Варна, 10 аиуарм 1922 го»

Го» IV.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

поща
ВЯРНвНСКН

МЯВ гивя Ь Ш.Г'*' ЕЖЕДНЕВЕН ШОДНШШН ВЕСТНИК
1

ТЙт^- за сяна година 1п0
:с| за 6 нгс« а 100 лева; за 3 месена и0 лава.

Д-р Ст. Попов
нема да приема на имения си ден.

Стефан. Ив. Райков
нема да приема на имения си ден.

АНГЕЛ НАЧЕВ-ВАРНА

ПРОДМЖБЯ НЯ ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ГЯЗ ДВОЙНО РЯФИНИРЯНЯ. ГЯЗОЛ (НЯФТ).
МИНЕРЯЛНИ МЯСЛЯ. БЕНЗИН И ДР.
519- СОЛ РОМАНСКА КАМЕННИ- 31 -120

В МАГАЗИНА ПАЗАР ПДРУШ
ДНЕС ПРИСТИГНА

ЛУТР ПСТРАДОНи КВРПКЮЛ
1^* за дамски сеаоиии палта.
645-10-15
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а
•й
А
8

Ншш тиш Ь Ж

ШШяяяшяшп• » 150 да. квааратеп ся
пйктавежя по 1 лел ва думи.
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РАЗПОЛАГА С:

ЬДШЖЖ!

ТЕВТЕРИ ЗА ТЖРГОВЦИ

I КОПИРНИ книги

I м Ж11Ш псп |г ш Снове На1е; !шеи

ВЕЧЕРНИ ЧАСОВЕ

Ново!

При фабриката бивш ,Зарокосга“ на Яим Г.
Цокато пристигнаха прочутите вкусно-пивки
Т.-Пазаолжиски бели и червени вина, които
по качестзо и йена сж без конкуренция. Сжшо има приготвени с специална изработка по
случай иц ^разлниии разни фини ликйори.
вермути, коняци, мастики и пр.

687 -6-15

Цени иай-изиосни.

-
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ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия) ,

Частични промени в кабинет .
СОФИЯ, 7 онуарй. Днес биде подпи
сан от Н. В^фя указ, с който се наз
начава досегашния министр не вътре п
ните работи г-н Радолов за министр на
тжрговията, а досегашния м р на търг
овията г-н Р Даскалов за м-р на Вът.
работи и народ здраве.
Г-н миииста Даскалов е отправил до
окръжните управител.' телеграми с коя
то им съобщава за станалата промена и
им честити праздниците.
Зз главен секретар на вжтр министер.
сгава Кирил Павлов, бивш директор на
прехраната.
Г-н Добревски, досегашния главен се
кретар, става укръжен управител
Ст. загора

Тронното убийство в Папах-

СОФИЯ, 8 януарий. Вечерта срещу Рождество
Христово кжм 127» ч. в големия ресторант на хо
(срещу Народната Банка)
тел .Панах“ е станало едно грозно убийство, в кое
то са загинали трима полицаи, а именно: бившия
варненски градоначалник г. Славов, който ма вре
бомбени, шоколади, пасти, фоидани,
мето при преследването на няколко апаши тук бе
ранен тежко в гжрдите, а в последно време беше
IV... ■севжзААОЖни торти с цветя, веивели
окр. управител в Петрич. Втория от убитите, е аген
и художествени украси.
та от обществената безопастност г. Лилов, третия
% По случай праздниците
от убитите е г. Дамянов бивш полицейски пристав
бисквити иай-майсторски приготвени
на София^брат на народния представител г. Г. Да
различни видове.
693- 4 —5
мянов. Убийствата са станали при следните обстоя
*
телства: кжм 12\» часа през ноша в ресторанта на
подаржцм.
ЕгаХКрасиви бомбомиер.
Панах покойните вече трима души стояли на една
маса. През две маси от тех стояла друга компания
тоже от трима запасни офицери, а именно: подпол
^■1 ИЗПОЛЗУВАЙТЕ МОМЕНТА
ковник Атанасов, зап. майор Пупешков и ТржнкаДвете компании стояли на масите си проджлЕдно увеличение подарък художествена изработка лаел
ар:
спокойно да гуляят, докато кжм 12 ,* часа
■ ФОТОГРАФИЯ „ИДЕАЛ“ | жаввли
запасния подполковник Атанасов поздравил с сва
Ш
На всеки клиент за поръчка от 6 пор! ре та
Щ
ляне на шапка Славова, бивш окр управител в
V
САМО. ДО 1-й ФЕВРУАРИЙ
1 Петрич и бивш градоначалник в Варна. Вместо от
■ Салона отоплен. *•:
Фото „Идеал“. I говор на поздрава Славов му казал неколко думи.
които предполага се да са били обидни. Запасния
подполковник Атанасов поискал обясения от Славова. обаче последния отказал да даде каквито и
да било обяснения. Атанасов си седнал на масата
и от този момент между двете маси почнали да се
разменят обиди. Славов нервиран хвжрля две би
ШНУРОВИ КНИЖА ЗА ДЪРЖАВНИ И ИЗ
рени чаши вжрху масата, на която стояли запасни
БОРНИ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОТОВИ ИМА КНИ
те офицери, обаче никой от тех не бил ударен.
ГОИЗДАТЕЛ. КНИЖАРНИЦА В. Д. ГЕНЧЕВ.
Тогава Атанасов става, става и Славов и се започва
между тех караница, докато Славов успева да на
ВАРНА
ПРОВАДИЯ яощатя. П~П
несе една плесница в лицето на Атанасова. Другарите на Славова се намесват в скандала и се за
почва бой между тримата и Атанасов, който бива
ЕВРОПЕЙСКИ а
свален на земята. Атанасов се вижда безсилен да
се брани, а на помош никой не му идва- В това
време Атанасов изважда револвера си и стреля,
като улучва право в главата агентжт Лилов, който
1
*■* ^■*гН**яя Ма, «• ■■▼мацата
пада мжртав нЬ земята. След това Атанасов се из
правя
на неколко крачки, взема позиция близо до
^ и Хвим Ашер — улица Цар-Борис № 3.
вратата, стреля два пжти и поваля мжртав Дамя
.1•10
нова Дамянов е ударен в главата Публиката сйЛ:
/
но изплашена хуква да бега Атанасов стреля и
трети пжт но несполучва да удари Славова. а*н*
ранява тажко в краката келнера на гарвареба. С

