стане за всеки артикул отделна |
За правоучастие в спазаряването се иска 57 1
залог от стойносга на отделния артикул .в бани»
удостоверение.
Доставката на всички артикули без лодките и
мауната е с срок 30 дни, а за лодката и маунап 50
дни, след съобщението че доставката е &А зложена
на доставчика.
От домакинствате.
686-1—1
Шуменско Окржжио трудово Бюро.
ОБЯВЛЕНИЕ бр. 8323

Съобщава се на интаресуюшите. \че на 24 т- .
М. от 10—11 ч, пр. пл. в тжржната за|ле^на Шу
ше се променското и Варненско Фин. упралления
изведе търг с тайна конкуренция за втори пл*
материалите и инструменти в обявление л* '
публикувано в Държавен Вестник бр. Ю» 01 щ
август т. г.
От домайкистю"’
655-1-1
Шуменско Окржжио Трудово
ОБЯВЛЕНИЕ бр. 8330
,
Съобщава се на интересуюшите. че на ‘ ’
от 10—11 ч. пр. пл. в тържната зала на
ското и Варненско Финансово управление
.
произведе за втори път търг с тайна к0НК17'уТ
за материалите упоменати в Държавен Вестна
107 от 14 август т. г. обявление 76 7664.

От домакнисд^

690-1-1

Кжща едноетажна

Прешжпва се*Й

хигиенична нахоцяша се в
400 ка м>. срещу тарата’ ^
ул. Раковска
32 се про ден с бодлива тел. с » ’ ,
дава. Споразумение съ резани джраа и
щата къща.
673-2-3
ОБЯВ А
Продаввм една барака и два шапрена с ограда от 480 кв. м- прис
пособени за склад на сено. джрвастроутален материал и др. цели на.
ходпци се срещу гарата, ги на скла
да е 9. Споразумение
бара
ка всеки ден
676—1—2

•Опълченска* № 7 —
643—1—3

Двучленно сенейп»

търси апартамент
тжра на грата —
салон и кухня при »
м. За сведени» ^
кьша се продава в ул. Харкиикга на
чева 8 зад II уч. прй мно
и И. А.
^
го износна цена.
Споразумение ул. „Кааал«« М 1*
563-4-4 Пччатмяи »1*!1«иМ|П ••

ШЕТАШ КЖЩА

Гк

*

Варна, 22 Август 1922 год.

од.-IV.

ЦЕНА 1 ЛВЕ

Варненска Популярна^анка

ВЯРН6НСК2Я

Покаиа/Л;

П011Ш
:М<ЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Сжо^шавя ге на г. г. членовете на банкет а и на
•г. г, гр жчаните, че при касата на елшата е открита пс дпискз за поставяне на нвй-износна иен1 к-мен*
ни вжгяиша ог Джржзвна.а Мина Перник за гор «по
ч -и пргмишгени и*ли.
Условията за доставянето н.ч вжглищ‘:То сж на
разполг жение на всекито, кой го би пожелал да и
дол-ани вжггиша чрез посредничеството на Банк а.
Варна. 15 йег. 1922 г.

Телефон № 221

5 д|3ц||В1 йигг: зи ед.1а година 180 лева; "
1 Обяалвмм..: ПО \-Ь) лв. квадрат, с. и. I
Л за 6 месеца 100 лв.; за 3 месеца 60 лв. --—-| _
пристлески по 1 лев ма дума.

шт
Семейства Доктор и Инженер Бжрневи,
Гюл.лезови и Архитект Дабкови изюзват блл[Крност на роднини, приятели и познати, които
■четоха с присъствието си и ежлровопиха до Ееч
тто й жилише неприжалимата ни покойница май
ка и баба '

Аника {>жрню №• Радева,
както и на ония, които с телеграми, писма и по
696-1 —
друг начин изразиха ежболезнованията си.

ПРОЧУТОТО Д1РВЕН0 МАСЛО
БРАТИЯ ФОРТУНА - ВАРНА. 1
Н
Тел. № 334 Сжщо имаме летви и бимзрм за новите
1-3
постройки много ефтеми

4

Италианска и Бжлгар. Тжрг. Банка

Клон ВАРНА Цариградска 21

V « и о в а м а от
ВАПСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАИАМА

Положението.

ХРОНИКИ г

СОФИЯ. 21 азг. Снощи 6 часа вечерта в министерството на тжргоаията се ежетоя срещата между
главните секретари на всички м-ва в приежтетвие
на

директора

на

статистиката

Кирил

Свободна борса,
Вчера не свободното тжржч-

Попов.

Ма срещата се рззискаа вжпро:а за подобрение
чиновническите заплати. У всички се забелезза искреното желание за разрешение на този болен вжпрос.

13 80 1390, Цариград 104. 1>уиурещ 131. Виена 0 24. Пар. •*
1350—1355. Лондон 768.

Очаква се м-р Турлаков за да каже и той своята дума. Той се завржша кжм петжк от провинцията,
Ако се даде на чиновниците, както се поджржа
ог болшинството еднократна помощ в размер на две
месечни заплати, това ще струва на джржавата око
ло 240 милиона лева.

СПИРКА .Тополите* е открита на 8 км. от Вариа в зе
млището на с.
Инджекйой.
Спирката се /намира мм* -у
Пей !ирджик
на около 500 м.
от езерото.
Местноста дето е спигкзта
а величествена. От тен се от
криват живописните изгледи
кжм Варна,
варненско-о
езеро. Турна тепе и Гебед- .
женското езеро.
В най-близко време . тати
спирка ще стене един пр -атен
кжт за разходки с тре-а а ог
! там с лодки по езерото ло
пейчирджик.

В последно време председателя на камарата се
изказал против постигнатото споразумение, като е'
оспорвал пр вото~ на управляюшия м-вото на просветата да урежаа сам университетския вжпрос.

ВЧЕРА сутрин имвха сж*ешание в нароаното с*брате
депутатите, които ще зами
нат гза междупарламен7а:>м>та
конференция ■ Виена. Окоп «:•
телно решение още не е вз-пао. тжй като не е още '^яс-ено на какви средства ше о-идат депутатите. Вжзмож^о е .а
им се отпуснат само пжтнч па
ри, а възможно е да. егатите
□а заминат и на свои среастая.

Вчера анархистите прженаха едиТГхвжрчйщ лист
между
стачниците, в който
подканват послед
ните да преминахме нергични революииони действия,
Позиаж? -330^)1шва с думите: ,,па не бждем вече баби Да започнем с бомби!"
Изгледи за прекратяване на стачката нема.

Каиш пр! пи Ш.М.М.— Ромш п)> пи. 175.930.980
•мм*

Цяитрам Мил
Клоноьв ; Цариград, Лондон, НюМорн; 80 клонове в принципен. градове в Италия

Бавиоан уюежнш осяоюкй ог Воою Соммгг. !1и11ш
в Австрия, Аржентина, Белгия, Бразилия, Колумбия, Пару,
Ромжния; кореспонденти а всички джржави.
ИЗВЖРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
иа иай-изиосни условия, като■
Инкасиране и шкомтираие иа полици и други тжрг. доиуме
Изп лащаие и издаване на чекове срещу ьжлгарпя и чуж<5|ина
Пие менни и телегр*афичесми преводи
Издаване кредитни писма
Влогове по Кредиторни сметки по споразумение
Влогове по спестовни книжки с 6 на сто годишна лихва
Специална стокова служба документни кредити, варанги и др
Заеми в лева и чужди валути
Всички издадени накове срещу Италия
.Циркуляри*
сж платими без предизвестие.
580- 5 В

Ог Варнен, Попул. Бан а

ПЛОВДИВ 21 авг. Стачката на тютюноработни
ците проджлжавя, Тя се разшири и обхвана и ра
ботниците в гр. Станимака, гдето от вч$ра стачку
ват 850 душ ».

Акоя. 1-:д Кшт. и. 12 003 000-освея сезш. 1001101.
Центр. СОФИЯ,^Г. Леге 2.

689 2 3

СОФИЯ, 21 азг. Вследствие на постигнатото спо
разумение межау м-р Томов и ректорз на универ
ситета г. Милетич прсфесорското тело е увед м- но,
че униг.ер итета цпазя в своя нормален живот.

на Кацакулис и разни видове едри мас
лини на най-износни производителни цени
сега пристигнаха нови партиди при

&

Крой 944.

НАРОДНО ГО - $жбр'анив го
кака вероятност ще 6 чие сянкана п ез втората половина на
м. септември, за да се занима
с-иегласуганитв още закови и
евентуално а вржзча с репарлцчония вжпрос.

ЛОНДОН, 20 авгусу. Корегпондента на вестник
Т. ,ймс от Рига ежобщава, че руските болшевики би
ли пред разцепление.
Триони и членовете на изпжлнителния КОМИтет на 10 интернационал представлявали левото кри
ло на партията. Последните бипи против еждечето и
оежжлане.о води тел ито на соииал революционерите
и били за едно приятелско ежтрудничестао с ВСИЧкиге социалистичечки пар:ии. •

.
,

КОНФЕРЕНЦИЯ на
6жЛГврСКИ!!* синдикати При земледелската ^анча (синдикал на
централа) се ежетоя ‘ а '). 20

Букурещ, 21 .август- В тукашните добре освобадени кржгове се ткжрди, че около Севастопол има>
г
, ,
ло големи разми иии. Цялата руска черноморско
флота се бунтувала
Имало много ранени и убити,
Изходжт на борбата била неизв^тен
Була-Пеша

20

авг.

Вчера

избухна

голем

по

и

т- г- 8
ми
бе п^ГОч"ела‘.
телстиуненз от г. м-р Рлаолсн
а ма 20 тего сл. обед ;-,н«сч
ствува на конференция а и
о
председателя Ал. Стамбсли..:ски. Конференцията имаше па
разрешава тажрде важн4 гчпроси: реорганизацията » а к->
нсорциумв и бжлашат* дей
ност на сжщия Начин за кре
дитиране на сн|<кнцатиТе. учзствующи в тоя конеол вжпро- са за пристанищните рабзтн »ци и др. По вжпроси се взеха
слответми резолюции.
ОНАЗИ вечер сж бил* о5-

.

жар ч фабриката за железнепжтни вггони. Изгорели
около 50 вагони, които се изчисляват на 1 милиард
крони.

*

ЦАРИГРАД; 21 август. В-к Проодос ежебщава,
че ок/ражен от французите Мусгафз Кемал паша е
викал поп Зн-змената нови набори, за да нанесе ре
шително поражение ла^гжрците.

Ш!епег МегпаНшНе Кепе
10-18 СЕПТЕМВРИЙ 1922 ГОД.

БЕРЛИН 20 авг. В Испания избухнала п‘Тши°, 6лЛо°д?рГзс«дии«
обща стачка. Имало опасност ОТ революция,
г. г. Коста Р. Стойчев, Христо
г.лгппл «а
по
I п. Христев. Взели им оилч паБЕЛГРАД 20 авг. В-к 8ре«.е като гово- | ри „ ц,яи ,,нижа.

ИВЕП СЛУЧАЙ ЗА ПОКУПКИ ЗА ВЖЯГйРСКНГЕ ТЯАГОВОН
ММ вмттш т ки*и бсаяшк и от
сиг.
Шоследните новости на техниката, индустрия на дрехи
[г~ на луксозни предмети — на галантерия — на играчки
й на хартия. Строителен панаир с най-модерните протекти и строителни материали за индустрия и жилища.
Всички сведения се дават от

ш1епег Ини А. 6. шип VII Нгшп1о$1
и почетните представителства в {
515-2 5
СОФИЯ • Австрийското посолство
„
Балканска, агенция ул. „Москбвска 1 и клонове.

ри за Б пгирия, ежобщава че «-р Стамбо
ВЧЕРП цевега ..а ярината
лийски в Генуа бил повикал ержбеките де- \ зжриени хаани варираш-:
легати м им заявил, че нема да поджржа
Жито от 60 - 94 л-., рж« от
коректни отношения с

I

Сжобщемие.

хвжрпя слуха
ския вжпрос.

за

кралството като от-

повдигане

на

52 ~ 62

македон|

=т '•? г

о7 ?Х до б л»
ГРЙЖДПНИН пи,а

помощниците му. ндсеио ли е
ПАРИЖ 20
аяг. Парижката репарац.
_
; им гра»де от общинския рвзса*
комисия замина за Берлин; за да получи ог ; анак? Енчо вРе.е с^цчтс прогерманското правителство некои сведения
тестиоаха против комун с-ите,
необходими за правилното разглеждане на ! а се; а какво ще кажат?

ениията на Италианското Застрахователно Д-ство
йгикурдиилнни лшсисойЛМ11
Тинест -

репарац. вжпрос в свръзка с положението
на Германия. Целия’ .вжпрос се поставя в

. премести на улииа „Цврнгралска "’ № 6. (Кантора
танас Шнроков) по Бжлг реката Генерална Бзнка.
От Агенцията
■3-3
_________

зависимост от повдигнатия вжпрос за межи
ДУС*Юзиишиите джлгове ще се разглежда са аяш дт чужла7а лрка Г1.
отново в едив конференция, която ще се I Срадст.ом техните нореелмежбере в началото иа м. Ноември.
вили.

ТРАКИЙСКИЯ ежбо?. ЗТ1..0*
“седа.а от н-д-а. 19 т.

.варненска

Стр. 2.
}

гуща-

*РоЛ 944

ДИРЕКЦИЯТА на ижжкат.
гимназия в града ки съобщава,
че конкурсните изпита за постжпвзне в имнизивта ще се
произведат от 10 — до 15
септември. Заявления се пода
ват от 25 ав-уст до 1 септември.
Ученици които имат да джржат поправителен изпит, ще
СОР.Т ш 0,8 до Ю сеше»

БЕЛГРАД 21 к«г. На
Но—
овщамт от Битоля с яат* “ “Ч™ сжоо~
бщават от Порим, ч« днес
турски КОЛ1МТЯДЖН*СКН отряд •
самия град Тжи мото в Порим ио о
достатъчно войска да се
джмите имало
жиите да влязат в самия град. За щастие
последния МОМОИТ ПрИС
иа
от
погра„ичИНТв
части я бяа-

2?™^ "«Ги,**

годарение на

реалната и гимназията ще ста
не от. 10 до 15 септемвряй т г.
ВЧЕРА в пристанищния ба
сейн бяха пустиа тм два водола
за за ял извадят паднали же
лезни траверси.

те^

сле^

* »

Ог Софи» отговор* се бави
ш ежтввен от
а «о.'ю акт
са от
е

«чза—1

• БУКУРЕЩ, 21 гвгуст. Между джржааяте сгт
Малкото сжглашение са се появили голени ртзноПРИСТИГНА вчера парахоа гласия поради което свиканата на 25 т. и. конфе■ Бюл^рион- англиисхи, с о4ниия в Мариембад ше бжде една нула.
коло 500 тона разни стоки.
.Адевжрул" казва, че поради тези разногласия
ДНЕС ше пристигне параход конференцията не ше се сжстои.
.Фердинанд* от Цариград —
^ г
Бургаз с пасажери и стоки от
БЕЛГРАД. 21 август. В к .Нови Листи“ сжобЦаригрзд,
шава: • Вчерз генерал Хаджич. I адютант на Крал
ВАРНЕНСКАТА Окр. Инспек- Александра е сж обшил на Крзлевича Георги след
ния по Тзуда сжобщаал че в 4Ята телеграма: След 13 август Н В. Краля забргвржзкв с измененията и ддпжл- нява ^ Коалевича Георги па влиза в двореца, да
ненията на аействующнте за
кони и наредби по труда е от употребявз файтони, коне, каруц 1. автомобили и
печатала нзв правилник за бензин. Неговите коне да се изкчрат веднага от
в*тречжи: ред еж* всички за- конюшните на Краля.
ведения и предприятия, които
,, __
_
..
х
«и служат с нземни работници
БУКУРЕЩ. 20 авг. В петжк 11 чеса- вечерта
и служащи.
__
избухна пожар в желе^нопжтната работилница ГриПонеже лосггашния правил- вица. Огнената стихия бжрже обхванала грамадните
1 V нема да б*де вече в сила, постройки. Пожаржт проджлжи в ежбота през це
р^елупреждава
Ин-пгкиията
всичк ( работодатели ■ града и лия ден и предизвика голема травога в Букурещ.
окржга. ч* те са длчжни в Понеже липсваше вода, такава требваше аа се носи
Срок от един месец да Снабдят с Цистерни с специални влакове чак от Плоеш
заведенията и предприятията
В-к Апевжрул изчислява загубите на 500 мили
си с новия правилник.
она леи. Пожара проджлжава.
Неизпжлнителите това нареждане ще се считат нару
ЦАРИГРАД 20 авг Вследствие ма грждшители на зачечите на труда ката военна концентрация в Тракия, ааи по силгта на чл. 29 о\ зако
на за хиг, ената и безопаоюста страшаваща Цариград, фраицуското правина труда и чг. 31 от закона за телство поискало да се свика иахабавио
осигуояванч на работниците една конференция аа уреждане иа близко
Ъие^блдат глобявани.
източния вжпрос. Английското и италиянсито правителства са дали своето сжгласие за тази инициатива. Конференцията
ПРЕЗ и. март т. г. бе сбран ще се ежбере наскоро, или в Измил или
златарския магазин на Панте както е заявил итал м-р иа вжишиите ра
лей Иа. Златароа в Разград. боти г. Шаицер в Венеция
Задигнаха му скъпоценности
В нея ще участвуват сами вжрхоамита
на сума окото 120000 ла. За
сега се укриха крадците кои междусжюзнишкн комисари в Цариград,
то са заловени от новозагорс* иоито ще ржководят преговорите между
ката али. власт и са приз гжрци и турци.
нали своите престжпления.
I
Крадците са Никола Тенекелжнев от гр. Ямбол около 22
год. свжршил гимназия и Нико
ла Тодороз от гр. Сливен 20
Убиицмте на братя Григорияди заловени,
г. двамата са извжршили кра
жбата, като са занесли всичка
Точно преди един месец, ни 23 юлий през
станата златна и езебжрна стока в ха жертва на жестоки злодеи братята Христо и ноща.
Янко Григо
Горйа Ореховската гара — рияди, заклани по най-зверски начин в собствената
СИ
КЖЩ8.
продали са я нв кржчмаря Ми На следния ден. иелия гржцки квартал бе
хвжрлен в тревохов за 5000лв.. нржчмаря про
дава само златото на Тодор га от случилото се с братята Григорияди. Из целия град с
трепет
се
разправяше
за
грозната
картина
и ужасното преИв. Тошката от Горна Орехо14. Всеки питаше кои са
вица за 5000 ла. Останалата стжпление в ул. .Параскева*
убийците,
но
никой
не
можеше
да
отговори
с положителност.
. сребжрна стока при обиска се
откри в вомжт на Никола Ми Хвжрли се даже сжмнение, чв автери на това жестоко престжпленне
са
близки
на
жертвите
хора.
Направиха
с* много
хов в кочината под дюшемето,
която е от-ета и предадена на обиски и огледиГобаче всичко на праздно. Разбойниците джелати
останаха
неоткрити.
Еачо
бе
само
явно.
че
убийците
са
притежате-ч. Крадците сж заджгжани в разградения затвор познати на жертвите хора и то повече от 2. В двора немаше
следа
от
тях
освен
един
фес.
за
който
още
тогава
се
аоааедчо с окпивателя Михов, а
Тодор Иванов освободе под пусти., ие е оставен с цел па с. з.блули следствената власт.
гаранция 20030 ла. За Михова На времето описахме ужасната картина, която представгяваха дввмата нещастни братя заклани по най свиреп начин.
е искана 50000 лв. гаранция.
На единия бяха нанесени 19 рани а на'другия 16 рани с нож.
Следите на това престжплемие беха много искусно прикрити от авторите злодеи и всякаква надежда за откриване
и залае,„е на убийците бе изчезнало. Едн. сено
!
била заличена от убийците, и то по сжщата причина по коявъзнаграждение
то сж извжршили убийството - алчноста за пари. — не са
ше получи, който посочи след биле унищожени от тех некблкото кървави банкноти, защозаемани* в центжра на града
“ИПНО “* ™ ун,,що,,,т' • « ™ пуснали а Об- |
2 стаи и кухчя или стая. кухня ржщ,™
у ма е за дчучл^нно семейство
Кржвта говори.
^
Сведение редакцията на .Вар
ненска Пзша* за КОСТ А. ^,^'1<0ЛК0
убнйствотп на звената врат», а^жр-!
633—1—3

™

-рабю 1 фзежу:дите грсбища. Каруцаря посочва на Иж
Кпксгеп че му е дая кжр»а*»те банкноти. При разпра ».
стежа^сеогетав ма заблуди полициета. че поменатите 4»
.Узуна* иместен нв пол**»
Паоии— огхмжрлил обвинението. Тогвз И»
т.
че
иу
бмм
маеми от ортача -у ЬЬед
____________
и щ>.. вос ■»».*** от
'У»1*- •}»
гт*
м ви ирп
брат* Григ©-

\

Кръвта говори.

До 600 лв.

пу.. аж»зл т^т^‘нп4:::

Водошо

с л ж ^ се
______________ продава по
случ й зачимавзне. Спораз меяке ул. Перио.пбг до
Ечр^йска <3 Синагога
8
Поручй« ГТетроз
669 2-2
Печатница ..Гут»нбарг" — Ваян*.

\

ежбота ска сбед те арестуват посочения от
л аойто веднага ваякая, че вжпроснкт*
иу биле дадени от фурнздж^ята до | м
ст
на посочената фурна, но П3и
оруиара *вз-а. че ие този човек а друг *,

- л^ГГ^Г-^Г, Т~«". ХГ

паднали МНОГО убити И ранени. Между увитите имало И ГОЛЯМ брой бжлгарм, В КОИТО
били намерени твжрде важии документи

Разградска хроника

ЯНИ и едва предь
г « д р А. Теодоро,
се казаа.
в че кжрвавите
■ря,- Велим уверв»
преистжпват к«и по-**.

Нв
ря
ти

•ою. 0»ед том прюариегжля кжч обиск в фурмата г*е-с
жм «*ду които и 7 8 баькно

Чачев зм тези
от гяе ги е взел с особена гу>
мост то«е
че му бияя дадени от Никола Петроз,
като ебас-ева. че
1700 та. а на Ив. Чдасте* 5000 шв. Ьдвс
мм обискира и стаята *а гробар*
в фр. гурЬтяш в
Ю4Ю
от името ма феенеяия консул, че не вез
обиска Влеете се арлтя без
наплаши обиска. И
Лф. Управител, френеш*
вентуя
обиска, мо «що и се
Преа
време №вюм Петров, ажзх/ коготеа
пазят
промаажака щ работя а т
№4 СМ С
яато че ям неми
ре иа Рвзсам
мето. Той е
25—26 год.
с в
сжседсттс с убмлпе боят*. Той отказва да е взел участие в
врег-жлдоиетз. С|
ки от тех тиуя
будното и поаозретегПо том снмвП ■
кс око не
В. ^дотекое и На. Което», а а оосяеа
стене
*
на
ге—
г-р—р
И*.
Доче*.
>6ешп ие брг*
г
са в ранете
: риг Видехме п§ в 4-яета те са арестува!е» • цеитр«*м
участ»« . щит сгж « са посгаж. ша на^ст.от
хр. Раа-ита гфоашк»
за анес т е ие—«сгщробчости по вам иа уб^ството.
дележа на зл&*гш-о?о легате-во и пр.
Л- с*
утрешни* брои. Тримата от убийците са роаоч ^т Лакеяс
иик. а Никола Петре* от Карио6*т.

|

08Я8/1ЕННЕ № 4192
гр- Проваама

18 август 1922 гтяинт

Обявязз се на мнтересуюшмте се. ^
7жр^
Доставчик ма 150 куб н. ажрза за обшм^о70 У«“ |
правлечие и ЗХ куб. м. за уч4г.ишатг з
1
доброволно сжглхие.
а*
се
«еят
в
о6шинсчсх
УУ**-1
Желаюшите
ние на 23 август т. г. — 9 ао 12 часа Ф
кждето МОГ.ГГ да прегледат посините ус^вич
направят сжглгшеж-етЬ.
697-1-3

Тгмооо ие -
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ОБЯВЛЕНИЕ N9 4827
ГР- Варна 18 муст 1922 ГСД
Пгмвааа ,-«»
_
_
... 29 тог:
^ иктересуяхджте се
с
Ч' пРели пл^ане б помешеамгта на
.
И
Окр. фич. у.фзшкння. в ^озОГ!СЛ\п.’
околийско финансово и МИГТН *М1ЙСМГ>ТП ООШИ*^.
Управление ше се пя-е на зос^зчик по г&брозе.**аоставчнч по
,
^асие аоспвмата на саеннчт* мрежи
&ю?ого: ^ 1 поша 120 колана карагмозна мре*з
Плскг- 2. 1 поща 100 колана кефаяна Я0ИЕВксМЛ ^
3- 2 пощи по 100 колана, а всичсо 200 н*™4***
рен мрежа комплект. Мрежите и воечки У?«»^
в о

? “ бжаег нови' неупотребват и
Приблизителна стойност на трите вила
с Л
лз 50,000 лв. Предложенията могат аз се п?а|ЯТ_,|

Гб.г„“рйгрР:н;ус- всени "иа мрежи отаел& 34 пр**>ун4СТ>"в

кр*а. Не след много в сжщиа склад отиват да Си купуват реването се иска 5*’. заяат от стойност* пр*-11*»
на за всека мрежа отлелно. Срок на поставка**
джрва и тайните агенти при тукашното гоадОначапгтжл д
Шотекоа и Иа. Кбстоа. Ког.то ^.щоли н.^рГ'^: 50 дни след ежобиюнмето. че тжвмовв проток»1
ни. им повжрнал от окарвааените банкноти. /Полицаите са 1 685-1—1
От
усжмнили а материята кзято приличала на кржв и запитват 1
касиера от где е взел ти* банкноти. Г!осле&*т им
рил, че ги получил от каруцари. Полицаите
предупредили
'касиера да не казва никому нищо и взели и
останалите кжрбанкчог.1, отнасят ги в градоначалството и ги предстафурна и един бидяоя
Иже» <* •
баяти* за*, град. г-н Пенчеш, Последния ги пр«ща . Софи. I една
циганска
за/анализ.
I * «щит.

Промил са ш к мит ш в#*
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ПР0ЯЗВГ1ИТЕ1И 1

.земледелци

осетете Панаира за мостри, на който шл бж
сат изложени всички пжрвокачествени изделия
I
разпределени я следуюШите групи."
) СТОЯТСШ индустрия 2) Металическа м» ас«р» я.
' щу) Електротехника, механика. оптика, 4) Дж;^реиа индустрия, 5) Текстилна индустрия, 6) Об
рекла, 7) Галантерия, 8) Кожи, 9) Сттжкло. пор
релаи, керамика, 10) Художествена ииаустрмя,
П1) Химия, 12) Хранителни и земзеделски про
дукти, 13) Музикални ннетромепи, 14) Играч*
ки и кукли, 15) Хартия и канце преки потреби,
116) Бижутерии, златни и сребжрни артикули и
пасовтигарстяо; 17) Хирургически ииетроменти,
[четири операционни салона, 18) Сгеииалиа из
ложба иа подкарпадска Русия от Чехославия,
19) Специална изложба на Украйиската ежветска република, 20) Обща група.
Посетителите на Международния Пражки па
наир се ползват с едно намаление от 75° о за ви
за и 33% по железниците в Чехосяави*. За да
■ се ползуват от споменатите облаги, лицата треж бва да се снабдят с паспорт и яегитимаиионна
карта, която ше се и тача от консулството.
5.

