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Д-р К. Калева взело •*4< 4 зз 
пезвело

оживление ма фронта забе- 
> топемо раздвижване на войски 

и голяд«| активност е военни упражнения.ша асистента ‘в Турингсии» университет
цчаиистпа по вжтришмнте болести.
Т .йена болни от 2 по 5 часа сл обол 
>•• „Нишка“ 14 34 ло девическата гимназии. ш.I итвлсти и решимо. коянсяя. рменсив Поща1.
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1>а..и янскптв I 
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м.ш тин( »• ни епи|>аии«няиТ1' «•) *». каитн ! 
Трий I !ПИ|ШЯ ДО Ц.1Я1Ч Т Т.

истжпн» я смля:4 ЯфгяжрГЯ РО-
Щ 24К!1 !«• 

4 II ИММ«| I ;
опият. 1к» тлц случа* мяу

йшвмачт“ м/ш* л •Ндгоядряост 
КЖЯ ЧМ .ИМЦ1Т1 11»«ЧЯК* ВА1

Н*1ЧМ И Н{Я»ЯЯ»аЦ*ЩГ4 я ИфА-

/И*ч ииимнии^ийтая! имядСШШШшЖМ НОВА
т^г^".^!гг и г.ч»иг# « у

жи КА4. Ьи мм 3 чи.|и»|кд I лгм <Накка
тгл п-пнрепа а н^юа^
И4 П Го Ш1«1 Н4 1КГС ОЛЯТО 
^г»**м* У.Ж1М II САШ1П1 Г- 
»4Н И зф *[.Ж*ЦЖЯ4вЯ (игямпм 

Мягсгяия к)4Т4 и б«м Аярз

пресна I
И| гг, че

КМ М4к4 
II |М1 ИМ 'I

иммнм«»и'1М1м |;«фм11гмя щ« п;шра-
ИзМ Н«* 44 >.!«ТШ*ИМГ ОД |Гй|Н к'«НН

I И»«.*

ят-

(ОПИРНИ КНИГИ [ 

ИИШКяя яг тштптш I
Х«аш Аммр - улииа Цар-Борнс В« 3. I

аам.г «»га ;от стримта 1К1 
и ег Г ршгтвв

дмаиак с аосгга- 
нмиш ся 3 юдпма лсйплсг
•*• мис ггоям гяжрдо яа

1М. .11 дедсяирин Р|птп« г*в 
п« е ийтоиореии да иоираги пиш 
1Т‘Л па ругкпи червея киа^гт и 

• ’4н таом не I чернсиин кр*ег е

4Г
ирани н
нредгт.
Квмтар

1 я. Г|

« •И4п||сд ще ■
т4 яа 'Шгшттагш яу^уяяд

1*0/ЧфСЯЯ-им«1.1му

Г1 Н Г(^ММ. К1ИГМ |М ХП.14ТМ М«*1 и ЧИМ |||и*д
■рвмт
Д|*.кмаг

М щ*нт|#м тIя ма ч<*рм»мим ирд.-

»йму« (вдам &и* «кжрс-
тията тяжрдг шумно и тжр» 
жтстягно Ом»с нрс» дсяя мие-
Р> Л
гмярдг голямо. Мвлмея.-р ис-
модко иуямям и оаидя «чяу-

ГМ#Тв 4Я П|М4‘ЧЯН4‘ на ^ам^ггки

(и»аче со рВекатя цгнтра ,а ка че- 
Ц|*тт т »г« ’з.|» 1а чид таВгтвуаа

(>( У ^ИЯ .1Г декеу. [ говори те между 
И*лнка. и и дкаомррти нжрнлт к хм д<и>ж|) 
крий. I
раз шрлелдгип. Ттмм е но* успее в мжтн 

обединението дз демократичното 
движени*- н преуспя -а ,гю нд Бжлгарии.

В:ичо дниженче, ктето цеди да г..рад 
тирд народния суверенитет еог полза за 
сгряната. Щом се снжршаг тези пре ово- 
ри, ще з почнат прегднори между щиро 
ките соцпнлесг.1 и прннжржен1Ц1ме на 
Др птва.

ЩШННЦД „ЩЙЯ“
МЗМ»’« I:

рмгн»4 I V.
«М9 Ил

Ьотамю
Ьпмболн, шоколади, пасти, фоидаии. 
р>«мпмжим торти с цадтя, вямдепм 

м 1|Л*жв«тш#мк украси.,

Ре •** ум

А ш 1М площади:по пияцята
М*га;чпмгс лд !юдя^.ж:(я и мг- 
|ЧЧ*И ОСка прспж.>ис« Д4ЖА- 
СПО В ^ейчки ггагря. СШ-ЗОНИ щ 
.ток*.™ в града момата год. се 
п «срешма с <члпяе, 
веселия, която ням АД е трая
ха до су.раята 
гражданите си 
е го, мето си 
Ломеге.

II#»-вече то бир^р^ 
ми беда

ог д:«*ге страни им.1 ж€ 1.жне :«•»

М(1По ояучай праздииците? танца и
и ИЛй-майсторени приготвяни I 

ргглинии видове. •; В
1ВИ боа-.боимерии ва лодаржци.Л Н1ИТ4Х4 щасти 

поиифвхииха джо-

и мржч- 
ирепАдиеин с народ.

коиго ичп^ащаше дТара:д го
лина и посрещаше новата то- 
дина с >«4ша н ржка ( поред 
прокобммаямяга на* спрете хо
ра новия месец е алк1ян, че 
ще имаме п,#ет инуарии сухо 
и гоило време, ('поред други 
прокобаваиия «веждите имали 
чиег н кристален бляежк по 
няшетл бжлгарско небе и то
ва означавало, че Бжлгармя 
гце у е очисти от много за дал 
асиия и я очаква щастливо 
бждаше. Чятателйо. Ч. Н 1922 
година.

Вармвисяия окр. училищен 
ежиет е взел след ни те'решения: 
одобрил е места за постройка 
на училища г селата Кара Кйо- 
се. Кар Ягда, и Хаджи С 
и дар (провадйско).

.Та пе*.айстнп кдм училищ
ните нужди са гло*'»сми: кме- -

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА

00Т0ГРАФИЯ „ИДЕАЛ“!

Фото „Идеал“. ■

Ечи. <МГ»М НШОра. ' 1-ЧЖ1П,, М.|.|.'к„к.

ПАРИЖ, 30 ден. С«ьобшца- 
1Т от Лондом! Според една 

телеграма получена от Кай
ро в града владеело споной- 
отвие. Населението е започ
нало работите си.

БЕРЛИН, зб декемврий. Комисарите Лит- 
аинов и Ииче^ин са поканени от английско
то правителство в Лондон през м. януарнй 
за водене преговори между йнгпия и Сжв. 
Русия.

На всеки клиеиг .>а 11.>)>*ч1,а ог 0 подгрей

САМО ДО 1^1 ФЕВРУАРИЙ 
•попа отоплен.

И Т

ПОЛОЖЕНИЕТО.
Чатрафак и телефонни ежобщеиия)

Обединение но партиите.
ЦЛРИГРАД, 30 декем. Според поспед- 

новмин от Пнгора неспопуката на гржц 
' Дв"в«тн в Лондон била пжпна. Пред 
ив това и г 

г в Гжрция,

ПАРИЖ. 30 декемврий В-к .Таи* ежобщава: 
Дела Вера бивш американски преде(авител в П«- 
р»ц^. е бил помолен ог Франиия и Англия ог една 
сграма и България от лруга да радреши спора, 
кой и) се води между гия страни вследствие об-

пред вид на вжтрешките иес- 
неталисткото правителство

НА СВЕТАп
участието иа Елмо Лмнмоли, приаиат като най-могжщ в 1 

Америка. 1-ва серии ще се играе иа 1, 2, 3 и 4 Яиуари | ССЯОКО П 1 РШН. Ш

У)



|Г БройI;.лдгиенскд поща-Стр. 2.

стоятслстшото, че Франция н А»г#* < 
началото на войнаг!' храни от Ь*ЖР 
наля изплащането на тжрговскик оелаи. ио гла
вната сделка обаче но причина овалването на ко
пнати останала нензлатена. Войната не е позволя
ла да бааат изнесени тези хрзнн ис това Ьалга- 
рия е нарушила условията сн.

Предоставено е на този знанеиятюрист консул 
да разреши спора.

ЦАРИГРАД, 31 декември Между 
Сжедин Щати и ангорскол правите.! 
ство са заведени преговор! за подно
вяване икономическите ешмения меж 
ду двете страни. За тази Вл е при
стигнала една амедиканскаделегация 
в Ангора.

ЦАРИГРАД 30 декеив(пЩ-рс- ите де 
легати, намираш! се н сгржво изпра/ 
тили до св>его прзвителоЖ о ггимиег 
ични сведение. В-ците катожзпронзве 
ждат това ежошцеиие.изч зя своя га ра
дост за щастливото разре.гнЦе на тур 
ската проблем:

ЦАРИГРАД :М1 денем Вред .теле
грама от Атина положението!ам било 
много забжркано Очакв ло I щото Гу- 
нарие, да напусне пласта. КЙвен е си
лно атакуван Говори се, че в бжде съ
ставен един военен ^лбилет. мата но 
енна партии е разделена на д лагера, е- 
диния за Гунарис .а другия ар.уемгню

са купили в 
м и започ-11Т1 «к» -сжряякт » с Сан-

д маг им ПО 1000 ЛН. ГЛОбй, 0.
V председателя па учил. 

н-во • с. Комарево по 500 ля. 
бившия щЬгI в с Ново-село 

ф —100 лева н секр. бирника 
■ Свидел .500 лена.

Г

днес н довечераТеглената през м-ц август 
томбола на д*во 
предметите те се сахраяяват 
до 1 февруари 1922 г.. слеа 
конто дата остават в полза на 
д-то. Печелившите нека побжр- 
аат и си ги получат.

.Майка"
при нови декорации ще има илюмйнирана 
раскошна елха. При бллгарска и европей
ска кухни под управлението на двама 
плрвостепени шефа влв гр. Варна, слс 
всички финни напитки и отлежало пиво. 
Днес, 1-й Януарий започва да се" дават 
= РУСКИ ОБЕДИ И ВЕЧЕРИ 
Прислуга дамена. владеюида ввнчкн езици.

Сафм. 31 даатврай. Сио-
шн К Ц. Царжг ирисж;ству-
м заедно с сестрите си прмм- 
цесиге Евдокня и Надежда в 
Народния Театр.

ЦЕНИ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИ!пристигна От София 
С официално разрешение от 
м-вото на вжтреш. работи и с 
нолармалиа заверка ма книжа
та сн от ^софийския нотариус 
за ежбиране доброволни помо
щи за сираците от войната. У- 
моля ват се варие носите [раж
дани да подпомогнат мисията 
бяло с пари или с подаржци. 
мисията проектира наскоро да 
открие приюти за сираце вжв 

' всички окржжии градове. Ми- 
кията се е установила в хотел 
.Остров- и ще престои в гря 
дани около 20 див.

г

кой е бай Радко?
Чятатнм ■»•*, дмг ■
М«* Ради» ми • маси
М« маВ нани са ту* I____
Царсмм Вия м ми#мм яияим 
И ма наям са тв цма II

Мм

И»

(*рвяш с и*
МММ*« «ма «всммясм тима 
■ ЖМММ «МТФ1ДИ1 
Т*в мамим, >

Таи В
Квимврт Диес в 2*1 часа

са. обед в военния клуб 1/ му
зикален сжюз, варненски клон 
ще повтори дадения свсй об- 
щедостжпеи концерт м. неделя. 
При участие на г. Ал. Констан
тинов, X. Ку» ле. г жа Вайн- 
трауб. г-жа Бис* и при дири 
геигството на дружествения ор 
кеетжр от г. 111 Нарушев.

Им ги мрмАама сам в 4 ри* 
Душа му жа • аа >.м*а . .

Пмми* аа 
Иав«урва Р»

а там мра* 
амма ас ама ама* I

За чудим му
ват таа страна. 

М та.* чататаам, а таи нас.
•• Дигв аощая

»»Саа1 Сми!

Мамта а
ЦПРИГРЙД, 30 декемврий. Гщката пре 

са печати ежобщения от С олук, е гржциия 
престолонаследник ще отпжтум I Букурещ 
през Солун, Югославия.

Гржциия престолонаследник е

гааа
М мазах
Сага а Бамввааемата 
Надат* ма Кавйура 
Премрасаи дава на 

1 Ч с мажат а разни

ГЩ. Варма, И. XII. 1М1 г

махна,

лаяни1» 
амуеин гаааа а студвам.

«5-Д-4прекара
коледните правдници в ротжнека столица. !

с
Приятелите за сближение ме

жду Бждгария и Чехославиа 
днес имат свое ежбрание* са
лона на девическата тикналия 
за да органи врат едно сдру
жение в Варна с тази цел.

I Д «бруля* От

сладкарница лармгВИЕНЙ, 30 декем. ИI анилин е 
ци от Ябация нападнала югослаюто

Себенино (м двете са рметанища 
на Адриатика). Селското Югослаю

жоря-
насе-

По случай прашниииге
■ прюти за варненци благодарение на гола- 

1 ■ мия си майстор-сладкар бивш стопанин на

готви нови сюление в
пристигна 

ли тук пжтницн бжлгари от 
Добруджа научаваме, че учи
лищата в Добрич били вече 
наново открити. С идването на 
новия кабинет на власт се е

населе
ние е успело да прогони моряц от суша-\ най - големата 

Одеса. Шикозни
и луксозна сладкарница в 

произволи, захарни, шо 
полазени, млечни и пр. А тортите 
воляват и на изтжнчения вкус. Винаги прес 
ни бомбони. шоколади, фонпани. кексове 
пасти, торги. най финни питиета и пр 

Единствено приятна ^омфортна обстг 
новка, при огличен салонен

та.
задоБезредиците в Дигиустановил един по поносим ре

жем. Чувствувало се е. че от
горе са били дадени 
ции в такжв дух.

ПАРИЖ. 20 декември® Гц к \\ 
ген ежобщаваг ог ЛондоВ •зр.боти- 
цага в Англия се е увеличил^ 7°п от 
целото работно население в лнага 

Мжже, жени и леш. кои живееха 
до сега от субсидиите даван!Т

инструх-
оркестжр поз 

диригенството на концерт-найстер Алеко 
Константинов * 686 0-3
_Д^_Всни ден бт 4 чго нреемн щ||т и пзчцч

Хор*т на г. Ал. Кржстев 
ще коледува през коледните 
празници с благотворителна
цел.

гелегвото, последните им бех^Хни 
и тези оезраоотни слоеве са ,ве 1И но. 
ви оунтове в цял, Англия. 1Вителст- 
ното е твжрде много загриж, вслет- 
ствие на това положение и 4, н ' ’

" *1Г ' "" 3"

I В«Р««нс.» СхдиЖн ПркставИзмерването на общинските 
мери по зйкона за трудовата 
поземлена собственост 
не през Март.

лой
Жела митите да купя: йя*>т“ 

реглежда' квваи 
га птз.продаж'ата п да надтт 

ден *
юЯ I 2

ОБЯВЛЕНИЕ те могат да пще поч-
» 34*3

гр. Варна 14 декември 1^21 г. 
В доил, щение на обявтеиие- 

т° ми от 21 ок том и ри 1921 г 
ч^| .V 2849 публиконано в
ор* Й 26 201
• 921 1 >д. ма Джржавен 
нчч, обянавам нл

4 ваг всеки прнежгетвен 
час нНа 28 , ■.« канцеларията ми 'л- 

I Сждевси [ 1р.сгао; Ц ЩИШ
е открил в 

Габрово двумесечен курс по 
модерно обущарство.

ИЗГУБЕН Е е а ■н
____________ погрфб*4

с книжа сж.гжржащ: ром**011“ 
лей; бжтг банкноти; Г по-»“1 
за 10 хилидч лей издадена °т 
Иа. Котаров и | догоаар 01 
сж.ция. Койг > 
заджржи сумите и мовжр ,е п0Рт 
фейла с книжата ще подучи ■*-*' 
каграждепе Да се донесе в У-1 
.Фердинанд* .4 71 дом #*°" 
Пакмач. «91-»3

от Ъ декем-ри 
весг-Иижустраалцнте вс*!р.юк:- 

то сш на 23 Т. н с* интересующи- 
]е се. че ирода.л6<га на ‘ едно 
маовн! .«дячие. двуетажно, 

мет.