е*т СЕ ОТКРИ ВЕЧЕ

Бро* 744.

Баните е Билия
Общия брой ми бежанците
от Македония, Трскня и Добруджа се раслределя по окржзн както следаа: 1. Бургзки
окр. - .9231 семейства с
42.768 души. Вирнело» 1476
сем. с 5332 душм, Видима»
— 144 сем с 533 душм.
Врачански — 176 сем. 808
души, Софийски —• 3187 сем.
с 16,632 души. Кюстешдмат
— 497 сем. с 1535 душм.
Пловдивски — 2736 сем. с
10,110 души. Преиевсм — 319
сем с 1666 дуеш. Русемаа
— 1015 сей. 3235 душа, Ст.
загорски- 5851 сем. с 28716
с 1169 душм, Шушяска «44
сея 2833 душм Пегрмчмм —
4188 сси с 19637 душа,
Пмшм.клмйски 48 — сси. с
1570 душа. Частаплебея
70 сем. с 373 душа, Местояштелстао 1983 - сем. с 15688
ду •««
хиляди руска бежанци
31,405 семейства с 152.187
ДУ1

ГI пюшкт
Ш шшиши}
алъаеаля френскявая штадиянска ■
I се тжрея. - Предложели Н. Ю. I
I Голо ров, ул. Царпграаска М 14 I

I • ДЖАМЛЖЦИ ’• I
I иаиторскя аебели се тарсат. I
I 11рех*ожеии* Н. Ю. Тодоров, уд. I
I Цлрмградсхд М 14.
720—3—4 I

I СТАЯ МОБЕЛИРАНА I
■ хигиенична, чиста, тиха се търся. I
I Предложени* Н. Ю Тодоров, уд. I
I Пдриградсяа 7* 14.
721—3—5 I

ЛОВДЖИЙСКО
КЛЕ
изгубено е 2 годишно ижжко

ловджийско куче .П0НТЕР* с
следните белези: раст висок,
бело — по целото тело големи
жалти петна, опашка резава.
на име ..Кин."
Който го е намарил или знае
кале се намира, умолява се да
са общи
в редакцията на
вестника или на стопанина му
Хр : Димитров ул. .Нишка*
№ 56. срещу много довро аж>
награжлечие.
689—3—3
ГВ ПРОДАВА СЕ В

I ДВУЕТАЖНА КЖЩА
състоящ» се от 10 спя и идзд
— южно изложение и с лаоряо
место 325 «ш. метря ка уд. .XX
Линия* М 19. близо до мзаря.
В кишата е проверено еяеитраческо осветление, вода и мида
кантора Кост» Караиванов — до
придворната аптека — мусадап.
>: х 726—2—3 х х х

МОБЕЛИРАНА СТАЯ
♦ се аава лод наем 4
по самосгжстя«анне.
Справка редакцията.