»|

Покана. *
Сжобшзлд се на г г. ч-еновете «а Вайкат а и на
г
р жадните че « ри касата на сжшвтд е гткрита подписка за доставяне мз май-изкосна ценз к менни вжглишя о Дж; ж 'вна а ^Аина Перник за горм*ч>
и пр^м^ццлени и-ли.
**
Услзвмяга за ао:тяв«мг о наГвЖглниАлТа * жцл
ра^полс жение на асечнго, к« йсо би Пожелал шо и
по *-а«и вжглиша чр*з посрелмич«трото на В*»«к а
В рна. 15 авг 1922 г.
639 3 3
От Варнен. Попуя. Бчм 1

-'М

Положението.

КУПУВАЧИ НА НЕСТД
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обявление № 614

от 14 август 1922
гоп. на Варнен-

ЧфЮ училищно настоятелство аатата на тжрга за
Поставка на канцеларски потреби и печатане на раз«■Книжа за училищата са се чете 29 август т. г
а Ж 28 август
700—1—1

_ Г в Магазина пазар Паруш

удобри справедливото искане на чиновниците.

СОФИЯ. 23 август. От маявламиата ма
«*-р Томов по уииаорситатсммя вжпрос ста•*
чв п°6У>Идейната, които са макаР*п" педелко Атанасов и иаговита другари
от бюрото на Народното С*бранна да прааят шум около вжлроса аа универ-итата,
са от сжасам дребнав, ли чан характя За
служава особено внимание ааяаланиато на
м-р Томов, ча Атанасов са намира ■ имтимии аржани с комунистите.
_

*

Пристигнех* различни мушами за часи на мет жр й
-г н м парнете, най финни хасета перия^ли. чивитеми
к) Р*зтчни широч-нн ажлнени.платове '^а дамски кос, дТюми. ленени гшатоае за бродерии, |*лнени плато& Д щ** специално за мжжии костюми )И железни най
еб ■ л(заР“м "РУ*»*»» за кревати. Очаква се лриегигаие\* Вш 70 *** ^ Ц»«тоае копринени зерсета.
Це»ж износни и определени.
6Л—*-15
(С

I

В СВОЯ МЩФ.

Общ. сАагтимцм ►*• б ти»*; а
НМ1* партии • греда .и са из
яахли с едно клжо шлеми*-?
ние по1. Бетаоинищ
см*поти*та и 3 прехраната -а
населението и .червиаото бра
шно*.
По базаояииткм*
ажпгос
гледището ма б.ома V.
Да са дааат места на бездо
мницкте. преди асичмо на т «
кри*о са Варненски гракали*
и от I е* години са носил» и
ноелт тежестите ма обшит *,
каа>о и
, иа момо са отчуждеии жест* и сгради и у*
ре<-у/трд*нато иа грааа и нг V
поела иа ти*, които са отпесУ
ла дошли и имат иче ар*з«г *
с грааа и са бдлгдреки пода
ници, • ма т ма чужд * псадмиии. палто искат комуи-сти**
Псета блоч*т • общината
иска да осигури правото ••*
владение и полхумне иа техй
иаст* иа бехдоммнците сжгласмо дсйстеукмшне в страната
миоии. като наетата на болтиниц-тв и« щ« са ряздддвт 6-х
плат» з. а срещу заплащан«. ма
кар и иа митка йена.
От иеоа н«на да бчаат л
шени и членовет« иа & м .Бв1
ЯЗИМИК*.
X
По скдпоти*та. .Причините
йч-св об ци И джлбеко мкоиг,
ниЦеслн^за да **♦ ножа отаел

СОФИЯ. 22 август. Сжстоялата се конференция,
която е сбмис/юзапа вж4ро;а за подобен е запла
тите на джржавните чиновници, е взела следнята
резолюция ,,да се иска отпускането на джржавните
■ °’ГЯГ1'НЛ'Л о6ш^
служители езнокрвтна помош в троен размер на по- пренахча
** Г"
лучвванлта заплата.
^
у .Нужни са общ- мерки. *у*
По отношение на процентовото вл^знлгр ждение *1и са общи умчонен**. по*а
Използувайте случая — г. Стамболян е при- • па ес на тся а да бжде увеличено от 30 на сто на }« пр«ди«тите от иггте»; пр^
иххпд и от пмрша ►вобхоа-стигнал от Цариград да продаде следните свои 2 I 100 на сто. т е. удвояван- на заплатага.
мое г.
ммоти; 1) Празно место парцелирано ул Со^ий- X
Конферерипата г избрала гдча комисия в ежеНо-ниолекдтви-нм-е
[ска и Га6ров'Кт (на жгжла 416 км м ): 1)Пр з-Т, Тйв ^ИРИЛ Попов. аи;еп;т-р ма статистиката. Грию- тм^
етм- м#^~^3жаа д>
но место ул. Софийска ларие-ирано (50 ив м.); Т \ Р’-р- пР>ел -лател н» нжрх ве тата счегн1 пал»тл, М
гснмн*-*1 цел п>р*о 5*шо’о
3) Празно мегто Булевард М рия Л/^л(334 кв.
л‘ам0лсв ГЛ. секр тна .*- н т , та фи анси.^т-. но- т« •'•-•‘•«■их ещ* от;пи*ца&.): 4) Празно место ул Сжборнз (444 кв м.): 1 I яг0 Д1 и3Р^ и предложен че и да го изпрати %а
по*’€ж« <*
яггш*'.
Ъ) Празно место ул. Регемтска (669 к9 м.) 6) I
" Р предем*!^, г Стамс лийскм. мРу «, ф«..н. *’°
Три дюкени един до друг ул. Оборише. — Спр**в-^ I СИИТР г * урлаков-^и на
резседат^. * на Народното можем д* преапр»ечея »«гщ
против том и второ
'ки при г. Стамболян хотел ..Лондон * сутр.-ктч ш • ежбрание
Иш".
Напжлно с-? . рее. че ми» илерския ежиет ше
Ф м еяжзто общество • м*« и
644-5-8
от 9 до 12 часа.

699—1—2 нянянявнаШ
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СОРИЯ. 22 ?вг Днес прел представители!е нз
СЮЛ 8ии военния м-р Г Т мои и упрааляюш м-вого
на народната прхаета направи следните изязлемия:
в писмото на бюрото на народното ежбрзние аз еж
зирам личната амбиция ил некои, които се поставят
по-горе от общите интереси С него се мамифесира
личната неприя.зжм кжч м-не. зашого и двамата И
Атанасе в и Георги Марков са кандидати за мри. В
министерския ежвет две мнения по разрешение на
университетската крита немз. Всички м-ри к м*р пре
дседателя г. Стамболийски беха солидарни по раз
решаване на вжлроса. ако немогат ял се" на с.-ят
редод^и професори за кандидатите на частните соаент^Л
лзвкона ще треба да се измени, зашото зако
ните се нагласява- сжгласно действителносга.;
Неприязнените отношения на Н. Атанасов кжм
мене произхождат оше когато ставаше размества
нето на офицерите Тогава Н. Атпнвсов ми отправи
следнята телеграма .Преместването на майор Никифороф и полковник Вжроанов е една провокация,
на доожр час "
От това проличава неговия яд. шо се допжлва
от писаното в ..Реботнически веггник" в зашита на
преместените офицери, които по рано се ругаеха от
този в»к
Тоаа за мене ме е чудно 'да е дело на Н Атаоасов, който има там своите приятели.

ОТ 3-10 СЕПТЕМВРИ 1922 ГОЯ

вро»

Варненска Популярна Вайка

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
Телефон № :•>*
( м една Iгодина 180 лем; ,~~г—I Об*»—*тя: до 1 У) ле «»аа:ат. с и I
пристявски по 1 лев не дума
■ ^ м 6 месеца 100 ла.; заI 3 несеца 60 ла.-------|

&

>

ценд 1 ле» ■

Варна, 23 Аагуст 1922 год.

IV.

]

случаи не ипх-мч и*рея.
те и« аластя по отисш**. е
йорммромм»* и тайно *улу *
по прою*ол-«ж це> и »орикрв
ичте преджети.
Други при
X* (««поги*.
т* • В*р-в с« мхтжчм» че г,*
о* е куро 7Т*ч и прнствимшвн.
•

СЯЩО

ИМ*

И

ГОЛ*И

•-*~1ЛМ«

руся* *ж-гр*ц-* Те»й у<л >»мв
С*1Д*МГ по вгч* т« сем» * «4
пролуяти-и СлвДОМТГЛмО Т#1мото по'кжпв«же
После н»- о*.* и странство
сжестни про Д
уети « ИД1ЖЛ-

СОФг1л 23 авг. До този момент ма официално
место не се потвжрдил слуха, че Поанкаре бил убит.

но_с*©6п**н.

СОФИЯ. 22 ашг. Попожвиивто ■ Петричско проджлжава да • несигурно. М-рите
заявяват: власта ме е в састориие да попра
ви положението и запази реда в този край.

******* жр»- м спираи^о

Обс.ниското ) правл*н-е за
моли цг стралибта власт д* преихиоса 'чзне 4(У . >* местни ну
жди обаче »ж-цо ао с*г* и* и
сторено и иеизглевю* да ту
стори.
При том и имуката наша м
лут. игра. зи.-.иге/)И1 ро. "
ц.н«т. .а
И ПОтребиталмд продукти и 'редме ги.

БЕЛГРАД 21 авг. На а-и Политика ежобща ват: а цжркоаиата конферендня в Копемжагам прядложаното от софиАсниа ми
трополит Стефан искана относно ралмгмоа
И во ту«ч| до «огато м*
а ученички на пжлен пансион. В кжши се нита атнмцаени малцинства, манто и по вж- с* пре*ех «ат ' ба.и- * причкн <
I маски, френски и английски, сжшо се | проса и една аиглоамарикаисиа вината а ■’ кзит-1 дсвараха обша^а скжгопрепоаоват уроци по горе казаните (зиии.
Македонка, след вжаражеиията иа делага- тих: со тогав*. ао иога-с не
гално се приеиат и частни госпожици, конто | тнте на ержбената чернова, бидоха отхажр- се ло-''р« овщтю юп».
па научат езиците. Имт пиано на ра^попо- лени. По тави вжпроси ержбекнта, чехо ческо п-жоиаим»; до т гаваао иогато меркит* срещу СЧ*
1-2
словашките, гржциите и рокжнените делажение на пансионерките,
поти* та на бдиит общи за д*
гаги
са
действували
единодушно.
смсно споразумение г-жа [,
— Варна.
> умяат* и з«с.еачи к прокг

Немско семейство в Варна

*

Сту. Я.

ЛАГИШНСКА ПОШ*-

ЦАРИГРАД. *1

водител, и обработвай, а тар- |

В-« Проо*о«

**■

_
до котето и самото оОщестч) | тв ммбймит МШ *т Гжрцмя, «• С**И,**Т
но предприе е «орОа и не см- ‘ в. Л^ктаелос ■ 1ЧккДцкркк. КЖДОТО ЦО €»

Ом“"" У^ртат. « Янко е вече м*р-,ГЛ
« м моря пол МС*™, гмто останем другар*^ гкдод м врнтдта. Н« «ма повече от Ж—40 «. а '
ЖИ с ««рудата н Христо, м което веда» преаулп,^
Кйосета Христо почука ма парте р Н4вй се И, ^“

~ тттв^мгтшт д* ™ ^Т^Гш-ГГс.н^кали сккпотията.
ас тогава
посяваната и.* са шири по ао*ивпр”Ш1*ииа. бе* аа • •
ООД имение игстм.та адаст ла *
отстрани или намали, и ясеио
ебаимемче про?иа т-а власт, на
*. осавл иеокачестячма демагогиа. която е много по опасна
а скжпотиа ищзго
от с
обществото се вжаежда а за
бдужаенне откчомавч са от
правилния пжт м аиесто сили
тя му — м тралим И материал
ми — аа бждат насочени а бо
рба срещу действителното зло
и аа се турят я услу а за из
кореняване ю му. отиват по о
мия пагиида. които водят нам
разрушението, кжи общества
иото разлагане и довеждат до
катастрофа, което е и кдаела
на номунизжмз.

ПОЛОМММ*
ре Още при спускането аз 01лан Костааироя) го
^
о* авг. в-И Пноожос СЯЬобщя- другарите му запушиха усзвта и г* отнавиме в СТ"У*
ииригрид. •
,МПашаадмгчм ■ Царода» каишите «а «егазаго и преежрмкие рлц*.,
«а, ие СЯЮИМГа ажрЮМ»отзад. Той употреби големи усили* да се.жвеобо1и ~ *
риград получили инструищим, М Д*-*
хано. Аз отвори* вратата м акарах каручката пр»з
аа саикжаивТО ИД ЩМРИО ИМвЧИДТИ ^мааааип адада и Кйосато. Четмриатв бехм*
иомфврвМЧМ1 ■
изтезавахме Христо да кажа где иу са парите. Му-и»*™
Лигоосиото правителство ще учдстшув*. масаи на таи. предложихме му. че ще иу оодариС .
И—Т1 гиамхих иман яоижта на Ца- т°й •се "« каздаше гдд <а парите. На крей и
,
•МО ш Омдо стлан» ИВЖЖИ воиата и«
Аз го дупнах 3 пати а тила- След том
*
РЯЗТ*^
рмград
ме кашата и ижи 12 часа си отидохме.
-

ЦАРИГРАД. 21 авг Конц' нтраиията на гржиките войски н Тракия проажлжавч. само че този пжт
в околно :ите ма Чорлу и Одрин. Според некои слу
хове гжриите вжзмляерявали са проажзглдегг авто
номията не Тракия при сжшите условия, като тия в
Смирне.
БУКУРЕЩ. 22 август. Големия пожар, който
разруши по го лемата част от ожржавните ж. пжтни
работилници в Букурещ, причини загуби, които се
изчисляват на повече от 100 милиона леи.
БУКУРЕЩ. 22 август. Стачката а Испания про
пжлжава Правителството вкма мерки за да заме

ЕДНА ГЮПРА8КА. Броя от
иевяля иа Вермси. Поща брой
»43 е тича-а* с дата 29 Аа
гусг амасто 20 Август.

Ш тейиария.
Ню-Йорк
Лондон
Париж . .
Италия . .
Цариград
•*ом линя
Германия
Прага
. .
Вием*
. .
Б-Пеша . .
Холандия
Югослаямя .
Белгия . .

нао

3350

политичски

«нонскиа догс вср

ДИРЕКЦИЯТА иа учителския
институт им моли де ежобщим.
ча записваният* иа курсисти в
рителекгя институт започва от
5 септември и ще трае до 15
с. м., а не както бехне ежоб(дмлм. че срока иегича вече.

БОРСА.

Унгарците

рия. В ците пишат ч? Унгария ше отправи по този
зи случ-й едн 5 нота до вжрховчия ежве . за аа про
тестира против този план. който е противен на Три-

СВОБОДНА БОРСА. Днес
на свободи^ < лазер се сключи
ха славите сделки: Берлин
15 70. Бзукурещ 140. Пари* 1377
Виена 023. Белгред 20360.

София 19 аагусу 1ЮЗ гоя

21 авг

слоголват*, която ше се пости не като се осжщестен чехословашкия коридор за огражаане на Унга

ХРОНИКА

МНОГООЧАК8АНИЯ мач за
пжраеистао а Бжлгария
1
ао се« а зеемащиа пжр*енст«ото спортен клуб .Тича* - Вариа и лошоия сюртен клуб
.Левски* — София се ежетоя
иа 20 тото. посетен от хилядна
публика. Още в парете 3 ми
нути от пжраия хоатаин, Тичеи
им успеха да напрааат «раня
см гол. Играта прод «лжи и бе
доста ожесточена от даат* стра
ни. Накрая на лжраия хоатаим рефера самрм Пеиалтик иа
.Леески.* обаче играчите не
последния го отка»аяа еже закане да напуснат игрището.
Пжраия хофтаии свжрши с победа иа Тичемци две иа един.
За втория яофташ Левски
наложи свой рефер м направи
втория си гол. През играта стеИВ втори пжт пенаптик на Леаски признат ог рефера и целета публика на непризнат от
играчнте на Леяски. Тича на
стоя ваше да б^-.е дуспата при
ажзторг от умела и сигурна
мгра. обаче рефера по настоа
аеме иа Левски ски ри и пре
кжена играта, като Левски напусна игрището. Публиката си
разотиде недоволна от поетжпката ма Левски, която посгжпка Лааски прояви и а Мача
спраио Славия - София.

БУДА-1ЕЩА,

кржгоае о и*вт големо зн -пение на пжтуаанего на
австрийски! кани зер а Прзга и Берлин. Ь*иите счи
тат. че А ветри < желае аа засили своите политичес
ки и икономически о-нош^миа с Чтхослави* чрез

на мидата, околните предмети и пр.. мо по всичко
той смегмааа саойте действия и още прикрива нзасг*
тк. за да облекчи своето гкнвоме»*.
Кмосето сжщо е бил комшия и« убитите бод-, ,
джг.женче на около 5 -6 години.
Административните власти проджлж
* тжреенете.
успели да намерат и открият веществени ------- им—
важност, и провжлжават да двреакриаа- зоджа,^
по то-а тай грозно убийство. Осеви поменатите
тивни органи, гонена заслуга при откриван? и )ляаи<|
убийците е указал и пристанищния пристав Квракяанз* ,
то неуморно проажлжавв полицейското тжреене. Ок»еа|
знанията на некои от убийците вземани са освен $а
и много златни и сребарнм монети и вещн
Иван Костадинов признава че освен ммогото бак
сребжрни и златни ваши, те са наче рили и 180 ■л .
златни, които задигнали. Той приповтори изнесеното от
за дадените кжраави банкноти иа каруцаря, като ар4
че сд правили опит да измият останалите кжраави баам
с вода. Тези беикноти били вземани из джобовете на
ржце.
нита и то с ок ар
През време иа разпита той са джржд сжасем с*«<
и без всяко ажлиаиме описва тази ужасна картина.
В утрешния брой ще дадаи показанията на до
убийци.

Руслжрско Селско

ни стачниците с войници.
ЦАРИГРАД. 21 август Председателя на ангор
ското народно ежбрамие Реуф бей те управлява
врекено комисарството на вжншните работи,
ЦАРИГРАД. 21 август Около Изми а се зебелезм големо авижание на войски,

Заговора на убийците против
братя Григориядис.
Напад«ни«то - ютамааиато - клането на
мамата врата - грабежа. Раакааа па едни
от убийците

Общинско У|

Обявление N9 1698
с. Руслар, 4 авгуа 1922 година.
На 2 септемврий 1922 г. от 2 по 5 ч. сл. абе
в канцеларията на общинското управление, ше с
произведе тжрг с явна конкуренция за отдаване щ>
___ _ _ срок от 2 сеятемерий 1922 г. до 15 акт»
врий 1925 г. определената за разработванне от ш
ско общинската мера на с М.-Аладжн нива зв «
лобрение скшовждетво I о в местмоста ЛвамЧдя
от 23 декара при ежееди: Димитр Янакев. Ру®
Попов, Хатче Хасанова. Ст. Пеновеки, Тодор Извя
Али Бекиров Твтар, Вледи Киров и мера
Пжрвондчвлнаув цена иа наема ше св алр«2

в деня на тжрга от тжржната комисии
Исканий залог за правоучастие в тжргв е ь
И*ан Костадинов, родои от Енидже Вардарско, около
Зв 40 г.. среден ржет пжпен и здравеняк човек, с ф^зиономия на престжпен и кржвожадем е;емент. разказва следчото: 695-1-1
Секр.-Бирник' Ив. Гворгма
Ортаци сме на фурна и др дюгени от отдавна. Осжм
дми преди да изколии братята Гр-гориядис ортака ни Никола Петров, който живее а сжседство с Гриюриядис, предложи да ги нападнем и ограбим, защото имали голямо богатстао. Всички се свгласихне и се заклехме, че какаото и да
стаи* ще запазим асичкз а тайна. През оежите мна ний гояорихиа меаолко пжти
по
предстоящата ни работа с
бр. Григорнади На 23 юоий надлечео ний се приближихме
с. Кю 'рю-кйой. 21 август 1922 гов**
I
кжи кжщдта на Гри орияаис. Вратата бе затворена тогаз
Кнвтството обявява че но 20 септе»*90'"*
Никола Петров са ореха*рли през дувара и отвори отвжтое
вратата и аз заедно с Коста Чаче* алебохме в двора ?а от 3 ао 5 ч. слез пладне в общинската яанчьч')
Иван Кржстев остана плд джрвото да пази. Звтворимв
ще се произведе тжрг с тайна, каниурени-1^ '^
пжтната арата и се помблмжихче ао стаята коя-о а на сойратен срок за отдаване на предприемач
та обора. Янко Григориядис се готвеше да си сваля сбуша
стопвнекз
та за да си ляга. Веанага се втурнаха а стаята Никола* Пе иияга през текущата 1922—1923
сечик
троа и Коста Чачаа. а аз ооа-ах на двора да пазя за
джрвената маса (сгояша) в общинските
др*гиа брат. Янко ие прояви никаква сжпрогиаа. той бе
именно;
300 *
упяешен. Веднага иу 6«ха яжозанм ржцете из отзад, след
1. Общинското сечище .Гирдана“, от
което почнахме да г0 заплашваме аа изкаже где са скоити
ра,
а
землището
на
с.
Кюорю-кйой.
3
клм01
парите. В началото той се оплакваше, че е беден човек ^
Г орен-Чифлик;
няма и не знае да има п»ри а кжшвта. ио след като запои2. Общинското сечите „Бмибам-Тепе" с
ж»а да го мушкат с можожгте тук-таме па дебелините, той
посочи две три места гдето действително се
указаха пари. ! декара, е землишетг на с. Ноее-Шипка
1'
след което тон започна да се моли да се смилят
над мето.
Искания залог е за пжрвото 15ДЮ л*’
След като прибрахме парите
мпушихче му оста та с клрпа и [второто 2000 ле. а банково удостоверение ил
го заведохме в дома. где^о и го заклахме.
ни книжа, или наличност.
^

Кмет: Г. Ммяамжм

.
■
!

(ниманаш Сиш иашн Ушиеш Дми*
05Я8ЛЕННЕ № 192*

,
(
1

17240
776 - 782
1373 — 1382
780
785 10390 105 20
140
142
■ Т. грдаозе . И» «па,*.
„ ... _
Докум.нтит. за правоучаствуване в тжрп>
1550
>590
«««ме е имал неви.»л успе,. ДОБИ С8 ПОЯ ШИ Са‘ ПРиемат а0 3 Часа СЛ. об. СЖЩИЯ ДвН.
540 - 555,
В своето престава*-* ала
-----—тляжв— ^ мг сЧл. 125 от закона за бюомета, отЧ€'™пт
23
Варна той мзвжрши маса сеан т°*телна ижша от две стаи предприятията е задждзиителен за конмур«кТ>^
си и спомогна на инвзина стра и кухня в ул .Дунавска*
Тжпжните книжа сж на щ 111111111181964^

-

*»

-

ФАКИРА ЮРО ДЖЛРДАРИ. еже своите успешни сеан
си а добил всеасетска извест
ност. При последното иу пребнаение в Америка, американ
ците са го назначили за ди
ректор на факиризяа и хнлноткзма от целия ориент.

Инн“*пуше.„ТбГл^Тт„Т'^ ’№ 35
701-1-3 ската канцелария всеки приежтетвен ден и_^
ЯИОЛ.Н» помогна ■ разгадава-:------ --------------------------- --------------Всички раз пени ло- публиНашЛзеМеЯ^'“
не ..а техишя тайни.
За сиегма на-лредлриепеча.

Пншща

Не напразно той носи името
машина м
мегйосинкжт Джардари. Нет« ле фон се
скоро той минамаряаа да дада некои публични сеанси нто-.Пропвват Ул -ВясилЛевгааа Варненското общество ува-1
^ 25 Варна,
694-1-3
рани сме ще излита силата на
тайна наука.

-У

я1

%

696-1-3

Кнет ^ пйнлйо!

Секр.-Бнрник:

Продават се ш о вмот овд &
«дна фурна н един бшдлаяд мотан. Н*ир»т <*
чкгднекд нш| IV уч. Спорвзуменнв при Стоди^

Щ-о» «у-

Варна, 24 Август 1922 гад-

ВДРН6МСКЙ

рпющя I
1 ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Еж

Дсдианчгт щ една година 100 леша; ,
I 1Ш 6 медена 100 яв, >а 3 месеца 60 лш. *——

Телефон Па 221.

I ОбЯММ!
Г*3 яв «МП! с и
приставели по> 1 Iлев на духа.

Съобщение
Варненската Аениия на Английското Осигурию Дружество „ФЕНИКС*4 от Лондон, сжобара на почитаемата си клиентела че е преместила
1ниелариите си на ул. .Габровска" М* 36.
706-1-1
гт----—— -аееаа1
«"■ш тт. ш~ . -1 .к*

Продава се
В днага лрдддиото място от 900 ма. м. вжрху
В ето се намира Летния Модерен Театр .о
Приморската градина.
Споразумение при Васил В. Поппов — Тук. 707-1-3

рипаше Дйброкачепвея ЦИМЕНТ
ь чувалчета от по 50 кгр. от фабрика .Лев. при гр.
Плевен в склага на

Фстшжна.
КжрАжняов и Чешмеджиези.
улица .Малка Тжргозска**
11

'^08-1-3

Цвма ивиосид.

Билетите

КУПУВАЧИ КА МЕСТЯ

Използува А*есиу«пЯ — р. Стамболян е при
стигнал от Цариград да продаде следните свои
имоти: 1) Празно место парцелирано ул. Софийом и Габ;ов к* (на жгжга 416 км и.): 1)Празно место уя. Софийска парцелирано (50 кв и.);
3» Прчз-о место Булевард М^рия Л/изя(334 кв.
м.); 4) Прззио место ул. Сж§орна (444 кв м.);
5) Празно и*сто ул. РегентсКа (669 кя м,); б)
Три дюкени един до друг ул.Оборише. —* Спров*
ки при г. <^аи6олян хотел .Лондон' сутринта •
от 9 до 12 часа.
б-М-б-в }

Положението.

Н. В. ЦАРЯ и г. и-р Р*долеа отпжтуеохв «чара сутрин
та ра Софиа.
Снощи отпжтува и м-р Обо*.
СВОБОДНА БОРСА. Вчера
слея борсата на саобоанма па
зар се сключиха следните заел
ия: Париж 1380. Германия 13,
Лоиаом 784 - 785: Цярмград
103; Букурещ 135; Италия 785;
Америка 174.
Покачването не пжреостелеините велюти на софийската борса не моме м се обесим друго яче. освен, че се спекулира.