ре шили
да дадат 500,009 лв. безтих-

АНГЕЛ КАЧЕВ - ВРНД
ПРОДАЖБА НЯ ПЕТРОЛНИ ПРОИд 
ГЯЗ ДВОЙНО РЯФИНИРЯНЯ, ГД37,и^? ■ 

МИНЕРЯЛНИ МЯСЛЯ, БЕНЗИЬ1ппПФТ)'
сол романекд камен

•еи заем на общината за из
плащана заплатите на чиновни
ците.

построено вжрху 107 кн. 
място, находяше се в гр Парна 
• уч. под .V? 1244. с т орно 
иесто около 87 кн

намерих Иго еV;
м. ло не( о 

залепена атжа, окол.т 256 кв. 
м с кладенец в него, при еж- 
седи; Насгйя Рнзов, Никола 
Ииан п. Илия -Ьяласев. ул. ,Сч. 
Марина". ,Ь. Иигяеси. Илия 
Бахарон и Кирякн Сарандплу. 
е почната н« 7 декември >021 
г. и ще проджлжи до 9 яну*- 
рлй 1922 г. 5 часа сл. обед, с 
прав 'надаваме 5•/• в 24 часа.

Горния имот е собственост 
на Челеби Исак Толед 
Парна, пподава се 
“У кжм Йосиф Ми 
Варна.

Пжрвоцачалад оценка 160000

За засадмие чековата слу
жба и смекчаване паричната 
криза центрадиото управление 
иа Б. Н- Банка е решило ос- 519-

29-120

ловджийска кй
И члЛгио с тдмшмо 
имиско-ду» Притрр с сМ,я*0 
тс Оемзя: Р*ст цмсок. А”'1 
ц.-.юто г.е.ю г.\!см:1>*лп1 пе! •*•’■/* ■. 
ШКД Р««на. опоиаря у<а 
КоВч» го . камери< пай зале**Г' 
се намира, \ иодт се .и 
релакпиягз на аестим-а 
пашиа му Хр. Димитро» У4*п,д3. 
ка' .** бв. срешч мшхо , ,

; дгрмтад*

м изравнително бю- 
рб (СЬатЬг бе Сотрепза- 
6ОП) в гр. Варна.

Бемге брата в град* ни 
се продават от 
алрху 6 ла: ктр.

Всичии в книжната Цкйш

Ш11 „МЩр
мелничарите

> ог гр 
33 ДЖЛГЖТГ^игним ,Зор»"—Вари» ззе.1 ог гр-



■Год. IV. Варна, 3 януари 1< гад. ЦЕНА 1 ЛЕВ Брей 739.

В2ЯРП6НСК7ЯГХ-.1
Ново! Ново!I ©иш При фабриката бивш -Зарокоста“ иа Яим Г. 
Цока то пристигнаха прочутите вкусно- 
Т Пазаоджиски бели и червени вина. които 
но качество и йена съ без крнкурениия. Сж- 
Ню има приготвени с спеииална изработка-по 
случай на празлници разни фини ликйЬри. 

вермути, коняци, мастики и пр.

’ Цени май-износи»*.

пивки

[
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРНАОИОНЕН ВЕСТНИК №ш ТМЬШ.ТСМЦ.В1 к 121. 687 -1 -15г

Абоихиемт I Маиввя>|' во I .V» явадрЕТЕЯ см. е—
1 ?л б 9ГСС1 я !00 лом : зя 3 иеСпил **> лем •: -лгивски по 1 дев м» дума. , ... -<

^ ПОЛОЖЕНИЕТО. | ХРОНИКАГ-ца Надежда Икономова 
Мичман Стефан Власев

Сгодени 1. I. 1922 — Варна.
(Телеграфни и телефонни сжобщения)

Резултата' от изборите в с.
Гебедже е следния; .чистата 
на коалираните <бегиткпи и 
дсмокрдги пропаднала, манда
тите се разпределят пиа: 7 
м муниеги и 5 земледедци.

Избран е за председател иа 
пжрн(»м^чаляиге учители г. П. 
Белберпв до сегагаея :акжв.

Очаква се да арестите на
скоро в Варненското пристани
те холандския параход „Ма- 
кленбург.' кой го траисбордя 
рз тук прагкя за гладуващите 
в Русия южно руски протде- 
таяски секти.

Мямастжра ма просветата
у гвжрдил устава ля организа
цията „Младежки червея 
кржет.-

По Случай сго1 одкшиината 
ог рождението на Георги Са-__ 
ва Раковски министерството на 
просветата е разпратило ок- 
ржжни, тото на 16 т. м. уче
ниците да бждат освободени 
ог занятие.

През и атом дата година ино-
течната банка е отпуснала за
еми с годишни амортизации 
за 23 мили* ка лева.

Граждани от IV уч. се оп
лакват. че с седмици смета стои . 
нахвжрлеиа без да минат бок- 
лукчии. Обржщаме внимание.

Раздаваното на пенсионните 
книжки ще трае до 6 т. м. 
Всяка книжка струна 4 лева.

* Ще СО 0ТДВВ0 на тжрг по
стройката па мостове над ре
ките Камчия *н Луда к мчня 
по пжтя Айтос — Провадия.

Б. Н. Баина е авансирал-
55 хиляди лена премии, които 
ше се дават на ония, които 
открият лица фалшиаициращн 
пари или пжк разпространите
ли на фалшиви башенотн

От 1 XII. превозната тари
фа на железниците в Пука
ния се с покачила с такса^от 
50 процента.

Вседствме фалита на Буку
рещката народна банка пред
седателя на управигстния в 
ежвет — принц Гина Щама- 
иещи се е самоубил

В джутаените напита за
редовни гимназиални учители 
ежетояли се в началото иа 
тоя месец са се появил.« 12(1 
кандидати от които 98 са иа- 
даржали.

М-р председателя Г. Стам
болийски не джржз своята реч 
на 1 того в неделя вследствие" 
заболяване. Той пази стаята.

Артистката от общинския
театър п-Ои В. У шала, която

СОФИЯ. 2 Януари. Сжобшават от Белград: Пре 
говорите в Фиуме между италиянскпте Фашисти и 
Даиунцио едрея: успешно. Ланунцио проектира 
да обяви автономия на Фиуме с целата област ка
то заграби властта на сила. Югославянскодечтлсе- 
ленме изплашено напуска фиуме и бяга в Югосла 
вия Всички бежишти заявяват. че иравигелствою 
в Флуме не .е в ежетояние да се противопостави 
на националното

умт»чмЕ»1-»мимм»и
• В МАГАЗИНА ПДЗА? ПДРУШ |
•I ДНЕС ПРИСТИГНА §

1 ЛУТР ПСТРЯ^ЯП и КЛРНКЮЛ $
■ -^5 |

движение. Предегояще е Дануи 
ино з^дно с фашистите да могат да заемат власаза дамски сезонни палта.

146—Н 15

Кеш Паша в Цариград.
СОфИЯ. 2 яиуарий. Съобщава > ог Цариград: 

в една своя реч Кемал Паша казал; „аз нема да 
остана по-вече в Ангора, аз ще ида ^Цариград и 
намаля власта на Султана и вжвс-да империята на 
народовластието според желаниею на ангорското 
правителство.

Речта на Кемал Паша е била излжлнена с ос
три нападки срещу Султана Народните представи
тели посрещнаха с викове речта иа Кемала: „Бог 
да накаже Султана !

ПАРИЖ. 31 Декември. Съобщават от 
Марсилия; _Германските социалисти беха 
арестувани на гарата при своето лами ва
на и е.

МАГАЗИН РШ
9Л- „Цпр Борис“ № 4

Сжобщава
до дочел „Лондон“♦ ♦

на вариеици,

чс , 13И горчи и долни бели-дрехи собстве
на изработка на магазина при солидна ра
бота и здрав материял с цени конкуриращи 
ше намерите през псеко време. Приемат се 

и поръчки по желанието на клиента.
Магазина съобщава че от 
новата 1922 год. откр и

нуермйскм &ГД9Л1
глето почитаемите клиенти ше намерат 

богат избор ■ 1 ■ е—
отбрани галантерийски стоки, която за 

реклама на магазина се продава 
с много износни цени

Симо мио посгяенне «е опише кипиш.

гада
ТОНИО, 29 жеи. Японсното 

правителство реши да нама
ли армиита си на 50 хиляди 
души.

ПАРИЖ, 30 декември. Италиянското мини
стерство на външните работи е направило пЪ- 
сталки пред губернатора на Себенико по слу
чай инцидентите в тази област, като е поискало 
щото югославянското население чрез губерна
тора да иска извинение за нападението върху 
италиянските моряци, властите да отдадат по
чести на италиянското знаме; югославянското 
правителство да издаде един манифест, в който 
да изкаже съжаленията си. в 
Италия ще отзове пълномощ. С1

704—1-2

ЯВНА БЛАГОДАРНОСТ
Подписаните „Братя Дрдити, тжрговии от гр 

Варна изказваме публично своята благодарност кжм

Акционерното Застрахователно Дружество
„БЖЛГАРСКН ФЕНИКС“

лротивен случай 
й<м р от Белград.

БЕРЛИН 30 дек. Кабинетд' отблжена 
условията на железни гарите за увеличе
ние на заплатите им, тжй като ако'се 
даде исканото оттех увеличение, то гер
манския разходен бюджет ще бжде пре 
вишен с неколко милиарда марки.

. Този отказ на правителството пред
извика железничарска стачка в Саксония 
и заплашва целата страна Сщиал.вк 
Форверц се Сфахува, че стачката мйже 
да обхване и Берлин и ако железнича 
рите не успеят м,>же д> се предизвика 
генерална стачка в цялата страна.

за гдето при първата вест за избухналия силен по
жар в ул. „Габровска“ в гр. Варна, през ношта на 
26 срешу 27 декемврий 1921 година, веднага деле
гира свой пратеник, който да оие^и причинените 
вреди на нашите стоки и оше днес т. е два дена 
след пожара ни изплати напълно чрез местния агент

г> Арманд И. Леви
в Сите-Варнч N5 25 целата шета в тяжест ата Дру
жеството от

МОСКВР, 31 декемврий (радио). В Ре
вал са пристигнали 3 германски параходи с 
муниции.

ЦАРИГРАД, Ж) декемврий. Според 
съобщения от Ангора неуспеха на гржц- 
ките делегати бил пжлен. Ангорското 
правителство е изгубило всякаква вяра

Кулантноста и бързината, с която Дружеството 
„Бжлгарски Феникс** уреди загубата ни стоят 

и за наш приятен дългпо-горе от всека похвала
считаме да донесем това до знанието на широката 
публика и да му препоръчваме това Дружество, кое
то за своята кулантност и справедливост с право 
се предпочита от всички предвидливи хора 

гр. Варна. 29 декемврий 1921 §99—I—•година.

% V



**•* 7а*.
«тр. а.

ап> щ' власгвуаи над целия свят.
В 1926 год. ще се нояви един ;ер. 

маисаи /Наполеон, който ще о6един, 
германци. ' (

{ « е »(х То Д^-за постигаме какжаго м 
ло заповед за подготовка ма 
на офанзива, макар и «лчапе зя са 
големи за една зимна аайма.

Кемал Паша и Ннзмм Пшм же 
пат на фронт- за да 
на войските и да дадат

доброволно напусна теагжра 
от преля месец, снощи си за
мия* АД София.

По помдра н* 26 Срещу 27
декемярий н уважите на бра 
тия Арлити заслужана да се 
отбележи моднига иа г. Арм «чд 
Леви, Агент на Засграхопатсл- 
но 1 о д-во .Бжлгаркми-Фенимс" 
кой го всред плам дните с рис» 
н« жмзота си се мжчеше да 
спасява гопящит^ стоки, на 
сгояг осигурен к.1иенг. Всд- 
дата ва другия деи г. Армвид 
Леви направи посгжшш и ши- 
бдрАОго изплащане осигурена 
та сума на братия Арлити ижз- 
лизаща на 344,442 лева.

Ние препордзнаме това л ва 
заради неговата експедитивно 
ст и своевременно зя сгрява е 
11 клиентите.

Министерсгвотс на просне- 
тата е отпуснаю лн.
парична помощ на добуджанг. 
кия пансион в гр. Г«арна.

всички
. ПАРИЖ 30 лек. Тук пристина гг?л, 

м р на йж грешните работи Ротснау.м 
мма свеждане с Бриян и с доу. ите д-р,.

я/вжз
ПГ СИ 3»

поведи за зимната офанзива « а им*.

И"» Г>
рм< ■ Баагадшм- мрмггагмми тук м ми 
ирапк «т »-р 1|»дтл11гм Г 

а Яредст

рия. 31 Дгшгввф*. йрршско Окрюкво Трудово Бюро
не

Га©бявлеяиещ трая два 
и4* ма иртмр! вгжду

е а
■ Гкрммя.

. Офи! сжабижше на № 20561ЦВРИГРЯД, 29

гр. Варна, НО дечемкрнй 1921 пи.трешността на Гжумма * 
та война ижжду Земвеиистм ■ Г|наржспембунто-

Обявява се на кнтересующнт - гр, че 
на 5 януарий 1922 гол е 9 час сутрин
та в ханцеларияга на Варн. Окр. Финан
сово Управление ще се произвеж 
|||> доброволни сжгласне з доставката на:

1) Юфт зя обуща Францускн 125 кгр., 
Ъ Гион за сгж.чала и полустжиала фран- 
цускн .50 кгр. 3) Обущарски клечки 50 
кгр.. 4 Гвоздейчета за к. пац 20 кгр. 5) 
Налчета 600 чифта 6)/Обущарски конци 
5 кгр. 1) Жж^г во:а№4 кгр.

Срока на доставката 15 дни следсжоб-

9 вете в Крит и друг» жест» текст гвоечи ревери.
Според послеякитге 
нзло вжзствние. 5

ат в Лтжяшт е избух-
зажзегти асинми пра-*

вителстяени учгешзгявя* Гршмява флета е- започ 
нала да обстрелва -остдажл. В* Мамим е образува
но врежеш ю лцмипздяа.

Т.ча-

ПРОДАЕДН бахллска дж
ам (стоката) 

ул. Стара-Планина. Ьакалница 
.Ловеч*. С.юразумеяве в «а 
калищата

■каек» е ппалс а про
ям сстроаа кж.ч Криткланящия за щша}

и иска даваме зжжмочивя мг веннии острови под
управлението на Здимде.тд»:

«85 1 2
ПАРИЖ. 31 .-.«оииврии АТкобщават 

от Дублан. че п~и открикикто на пар
ламента сапрясхппвгваля 15 графства. 
13 0КО.1ЯНСКЯ и 15 кзяаж савсти на

ТЖРСЯ да усииоьм 
при добро

^семейство 
5 год. имомиченцето си »ф 

момченцето си ма\ 3 год. по 
причина на овдовявДпето ям от 
майка. Желакнци да се отнесе 
до Ангел Акгеюв с. (дшдез

земеделски шдкрвам и всички са се 
проязжям за римф-изгри ж лоюворз 
между Ирхацдяа н Сха Щати. 

ллис. а'

щаванието за утвжрцявание на тжржния
протокол.

Пдемните условия могат да се видят 
всеки пригжтегвен ден в канцеларията н., 
бюрото, а н деня на спззаряяането вФи- 
нансового Управление.
68 N -1-1.

ИЗГУБЕН Е е д ■ и
Ь Пв покушението над

с книжа едддржащ: ромдшсьа 
лей; бдлг. банкноти; 1 но-кил 
за 10 хиляди лей младежа от 
Ив. Котаров и 1 договор <-т 
сдщня. Който го е намерил да 
заджржи сумите и попжрке порт
фейла с книжата ще всмучи паз
ил раждене Да се донесе в ул. 
„Фердиианг .4 71 дом Ц«ив 
Ни

На *. 
ядеш в

в II трима аойници
■а ппркга \.«жрли.ш бомби

ОТ БЮРОТО.пие «Ч «** нтанввин, ч( бюрото 
* *ш* ткъкр за »ни »звена про-

__ „____ *® »л. армии ИЗ-
*’аи** ** ■ ЧЯ"» 1в* *ол дрзхин. из-

" Цде*д>а11 *» «"«ЖЛИСТКИ офицер
«•     г 11«ззо е би.— 1а ..
* фшяппи чз*ж»се, като \в*р.

когато м-р 
странство.

декемврий. Съобщават 
ог Кря; в нек гге ш гтрав телството вле 
зои в Крит. ломв да завземат Ка
нев н други пшме и отблжечаха 
станниц, ге. к®яр огсгЖлкха 
те. В меките 
дедвгт.