/

/•

«ро* 944.
Стр. Я.
щщщ
разбойници се *ия в село Мандра (мс Н*Гшпюгшплат
1 **У*Р«* гитеаспото дра
конско
и
нападнала
домат
на
Димо
Вел
Слром.
през време на тази стрелба публиката, мотае чев Разбойниците гкшскзат пари и започ устрем СЯ. обвя 4 2V,
стойла в салоните на .Панах* в паника с
м
гелсвд
блосканииа се е отправила на вжнка и веднага нали да изтезават с нажеземи железа са Не кот
детска тр
саваните биват опразнени в страшно безредие
мия Димо Велчев и членовете на семей
Другарите на подп. Атанасова останали на ие- ството за да измажат де са парите.
колко вшя
СТОТО си. безижлани вероятно ^плашени. След като
В своето ожесточение разбойниците уАтанасов изпразнил осейте куршума в тримата ду
коицаршв. рисуване *
ши* които куршуми се забили по различни страни мжртк.ли Д. Велчева по най-зверски на
делягараае. Дкректоржт ял
на заведението, той успява да избега през вратата чен. а след това го ззкдалм. След това принеобезпокояван от никого.
сближение п семейството с
•.След това пристига полицията, която арестува стапнли кан обиск на жените намиращи
ируирите на Атанасова, обаче убиела не ;
се
в
кАщага
и
всички
санажцн,
в
които
Слицо т
среща бе усТази грозна случка потресе лелия град. Гояепредполагам, че имало скрит украшения троена сжщвя дек •
м
мо множество се трупаше пред Панах. за да узиве
от учи
и пари. Те сполучили да намерят неколко телското тело щт обряяюваза станалото убйство
наниза с желтицн и една голяма сума па та п
ра Снел товарозбойниците завАрзват же
ш емш т
ните елна о друга н напуснали кАщата, ка ШЛТ ап-често Чое»
то
изчезнали
безследно.
ДУ И«Т1
СОФИЯ, 3 януарин. От допАлнителри семейството ■ учищцето.
Саобамат от Лощои, ч«
П АРИЖ. •
нитеянмтелните сведения по грозните уКамдв. Порт С«и > Суп са обяаеми ■ обсаяио
бийства станали м. нощ в Панах се уста ■мотат. В ршп Нш е пристигнела английска
новява от един, който в момента на |роз флота, а а Аатоиариа големи аойскоаи пети.
Приел реем. г постр4киеа
да
кп. мечият ,за •лтреюносга
ната свада между зап. поднолковн. Ата т
Егаагт. В Кайро аяп всички и*жаш чиноанасов и Славов е бул скрит под една
Тептр .Одера",
таса а
Уараааеиаето аа града е заето
маса, че пржв е дал вистрел дедектива
Ст.
и» лето .а даес бе оаптеи >
са длраааа стаикиоаоааа мг
в
Има заачителни загуба и
Лилов, който куршум бил наранил кел жау
След водосвета г. Борас Еа
нера на гардероба, след което Дамянов. от О
са
>, с арапа дум
а Кайро. Порт Сан* а
Лилов н Славов сполучили да сдборят
Между уботате ама еяам професор. ясторя*тв ма д-аото. шит.
са
с
••
мруш области, а
Атанасова на земята. В последния мо
•А
мент Атанасов извадил револвера си и
• ар.
бил казал следните думи: .ей на, ей та
Не край бе поднесено в* неяно
ка се стреля*! И пжрвия куршум изпра
тил в Славова, като го улучил в главата.
геятжр. бе твжрде
Другите последователни два вистрела не
Ь т мм
ч об
Смрад новия закон м тру
спмсчилн и се забили в стената на тезде. как го и да ин даде нужд
с шнжк
гяха на ресторанта, а % втория в тавана.
за 1922 г.
всичка младежа бежаНони театжр, мм е «дка
и 1 а грее до 20 аау
НастАиила една пауза от 3-4 секунд-.
от
стри*. «
се Добруджа, огложпш а не глев моето вреие Атанасов сполучил да за 1рМ г гад.
яаДгоашшге а града.
Ущт- длан от 1 труд* набор т
#т1
еа*
и«ии праздната пачка на своя револвер
О. ясно
«М*У I
с ДРУпгте
с.ажлна и тогава изпратил пжрвия кур
се
рнзмр, а
шум, в главата на Дамянова, а втория в
20
М* шм град
сярдцето на слщия. А последните три
т 2* до Зоп лв.
те клмарв в Сжед. Щета. на- ГДР.
огкакжато се чувпоследователни и сгрели .изпратил в гла
ст»умие до сега.
учителя,
вава на Лилова, от които единия улучид
ШШ ва 2Я8,494,000.900
Строеа
е
с неячкн модерм
в греда ав лкр.
а Крутите два ударили в железните гре
*М
т«б т вобарв
ди и рекуширалн. След това той избег. л
■ 10. II. I*. I* в 14
ИВМ»«**Л* правителството
н
с (Шфвво восм почет вил- «си, с партер.
необезпокояван от никого. Стрелбата е
гарсп консулства в Брюксел,
траяла една минута. Когато в с оро вре
вублнкд.
нв вжгреш- Аяаерс ■ Стокхолм
ме
Оцс с влизането правя
гат админнетрагивииге власти
Чудрса в нарита. Прочу- *«о печат
на
в салона лежали и тримата в «рее 2
Гмм- «окгс ще водгот.
локви кржв — Даиянов нздАхнал. а Ли
яете сж рвтпкмнн ажфкмпг» аоав
област* аа г----лов и Славов вече агонизиращи. Влас
магнитната радиа- ралво. Вснчкя почтя декора
ГГДШИМ от
Тоб отпрал
- I "оаа ллча цая сж работеям от декора} тите ги вдигат, за да ги отнесат в бол йи •■Р» ■ Цврбгркд са бнг.
ницата, обаче по пати те иадАхнали.
гжк « "ра металите. Изпратени Миленков.
Убиецжт до този момент не е ззлоген. — 4894 п
— 153. по права явна* те дават ажз
Сцената,
у*об«
П1