СОФИЯ 93 ддг. М-р Турммоя мярдаи
|Тв
вляния пред печата, че
вдллати ще б«дат
I. дмо бждат
п това доходи.
■

1чншж^вжвжл—

Л
СОФИЯ, 23 ав . Ог Нар. Банка се опровергава

рпемско семейство в Варии = ====—«55“

прием : ученички нз^пжл^н пансион. В каши се
говори немски френски и английски, сжщо се
преподоват уроци по горе казаните езици.
рвренгуално се приемат и частни госпожици, които
искат да научат езиците. Има лиаио на разполо*
792-2-2
жейие на пансионерките.
# Писмено споразумение г-жа Е. НвШГ — Варна.
-V-

НшшшнБжлгир.Тжрг. Банка

ХРОНИКА

СОФИЯ. 23 евг. По повод сжбранието на гл.
секретари от министерствата по чиновническия вжпрос. отнесохме се до угтргвляюшия м-вото на жимансиите м-р Мзнслоз. който ни каза:
Ко нференцията на гл. секретари се занима с
този вжпрос, мжчнотияга е там. да се нажерят ре
сурси. които да позволят ув личението на чиновн.
заплати, без тоад узеличе <• е да *>предизаика ново
поскжпване на ж*-во:а, което би направило самото
увеличение илюзорно.
В тжрее нето на тези източници, ние очакваме
да бждем Подкрепени от обществото.
Предееда телят на камерата Н. Атанасов от своя
страна ни заяви:
Народното ежбрдние ше се занимае с този
вжпрос.
Нашето пжлбоко убтжаеиие е. че саио вжвстансваване ма консорциума можа па помогне не чиноаничеавого. Др тогава всички увеличение на чимевнишките заплати ше бжлат нелостатжчнн

33 Виенския Пеиаир “* стятистмиятя, коАто работя емцито
,-св продават в сладкарница „Жари- ^
^
ие
Гноя" само до 25 т. м* включително.
|вжмшЦм-ви1мвииа ■ г

'■ ?> 1 «»о* В4В.

ЦЕНА 1

\

Аш. А-^о Кадиг.н. 12М.Ш-иш декрз. кшш.
Цемтр. СОФИЯ, уп. Легя 2. — Кяон ВПРНА Цлркгрядскх 21

основана от
ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАИ АП А
> Кеш ЯН пя. ХК.М.1Н - №ии ЯЯ 1Ш. 171.М.Я

ставитвли на трите Джржа^ни Банки
Сжшо 1вкл неверно е сж общението. че тези
блнки били отпуснели помош на своите чиновници
за зимата,
СОФИЯ, 23 аьг. Вчерм 3 часа слеа обед в клу
ба на журналисти Iе се ежетоа среша по анкетата
предложена ч^ез в Мир от г Маджаров по материалното ежетоамие не м-рн^е. начело с м*р Стамбог.ийски и приета от в .Земледел:ко знаме" с усло
вие да бжде анчежрано и материалното ежетояние
на б. вшите министри Мзвжоров. Тодоров, Данев,
Ябленски. Ляпчев. Малинов и В Ганев.
Присжствувахл: Борис Вазов и Ст. Коледаров,
като пжлноиошници на Маджаров, Тодоров. Данев,
Ябленски и В. Ганев.
Ст. Калжчев и Кир. Попов като п Ж ЛНОМОЩНИЦИ
на Земл. Сдюз.
Реши се да се дапе 5 дневен срок на Калжчев
да предстари пжлномощко, за' да се ежетави анкет
на комисия.

к Цариград, аридам, НюНори ДО киеиоаа а ярмицмлаа. градоаа а Итаамя

|ШИ1 ирежхсяия К1«Ш «I 111С1 Смммг. НШ111
а А»стрев, Аржемтимх, Ьелгв», 6р«ияи«, Кояуабев, Перу,
1
Рожжния; кореспонденти в всички джржхви.
ИЗВЖРШВА ВСИЧКИ ЬЛМКОВИ ОПЕРАЦИИ
на иай-изиоспи условна, като >

От телеграмите, които е* по*
аучеает от стренстао лмчи. че
н,ши» "'* н* чужмстрюжите
«^,1. ™
се джлят на влиянието на соФ"**- борса.
ЕДНА 1ЮПРАВКА. Брой 943
вместо датата, което по погреш
но е постеееня 29 август аа се
чете правилната дата 20 аагуст.
ДЕМОКРАТИЧЕСКА СРЕЩА
В четажртжк 24 т. и. 8 часа
салон на
■«черта 'В
X. Добруджа се устройва другарска среща между аериемсинте демократи по случай пре
биванието а грам ни на члама
от Ц«прализто яем. бюро Ал.
Гиргинов. Поканваг се асмьин
демократи на среща
ПРИСТИГНАЛ е за ревизиране
делата идейноста на тукашната
жилищна комисия инспектора
Петков който ще приема опла
квания против жилищни органи
ЗА^ХОЛЕРАТА
повод с«общението кя
некой софийски вестници че в
варантииата имало меколко хо
лерни случай отнесохме се по
карантинния Др Робея който
бе любезен де ни ежобщи сле
дното: Сжобших в гдирекциятз
на Нар, Здрава че межау п*.
тииците пристигналн от Руска с
гемия, една 19 год. госпожица
е констатира че е носителка на
холерни ембриони, която свое
временно изолирахме и като
бжде напжлмо очистена от тях,
едва тогава ще я пуснем насао*
бода. Останалите сжпжтиици
след като пазят установения срои в каоянтинатя ще бяджт
освободени’ До сега никой от
ижтмицигене а заболял а и но
сителката иа вмбриона е в до
бро сжстоя ние.

СОФИЯ 23 авг. За конфер. на междупарлементарния сжюз ожлгарската делегация е приготвила
материалите, които са нужни да подкрепят нейната
теза в зашита правата на малцинствата. Тя ш* усто
ява главно за безусловното прилагане клаузите на
ОТКРИВАНЕ на Ромжнсиата
| мирния договор, отнасяши се до зашитата (правата
граница. Вжпроса за свободния
, на малцинствата, оше повече като се има пред вид транзит на пжтиици през найчии издадени чекове срещу Италия — .Циркуляра* —
особеното тежко положение на Балканите от не- близките пропускателни пун
<* платилщ без предизвестя*.
разрешаването на този вжпрос. като се има и пред ктове на добруджанската гра
580 -7-8
^ , вид, че бжлгврекия парламент винаги еч санкциони- ница е един жизнен вжпрос за
рал с най-голема готовност разните международни живущите тук и отяжд бжлгари
Е, добре, ние питеме нашите
постановления, че той гласува тежките мероприятия, власти, защо те ие позволяват
които са в свржзка с прилагане на насилнически^- този транзит да става поне
мирен договор, бжлгар делегация с по-голямо пра-1 през Оборище, а карат наши
во и с авторитет ше отстоява правата на малцин родни братя да обикалят чам
на Кацакупмс и разни видове одри мас
през Букурещ и Русе. Защо
ствата,
предвидени от мирния договор.
лини на най-износни производителни цени
са тези разтакания, котата и
сега пристигнаха нови партиди при
Делегацията ше замине утре сл. обед. В нея тия, които минават през Русе
влизат: Н Атанасов, К. Малев и Г. Марков, земле- за Варна напр. се оставят под
Тел. № 334. Сжщо
делци и наро.-яиге предст. проф. Моллов и Марков надзор е Варна? Знаят ли на*
летви и бинзрм за новите
шите власти, че от тази мерна
66Впостройки и мото ефтени
И
демократи, Д-р^он.улов и Ст. Даскалов землеаел' страдат стотици хора?
и:1. Юрюв и Юр. Кодачед май- либерали.
[ Стиайаи опие на този тжЙ
г
У
тжрг. документи
касиран« и шконтирвнв на полици и други
,
плащаме и издаваме на чекова сращу ожлгариа и чужбина
емни и теле графически преводи
•••не кредитни писна
това по Кредитори* сметки по споразумение
гове по спестовни книжки с 6 на сто годишна лихва.
цмалма стоком служба: документни кредити, варенти и др.
ми а лева и чужди валути.

отшто швш наш

11

ВРАТНЯ ФОРТУНА - ВАРНА. 1

жизнен вжтрос. ние искане да
бждвм чути и ч»с гк* скоро да
се почне про .уехане^р иа влт*
ницн през Оборище, още по
вече, че Иомжиските власти не
правят иикакв/? спънки за овд.

- ---------А4 ...
Пл гплш мржаи м-Р ' те, но все още ме пжлно и с желание да прикрият устинат*
СО^ИЯ* 93 МГ.
ПО
°Р м.0
Иа. Кръстев. кйосето. вжзлоочзаежаа показанията «а
Томов И Н. ^АТ*масов отнесохме се Д
К
Костадинов за за оюра. за разпределяне ролите, за при.
Манолов, който заяви: вЖпроса се уреди н
^;ижзван€ „ влазяче а кжиита. за идването на Христо с к>
не заслужаваше тамоаа мутиудякаие от И личната и ар., като се старае па оправда-а «звбеси, че не бия

ЗАЩО общинските зарад
‘НИ
постоянно
мтчййз<с«:
продават на варненските гражд?нн др» бчи картофен и дре
бен лук, а частните градинари
едри картофи и еджр лук?
Варнеиец.

.

Бром 946

лдрненскд поий^

Стр. Я.

щвтезЗЗЗйЗЕ

каже

Сленг, нека си го каже отирито, а ие да
и|в смв , състояние да ежобщчи, че и ц»й
атакува този, или онзи пий-*-"—важни !в армаза'влетяа са открити, но за сега това ни е и«
Обществото е преситено иа подлости ажзможио » «-.терссз на г«~ктвието.
и
Иван кржетеш. обяс ява че п л-на нз уйийС,«о. „*л.
и шиидиии.
______
д
.. вечен» всички се ежбрали а фурмата на Ча«ев от гаето тр*г
За телеграмата, подадена
т
нали ^ отимт к*м кжщага на -избраните сн жетви, м*На
*
ПОЛ 1АН0НИ;:депутат от
сов ДО М-р Томов, зная че е вярно
*о
^ през ,\^ус*лата. стигнали во площадката пред кжщага
]
французцзта камара и голям изпрати Други телеграми И ДО останалите
Тук е бил оставен кйосето дд пази, а другите трима влезли
приятел на Бжлгариа, е! приММНМСТг>и.
ч
в кжщата. гдего се бавили около 2 и пол. ч. Котата излезли
стигнаи в трапа ни. •-н Паног
И. Петров носел нещо под палтото си. Минал з през\к-м.
ние посещава страната ни с
БЕЛГРАД. 23 авг. Узнзваме. пише в*К Правда. ; улици за да не 6*ват забелезани. Като стигнали на фурната
цел да проучи на местото набжлг
поавигелство нзй-после е отговорило на И. Петров дал на Ив. К^жствв 5.000 ле като му казалия
Голе™Г нота от * -ий т. г. и * отговор.
г и. п,^ _
- -„г
мически сжчинения. Придружен е от ^инспектора по *•лезниците .г. инженер Бончев,
МАКЕДОНСКИЯ младеж сгово р (Софийски), който на 17
т. м. тржгна от София с цел
да обиколи някои от потопе
ните градове в Вжлгария на
19 даде първата си вечеринкаконцерт в Пловдив с грамаден
успее Излеването на ма^едонски* химн про^зьеде фурор.
Сговора разполага с отличен
хор от 80 души, ржководвн от
младия диригент студента В.
Христов, а така сжщо разпо
лага и с отличен оркестр.
Вчера сговора даде вечерни
ка е Стара Загора, от дето през
Бургас най късно петжк 25 т. м.
ще бжде във Варна. На при
станището гостите ще бждат
посрещнати от варненските ма*
кедонци: варненското макед.младежко д-то и Зарнен. Благ.
Братство, начело с червеното
знаме на илинци и с музика.
Точно за дена и часа на при
стигането ще се ежобщи дошьлнително.

БОРСА.
Ссхрму 19 ааг.су 1922 год.

му не е задоволителен.
Вжпроса ?а понататжшното зжржаке
з^гария изглежда ла е ваче разрешен.*аа

куреш и Атина.
По сжшия вжпрос в-к .Политика“

3310 — 3320 173- 174 —
784- 788
1376'теб78510350 104 —
1330 050
I 5,8 - 580-22

ТДРСй Р^&ОТА
В кантора, дружество ил* при
манифахтурен магазин с 8 год
ишна практика като про..а«ач
адрес чрез Варненска Поща
за П Т
705 1-2
е средно

като

Утре ще предадем показа -цят.в- и«

Чачеа и Н. Петров.

Убийствата всред Стаиммака

На Бжлгария ше се наложи тжрговска блоко
за тоВа се водят разговори между Белград. Буотбе-

лезза, че бжлгарите са прегжрпели поражение в
Лондон, казва: бжлгарите са чакали, какго се вижда
около един месец и чак сега отговарят отрицателно,
Какво ше предприеме нашето правителство в
споразумение с ^умжния и Гжриия не знаем но из
вестно е. че тряба аа се г.ристжви кжм ефикасни
разговори с Бжлгария, а не с ноти.
БЕРЛИН. 23 авг. Праамтежтвата на Сжрбня, Гжрция и Ромжния са ежаещават аа
обявяване тжрговска блокада против Бжл

ЗАВЧЕРА след обед на площата а гр. Сганимакг. коте
то преминаваха македонските емигранти, които отиваха д
Бачковския мочастир, се беше стекло голямо множестал ра
ждани да гледат. Тук се намираха неколко етачкоизметщч.
На плзщаоа дойдох* некжлко стачници. Между едните и д.»у
гнте се започва спор, който се изостря и достига до бой.
Заиграват и реворвери. Наст.ъ-ва панчка. Стрелбата гроожлжака между стечмици и стачкоизмечкич. В резултат т*дат 5 дущи убити ма место и множество ранени.
Манифестантите македонци не са взели никакво участие
в тези кжрвавз разправия н не са дали никакви жергаи.

Обявление
Бр. 7023.

БЕЛГРАД 22 авг. Отношенията между
крал Алемсанджр и принц Георги се запли
тат. Прмнцжт става лр-упорит ■ саоита искаиия. Тон иска 1 милион французин франиа годмажо аа разходите си.
Забраната иа брата му да и« влазя в
дворец и да ие употребява превозни сред
ства го е оскжроило
се заканва иа краля.

много
бил

низанията* чДм! ожиа
ция
. ерпт ,Р
БЕЛГРАД, 22 авг.

и той открито

принуден за за„ „„„
Р

Солунския

^
кореспондент

На 30 август т. г., чу 37, по 5 часа сл- пл. в
помещението на варненското Окржжно Финансово
Управление, ше се произведе спазарязане по доброволно сжгла;ие| за отааване на прея,приемач «кг*,
кага м 20000 (цвадесе ТХИЛЯЛИРКГ^ брашмо м
жлеб, типозо, рандеман 84;,'о. Срок на акгтавкага 2С
пни, считано от датата иа сдобшението, че се вио
лата аоставкага на
конкуренте
Брашното ше а
предаде и приема
книто следен: по количество
франко вагон на Ж. П. гара София, а по «ачество
в склала на доставчика от Комисия от Окрлжмото
Т”пово Бо)°
Брашното ше се приема в торби
от предприемача,
които след изтраздзането им ше

на

белгр. в-к .Новости“ ежоошава от сигурен източник,
че гржикото поааителство ше допусне да се обра-

се повжрнат.
Залог се и:ка 2°/о за
които, след нжзлагзнето

участие’ в
на

спозаряването.

аоставкзта, конкурента

зува независима тракийска област с седал и ше Одрин,

требва да допжли I ао 5'е

След образуване независима Тракия, гржцките
войски, които са концентрирани на Ч<|Талджа щели
да тржгнат за Цариград, оез да ачгажлрйг с своята
акция отговорноста на гржикото правителство.

Сп.л «рячане.о може да проджлж^ и сд*й крайния опред*ле« час,
ако
комисията намери за
потребно,
гр. Варна. 17 август 1922 год.
1—1—710

Трагедията в одото
Вчера сутринта пребиваващи е на бани а града ни не
колко шуменски семейства си устроили една екскурзия с моторна лодка по езерото до кариерите срещу гара Аладан.
Там голямата компания е преперяла а веселие и гулай
целия ден всред разкошната природа.
Кжм 4 часа обаче. 9 годишното момче
Марашлием. чнйто илч. «.„атан ^рашли=, " у5“‘
натв, е |юии,:а ве се окжпе, обаче чайка ЧУ чу у.у,,.,,...

От Бюрото.

б-ий Пограничен Сектор

ОБЯВЛЕНИЕ
М 2909
гр. Варна, 22 август 1922 год.

десети*

п,н
“ на интересуюшите се. че на
ден °‘ пу7ликууачето на насгояшето в .Варни'

тжрГоско
|о скришом се пр^мжки до брега, бжрже се съблича и се
и“* П°Ща
3 Варненското Окржжно Фии0Н'
обрлзова I ТР“ * ■одато- "«тото е блло м„ого джлбоко и детето не- УпРа8леНче и
Кеманларското и
Козлупжансчо."
пожеиски
да
плува,
почнало
пасе
дааи.
Забелезаа
го
се!
Сетско
Обшннски
Управления от 10 до П I43“
ние впздстричето му. около 15 грдишно. което веднага се дажрл» е I пред пладне ше се п юузаеде гжрг по дбвроас'13?
еющ счедоводстао ко
респонденция, мЪрско ляжитеи «и^стае^^м “иейкГт*“*"»"^^*,^' с*гласи« (спазаряване) за доставката на около 10
вието и тя се хажрля след нещастните си деца в с^Гите во- КГР' ЗЗХар 33 около 40.000 лева необходима 33 Ф
дело с 2 годишна прак
на на Х0Рата от 6-й Пограничен Сектор 1 16, П
тика тткреи подходя ди. Децага са изгубени от очите й. 1я потжва всред ежоиераздирагелни викове и почва да се дааи.
18 погранични участЖЦИща работа в сериозно
тжрговска к ж щ а за
справка в администра
цията за Т. П. 704-1-1

аа!мт1!оКммтаСигйкдтаИ0^«?пУ'И Х°р“ и слолУчмт да "злия, не могли да оъжимт. 1я е'мжртжГгоу!ГИЧКИТе И" уси'
Труповете ка децата не са намерени Днес
™
тжреят с водолази.

Доставката ше стане наведнаж
кото колич«<^во ше се достави в гр.
ОКОЛО ' ч от обявеното В Гр. Взрна,
% 17 участжк (или в с. Кеманлар 1

Чуждестранно семейство

жертви ТТжжИГго7г1п^!3^ДКа се е Св*Ршила С три невинни
жертви. 1жжна трагедия на цело семейство.

Залог за
на захарта.

тжреи добра готвачка с добра
заплата, да се представи при г.
Мисон директор захарна фаб-"
рика, вила Григор Пейчев Евксиноградско шосе — Варна.
657-3-10

Продава и кжща

от стая и салон с жглово
место улебно за дюген'от
който се нуждае квартала.
Споразумение сжшата кжша ул. Араба-конак № 313

уч. IV.

671-г-г

1

варненско Окржжно Трудово бюро

гария.

Крал Александър
Швейцаоия.
Ню-Йорк
Лондон
Париж . .
Италия . .
Цариград .
^омания
Германия
Прага
. .
Биене
. .
Ь.-Пеща. .
Холандия
Югославия .
Белгия . .

спрямо

Следствието
по убийството братята Григорияди
проджджава.
Ежечасно се откриват все по-нови и по-нози полоойш.
ста и док.з.телст..,от конто се пот.Жржд.^"°« а,“ри " .
тове безчовечно и ошрепо престжпление.
Р
са заловените от
полицията четирма ортаци фурнаджии и гржнчари.
Известно е на читателите
то., престжпление. че еднч от пре^пи^чТе^прк^^т' „Т
ажршеното злодеистю. . ^угк се опитва,. «. отрич“
то джржат на дадената от по-рано клетаа. 05а«
намере
------ ек цаетаанн доказателстм ги принуда*
ла загоаорат ч

участието

в тжрга,

.

I

и то или вен*
Варна или
В С Козлуз*
18

10%.от фйн<*
■

Малонадаването ше стане без дроби от сТоТИа'
ките. Изплашанието стойноста на захарта ше стан
след получаването й е щаба на сектора в
‘
или в с. Козлуджа и с. Кеманлар и след провсР^3
та на документите от счетоводството.
д
Поемните условия и други книжа могат й*
видят всеки яриежтетеен оен и час в Домакинств^
то на Сеитора в гр. 'Варна, а в деня иа т*Р№
Варненското Окржжно Финансово и Кеманларск0
и Козлуджанското Селско Общински Управления.

иастояшет°

Разноските ло публикацията на
други
гербови мита и налози са за
доставчика.

1.1-709

сметка

От Явамикпоте иа СМ**1

Г.*"
Варна, 25 Август 1922 ГЯД.
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ЦЕНА 1 ЛЕВ

ВррД 947.

Л

<* 2800 к». и.
лозе я н*й хубавата иуГПШП 1НППП р°ртяа част .Смгипта',
I иДШк И!] ИвН* сжн^м близо до града и
м«1Г<*то, далеч от праха, иа коларски пат, с хубава
Ч'Ш*еиа вода и овощна градина при из-юсми услоч
Споразумение кйчшк №г 12 Попов
681-2-2

ВЯРН6МСКД

Днвдядовс.и вина
от избата на И9|раиия КОЛЮ ЕНЧЕВ
от Шумен само в питейното заведение
Теш-^он
?29,
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМЯЦИО <ЕН ВЕСТНИК
____ =_« _
а една година 160 леил
I Обявления: по 150 лв. мвадгвт с и
Ма)
приставени по 1 лев мл думи
за /5 месеца МО лв,; заI 3 мегейа 60 ле. ------- 1

акционерно Тжрговско Индустр, Д-во
„пейчев, пйтанански, ншовг
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(ДЕЦИМАЛИ)

от 200I, 300 н 500 кгр
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.ЖЕЛЕЗНИ ——
8—— ГЕРМАНСКИ
II 250. 500 ^ 151 кгр.
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„Почивка »* .
иа БР

ПОПОВИ, ул. Драгомоп 6У, 20

Положението.

в своя зашито.

СОФИЯ, 23 авг Последния конфликт предизаи.
к*н от гредсеттеля ня камарата Неделчо Аганвсов,
изпжнвз на пржч глан 6о?6 «та между двете крила
в правителството и в вжрховете на Землед. Сжюз.
Постжлкята мя Н. Атанасов се схваша че не
иели иишо дру о оСвен да дискредитира м ра на
в йната Томов, пя г> ма рави неажзможен за м р
и да откр е вжпроса 'зч коренн6та променя ежетава
на кабинета
Ог тук се смета ле се ликвидира с пречистване на кабин та от неприя.шг ните и противни на
крилото на м-р гр пседгеля Стамболийски, иде^гог
на което се явяв^ Н. Атанасов, а именно м-рите Турлаков. Манолов и Томов.
В компетентните зпмледелски среди, както в
парламентарната г, упа, т*К1 и вжн от нея не се кр «е
ммежлта, че с кризата в кабинета ше се ликвидира
оше тази е.ен з началото на редовната сесия на камарата.
Крилото ня м-р Стамболмйжи е взело всички
^
г
,
-МеРк:-'' *а ш осигури успех, обаче едва ли би сганало, като се знпе че Турлеков. Манолов и Томов
доброволно нем,1 да се подчинят на волята на м-р
Стамболийски.
I

И 1К1ИМТ1 и нситгд
I ШП1П1 |ЦШН

СОФИЯ 24 авг. Ьжлгар. репарац. вжпрос за сега още се намира в р*цете иа
правителствата иа
Англия,
Франция и
Италия.
V
_ .
/
___ Той е пред чет иа проучване. Глави,
репар комисия в Париж за сега проучва
в «проса за гермаи. репарации. Едва след
иато се произнесе по този вжпрос, ще се
асички>идове 13, 20 и 26
разгледа и б.лгарсиия репарац. въпрос
•кгр. от*гермаиската фабри
До като до сега «е предполагаше че
бжлгар. репарац. в «лрос е в прека зависика с весветск’ известност
„ЙНеша“
мост от разрешението иа германския та& къв, сега се смята, че българския въпрос
поради специфични условия, е съвсем отА ^ а ЛГР» РйГТй! I
М двпвн от германския. Поради това той ще
Д I АЬЬп Пс А|_1
51 6‘«°
разгледан отделно и по него ще се
а вземе
с веем независимо от германския
в прос решение.
Правителствените .реди все още запаз
ват оптимиз м г*о решението на репарац.
въпрос. Сведен зя та, които се получават
от Париж не са тревожни. Напротив по
тех може да се заключи, че Бжлгария ще
получи непременно ' дно пляно облекче
ние по репарационните пдащания.
V
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Лагер метил от прочутата германска ф-ко
= „ЗТЕНА“ =

■
й
М^всички видове лагери и специали М
тета иа фабриката >а лагери на аутоН
мобили под марка „5(еМа АиЕо I“, I
§1
„51е11а ДиЮ II“ и всички

1пр<най-износни цени
цр I 31И11ЯГ1ЯВ11ЖДВЯ1В МЦВIX ц.,ь;г-'.«м*ШИМ

1 Щв намерите при ^

акционерното Тжргоаско Индустриално Д-во
„ПЙЙЕв, ДДТДНДНСКИ. НЕДКОВН'
ЦВНИ. ПОДРОБНОСТИ И КАТАЛОЗИ
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ПРИ ПОИСКВАНЕ.

4-5

(следва от м. брой)

По този вжпрос общинските
сжветници ив блокираните пар
тии дават джлги обяснени е.
Особено по ажпроса с .черви
во.о брашно*. кзЛгобе Т9.»р
де много алармиран от кому
нистите общ. сжветници.
За зеленчука е направено
според условията достагжч«-о
за да може от производство^
в зеленчуковите об цински гра
дини да се задоволи част по
не от гражданството и да се
регулира до известна степен
пазаря.
За хлеба са поиска един пет
милионен оборотен» кредит от
правителството, което отпусна
такжа в размер три милиона

лем/а закУпванв н* зжрио,
3* „иипут,р.ието с този
кредит ежиетжт избра комисия
в ежетав: Г. Михаилчв, пом.
кмет и о®“*- ежветници К. То
доров комунист, Кр. Петко* де

или брашно.