на
■ачдщдд в Бюро за Ликвидация Дирекцията за С. ГШ.

Склад — гр. В?оив.
а

«41-2' ■

ряКОРЕСПОНДЕНТшшнпмшпи
ЦГДГД ЯяД

1Г
лял * ОбявлениеI » тгвладеюши машинопис се

тжреи за тжргев. клитора. 
Предложения чрез Варнен 
Поща за Т. М

дтинл зо ■\

№ 143.1 2
гр. Варна, 29 Декемврий 1921 г.В половина 

В та от « ж-
Известява сс нз интересующите се, че 

слгласно предписанията на Бюрото з. лик- 
ви.тапия ДС Г.О.П под№№6626,7942 
п 7943 от г. г. ще сс, нродадл г ил 5-й 
Януарий 1522 г., 10 
ди пладне чрез тжрг с ежкрател .рок 
и явно надаваме следните материали:

1) Торби ютени не, одни бр я 1000, 2) 
Лицимали железни германска система броя 
Л Зф Торби празни броя 33, 4) Преси з 
ба транс на кожи годни броя 2, 5) Преса 
за балиране на кожи негодна броя 1, 6) 
Брнзент броя 1, 7^ Куфар железен броя 
1, 8) Лопати ламаринени броя4, 9) Наф 
талин 130 кгр., 10) Вжжа за кожи 72 кгр, 
11) Пжрчега от кожи 420 кгр.

Освен залог 5“, друу| документи «е 
се искат.

ВАЗ
в планинн-

шата си
находяша са на «л. .6 Сгп- 
темврий- № 55 стар. ш 
кжн страната на Спас Спа 
сов Сдоразумекма в кафе- • 
не .Бургаз- ул. Дрштан I 
Син и Бжчваров №7-1-2

иродллжав т да ги прес-

«2^2 »г> ^
че мех Сжв 9уою »*а 5

часа пре
вято каза, 

? вклиона и 300 
1 Фчота и тилови части.

[млени ши хмигкии
кч !*и

дсфбна тжргомя. «риЬав «* 
•Ояктурд ср*-игу №
еечно. Дщ а ртлжампа жса .БЕРЛИН ЗИ

д . т к^П^5а"а ^°*онгрес Грешил

•«рме частната собственост н Русия 
БЕРЛИ.ЧЗ)^. В Германия 

вроррк Д р Макемерищ 
■“ирааш следните у '
тза в Ргси*

дек.
восхоатедпу. твпгщ.ч хжгт«»»- «ОЙОМводствс

се явил 
който

предсказания: в 1922 

Ьр'и"

В 1923

ще се
нова 

големи ан Всички станали разноски са за сметка 
на купувача.

Материалите могат да се видят всеки 
приежтетвен ден и час н склада нахОдящ! 
се на ул. .Девня“ № 151, бивштто зда
ние на К. Пензишес.

703—1 — 1-

Ще избе-

*** г гзда »°ва германска
които ще 
н ще сж- 

империя, ко ОТ СКЛАДА.)-
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Ново! Ново!ПОИШ При фабриката бинт Зарокоста“ иа Яни Г. 
Цо^«»то Пристигнаха шючугиге вкусно питки 
Т Пазара* иск и зет* и червени вина. които 
то катесьзо и !•*>« сл оез конкуренции. Сж- 

,ио има чриготч ни « специална изработка по 
случай 'и 1 пдолмиии разми фини йикйери, 

вермути, коняци, мастики и пр.

юсни.ЕШ1ЕК1 иттнпи воим ьааюта ш» ь Ю. Цм> най' 687 2-15
Д4.ми<Мат ■ . ОМ 1.1НМ1. ...... • I >< М.

И" I «I ч 1 >СПЯ <0.1 Л й «ЖМ1 - И .*•

ГЩ
лобра пхначка.

^Я ко^то ла владей Н
X : н,ж\ <ю Н
|м " ' демие ^Я
Ц ■.>
Ц .1 храна Справка ^Я 
Щ ■ членска Нота. ^Я
II . г :*оар Балкан В
Вмсава

ПОЛОЖЕНИЕТО.Христо Ив. Чниширов
не ще иеже ю приема на ниенниа си до. (Телеграфни и телефонни ежовщеиия)

ЯяЛствотв но революционерап. Карамфилов.Велико-британско вкце-Коисулство. Вврва.
СОФИЯ. 4 яиуврмй. 1 с ичрафират от Метри е: ■ 

и петжк в 3 часа след обед пред вратата наЧЦа- | 
майот Карамфилов. миден македонски революции 
пер, родом откарва, прибирайки се н тома си е 
бил изненадам ог елин залпов гжрчеж, от б пуш
ки. М шесте куршума му пронизват тжрба Каран 
филов не изгубвайки присжгстпме на дута се нз 
нжриал и взеЛ отбранително положение, обаче 
вследствие силното кржиоизлеямие. веднага пада 
иа земята. Убийците не повторизм да стрелят, а 
избетали

ОБЯВА
Уьеломяват се за знание Велико- 

Британските поплнници, пребиваващи в 
Варна, че юпишното им зарегистриране, 
което е за предпочитание да бъде през 
месен Януари, се извършва при Велико- 
Британското Виае-Консулство в Варна.

Велико-Британските поданици, ьузито 
се намират в Барна повече от 3 месеца. 
сЖшо им се препоръчва да се зареги
стрират. *

гр. Варна, 3 Януари 1922 г.

ПРОДг.ВДН бмялеки лю- 
кчи д стоката)

у.1 Сгара-Мланяна Бакалиииа 
.Ловеч“. С юрвзуиеяве ■ иа 
кялняцата

Откаран в болницата в сгрешил агония Каран 
филов е изДАхиал. Целия гр Петрич е поразен от 
веста за трагичната кончина на течния любим сж- 
гражданин. Започнато е следствие Убийците не 
са открити. Воеина1а и административни власти са 
на крак и дирят убийците Покойния е родом от 
Варна. «. ше от |1 годишна вжзраст е влезжл н 
редовете на македонско!» движение Ог 10 години 
живее в Петрич, дето се занимава с гжрговия.

През последните войни е изяжршил подвизи 
коию засилили обичта|на гражданството кжм него.

Ьжлгарня туби един истински родолюбец.
Предполага-се. че убийците са асе оная сжща- 

та мафия, която уби «кржжния управител и око 
лийския началник Убийството е изнжршено всред 
града ме забеледало от никого.

Мир на ирвха му I

бкб2ог

ИЗГУБЕН Е • Д ■ ■

с книжа ежлжржан! том кнеки 
л« А; бжлг. банкнота, I го,..-ца 
за 10 хилили лев и* ла дена от 
Ив. Котаро» и I договор от ^ 
СЖ1ЦИЯ. Който I о е намерил да 
ааджржи сумите н повжрие порт- V 
фейла с книжата ше получи вжз- 
мд1 ;иждсн* Да се донесе ■ ул. 
.Фердинанд" Л* 71 дом Ячон 
Пнкман. (>91-3 3ш Оимнимт ИкШит.706-М

КОРЕСПОНДЕНТ
шКЮЕСПМДЕНШС01Ш)№0 Ш 5. И. II № 0’ИПИП (

'' СОФИЯ 4 -ян. Селските общински 
избори в пяла България са насрочени за 
19 февру, рий т. г.

Тези избори ще имат съдбрносно 
значение за вътрешното положение 
страната. ' V

Десните партии се готвят да нанесат 
победа при тези избори на правителство
то и комунистите, ако бъде образувай 
блок, който се проектира между партий
ните водители в София. Те ще нзлезат 
с обша листа и ще •действуват с обща 
платформа.

Правителството се надява да спечели 
и, изгони десните партии от селата.

ш Уагпа. владеюдш машинопис се 
тжреи за тжргов. кантора. 
Предложения чрез Варнем. 
Поша за Т. М. 2-2

I сШскЬги 1;а|,ап1 Фгпогапб пе1 0|&1ге11о 
СопзоЬз!е '.~по ту|(аИ а ргезеШагз! пеИа 
К. СапсеПеп: с!а11е 10 а11е12 с!е1 таШпо 
рег ргЪсе<1еге а11а гтпоуа/юпе ЦеПа 1ого 

|$спхюле пе1 гед&Ега с1е! МагюпаМ.

на

ПРОЛИВАМ ЕЕ
находяша се на ул. -6 Сеп- 
темврий * N9 55 стар. от 
кжм страната на Спас Спа
сов Сдоразумение в.кафе
не -Бургаз* ул. Драгоман 
Син и Бжчваров

И К. Соп5о1е В0МВ1ЕК!.709 1 |

697 2 2аванамнва
■ Сепията в целия свет е ]
|М! Ш №Н|

гР*мди*зем филм в б серии, 36 части Ер

3 Пжрвага серия от 8 части започва днес ■■ 
Л Сряда 4 Януари, утре Чегвжр1жк 5 Януари. 

Събота 7 Януари и Неделя б Януари в
I —^НО ХУДОЖЕСТВЕН ТЕАТР ■
■ == САЛОН ПРОШЕН == ■
щШ ^ главната роля играе Еддм Поло. вели- И| 
Як кия иирков артист. ЩН

Вариеици, не изпускайте случая да к! 
Н ви^ите Царят на цирма, единствен не- В 
^^надмннаг до сега филм по художество. за-^Н
^Нмисжл и сжпжржание. Яш
|хв Рею ш 1(мстшепнт11 Цишш. м|

[непошшопш мяежаа 
книги на

древнятжпговяя, гтре-димно ма- 
нифак.ура срешу 600 лв. ме
сечно. Дина и улжгфжпя м саЛжржовния сжд. мистонтелио ир^#гиччо смели» 

\арл ул Раков-НОЛСГНО-
Ска. 58 — Нафеа >а И.

700 2-3СОфИЯ. 4 януарий. Вчера биде раз
питан г. Д-р Вачен. кой го даде своите 
обяснения по гласувания заем от Радо- 
славовата камара и заяви, че гласуване 
го е станало съгласи» правилника 
опозицията не била спокойна, когато е 
гласуван заема.

СОФИЯ 4 януари. Слюбшмат от Т Пазарджик: 
Миналата седмица ,-н Лл Станов. ловец като се 
прибрал в къщи, взел една торба барут, която е 
била оставена близо ло печката ла пжлну патрони, 
една искра от печката извржква и възпламенява 
барута който с силен трясак изкжртве вратите и про
зорците и подпалва стаята Четирите му деиа седя
щи около него пламват Гжрмежжт приагича сж- 

и епвяогмали за ивгвс-

ШЕВНА МАШИНА
.5|пдег*\ последен тип. за 
шеф и бродерия на крака 
сс продава Справка ре
дакцията М

и че
649-3-3

Английски ОБУЩА, 
иеаа от 190-250 

ле ботушмя давени и ар. при- 
мдлежат на нсички. В обущар- 
ищцата нз Иван Котарое ул. 
.Войнишка“. г ■ II ■ I

ИМАМ

. 4.
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шши□и*оп1анмНИ«г<се*е«юяе* оотрвоя.'

■ ОшШюшгол.?**,[1М9МПАШ2.‘1яи ОявЛШттжАЬ 1ТМ ма
в—пя иг ? ~ 
проси:

$* тою1ЖвП»411С1 ме г«в*м пь.диоготро. » мммшт' «т> мадо
1.1ДИИррД!Л)У а пл а

Загреб
пра«и!елст«о е заповедало ид 'тррщиииш^ 

заливат за *сосла**искит« лриста-

паадо
Смядномв *■*“-** •Сж-■ в:

* ЦАВИтЧИ22 ж«.Ш*Лш*хг,НгА*
«• »>и

нвгто на дами сгарош лекари
т сбшмлсОгрт разискване нслед

I СШНОН АМО!» Нв
ПО *Ж31

кая нагазим.рароди да
нищя* Вйиатя ммду Югоедави* и тяяяя е трепела

на Кеямлсватл армия вжпрос иа дни
ПГ

нетска Руен» и> К* БУКУРЕЩ. 2 януари. В Белград в 
тайната полиция е избу-

ажжроса *л елеитр. осиетлеят*
во с*шясгв*иа кое- се ме |ци1 нит да се отпусл . здшего на

вяшглаждаие н до им- хнвл, пвста.еня от тммепш
писти.) дт се дойде.

мят 250 щци лея* с КОМ1и

грамсформато) ял « достам
Р* и ллуяя
еиектр.
чаеги. за цмга се командиро

ва Н4 елек- 
трачесхого огдалешк нижииет’ 
Гюлое. сития те
ВОДОМГПИ

лищв. Ог експлозията цялото здание
ПЯтМ^Пяяуррр. Скобщаво ог Каяр|к|е разрушено. Убити са 20 души ро- 

и* учящятсе* шттЩ мк«скм шмци. и Ьми

имрдяч бовотиобили заеаи у- * 
ма урияярсяяета и училищата.!

кадя.но бронирани-I

ПАРИЖ I ян Мексико е та молено от
Вслитсобртояття н Франция ;’Я печ-ие ар-

| оитрижи между гех н Бжлтчфин по \ре- 
! жяаие-«жпртч-а за леклознероната афера. 

Фйвкмага на времето бе закупила го-

Ь Н. Ьмм . мил* 
клонове 

а;е.чтурв, с конто ежопщанв
че всички 0ММСИО1И. издадеш*
ОГ 1ЙР4 ГОД. ■> М4*4. .» ЮНИ,

14 ноември. 14 декември, '*• 
явузрви 1406 год трябва да 
ождат извадени ог обржшснис 
нам кжеяо до 23 чмуарв I г

ш. Беяредиците та пре-
рЖЖНО Д-З СВОМ1С

сяр станали гопели
ре вмети се СТМВЯЛЙ иа I
тЕгяпет сгш.ум ЛаМ»“° ■‘отшчество '(*>«"•. "е можа

изнесе вследствие на нейната. Страните
искат да мо(ат да бжлат \ редени всички

[ИШИНП яяи Според мтхко икн сее финансови нжпроси -Франция н Англия
отп движение и Тур са ежела-ни да преговарят на изи база ' ( Ц*р|ИШЧ марОЯМ ежоор. 

кои го беше лреусгаиовил зл- 
сезамията см. започна наново

Белград ЮГОСЛаВЯНСКОТО Правителство да заседим ог 25
В предстоящата сесия сж 

боря ще разгледа ежддоиата 
и просветител на част.

.1 Н Бухара е органи-
РИМ, I януари. Според сведения отмисия да води борба

не. които са минали
е отказало да даде удовлетворение накоито водят на к-»г
италианския консул за нападениетожците носели много
над моряците.сн н рвзданнт на гла БОРСА

Сжоощават от Лондон, че юдежв на нямано сключени здтлки
ифяа. 3 Ииуаряй .ЧЛ тияангл престолонаследник те бди е обявенВУНУ№Щс 2. мяуарнн. 11а .4 януя

официално н началото ня тази- годттаьклото ни прогни атен 
.Подсждими са Т(*| ду

пю Йорк
/1о«дон
1ирм»
1! галим
и*риград

0Д1ЖВМЯ
ерманин

Прага
Ьнена 
Ь -Меща 
Ье.тгня
КЛосдяимя
X-1 таилия

6У6- ид^
1140

са повикани по пече Приема Мин Горен Иквешя 82уЗ(- 
10^-25 

7ь175 
14*1—

(»тМЗД дпммт .Чшмтнмяите на обвиняе- 8лг 10.1
Г на 100 души адвокати, 

е са тен Ааероску Та 
амску И1 много .други лжржаяни 
’ заявил.

"7 ’*

ОБЯВЛЕНИЕ ?10
ГЧ. ; и

! 110- -
■>* 21*че ще нека 

** затвор на иннциа-
тярркеи' ПМШ1 нцазания за останалите- гр. Варна. :{ Януарий 1022 I ОДИМЯ Коледна елха за сирачета-

Вжв канцеларията на горската инспек 
ция н гр. Варна, ул .Балканска' н .Ра
ковска*

та ог двете сиропмтали.ил и 
други крайно бе|ни \чс-
ииин <>т осмомямтг
ШЛ се устрем и» игорми лея
'тя РЛЖЮСТЮ Трвсттч'’

М0МНИСТ11.