и

куршум той помля мжртав но

бмжлншелнн чведенив и гувнте
ушпво е Софи.

я:

■с.
ХРОНИКА.
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ПАРИЖ, 4 Януари. По сведения от
Москва избухнала е революция в Туркестан и Бухара Движението се ржковави от Москва. Англичаните са изпратияи силни войскови части за пазене
индийската граница.

ЦАРИГРАД 7 ян. Според получени
те известия от Крит, една критска деле
гация сполучила да се ароиАкне през
гркцосата зона и заминала за Москва,
--и-юли конвенция с болшевиките
подкрепата на Русия за неза
виоигостта и автономията на Крит. *
*

'

О
8 «*уарй.на 5 януарй
3 «са чеез иоща една Г-ачдц и^ир^ин

— 3327 кгр.,
— 7Н95 игп., картофа —
1о«Ин кгр.. ябцл 5.3 каем.
^ — 313 тота.

можяост да се телеграфира
без
Ч" и определено мес
ю. а не както сега безжично
се телеграфира м «сека де и
младежко не може да се
д-ао в града ми Чрез тези "Ж1Я може да се
в
*■ 1 «нулрвй 1922 откР,ге " ™>**рх1юсга па зег.
к*та. какак метали и мямепаля
■ недрата и на кое мее
то и на “"«а джлбочина. Вжобще новооткрвтяте лжчи на
Беше обниолея всеки
Чейко Ще имат големо
прило• обдаста на ц
ряятз, медицината
« *р

за представления.
« ^9яж с декора —
саден и
стая. Те могат лесно ■ без
шумно да се
безспорно, е тнжрде у
За забелезваяе е, че само сое
вата струва 100 хм.
Има

»• орщетлрв.
в лраекг «. црп Д* бжде построен голем хотел.
тжр; «то защо пжрома ос

с

Ц«м I» цери . тсатяр украсява, от.
Нк
-И .Прош,«- м >анш
м
па и д-вото ,Тепр Одтов“
ТД ще се даде
с болните.
: I сере. Фнлмжт е е «мм
ет редккте по красота и жи тн целия си
. па което целта де е бала, какао на
като
пвежрдчешк,
Зрктоажт
глежда,
малкото
се
може по
остава под иегниЯ™ я пмежта от
окото впечатление ие иа една
«««■ хрметн• по-вече
I. о иа една
Те
М бждвт
гртт.

>

Го*. IV.

Варна* 11 януари 1922 гад.

МИа.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

пощя

,* Г >

ВЯРН6НСКЙ

стлан т^^ »• 121.
, -

ЕЖЕЛПЕВЕИ-ИНФОРМаЦИОИЕН ВЕСТНИК

Лйттит •ят I х» «мм I чт.а
и< ясеи а КДлсм . л 3 месеч*

?шш ЛМяЗгЙ.

Ново1-^г Ново!
При фабриката бивш Зарокоста" на Ями Г.
Цомато пристигнаха ппочутите вкусмо-пивки
Т-Пазаря жиски бели и червени вина. които
по качесгоо и цена сж без конкуренция Сжшо има пр.иготвеии с специална изработка по
случай на празтници ратни фини ликйори.
вермути, коняци, мастики и пр.
Цени най-изиосни.