мократ и М. Стефзиов щирок
социалист.
Комисията, (без комуниста сжветнкк, който се отказал да
вземе участие в ие*) закупел

брашна от мелница .София*
770 торби, от „Сила* (Девня)
1560 торби и от м-л-*ищ „ори
при гара Лавом 37Ю :ор

От.мр.мието ста« то представени мостри преглеждани
от комисията и от вещи лица
и експ'Рти брашн.ри и всях,
ла^аториа.
Следват обисмени, за причи
ните. които са подействували
за развалата на една част от
брашното — престояване поджлго врече на брашното в
склада, който е бил неприго
ден за целта.
Бракувано е 206 торби орат
но, от които 102 торби от ме.
ница ..Ориент в което са кон
статирани червеи, и 104 торб «
от мелница .София", в които е

СОФИЯ 24 авг. От Белград ежобщават, д°а"“™^"и0
»«
че ержбекия м-р иа външните работи г-н
Всичкото бракувано брашно
Нинчич, след като получил бжлгарския ОТ
е 13.135 кгр. Мелниците, сжгговор иа ержбеи. йота по вжпроса за чет- иасно договорите съ длъжни
ничеството, бил се измазал, че ще прагова- да си ™ ““"'т обратно. Но и
ря с Бжлгария за разбирателство по този “ ",'род«е
вжпрос и изказал надеждата, че ще се по- цели и за храна на добитжк,
стигне споразумение, ТЖЙ като отношени- понеже е денагурирана. На кайята между Бжлгария и Сжрбия ксе подо- Д0™*
то ще се продаде
; по 4—5 лв. кгр. В такжв слу
брявали.
чай община) а ще претжрпи
За пржв пжт сега и то имеино в време | една малка загуба.
когато е съседния печат се адига шум ><
Това е изложението на сжобявяване блокада иа Бжлгария се чува юниците от блокарвнит. парот ержбека страна глас за подобрение от- тии,които излеюхасиего тажрношенията с Бжлгария.
ве кжсн0Трябва да очакваме официално пот
ОБЯВА
ажрждеиие на тозц благоприятен Ьбрат.
СОФ^Й, 24 овг. Постигнато е споразумение за
, назначение на една смесена романобжлгарска ко
мисия, коя го ще заседава 8 Букурещ и ще се зани
мава с всички спорни, още неразрешени вжпроси
между двете стради а саржзка с Нйойския мир.
БЕЛГРЯЦ, 23 авг. Италиянския ц-р на външнрабо и з го е ;зл на и ал.* шаржа вафер в Белград
да заяви па г. Нинчич, че итал. праЕИгелство счита,

какао Сенжерменския и Трианоютия договори треб-

П родаад м една барака к даа шепрона с ограда от 430 ка. и. прис
пособени за склад на сено. джраастроутелен материал и др цели а,
ходмци с* срещу гарата. № на склада е % Споразумение сжщата бара
на всеки ден.
6.6—2—2

Дава се под воеи мос.
са-

тоягелна кжша от две стаи
и кухня в ул .Дунавска"

24 35

701—2—3

„ВАРНЕНСКА ПОЩА-

Стр. 2.

»«* *47

ф таидумите гробище. шо»®| «рми имсш * рса
в<* да бжаат точно изпжлнени. Италия тоже заявява, | вруги факти И обстоятелства говор*Т «яно за участието ма
че вжз основа *га Рапалския договор тя шв се джрзаджпжаните ортаци ■ тоаа престжплен -е.
веч* при
жи в тесен контакт с делегатите на Малкото сжг- !
които ям ни
Зерааме. че утре иеше
яашение и особено* с Югославия, даже в случай ко- ( С1*аат в изнасяне подробностите по тоаа убийство.
гато треба дзее възприемат нерии, или определена
политическа акция, за да се избегнат всякакви усложнения,

които

биха

могли

Централна Европа
Нинчич се напжлно

да нарушат

ХРОНИКА

мира в

съгласява с гледишето

ПАРИж, 23 авг. Тук пристигна ангорския м-р на

БУДА-ПЕЩЯ. 23 звг. Всички гарсони и келнери
стачкуват. Всички кафенета, ресторанти и хотели сж

Т95*п“г7-вл

^

рлтен срок з4 оиачме на
^
иията през текущата 1922—1923 стопанска гоо**
ажрвената ма:а (стоящ а) в общинските сечища
именно

затворени.
М Р Р. ДАСКАЛ В понекм
КОПЕНХАГЕН. 23 авг. Червената болшеаишка , яа „у
изпра-«т а Пазим не— флота в пълния си ежегав е на открито море.
ко «<о свенения по ус-ройствоСжобшава се, че}тя ще прави големи маневри то на армията и жаиддрмер*в финландския залив.
БРЮКСЕЛ, 23 авг, Белгийските погранични вла

ЕДНА ПОПРАВКА
В бр 946 от 24 т. м на

БУКУРЕЩ, 23 авг. Камарата е свикана на извжнредна сесия. Ще заседава до 12 сеп^-, През тази
сесия ше се внесат некои важни законопроекти, меж
ду които и гози за подобрение положението на чи
ноаниииге. които на много места стачкуват.

ве тника ни е печатано сбявлението на Взрненското Офжжно Трудово Бюро под № 7023. В тоза
обявление е казано
по
грешно че ше с- отдаде
на предприемач доставка
та на (20000) пвазесет х-г-

ПАРИЖ. 23 авг. Според в-к Та^ преговорите
между делегатите от репарец. комисия и герм. пра
вителство ше бждат кратки.
Делегатите ше се противопоставят на всички
усилия от страна на Германия да се разпрострзт де
батите извжн вжпроса за мораториума.

Е. Общинското сечиш- , Балабан-Теле". от Ш
декара, е зеилишетг на с. НоваШипка.
Искания залог е
пжрвото 15.000 ла. а з

;

ляда к*«логр*1И боашно.
Да се мете 200000

'

' Сгоюр- 54 *°*,° “*
мат делегати от вехчкчт*

24

от {

БУКУРЕЩ 24 авг. Унгарския премиер
граф Бетлен имал важна среща с Бра тияиу с цел да се постигне уния.
,Ер Нувел

ни" а.то-од^шнет^^гредба"'^^
прям «емегаего »я*е вервврее.

чв та годишното празантгт-зо
ше б*д€ оои ао ишо аит>ю

ежоб-

и бляскаво,

БЕЛГРАД 24 авг. В-к .Белградски Диея-

™ ’**л°! Прегокчжт* продал-

иик* ежобщава, че сржбсиия крал АлексейД*Р пребивава инкогнито
в
Мариенбад,
ГОЛЯМ КОНЦЕРТ. На 27 т.
дето се е срещал с чехекйя поедселател * и нея«я Оф*и_ Д кз .Нивяна републиката г Масарик. Между двама-

трагедията набрал Грягорняди.

Чл. 125 ог закона за бюджета, отчетноста и
предприятията е задължителен за конкурентите
Тъжните книжа сж на разположение в общи*
ската канцелария всеки приежтетвен ден и час
Всички разиозеи по публикация настояш то сл
м сметка на предприемача.
696-23

Секр.-Бирник: БОЯДЖИЕВ
Н
Обя

„

М 3603

На 0С1 жвмче мзп.клнктеяимй лист N1 7310 издавам от

^

щава, че малкото схглашение в Мариенстачката накщ^бо,
оадскага конференция се е занимало с фа* н*цпе > гиоми*. Хжжояо и
шистките заплашвания
насочени
против Сгв^нма п роя «джам ГоспоСжрбия.
; верите, след преговорите с

та са се водили важни преговори.

Документите за право участвуваме в тжрга ше сг
приемат до 3 чеса сл. об. съшия ден.

дрм 1922 гвд а 9 щ-|
обеа в Варна ма пазаря ела про*
ЗАЗЧЕРА р*ч*»стра преясетапм* сян——«о*» м Вввв.ии«, и-«-т1 д_р «рторч* ■
тетя г-н Стамболийски, лребм- ■
|. Ежж лт*6а яуктзна бршгюаа за ^ им. 2. Ьана ж?
вааат в грвва ни за имотно
о^ма ивщ-ипя 300 «в. у Езиа пржеявчка .Вермарел*. упо
деча ии4 сви.дкне в рестотрябвам 500 м. 4. Един кааос с мспшаст 1000 литри во

«итаите на Ла«монцит« и !
ЛОНДОН 23 авг. В-к Таймс ежобщвва, че в Добрудеаноте - 4>нл>1 Мое- |
коа V Петр Митеа.
Мариенбад било решено срока на. договора,
който I
БЖЛГЙРСКИ Народен Мор !
свжрзва малкою сжглашение да се* проджлжи с 10,
ски Сговор — Варнен-яна Клон ;
или 20 години.
у рейда е Недеда 27 и Понелапн-н 28 Аагует саон грели-!
ЦАРИГРАД 24 авг. Квяалистите запра*
циоиеи норсяи леи в нрргчаг,
тили в Измид 7 пехотни и 2 кавалерийски градина Начелата гбзчна аоудивизии
готови да окупират Цариград в «естаото аа орда пат адде
случай гмрците се опитат да сторят това. саоа .МОРСКИ ЛЕН* с отдч-

В»к

удостоверение ИЛИ ц*

Кмет: ПАНАЙОТОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ и. Морския
Оояор. В е-бота 9 часа пр.
плад «е г* открива • Офицерсио'о Сжбраиие в града ми
«нФеренцията ма Б. Н. М.

до Град Корк.
с\лг\лзР1 11 ->л.
г «к
г\
БУКУРо-Щ 24 авг. Сжобтавтт от Одеса: ежветите от този град се обявили за независими от Мсеква

ПАРИЖ 23 авг

второто 2003 ла а банкова
ни к-м*жа, или наличност

двесте

Паоь1ш "зз
г*
а
с
ПАРИЖ 23 ввг. Сжобщвват от Бордо:
грамадни и небивали пожари унищожиха 120 хиляди декара гори.
Много села в местностите около пожарищата са

контролира

>• Общинското сечище .Гирдана", от 3» аедг
Р
» зеижшето на с. Кя> рю-кйой, 3 ми ог гар
Гореи-Чифми:

*«• » "
о*™*"»
изложение по този ажпрос в
послаинишчата конференция.

сти отказаха па лапат пропуск и арестуваха Чичерин
понеже пътувал с нередовен паспорт.

се

06Я8/1ЕННЕ т 1924

»

вжтрешните работи Фетхи бей.

Целата крайбрежна област
Одеса.

Ц >|||ду.
ПнШпП»

и телефон
« провивт ул.
/е 25 - Вария.
694

СВОБОДНА БОРСА. Вчера
на с*о5одното т.тршиаяе се
с Кюзрю-кйой. 21 август 1922 година.
сключиха доста сделки.
____ ,
пад* стремглаво. Сл. обеа се
Кметството обявя <де, не ма 20 септември и 1322
си/ю тха сделки на 1050. Цд- ! от 3 до 5 ч. след пладне в общинската каниел^*,
гигрю - 102». Букурещ
; ше се произведе тхрг с тайна конкуремии» и

на Шаниер,

пострадали.

П УIII111111
ИлШ ЩЧ

1 салон Рони» «оннерт''лрИ учж1 тнето на Оперната левииа^фросина Греяизм. акомлачкрана
I

I
В миналите бройове на вестника изнесохме подробно
I
стите по откриване и задаване на зверски закланите братя
.

Ти» ~ ‘
Едни сааи облечен с плет ДО де 8. Бака каса 100 **. 1
Грн ранен лоднроаанн 60 аа. 1й Една гумена печеа с 4 тр*
6н 240 аа. 11. Ед^ аадбоеа т.каа за сладко 6з«д>ена 30С
ля- 1- Еан, анеи чумнеи 50 л». 13. Една черга аалнена 3
*■ лента н 60 сн. ширене 200 ле. 14 Един нрааат ажрае.
аунсозеи буноа 1000 да.
Наддаване го ше почне ог оценките и ааиитересуавикт
ногет да се аааг в гореопределеното наето, а определени:
*еИ и час и да наддават.
ГР варна, 20 аагуст 1922 гад.
713-1-1
II Сжд. Пристав: Д. X. ИВАНОа

Обявление.
На 29 тото в 9 часа сутринта в кантората нг
Хр. Ив. Чимширов уяииа Малка Тжргов:ка вжв
ато.н, ета»• «яд и1«тролчагя бамчл ще се прондяеде пу6_
лмчви тжрг с а вжз мвддайне зя продажбата на около Ю0М
1Л*«Т хяшцм) празни самдаии и 90000 (три*#**’
_ кошчета, приспособмяи зя строеж.
| Първоначална цена: за «дии СВИДЖИ • МИ - **
За участие ■ тжрга купувачите внисат 5 на сто ЗИ°Г
Г«мините условия и образци жг«т да ся видяг шсечм приежтетаен ден в кантората на Хр. Ия. Ч.тмширов.
715л
„
АЖЦЖЩЙ ЙЙСТНТУТ Я ГЛЩИМЛ I ГР-

Ш|ДЕШ*М
тр- Варца. 22 Аагуст 192$ гадела.

БОРСА.

Управлението на Джржааиия Институт зя глуии**и »
гр. Вярна ежобшааа на интересующите се, чя ия 4 С^теж
•ри 1922 год. в 10 часа преди обед в помещението на Вя?“
п^ГГцейскГо^Г И"' Кк’*“н01 " И4
1 } Ш^ц^а
Окржжно Финансово Управление ще се произведе тжрдоброволно сжгласие зя отдавания ня предприемач *ост1'
Вчера беха разпитани две свидетелки които дадоха поЛонто.Г"
Имст*
799- 792 «ята на хранителни продукти зя пансиона при
казания които потвжрждават показанията иа Ив. Костадинов
Папи«
1377 - 1380
тут за срок от 15 септември до 51 декември 1922 год.
^
относно задачата иа И а. Костадинов да цази отаки чнг«та.
ИтПГя ' '
785
787 - I
Общата
сума
на
предприятието
ахата
иа
около
445»
Полицията провери показанидта н. Ив. Кост«ц,ноГкойто
Ц^Ца
10 60 102 50
ла. или по групи:
сач отьеде полицията до кжщата иа закланите брат. и иа сар'
126
1281 група бакалехи стоки 2001650 ла. и група аеЖИчу“1
1140 1170 и варива 14380 ла. III група месо 10000 па.
^и”™. ПОК“"
* 6ИЛ И** ^ЖСТ“* "Р»
«•
Герканяа !
633
640Проатриятието се отдава канело кли по грута*.
Останалите двама от задхржаните а именно Чачаров я
-2!
залог 5 нд сто
За правоучастие а тхрга се
дке?е7Р0В ™ “ 0Ще Р“ПИ,"НИ' том «РО*™» ще стане
Б^ещ,[ 1_;!35
стоАюоа на предлркатиато.
X
Тхраоатте книжа могат да се мдат
Избегваме да даден техните пжраи показания за дя не
■■а^кмшеларнята на Инстапута. ух
ги приповтаряме в последствие наново.
Бсдпж . .- 1310—
Дадените от чекмеджето на фурната мярвам банкноти
««мерените такива в Ия. Костоя, ---------------- «храаа
712-1-1
От Управа, на ИнспО ■'
Соф|» 13 авгусу 1*22 го*

Ки^аХ^

-в

Год. IV.

Варна, 26 Август

1922 год.

кро« М*

ЦЕНА I ле»
■ИМ

варненска

П0ШН
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

МвмммТ! м една година 180 лева .
|______I >а б месец* 100 ле., за 3 месеца 60 ле.

г

Телефон ‘й 221

1Я: по 150 ле. *ввдга< ? ч
пристллскм по 1 лев на дума

! КУПУВАЧИ КД НЕСТА

{ Използувайте случая — г. Стамболям е при• стигнал о- Цариград да продаде следните свсм
2 ичо1 и. 1) Празно место нарие-ирзно ул. СофииОО и Габров ю (на жгжла 416 ки и.): Г)ПроЗ2 н > мест» у.’. Софийска парцелирано (50 и», и.):
♦ 4) Пр!3 о ие:то Булевард М’рия Л,из* (334 кв
X *•). 4) Празно месго ул Сжборна (444 ка. и.);
5) Празно М'сто ул. Регеитска (66^ ка и.); 6)
Три дюкеми един до друг ул. Оборите. — Спреа*
ки при г Сгамболям хотел .Лондон' сутрента
0.4-6-6
от 9 до 12 часа.

]
<
'{
■
]
(
]
<
\
(

♦(

Д-р Панайот Ранков
не именния си ден 28 т. м не ше пр иема посетения
723-1-2

\

Революция в Олимп.

победител ИЛ победител

Балкан,

Лондон — Кристал — Хаберман — Шуменска би
рария —блатна Котва — Грозд — Морската гра
дина — Торино Булевард.
722—1—2

Международен рджки^
ПАНАИР 36 НОСТРЛ
ОТ 3-10 СЕПТЕМВРИ 1922 ГОД.

посетете

1И1)11|ПШ II

зттш

Панаира за мое. ри. на който

ш - бх,

лат изложени всички пжраокачестзени излели*
разпределени а следуюшите .рули:
I) С‘аонтино индустрия 2) МсчЕлич^ска мнлср^я,
3) Електротехника, механик,, оптика, 4) Длтгкена индустрия, 5) Тексшкнатлустнио, 6) Об
лекла, 7) Галантерия, 8) Кожи, 9) Сттлкло. пгрцелан, керемнка, 10) Художествена интустр' я,
II) Химия, 12) Хранителни и земледелеци „ря.
дукти, 13) Музикални ннетромепн, 14) Играч
ки и кукли, 15) Хартия и канце .арени потреби,
16) Бижутерии, златни и сребърни артику 1 И И
часовникарство, 17) Хирургически инегрг.м. н и,
че тис и операционни салона, 18) Специална из
ложба на подкарпадска Русия от Чтхосла«ия,
19) Специална изложба ка Украинската сдаетска република, 20) Обща група.
Посетителите на Международния
Пражки панаир се ползват с едно намаление ог 753', за виза и 33°/о по железниците в Чехоглавня. За йа
се ползуват от споменатите облаги, лицата тре
бва да се снабдят с паспорт и легитимаиионна
■«карта, която ше се издава от консулството.

Варненски Клон в **пението
си дл пЪгтулдризкр* идеята и
любов «*и морето. урежда в
Неделя 27 тото сее* градици
о**п . Морски Дом в Чорсметв грипна с следната програма,

'

,
;
(
(

Продават се изиело и поотделно. 1 моторно кодело, разни назжбени колела и лагери. Ключове от
разни части на машини. 3 валца ог лакирана машина.
Железна ажека от резачка машина. I ри железни

Г

тржби за мотор и много други части необходими за
разни иашини.
Споразумение П. Преславски, Депозит ..Султание"
ул, „Левски".
684-2-2

п л т1н и н
Познаващ манифактура и преждарстао
Служащи за експедиция и амбалаж тжреи Яки
Д-*> за Международна Тдрговия и Индустртя В
711-1-3

Отмр,

**»—* —нявГаим! ряш с«

ь Реам

1ДВИВ 110*1— .(И* — В
та ГIIиакм чВарявм Лр
-ви МутаВ) 3—« ч ома пд

ОТ Рус
Легмомм От 4 — 3 часа са

па

з гмм
игри
градим* К1КДЛЯММТ У

СОФИЯ, 25 авг. М-р Турлаков направи следните изявление Рвнз е оше да се говор ч за увеличение на чиновн з-плати Какго сжм г > заявил вече.
ний сме с вж^зони ржие, покато не уредим заджл
жегията си прямо чужденците. Н) ра.бира се. ний
сме се загрижили за чиновнишки вжпрос и тжрсим
прихоги, от които па можем да подобрим положе
ние-, о на чиновниците, без да увенчаваме скжпо
1 ияти, зашсго. ако е вжзможно, една или две заплати,
ние сме готови дч им ги дздем. но кзкво ше им
псмогне това 7
сжсбшението на еди;, утринен вестник, че меж
дусжюзмишч ги коми им б
а поискала огменението
на закона з^>грудората поземвлма Соблввнгс е из- |
миглиЦа
Нем I ни до пс д бно. но и закона е вече
почти иапжлно пр гожен.
По репарнииоиния вжпрос за сега нема нищо .
ново.

морсввта ?*«•** • <:•—но у ре
^“т*мосл^'то т го * <я
6 Фа«*.тио шедсгви*

от 3 — 4
с те л пладне
4 кмиечдеограф < а
сви >к,тв» в Летим*
а>р ся I ч след пледяе
5 Бал Мт

еЧАСА

тор

■п

■ ■М1

Пра а цаямя лом.
От зеч. м «мдм в* *
I. Раиодед с моторни лодки и рей
т«л»лал* сточщитл
»отм «орвА«
в Ж Явгуст при добро
^ Д>|ДдП>
Адегрм

.

Картмимв тяоябш и* бжд-врсшнв
■удоияицх марикис^и
4 »>и4*р<*а и*яо*«а
3 Павитмои е ч-рс.а леио в во

„дол ат.
Лмлии
т Нрсдам^в

ив иорсаи лгвамвпя.
«*р1ини и др>ф
с .омфеп*
9 Морели $ар
!0 Райе и. беХГВАСВХ огмйове. ввр
тш.ги се фигури
II Крал в 2 чесв след гюл

От м»р Р. Даскал зв не сме по .учили напосле| 0ЖК никакви РВЖ> И гжо^щения
Около СП‘ р 1 Н. Д-аНе1 ОЛ — мини тжр Томов —

Гр*.
гчою поехи^Гя.
В еатврев.тно еоземлв

I

« да оп>^,веечм>рето да оДи»
ие"
брегове, да тир**.
еорелото радчовк.гче и «влия %
яушлт» «а .ъ+пшгт-кц не-.отш* сл
*ф*мш*** я*ии "•« « с«вт* мм

т

1урЛаКОВ*Пр ДЖ ’Ж I И аз може ат Н- г*м доволен
от ф. рчага Н1 уо ж ;амг ! а вжпрзе^. обаче не трегГ
оаше па се вдига ш м за нинекви дреослии. Бюрото
на И р. Сжбраиие не требаш* да подава своето писмо.
и

___ ____ ча и* ежбулемма и слимателви грв»

»ор а чес»*ите двдачи

па тжп оеа
какви поспеастаия ше има конфликта — м-р Турлаков п оажлжи: никакви.

«внмн мв олиото ни Отечество,
и шг^ вжлгвреввтв ^шввтв*

пима мислите, че ако се отнесе вжпр са в пародното С*бранне. то ше. се приеме сключената
спогодба 7
/

бжягвреното с*рие пвчмв » тупти
•
чр*, ,^мтв води с пул
С*
^ просветен
•СИЧ~
Ски»
ум прозре спарете,

Дчи ако част от зем/ед група с» солила[ измра
с Н. Мтана ов?
— Тстгва отговори г. Турлакол, като се усмихна. опозицията ше р* ши вжпрос?.

непроменена, вечна »<гян*. че ма
роя чата бждиина леми на големите
водни ажгища. тогдвв бжл-врима от
жрсеи от сте“
врите предрвкжджии.
отреден от ,,Тмхия бел Дунав* м
.Нашите вековни топли морета- ще
стане сияен свностоетелем. честит и

и

'

, .

_

СОФИЯ 26 авг. Жилищния инспекторат

Машинни части.

1

пред* маяка < "т>
2 Ьеседа ма мим

СОФИЯ 25 гвг. Яипломет» ческото тело в София чрез своя ллАйен изказва сжже?ения*а си пред
бжггарското пряа гелство че Дипломатическото те
ло е лиш но оа се сношава с м-ра
на
вжншните
работи поради постояното му отсжтсгние.

___ __ .

чЗШ1МШВ1НН1 699-2-2 ■■■■■■■ШВНВШ

Прстжпване веднага.

СОФИЯ 25 звг
Члена от международната ко
сия г гриф Шериз» е неправ <л пред членове е
глаина!а репараиионна ксмисия в Париж обшир?н доклад по финансовото и политическо полсжение на Бжпгария н саржзиа с исканията на последнята да й -те паде отсрочка зя релараиионните
вноски

Бжлгарски* пжлномошен м-р в Париж г. Савов има свиждане с граф
Шеризе по вжпроса зв
репараи на Бж гария и се информира вжрху раз
воя му.

НОЙ Е 31-31?

Индустриалци,

Китим I ■••1(1 няси
Згм»

Главната геп^рзиионна комисия след като ежбере сще някои лснни и в свркзка с сбаюто ре
шение. което щ* вземе по р>епараи
проблема, ше
реши окончатепмо вжпроса за Бжпгария.
Това решение се очаква не по-рано от средата
на н-ц Септември.

7
Огговор ше получите утре в локалите:

Положението.

е започнал изработването н* нов заионопроект за облекчение на жилищната иризв. Като основен принцип на бтдащия ва
кби за облекчение на кризата ще легне
принципа за нормиране
който ще се приложи
дюкяните.

наемите, принцип
отново и спрямо

Друга една цеп, която ще се преспедва с бждащия закон е да се поведе борба
с сижлотията, която произлива от високите
наеми. Законопроекта ще се внесе в кама
рата преа септемврийската сесия.
СОФИЯ 25 авг
От правмтелст. източ
ник съобщават, че м-р Стамболийски тепеграфически е уведомил
редакциата
на
Земл
Знаме“, че изпраща пжпиомощно
на Ст. Калжчез да го представлява в ан
кетата. Заедно с пжлиомощиото г. Стая-

нвЧиуннла >с« ча мерете, весете

горд с обилно И «еив-си-о бла-оежегодния
Звпмшет* се м членове в Б Н
». зговор м обща от«чествен«
ами
Посетете .Морски» ден*
Волни лов(вртвоввни* са приемат
: благодарност

>Т 1ЯТЯ1Н1 !мш
к ЛОШ

»ИШ11а

До 600 лв.
ажаиаграждеиме
ше получи, който посочи след
заемани* ■ цеитжра на града
2 стаи и кухи* или стая. кухня
и мазе за двучленно семейство
Сведение редакцията на .Варза К О С Т Я.
ненска Поида’

Ппатикц» ,Гутянберг*—Вариа

.ВАРНЕНСКА

8.

Подобни
______
били дадени от а рита Ово», Ц. Ьаиаяоа и

царите Томов, Мен оооо и Ту|Н*о»юо.
Кого абсолютно условно м започвана
лостовиното присястшие ив
на анкетата
Зомледелсчия сяю! щвяо да иска предва
рително публикувано в полата дакнарацито к имотното световни» на всички лица,
що бждо анкетирано.
чието сжсто*
Вю изп ялиеииато иа това ус повие ив
щело даже да се при стаява да конструи
раме на аинатна подай си а.
Дали а надала иа 27 того, аа косато е
олредаяаиа атората сраща между палиот тия иа а-рите, още
нощниците що со ■
но о ивоостно.
СОФИЯ, 25 евг. За двете тенденции в камарата
нека вече месго и тжрличхта кежту тех. която при
криваш? действителното положение е веч- изчезнала.
С рекочструкоияп на кабинета, от който кри
лото ма м-р Стамболийски ижа да измести иеулобните нем/ м ри. като на техно место влезаг Н Ага
наела. Г. М 1ркоз и некои ог-много бройни те кандидзти за министерски стол, е свързан вжпрха за раз
турване на камарата.
,
Вчера един народен представител, който позна
ва попож-ни-то, заяви, ч* Турлаков. Мзнзяов. Томов
ще изпусна! кабинета, а заедно с това ше се разтури и камарата, като новите звкоиопвт. избори се I
произвеазт препи окржжчйгс и тревогите
Сторел
него това положение • вече непоносима и требва пв |
а ликвипирз в езно. или друго направление.
Пжрвата работа на парламент, група, която
г

ще

се свика велнага слел завржиннето на м р Стамболий ки от Жеиевч. ше бжае па разреши криззта в
кабинета, .а което като повоз ше се вземе оставката :
на м р Обзе.
СОФИЯ, 25 евг. В Невр-зкопсио положението,
върху ксе о поелчаните случки хвжрлиха етма печалнл св тлииа. проджлжача да е твърде лошо.
На 9 ааг/ст в с. Кормиш е станало нещо
неаержгно:
властите нзпадзли
и обирали насе
лението. ГЪ тоя повод в-к „Слово" пише; .Ние се
въздържи* да изложим фактите, зашого все оше,
искаме а? «тервчме, че вжтр. м во ше вземе бележка
от преду реждението на обшеста. мнение, което е
огорчено ог злото, шо се шири из страната.