ПАПНЩ .Ишгулрт. В Ияим на 
Вследст

V <щ.тиша

се продават колеяии лржвчетв * 
Цена според височината 

от 20 до 60 лева

мяме-
а има 44 убити и мно- 
»е> шкзета

я ка-
[*р „Л««§- 1 цмн-ракяа/л с о»на дръвчетата Сж*мрмт сеМвдмад*от аи
пожертвувания н пари и езяж-
КМШИ

парчето.
Кои ял-

№ Горските Нкмкщи.1
ЛТЙНА\ 2 ян Правителството

_____  1ЮСЛ. ник. че го желае да
пуреога^а за мир с 1 урция, зашото гржц 

*мур* - ня- мека повече война,
ММро на Балканите.

кжягп обича да подаря и гв
<аяви изпрати в ишрсмюмммгв. жя» г

• ЯНО ОГ иг;н -пи гадиш ата.

По сяучва тЛя*»* "
■омиен студ прем и. .яаиеммй* 

от силната буря. е и*'
траджя и ижрмоимми иомрм* •*

<1 рц'ка I ч

• МАГАЗИНА НА
Отоим Станев 4 О

|в**“ •**•"•> "* 1" «•» к.,1 ж « п« а»

аЧОКИЩ, 2 Януарий. В бропеиосеца 
Мзасе навира в водите иа Ца- 
ИМ1 бунт. Моряците арестувала 
офИирите си. Гржцкия комисар 
Ям («действието иа 
4*вм. обаче

катедралната цжркма. като 
ог ''-акжрсиия покрие иа 
от цжркомигс* к зной е яг%л^ 
ген и отнесен.» Мима

Пнрааи то*а. умплам сс **+
гамиПрионгиада чиеги И4тУ|М1ии •Лели и чериеаи 

•чиастйо в нищо не от- 
и комто по случай пред- 

праалннцк пущаме м продажба 
1.—,. ... ~ •*«■«* иам . [ лж
.Тро^ а"*йД2 мД Д°Ма- ПуШа^
тмваА-л 1"*мим*^ "о Сарммбсм запазена на-

м,р>- и“° ГЛИН °*Ч» '•Уюстатжчен та уяе- 
РИ веекиго че „о-д, Лри кан. оТ «адетск^е У 
******* и не ще мча н Варна 
•О0--1 з

ч1мхеккн »*ао, мм*п> е намерило
огкжртеиа площ бажжр 11 * 
донесе и предаде на п«Р«0*’ 
ното насгпятелсгяо сре‘цУ

кина. \онто по 
стжп» а*, на Европейските, 
стоящите Коледни гг 
н* е^ро и дребно пя

«емдр.

ММ да подкрепят искането 
амбшия и Гжрция

лично вжзнаграждение

За заимпик м мр««"“в
ННОИ»1*»

е. с отддто
рво« получим заповед да 
•МИ» срещу бунтовниците. 
МИИ е минал на страната

окржж. училищен 
кзАто замина като вето

учебен ежи** » ^
не е

Ст. Станев 4 С-ие И
Ф*И. И. ожр. Т



I ШИ ЦШЯ 1 та Бро* 741.
«а

Шк»Е V»*' * 1

Директен трш за Веш-УогКпоиш 5,^ „0Р1ЕГ1Т" от 0г?еп*а1 Пау^даиоп Сотрапу

Й*гт------ МЕУ-УОРК \Ртпжч
'I • ще пристига VII СУРГЛЗ я*д Т5 ЯЧУЯРИ 1322 и ще

приелч рязчи стоки зч лмерика
1 Ип|Щ)в»ш*»* сс е. се ойлзиггтГ* * па.-лцоцт,аха шг

'' 1-1Н1 \\\шЛ ЮР. АПОСТОЛОВ
ВАРНА

Телефон НЯ 201.

!:

[V ;Л
БЖКС1ЯЯЬ\П. ЕЙЕ1ИЕВЕ1 ИК1РНШИП8ЕСТШ '“И Телету. адрес

АПОСТОЛОВТЯ*У ■; т.
■ят I *?. - ща ю .
а У .IV ■. я о месена ’-0 . а.

! те=г шА
1» . а М?&е1 ~-^Т ».'КТГ*ГС 4 по I ч ня *

»«мтатен с*.

\

Христо Кр. Мирски ПОШЕЙИЕТО. й*а
Ш !КШ ПШ№I

не ше може да приема на имения си ден I Само 2—3 дни ия делят(Телеграф.>т м телефонни съобщения)
от ся.- ия праздник на рож
дението на месия, който дой
де на земята да и фази боже-
ствг*и. та поля
мята и благооо гение всред хо
рата

| С0ФИЯ-4-януари. Днес се получила све- 
! дения от букурещ, че бжлгарските училища 

в Добруджа, като беха затворени пред ие-
НЕ ще може ДП приеио на именния СЯ ден. <ед*иии са б -и отворени тия дни.

Църквите не са биле затворени, в те* про 
джлжава да се служи на славянски език. Мер
ките взети за училищата в Добруджа трог
ват извънредно лного накто бжлгарейото пра
вителство. така и обществото 

| Ромжнското правителство дава доказател
ства, че то желае едио нскрено споразуме- 

I ние' с България к зачита и излжпнява клау
зите за малц-жетвата. Училищата в цяла Доб 
руджа едно след друго се отварят и бжлга 

I реките деца ще могат да се учат на родния 
си език.

Христо ив. Чиниш. мир на зе-
I

В такива светли за хриещ-
я нна празд ици. той, истин
ския хрисглямом с болка на 
сж чдцс, виждайнн нарастващи- 

здияи ги земята не трябва 
да посрещне тия злоти с плачАНГЕЛ ШЕВ-ВАРНА

■ПРОДАЖБ 1 НА ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
ГАЗ ДВОЙНО РАФИНИРАНА, ГАЗОЛ (НАФТ), 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА. БЕНЗИН И ДР.
|б19— СОЛ Р0МАНСНД КАМЕННА. 30-120

а с прояснено сжзнатм за
П 0ГПГЛТ ) . ия зли.ш.

» 11 .пра ад > ьслич<>лсини хра
мове с се'и*е позлатени кубе- 
.а красят големите човешки 
селища, напразни са паленето 
>и свещи н благовонни масла.

'
1

—оаоооооооцц напразд ти са сжрдеччмге про
поведи. напразни са усилията 
полагани ог отделни сирдечни 
проповедници.

Изглежда че вжншната ст- 
: рана. декорите на християнст

во го не са от естество да 
чеве^а/- Не са и дждги 

те * лебствня, които сдщо бя
ха 01 клонили човека от греха. 
Деловата религия, деловата 
вера, това е оня лост, който 
и»к превъзпита човека и го 
нлрие в лоното на ония до
бродетели, за които почина на 
кржега богочопека. В днешни
те врем. м религията, молигва- 

^ния и бла
гословен труд но за да бжде 
той ползотворен —- трябва да 
се Премахнат веригите, които 
го снжпа;, трябва да се ра *- 
трепнат .мирните“ договори*# 
Защого, ако с войната чеве- 
чесгвого доказа, че се е от
далечило от Христа, го с пира 
гребна' да докаже, ие се врж- 
ша при Бога. ч~~- 

Да се рзбогн за нж 
егнувлне на истински мир на 
земята, да се работи за «тжр- 
жесгаото на братството меж
ду каре; да те. това требва да 
бжде една «>т най близките 
задачи на човека, праждамина.
II пред такива светли празд- 
ницн нека всеки се проникне 
от тлва ежадание и да зара
боти в това напрвление, иа- 
наисгина тогава таой достойно

В МАГАЗИНА ПАЗАР ПДРУШ
ДНЕС ПРИСТИГНА

ЛУТР НСТРП^ПН и ХНРПКЮЛ I
. -.“Д ?

АТИНА, 2 Януари. Ке.мал п ша иска 
в скоро време да се настани в Цариград. 
Турските гго.штнче К1| кръгове смятат, че 
не е мъчно за Ке.ма * да реа и шра това 
защато Франция и Италия са си дали 
съгласието не Ангора. Ан ниското ир 
вителегво лрепоръ .ва на съюзниците си 
да се вземат и, за да се попречи на 
Керала да изпъ.ни

Кемал паша иска дт влезе в Цари-

- за дамски сезонни палта.
ДО-9-МГ

*

Ново! Ново!
ТОЗИ ПОЙ ПЛ, II.

При фабриката бивш .Зарокоста“ на Ями Г. 
I Цокат» пристигнаха прочутите вкусно-пивки 
рТ.-Пазарпжиаги бели и червени, вила. които 
[ по качество и йена сж без конкуренция. Сж- 
Г.цо има приготвени с специална изработка по 
['случай на празлници разни фини ликйори. 
| вермути, коняци, мастики и пр.

I Цани най-изиосни.

; .1 с ижлча.1гр!д, за да ограничи влиянието на Султа
на! и да въстанови ч!ОВ_а-1<онституц^:«.

I АТИНА 2 ян. Комуните за ноенното 
положение на I януарнй. Разузнанания 
т| извършени от на;иа страна на юго 
4'ГОК от Сеид Гази се увенчаха с успех, 
[^зпрженахме неприятелските сили на 
икгок от Ески Ше,хир. По ф, онга Афи- 
от Кара Хисар‘нищо особено.

687-3-15

зтВрже-1

СЛАДКАРНИЦА „ЛИЛИГ‘1
РИМ, 2 януари. Съобщават от Ца- 

ртград, че е предстояще започването 
ф една турска офанзива, тлей 
фчалистиге били решени да прогонят 
гкрците ог Смирна.

(срещу Народната Баниа)

й СЕ ОТКРИ И -^> РАЗПОЛАГА с:§ като
бомбен *, шоколади, пасти, фоидани, 
всевжзкожни торти с цветя, вензели 

и -художествени украси.

По случай праздниците
бисквити нвй-майсторски приготвени

I НАУЬ:! 3 ян. Съобщават от Москва, 
Ф Ленин бил преизбран каго лредседз- 
фл на комисарите на сжветска Русея.

!) конгрес на елчветите-огрангчил пра

шс .• шияразлични видове. (ЗД-З-5 хрнегиннин.
Шч^Раепи бомбоииерки за подаржци.

ата на чрезвичайката, която сс ползу-

Варнении’ Искате ли фиятна почивна, при расиошна



Брой 741.
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вижда военна акция от страна на У-раин. 
съветска република против Ромъния, ако 
тази сила поддържа исканията на Гър- 

Тракия. Съмнително е обаче дали

безгранични права вър- 
ху всички руси и всички чужденци, жи
вущи в Русия.

БЕРЛИН, 2 януари. Представители 
на комунистическите партии в Европа 
и Америка ще се съберат в началото 
на месец феврузри в москва.

ПАРИЖ 2 ян. Една нова съглашенска 
комисия ще се установи в Мюнхен, за 
да изучи дали има задържани още фран
цузин пленници в Германия.

ПАРИЖ 2 ян. Съобщават от Лон
дон,, че-особено с.;лни смутове са нзбух 
нали в Белфзс. Имало двама убити и 
четирма ранени.

ПАРИЖ 2 ян. Една московска радио 
телетрама съобщава, че в една реч, джр- 
жана в Москва Ленин констатирал, че 
болшевизма се приближава до един ре 
шителен завой на своето сжществуване. 
Той прявнал че при днешните обстоя
телства, не било възможно да се отблж- 
сне помощта на капитал; етичните джр- 
жави, която помощ имала за цел завла 
даването на Русия. Който откаже под
крепата на капиталистическа Европа, той 
ще извжрши една лудсст. .

ЛОНДОН, 2 януари. Лойд Жорж,’ 
италиянски м-р председател, както и 
германския м-р Ратенау заминават за 
конференцията в Кан. Гунарис 
ще замине за Кан.

ПАРИЖ 2 ян. Сжобщават от Бел 
град. ержбекото и бжлгарското правител
ства се представляваха от шарже дафери, 
които не беха акредитирани при джр 
жавннте глави. Сега официално се сж 
общава от Белград, че двете правител 
ства са дали агремани за назначаването 
на титулярни пълномощни министри.

Цар Борис ще приеме на тжржестве 
на ауденция пълномощния м-р на Юго- 
Счавия г н Ракич, Крал Александжр ще 
приеме акредитивните писма на г-н К 
Тодоров.

ПАРИЖ 2 януари. Сжобщават от Лондон 
•мни бури вжрлуват в Ннгпия, които причи 

повреди на земледелските и ин
дустриални стопанства. Телефонните ежобще- 
ния с Франция са лрекженати.

ваше до сега с ЖШ11Л ШЙШ1Ш
нллдеьлц френски или италиянски
се търси. — Предложени»] 1. Ю. 
Тодоров, ул. Цариградска >4 И

ЦНЯ В
Украинския ежвет ще вжзприеме нацио- 
налистичния длан за договор, макар дт е 
знайно, че Ангора е в съприкосновение 
с бжлгарската иредентична трупе и с ма
кедонската Комунистическа партия на 
Генер. Протогеров, на която сега се гледа 
с голямо подозрение от Белград.

• дждмпжци •
■ангорски ■оболи ео тжреят.
Предложеиня Н. Ю. Тодор*«я, ух 
Цариградска М 14. 720—1—5

СТАЯ МОБЕЛИРАНА
хигиенична, чистя, тиха се тжреи. 
Предложения Н Ю. ТодОрояЛул 
Цариградска >4 14. 721—1—6

ПАРИЖ, 2 януари. Преди да напу
сне Египет, отдето е бил изпжден За- 
гул Паша е отправил една проклама- 
ция, с която подканва своите парти
зани да се въздържат от всякакви 
сношения и всякакво сътрудничество 
с англичаните. Известията идещи от 
Кайро представят положението като 
нормално, но при все това бойкота 
на английските стоки се простира на 
всякъде.

[иотководнш оютея закежда 
книги на 

дребна търговия, предимно \п- 
нифакгурд срещу 600 лн. ме
сечно. Дава и упътвания за са
мостоятелно практично сметки 
водство. — Адрес: ул. Раков
ска, № 58 — Варна за 11.

700-3—3

МОБЕЛИРАНА СТАЯ 
ф се дава под наем + 
но самосгАСгяванме. 
Справка редакцията.

| 725—1—3

Вжскрлшгап дете в Пловдив. индм Ачглмйскн ОБУЩА, 
цока от 190 -250 

лв. ботуши* дамски и др. при
надлежат па всички. В обущар 
цицата и] Иван Коларов ул: 
„В, йнишка“. ......... -----------

СОФИЯ 4 януари Сжобщават от Пловдив; две 
годишната джшеря на пловдивски гражданин Бай- 
кушев страдала от преди два дни от силна про
студа. Детето по едно време силно посиняло и не 
давало признаци на живот. БаШата и майката, из
плашени бжрзо повикват лекар, който констатирал 
че детето е умрело и с скржб ежобщава печална
та вест на родителите, които изпадат в джлбока 
печал. Момента на погребението настжпил Мно
жество народ се трупа пред кжщага на семейство 
Байкушеви, за да изкажат ежболезнованияга 
утешат опечалените родители.

Силната обич

□иасшсшооЕшашзашзаоаано 
• ПР4ДАВА СЕ • |
ДВУЕТАЖНА КЖЩД §
състояща се от 10 стан и маза
— южно изложение и с дворно § 
место 325 кв метра на ул. .XX 
Линия* >4 19, близо до пахаря.
В къщата е прокаран* електри
ческо осветление, вода н канал.
— За споразумение Адвокатска ц 
кантора Коста Караиванов — до § 
придворната аптека — уусалатд. о

726-1-3

СИ Итоже
кжм детето принудила родите

лите да измолят от лекаря да бжде отложено по 
гребениею за следния ден, за да остане любимото 
им дете още една нощ да пренощува 
преди да се разделят с него

Настъпва нощта. През всичкото време в стая
та, в която лежало детето

а

в къщата
навеки.

в ковчега украсен с 
венци и цвеСк от близките ла семейството I-в полу
мрака са стояли бащата и майката близо до скпжб* 
ното легло до скжпа~а им рожба и от време на 
време проливат сълзи, те му слагали по една це
лувка. След полунощ, з тишината, опрени с глави 
на ковчега на дегето т? дочуват слаб глас и нас 
тръхват Детето отваря очите си, оглежда се пра
во къммайка си пратзнася на срички: .мама, 
мама.“ Родителите изтръпват за миг, обаче баща
та се съвзема и се приближава близко 

ой вижда, че то гледай почва да движи ръцете 
си. Бащата го грабва 01 ковчега в пригръдките си 
а майката от радост и тач припада.