687-7-15

Обяаяемипа „<> 1М .»*. змдряте»
ЕВ

'»•

^ - -* ;<»жст«яс*и по 1 «• на ■>**

I

Васил Н. Кожухаров
нема да приема на именния си ден.

х

ПОЛОЖЕНИЕТО.

ХРОНИКА

(Телеграфни и телефонни сжобщеимя)

явна Благодарност

Около убийството к София.'

от Таня Дубо^иика и фамилия.
Наказване машата слрдрчна благодарност на Г на до.
Счолеи-км който и до-ами и.? *в«ери на сч.жр ио ле;

т«>рл
ли вечерта ял 2"/ ХП и ;чд«мгл с к-ч» и и м я« йолиицкта.
кждето благодарение нл ие^н-та ису.трсшьи )жмост и с
него пата лека ржка извърши елка /ермсмия ■ •тр пян мг
нчиамй от .н^кти г на гу*.р <
«жщо илчжзмшг б и- иааГ«чост па сгспчт* Г щ Пира чгва
МиххаГмова и на ооличчицм иемсихял .и 1гхми.г и - м*чи
740 1-1
грижи к-жм болниге.
ГЗО N I

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПУБЛИКАТА

„ИЕТР Д13 НОНГ
II сярмя ще се играе м трети пят не 10 т. м.
Вторник вечерта от 7

до 9 и от 9 до Ю‘. ч.

ЩШ ТЕВТЕРИ ЗА ТЖРГОВЦН
■ ШНУРОВН КНИЖА ЗА ДЖРЖЛИНИ
I БОРНИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ь. Д. I ЕНЧЕВ.

спчщ,

ВАРНА

В МАГАЗИНА ПАЗАР ПДРУШ

вчера до 3 часа сл. обед не е бил починал, но ле
карите не дават никаква надежда

>

ДНЕС ПРИСТИГНА

ЛУТР ЯСТРВДОН и КЯРЯКЮЛ
|ч/* в а дам тим сезонни палта.
Й4;> -Л -1$

АНГЕЛ ШЕВ-ВАРНА

ПРОДАЖБА НА ПЕТРОЛНИ- ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ГАЗ ДВОЙНО РАФИНИРАНА,

ГАЗОЛ (НАФТ).

МИНЕРАЛНИ МАСЛА. БЕНЗИН И ДР.

ь

519- СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 32 120

ЖШ
1
■Ш
СЛАДКАРНИЦА „ЛИЛИЯ
т4
(срещу Народната Банка)

СЕ ОТКРИ ВЕЧЕ - РАЗПОЛАГА С:

у
7*

бомбоим, шоколади, пасти, фонда ни, ^
■с«1Ж1можни торти с цветя, веизелм ;:
и художествени украси.

% По случай праздниците -

1:4

•иенвитч най>майсторски приготвени \

.«

е.
раят
(НЛ-л 5 Д
»А<
!?-Т* Красиви бомбониерки за подаржци. А)
•3»

Ш

■ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНО ММ Я
наардитект Антон Фраигя (ул. .Мария Луи
за“ № 1!

в кантората иа

Никола Станков).

Изработва планове и ржководи всекакжв вип
постройки

в

града и в

околията.

горещил извжнредно много. Атанасов ударил с ед
на водна чаша Славова в челото без да му при
чини някаква повреда Тогаз другарите на Славова
и двамата буйни и силни хора и преданни негови
приятели се нахвжрлят вжрху Атанасов и приятел, и
ги повалят на земята След това Лилов се нахвжрля вжрху Атанасова и почнал ла му нанася удари
Атанасов изважда револвера и поваля Лилова мжр
тав Останалото с$ знае
Славов е отнесен в болницата Червен кржст и

нз-

ГОТОВИ ИМА КНИ-

■ ГОИЗДАТЕД. КНИЖАРНИЦА

Кдеммшя

и

СОФИЯ. 9 Януари Истинската при -ина за ста
налото тройно убийство в Панах все оше не се
знае напжлно. зашото слеаствените власти до този
момент не сжсбшават оше нишо. Обаче от лица
присжствували там се научаваме, че камто сжоб
шихме вчера компаниите са стояли на две различ
ни маси. Славов е бил обжрнат с гржб кжм маса
та на която седели Атанасов и другарите му
По
едно време Славов напуска компанията си и отива
на масата на офицерите с които-се познавал и завжрзал оживен спор с тех Един от кенлерите до
чул че Атанасов казал на Славога
.Моля. моля.
ме обиждайте армията!* След което спора се е раз