н. В. ЦАРЯ ■■мря ням 4 !
СД. пя. е ермел на аудеици,
I
депузеаия от ловното *-ю .Св
кол-, която му е поднесе* *
каната за участие в левни^'
тжрязестеа.
Н. В. Царе е проявил *« 1
интерес нжм урежданите
жества и е изказал желани* 3,1
се срещне днес с председател, I
ня д-вото. за да се осветли оиа I
ажряу меком пеаребности --1

И*И" На*27' август, гшрчнт ми на сябарв. сбереи пуиит на
знамена пред Юнашкия салон.
всички ловци с Дружеств*
След това шедс. потегля на чеиз с знамето и музика до местото
иа бъдат*** лояен дом в Варна. Полагане ио’0оювюм камжк на дома с молебен при участието на духовенство го и
катедра/миз хор на г. Ал. Коъстев.
След обед от три до 7 часа стреткоаи и спортни сжстезамия • когодруиа на Варнеиското Колоездачно Д-ао.
В понеделник на 28 август Са. богореемаа сутринта
продължат състезанията по стрелбите. След това *це има
изложба иа гиродисти кучата и най-дтбрите от тая ще бадаг

тех.
СЛвДСТВИЕТО тю убийства
то иа братя Григорияди влиз.
което сме принудени да пракратни временно
печатането
на поаробиостите по него, и
да ^*е пречим ие добрия *у
та*.

Г'Рв' След*"обед ще има гради* ко увеселение а прннорстата
ай и кжртяи г
градина и любителски стрелби иа
протежение на морския боег.
име
излет
с
моторни
лодки и ииноСВОБОДНА БОРСА.
На 29 аагусг
н-хщи в ойоячоста на Варна, а вечарт*
Лоена Вочор * Летния Общински Театр.
Диес след в борсата на смТогава ще бжде изпълнен за пржв пжт масша на Вар.
бодиия пазар се сключиха сзм
Лошо Д во .Сокол* от кагедоалжм хор. те*ст
првшедв- ли ери омаамгяа иуреове Бер
теля на яари. лоено дружегтво г. Иа. Сокачев, а музика от лин 9 — 9ПЙ Вйана 002; 0*.
га 605; Париж 1365; Лой»
итвестння наш музикант г. Ля. Кръстев.
794, Италия 785.
На 30 август изпращаме на ловците.
През цедото време са ан^аяирвни двете военни музики..
Лоеното д во „Сокол* ни тОсвен това д-вото .Сокол* е взело всички мерки за запазобразцов г ед и дисциплина. Назначен е за главатар на яли да опровергаем пръснала
От злонамерени хора слух. т
сжбора лоеаада ф Ником Намалее зап. подполковник.
•между него и Бълг. Нароя*
_
~
~
П_____ “
Морски Згоеор имало недора
ГйрНИЗОННО ХлвбОПвЧвНИб” ВарНД
зумения и триения по пояс*
че
5. Н. М. Згоеор /ре*лае
—■ — ■ ■*
— 1
‘
своите тжржестаа с цел да пречи не ловците. Аюто янж
че двете оргвнизвцин дтйстщввт в пжлно сжгласие
.»« 160
ТИТ — оезрушктвпя м» Еру
Комисията по Гарннзоиното
хлебопечение в
салим довечера а яаяа • тваВарна, обявява на инт» ресуюшите се че на 4 Сеп
тжр К. Ранков бенефис н» *отември 1922 гол. от 10 ло И'У» часа прел пяаяне
в Варненското Окржжно Финансозо управление ше Зл.
ВЧЕРб пристигнаха окопа-ЯО
се произведе тжрг по доброволно сжглзсие за до
дуем лааци от Хасмоео. н
ставката на (100 000) сто хиляди килограма брашно
Т,- Паяарваик. С диашння су
тип .Рандемана 84* за нуждите не
Варненската
-се омекват м
Гарнизонна фурна.
стигнат около 200 души ет
Приблизителна стойност за поставката около
и Драгоман.
аожеия лосращ.
700,000 лева.
Спе
гостите и <М грижи за шега*
Зплог за правоучастие в тжрга 5“/, от прибли
ваната
им.
зителната етоййност.

Обявление

Е

НЯ 27 Т. М.

Поемните условия и опиевнието на брашното
могат ла са разгледат всеки притжетвен аен в Вар

СОФИЯ 25 евг. В миниег, на ажншните работи
вчера е получена телеграма от правителството в
Влалиаозсг ж, в която се протестира срешу интерни
рането ма руските бежанци от Вжпгарня.
8 теле
грямага се "Напомня завета на Цар Освоболителя за
братството м-жлу Русия и Бжлгария.

„е цептхмярм
Наманарсао -Змаврс*0 у№Г*2
ние ше има Общо «ежиред
но ежбраиие с ааатеи сиеаан

ненското Окржжно Финансово управление и Гар
низонната фурна ул. Македонска Ти 1?0 .
Обгербването нт книжата и публикаиизтга на
настоящето са за сметка нз доставчика.
716-1-1

иАРИГРЯД 25 ааг. В-к Якшам ежобшава,
че
великите сили са дали на Турция гаранции в сигурноста ,на Цариград срешу едно евентуално
гржцко

ред.

От комисията

ПУБЛИЧНИ БЕСЕДИ. Пи
сатели Людмил Стаяно». тост
иа града ни. чут
Ле-ния Театр: 1 На 26 аегуо

II Варненски Сждсбен П; истав

ОБЯВЛЕНИЕ № 2865

нападение.
ЦАРИГРАД 25

ХРОНИКИ

Ловната органюадая а Бжлгариа е една от най-големинай-силни спортни организации, «сято за щастие жаготе и
га до сега ие е заразяван» от партизанспо.
Съборът ще грее 3 дни и ще се изпълни по еямя пред
варително изработена програма.
Iяат яз П5ИСТИГЯТ гостиДиес 26 тото събота.
спо ___
те лоени от всички крета 1 ие церстеою с оръжия и с кумете.
шествие ло Юнашкия салон с знамена и е
Ще
стооййи реаиии. Слаа поето «е бъдвг разкварткроааии лее*
ците жжго ще бъде* на брей поаече от 4 хиаяаи ярми.
Ваете сж всички иерм». яноо гасти+е да бкдат иеста-

ааг

В-к Е4>

2.

Т. Балкани"а",*,
ОМ ООбщавд, ч« между Цариград и Аигора
бмпо постигнато сжгласие, според което
Турция ще мека
тракийската
граница да
включва • Турция планината Странджа.

Ц
На оснояаиие кзпжлиителчяй лист Н> 10736 издаден от
В*РН*Я- Оараоаеи Сж, на 24 юеий 1922 год. а долза на С.а«г, Н. т«и.тоя от Вязнз прзт., Хюсеин Мтхнедоя от Варна за 11123 лева обяа.ин. че на 29 аагусг 1922 год. а 9 ч.
"Р** °«*д • Варна на Твбах.ага щепрзд,»«и следиита имо™ *** длжкння, Хюсеин Мехнедо» а нкено: 1. Една железяа

Сжщия в-к ежобщааа: между Италнк
м Гявимя бмяо
посткгкатп споопмявмия
N гжрцмя Оило
постмгмато споразумение
»« уреждаме иа М. Азийскмк вжпрос.

2 пЦн
П0С,“'<,Гк1в"1 •Леон"
“ I
, л^в*' 2*
И
тррби брашно оценени зе 13001
лв. з. три томя джряа зя горене оценена за 1500 лв.
Н.»да.а»ето ще то.не от гцгнкнте и нагоре, а заинтересуааните иотат да се ааят а гореопределвното место, • «т- !
редалений дан и час и *• наддчват
гр. Вврнв. 21 август 1922 год.
721 1-1
I С*деб. Пристав; Н. Д. Полипски.

ЦАРИГРАД 24 мг. В«П|ИИ(И успокоени
ето. моето иастжпи всред тукашното насе
ление все пан сжглашеискмте военни иачалммцм имат равни военни прмготови
телми мерки и усилват
ааблаговремеиио
поамцммге, раместмт
сти и лр.

че-

то

II ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕН ПРИРТАВ

I

ЦАРИГРАД 24 ае Вчера ■ пристанище- , ^
Хайдар
паша пристигна
мталияиския
„

транспортен параход

•’Р*"Я-____________ ._______

„Корселиии

и стоае

Ькгл

н« астмаание определението издадено от Варненсяий I
м "*рт
г >• проя»ж6д к» д,ижикн- ,

; « Тзо^гУТЛ«2 ?ЛЛ'аГа То00'’* т- Жиек°яа °6я.«яеи -

, м

н. V

| недел,
СЛАВОСЛОВИЕ
»»
СЛОВОТО («гледим.*^
гярска култура. 3. АПО-ЛОЛ
! ПЯВЕЛ
(характеристика, *
I един ярнсгианЛн фаивтик) па
1 чело 6'/а ч,с‘ •'«Рт*-

’„^^«<»ворехо.с0я«кри„Т^1590 лж2.Ед-

БОРСА.
1923 год

Сафм* 25 ввгусу
си*ейцаряв
Ню-йарк
Лондон
Париж .
Италия .
Цариград
Ром
Германия
Прага
Виена
Б.-Песца .
Холандия
Югославия
Белгия

3350---------------

-----------

802 - 803-1
1365 -1330 '
788 - 792 101135134
95С

-с _6!?а
т„„ООЛСОТА

I

шг

ТДРСЯ РАБОТА

; шт мм аржкгп .е взри. |

Зе п,-»« пет ■ 5ж.-г«;„ч ще се ежбер.т азецлге от :
1
х енжйянрено з» 200 л». 6 Две вупнчви сгжкч_, Варненска По“!
пеяат» гтречв. отвчизирвни , ,огн оревчнзвцин на 27, 28 , "еи’1 " °"дко г» 40 яем. 7. Пет корнизи з» пердета з» 150 ;
п т
705
и
ввгус •« греда ци.
!
* Авв тенджери ямайпчрвии за 50 ля. 9 Един нйеявт жв- •
■
е
Ояборкт в аврнвеееяо на Вари- организация „Сокол* ; лезен ~ «нгиийскн с принадлежностите зв 500 пя. и 10. ЕдняЦУЖДбСТРОННО СвМИСИВ
поя »юф *д«»» а утрввктядиш съвет ня ловнета орпчизв * чергв ве.чяия с три плата за 150 лай
1 тжромйфй гОТввТв с ДА0Рв
щ« те В «лг»ти».__
_____
тз*^»и»то щ» ПОЧК» от оценнмтв с 5 н» сто н»н»л»Цвята мв събора в м се с «берат пръснатите пв всич- нив " *вим'во««оввкитв мо-ат п* Св яввт в Торвопрвдедвжио
днревтер авивмв В!*Пейчев ЕвЯВ краище на ровкнвтв доаци и с едно таи ■аги , щ 3*.
“Я и ч.с д. наддават,
■“*
рима,
рикя. (ИМ
има Григор
I рт"»К 1 —
саидвтвДстувкг пред бжлтарсмото общество сивата ае дее- ^гМЦми. 25 август ,922 ,
| «„негре лого шосе — Вариа.
II Сждабан Приета*: Н. Д. Полмискн.
ч

657 -3-10

. в

4«м».

Варма, «У Аагует 1—Ггод.

шиш
*

ЦЕНА 1

вашенска

* ЦИ1Д—II циаатакиоман мстук

т уг>йгг°ош.г,.т-г«т.7Щ

Промдмйшо |>аАсЬ» *6цща. Уяр—I

О^Я^ЕНИЕ № 4192
гр. Провини», 1.8 август 1922 галиш.

______ „Тя*** * гм.
ла- «мит. с. м

М 94».

•

Обявява се на интересующите се. не се тжрги
дх-Т^вчик ма 150 куб. м. джрза за общинското упправление и 300 куб. и. за училищата в града —по ,
доброволно сжглзсие
Ж**лающите да се явят в общинското управле
ние на 23 август т. г. — 9 до 12 часа пред обед —
кждето могат да преглезат поемни-е условия и да
направят сжгдащснието.

697-2-3

•г М. ЙИ11ПЧ.

ДФ Панайот Рамков
именния си аен 36 т. м не ще приеме посещения.
723-2-2
септември полевия гжржмен гли нарши Пил-I
8
иа 23 т. и. а ч.
судсии ше посети ромхнехото кралско семейство
***'
На тази среща ремхнеккя печат отдава голя- н.цежд. гоидр,*е«и от а,ма важност.
рвтаря г. Драидар * прмдаор-

Революция в Олимп.

ВИЕНА 26 август Канцлера
З.мпц.л
внезапно напусна снощи Ьерлми и вместо
да замина за Рим, днес се вржща в Виена.
Парламента се евмкаа идУщата седмица.

победител и-и победител

?
НОЙ Е 31-31?
Отговор ше получите утре в локалите: Балкан,
Лондон — Кристал — Хаберман — Шуменска би
рария — Златна Котва — Грозд — Морската гра
дина — Торино — Булевард
V
722-2-2
.

I

БУКУРЕЩ 26 август Вчера в МариембдА * Миа открита мояфирвяцммта и я малко
то сжгллшвиив. Прмежствжлм са г-и Беисш
и Д. Дука (ромаивлОТретата точка от дн
рвд ма монфереияиааа в лоаадамквто на Балгаркк спре
МО с«седите й, Ромжиия Югославия и Г.рцив. На тази конференция се отдава го
I

РУСЕ 26 а 1г. Ромжнския печат проджжава да
ни заплашва. В-к Умиверсул с зчертшна дата печати
вана увоана статия по повод митинга станал мина
лата стайни* в София, в която ни преписва деяния
Г и закани, кс ито много злг гов< рят за манталитета
на ромжжките вестници.
До като у нас м правителство, и печат, и Обще
ство работят за ед«и добри ежевпеки отношения,
втора
а Ромжмия все оше се намират *орв аа служат на
противното.

Кове йод Общински Теотжр
В понеделник 28 и а ермав 30 т. н. ше
'
серия от вжлшебния филм

Надажаа" и окр. сууопига
моето се помещава а
гории* *'•* на сзбсп*мг?.ч

Хиляда и една нощ

зданна иа женското благо (аорително д-ао за поджржа >в
сиропнтал. „Надежда'.
Техни царски Височества са
били приети от членките на
настоятелството на счротол*тапите и от директора иа
окржж«ого сиротопиталище и
песрещ «§ти от сираците иа
даете сиропиталища с пес. и
и цаетя. Вжсочайшм-в гости

живо са се интересували за
хода иа работите и а даете
сиропиталища.
На отиване та ло дарил* по
50и леаа иа даете сиротоли
талища.
ВЧЕРЯ след обад пристигнлха почти от цала България
представителите и а двАимтв
дружества 1М Ловния Са бор.
Наредтмк а стройни редове
иа чала с своите зияиама, го
стите потеглиха от гарата гоя

ПАРИЖ 26 аиг. Бостими Пти Паричен
724-1-2 , продамжда премратяаама иа •момоммчаекм- подредени по о*р»зи - Виа**яшшт т* санкции против Германия, прадпрмати ски. Врагчди мн. Кюстеидилсчч,
ОТ Франция.
I Петрички. Плевенски, Пловдивски, Русенски. Старо;Загорски.
БЕРЛИН, 25 авг Сжсбшават от Москва, коми- • Тжрмс,асии. Шуменски и Вар
сарствага за фин.;нсии и тжрговия са мзрабогили ненски. Некои от южиобтл15 ЛМММЯ Ш 31, до малката общинска гра законопроект .за друже.твзта с ежучастие и на ко гвреките дружества ще прис
тигнат по мора.
дина V ум. ше намерите винеги хубаво вино. ра мандитните дружества.
Шу*»искид окржг бе найкия, бира, сода. лимонада и винаги изстудявани
Този проект ше бжде внесен в четвжргата се нюгобоойио предстаа-н. Шу
с лед. Цени в заведението 14 лвГ. за дома
сия на централния излжлнжелгн комитет, койго ше менци правеха отлчано впеча
12 пана лнтжра.
1-3-714
бжде свикан н скор\ за до проджлжи р.зглежзв- тление с сво-.те стройни редо
нето на новия гр. ждански кодекс, започнато в тре ве и ди циплина.
Една голеиа част от гостите
тата сесия
ловци по липса на 'детски ше
Начало 8'/|И 10' 2 часа вечерта.

Сако о адибота бозннцкн

Продава се двоетажна кжща

РИМ 26 ввг. В-к ..Пололо п' Италия" пише, че
в Пери* е образу.-лна пжрвата ями и, един клон
от фашистка парти». Гя щела да има за задача да
заши-и интересите и д/ковната независимост
на
италияниите, пребивающи1в Франииз.

, орния етаж 2 стаи и килер, долния 2 стаи салон, кухна ■
двора и катой. Двора послон с плочи ииа и чешма.
| Желагащите да я купят могат па я преглеждат през всяко
време . ул. .Плдвеиска* Л» 21 III уч Споразумение при
1-2 726
Донкаа П. Иванова ул. Кааалска" 31 — Варна.

пг'"стиг~ат с
днес.
„,'ГЛ^Т^^ ^
ч« от 2,000 д>шм4

и кжм-Обноад

на тази -ема ще говори глааичя секре

Припиша доброшктвеи ЦИМЕНТ

БЕЛГРАД, 26 авг. Правителството вяема тар на младежките христнански оогаиизаичи в Бклгармя
| ефикасни мерки лро/нв си.погията. Иара- г. Никои Алексиев ■ ла Гния
в чувалчета от по 50 кгр. от фабрика .Лев. при гр | ботви в правилник жк прилагане аакоиа ва теагр довечера.
Плевен в склада на
намаление сижпотЦята на продуктите от
БУРГАСКИТЕ г ж рг о а ци 3
пжраа необходимост против бааежвастиа- , един обширен позив колят ними тра нв желф-мчциге и при*
та спекулация.
улниа .Малка Тжрговска* № 11,
Продукти от лдраа необходимост: хра , оанмщаш аа сеобяи пренос 708-2-3
оата службт в бялгарскита
Цена мамосиа.
нителни продукти
предмети аа облекло, пристяга* ща за доржавеч чоогрев, осветление, аемледелсии уреди хра иолол.
на аа добитхи и др
М Р СТАМБОЛИЙСКИ проИа *в тото в 9 часа сутринта в кантората на
БЕЛГРЙД. 22. Краля и кралицата от :ж:уааха, иором"'с-ум^.то «"по
|Хр. Иа. Чимшироа улица Малка Тжрговска вжв за Маритнбат. М-р Пашич ше отпж:ува за сжшия ! «тил. Меслняр». м*р« е б»л
1ЯТОИВ1 етвж над Цемтринята Банх. ща се произведе пуба Лждчите бами близо до Бур
^нчен тжрг с яою неддвявне хв продв*6вт« .. около 10000 1 град. гдето ше ина важна срещ а с прел тавителите ! газ. от кждето е заминал за
(десет живяла) празни сянджци и >0000 (тридесет на РЧ>мжмия, Чехославия и Полша
Василико кжч гржико бжлга,■имали! кошчета, приспособи ми за строеж.
АТИНА, 24. — Тук се очакват ог Смирна глав- ск,та *Р*нии* Очаква се ид»а
^
Пжрвоначална ценя: зя един СВМДАЯ • ЯВва
нокомандуюшия генер5Л Хзажи А пести и Вжрхов- ния вторник, след Ср. Вогоро| дииа до се прибере в София.
За участив в тжрга купувачите анисаг 5 ка сто залог. * яя» Комисар в Смирна г. Стсриялис, койго заедно
ЕПИДЕМИЧНИ болести за
Поаимите условия и обржзци могат да се видят всеки прис Министер.кияг Сжвет ше разносна г общото поли- I
ежтетааи ден а кантората на Хр. Иа ЧимшироА
715-2-3 тическо и военно положение ма Гржция. и който сега неиа • града. В едно от
околните села е коистаитираи
ще има решающ характер.
един случай от петиме тиф.

♦тикна, кжрджнлов и Чешмеджмезн,
Обявление.

;

пдтнин

Попиващ маимфактура и Лреждхрстао
Служащи за ‘ експедиция и чибалаж тжр 1 Аси
Д »з за Международна Тжрговия и Индустрия Ззрня

Постжпааиа мдиага.

|

БЕРЛИН 24 ввг. Сжобщаввт ог Копенхаген:
Тропическата горешнна, която по настояшем владее
в най-кр.йння север и в Норвегия, е поставела в
неаоумс^не непризикнвлото на такава топлина нвее-

711-м | лени. и е предизвикат лоши гиследствив. Според
»еЗ

Болника е на лечение а джржваиата болница а квартира
та иу в дизеифекц трай*.
ВЕСТНИКАРСКИ. Конферен
цията нв журналмстше от Са-

варна Бадгврив ии ов ежете-

„ВЛРНЕНСКЛ ПОЩА*

стр. а.

и в неделя на 27 и понедел- копенхлгенгните вестници, такава голеиа горещина
ннн 28 август в гр. Тжрноао. | „„кота не е била наблюдавана в северните страни
Ще присжстауаат но двана * н СТВрИТе ХОра клатят с вчудваие глава. Вследствие

де открита от председателя на
д-вото на столичните журнаЛИС7И'

Любов и отрова.
Онзи ден кжм 5 ч. сл. пл.
в Русе се е опитал да се саиоотрови младежа Мюлер Андраши — маджарин. Причина
за това отчаяно решение на
Мюлера е било огорчението от
страна на любимата Ну.
Той е изпил отровата в ней
но прнсътстаие. Откаран в
болницата, лекарите полагат
усилия да го спасят.

велнага предното -сто отвОО «. *. в*р

осветление. В гр. Тромьзо. кой^о сс намира е полярния кржг, през последните шест сеамици температупата се е з лиже та межлу 90 — 95’ (фарекхайт), и даже нощем термонетжржт не спадал понизко от 82“.

което Се намира Летния (Чодерен Театр
Приморската градина.
Споразумение при Васил В, Поппов — Тук. 707 ?.
^^

РИМ 25 авг. Опиваната в Венеция конферен
ция по неточния въпрос неще има решително зна
чение, ако се даде повод на Вишия съвет да раз
реши Така или иначе гржцко турския конфликт.
|

от избата на известния КОТНО ЕНЧЕВ
от Шумен само в питейното заведение

ПАРИЖ, 25 август. В-к Пти Паризиен предвиж-1
да прекратяване на економическите санкции против
Германия предприети от Франция.

иа БР ПОПОВИ, ул. Драгоман 691-3-3

МРСИЯТа и «бира средства за. доизкарванЛо и обзавежлането на Еврейският университет в Ерусалим
Постигнатите от него резултати сж повече от
отлични тжй ка10 той е заинтересовал и нееврейското общество от учгни и общественици.

БОРСА.

„Почивка**
КЮПРЮЯЙОКМО СЕЛСКО О&ЩИНСКО УПРИВЛЕННЕ
.... .
■■—. —----- -----------------

ОБЯВЛЕНИЕ Па 1924
с. Кюпрю-кйой, 21 август 1922 година.

Кметството обявява, че на 20 септемврий 192;
от 3 до 5 ч. след пладне в общинската каниеларм
ще се произзеде тжрг с тайна конкуренция и сък
ратен срок за отдаване на предприемач експлоата
цията през текущата 1922—1923 стопанска гоаина
джрвената маса (стояша) в общинските сечища,
Днес Неделя — 27 август 1922 година.
именно:
л
1. Общинското сечище „Гирдана“, от 300 дека
1 9*/а часа преди обед сборен пункт на всички
ра, в землището на с. Кюпрю-кйой, 3 клм. от гара
Дружества в Юнашкия салон.
2. 10 чеса преди обед шествие начело на зна Горен-Чифлик;
2. Общинското сечише , Балабзн-Тепе“. от 10(
мето от площада при Сжборната цжрква — през Мусалата — Морската градина до местото на бжда ция декара, в землищетт на с. Нова-Шипка.
ловен дом.
Искания залог е за пжрвото 15.000 ле., а м
3. Молебен, водосвет — полагане основен камжк второто 2000 лв. в банково удостоверение или иен
на ловни дом.
ни книжа, или наличност.
4. Откриване ежбора.
Документите за правоучаствуване в тжрггуцесе
5. Приветствие от Председателя на Варненското приемат до 3 часа сл. об. сжщия ден.
Чл. 125 от закона за бюджета, отчетноста V
Ловно Дружество кжм ловците от Бжлгария.
6. Приветствие от официалните власти, спортни предприятията е заджлжителен за конкурентите.
и културни дружества.
Тжржните книжа сж на разположение в обшин^
ската канцелария всеки приежтетвен ден и час.
След обед.
Всички разноски по публикация настоящето сд
3 — 7 часа стрелкови и спортни ежетезания за сметка на предприемача.
Кмет: ПАНАЙОТО:
в колодрума на Варненското Колоездачно дружество
при програма:
696-3-3
Секр.-Бирник: БОЯДЖИЕв1
Сжстеаание № 1. Сжстезанието се извжршва !
по 10 еденични асфалтови гжлжби една серия
Предвиждат се 3 награди:
1-а награда
1500 лева
2а
1000 .
с Диш-пудак, 22 авгусг 1922 год.
3а
500 .
Диш-пупвшкото общинско управление обявява

Обявление № 129

Печелят по ред ударилите най-много. При рав* I на интересуюшите се, че на 30-й септемврий т. г. ся
ни удари, прави се ново ежетезание.
10 до 12. часа преди обед в помещението на общин
Сжстезаиие Ля 2. Стрелят се 5 дублета ското управление ще се произведе публичен тжрГ*
(двойни) асфалтови гжлжби.
явна конкуренция за отдаване под наем с срок и
1*а награда
2000 лева
2 години начиная от 31 октомврий 1922 год. до 31
2-а
1000 .
октомврий 2924 год. следните училишни имоти:
1-а Награда печели ударилия 5 деблета.
1. Зеленчукова градина „Присело“ от 108 ден
2-а Награда печели ударилия след него най- 2, Нива «При воденицата“ от 46 дек, 3, Ливада „Шей
много дублета.
тан“ от 5 дек. Пжрвоначзлнага оценка е: за грздинатг
Състезание № 3. Надбягване при пжлно 10000 лева, за нивата 2000 лева и за ливадата 30С
АЛХАМБРА е името
«>то ккфеие. което се откриве Л0ВН0 «“Р"““1* (пУшка Р^ица)на растояние 1 км. лева годишно.
днес на Мусалата в зданието
^*а наФада
1000 лева^
Изкаиий залог е 10 на сто. Тжржните книжа
на бившата сладкарница .Ве2-а
.
500 .
сж на разположение на интересуюшите се всеки при
лико Тжрноао-, а още по рено
Състезание № 4. Надбягване при пжлно ежтетвен ден в общ. управление.
«вктно като „Пджамско х,- I ловно снеражение (пушка раница) с колела на разЖелающите да вземат участие в тжрга могат
да се явят него ден и час и наддават.
Ялхвчбра е уредено и моби-1 тояние 14 *ИЛ0М’тРа °™ване и вржшане.
-718-1-1
Кмет: К. Христо*
лирано с. изящен вкус и кра* 8 нагРаДа
1000 лева
сота. То ще бждо едно истин2*0
„
500 *
Секр.-бирник: С Стефано*
ско среди и (е за среща на ин
Ловечера д ч. обща другарска среща на ловците
телигенцичта ни в града.
иа чаша бира.