Рано на

I Варненски Съдебен Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ 
л ю

гр варна, 2 януарий 1922 г.
3 допълнение" на обявление

то ми ог 21 октомври 1921 г. 
под № 1921 иубликоеано в 
брой № 201 от 6 декември 
1921 год. на Държавен вест
ник, обявявам на интересующи- 
те се, че продажбата на едно 
масивно здание, двуетажно, 
построено върху 197 кв. 
място, находище се в гр. Варна 
I уч* под -V» 124/4, с дзорно 
место около 87 кв.

до детето.

мет.. другия деи-ежеедите, близките и прня 
телите на семейство Ба1кушеви идвали да видят 
малката смжртница, об,че вместо тжга и сълзи 
те намират радост и веелие. Нито помен ог м*о' 
болпКНпе потре6и 8 ста|,а- Всичко било вече ?в 

" ПрИСТИГащите «"«ДДанн били посрещани с 
радост и сияние от щаелнвнге лица на роюп^и- 
те. Те им разказват за станалото и вместо жито 
през целия ден имало тържество: вино в „зоб™ 
лие, печени прасета „ стадкнши се 
прииждащите в 
бе 'изненадан от 
кова и ужасна 
с всеки едното

няяат топени м. до пето 
залепена а оса, около 156 кв. 
м с кладенец в него, при сь- 
седн,- Пастия Разов, Никола 
Иванов, Илия Баласев. ул. „Св.
Марти", Е. Илглеси. __
Ба.тароз и Кирнки Сава идол у. 
е почвата нз 7 декемзри 1921 
г. и ще продължи до 9 януг- 
рий 1922 г. 5 часа сл. обед,- с 
пр-в издаване 5°/в в 24 часа.

I орния имот е собственост* 
на Челеби Исак Толедо от гр 
Варна, продава се за дългът 
му към Йосиф Мнхаел 
Взрна

Първоначална оценка 700000

И пияБУКУРЕЩ 3 януари, Ромжнски 
реки ежвет е глаеуаал 
милярд лей.

Ром. м-р предеедател е бил помолел 
краля да ее обежди вжпроеа з« Бесарабия 
тжй като желанието на краля било да се 
вдигне военото положение 
»и провинция.

министе- 
вюенен кредит от 1

раздавали на 
ж Байкушеви, Целиядома

тази град
слуша, кол кого радостна тол- 

с онова което може 
от нас.

ОТ
да се слу ж

ноц,аСс"едЯв4есе„У„аеРЙ- ‘НаЗИ 
клм борисовата 
село настроение

ог гр.
вечер касно през 

0 «рария Дълбок зимник 
гради*, неколко младежи в ве-

правят докато стеГентан!0^3"04831 еа св раз" 
тигнала до бой Млял!!!? гР Правията им дос'
т’б се карал с „омпани?а б°РГИ Атанасов’ кой"
лко младежи- ,а’ бил нападнат от неко-
като р“’всред еСлГ°ВИТв СИ Г° над*пчиля 
та градина. След неко*оГ алейтвдна борисова- 
чинал, а убйиите е. 1 * минути Атанасов ло-
н-ка IV полиц. участък н^м Благодарвняе на 

вчвра сутр?нТ Митович те бидоха

и цензурата в та- /
лева.

Желающате да купят 
те могат да преглеждат книжа 
та по продажбата и 
ват всеки присътствен ден и 
час в

имоти
АТИНА, 3 Януари. Украинската Сж 

ветска мисия в Ангора начело с Генерал
?аРКмРенСе °ЧаКйа Л:' 3:ШННе от Ангора 
за Киев идната седмица; като вземе ссе
бе си и проекта за договора, сключен с 
националисти!е и московските съвети 

носи се слух, че Ангорското 
телстпо настоявало да'се 

договор една клауза,

да нздда-

канцеларията ми. 669 1 1 
I Слтебен Пристав: I. Д. ||,шн

Обявления за всич
ки софийски вестници 
и за Варненска Поща 
се приемат в вестни
карската агенция до ■ <^" 
бирарии Балкан. «М

заловениправи- 
вмжкне в този 
която да пред

А
нов «4

'• *!
Г'*
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0тттттттшшЩь
■ Сензацията в целия свет ’§

[(ШИЛ ши|
Я грандиозен филм а 5 серии, 36 части ЖЯ

Щк Пжрвата серия от 8 ':зсти започва днес 
'Я Сряда 4 Януари, утре Четв;*у5тжк 5 Януари. В; 
9 Сжбота 7 Януари и Неделя 8 Януари в X*
Щ КИНО ХУДОЖЕСТВЕН ТЕАТР Ц
■ == САЛОН ПРОШЕК ■
|Я В главната роля играе Едци Поло, вели- ДН| 

кия цирков артист.
; Вау менци* не изпускайте случая ла ЯВ
Я видите Царн г на ц :рка, единствен не- 10 
:,Я надминат до сега филм по художество, за- Н| 

миежл и ежджржание.

Щ ЯЯГ Реда на представленията в афишите. В_

ХРОНИКАМАГАЗИН РУЖ ТЕЛЕГРАМА
Атанасов общ. вает Варна.

С радост шиех приветствия- 
та която ми отправяте по 
случай новата година, благо-

И. „Ивв Итис“ N. 4 ♦ ♦ да котел ..Лондон" 
Сжобща! >р|

че ризи^ горни и долни бели дрехи собстве
на изработка на магазина при солидна [~ 
бота и здрав материял с цени конкуриращи 
Ше намерите през псеко време. Приемат се 

и поржчки по желанието на клиента.

ра дари от сжрдце вам и варнен- 
ци като пожелавам най годе-, 
мо благоденствие и напреджк 
на града Варна — тоя край- 
моркки бисер на татковинатаМагазина ежобщава че от 

новата 1922 год. откр : и

ЕЧГ Г®Л®НТ@рНЙСКМ @тдед
7 гдето почитаемите клиенти ше намерат

богат избор
отбрани галантерийски стоки, която за 

реклама на магазина се продава 
с много износни пени

Царя
Прасгагнал е в града ни и

е встжпил в длжжноста сн но- 
воназнач пия управител на джр- 
жваната болница, г. Д р До
сев. известен лекар от майчин 
дом. Надеваме се, че той ще 
проджлжава да се грижи за 
подджржане ма доброто рено
ме на болницата.

704-2-2
Сана. едно посещение ше оправдае рекламата.

По раздаването гладния до-
иси Онряжно Финансова Управление. 

ОБЯВЛЕНИЕ № 67
зов патерик произведен от

шиия общ. лозов
Агрономячеасвя с

тука ррасад-
ежвет при 

варненската земледелска катед-Мой е бай Радко? нин.
Произведения тжрг на 15 декемврий мин. год. 

за продаване кжщата на Христо П. Цанев в гр. Ва
рна, IV уч. ул „Бр Георгиевич" № 4 при ежееди: 
Петр Златав, Александр Людиканов. Иван Церов и 
улица, която сжшия е завещал на Министерството 
на Народното Просвещение за усилване фонда 
гТрудова школа —Зойка* Хр Цанева“ не се утвжр- 
ди от сжщото Министерство по получаване ниска 
цена Обявява се, че за сжшата кжша ше се про
изведе нов гжрг с явна конкуренция в управле
нието ми на 16 тото, в 10 часа преди обед. Залбг 
10 • в банково удостоверение.

Градско право й пувлнкаииите са за сметка 
на купувача. %

Варна 3 Януарий1У22

% ра и последното си заседя!
Читателю мой, драг и мил,
Кой Радко не 
Не знай мании са тук пипа 
Царсии беи и чернен пелин 
И на наива са те цена !

Посред „Беммоисмии“ сеиаи 
Като вървиш с иажни кран,

тая 
доя I

е решил, щото всачки варнен
ски граждани, които до 31 
декември 1921 г. са подали 
заивле
(гладжк лозов материал) тряб
ва да представят почвени про
би за анализа

е посетил

за днвачки резници\
/ Ти „ 

На еичмиджии

т1 той лелин, 
Каябура син 

и брой

ако е оп
ределена от порано подходя
щата подложка, то да се явят

десен и 
з Радко на 

Но го продава са 
Душа яу да е ма иоиой . . . 

Повераай в тоа ирзй 
дмо всеки зиайв 
чудни яу> вина, 

ват таз страна, 
а тон час.

в лозарното отделение при 
общината, от гдето ще бддат 
снабдени с декларации за

Каябуроа Ра 
Защо?
Иоито плени

И т 1§*й. читателю,
Бай Радио дига ио!

>1 Ела!

ределяне на категориятагр година.
Окр. Фин. Н-к: А. Тодоров.

щем глас
След свжршването на горийтеи 724-1 1иазва ти! „Ела 

ага в Бемноасната яахла, 
Наидето на Наябура син 
Прекрасен дава ми пелин!11 
С яеаета разни виусии г 

гр. Варна, 29ЛН. 1921 г №‘Н-1

формалности, в най скоро вре
ме, трябва да заплатят резии-1{ Варненски Сждебен ПриставИ СТу;

С лочите Р. Каябуроа.
ците и да си ги получат от 

които са 
искали да им се отпуснат ша- 
слови резници. за- сега, може 
да им се даде максимум 6000

Обявление № 4421
1 АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНО БЮРО 1 6 ддпжлоенис на обявлението ми №3705 от 2 ноем.

м. г. публикувано в джрж вк брой 215 от 22 XII м. г. 
обявявам, че продажбата на: едно празно место от 440 кв. 
метра, нахоояще се в гр. Варна V уч. ул. .Тжрновска" 
при ежееди: Никола Фетфаджиен ; Д-р В. Савов, ул. .Ра. 
ковска“ и ул. .Тжрновска" е почната на 23 декемврй 1921 
| и ще проджлжава до 23 януари 1922 г. 5 ч. сл обед, 
с прааонадаване .в 24 часа 5°0.

Горния имот е собственост на Юрдан Маханлийски от 
г Каварна. продава се за джлгжг му кжм банка „Гярдал* 
Варна пжрвонзчална цена 8140 лева.

Желающите да купяг нмота, могат да се яват всеки
да преглеждат

на архитект Антон Франгя (ул. .Мария Луи
за" № 11 в кантората на Никола Станков). 
Изработва планове и ржководи всекакжв вид 

постройки в града и в
677—3—8

I *В*РД6Н0 от м-ството на 
тжрговията откриването на мел
ничарски курс в града ни отоколията. тжрг.-инд. камара. Занаятията
са почнали от 2 т. м.

А ЕВРОПЕЙСКИ 4 76 голош корен» параходи 
• Дунав, които бега блокира- 
ни от замржлвлнето му сж ве
че свободни поради разбиване-I IКОПИРНИ книги

приежетвен ден и час в каицссарияга ми. 
книжата по продажбата и да налдаваг. 

гр. Варна 2« декември 1921 год.
II Сждебен Пристав: Д.Х. Иванов.

по 500 и 1000 листа .. пои Синове Найер Дшер
уп. Разградена И* 3, до Митницата

В събранието са индуст
риалците в гр. Влриа са ре
тини иа 25. П. да дадат ае-

и Хаим Ашер — улица Цар-Борис № 3. 727-1 — 1
4 Ш

II Варненски Сждебен Пристав. черинка в полза на дружест
вените фондове, предшеству
вана от изложба на индустри
ални изделия в цялото царст
во. След вечеринката ще има 
томбола. Управите.;

Обявление № 4445.ТЕВТЕРИ ЗА ТЖРГОВЦИ
ШНУРОВИ КНИЖА ЗА ДЖРЖАВИИ И ИЗ
БОРНИ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВИ ИМА КНИ
ГОИЗДАТЕЛ. КНИЖАРНИЦА Б. Д. ГЕНЧЕВ. 
ПРОВАДИЯ

В допълнение на обявлението ми № 3821 от П ноем. 
м. г.. публикувано в Джрж. Вестник брой 219 от 27 XII 
1921 год. обявявам, че продажбата на; Кжща в гр. Варна 
V уч., ул. .Ш сти Сепгемврнй" Ле 28, едноетажна, ежето- 
яща се от пет стаи за живение. една преходна и салон, от 
долу под грите сгаи изба, направена от каменнотухлен ма
териал, покрита с марсилски керемиди ; до нея прилепена 
друга пристройка — къща тоже едноетажна, от две стаи 
за живенне, пералня, баня, кухня, сайвант » нужник 
правени тоже -О! кааеннотухлен матариал. покрита то 
марсилски керемиди, застроени къщата и пристройката на 
около 245 кв. м , с дворово неззетроено место от около 
470 кв. м., при ежеедй: Никола Боев от двете страни, ул. 
.6 й Септемврий“ и наследниците "а покойния Тодор Чии- 
тулов е почната на 28 Декемврий 1921 г. и ще проджл 
жава до 27 Януарий 1922 г. 5 часа след обед, с право- 
наддавание в 24 часа 5° ,.

"Горния имот е собственост на покойния Ангел А. Ми
тев от гр. Парна, продава се по определение № 2759,921 г. 
на Варнен. Окр. Сжд — първоначална цена 150,000 лева.

Желающите да купят имота, могат да се явяг всеки 
приежтетвен ден и час в канцеларията ми, да преглеждат 
книжата по продажбата н да наддават, 

гр. Варна, 30 декемврий 1921 год.
) II Сждебен Пристав: Д. X, Иванов

X

ежвет
на Вари. Индустриално Д-яо е 
почнало уреждането иа про
грамата за изложбата.

I ' . I ЙНГ.&ЙЯ: варна

Учителя при тжрговехот 
у-ще г-н Иа. Стоянов е назна
чен за лектор при тжрговкага 
академия в града.

(111@|п]<ЗЕ31![§][313б1°1!31=}1г)ш!г
! за Взрненци Ново!

_ В МАГАЗИНА НА
В Стоян Станев <$ С-ие.
Го1 (^ивш Лнгеп Качев) нз уп. Цар Борис Хе 18 под Зем-

151 м Пристигнаха чие ги натура гни беля и черпени 
И Михелскн вина. конто цо качество в нищо не от- 

стжппат на Европейските, и коит > по случай пред- 
г-х стоящите Коледни праз;цици пущаме в продажба 
Ш на ед5о и дребно по цени най износни. Всеки . аж- 
Ш1 даш,н м>*е ла сн кучи с бллн.щи за дома. Пущаме 
И в ПРОДажоа и специално по Европейска ззпазена на- 
ПП турална шрря. Сшо един опит е достагжчен да уае 
Гп] ри всекиго че ио-д< бр.г вина от михслските ве с 
иа имало и не щс има в Варна
0 708-2: 3

ааааааа

Гса
По случай праздиика в чест

на Раковски д-
нозия ще двдат у« коя-лед г^еската^Банка
церт.

на бждни вечер ще коледува.
Научавам се. че Шум. 

вов «рнп д-во е подарило на 
женското д-во .'Майка" в 
Шумен сумата 60,000 лв. за 
постройка на женско* профе
сионално землище.

Пример достоен за подряСт. Станев & С-ие.
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| к-.-г> ч*’ -1 тенекия; ключове изгубили физиономия, дупки 
изтрит* разширени, щепсели изгрити изтънели; шнуров« с 

още ие.
Как тл :Ж2 дз бжле виАвен телсф.яисга когвто :т ег 

пат и С'ушзлям и
-уша абошгя яз ведчаж дГпдигне клапата и даде с* с, 
щение. . '; вдига клапите п > дессг пжги за едно с*->б

Нов цевтрзлеа гмг^яи «шпо в.ПрОВ9ДИЙСИИЯ рзйчгси зсмл,: 
синдикат „Общ подем* е от
купил частчи периметри с цен 
тар. провадийски солни извори 
и започна на8_усилспо да ди 
рн пластове от каменна сол.

В резултат, усилията — при
дружени с големи разходи 
пресонди се увенчава, с успех: 
открити са нови извори бога
то насители с сол. През про- 
лста в случай, че не се ука 
жат на близо пластове с * ка
менна сол, ще Сждат инстали
рали мод.рнн машини по тила 
па германските такива м ше 
се добива сол по изкуствен 
начин, като се изпарява вода
та чрез нагряване.

л »ув!чиг жичка. И каквоКаква, великолепна каех -
Какжв красноречив белег ю иуяптев

/
етт* зм <тб*

гарнитури, вместо па юл>
новязакс!