СОФИЯ. 9 януарй
През
мота срешу Коледа
кжм полунош една разбойническа банда нападнала
дома ма Ст. Чапрашиков ул. Шипка № 1н Банда
та влезла вжоржжена с ками и револвери. С вли
зането си те вжрзали слугата и слугинята. Семей
ството на Чапрашикова огсжгствувало и започнали
да ратгжрсват из стаите.
Бандата е успяла да рззгжршува на всякжде и
е задигнала една сума на повече от 1 милион лв.
След което напуснала кжшата и изчезнала в тжмнината. Арестуаани са слугата и слугинята
Веднага. слея седзра известена полицията наме
рила Чапрашикова в ПанахЦкато го предупредила,
че тряба да се пази. тжй к*го бандата имала на
мерение да го убие на всяка цена

ОДРИН, 7 януарй Представителя
за определение гръцко българската
граница полковник Карканд.юс е из
пратил в гръцк военно м-сво едни до
кумент с който съобщава. че не е по
дписвал протокола за отстъпването на
България станцията Кади Кйой. севе
рно от Одрин Вследствие на това гръ
цкото военно м-во ще протестира
пред посланишката конференция
ПАРИЖ, 8 януари. Рлн; московска
радиотелеграма съобщжа, че е невъз
можно на Русия д| намали червената
армия от 1 милион и 870 хиляди души.
БУКУРЕЩ, 8 януарий. През време на
голямата буря, която вълнува в Черно-ГАоре
потънали 3 парахода под турско знаме, три
под руско и два под гръцко.
БУКУРЕЩ, 8 януари. Днес болшев.
части се опитаха да минат Днесгър и да
навлезат в Бесарабия. Благодарение на
добрата отбрана, на иите войски отблж-

I

Проеената и и|1ит|
Оетнмга м ■ р Гюма
Софии. 9 янтари. В днеш
ния брой па джржявввя вест
иш яздила учам л пролените
н кабинета, за които сжоб
шихме вчера. Обаче м р Ратазов е мяяи.1
пред
журналисти, че гой си подвие
остапкага.

1т
ИВЦВ ОТ ,тр;1

запитват ко

ще
бдим
изплатен* разликата от заши
тата за 1920 гол..
Вярваме новотото првсжстстане ще се вслуша в вжпро
са на казаните чиновници
Научавам се

чг

мрмас

.ото офицерско сжбрмяе с
решало да дава за
ечериикя

и забава саловете ва воеияяя
клуб иа всяко сдружение ■
коргорацивя. която бв гв поТова е тхвалво По гажжв
пачки се дааа една по големи
а по широк(
I раждааствого от раздвчявте
корпорации да презра прият
ни часове в танци или забавапри разкошна обстановка, каквато е гади на салона ма во
енния клуб.

пшфтт

Кражба •
кооперация ’.Со
циял демократ' задлгвятн са
манифактурни стоки за повече
ог 50 хиляда
Подробно-

лят* нощ в

СОФИЯ 9 яиуарй Ив
раня ден иа Коледа сутреип
при свободния театр. едва вл
зрастиа жена се
опитала да
мине трамвайната линея обаче
транвая в този момент се при
ближава с голема бжрмна ■
премазва жената, която бвлж
отнесена в блвшцата
^
Тези дим започва да алседаяа смесения ежд в Швейца
рия, ке й го ше разгледа спор
ните в* проси по
Нйойския
договор между йжлгарвя и
Югославия
На пармя дам м кодедя
гь> сгржмния пжт кжм
рията в Софяя с имало парзшка за шейнм. Едмя шейва
летейки надолу с 5 - 6 душа
вжзраелш хора при едвм мвой пресреща един сгарвк.
ударято с голяма сала и му
раздробява черепа на иекплко
парчета. Лвиата от шейната
са арестувани.
МЕТР ДЮ

МОИД.

(Гомадауат на Свата)
Ог
се яграе с

• <щ« Ч. • 4 серяй

Ч«щлч*.

пои**“

ма Мярашиму с иешше. вевмт ужасна тревога ,
мепряягеля с големи жертви. От
противника има Д2 души убити и миоТук тряба да мажем още. че ГвВЦЕД^еней;..
жсям темпо и леко примами. От маши ао препи 30 пми « «МО пак ММвмто й«ран0 от
шайка. ма»то е звангнапа-м ММаа 30 хЩ. лей и
те посини: са '-убити Л»*а души И дру в «оричиането с аякнзмрамам аиайма *мааа ах
ги - двама леки райе ми.
трите мг Кжраясиослу в Нвшвте им «*станаЛи
прриж, в язуерий. СиПбптт от -Дуб
»а «и от
лик: ги Демлера отгетм оо
яредседателсгвото на ргпубтнли, която бе
ите подал вреди ден.
■

ИМ КСГЯДКЯсРЛМи стапяй.