13=

*

Дивдядовски вииа

Ловния ежбор.

СЛЕД СРЕЩАТА която имаха
представителите «а македон
ските. тракийските и добруд
жански емигранти с мц^истр
Стамболийски комуто изложиха
тежкото положение на бежан
ците и ист.ккнзха, че отпусна
та им помощ по 20 х. лв. за
построяване на жилища е ежвсем недоаатжчна и го молиха
да се увеличи тази помощ за
да могат да си доизградат за
почна жте постройки, които са
останали на половина.
Сжщите представители са
имали среща еже м-р Обов
кому то са поднесли сжщата
молба.
Молбата на бежанците е
справедлива и ние верваме, че
правителството ще я удовле
твори.
София 26 ввгусу 1922 год.
I.
Швейцария.
Ню-Йорк
176- 17650
Лондон
788 - 793 —
Париж . . 1330- 1340Италия . .
772
780 99 75 100
Цариград .
Ромъния'
127...
Германия
8 60 9Г5
Прага . .
625 - 630Виена . . ---- '21
Б.-Пеша . .
Холандия
Югославия .
200 —
Белгия . . 1285 — 1290 —

Продава се

2е™«ХТбоГ«е изТжрт’,." ноше°при л^кио

ВИЕНА. 25 авг. Големият учен Айнщайн осно
МЛАДАТА оперна певица вател на релагивната теория сее завжрнал преди
г-ца Ефросина Грежоаа доае | неколко седмици от Америка. Там"той е пжтувал с

н7к.р1нк"'.Тл»Тн’. офГцерското д-во .Инвалид“. Акомпанира г Д Младенов.
Г-ца Грежова притежава редко приятен алт Тя е завърши
ла консервато; я в Мюнхен
при прочутия германски про
фесор Алф-»ере и от една го
дина дава коние;гги в столи
цата с небивал успех.

»И« и>

_

I

Тиря пия
тиха. чиста, хигиенична
добри мобилирана.
Споразумени Р- П Барух
720-1-5
Церй/радска 4
——
—
ТДРСЯ РАБОТА
В кантора, друж-ств! ипи при
манифзитур-н магазин с 8 годишна практика като поопачач
вдрес крез Вврненск, Пощв
й п т
____ 705 2—2
11.
1СМ2ШВ0
~Т' си доо за .оьзачча с добра
заплата, па се предетечи при г.
Мисон директор захарна фаб
рика, вила Григор Пейчев Евксиноградско шосе — Варна.
657-4-10

Утре ден в гори следва нова програма.

Сжжскся Припи поя варненски окржжен Си
ОБЯВЛЕНИЕ Мс 5810

Горско Трудово Стодипно „Гевнш-Ддч“

Обявление №1003.

На 31 авгусг тази година от 9—10 часа првДО
3« удовлетворени. Иска на Провадийското Спестовно ! пладне в тжржнатв зала на Варненското Окрж-жнс
^;,$7Ж<К7° •Пч*Ла‘,„п,° издадени» излщлнителвн лиа Финансово Управление ще се произведе спазаряване
№ 20077 от 7 декември 1921 год. иа Варненски Окпжш-вГ
Съд, против Друми Колев от гр. Провадия за^ л^ва и за доставяне по доброволно сжгласие на 200 брадви
°6*вявам че ог последното двукратно публикуване на* 33 Делане.
'
_ оящего 8 в- -“«рненска Ьща“ а продължение на 31 ден
Залог за участие в спазаряването се изисква 5
Р^"*™*"*"* а
продаввм пУ°пичн^ сле- на сто от пжрвоначалната цена.
,Кжща , гр Пра>а^, „ноетажн)1 иахала
Брадвите ше се доставяг в склада на Сто|.ан^
стояща се от гри стаи, направена ог керпич камък и джпво'
с местни керемиди, застроена на около 5о кв"
ГДТИм*п«п°йт*«Аг«а п«-в' гегра’ лри сжседи: Доври Кур' Желдющите дв'«^"иноТв^^гвГм “прТлГж^00
жата по продажбата и да наддават ” “ "Реглсждат кинр жтетвен ден
и час а канцеларията ми.

гр. Провадия 22 Август 1922 год.
! 717-2-2
Сждебен приет««! Н. НИКОЛОВ

вото в Гара КоРито (Д -ЛНО-чифлиШКа община)
ка 33 поставката е 20 дни елед датата на ежобшг
нието за уГвжрждаване спазаряването.
Поемните условия, описанията и друга
Могат да се виждат всеки приежтетвен ден в ВаГ
ненСкото Окржжно Трудово Бюро.
23 август, 1922 год.
От Стопанство^
725—1—1

Год. IV.

т Варна, 29 Августъ 1922 год.

*

варненска

П01ШЯ

1П11Ш ТШНП Ь И. ЕЖЕАИЕВЕВЪ ИВФОРНОПИОПЕВЪ МСТШЪ Ршип Т1'!®я !• 28.
><«■■■■■^1 иста голина 1К0лдм;
м б м^сеид 100 леел; за 3 нЪсеш 60 / сва

___

04 яхнемяя | ГТ- : 30 яа »-ллраТс иъ с.м
при стаисем ио I л-..„ъ' ЯЗ дума

2Л

■

\

Шепи №по№м!!е меле
10—18 СЕПТ5М*РИЙ 182Ц ГОД.

ш шШ з« 1шш а шпкпе тиво.

♦000 изложителя ог всичял бваеши « от целия сеят
Последн ите новости на техк иг.с.-.а. индустрия ка дсена луксозни преди1вти — на галантерия — на игр • »чии
1
и на хао тия. Строителенн панаир с няй-модепиите про
и строителни еатерияли за иидус рия и жилища
Воичми оаадаияя се девет от
ХИ —

ПЛепег Кепе А. б. Ш1еп ГП Неиершал

■ почетните предетевитепетве в
София I Австрийското посоАстно
315-4 -5
„
Валкзнск.1 лгенция, ул. ..'Аоскоасхл* 1 и клинове.

ПРОДАВА Сг
*■ веднага п,идното и!сто отъ 900 на м
■
върху което се навира ЛЬтния Иодеренъ Театръ
-........ ..
до Приморската градина
,, .
Сл»рааг«*и11в пра Васалъ В, Попсаъ — Тука.

пжтаикП

познаващъ манмфакгура и прЬжАарстао
служащи
РЕгачдИЦИй И НХча.!:.Ж1. гц.гн \
Д-ВО за Мехдуиар. Търг. в Индустрии Парна.
Постъпване веднага.
711-1-3

Модерна хигиенична кдщо «?тп^:.
отъ По-З стаи и баня съ изба. снабдена! съ
електрическа, водна и кашлизац. инсталация
СЕ ПРОДАВА. При черквата „св. Петка“.
Справка редакцията
? 05 -1—5

;
КЗЕл?. 'Щро* вв°-

КУПУВАЧИ КАША

I"
0

Използувайте случая — г Стамболчн е при( стигнал ог Цариград да продаде^следните свои
имоти: ) йразаа «е еш парцелирано ул Софийска
и Габробска (на жглрта 416 кв. *.); 2) Г443..0 идс/о
Ул- Софийска парцелирано (50 ка м.); 3; гфазяо
ИРС а Булевард Мария Луиза (,334 кв м.). 4»е:тд ул Сжбоона (444 кв м ): 5> Празно нгвсто ул
Регентска (669 к в м ); 6) Три дюнвич един по друг
Справки ««ри г. Стямбоюй
ул Ооорише
хотел Лондон сутринта от 9 до 12 часа.

ПОЛОЖЕНИЕТО

#

I
НВЩ

ЦЪНА 1 ЛЕВЪ

'«V13

ОРИ'

(Телефоннч и телеграфни сяобщения)
I
пърьЪ ! ;'м» е юЛЛЖ.,П __
I
бс$> в1» Егьтгадкя. Тукъ'се етеСОФИЯ, 27 августъ.
Широкртапубли-! к- д
мш от
1»г. ъри
ка вкжда лошото положение »?«* страната,
.
о-т уг „ а. .окобаче нЪмз да схване ужас*, оъ конто из- п 0бгл‘ *я <аГЬ ‘ д л ' 40 **
пална всл^дс вие ;гслраведл вия! Нномсми
^
т, *,
дог воръ, КОЙТО С ЛМТЬ Иг.о^дителски Н 2
. ч- Г & голог-.иха НЗ ВъЛГариЯ.
лкмо
и«мч;*в оп» сгряча на
Няма з«цо да говори гъ *а откъснати* I *"и <л»нс?ш .
ъ страня на
ТЬ 32.'/И, ОТКЯ»ДиТО ТрЕбваше да приютимъ Държалите ни, .• .3 -това.
най-буднит- местни елементи конто и аа
откъсването на Беломорски излазъ
1
А > .ъ
• (2ие *змо от > приложението
н ; тъшкЯомивало ч<>н«къгь е
договора огь цр» * прието до сега, безъ да водилт.жестока фямчесьа бор.
сме започнали д изпълняваме •: еп.чрац-.о» ,-м11 >*'
13X1 с • то
иигь задължен, я сме изхарчили 1 «илиардъ ^
пТ"
пев**
лкк* «зсть огь българскнтЬ
глаждани по поля ч Аалтав»,
СОФИЯ, 27 авг. Спзредъ послЪдмнтЬ но. усон и лесове, ает-. име
съоб&цения челикитЪ сили . рошили свиква и «годни условия. да вир ь«г л*нето в кай-близко првме на една нова кон а«ча, едужццъ «а л апа яа
'1 вкка, или (п-ч биват ь кзи&яференция въ Зенецип по източния вжппось
луни и. д!«?г.-ли'* теле_лн кра
ьъ коиф< рг.нцмята щс се направи иовъ соти и-ь -г1уст?ия ч> т. ^ .ина.
опитъ за ликзидаиия на гръцко-турска та и/а ча оСлекдо.
война и за разрешаване свързаните съ нея
Очъ друга снаиа л».*>тк
м о сио^тл» с най-добрия та
висящи въпроси на *алкаиигЬ
България е жи_’о заинтересувана отъ та такъв?-, който оедаася згиттгн
иеоблоличк 1Т и ,
т>. кази конференция, въ която не мегатъ да не .. <аане ) еловия, •»»
и аа
бждатъ засегнати жизнените за нея вънро , яушевмото оболр"^гапе и г-саена първо м; сто излаза на Б1ло море. живапт.
Лозъгь «рЪаьзжьжда' и туКакто се изучаваме б> лгар. пр^нител<;тво подготвя енерги чни постъпки пред ве- ри«ъма. Лойъгь д|»иа на чоазка 'ЬЗ«о*ж‘.:и::ъ
,с .... -чмдг
сикитЪ си>»н. То ще^Щстом за р зрешение *.ь р ''динтК кргЪоги да- миъ
прот кащия се три години вьпрос' с> Егея, | ге насла.и». зя
сч-косновавпйки се на -ал 4И от до< оз»ра за
ж< дух* си д« с* ?чпчи и
>1ко
часа
отъ
мира, който чл говори за изходи, а ие за
б<ни
ч;
изходъ, който разкрива възм ж «ость з<* ра*
Т“
?лис
злични
комбинации.
' с^‘ <и>ч и
,и ЧИ
..
| по иЬкъ>.1лк гаса ясръд иъ>ироПравителството и;е обърне още еднажъ д та 1а сч... ,,:ъ дмгейскмте
вниманиею на сипи Ь върху значението на ПУР“ « сгрлс-и^, .
(Ч см тб >а л6в1>'1ъ чр* з ст
свободния изходъ на България, и на други«7^ата к.ча едчо оть па А Ситк държави, иа ко- то естеста ния пгать за
гуочитк сло1
суедсгва.
измосъ е прЪзъ България.
* ‘ Д« раиватз нма гр -мадни при
Денн .тЬ за времето, пр^зъ което Бъл ходи огь ло а. заради туй гъ
гария има свое пристанище на Бело море |, иеииъ интерес е д* се насърчи
даватъ една ясна картина за значението, ' тоа; ле.-ч 1ЦЩ.-/Д фаупа с*ь
> гьй им’’ огЬч.т по тза отъ
което разрешението на Егейския а^просъ
ь едл .ь
лу иен ъ л.овъ.
има з ч нейното преуспяване, въ което съ > .«умни
11 -. .■/■/
гйь аркч
заинтересовали и много други държави.
1гелчитЬ ж? 'т !И и'рк1Ъ ил-

.

:

ши к хубдаи

япяи

и

китни

СОФИЯ, 27 авг. „БЬстн. на в^стнчщитБ' балкай и. съюзна огь иншати
пише: за да си прЬдстааимъ картинно ми с рана е ям?! п . н аЬо такдвд.
Теми бЬ.лн бхмкжчи далече
зерното положение на държавните служители, които съ осъдени иа едно невъзмо !■'. и '' .г да об: ърнаг шир лсо*
- > зн..-.еиие па лова.
жно материално положение съ онова на
Прнчя ‘ •стиого мл лоавхтк
гр. Варна. 26 августъ 1922 година,
чиновниците, въ'която да е било афри^сан
,... цп,ИЛ 6П
ЖИЙ. Маниска и азиатска колония, поискахме д на- ф :т ц. а на
, джмя.т ог ,
Обявява се на интересуюшитЬ се, че на 7 сеп
•*' '. ол,-у. •?;•» :аг мрвтемврий т. г. 9 часа пр. об. въ дружествения салонъ правим една анкета --а зап .атитЬ на чино
■п -и и добри гражтячи. годни
ше се произведе търгъ съ тайна конкуренция за вниците и соужащить на учреждения, бан- !
;д I > я- :• ?лж ■ ■ гоани да
ки
и
търговски
итт.щи
За
жалосгь
срещна
отдаването подъ наемъ избата подъ салона за срокъ
е* оретъ -»а с.» 1 '*д;«т* «а тази
хме иавсЬк.акдЪ затвор^жи^вратата. Цдно ; грама, яоято сж о-икнзли съ
отъ 3 години, начиная отъ 1 септемарий 1922 ГОД
можемъ да устаноаимъ, че въ небългар-; „ма '• •Н'Г. н ? сж/цото си.
до 1 септемврий 1925 година
скигЬ учреждения заплатитЪ се дтв тъ по
Н и- штир. нк.РКкн > ииа
Първоначалната цЪна на наема ше се опрЪдЪ
дз-ь ВЕДОМОСТИ. Обикновено заплатнтЬ се
1
■ - и’.*, -а тозк вели
ли отъ комисията въ пеня на търга
прибпижазатъ копкото на вишнтЬ чиновии- |
.
*
Залогъ 5%.
.- ц,1011::|1 защ
о-Ь ъ
Книжата сж на разположение на интересую- ци и допрлнително <ъ изв ънредни г.ъзнагра-;
него и «а ид.ч илл
34
шит-Ь всЬки пристсжтвенъ день при председателя ждения, което издминзза иЪмолко пътй
дъ. жз ага :ш см'граи дми
заплатата иа обчкногеи иашь чиновнинъ
на дружеството — директоръ на 1 прогимназия
Въ американските к*ди Хапп^тите се
604-1-1
От Дружеството. движатъ между 4 и 8 долгрд дне .но за
I ниши и средни служащи. Копкото се отиа- н сд об е •гзгубено .'овджхйехо««КвввжзяЕМия-гадагжп| ся до ед о друго учреждение въ столицат
то нуче ш ДрьТюдевп Монтерь
НРТ0ТЕ 11ТГИ; Д^то има иай жн-го заплати на чужденци, кд 2 год«нц сь «сафДям петна.
тжреи добра готвачка сь добра
Конто го чай*.ри да съобщи, ще
Чг I Г| Г Ч I Г 0 | които трЬба да им се заплаща отъ бълггр- (плучи пр^лич-о 1.1аиегракде1ие
заплата, да сестани при
„ синя даиъкоп-атецъ, можа да се устаиоаи п) тоя случаи. Заноляазтд. се г-да
г. Мисонъ директоръ зздарцасамо следното: иа 40 души заедно съ при- лзбцйть аЛ би че ньнсд ннь пг,е^1
ната фабрика, вила Григоръ
Пкйчевъ Евкси ноградско шосе
I слугата, обзавеждане и други ртзиотки-то- дааа тако^а\»уче. да улегьять за
— Варна
657-4-10
»дЕз.и.
1 лавянето ка.
И дишно се ИЛДЩЗ 60 мипиопа пева.
Варненско Гиинартическо Д-ео .Черкоаорски Юн.къ'
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
ПРАГА, 26 аагустъ. Конференцията коядни продължава между дър
то отъ д
жавитЬ от> малкото сжглашение нЪма да
привърши работата си и диесъ.
Ромжисиия м-ръ Дука взема инициати
вата м свикване на. едно интимно сжвещаиие, което което да бжде специално по
светено иа балканските въпроси.
Приемането иа Гърция въ малкото съг
лашение не е още рЪшеио.

Той държа кратка и прочувстжяа рЪкь.
Сл-Ьдъ него говориха председателя на Ловля съкгзь
огь София г. Харалампиевъ н г. Ив, Сокачевъ председател»
« ВаонеиЛото Ловно дружество .Соколът
а ломъ
Шншего поставено въ основния намъкъ на Л
въ което е поставенъ и запечатано съ собствения връстеиъ
на Н. В. царя изобразяващ* ловец-ь — дебаешо ловъ.
СтЬдъ тази церемония множеството потегли за : ИР
Царятъ на заминаване се сбогува съ ярЪдседатела иа Варя
Л->нно д-во в изказа голЬмата си благодарность на гла гарв
на сьбора г. Н. Чакаловъ за добрия редъ и организация иа
събора.
*
✓

БУКУРЕЩЪ, 27 Августъ. Вчера въ Галац сж констатирани два холерни случая.

27 августъ слКдъ обЪдъ.

АТИНА, 26 августъ. За вториикъ 28 т.
м. а свиканъ важенъ министерски съвЬтъ
въ иойто ще бжде у азгледаио предложе
нието иа всичките сили, да се яви ли Гър
ция въ Венеция.
ВИЕНА, 26 Августъ. Тукъ пристигна Бъл
гарската делегация за междупарламентармата конференция.
ВИЕНА, 26 августъ. Канцлера направи
следните изявления: отложения австрийски
вълросъ отъ Лондонската конференции
твърде много влоши положението. Не е
г.раздиа приказка, ако кажемъ, че е иастжпилъ последния чась на Аастрня.
При една цена на хлЬба — 4090 ироии,
при постоянното покачване курса иа чуж
дите валути, ясно е, че ние не ще можемъ
дг нхдържимъ дълго време. Ааъ Ще сло№ л предъ целъ светъ въпроса: дали не
требва да се потърси другъ изходъ на фииаис. и иконом, затруднение, а именно:
икономическо прислонявано иъмъ една съ
седна държава или при група отъ сили.
Безъ подрьжката на обществото иа на
родите иема да продължа тъ дните на Сей
жерменския договоръ.
Както се говори за прислонявано иа
първо место иде Германия. Требва да се
въведе митиич. тарифа, която ще бжде
улеснение за цела Средна Европа, включи
телно и Унгария.
БУКУРЕЩЪ, 27 Августъ. Ромжнския печагъ претендира да зихе, че въ конферен
цията въ Прага обстойно е разучваиъ въ
проса върху външната политика, която Юго
славия требва да води, специално спрЪмо
България и какво поведение требва да джржагь джржавите отъ малкото съглашение
относно иомитаджийството.
БУКУРЕЩЪ, 27 Двгусть. На 5 септем
ври ще пристигне тукъ Полския джржавенъ
глава Маршалъ Пилсудски. Въ края на есеньта, споредъ официаленъ полски источникъ,
Ромжиското кралско семейство ще посети
Полша.
ВИЕНА, 26 Августъ. Въ тукашните поли
тически среди сериозно се заговори за ежедииеиие съ Италия.
ПРАГА, 26 авг. Вжпроса за фалита на
Австрия занимава всички политически кржгове. Спогодбата постигната между Прага
и Виена
|подпомагаие на Австрия, немо*
же да бжде сега реализирана, докато лигата иа иародитЪ ие се ежбере и вземе едно становище
спрЪмо Австрия. ГолЪма
чаенр отъ печата иска да вЪрва^че тен нието за сближаване между Германия и Ав
стрия е голЬмо.

Първия ЛС1 !НЪ съборъ.
27 августъ.
Сутриньта при хубаво врЬме още огь 8 часа почнаха
да прииждагь отъ всички страни на града и да се сьбнрагъ
пр-Ьдъ юнашкия салонъ ловцигЬ и гостигЬ. Къмъ 9*», цаса
вече всички Ьха строени и на чело«ли дух.‘з-та музика по
тегли едно шествие отъ около нЬколко хиляди . уши съ зна
мена по окрАЗи наредени по азбученъ редъ Шествието съ
редка инпозантность, л ь което участвуваха опълче-цитЬ н
колоездачите мина прЬзъ Мусалага всрЬдъ ог ^чацкитЬ на
препълнени съ народъ улцн н огтамъ аа приморската го
дина. ПрЬкоси приморската градина и подь францСз-.и Ь гро
бища на определеното за ловенъ до.чц, мЬсто лонцитЬ 61.ха
ещоени.въ голЬмо каре.
А
СлЬдъ малко пристигна отъ Евксиноградскля дворецъ
съ автомобилъ Н. В. Царя съ Т. Ц. «лочесгва .няг.лштЬ
Евдокия и Надежда посрЬщнати съ !\>л!чъ ентусиазъмь
Цаоя поздрави стройно наредеммгЬ ловц|1
СлЬдъ отслужване молебена ьъ тЬхню привАтствие и при
учг тие на ьатедраллчя хорь. Н. В. царя пол жн основния
ки.ькь на бАдащся .Ловенъ дом^ь.*

На колодрума ловците произведоха стрелба оо асвалтови панички
Дъждт тъ попречи да се продължи по нзгагькь програ
мата па тържествата,
28 августъ сутреиьта.
Въ 6 часа съ единъ автомобилъ заминаха къмъ с. Фран
та журито, състоящо се отъ председателя на съюза г. Хара
лампиевъ, г. Сокачевъ, Янко Дммнтровъ (отъ Плеисиъ) м 7
души ловци съ Кучета — птичари.
Гамъ се произведе конкурсъ на птичаритЬ въ полето.
Спечели първа награда .Грифонъ*, притежание яа дувнишккя
лзвецъ Ив. Тустевъ, II награда кучето на варненски ловехГь
Киста Паница и (II награда кучето на шумнеиския лоаецъ —
Мумджиевъ.
Л,'
ПрЬзь- сащого врЬме на коледрума имаше състезател*
на стрелба по пзнички.
/
Къмъ 12 часа сащого жури даде награди на изложбата
отъ породисги кучета на коледрума.
Наградите дадени на ливцитЬ за тази изложба Сл н.ж&
тА следва. I награда Грифонътъ .Еди* на Алекси Петроаъ
огь «Тлевень, II награда — Поитеро „Маркизъ* на Васил
Паница отъ Варна, III награда Нонгера .Жал* на Дюлгероаъ огь Шуменъ- Почгенъ диплоиъ на кучето .Лмда* на Д.
Рашеаъ въ Бургазъ.
ГОНЧЕТА — първа награда получи кучето „Арабъ* на
Стефанъ Калдаръмовъ отъ Шуменъ. Втора награда — куче
то .Чакалъ* на Аврамъ Снмеоновъ отъ Суха РЬка (преслав
ско) Трета награда кучето .Баракъ* на К. Мнрчевъ отъ с.
Старо Оряхово (Варненско)
Дадоха се почетни дипломи на кучего .Дикъ* на Бзяновъ отъ Василико. на кучето .Балканъ* на Ив. Ьратмевъ
отъ Варна, на кучето .Чоргъ* на К. Глоровъ огь Ломъ. на
кучето .Чакалъ* на Иа. Алгабановъ огь Шуменъ, на кучето
.Паша* на Г. Николовъ огь Е. Джумая, на кучето .Чакалъ*
на II. Василевъ отъ Попово
28 авг. сл. обедъ.
Камъ 3* 1 часа почнаха състезатели и гЬ стрелби въ Колодрума при |рамадно стечение на народъ.
Колоездачите огь Варна дефилираха общо целото л*во.
отЬдь това -направиха двнжущи се пирамиди по трима ко
лоездачи н стояща пирамида огь 16 колоездачи.
Въ ловкости на колело огь колоездачи юноши особено
се отличи Аголъ МнгибароБЪ.
СгЬдъ което се редеха съсгеза.елмн стрелби и надбЬгваннн на колоездачите.
Най-напредь се произведоха надбягванията в колодру
ма ка юноши ь 15 - кржга.
Първи дойде Атанась Захарневъ. Той пристигна за 9 м '
и 15 секунди » получи първа награда 300 лева. Втори дой
де Миню Михайловь за Ум и 18 сек., получи втора награда
~ ^ лева; треги дойде Стаматъ Диамандиевъ за 9 м. и
Зо секунди — Ш награда 50 лева и златна значка.
Е гьдъ това се произведе шашионно надбегване — 25
крал а вь колодрума или около 1С к- м. разстояние. НадбЬгааХа се лве групи и получиха I награда 600 лв: — Продаиъ
1 еер. иевь измина цЬлото разстояние за 14 м. и 55 секунди.
•I нв|рада Грайко Таневъ — 350 лв. — пристигна за 15 м.
л 13 секунди. 111 награда 100 лева и златна значка Т. Колароьъ
пристигна за 15 м. и 14 секунди
Софийския ловецъ Ив. Аневъ подари 100 лева на пър
вия бегач Продаиъ Георгиевъ.
, ■
Сл Ьдъ това има дамско колоездачно надбягване,
ие
го взеха участие г-цитЬ София ЬЬегнерь, Нина Вегнеръ,'Юр.ияка Христова и ЦвЬтанка Амера. Те бягаха 3 крлга. Взе
първа награда — 100 л„в. г-ца София Вегнеръ, II нагр. 50 лв.
г-ца Нина Вегнеръ и 111 нагр. Юрд. Христова — златна значка
СлЬдъ това има надбягване на ловци пеши при крАга
в колодрума и надбегване на колоездачи ловци* при! ПЪЛНО
снаряжение.

пожела такова к ша бллгаргц
Нд рцдЪм нрн сбогуи.