Вз.маме повод ох статията в ®1Р- » 'неис^з
Поща“ за да побеседваяе жадт- **» т^х^г, #

Че сегащ -м • варненски иявзиая июища. :р 
включва в себе си «е: (
ння, точно така каггв ьклкмм жанма оелвф-ша яосгоме

е един прибор, кгйи:- *аа&>«ашяаъ. жАаг

ц. .чие н по таткова пжти сс повржщз кжм всеки аб »на 33 
даздо. вян и проверка на съобщението. Знача десеторм., : а 
б са пжршн и пат никакжв резултат, пак е руган и 
ругай и от публика и от контрол и от началство д> Гле 
)(.шнал "г У 
а фак и за

е • чо
ог мрежгта,
мотивира, маса обществена злйни — тз л юеш зиегктен. »«■ : 

\Г
загуби сжзгмиис и падне от сгала. Това 

почтения Д-р Злагарой може .да евцде-човек може да види и да «вид 
Но каква е ромх 

нията? — Мозжкл, у>'*г —
ратора — мозайка, телефония* шеговг — вчрвкжГЦЙ* 
ратора — главата, посвиете — «ртвиЬиапе Ниша» ианф 
не може без мозжк. какго крака. }4и*г кг жеж-белини..

Колко грижи. КОЛКО ЧОВ'.'ЩкС ХККТ Ш СфВЖМК. «ТЛА»*' 
материални Средства са се иошдоаи а шаекг вь 
джржа този номератор и как желя-в е вхншаг* а щпаал- 
жава да отива на встжра!

Тази сума, които би се изразходвал* ха яагсока ва
нов номератор е изхарчена до сега Десет пя.ли а трмщв. - 
жава да се -харчиг* Само, че сме си щш сти^ н—ртгту 

Мгтар и не специалист!, мишо мисли::»:: пв зад» жк- 
про'с и дойдохме до убеждеиило — идеята « т 

требва час по-скоро да се купи нов апшератчяр.
Но как, на чии средства?
Отговора на този вжнрое е много лесг — няегв с 

мониполизирал тслеф. вия та „кой го я екс^лаа:чхра а содуягиа 
от нея приходи. Ала монополизирана е за оСцщсве-- лис:на 
за да се предпази обществото от експлтхвкга. — .ж вчлг- 
-урния подем на обществот • 
иан празднага кесия, да служи за аигсаштуадяв 
на масите. Монополизирала я с джрк а.:а Дурк..вг.а. О: 
тази служба тя нема непосреДк. ели. бллзки ащедоам ре
зултати, нека н не моке да имд пр*д ди. А държан::.:® ща 
службата струва пари, м-т*го пари 11 ооиеже -«ема аие ви,-
ю шш приходи низ. горящата сг с;, мрм на »ийь| ОзвШ № НЗ ИНТереСуЮЩМТе Св, Чв 

— те станаха толкос място в рали- иблааш I „ Кк п. • - гГ '
че едвам се диша. Стремежа пнк по мддко да се ;^дм ьт! ^ -* МнуЯрвМ Г. Г„ В У ЧЗСЗ ПрСДИ ПЛЗ
данжциге дава тези резултати: мввки заплати, вехти ипа | ЛЯс В ТАрЖНага 38Ла НЛ ВарНСН^КОТО Окр.

Р1Т"'Ср“Та "д“^Р‘.й Т^, ог Иммасож» Уврашкние, ще се произведе
едза ще може да заплати нумератор за София. За •афовкя-1 ^^НР ДООрОВ01Л1Ю СПЗЗЗрЯВЗНб *ДОСТс1В
цийга — ще вади стария Софиискиб нумератор л ше х.® Шс НЗ ,1р1ИПШ^ ф)фаЖНИ Н ОТОПЛИ-

ГГГ теЛаВ ■»»»" 33 ЛРаНа на тру-
правим ? .— Нема! Не мод ем 
поизкждпим 
пнм еми4—

та дограден- гуяжу> яу а .«лкф*- гетствувл.
И общи слеем от телефон и телефония. Обтягат се 

червя хабят се сили, губи се енергия, тжрпят се
■ :* вшни-мищ. РЧ^е-етв «I

грамадни
загуби, хабят се грамадни средства за увеличаване колнче
шш.о на слуги, разсипи.

Изхода прочие ог тоза безнадеждно положение е само 
езяя едипетвен: да си купа Варна нумератор; варненското 
грмжд.нство, варненските тжрговци и банкери да го

СД' Т:. •
’ Управителния С.т.вет на Шу

менското Пивовзрно Д во с 
решйл един душно да отпусне 
помощ ог ! 00000 (сто хиля 
ди) лена в полза нл „фонд- 
помощ па инвалидите-. Заслу 
гага на управителния ежвет/е 
безценна, преди всичко, злщо- 
то с тая помощ ще се зарад 
ват сжрдцата па много сгра

купят,
зашиех те сж конто найм юго да не кажз а изключително 
ипгаьвог на плешкте см всм1ките незгоди Ъ т Л1а отноше
ние. пилеят при това положение много бо-вече мзгери- 
адше средства ■ губят здравие и слокбГ 
амме .'»шр те ще спхмеляг поне здравето

ие. Ако купят 
спокойсгаието.

Л Ьоп ег.1епй1еиг 5а1ик!
X. У.I

далци и шс сс из трия г ежлзи- 
те им. Ала това дело има и 
големо обществено значение, 
ссобенно за днешните времена.
когато

§арлкм Окрджно Трудово Бюро.
за дз стинс авехл::» я каегоизма — стремежи 

кжм лични блага госгюдствува 
в делата на хората Изобщо 
шуменското пивоварно друже
ство се е отличавало с своя
та благотворителност, но се
гашния му жест е безценен, 
защого то' идва да> покаже, на 
всички го-.еми предприятия у 
нас, че те покрай грижите за 
собствения успех н: требва да 
забравят своите длжжвости 
кжм обществото и

От името на инвалидите, си 
раците и вдовиците комитета 
по ежби райе помощи 
л иди те в Шумен изказва джл 
боката са бллгодарао.т на Уп
равителния „елвег

Обявление.
; № 12

Данжците

г
■вродя

ч

г за инва- доганют н ж>о«тАка от поделенията на 
бк^пк за време от 1. Ь до 3|. |Ц. т. г.
а яшим:

и ви гащи да си купи*, ше 
.нема вече где да дескжсаниге. Дз, но на тех

кржпка до кржпка са сташ.т*. . . . 
А какви са резултатите ог%

ДНСШНМЯ вирне веки -у-Вар» Колоездачно Н. В. 
Цар Борис III Д-ао словни- 
оа. чс орооерката за печели-

омератор ? 1МИКТИ■ Ми сона
145,1*00 

6.(100
79.000 

6,1 "XI
3.000 ч 

. 4.(КХ»_
9, IX»

25.000 
40,100

1.400
15.000
66.000 
62000
18.000 
10.000 
60.000 
52,000 
60,000 
40,000

До-ументлтс 3ч1 участие в тжрга се 
врикат 'ЯО 10 часа едлщка денч.

За.юг Ю1* влрду о<|)ер« раната стой- 
Н(-С1, Д "СЩЕката мохе да стане и на от
делни артт кудя.. •

Срокл за досгавкла е И> дни след 
утв.хрждаБане тафта. \

Д кгавката ще спаа франч.0 магази
на на бюрото.

За повжрхнзстнш участник г
тслсфонисгнгс и меххнишне Едни не у*етг л> г0
поправят, а другите са ежвжршемо Дсм -р*.тичирапп, 
гледат работата,' нема кой

из мрежата — бсичкп са Б;ашио за зиеб 
Сол мйрс*а 
Мас свинска 
К -менял сол 
Червен и.;-, р 

I Чер пипер
Ала не са сама такива у чаегниаите в телефоиялта ипела : -1«МО«ОЗа КЯСЗОП 
Малко миого “ис-ищия. иаблюдд елкпя. лес.ю аажде Боб СТХ 

че найкалко а иа ще преуас-личич. ако кажел в.как не са Пп- Л 
вшквни нито механици, нк.о телефонист Г»,|..3 МсСКЯ

Как може да бжде ваноаен м.аанака жогаго кшк вае- '<ЧЖфя 
»«е с духало дз издухва прахжт нт 
ратора, зачуоааг сс жич.\.| 
употребление; щом 
изгубили вече

29,000щпте оплети от томболата ще
«там 2,000■с сиОТ 4—6 ч. СЛ. чпадне 
в ателието на Руси Иванов 
пред Сжб раата цжрки.

Тия които

дз ги сгегае. кога го им к фис 
тогава се иияваг да отговарят. II едмк.-е и друпсе Ь раз 
ааиеии. развратени от дтишяите времева, велгдел п, д -г 
"»ге. II спокойно си отминава — доволен, че си е «бесния 
всичко, спокоен в своето бгзси-аис, 
плаване по повлрхц. сга т а живота.

2100
2000ие си получат пс-

200чалбиге до 20 
в полза на Д аото.

:т- ‘остават.
довод» в шмгс* НЮ

Светия Си доя е власа но- 
ви такси за ц ърковните у сби. 
Мго ти е повишил: за крж- 
щение- ] 0, йенчи ю — 100 лв. 
иодосвег-1и ла.,
25 - 30 ле.

100
5ДЮ
2000

■ * 900опяло от 
и др. Служби 25

'
Суик-яи слаган
Сирене

иа лаковете. I о ’ 
се претлват. 1 ;’ЛЗ? -

* ЛСс.шм 
• Чан 
'Село 
Ечмя:
Еччнчеаа юко
Сл_ за

вжтрешчеста на иуяе
ДЖШО

ихплева. протии.1и п.1.1 праг -рели ог 
вземе да опрз я пружимш 

Л*прзГосг идм се Ззчушиг
2000■ Италианска!» Тжрг. Камара 

тце $жде открита иа 15 т м

Общинска» смет 
иието иа 4 
Сжвегжт 
Следни,с суки;

11)0,000 лен за

2500ИЛИ!Д1

1,0002~г=г: дт-гжк
ннте такси предложени ЖН0СГ
гоянного

Заседа 100я»\зри вечерта.
глас)ва и отпусна :а>дюо

15000
151)900
401000

поправка 
и покупка на водомери.и рс 
зернии час и по водоснабдява
вето, 50,000

• пое
приежетвие:

100 лева за събрания с
благотворителна
200 лв. за

борса
КЯМ6И0 СКЛОНсТТИ ЗДЕЛКИ

С^”’' ' 1». гол

лева ще се взе- 
кредит н 

лсиа ог бюджета, 
лева за иодпомс- 

и безработно 
^ Д* се 

резервения фонд на

и научна цел, 
политически събра

ния, боо тв. за театри забавл. ^ Шв-гйцарая . 
н. :»00 Лв. за свадби Пй-Иорк .

Лондон . . 
Париж . • . 
Италия 
Цари-рад . . 
Ромжиия 
Германия . . 
Прага . 
Виена"
Ь.-11еща • 
Белгия . . 

.Югославия 
Хола

чат ог обт отпия 
50,000

Г 200.000
гаие беднотоI 14)7- 

11 о.) — 
0>'4 - 

Ь5 ' 9

с .4"•селение Тази 
вземе о* Вчера през

джжд в
11 Чо -целня ден валя 

почти цяла 
Бжлгария включително

общината.
Максимума суми.

птвускв ПОСТОЯННОТО 
прислстяис на бедните 
60 до 400 

Сясд това

северна

фия. И София. Бучнат,•Пардон, 
а особено в Гори, Орето- 
Ф«о> Длжд, бс придружен с 
незапомнени до сетя .рлмсте-
“ц" * “««внци. павтади
са по височините 
гржма.

КОИТО МО
7ъ .4»

22 и
же да

са от 2Ча 2лева.
се разгледа вжп- 

които требва 
°г общинската

Рос* м таксите,
Д* се вземат

212 ^ гр. Варна, 3 Янумрнн 1922 г.ндия .неколко

йааваааваи1Гн)д От.
\ •
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ЦЕНА 1 ЛЕВ

*чВария, 7 януари 102* год.Год. IV. \ 74*.
V

Ново! Ново!
При фабриката биеш За рок оста- на Яни Г. I 
Цощ.то пристигнаха прочутите нкусно пивки В 
Г Паз.зрзжиски оеяи и червени вина. които В 
:ю каче 130 и йена сж бст конкуренции См* В. 
шо има приготвяй* « «пеииалиа изработка по В 
слутлй Н1 пратлниии разни фини яикйори. В 

вермути, коняци, мастики и пр. В
Цени иай-мзносни.1№Ш Ши Ь Ш.Р <' ЕЖЕ1ЯЕВЕЯ НЙФОРНВиИОНЕН ВЕСТНИК -шии ш*г ь И. 687 4-Г5

• П

. и! о «есе:-* *(• 1
ОЯяменяя : го I .-.я. >.В4 1,вТГи см
-астмит - ч-з. ж* дууа..и О МГСС. л Н о .

ПОЛОЖЕНИЕТО.. [Коледа.
нема да приема на инени* си аеи ♦ ' —

г |||и |и ^ | | и (Телеграфни и теИефоммм ежобщения)

Стефан Стойчев ГЩ “
околийския началник ■ Дарж дере, че една 

9 т м ! шайка разбойници е отвлекла трима души с 
! себе си, те са: Михаил Стойчев и децата му 

Христо 14 юд. и Нлександжр 16 год. До този 
| момент не са били открити. Нема сжмнение, 

д I че те са били отвлечени и впоследствие убити.

ЛОНДОН, 3 Януарий. Лойд Жорж,
Хемберлард, Чжрчил, Сжр Роберт Хон- 
рих имали важно ежвешание, в което 
са се. занимали с вжпроса за произвеж
дане нови .законодателни избори. Всич
ки '"били Фжгласни, че трябва да се про
изведа^ избори през м-и Февруари за 
да се произнесе нарола по многото важ
ни вжпроси

ПАРИЖ. 4 рнуарий Смветска Русия изпра
тила делегация е Китай за сключване спогодба 
за общи зсчичч действия срещу Ялеиия.

БЕРЛИН. ;й им К -Берлин. Лаимциг,
Дрезден. Мкйтусм и др през последно нре 
ме са гледан! множество криминални про 
песи :\а, убийства, разврат, крабй и пр.'
Издаоени са до сега 12тчжртни приежди.

БЕРЛИН, 4 януарий. Съветското правител
ство е решнло да назначи Кобелес за съв пред
ставител в Франция и Белгия и да повери порт* 
фейлмте на финансииге. влнш. търговия и на 
лравиеждието на лица безпартийни.

МОСКВА 5 но. Радио. Смут овете в 
Индия вземат характер на гражданска 
война. В обласгя Ма-абар племето Мо- 
ноа е дало 20( и") убити, 1500 .ранени и 
5500 душц пленници.

Почолямата част от Индия и индий
ските племена са в вжзсггние срещу ан
глийското господства. Индийските мо 
хамеланч ироп тведват свещения- война 
против ; игличините за освобождение иа 
Египет н за ецободт^» федеративна ин 
дийска републи

Стефан Ив. Райчев (

Ьдяа ли им« нрляиик-. коА 
го дя се лраздиува асред иа- 
ШИК народ с ЛО-ГО-Че» бДСгСАК 
и който пра41 нмк ям е обвят 
с I 'ир**ва т .’лми песни и айгее-'4' 
ли. чбит » с»- и.щат от усЯРа ус 
та и които красят едшГбфгвг 
художествен |сл а нашата яа'— 
цяоиаля* литература.

Ту* имане ря** смесица-от

.

!
Горски Инспектор. — Не ше приема 

посещения на имения си пен

С. А. Бешков%
оически аерзаиия м раждаща
та се природа САчегапв вешо 
с рожлестиотп иа Спасягедя и 
ч-«нечестното. Преплетени са 
редица легенди и песия <>г е-

нема да приема на имения си ден

Ради Руссев, аптекар миесия прояно* с такива от 
християнска.

Стария обичай кодедуяаяего 
още е в палма сял вреден 
по села я паланки. Той и днес 
ме е изгубил ог своята чароа- 
иост. затуй за що то е пролят 
с чуха иа една яя| а. сана дал- 
бона и заразяваща яагреяиост 
и художествеяиосг » песните я 
йчятосчояягге.

Сякаш вял дам дяате м мое 
го шастлиао детство само ко 
гат.» ся преастаяч коледарите 
всред тлиия иошя. бродения 
л • лбоки* преспя, укичеии с яа- 
ракосан» аеяця и ние тя. яли 
заставали пред отворени пор- . 
ти на стар стопанин пеят а не
принуден хор. 
яГаиджийка. на глам й ясни

нема да приема на имения си ден. ,

Д-р Ст. Титев
9т.мне ше приема на имения си ден

Христо П. Чнишпюв
м ЯМЛМ1 см ден.