ФедчМям
ЙЙЬчмКш* Пияч-VI
ЖИ.ТЧ 3
1 1К МЯДА С Р»1Ч,Н4
«р.м Р«ми срещи с оАига
т-еяпге и. я иамго янкии е п«ЛЯМ.1 по«*ди.м

И ЩМН пргчр«С*и Яви. кп' ГГГ>»* р1МЗ

?ИНКЛП

споиоГпо

• Г «Гмвр^^гли^кмдтд Сй ■■8*4,
' ежобшам *у сс чв нвтявегяц
\

НМЯЦИ С*

У.г.

Ч4.1ИГН11И

НМУШС-

епн/То яд голйяатд коояердпин
,« *а «коммгирмв джрявмяя ялТв^ЯД-1 М ГОр*Т4 ФвЛ И СЖ
■ ■жгрвшлеам ИЗ
. а увдшагд Гйфд, ОХИГв 1 ЯД които
се Еамо Ляиксмп
Кдмо Линчодн сс рвшдпа 14
“'•Лфис СДяСЯГв м ГД и *фДЖ<' д
аше повече чг ТОМ С пгияа-

>- *

•лгмиа н иогзич.1
С1«д яж.-ми Д|!;>вмин и среШП С СЯМЯТС' ИРТОрд N4 крдж-

Лята, след яссдчпкрйтиого яу
“
" «а ог Лаялата, ог ржце
ш която яянми е успсмл
'
(е аоберв до самото скрин»я«яас.
От ТО* МОМСНГ НМС110 II- .
*мт ГСР0ЯЯЯЯ1С П.>ам»и иа ЕлМО ЛянкТОН Я другарката му

ЛвИАд. Ияс препподчвамс ид
Мряпкжата яубгжа да посс-

«г сподучдмигс игри яа Кд
Но Липгми и ЛЮСЯ1.
"всясдсгяяс глината уилг«ялдиост на Мстр лю Моид,

*с

упрянтсяксто

иа

театжрд

по

яа иуЛмяята ще
еняиаа" »• трггв ват втора
к» 10 яму-рий — Нгпр
вив вечерта.

■ Милен ИНШП.ОЧ1.] 1-м; I
Н
Н
Н
Ш
■
■

ся «смялиям д Д В 0 н А ТЯ
* Варна ;и»п сжястн »В
уяжтиани I по лмзн;ц|.|Я
»**ро:м ! 1 ислд чцг* из у 1 I
Шуиечс.. до . Н1 |ЖП I
(срещу барепч XX |1;к,Я

впишел

СчС редно
,
тжрп
«■рмоязмие. и ДЖч1г<н одитииА
■ряътяь* малеющнемски гмк
тдр;м под1тзд*ц|4 р4«м.ц пред«»чяг4 Вар** и м Провааич
Соорялуиеяие ( па Костта таР* Ноатрааец
?4*-|- 1

СС •

мм

<Г •» !•» ат в и.334
«мойкчнс и с заирец

ЛГТИНА. 7 япуарй. Ту рийте смитат
до прядкряемт юпм опит в Тракия
| Конти цариградските турим.гака и анач.
долските снета г, че такива операции
са преде ниицм.
Турците еа надяват, че могат да по
вторят1 опита си от 1913 година когато завзеха Одрин от ожлгарите. Ини
циатор на тока движение е чаталджапекия депугаг Хан редим. 11а Чаталджа
и в Странджа »урщите трупат войски
ПЙРИЖ, 8 януарий Ратеиау е уведомил
Брмяи и П. Жорж в Кан, че наближите па
дежи през януарий и февруарий Германия
ще плати само 200 милиона вл. парии, оба
че Ниглия и Франция настояват, че Герма
ния тряба да плати през 1922 год ловене от
500 милиона зл. марки, както е предвидено
в договора.
ПАРИЖ. 8 януари Ирландския нарламе 1Г прие англо-ирландската спого |6а
с 84 гласа срещу 57 гласа.
Т1АРИЖ. 8 януари Бившата импера
трица Змта замина за Париж Австр.
имиератр Зита имала намерение да о
гиде в Буда 11-ща. с своя син Ото, за
да вр*чи на народ събрание формал
ната абдикация на Карла, като моли
ежбраиието да постави неговия син Ото
на Ун гарткия престол
Б.ТКУРЕЩ. 9 януарий. Ромжнского правител
ство слобщава че жителите от Нова Лобрулжа
трябвало да подала] зеклараииите си за недянжи
мите имоти в Нова Добруджа иай-клтено до 20 де
кемарий м г Вследствие оостжпките направени ог
баалт. страна тозч срок ще бмде иродмлжен с оше
3 месеци Да •дай цел ром. правителство готви за
конолроекг
Спород достоверни сведения този за
иоиодроеит бил вече приет от ром парламентарна
комисии Романските пласти са почнали да прие
мат декларации на бж.п поданици и след торнята
дата В ром. Джрш В-к е обнародван кралски указ:
■смчии физшески и юридически
лмцв, живущи в
чужбина, притежатели м имоти в
Нова Добруажа
да ги декларират