М-РЪ ЦАНКО БАМлов
•черв е
Тгмлъ з» Б1*,
Цържва.
М-РЪ ТОМОВЪ отаж-у^
ОГЬ Гора» Оряховица аа Соф*,
ГОЛЪМЪ двспутъ се е с*
стоилъ между столичния кмеп
Крумъ Пововъ а Христо С*
та кл

г

ИИГ,
СЪ
На 27 тото целата прн» г
ка грикава бе обшпеиа сь ял
мена
ма неколко места беи
построени палатки — плама».
нм отъ Морския Оомор. Ъв
що бе уредена а морска
жба. водолази, изложба ма Р
би и пр. По срмчияа на лош.
то ьрЬме ве можа да се хрои врЬчеЛяъ кей. Пврктс:
чета. ломя р истории
б!ха нр1л грвявмвга ма РЯ
полоакмве ва гостете Десел,
плзкардя. аъ които домиел
ой мисълъ
— общо как-,
морето. бЬха обковани а обае
пени по входовете ва гра
та х по стъблата на дъраетап
аъ градивата.
Всичко бе приготвено да сг
те една ввеолЬ*» гьржвсг
иеность на всЬкшодяшиип
морски гшкмI в да сг яа
ди въ ОМЕСЯ то
■
любоввта
къмъ морето през цЬ-кж .
време свири ф.тотската музика
Вчера на 77 тото са- свел
яа
н
Н. В. Царя. АосрЬщчг»* ю
пратенъ съ овални огь
людния иародъ

20 дули ОЛЮКП.
Пловдивъ, 26 августъ- Ои
ва хмсарсяпк &%ш п
казииоко .Мвмвва 4аи* гьвъ
8 часа прЬди обЬдъ ежи т
лЬма груяа гости са се <я§т*
да се похероягъ.
ТЯ си порлчвагь
бела поднесвва закуся» сироп* ,
■ хтЬбъ. ГоститЬ сл яркегпиаа
повече огь чал. слЬдъ
се отправили за кварощмтЬсм
Още лщия деиь, слЬд» 2-*-3
часа всичхи безъ
се почувствали злЬ: прииавк
6®-•ане, остри и «епс
ки въ стомаха,
придружено огь дмарм* и гь
мзмЬстни случаи
Съ гоститЬ е имало и ип

щитЬ си и закусили отъ свре
аето.
Веднага бил повикал рус
кия лЬчарь. заводующъ об
ската служба.
БолиятЬ и сткдъ 24 наежш
жатъ о«е л
ЛI
карътъ се е надявал, че вся
чко ще мине 6*агоаолучмб>-С
баче и до диесъ болиитЬ са *лЬ
Имената имъ са : Харби Ш)
моелъ. пловд. еврейски саеш«?
никъ, Нисимъ Адато. лрговеоъ
на фесове, Хахамъ Натаяъ, СФ
ломонъ Ешкевази. Бохоръ Па
НА 29 Т0Г0 в 9 часа сутриньта въ кантората на ХР. ИВ. си, Юсефъ Хаджи, бивака ф*'
ЧИМШИРОВЪ ул. .Малка Търговска“ въ втория етажъ нал лдфебелъ Па-ижароиъ, Исакъ
Централната Банка ще се произведе публиченъ търгь съ яв- РевахЪ, Даииелъ Мордоаъ. Якно наддаване за продажбата на около 10000 (десеть хиляди) Кашелесъ, всички агь" града
празни сандъци и 30000 (трмдесеть хиляди) кошчета, приспо- нЬкои- огь КОНТО СА били СЬ
собими за строежъ.
дЬцата си.
._ Пърноначалната ц-Ьна: за единъ сандьхъ 8 лева — *а
Отъ същото сирене на 20 *
1 яймче — 2 лева.
* 21 т и. е бнлг. сервирано **
За участие въ търга кугтувачигЬ внисать 5 на сто ла- други трима гости гърля я «
логь. ПоемнитЬ условия и образци могать да се видятъ всЪ- единъ отъ служятелигЬ ор"
ки присътственъ денъ въ канто рата на Хр. Ив. Чимшировъ. .Момина баня*. ТЬ сж имали
_________
715-2
същитЬ припадъци и стомашйИ
разстройства.
г-нъ Никола Алек^»евъ, са
Стопанина на казиното, **
имали добрата идея да посе каря н кмета са били-веднага
татъ Н. В. Царя. въ Евксино- уведомени, ала иещастяето яе
градъ.
^
е иабЬгиато.
Н. В. «Царя е благоволилъ
ВЪ НЕДЪДЯ се ояиря км»
КОНГРЕСА нз младежкитЬ да приеме конгресисгнтЬ из
Християнски дружества кой го вънредно любезно, като съ най- греса на млад. група прн обе
о:ъ нЬколко дена има^з сята големъ интересъ разпитналъ динената партия' въ течгьръ
Годишна срЬща, тук вгряда ви, председателя и секретаря, за .Ренесаись*. Конгрес» 6Ь отзавчера НедЬля, голема часть юва всемирно движение, меж _______ _ _ члена, иа це1ггр:бюотъ конгресна итЬ на чело съ
младежта из> цЬлия свЬть. ро г. Ат. Буровъ съ прявЬтс
председателятг-нъ Саму илъ Ва- Той оста»!алъ трогнатъ от го- тяена рЬчь.
енлиевъ и главния рекретарь, •емии у пЬ\ь *и младежта и Печатница .Зора-—Вери*

1

ОБЯВЛЕНИЕ

ХРОНИКА

у*

V М- ЪШ

В.‘.рна, 30 Августъ 1933 год.

ПЪНА I ЛЕВЪ

■рой 951.
•*-. у

П0Щ25

Щ2ПВ ТШ*И Ь 1?1

ЕЖЕШЗЗД №»9РМД1Н(Ш\ ВМ0Щ Шш

рЛ^ММШИИТЪ! ИС11Ш г»« л л. I
1-1
-Л б ръсена 100 .-сз*; м 3 V Ъч |». *»;

М ГЕПЕНДЖНШлИ ЦйНЕйГЬ
Ви огр;

;

Vа

СОФИЯ, 29 аягустъ Дирекцията на пе
чата, като ззема поводи отъ разни интер
вюта, изявления или срЪщи, които нКком
вкс и ици приписа*гь на министри предсе
дателя. ИЛИ на други членове оть кабинета,
к~>.то отлеело се
прои ргавати като из
мислени, кля тендегЦиозпк, обръща и ниманието па редакциите иа асичкн н-ци да
"• допускатъ съобщения оть подобеиъ харантеръ, иа то лоаече оареждатъ отечестммитб интереси.

ивай

Г-нъ И. Шоевъ
яки» 1 *.гп:( и. +
Сс ли
, р.-3с»лта < 1;1иа-<,| а в> Слф»< I .■>«
( рМПКШ М*СТ'"-4. .СГо 1:ч'л

—I

• «V >

«и

Ндряв

ПОЛОЖЕНИЕТО 1ХР0ЙЙКД

(Гелефоини и телеграфни сжобщемия)

се завърна отъ странство.

Г-ца Роза Бергер^

котчестм.

Побързайте па к« парирате потр1»бното Ви
„
количество при фирмитЪ
С. М Китронополу или
IIХикозъ,' Дончеви, Скмеоиовъ

•»»

Хирургъ - ЗжбоггКкарката

, 3* Т^^мг Бсрсср*.

Пристигна I• во качество

ОбивявнаяI

г-жо Елеяп Готово бвденичорсво
И 1Д

ЦИМЕНГЬ-%*

ш

Г-ца Змаро Т Момджиолу

Д»1*н

Х*р:о - о.

I

Г.О

ЛУГЧЧ

ЦОЛ ь

* НАСТЬ

'* ЯЛ 'ирсмом

. - ' :

Н^Щсп
ай
| : рсдЪЛАКиАг «У Ц&4* ;г ммп*

-

/

<

1 :
.

,'Л“Г:

'

*

1 Ч*Г* . У Д*Ч

йа<> *»>л янс ши *(*

‘Г‘: “*

СОФИЯ, 29 августъ Снощи м-ръ прХдседателя г
л. Стамболийски се завърна
!"ъ <»“П"4»та. Очаиа.- ** биимото
..не на ммнист рския съвЪтъ, иой.с ще се
занимае съ редица вчжим държание вилрос-, чиио: ниче'.кия И ’ арттятЪ и пр
На първо мХсто министерския съвЪтЪ
е и съ медоразумЪипВта. из
Единствени представители за Варненски окрдкгь. на I ще се заии «а
никнал
ч между ж-ритЬ.
Господа НИКОЛАЙ ФЕХЕРТ» & С-ие/акиионерАкр не се пое игке съгласие по между
но д-во Л- София. Главни лр&ктавйгелй на фаб 
риката на Унгарските Държав и! жглЪзмки >, за имъ, вкрояти е свикване о на вишия парпроизвеждане на прочутитЕ вършачки съ съч- тиеиъ съьЪтъ и земпед^л. п рл меигзрнз
меим лагери и апарати за дребна и мека слама групи, инаква секьми 16 септемврми свикI ването иа камарата.
съ тжреини.

:*
•** * *г
' * ?,"л

.

.

- У*

на най прочутите и
----------- =----------;-------- т—;----------- .реномирани Герман
ски и Австрийски фаорики за иЪ:.а Ьълги -Н » Компл ктн
ш
* съч,ч' нн логери и чи;н
чени рамки:
Разни мелнични инсталации
Разни бензинови к суровъ гззон * мотори < ■, I

|

Награда «а мдИгииш
'•Кдъ над' К.г-ймг чеша
> пл1; ЛС л цол) ч
А >*ъ
ь Г ървиво
1 ир,/ дф , 11 «а
гр Й К»р«к «V 1‘1ГЬ Шрм

«ек*
НадЗЗгаам о ^йлеаа сь г...

Доставя и инсталира:

|«

■

I

■

Доставките се изпълняватъ нт-грижливо. л бросъ
вестнб и акуратно, за конто иель има ангажирано
специално лиие
Гергани.'
Отъ горнит^ машини и
складирани въ Хамбуртъ.
които могагъ па се ек »дирзтъ веднага
В 'склада си до .ЮНАШЛИЯ САЛОНЪ"
разни землед^лс.- и и ар- машини
727

'* ■■ч.
1 2

ацшя 1 Ц^-.И пл* яомскваннь ВИ

в н.аднд Ис.здр пдруш Е
^ —
ИтР
Нф
I

Прастягкан и1дит| ном етвв» По«у*|*| Е «
и мс» и мгцгъ Бьи а*»ет1 С»м « (9 "
шят «ягмен штм| сеедяя/но зя «явл- «ос
шв* Сала пеи14т\ м рекйческк рмм-^**мч*Я ИКМСН ■о'аха ■ *врд*та превей^ «»*т\
мсц>ии м стоим Р»шт» щктове с»«"» ■
с*>жме и мдмап. Пвд\>яа Ся ово постс*ве^
ешдъ т га!рм:<1т| траявтама п ни (»ог»п
»»*мч *т> **« мс«д-«П гаропеДгай род«1( «в
зтз м ким 1мву]мр«т\ сс.Чбй друга пелобиа

Ш|
С|]
«Д
I

”т«м«
|^Ш|

Ци« ВЗ-ос-а а 0Яргдь«-на

3— -

■

Реиште в „Вара. Пощи“ постигат цмта и-

1Йгди*« Д4у,дд
СОФИЯ 29 ааг. СлЪдъ завръщането иа
•Д^Ц
8- ^
м ра на <р*м'нситЪ г. Туряакоеъ, ще се съ- .
М?«(Ч1Г «А Дч. I
бере г^л4*а ф мансоч комисия, която да
проучи ос оаио въпроса за подобрение ни1МЧ)1 «V
*ен
ноамишкнтЬ заплати и да посочи реални
л% *ь бе;»*' ИШТЯ Мй
приходи ?л посреща е иа разхода
■*7М« И‘и
ПосоченитЪ о * ъ акцмоииата комисия при
«еяя
ход* сц намерени за- недостатъчни и съм- *
"
иитепн е дали ще постжпятъ.

Л

СОФИЯ 29 августъ Оть иззвле.
ск.'я м рь на външнигЬ работи Н* чич ь Пр1з
прЪаставйтслигС на БЪлг(
може
да се*ил»ади> зеклю "■*е че Ют зс-лмеког
-ра- .
витег-тво виждайки ^езоснопмостЪта на ПрЪдяве |
нйтЪ и отклонени; о;ъ Бьлгарчз искания за р^зту 1
ряне иа 4-ва -уволне че иа пограниЧмиг^
:
И чи
:е връшв• поизтатъкъ |
къмъ гид
. . жени». г -че • е заштто Е&».-гг.рия |
както се излазилъ
. ч-.,* ь, с проявила осе.бекд I
желание'аа^лае вт> р. - л: ки отк >шени* ъсъ I
сйлитБ си. т зашото* чи кр-:«
■ п:>1.гов ри*1» :у]
м1>рк<1 анкетата, противи която трнгЬ ,чъс^»ни
правителства така отчзчно сс бориха въ Лондонъ I
Заслужава да се отоЪлЪжатъ' оше пумиг^ а |
Нинчичъ, че това поведение на Българка помогна-.
ло за затвьрхйшане на отношенията ма Югославия»

:

.

■*"■* «• • *
"и"' *' *• *”* >■

| ма лмма ан)«* и- а. 1 к«др I
СОФИЯ 29 августъ. Звачера п7 т. м се ^
‘ ^ ' *****
В *
състоя въ клуба иа журмллиститд втората ,
Нд/МД*
‘-И1»
» ср^ща по мрЬ/чЛожеиат^1 от -т в-нч „Ииръ“
1 ял р
А
С1о«Ь
V яш; ь
» анкета да ииог ото съст янне на ммнмстриг4.. Прнсжствуаахл Андрей/(яп^евъ, Д-ръ
, Ь ^ись
а.овь, Ст. прле.юоойк. Ст. К «лжч и' н К. ТЬдоров , пълиомощм-зафъ въ
. Болтрадъ
Срещата се нръдсодателстау »л по ядаК31К.ЧИ СИЛИ 12 ГОрЬ.
и*г**д* М V
к
.•мно Си«ласме т странитЪ. оть г ДобрияПрочутите нови чтлки ли."лъ готорй р тъ 8 кон
.л
новь. СлЬдъ Д’чГ. и 'взмекванне. въ края
•0*’»
ски сили на горЪ. ’ у /
| иа краищата не се постигна иммамво сьг
КбI пас. с, з що то не можа* да с
опЪдЪлм ни % да
Разни газожечи мотори.
Лдес».
ТЗ С»врйн4
Жй | обо та на а к тата, дали тм да бжде нзоб-'
Разни оактопи (моторни плуге ве, сь
И
ъА.1.
щ .• върху имотното състояние на минист
Парно отопление от фабриката -Кьортж*' - г»
И: л л
..Л
рите И ОПОЗИЦИОННИ; 1 ЛИД' ри, или върху
к
4
И
4М
*
ягч*
Разни жеяЬзарск!^> стоки и пр
'
произхода иа гова имотно състояние.
Прочутите Германски вертикални н^лни^и.
(•нь Калд «е^ъ ло чани журнал*стмтД ьо
п
Ъ 4* Г XV |! V 4
отндатъ вь с. С. аво нцл, за да вщ^ятъ из
Прочутите Чехски вертикални лфлници -Монархъ
Л-ТТ.1Ц» « рб*44 СГ(ч
Сжшо поставя технически и пр: произведения огъ мъстото какин сж ьмотмтХ на министъръ
я а Шзжч V .
Стамболийски.
^
Германия по поръчка

Геяеролнн представители

>

С*ЯИМ|4

.* ямб

и

I- М ВМИ■

Българийо Ж Д-бо „Д?УЖ5Д“ въ Варна

С1р»

бЛж *«м

у

Г-нъ Арисгофаим П. Аргириу
сгодени
1

«а»«ря

{‘руоатл (.-ус-м
ТМГ-ИШ X лт«г.'<4 4

РУ.АД:

,1маата !! ч

<к
1<к»тя

т

X л

.3
4«в

Пянаг*:

4

д д Д*•«»•**
в«те
мг «н
И 1>л
р*д»
н щ;(* се ваде- д«4
Г •» Л

СиЦмт —
)■»

•я.та

-4 <Л

-р. -,м ..4
р.»е«а V 4 ; ;
**рчи ■
ЗНВЧГИОИ
ь
»
л.
п>ас.-Гж4Лв . ац"
.V.
С-М7»чбш»мт.
.згяа
»*?.■;. * ,
згшн^г*
;
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

( I

Осапгь гои МВбревя са 6а
и грамадно пасло низана
държавна, коато съ «оваурса
ината аа стоаагк са. зоспаснн
отъ Васш-.орга (аонасарани.
аа въашмага търтонна) са р>ззпнямли пазара а внеси голЪно онсиалснае
Съобщава се Сашо че са
премра тема асЗнанаа едазеааа
Ренсдтата бмлд отлична з
зранд вече имало въ аистатъч
аа амачести начсЪнддТ. нзъ
Рус**
Опровергават се съобщения
та 31 мними бунтове гъ Одеса
и Уирайиа.
С веграмо-иостъта въ черпе
иата армия с лмивмдирано Из
даден* бмгъ деиретъ за гази
цйаяь, кой го бил изпълнен съ
абсолюгра точвость
Съобщава се. че мъ Украйна
сж отпочиадм работата сн 178
захарин замота.
ДУарамт чети успели дт обезоракат 305-тия 1Ъ*^тски
пехотен гплкъ и разстреляли
1900 войници комунисти.
Пристегнаха отъ Одеса »а
мг иа солъ 900 Т- ма. (.Мляна
ааменма солъ и на блоков^).
Т1ам дим ориста'а един пар*
ходъ съ штеотъ отъ иопоросмйените заводи

ВССПШ8НI МО Ншсши
Г-жа Марийка Янаки Нииолом, по случай 6 месеца огъ
смъртьта иа баща ги Курги
Стойков подари едно агне пе
чено. и*6ъ вино и 10 кгр.
папироси. Семейство Лефтероап по случай 7 год. от смжртъта на покойната си дели“Елема
а. Даиаилога. подари агне и 2
кгр орна Неизвестна госпожа
внесе сумата 100 а* Г-чъ Му
>дсгь м г*нъ Яии Георгнеиъ
подаряха 8 кгр. месо.
аннтариото отделение прм
Ва, 1. Община винаги изпраща
отъ конфискуван хлЪбъ
Настоителстаого
сърдечно
благодари иа горепоменатит е
дарители

БОРС Д
Гофщв ?> цгут. 147? <ч

Шнсйцария
Нюйс.ъ
Лондон
Пдр|
Италия .
Цариград
Ромжг
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеща
Хочаидии
Югосдаамя
Белгия .

6

СОФИЯ 29 ааг. Политииескиге борби
зяпочвятъ да се съжиаяаатъ а ние сме
лркдъ усилената кампания, иоято наскоро
ще се подеме отъ конституционния блоиъ.
Раздвижването въ последните дни, ан
кетите, рааиритиата въ пачата, конгресните
състезания сж предисловие иа голкмвта
акция, която предстои тааи есеиъ.
Тааи акция иа слозициата съвпада съ
едно лозншеиие иа иародииа духъ, което
дава иа борбите кявкстенъ патриотически
иолоритъ.
ПА РИЖ Ъ, 27 аагустъ. Вчера тукашното
правителство уведоми тепеграфичесии Рим
ското, иа Франция е напълно съгласна от
носно предстоящата конференция аа близ
кия изтокъ.
ПАРИЖЪ 28 акт. Съобщават ъ отъ Мюикеиъ: Туяъ станаха национални мнифестаций. Тълпите дефилираха лркдъ седали
щето иа междусъюзническата комисия, лройзнисайки заплашвания и обиди срещу съ
юзниците, специално срещу Франция.
ВИЕНА, 27 аагустъ. Съобщаватъ отъ
Прага: резолюциите отъ Мариеибадсната
конференция ща бждатъ съобщени иа Ромъиия и Полша. Всииии взети резолюции
аяштъ за целъ лоддържаиието аъ централ
на Европа мира и статуквото аъ формата
иа договорите за мира и .да подирелатъ
усилията иа Обществото иа народите

3360 3370 —
175 40 1755С
790— 792
оИЕни, х9 аагустъ. Вчера вследствие
1.138 1347 -771 -- 77.1
адииъ иеверяиъ слухъ. рааиръсиатъ отъ
10050 10020 ! злонамерени лица, че комунист, делутатъ
1251- 12650
Ддлеръ бипъ убитъ около 20 хиляди кому
1140 12нисти нападнаха парламента полицията са
намеси. Има миого раиеии
■ 024- -

_ — I1285.‘- 12**0

Определение Мк 1314.
Варненския окр. еждъ. аъ
разпоредително «аседзние иа
шести яприлъ хилядо деаегето
тинъ двадесета и втора година
нъсъсганъ: председатель чл
Еф- Водеммчаргьъ. членове:
Сг- ч имеоновъ и слиеб. канд
Юр Белченъ При заи%ст прокуроръ Киро Неновъ и ,юд
сеир. Ив. Симеоиовъ слуша
ложемото огъ слщ- канд. Юр
Белчевъ частно гражданско де
ло М 310»22 год таведено по
молбата на Димитръ К. Сър
малжиевъ н Стефания Д. Сжр
маджиева от ь гр Варна, сжща
околия, за усиновямние на
ПЕНА ЕНЕЙД ГАТЕВА от гр Га
брово
Определение
Допуша усияовявансто на
ПЕНА ЕНЕВА ГАТЕВА огъ гр. Га
Сряяа отъ Дъмитръ К Сърмад
жиеаъ и Стефания Д. Сьрмаджневя отъ гр. Варна, сжща околия. Определението да се
обяви чр-езъ млелвяме на оп
ръделеното за том место и да
се обнароам въ .Държавенъ
ве.тмикъ* следъ внасяне оп
реде.тена такса. Следъ публн
куването да Се издаде искано
то удостоверение.
733—1—1
Председ- Еа Вадаичаров
Ст. Сиаяяияв
С, к тъ Юр Беачааъ

Членове:

съ съюзницата и Гърци-"До сега не бЬ извкстно, че тия съюзнически
отношения сж били разклатени за па се сткгнвтъ
по такъвъ начинъ.
СОФИЯ 29 ааг. Утрк 30 тото «ямииаватъ съ експреса представителятН иа Бъл
гария въ Обществото иа Народитк: Коста
Тодороаъ. Нсйкоаъ и лроф. Мипевъ, а Симеомъ Радевъ са намира вече въ Женева,
иждкто утрк почва яаседаиието си събра
нието иа Общ иа Народите.
Н-ръ председателя г. Ал. Стамболийски
отложи аамииаааието си >а ло-иьсио.
Заседанията мв общото събрание се отириаатъ аъ поиадклиииъ иа 4 селтемврий.
С поред ь доклада иа главния секретари иа
Общ. иа Народите, вероятно още аъ пър
вото васедаиие ща халочяатъ разискванията ло въпроса за малцинствата, иойто въп
роси живо интересува Българея.

ПАРИЖЪ, 27 аагустъ. Завчера е избух
нала въ Камбъ големи пожари, който ед
ва вчера е лоиалйзирлпъ. Загубить възли
зате иа 36 милиона фраииа
ЦАРИГРАДЪ, 28 аагустъ. Ангорската де
легация иа конференцията въ Венеция ще
се лредседателствува отъ Рауфь бей, а Ца
риградската делегация от Изетъ Паша.
АТИНА, 28 Августъ. Комюнике
ранния щабъ.
Главнокомандующик мало - авнятската
армия овкдомява. че неприятеля аа почна
вчера офанаива аъ два пункта на АфионьКара-Хисарския секторъ. Атакитк на противника сж отблъснати. На фронта Дорили
артилерийски огжнь.

*

ЦАРИГРАДЪ 27 августъ Енверъ Паша е
живъ, но армията му е раабита. НапослЪдъиъ болшекинитк са нанесли ужасно поражение на Енверовата армия.
СОФИЯ. 29 августъ. Въ петъкъ пркзъ „нощьта
въ плександровската болница билъ покаранъ един
агонизирашъ трупъ
На следния день се е установила самоличностъта на мистериозно загиналия. Той е Никола Пушевъ крупенъ гьрговецъ милионеръ
При аутопсията се е констатирала силна упой
ка отц хлороформъ Следствените власти не можа
ха да се добера гъ до причините на тоЬа убийство,
както и да откриятъ авторигЬ му За сега е изве
стно. че той е билъ закаранъ съ една каруца въ
единъ хотелъ. а оттамъ въ болницата, безъ да е
известенъ каруцаря, или пькъ местото отъ гдето
е вземенъ.

»рой 981.

САЛО ВЪ ХШАТА ВОЗННЦКИ

1

Як II, «9 мамата
II
*- гцадма
V |Ч. им мекрис "МП жуйто ВРЯЛ. расна, бара сой
шгш ааатумааааа «ъ а«дъ.
то 14 да , я мтл II
«ъ

шшт м« •-* яшт

Продава се двуетажна

мащ)

горния егажъ 2 стаи. кклеръ м салона. Д олния 2 стаи. си -•
кухня въ двора и катой Двора послаиъ съ плочи н«а
ши» — Желающмге да я купятъ могагь да я прЪглеждг
пре*ъ все*о време, ул. .11
иска .4* 21. Ш уч Спора»
мЬние при Данна П. Иван 1 уд. .Кавалсха* 31 — Ва-Щ

**

Каджкйойско Селско Общинско Улравлечан

ОБЯВА М* 1689
с. Кааж-кйой. 4 авгусгъ 1922 гол.

Десеть пни слеаъ публикуване настоящето Г:
а-къ .Барнем. Поша* въ 2 часа елкдъ обЬЛЪ :
канцеларията на общинското управление, ше сео
крие търгъ. за отдаване подъ наеиъ, за срокъ ст
2 години, считано отъ деня на утвърждението г*
га. слЪдуюшите недвижими имоти, стопанства ч
Бжлдъркйойското и КждъкЙоското основни учи.ч
ша и на скотовъдния фондъ а именно:
1. Нива находяша се въ землището на с. 5д>
дъркйой мести .Чатлакъ-таши" отъ 20 де_|<.
2. Нива въ сжшото землище — .Фъндъклъкъ'
66 декара
ч5. Нива вь землището на с. Кадъкйой. мъс%
.Турски гробища* огъ 20 декара.
4,пИива въ сжшото землище м%Стн на изтехп
от> турските гробища отъ 12 декада.
У Нива въ ^жшото землище мести .Баирь*
т^*г Дериенъ ардж* от 8.6 декара
6- Нива въ сжшото землище. мЪстн. .Баир1
юстю* отъ 30 декара определена за скотовъд *
фондъ
Първоначалната оценка на всичките ниви е I
лв на декаръ, за иепия наеменъ периодV
Залогь за превоучастие въ търгв се изиск
10*« отъ първоначалната оценка.
Станалите разноски за публикация и аруги Я
за сметка на наемателя

566-1-1

Кметъ: К. Та
Секр.-бирникъ: А. X.

Варненско Оиржжио Трудово Бюро.

