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Вт» сл'/юта 20 и неделя 21 мартъ т. г.
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който между другите номера ще непълни една песень на 15 еЗицн
при участието на оперната певица

Александра Тихъ
Танци: Фокстротъ, Уанъ-Стеиъ, Шими.
Вой съ конфети, сврпантиии, топки и ир. и пр,
Свири салонеиъ оркестръ подъ управлението на г. JI Юрдакиевъ
Всеиъвможни игри Рулетка, Шмепдефоръ, Вакара, Покеръ.

Начало 9 часа вочерьта - край до зори.
Печатница Добри Тодоровъ, Варна. — 133/1926.
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Д№кия горски
ииптошмъ.

Съгласно правилника
за
безплатното пжтуеане по жеЛЪЗНИЦИГБ
публикуванъ въ
брой 208 отъ 4 декемврий 1925
година на Държавенъ вестникъ
болнитЪ деца до 15 годишна
възрасть, на бедни родители,
когато отиватъ да се лЪкуватъ
безплатно въ Държавния дет
ски морски санаториумъ край
гр. Варна или се връщатъ отъ
него, пжтуватъ безплатно по
желБзницит-fe. За да се издаде
отъ управлението на санатори
ума уверение за безплатно пжтуване на децата, които ще се
лЪкуватъ безплатно въ сжщия,
необходимо е т-fe да изпращат
къмъ заявлението си медицин
ско свидетелство отъ което да
се види, че действително дете
то има нужда отъ морско-санаториално лечение, и бЪдно
свидетелство издадено отъ на
длежната имъ община, да се
види, че детето ще се лекува
безплатно, както и да прило
жат-» 5 лв. гербова марка за
обгербване уверението за без
платното пжтуване, което при
повикване на детето, ще каже,
че детето ще се лекува без
платно или съ такса.
Яко бъдното дете е по-малко
отъ 10 години, може да се при
дружава отъ -придружитель до
санаториума, който сжщо се
ползува съ безплатенъ билетъ
до Варна -- а за връщане,
следъ като е оста ви лъ детето
си плаща по желЪзницата и
или пъкъ обратно, когато идва
да го взима си плаща, а на
връщането, следъ като е взелъ
детето отъ санаториума, се пол
зува съ безплатенъ билетъ до
постоянното му местожителст
во. Въ такъвъ случай, щомъ
като детето е по малко отъ 10
години, за да е известно на са
наториума името и презимето
на придружителя, тр-вбва към
заявлението си да съобщи името на лицето което ще при
дружава до санаториума де
тето.
Всички заявления които нЪматъ пълни документи нЪма да
се взиматъ подъ внимание.
Римъ, 18. Продължава разпи
та на свидетепигв по двлото
Матеоти.
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Стр. 2

Заемаше на ШщШъ
Лондон-ц 18. М-рътъ на външ
работи Чемберлейнъ ще-се.за..
върне въ Лондонъ утре. Твър
ди се, че той въ.вторника или
среда ще направи въ камарата
на общините едно изложение
върху Жеиевскит-Ь събития.

Полша на нръстоплть
Берлинъ, 16. ^ Въ. настоящия
моментъ Полша се намира иа
кръстопжть.
Ако Германия получи посто
янно м-всто въ съвета 0 . Н.,
Полша требвало да. търси под
крепа, другаде. Заплашвала е
дори, че >. може • да, прибегне
къмъ едно ^сближение съ Мо
сква.

Италия срещу Германия
Римъ, Италия се е обявила
окончателно противъ приема
нето на Германия въ О. Н. Тя
казва, че Германия е участву
вала съ задни нам-врения въ
Локарно и че било грешка,
д-Ьто тя била допусната тамъ.

Задъ кулнснтЬ i i j u e i i
Нарцжъ, 18. Относно абитията^ когато станаха{ въ,
Женева, се"разкрива, Че цгьлата работа се дължала не на
Лютерг и Щреземанъ.
Задъ mibxt е стоплъ мъкоЛ
си Хагенбергъ, бивтг съдруж
ник^ на Стинеса. 'Toil ималг
огромно влияние въ държавния
животь на Германия, Ceia е
притежавам самъ 1000 вест
ника и три телеграфни aienЩРЦ съ по 11 шснтури.
'J-'oti би.и националист*, мо
нархист и рсванишстъ. За
едно съ. двамата свои помощ
ници — полковници отъ за
паса на армията, той е уп
ражнявам натнш-за
поведе-'
memo на Германия въ Женева.
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износни мита-177,933,471 лв.
Печатница Добри Тодоропъ — Варна. — 133/1920