ЯВНА БШШРПОСТ.
Подписаните .Братя Дрдити. търговии егг гр 

Варна изказваме публично своята благомрност
.палка мома

кжм
звезди, препасана с златен ме
сел ‘ . .Акцимерип гмрцштлм Ямятп 

„БЖЛГАТСКИ ФЕНИКС1'
или .трАПОДД ИМ

сяети Илия та обходи зщмея си- 
нур*

Може би и самото време, 
всрея я>ето се праздиуаа ко
лежа счел пждио изобилие на 
земята и прибран плод, може 
бя я мшото нашия народ ма- 
тд> земеделски го е .спазил ка
то едно от тжржсствата, сл^д 
тежкия труд. яо той я днес го 
очаква, посреща а изпраща все 
тжб с великолепие

По градовете, тона са при
своените, от чужбина .елхи*, 
която се устройват от. частни 
л ша. мля корпорации «а радост

за гдето при пжрн .тв вест .за избухналия силен по 
жар в ул. .Габровска" в гр Варна през иошта на 
26 срешу 27 декември# 192! година, веднага леле 
гира свой пратеник, който да оцени причинените 
вреди на нашите ппки и оше днес г е два дена 
след пожара ми изплати напжлно чрез местния агент

г. Аряана И. Леви
■ Сите-Варна N8 2Ь иелага лхета в -яжес» н. Дру
жеството отми )Ш ми. ПрАЗДиумикя днес ние ме 

можем с болия да си ие спои 
ним. че кече чттвжрга колеха 
от зиц ■•р4*диум ра иююуа-

ПАРИЖ 3 януари. Според една те- 
легрфма получена от Нюйорк, преди хР'.С!о.“ 
неколко дни близо до града Св. Ана «•« «т.*рт. п*т вул« • 
в Мексико неколко души бандити на- ияГ сжр“* б0ЛКпг 
паднали един пастор еже своите вж- Глжг б,,,,р|„ гдш 
зпитанници на брой 23. които излезли »г • ю*го «ш
на изкурзия с своя учител. Бандитите “ г“ .,**<“* 
умржтвили най-напред яасторв, като 
му отрезалй главата, а след туй зак
ла и прндружуващите го 23 деца. кои
то били от 7 доН годиш вжзраст От рж- " чпш* 
цете на тези зверове могло да се спаси 

I само едно детв. което пристигнало в

А' Кулантно^.ча и бжр-чзнаг*. която Дружеството I
„Бжлгарсми Феникс“ урел»*> ни сгояг |
пс-горе от всека похвала н за наш приятен пжлг I 
считаме да понесем това ло знанието ма шийката 
публика и да му препоръчваме тове Дружество, кое 
то за своята кулантност и справедливо т • с право 
се предпочита от всички предвидливи хора 

гр Вермв ^9 декемввий 1921 година ^

\
ТЕВТЕРИ ЗА ТЪРГОВЦИ ■

ШНУРОВИ КНИЖА ЗА ДЖРЖАВНИ И ИЗ
БОРНИ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВИ ИМА КНИ
ГОИЗДАТЕЛ. КНИЖАРНИЦА Б. Д. ГЕНЧЕВ.
ПРОВАДИЯ^ .п-п 2Р*.

Ая-пвсп ОБУЩА.
л<« от ПО-ХМ

• хр пра- 
иаддежАТ на всички В обущар 
ятата яа Навя КвдйрйВ уд.

ШН
Оив «л. ВАРНА

>



'1ИШЙШ КУЧЕ
(явгмОечо г 2 гедмго мм*..,Ш,.

«и |Я®е~<Ии<и>го ’4Кш<«<1
___ г------- , ЦАРИГРАД. 4 януармй Всички сее- I»'™ "2^; "“« ц--..
ва понжртнтежш кщтша 22 ае д,.нМя идещи от Атина потнжрждавят. че |Я1 

ща лишали наклани имрху една поля нУЛДрГйпт положение а Гжриик сло- - 
•На. а 'всред чек техния «астор обезгла ^ дн к]жг*ическ,, физг М р нрСп- 
•ен. Причините за това нечувано д I седателя Гунарис е сжобщил ма колеги* 
аьмя престъпление още не са из ^ цр ^ ипже да пЛ1ане повече на
833Й* 4имрле власт Новия гржцкн кабинет ще бжде
-^1^1ИОПпаеи^ли иа еднт ^ ежегааен само от военни начедох Генерал
Пв ТЯИСТвуи * Мексико и които пра •, който
•ИВ органическа ум раза кмм реви тия ти
ШщАимимнМ* 1

ратая • «уч*, •* Гжрцяя ие «
компенсации • пристанището и исе-Я<1

иедннга се явим "«яяиите алишила
о и пред нея «е

| •ЧяАго ги < ■муднцдри ,м<. 
<я« №
М Ааси • |К'.''*С1ППа
к«сптМ4 леи им сг ааиичм , 
Хр Димитро. ул. Ниши , 
Ае 8*>. ц ещу м*ог<> до*ро»ж 

Н*» ,

и ’4. ека Се

й«( та* Тгиче

]
в Сес-Сгакс - Вагон. N1 >ренета миимел и полк
»*■ г ццмаишп * сн«
«*л голаграфяага шке.и ЗлиI
лят» и ммагрмденяе от | лп 
рял т. гад. 1150 леса 
Капим/тягс да поил*

I ия« «о *»т а уяии ни

■V АПИИМА. 4 януарий. 'Нф Той Ьадка- 
1НИ0И -ПйЯщава. че Бекнр (.лии Не»1 е 
•направил прел ангорското народно ежб 
[ремие1 изявления и слисжл, че конфликта 
между Гърция и Турция може да се рл - 

•реши само с оръжие.
АЛИни 4 януари. Тук извукка ми 

чмртереяв криза. Предполага се, че г. 
Явни ис ще см стави новия кабинет

хроника •есечтд
<я*нле

I. 73а- I

> На ма ; 
ямстр на я&тр. работя сляЛ к 
шетат дт рстоамя. че трем I 
2 дни е ^Ал убят Някл.яа |1 I 
Чтагмя мяАмляскм щета

ШтИе игИ ММ) гецм
Ипаяо Неднчеггво Ци 

вСв Нарием

ф МАГАЗИН ^
Н1Ш ПЕЧИБ1шгжлу

ря и председателя 
Гярптагко Няду станал на Кама ячта*

„ШеЯмм, кгчате «д «в 
рааагге ми»*»* «еча ч 'там
ииЩИе’

та татагяеяи слпяяг-* илгятта 
•я-едяи геяегреии БОРСА ВСЯИ» ай |а гкмгрв^

Аорта К 1>мяи птадсеаатп 
на ?*р, пешата Камара 

Пощена Лвоттеяа < »фяя
Вам и на всички глрсоЯАи, 

я»и> гтрятапи и тамягчяя ог 
рвАояа ма катара?! идкавяам 
жовтя ши см »'евна Рлагддар 
ивс) аа ауДанятг Ллвгоиоиил** 
ияк. която приех с радост.

о*лпе квжмч* г- ■:Ф клтио «иючочм ш*ки яркиМв асккте *• >м 
тутааяте жените ся/ 

йсячаи )к<етпе . Ма.<яа Ие. 
чада*', кядгто ше намери -

• :а»иа • Яиуармм Ш2 гаа.

'ПЯРИЖ. 4 янучруй. Ирланаскни пар 
яамент (итисква еж ло*нря.1ч.ц*кага спо- 
гоаба Ораторите изпя кеят че нас грог 
иивто в страната е благоприятно зл рати 
фикиране на сиотоалета Даже и граяа 
'Корк ечтян квто главна крепост на син 
фвймериге нема да се иротнвоп ю-а >н за 
приемането не договора

ШагАяаряя 
Мг»-Йорк . . 
ЛМ40в 
11аряж .
Ига.вик 
Цармряд 
Ррмааяя 
Гсрмаяян 
Прага 

д^исяа 
Ь 11сщ д 
Ьстгяи 
Югославия 
Кавала .

14Р - Н7 . _ _ _ Ц !*•>"•
димеак ;маете-' пгнтиявгжмоо 
кжцке всмгомр* -км ечи. гори.

ЙСИЧКО . МА КПМДе

62» - 
11*7 -ь!5‘ - 

1180

*7 -
Н46 -•
**6С

77*
IV*

МвОйм* Л7}-т
42!Негово Не лят Царя — София 

По с.тучаи Новата Година МОВЕЛИРАНА ОТЛЯ 
♦ с« мел лод ндгм « 
по самосгжспшлннг
Справка раяк

|точво.1*ва« си «/ ппдиееа на 
Нвше Неличестио м*|*

, 1«7 -ГО^КТРЙЩ. п яиуярив ОЛиирч 1«ан е
ИевТрет. е чтето гг пречеха Н|нмм|1пте.|- 

Иемгура ам веетепнип- и апагпнинги

нтсреиия 
»« мои .1 ри ат г сте ПЯ « тевн та шмга

Общия ЛрвЩ на бж.тгдрехитеГАрпияи нядустрваляе и а- 
идатчим ог та»ока м Каната
та. «.тота ющтс ГАсвоям а 
|щр«и ас«р?| ще ги сюмияу

бежаищ! днес • Ьлагарм
'^бруама Тракия и Чдкедо* 

няя ящттивапа !Л7 ТМ7 ТТПШ
Ж‘меяоти нраьяпан г МН.-Д*1ЧГН|<« на пяен
чнпе апма. •очи аангтеп «а 1еа 

гето Кал* Нсдмвпта , Лдаго- 
«кия и

• си ко

4ШМК 4 «н. ИТ ерианим 
мвк е нжр.дуна.ю силна буря Н Хамбург 

•«I причинени грамадни загуби. Причини- 
чт Ж1 тапи буря св изменението на мор 
«што иино и Н0К1ДИ тон.1 че ноднте са 
'излезли над канилите.

Потжнили ся 'много нарвхолн, други 
5яли,разбити н открито море 
Смлни вихрушка е минадя пред Нер 

•Дим. Лайпциг и други гр доис Повреди 
тс Са гр.1мздни ’1 нд сго от зданията сп 
‘повредени Търговските витрини 
•почупени Тел^р. и телефонните ежоб 
икнмв сжщо нонредени. обаче те са би 
ли поправени само в ргт.-т^ние на 

'й часа

ндноеле лри1-.ятс?вува та яул-
тургнв нам ;».диняу йг 
ктамяетх' на Висюсго Т*рг

ОбявлениеУ Ч. И*«» мм и Ваш, 
Иедмчсс»*) шня ог
сяда та да можете 
**.пняге Нашите 
благото на Ьвлцрия

Ораамягал т И Ка»|>а
Готм

и
да цро-

уемчяя ча ЯЬ 4781
с Бефево, 29 Декемврнн 921 год
Общинстото Управление обяняиа та 

знание че на 15 Фенруарий 1922 год от 
9 до 12 часа преди обед ще се произ
веде тжрг с явно наддаване за отдавано 
на наемател учил. ниаи на с. Мартово. 
а нмено:

1> Нив,! .Стойчев чяир“
2* - .Юрта“
3) . .Кжрса кобДере“
4) . „Керим Дере“
5) » .Могилата*

■гад

Н«к вмт*м»*то .» ц„«о 
4кл»«рСЧ»то сбляжсияс ст е
япичт'ля.1 и сжюх.1 ча Ьд^вгар. 
ким морски гг**ор

СП ИЗ-
кяМсиш №цц

гарич е сд общ та а.
• Ьжл-

чс всички 
изнасяни стоки та Нелгм 1ряб*
•а да •'А1ДТ придружени с сви 
дстелстм та ясстопрвнпощяв. дек 

14‘.Т .и«,тп »« гянлгтглгщ,
I П- с "••О ог легапит и 

коипгзгт.,,, , Нао«а Иго.,,. 
ре4),|ГИТ.| 'Л';' ] , ;>чсв

га нае тя вади !

,МРИИ' 4 «итяряп 1И гадп.тумпкптг 
ШрИЯВОрП не ,м.|оти нвкмклп *1';: 

9
знт> н дяетг гт|мнн1

в«>а«ч.
*> СДОбЩвМ

ЧВарЧТ ениигр (’гвнпянн(н аапмац п,м. 
а« г Н| *»Мирите

«•■о да»е П«гяа де в адеа 
аааерта и гтре огпятув ад 
•Р г|м гдме се епааи а
тм таадаа

•тмааидп оарада

• I . .Керпмчешме*
Я| . .Яйлията*
9) . .Кжрсекой Дере” 28'4 .

10) Ливада
Желающите да се явят него ден и 

надават.
Идошш лааогА ■№*-.
Членове “-^ТЗН от здкояя Т1 Р*и 

жегв отчетноста и предприятията се ® 
джлжнтелин за конкурентите.

Председател: ЮР АТАНАССЖ 
Секр.-бирник. МОМ. ХРИСТОВ

1|ЧИ‘М. :( яяучркя. Ди.т Тчрет «нн-
^ ,атлти "р"' "тио*" гУна- 

ЯЯМм. ТЖНПЙ1 печат пали идлиа
ПК» 1Пм,т.ц|*г|1П|Г( П|)г|<1ко|М|.
пемиедипте днм.

1Р2 , 
208 .

редеря* 
•идени ире.) 42.4 .« «а адмамр амга о" ИЛ

»«та«««а

т януари. Иго. ОшрДДРао « вкряжио до 
фкиансодога *дг.и„„
*«"-стгост»оги н, ф,мта>1,
с К«ГП СС *р,.да „ сс

« «"Л?п г и "Г”тр.«' г*РГ"«мм дали посаедат,
“ “^нмадмшнммтер.

К«го «а0стиг;.
* '*“ ,“Г *«ДДГ ГЛОведд САГ.

"*ч*т от мтетво 
** ** Оокеманем. 

. че Грврция тувб» дажвтаг2^ч**в «в жмконоув интеуеогге

8Г, I
тн

м*
4» . аемрат , а 1Н
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В25Й^НСК2Я I* -

Ново! Ново!!ПОИШ >
При фгбрмиго биеш -^•ок<ю^*> км Ями Г. 
Цоиато пристигнах.! прочулите ггкусн > пмвки 
Т.-Пазаолжиски 5ели и «ерп^ни ^чил. които] 
ю качртг.го и* м сж ое» клмкугмниия Сж* \
шо има г риготп н.; г специална изработка по 
случаи нл 'Прй« ч ч;м ;>азки ^чи л ' <йори. 

вермути. ко*ч*аи. ме етики и пр.

Цани най-мзиосии.щеш пия Ь ДОО ЕЖЕ1НЕШ ММ№ШШ ВЕСТНИК , (ШИ пяИ ь а
|В , - 1 4»1-» •
Ш ------ I Мяммш и гзшя годимл 180 <ш; О
14 1. г1 6 *,гсе1 *,С0 лсм' м 3 *,вс*и, 1:0 лсвп "1

687 5—15
ВмЯММ 1 Пм *-|С 44. V МЦ^Я(| 01.
«НИЙ яо 1 ле* на д- чя >•

ПОЛОЖЕНИЕТО. Челите Р. Хрипове!Г-ца Райна Д Ганчева 
Инженер К. Нонсгвнтинов!Л ч :ттт»«.»

честия*:- па •. Ап««нег-'> на ве
лите* «ратчяя га ч*ра Зет*

(Телеграфна и телефонна ежовшеиаа)-СГОДЕНИ
гр В*рн* 1 ям у. рий 1957 гвд * !ШЯНИ СОФИЯ. 6 януарй, Върковнми гракй- 

ски комитет занчера с предал един ме-, тп >ш »оРд« 
моар на тукашните представители на е*- : 
глзшенидто е конто се излага гезшло

Тулча ! «л/мяам п мощна» нрв». ш 
т яа-

Ради Руссев, аптекар ”*о <т . пг гтщт ронг-
■я «пат, лт .х*г веяс**

.мссчл л. 0чпсга(н1к| ш- 
.1*бстя»а на аягежгв .
( •кан» ияклкяа ят*
** «есея; гак«ква ГАржеетяе-

*нема да приема на имения си ден.

Инж. Стефан Сапарев
положение на трзнйцитс и отбелезиа мь- 
соното 'тЗ' Оин.не на бълг; риТе от тази 
провинция В мемоара са изложени ре 
дица Съображения в полза на интерна
ционализирането на » Тракия. Също се 
настоява за завръщането на иропжаени- 
те от Тракия българи и се мот ерт.то 
че Тракия е неделима и изтощя и запа
дна Тракия представлява! едно цело 

Мемоара изразява гледището на ор
ганизираните гракйски българи бежанци 
в България.