ОБЯВЛЕНИЕ № 5010
гр. Варна, 26 августъ 1922 год.
Обявява се начи*пересующите. че на 4 се,-71
ври т. т. въ 9 часа преди пладне въ помешени^
на Варненското Окржжно Финансово У правда
ше се даде на доставчикъ по доброволно съгла
доставката на следните строителни материяли -И
ни за Горското Стопанство ,ГЕНИШЪ-ЛЛЛ‘
именно
1) 8000 ржчни тухли на стойностъ 4800 л<
2) 75000 турски керемиди или 16^00 тип ь
силски на- стойностъ 45000 лева.
3) 500 капаци марсилски иа стойностъ 3(Х
10000 кгр.. на стой/
4) Варь негасена
7000 лева;
5) Телеми гвоздеи разни размери 150 кг|
стойность 2000 лева;
6) 25 обикновени ковани врати на обш!
аратура 32.5 кв. м. заедно сь касите на стой:
9000 лева;
7) 50 обикновенни прозорци на обша к»
тура 21.25 кв м. заедно съ каситк на стой:
10000 лв.
Приблизителна стдйкность на всичкит^ сТ1
телни материали е окейю 80800 лв.
I
Предложенията могагь да се правягь по оШ
но за всеки един видъ отъ горните материали ^
общо за всичките.
Поемните условия и описания на горнив
териали могагь да се прегледатъ въ Трудов070 К
вскки денъ от 9-12 ч. пр. пладне и от 3 0 1
пладне, а въ деня на тжрга въ Варнен 0К?Ж
Финансово Управление.
За правоучастие въ спазаряването се исьШ
залогъ отъ предложената йена. Доставката -Ш
де франко Гара Долний-Чифликъ.
■
Срока за доставката на тухлите, кере^Ш
капаците, варьта и телените гвоздеи е 10 дини
ежобшението, че тжржния протоколъ е утв*в
а за вратите и прозорците — 20 дни.
728-М

Отъ

Гад. IV-

Варна, 31 Аагустъ

год.

с “"**■"

В2ЯРМ6МСК7Я

ИвЦП Ь 171. ЕЖЕДЯЕВЕПЪ ИЯФОРНЦНОВЕЯЪ ВЪСТНИКЪ Нит гш»п Ь И.

Р.:~| .а 6 мкеша 100 дева; м .1 нКсгид 40 лева ъ-.

04ввявввв | ао I 40 ав квадрат?» ь см
-I приставени по .1 ки на аума

Д-рЬ Дг ИиШВЩШ©
"огъ 1 до 26 Септември ше отсътсгва отъ града
741—1—1

— в —

Албертъ М. Намети
ше се акичеят. ял 1 Сеитапря* т под
Ноздра-аеяжпга се прнемагь «ъ .:ощ.гь иа мдааоженшггЬ
Настоящето «иЪн* птакаяитк покани
За телеграми СкЯНтапп КапеМ). Са1а1»
' 7М-1-П

ХзНсти*
Сжобщля ?ме на ас*»"* ро*н*нм. помагемн и
полмлги, че г-ца Ц»1 таиха С ттзч.юша отъ :р Вар
ма и г-чъ Петно Иа ванрилсаь отатр9. П
ще се айичеягъ на 3 септември* аь църквата
Са. Петна- Варна. Настоящето сяужи аллонани
Похя>ажаени*та ще се приема гъ
Варна, 3. IX. 1929 г.

Г-ца Ром Бергеръ
Г-иъ И. Шоевъ
«
(7
я
|

ше се вЪвчапъ м 3 Септември т. гоа. въ ЬвреЯсхвтв Свввюга въ Офиа 1юзя(итасниятв въ
Смагигата. Нвстоашето твмКвя о • аЪлаи пввакн
За тедег Берсеръ Шоевъ у* БоТсвъ 22- Спфчя.
734-2—2
Нвми

ЦИ/ЛЕНТЪ
Пристигна 1-во качество

РУСКИ ГЕЛЕНДЖИШКИ ЦИМЕМТЪ
въ ограничено количество.
Побързайте да капарирате потребното Ви
количество при^фирмитЪ
С. М. Китроиополу или
Хикоаъ, Доичевъ, Симеоиовъ.
731—2—5

)

к

СЙИО ГЪ ХЧПБАТА ЕОЗПИЦКН

иииии М 11, да мавиатв о6*цми. гр ваяна
рч. ше мерите винаги х\Лат> вино. равни. <• и:ра. сила.
— дамоиада н вика ги иасттжиааии съ и«*ъ.
Цкия аь шеагиието 14 ля. «а дом* »* иааа иитъра.
ти 1-з

Тъпей ее помощнинъ мълничаръ е
I ДгьИ 11. з, небетчьйса хЪлкица иа га
рз близо до Варна Справка реданцията илк
ул. .Драгоканъ* 17
735 — 1 -5

к

ПРОДАВА СЕ
Ж веднага праздното кЪсю отъ 900 не к ™
1 аърху воета ае накара ЛЪтння Иодегенъ Театръ
.... А» Приканват градина
СпоразукЬние пра Васалъ В. Поповъ - Туиъ

НЕ
И

глоалПамяяие яскл ма Провал»"
стооио Акиябисме ДруамАж» Дкмм* ПО .ИМ34ГКМ1 ■»килии тел») и лис п. .4 2<Ю+1 ПП
-яниу» Тб8!~ПЧ яв *Вн|>исмски Окрлжень < адь. |фом>аъ Лруми Чааввъ ожъ гр. -Пратят ма
60М лтш и др обемам , .е от послкаяети иу1|Ц— публкяуваис насюяцеги а и в-к и . Вдрмеиси Поим* аъ и рид
«а 31
исиь ек нрааомл даяам* ви 24 часа 5*;* ще '^родшаи вубяичио
сткаукцим* нединжадп, ивпи
Кжпи ни гр Проявонв елаиегЛжиа,
*и«1 <-*яанй. съчиаша с< е? и урщ стан. - «првврпа ог\ керпмчи.
квнькь И Яъраь <»*?*.а Си мким ъ срамили дяетроеиа та «шо
30 ъв. те рз V». тор ь около 900 кв метра- при е
Кург-н .Ча.1441 Атаиасивь. ЛоЯмО Сграма и н иать. «щ*.м. ИЛ)00 ле.
Жпаачаитк ла купаги имота' митата да ирЪ каимгъ мш«аи но
продажбата и да наддавам. шЛасм -ярмсъгсгагнъ агни и чЯсь гъ каяиеяаряята ми
|р. Провадия. 22 Анут 1922 гоа.
717 -2—2
1-ДзсОенъ Прмс14р>. М. ЦИКОЛОВЪ

ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни сжобщеижО.
СОФИЯ 30 ааг. Средата между но «ме
сията по чиновническия въпроси и м-рь
Стамболийски не се е състояла вчера, ммто
днесъ прЬди ни слЪдъ пладне. М-ръ пред
седателя се иввинмлъ лрйдъ иомисмята. че
не може да я приеме, тъй и то не е билъ
предупреденъ отъ секретаря си и не е отдЪлилъ арЪме за нея. Той обаче обЪщплъ
.та
да изслуша комисията още утрй сутр|
въ Министерството иа Външиит* Работи.
Комисията щяла да обърне вниманието на
м-ръ Стамболийски аърху обстоятелството,
че се е нагърбила съ разрешението иа то
зи въпросъ. за да не стаие той поаодъ за
агитация между различните професионални
съюзи.
ПрЪдложвмията, които ща иапраамчюммсият. се съобщиха ееме. Едно отъ тВхъ
ще бжде :съ иинист. пост.моеяеиие още сега
да се отпусматъ на чнноеннцнтВ по една
извънредна даумЪсечиа ваппата.

Поля Б. Голдманъ

1

глатд

ОБявлепие м 5в|в. ич

П©ЩД
'I—а Д4о—В-Т Ъ1 м еш го и* на ! ЯО лева , Т

Г"
ЦЪНА 1 ЛЕВЪ

пжтшъ

познаващь канм(антурв и ррЬждарствс
сауяаща -п гвгпедапаа а вм.лааг тър«а Дан
Д-ио » Н.хдунр Търг. ■ Ивдтетрая. Варии.
Тостъпвние веднага.
711-2—3

СОФИЯ, 30 Аагустъ. Министрите нахо
дя щи се аъ столицата, тази сутрини б4*а
саииаии иа съайщаиие подъ председател
ството иа м-ръ Стамболийски. Раагледени
см край въпроса за отношенията между
иЪкой отъ ммиистрит* и въпроса за отгово
ра, който тр-Ьбва да се даде иа протестна
та йота иа дипломатическото тЪло, по поводъ отсътствието иа м-ра иа въишиит* ра
боти. Присжтствували «ж въ министерския
съвЬтъ м-т* Обовъ, Томоеъ, Менолоеъ и
Стамболийски. По Кси чие изглежда, че м-ръ
прйдседапеля г. Ал. Стамболийски, който е
, каотложилъ заминаването си за Ж
то шефъ иа нашата делегация, ще направи
опитъ да помири члемовегк иа иабииете
търнл-мя и иемежду които има серио
съгласие върху разрешаването иа текущит% държ .ани въпроси. Ано точа съгласие
ио се постигне, тогава ще се свика върхов.
зем съаЪзъ и евентуално зем. парламеитьриа група и камарата.
аъ пърламеитарната група ще бжде то
гава сложен кълроса за рекоиструкцикта иа
кабинета
СОФИЯ. 30 августъ Отъ правителственъ изопровергаватъ съобщението, че м-ръ Обовъ
шЪлъ да напусне кабинета още прЬзъ тази седми
ца. Това нЪма да стане докато не се произнесе
парламентарната група на землед^лския съюзъ.
По настоящемъ вишия партиенъ еждъ анкетира въ Пл^венъ. изнесенигЬ противъ м-ръ Обовъ
обвинения Въ сврьзка съ тази анкета въ Плъвень
се намира и директора на трудовата поземелиа
собственость.
ТОЧНИКЪ

СОФИЯ. 30 авг. Въ вчерашното заседа
ние на конгреса на мпадежитЪ обедииисти
г. Ат БУровъ призовавайки младежкия съюзъ НЪМЪ рйшитепно дЬйстаие за сваляне
на правителството, съобщи, че конституци
онния блокъ бнлъ на привършване съ сво
ята прЬдварителнт организационна работа
изъ страната и че прЪдетоятъ решителни
дни. Борбата иа блока, споредъ съобще
нието на Бурова ще се открие иа 17 сеп.
въ Търново й ще има за Девизъ: възстано
вяване свободитЬ, гаранциите и благата иа
Търновската конституция. За цЬльта въ
Търново ще се свикагъ бюрата и органи
зациите на трит6 блокираии партии отъ
цЬла сЬверна Бжпгарие, а сжщо и младе
жките групи, дружини и сжюзи при т**и

**т

шипки

Едно нмг, кос то 6уДИ голком екдои спомепи. едно вие
което е залисано гъ сърната
на бъагарвиа съ кръм..

която

ще годери на поколенията м
яъдкраяе—его ма единъ рародъ
Шипка — яа героизма ял бълга
рина орояяеяъ гЛ сюблммно

я подчертава щъ жаааяостета
ча едно племе, което въпреки
■сячкя усилия яа врамге ми.
притча
съ «фъяъ гяам епопея отъ Черно н >ре до Адрнатикд и от Дунава до Етан
Сако Шини 64 д «стагачяа
да подчертае мои&ъта ма едянъ
народ робунал, ни за^езКХД се
нъ разтоямие яа Ь—7 годяян
Одрин. Люде Бургаз. Четала»,
Крмнолак. Бнтодя. Черня. Ннд
мг, %аЙиамчадни. Добран н пр
Това са кърмаатЗ стрянион на
нашата свобода, яа ядшая уст
рем за осяобоапдеяне я обеди
пение на бъдпросото п.земе
НародигЬ. веднкаг4 народи
нматъ свонгЗ
м дати я
като че ля кудм
■уяктоне на гадното сярддъ на
прежение иа сячм.
Сждбата е предупредили ка
то че ля, щото всеки народ
прятендяряаъ зд место нодъ
слънцето дл оокдже и
своята моиц». снингд гитонмостъ
зд живогъ. Великата борби зд
освобождение има смои днтн и
свои герои.
Нашета свобода отъ турско
иго се изкупи съ Шипкя. И
диесъ котето Българския на
род прдддиунд 45 год огъ
шипченски:к боене. гоА отдам
длъжнмата данъ яа свонт% ба
щи. което съзетяотд етКн ве
лик* епопеи, която кете неугаевдшо слънце изгрЗя н омри
деиьгъ ма свободата ни.
В този деяь яд еддяемъ спо
мен-ъ. изеръшаАки погдедъ м
северъ, западъ я югъбълтрина
съ проежляеяя очм търся своягк братя, мо уям те
ци откъснаха меса огъ наша
Българин и хвърлиха подъ ново
и< о голкма часть отъ мр<^дд яи.
Но нека не губнмъ вкра сак
то у добрата слабя, така я у
силягк см и у тжржестяото яа
правдата
Ние можемъ гъ тоя иомеятъ
само да нгмалнмъ боршггб за
нашата свобода, дл подхрдяямъ
нашата вкря и да работим за
тържеството яа сдицмгЪ идеа
ли. която бЪха написани аъ
душнтк на бошатЪ при Шипка:
Свобода иа бътгвряяа по цЪ
лня полуостроеъ

1ИПЯ1ПЯ1Ш!
НАМ-1Н отъ" 10 кно змчитедао
иитк НА жамЪмнрММТЯ Яа
втрмя1ъ я та аа
—
цомтъ име* увкрмт* 520—4—5

[далишкв гНяб

отъ Броьхауть А5 годЪин тома. галгаетяо подАгъримт се проаааа. СоораауагМпс
.«аряежаа
Поша* аа А- 1, Варна 521—2—3

ТЪРСЯ СТАЯ
т*«ха. чиста, хигиенична.
д брк мобидкрана
Споразумение . Р. А. Бтрухъ, Царябродска 4

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
партии. Тамъ ще присжтствувагь и цгитралнитЬ имъ бюра заедно съ члеиовет* иа
вишия партиеиъ сжв^тъ и всички депутати
отъ сжответиигк окржзи.
На 1 октом. сжщото ще се повтори за
цЪла южиа Бжлгария въ Пловдивъ и найпосле слЪдъ тия две акции въ северна и
южиа България, ще се събере коиституциония блокъ за ц*ла Бжлгария въ София.
Както се изрази Буров, иадяватъ се, тази
ще бжде последната акция въ опозиция.
Всичко това сжвпада съ конгресите иа ра
вните партии и организации, които влизатъ
въ блока.
ЦАРИГРАД, 29 август». В-къ Проодосъ съоб
щава. че между минист игЬ въ Атина избухнали
големи разногласия по въпроса за продължаване
войната въ Мала Азия.
Болшинството отъ министрите се изказали за
окончателното прекратяване на войната
ЦАРИГРАДЪ, 29 августъ. Фетхи бей, ка
то се въриалъ отъ Лоидоиъ иаправилъ
прЪдъ фраицузките журналисти изявления,
въ които между другото казалъ, че има
среди въ Англия, които схващатъ опасноста отъ продължение иа започната отъ
Пойдъ Жоржъ политйка. Макаръ и да билъ
приетъ любезно въ Рейиъ Офмсъ Фехти
бей изиесълъ впечатлението че тамъ иЪматъ желание да се сключи миръ на близ
кия изтокъ.
ВИЕНА, 29 августъ. Въ днешното заседание на
междупарламентарнета конференция, председателя
на българското Народно събрание Н. Атанасовъ
разгледа отъ името на българската демокрация въ
проса за малцинствата. Той„подкрепи резолюцията
предложена отъ шведския делегатъ Аделсбергъ от
носно изпращането въ България една комисия която ше разучи начина по който се третиратъ мал
цинствата и да види живота, който водятъ бЪгалците, за да се предприеме една акция за тяхното
подобрение.
Белградското правителство по въпроса за малцинствата, колкото се отнася за българите е заело
становището, че такъвъ въпросъ не може за Сър
бия да се повдига, зашото нито теоретически, нито
ф. ктически на сръбска територия нема нито по
пр изходъ нито по религия нито по езикъ българ
ей.. малцинства.
ЛОНДОНЪ 29 авг. Споредъ едио съоб
щение иа цариградския кореспоидеитъ иа
в. „Мориингъ Постъ великото нар. събра
ние въ Аигора ще бжде свикаиъ, за да се
занимае съ въпроса за една ревизия иа на
ционалния пактъ.
Ако това съобщение излезе вЪрио, казалъ кореспондента. вЪрио е, че въ Аигора
започватъ да разбиратъ несъвмЪстимостьта
иа националния пактъ за сключването на
мира и че никои държави нЪма да се съгласятъ съ премахване иа капитулациите,
макаръ много отъ силите да са иаклонии
да направятъ отстжпкм по териториалните
въпроси.
ЦАРИГРАДЪ, 30 августъ. В-къ Проодосъ съобщава, че въ единъ ресторантъ въ Цариградъ станалъ сериозенъ инцидентъ между турски офицери
и английски моряци. Моряците се напили и влезли
въ ресторанта като подкачили турските офицери и
имъ нанесли обиди. Последните, разбира се, не
имъ останали длъжни, вследствие на което моря
ците се нахвърляли върху офицерите и започналъ
форменъ бой, който свършилъ безъ жертви бла
годарение намесата на гражданството.
АТИНА, 29 августъ. .омюнике за военното положение. Вследствие достз силната неприятелска
офанзива на 27 т. м. заповедано е било изпразването на Яфионъ Кара Хисаръ. НашигЬ войски зае
ха линиигЬ западно огь този градъ.
Вчера гЬ отблъснаха една сирна неприятелска
кавалерия близо до Елванларъ. '
Противника билъ пр-Ьсл-Ьдванъ.
ЦАРИГРАДЪ, 29 августъ. В-къ Еф Тонъ Балканионъ съобщава отъ Белградъ: Известието че
представителите на Малкото съглашение сж разглеждали ьъпроса за приемане на Гърция въ сжтото, не отговаря на истината
и
»?|

ХРОНИКА
Речьта на Н. В. Царя.
при полагаме основния камък ъ на
ами лоагь иа 27. VIII. г. г.).

1яп лой

Ги «1

Дълбока радость изпитвамь
въ тоя моментъ като вижзамъ
тукъ българи отъ всичките
краища на хубавата ни земя
сбрани наедно за обща рабо
та, ржководени отъ една
мисъль въодушевявани отъ ед
на идея
Особснни чувства изпитвамъ
като виждамъ какъ хора отъ
разните ча:ти на разпокъсано
то отъ тяжестите на живота
общество сж се събрали гукъ
рамо до рамо. като близки,
като другари ловци.
И св!а полагайки основния
камъкъ иа хижата на Варнен
Лозно Д-в*-\ азъ не м .1 а да
ге пожелая щото тая хижа да
бжде оютно огнище въ което
бодрите ловджийски сърдца да
се разпалватъ отъ чувството на
обществена солидарност»,, любовь къмъ хубавата наша прирота н милата ни родина.
А на тая. тъй обичана отъ
Васъ родина, нека съ българ
ското ура, пожелаемъ за Ией
МИЯ тежъкъ исторически пжть
нашето искренно ловджийско
.Наслука* !
Да живке България, Ура!

йонни ио Ловиш Съборъ
На 29 того вечерьта се даде
отъ ловния съборъ прощална
вечеринка въ Летния Общин
ски Театръ.
Следъ реферата на предсе
дателя па Соф. Ловно Д-во г
Хрусановъ бе изпегь за пръвъ
пжть коЛоз ирания отъ г Ал.
Кръстевъ .Ловенъ Маршъ",
текстъ отъ Ив. I'. Сокачевъ
Следъ това пеха: артистка
та Скоканъ и г. Майоръ Бог
данова, декламира г. Др Секеларовъ и се раздадоха наг
радите на ловците, за които
оповестихме въ вчераш. брой
Вечеринката продължи ао
късно сведъ полуношь. сл*дъ
което всички ловци се сбраха
на чаша бира въ бюфета на
морската градина, кждкто се
държаха приветствени тосп-ве
зз преуспяване на ловно о дело
Бюрото на Ловния Съборъ
получило стотици телеграфи
чески поздрави огь ВСИЧКИ
краища на Царството, а сжщо
и отъ Ггна Миннстра на Земледелието.

Брой 962.
тиради загд-Ъто въ сжю*а би
ли допустяати хора к^Го Г.
Дамяновъ, участвувалъЪъ ра
домирските бунтове. /
Станали сж бурни разисква
ния. НЪкои отъ делегатите сж
поискали изключването на Да
мян-въ отъ съюза.
Вчера съ експреса отъ Со
фия заминали за Женева бъл
гарски гЪ делегати за общест
вото на народите

5ОРСА
Швейцария.
Ню-Йорк
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромжния
Германия
Прага .
Виена
Б.-Пеша
Холандия
Югославия
Белгия

3360
174 781 1346
77010130
12650

7831354774 101 60
127 50
13.50 1380
612,- 614 —
— 0|24-

Пааупка а ара дажба
Техническото бюро на г. ив*»
неръ Ст. Сапарев урежда
формационенъ отдЪлъ * П(>
кунка и продажба на мЪста
сгради.
Бюрото съ тази си органи*
Ц*Я ще бжде първо по род,
си. ВсЬки желающ да купи,
прЪдаде известни имоти щ*
може да получи пълно оса*т
ление за ежетоянието на нно
та, уре, одираната му парцела,
приблизителната му сгойностъ
Ще се дават съвети за най ».
носии покупки и продажба
рентиране и пр.
Гражданите, които имать *
проданъ места и сгради да се
огиесатъ за споразумение до
техническото бюро на инженер
Ст. Сапаревъ ул. Сжборна 42
— Варна.
II Вармясаи СсдМвиъ П| •стап

ОБЯВЛЕНИЕ № 35727 Въ
допълнение обявлеииото са
подъ № 2083 публикувано вг
Джржавенъ Вестникъ брой
1290 ** 113 отъ 21/VIII т. г. извее
Многоочаивания сеансъ на из явамъ на иитересующите се,
вестния факиръ Торо ще се че продажбата иа кжща въ се
ежетои въ ежбота на 2 септ. ло Дервентъ, състояща се от
въ салона К. Ранковъ въ 1 ч. две сгаи за живеение. килер
презъ нощьта. Ламбнте ще го- от пред салонче, от долу по:
рятъ. Ще има комисия, която целата кжща дамъ, направена
ще се грижи за реда. а сжщо отъ камакъ и дърво, покрита
тъй и администрацията щебж съ местни керемиди, застроена
на около 60 кв. м; въ двора
де въ услуга.
Г-нъ Торо ще покаже факи плевннкъ от пръти, застроеиъ
на
60 кв. м., покритъ съ м*с
Ризомъ.,. Между другото . той
ще «а кефа да говорятъ скеле тни керемиди; хамбаръ тоже от
пръти
Астроен на 6 кв м. по
ти, да гойори глава безъ тело,
клима^ъЬ, ще бжде нзмененъ крити съ местни керемиди, ек
даорово
иезасгроено место отъ
и пр. и пр.
Желающи огь публиката ще около 500 кв. метра, при съ
могатъ да говорятъ съ своите седи: Димитръ Георгиевъ, Савинъ Тодоровъ, Ризовъ и пжть,
мъптзи.
Поканватъ се тия. които сж е почната на 22 Августъ т. г
се записали, за сеанса, да си и ще продължава до 21 -Й сеп
получагь билетите отъ самия тември 1922 г. 5 чай вечерьта
факиръ г. Торо Д Жардари н с правонаддаваиие въ 24 ча
са 5°/*.
П^ввм впечатление храмътъ въ
1 орния имогь е собстаеиъ иа
Варна ,Ус. /Сйх Богородица* покойния Петко Д. Димевъ
поради свойта велнколяпяость. Отъ с Дервентъ продава се по
Обаче, има \само едно още. протоколно определение от 2/11
Камбаните никак неотговарят на 1921 г. на Варнен. Окр. Сждь
Тази величествена страда. Гова
Първа цена 4000 лева
не сж камбани, а звънци. Знае
Желающи те да купят штота
се. че камбанния звонъ г;>ебва могатъ да преглеждатъ кни
да бжде чувствителенъ н тър- жата по продажбата м да иад
жеств^нъ, а тева е украшение даватъ всеки приежтетяенъ
то на единъ храмъ. Тези звън декь и часъ в канцеларията ми
ци доколкото знаем сж прене
гр. Варна, 24 Августъ 1922 г.
сени отъ цжрквата св. Архан- II СждШристав: Д. Х.Иааяовъ
. още презъ 1882 год.
________
729-1-1
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ю Окржжно Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 5016

гр. Варна. 29 августъ 1922 година.
Обявява се на ннтересуюшитЬ се, че на 4 селтемврий н. г. 9 часа пр пл. въ тържната зала на
Варненското Окржжно Финансово Управление ше
се даде на доставчикъ доставката по доброволно
съгласие на 1) 6000 кгр. растително масло, освен ь
Такситк на файтоннтЬ сж 4пплЧН° пРи^лизителна стойность 230000 лв.. и 2)
о000 кгр. свинска масъ^на приблизителна сума
СЛг.дчигЬ:
1) За единъ курсъ из града 180100 лева нуждни за храна на трудоваците огь
съ чакане 10 млнути до 3 ли поделенията на бюрото, които сж на работа по
ца 20 лева.
линията, шосетата и пр.
2) Въ чертата на града за 1
Залогъ 57# върху оферираната стойность въ
часъ до 3 лица 60 да.
Банково удостоверение.
3) До гаража или отъ гарата
Маслото ше бжде безъ йиризъ.
до града за едно до две лица
Срркъ на доставката е на две партиди по
30 лв. отъ и до ул. .Съборна"
и .аадиславъ-; а огь и до 3000 кгр.
крайните квартали на IV и V'
I ~ 1С дни следъ съобщението, че протокола
участъци 40 лв.
е утвърденъ а втората — 20 дни следъ първата
4) До VI участъкъ лозята и
737-1-1
Отъ Домакинството.
обратно съ чакане 10 минути
50 лсрз.
3
ЗавЩжка: а) чакане понеже
отъ 10 минути и най-много е
Шуменско Окржжно Трудово
^•
единъ часъ и за по-вече огь 1
киломе;ръ се плаща допълнително съогьктната такса както
за курса изъ града.
Бюрото търси да спазари по добр^воя^ю спаб) Траката, мзнастиря .св. заряваие въ градовегЬ Шуменъ, Е. Джумая и окол
Константинъ*. .Кокарджата*, ностите имъ за пратените по работа по ж. п- ли
двореца .Еквсиноградъ*. лозянии, пжтиша и пр. трудоваци 2000 кгр. сирене.
Тп ■ИидУстРИМния квартилъ*,
Имеюшите такова и желаятъ да се спазарять
Дийнерджикъ*, лГюнлючъ чешме*. се плаща по специално да се явягъ въ домакинството на бюрото въ грспоразумение.
Шуменъ или финансовото управление въ гр- Ески*
Подофицеркня.. тгонгре^ь въ Джумая на 8. IX. т. г.
Доставката е делима. Залогъ за участие въ
Плъвенъ се % занимзлъ завчера съ въпроса, повдигпатъ отъ п»рга 5•/„.
нъкои делегати, които прзтес-——^39-1-1
Отъ Домаюиктаото.
Свободна борса.
Вчера следъ борсата на своболния пазаръ се сключиха
мзлчо сд-Ьлхи при следните
курс -ве Лондонъ 781, Пррижъ
1350, Германия 13—1350, Пра
га 614-615
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