СОФИЯ. 6 януарий. Колкото набли
жава датата за сждбоносн. се <ски из
бори, толкова и преградите между у- 
правлявзщите партии »с« пб-кече и по
вече се квишаиат. 7 утопиите р*ков»- 
дещи кръгове не скриват вярига си. че 
един блок през тези набори ще се на 
ложи между демократи. . обеден исти н 
радикали Последните Особно на после- 
джк все повече дават вид, че ще тръг- 
нат по пътя на зближениею

"стка сне

ма »«**• <** е рамотел* яо а* 
мята. Уви' И ьг, п^тповедете
м Ьога— гмежа преля 2§ ве
ка яяес като че ля е оси
саио топа
ТО ЯИ ПЗШЯМЧ

не ше приема на имения си ден.

«б. кое- 
г-ямяте. която. Стефан Симеонов

' сЖИВИг; не п^непп на имения си ден.
и «Арим чс>печеетяг»п' яад Аре
ста ся качевкя се с етяката
ХРИСТИЯНИ

Рождество то на Храст*, та
ва е ся*вола на пререждането 
ма пряродатя. това е сяхволв 
»а прераждането душата яа чо
века

Д-р Ст. К. Тюлев
г*мз да приема на имения си ден

Само работата, гворчелтата 
• тоав дуеработа оа

е едоо ородддкеоне моста оа
кооператижното п по 

“ в Варна да са ваят на изжжнреано пбт 
шо 1ж6раннс на дружеството'на 22 януари 1922 г 
10 ‘«есе преви обед в салона на коопереиия . Осво
бождение*. в зданието на бйжшия лай Боев, на ул.

В тдражегоев хеш

>яре м краста и сиасе нае го 
на човечеството, гчк грябжа 
за иочераям кураж ■ нкяиа- 
нме от пею •> неговяте деав 
н »жрве«ки по патя яа мето- 
апте блговлАхпояеян дела да 
подготвим бддащего рожде
ние яа мира и стегни е то яа 
човека и саяо тогава шг мо-

В

I. Сливаме на кооперативното д-ао .Просвета* 
с обшоработцич кооггер. п-во -Освобождение*.

2 Прехвжрляне на актива и пасива на пжреото
вжряу второто.

В случай че не се явят законното число членове 
ежбрвмието се отлага за 23 сжши при сжшия дневен 
ред и то ше бжпе законно колкото и члена да се явят 

гр. Варна. 6. I. 1922 год.
РУСЕ, 6 януари. Веднага с заем.же 

на поста м-р на вътрешните работи от 
г. Камарашеску се почувствува едно смег- 
чение на здминистр.тпшния—серор в До
бруджа. Изглежда че нарежданията 
голия м-р целят едно по-толерантно от- 
н сине към българското население, което 
е от полза и за българите и за спокой 
егвието в Добруджа

ПАРИЖ, 5 януари. Съобщават 
Дъблин: Ирландския парламент ще ра
тифицира англо-ирландската спогедба 
Де Валера е депозирал н парламента едно 
контра-Предложение Договора ще придо
бие 10 гласа болшинство при гласуването.

ЦДРИГРРД, 5 януарий. Съобщават от 
Аигора: Заловените гръцки пленници и де

жем бе? свен да се поздравях
с Чмтатв Рмдветм ХрветвмОг Дружеството.

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА
няВямо ум*1нч«мнг но дар дк ху шкестяема нзрнботкд 1янл

ФОТОГРАФИЯ „ИДЕАЛ“ с л«ор 437 кя. ч пвстройка 
72 зО ка. и . нахолчии се ма
ухяца . Македонска * Л 22 
между (уляим .Тдрмоаска* м 
.(.околска*. — Споралу 
Илия Канакчнея 22 Ляния .\? 24

На ассди кдмем. .-а рордчк* ог ^ гор|ретз .

САМО ДО 1-Й ФЕВРУАРИЙ 
Салона отоплен. * '■ Фото ,,Идеал“.

Iит;

I ШШТЧИИ СТРОИТЕЛНО БЮРО » МОБРЛИРАНА СТАЯ 
♦ се дава под наем ♦ 
по самосгжстявание. 
Справка редаклията.

г»Лд-д

ивврхитект Аитои Франта (ул. .Мария Луи- 
*■" М. Т1 в кантората на Никола Станков).

ИфеВатаа планове и ражовови всекв!«в аив

постройки в града и в околията.
__________ 67Т—I—*__________________ Ичтн Щ -Мя V'

ТИ \ \ \ \ \ » ВТПРД Г.ГРИЯ I » I I I I I И

МЕТР ;ю МОНДI
—
Дни СкЛпя 2 вечерни представления. ■ КГ* Утре Неделя 2 дневни представления.

!)



> Брой 74*.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“
Стр, 2.

_ 1Г» ■ Прогниел
Митрополия ООИИИП1 На <х 
■главят* хряегиш ■ гр. I!,,,. 
иа. я» ио иред»гоии.игс тяст.1, 
Прлмниаи ИЛ ТОЖДССГЮ Ар». 
СГЗ.О и БОЮИИЛГИ1' . Пг-ослу 
ЖвИГТТО И Варн.иг, 
ше се махващ»

ПАРИЖ. 5 януари. Съобщават от 
Хорт.юпул. че юлем пожар избухнал в 
складовете з.: дървен матарнял. Пожа
рът се е разпрострял над 300 хектара 

гот.емата морска корабс- 
строптеаница. Мчого ж ми ца са раз 
руш ни.'

ПАРИЖ. 5 чнуарн. Външния дълг 
иа Германии възлиза на 788 милиона 
долари, а вътрешния джлг на 2 миля- 
рдо 961 милиона долари

На Франция дълга вжзлиза на 6 ми
лиарда и 856 милиона долари и дру 
ги 14 ми ярда 670 милиона
^_Г1АР! 1Ж, _ 5 януари. Съобщават от
Бел фас, че през врече на нгвите безре
дици емналн през последната нощ пе й 
ските са см послужили с картечници. I 
Имало трима убити и И ранени.

зертйори разправят, че гржиката армя аго
низира разяждане от партизанство и заразе 

болшевизъм. Никой от бойците вечена от
не верва че додето гржиката армия джржи 
Смирна въпрос за мир не ще и Ма. н заплашват Ч*РКР*

** СЛ.-4НЯТСБУКУР11Ц. 5 Г.нуар.: Кралското се- 
мейспш и гръцки • ;1,чстг. оизслсдницн 
зампкав т 1-л Сиьйя. за да посреш 

Сръбския крал А тексс-нджр, който се 
очаква Д1 пристигне н неделя. На посре 
такето на краля м.е приежтетвуват ми 

Та че Пене ;лу, Деруси и Ка

чи -.е :
2. Ня 7 плуяран , 25. \|| 

Сг. Ст.) — Рождссгао Арвс 
голо — Боготлужелис го 
Дигоуетам Лигург» ,. 
ни ня 5 часа сутри тга.

януари» (р,, ■ 
XII. сг. ст.) Богос.г. ченаси и». 
« аакааща ао овнчгтачпк, »

с са.
Н1С ПО.нат-1:

На 8 .1 9

ннегрите 
мерашеску.

АТИНА, 5 януарий. 6 пирейското приг 
танище стана експлозия на борда на контр 
торпклйора Леон, Според официялиите сведе
ния експлозията е произлезла в момента ко- 
гато един механик е мзниполирал с една бо
мба. Числото иа жертвите възлизат на 21 
убти, 42 ранени, от които няколко цивилни. 
Загубите претърпени от контрторпилйора са

Неверната хпи смя ч ГМ|
Н.Е" ч II Труд. Навгр 
П ЙеЙСГЯИего С!* »«4 1? | 
т г км го слелаа: ог 12. 1. 
д > 21. I. общините

1 стлал молп
от Вари

3* гр. Вера ст *22. I. до 
1 ф вруарий какт » следщ; 

и* 2*2. I. участък 
на 23 и 24 П хчагжк 
на 23 и 26 1;1 учас жк 
на -7, 28 а 29 \У участдк 
на 30 и 31 V участдк 

яа 1. II неявмляте се от мсич 
ки участжци

В Проаадяя от 4 И. до 23 
И. за общините от провадай- 
с<ата околия

х р о н и к а_____ _ >
значителни.

ЦАРИГРАД, 5 януарий. Турското 
правителство нспратило една специал
на мисия в Лондон на чело с Махмуд 
Мухтар Паша. Па тази мисия се въз- 
лага голема надежда.

АТИНА, януарий. Гржцката ад
министрация в Тракия е започнала ра- 
зучването на въпроса за постропката 
на едно големо пристанище в Ледеа 
гач (сега нарича* о А.1ександроиулос.

МОСКВА, 5 януарий Сжиетското 
правителство «къса сношенията си с 
Финландия Сжвстгките търг предстя- 
интели са напуснали финландската те
ритория.

В неде-я Н4 8 Т.»ГО ГПЧНО
в 10% ч. ще се‘сдЛере пжо- 
яа група ч геиове на Архел-то 
Д-яо в Девин, гимназия «а раз 
глежданс иа музея, след като 
председателя ще обясни, в ед 
на класна стая разпределение
то и значението на музейните 
сбирки. На 2 часа сл. обед 
ще се ежбере втора група, а 
иа 8 часа гретя група

данъка върху печалбите от 
войната е разгледала до сети 
1М0и преписки
* Чахсната фир«« Прага- в

града ни се е записала за член 
иа Археол-то Д-ио с годишен 
внос 250 лева Дамо да 
леднаг .оь • пример и други1 
•арменски дружества и банки 

Щегро дврене на сяра че 
тата. И гало-Българската Банча 
е подарила две хиляди лева и 
Коледната Елха на сирачетата 
Комитетжт иа Елхата наказва 
най сжрдечма благодарност иа 
шедрите дарители. Тон е ед 
•а дениа подкрииа н полза нь 
иешас!т1те сирачета, «онтп гре
ба да се зарядна I а деим че

яюяцет ш нишцшипое мажа** фревеки лтя нтк—Янон 
с« тжраЬ П| егжлаиш Н. Ш. 
Гижфяж, )». Цдрн1р*до.а .V 14

а джамлжци аГелеи ианцерг * военния 
клу* ■ неделя на втория деи 
на колела я 2‘,« ч. сг пладне 
оперната певица г ца Гуга Гю- 
рова мецо сопрано ше даде 
с ниаиасткага г-ц< Н. Вжч1-в- 
роаа пра езедняга програма.

1>етховем 
тоН, 5опа1е «1-тоИ, шАпеи 
\^апа*»оп$ Ьп11ап1ез

«а и зарева и4ш еа тдреяг
11рсв «..а-яия II Ю. Т<чтр'«. ,л.
Цармриска »4 Т20- 2- .

СТАЯ МОБЕЛИРАНА
хитисвичав. ^ ,ж>ч
: 1р***'-жеми II Ю Тидврък .
Царя;лапа М 14 7.М .Уаг1а11опеп с-

детска а радост Р. жгее во 
Христово. Мека банките 
жествата а града ни се отзо
ват с по

и пр.. из-
ил оие

н дру

ЛОВДЖИЙСКО №бринн арии мо гераге 
рите Кармин, Пророк, Севил 
ски берберии. Мяннси, Самсоя 
и Делила н бдлг.

ПАРИЖ, ,5 януари. Вестниците 
учават от Москва", че ТроцчН говорейки 
в конгреса на ежветиге е джржал един 
остжр и заплашителен език спрямо съ
глашението. Той съобщил, че червената 
армияще бъде готова напълно 
летта за

се ма-
ш--дрн помощи и|ел 

ин осиротели н лиш?нч <»г мете- изгу-течо е 2 годишчо м.к^ко 
ловджийско куче ПОИТЕР ‘ С 
следни е белези : -,»ас: висок, 
бело по целого тело големи

нар. песни 
реджк вс

ин родителски милувки деца. 
Комитетжт еГ ца Гюрова е 

тински талант. Тя
ангажиран * зна

чителни разходи по досявка 
та на 250

притежава 
широч региегжр, а една есте
ствена равна и н прекжената 
звукова ажлна в низина среда 
н височина Тя има особен мек 
кадифян и упоително лиричеи 
гембжр - един реджч скжп 
хап Заслужава да

ЛАлгн пгтна, опашка ^езаиа. 
па име .Ияи ■

Който го е пазарил или знае 
кжде се намира, умоляка се да 
САсбщж в редакцията на 
весгпнка »ли иа ст< аанина

ьдц|нени фланели 
за сирачетата и разчита се. че 
с по крупни пожертвувания ще4 
се покри* произведени* разход 
Пожертвувания! а 
в Митропил.1Я!а

през иро*
и в случай на- война границите 

на Русия ще бодат по-скоро разшпро- 
чени, отколкого намалени

му
Хр Димитро.» ул. Нишка* 
X» '6. срещу мчогп довр *вж»- 
нагрдас 'емне

се приемат

689 2 3се чуе ст През течеииетб
•рии «рпщ „ безработните в 
Швейцария се е узелнчил с 3 
милиона и половина ду^и

ввр*щ*няе от

ЦЙРИГРАД, 5 януарй. Съобщават от Сми
рна: венезелистите в този град са отпразну
вали с небивало тържество празника на Ве- 
низелоса. Станали са зблъсквания между на
селението и войската. Населението е на ст
раната на Венизепоса, както и една голема 
част от запасните войници

НЛ М-ц нп*иварненската публика, 
вече

още по 
ч* ще бжде акомпвнн

рана ог една сжщо редка 
нистка какаато е г-ца Нона 
Вжчваро*а. завжршилв берлпя- 
Скага музикална аказемин

пил-
Об)

ки софийски вестници 
и м Варненска Поща 
са приемат я вестни
карската агенция до 
бирария Балкан.

■ Ьераин е било 100 
милиарда и 14о

Два дни преди милиона мар 
се ела се сви

ка цжрновния народ, н ежбпр 
Ш‘ сдсгпи архиерейски ежвег. 
в к 'ЙТО

ки. а иа ч ХГ| 
ле иа 10.» 
лноиа лева

увели- 
иплиарда 78« ми-

•не />жде разгледанПРРИЖ, 4 януарий. Загул Паша преди 
ла замине за остров Цейлон, дгто го заточа- 

ангйичаните, е отправил апел към егип- 
да бъдат благоразумни, да си нало

жат строга дисциплина 
В апела

вжпроса а т преустройствою на 
леярската черкова аааа@а@(а](о|Е10д(5)|д1|й]@НЕ](51а1а!5]а|

1§ Ново! 30 Ворненци НовоI \
В МАГАЗИНА НА

Стоян Станев Д С>ие. !
ГВивш Ангел Начев) иа уя. Цар Борих № 10 под Зея

■едшФвеиата Банка —

ват Учители » ученици от 1-ва 
ежбрали 

•ч* I лудуващите рус-
'•°Ф I нмназия сж 
-02.» ли

тините
4 8

кч учи ели
между другото се казва: 

живейте с англичаните и в нищо не ежтоип 
ничете с те,! Живейте иато че ли Л ' 
ните не съществуват за Вас. Аз препоръчвам 

■ на*секи египтянин Н на всяка египтян* п *
литмЖТеТ° СИ Да пР°изнасяг медията Р 
литва. Всемилостивий Боже
изгнвнници! Дано
*ерят Егимт озарен

Днес вечерта
Еаангслекага Цжрцв 
с кониаргни номер». цхо_,

,,не в 8 ч. в сало-
а има

на на 
елха 
свободен

[•!
Пристигнаха чисти иатуратни бели 

Ми хе леки вина. които по качество в нищо 
стжпват на Европейските, и които

и чернени
не ог*

... „ .. по случай пред-
н стоящите Коледни араззнццн пущаме н продажба 
Ш на едро и дребно по цени иай и.м*снМ. 1'секи гмж- 
Ш данщ» м-.же да сн куми с билници за дома. Пущаме
Щ в продажба н специално по Евроаейои_______  м.
13 тУР»"иа шер. Само един оп1»т е достатжчен да уве- 
^ ри вевкиго че по-добри вина от 

имало и не щс има и Парна 
§ 708—3 3

а
Назначен» « аа про, им!шня- 

Днректор.Енгення Загорска. 
Предадени 

партиди добнтлк

лек
М0-

Сж и последнитевърни нашите 
при завръщането си 

01 (;езависи*осга‘<|

длжжим спо 
ред инриин догомр С Гжрцю,

Нонтролнап

михелските не ете на-
номмсия при ми- 

•««•рстаото н финаяатщ по
Ст. Стмнев & С-ие.

< ••-