Иямиието иа Камрка. Шайпита.
Ограбения богаташ.
На 2 януарий вечерта между 7 и 8 часа
кавар
немския гражоант н Никола Куюиажиолу
един от
пжрвите богаташи в Каварна бил
заловен пред
Двора ме кАшата си
от една шайка от трима души
Той надал
................
сърцераздирателен вик. на който
то

СЖСеяа му Ди"иг'*Р *• Панайотов
0Г““НаГа р*зс,рел,,н 01 шайкаожиите

аад ви ч*м<- я* УХ .Х.\|
Лшяй" ,М 1ч, Аип *п «яарч..

В и«т *

кой

КАШИ

вТ***Т'*им г угвгт |ит
ЙЛА1 ц

- ^ е* “фмудшм* Амакм
мчвт* в«„

Куюиажиолу но не усщлЛ\овя

м

“

°6Ч*'Т

ВМища— «ш,

йьаггг; «гггмпц:

аама войнишка шапка и копчета от муиайр беле
зи по които познали, че Са наметни теяйвойиищ,
войник яааача в селото, другия от селоПкиорман
елин полицай от сйгураниията от Балчик и друг ро
мжнеки войник бжлгарин. някой си Петжр Сг к>
лев При напапението след като излезли от кжиага
ги среша овчаря на Кжрджмолу Лиаон Георгиев
родом от с Суютчук. когото застрелват на иесто
След 2-3 дни полицията залавя злосторници
те по показанията на пострадалите, обаче повикан
в Добрич Кжрджиолу били му покзаани други вой
ници при очната ставка, а не обирнииите » убий
иите. които били пустнати. И понеже той чисто

•

сжрдечно заявил, че не са Те. то “ПОЛииайте в Доб
рич му нанесли силен побой. зашоТо уж укривал I
разбойниците и не ги излавал.

Паниката в Добрич
На ягори януари* ехнита менц в II ■ м 12х
шефа на полицияга ог Каварна сжпбщаяа в Доб
рич в коменяанствого, че Каварна е ималната от
болшевики по море с в—7 ловки и гей лека ясен
на помощ.

От Добрич

се

донася

в

Кюстендка и

Букурещ за яебаркираиего иа болшевико в Кавар
на Н напатенкето иа трала от Ф00 зушк
V. Т Добрич бжржг заминава зв Каварна кава
лерия. артилерия и пееща с повече от 160 кару
ии реквизирани от Добрич « околните села Сут
ринта в 9 часа ма 3 януарий воЯскаТа вриегиг* ■
Канариа и се иочаа ужасен терор иа*
ге.
•место яа се разгпеля оня полиней,
1-н§кално иилга.| Повече от И0 «уам
НЧ2
арестувани ш Каварна и околностите,
ба, то се знае. че е неописуем*.
|

лят,.,

Но всичко изглежда, че полмалйеките аймнни
стринкин органи искат яа поставят ловна *р Камарашеску пред .факти“ че Добруджа се „ яат“V
аа-. за да не се премахне военното шмокеиигл
тази провинция, което положете е тгоано тен

Шмии ЬКЖ МИМ ЩМ1

Обявление
№

гр Варна, «I януарий 1922 -год
Оомняна се на интересующите
сдед 10 дни от публикуването на н
оящето в вестник „Варненска Поща“ • по
мещението на Варненското Окрл«жно Фи
нансово Управление и в това на Галатинското Общинско Управление ще се
слетон пред фиягие по доброволно съ
гласие за отдаване на предприемач превоза на около 300 тона ноеннц^матерва^11

Г

0г района на бреговите батареи Гздата,
[ Ючяюз-Чешме, Карантината. Каджр®.^3
11 1 расата до Гара Варна
Ь предприя гнето могат да .уцйовяувлг
и отделни колари.
П емнте условни за предприятието
мо ат да: се видят всеки ириежтетяяя Д«н
в канцелар]1ята на горните тгчру ИЯ^ния■ Залог за правоучастие вI предприятието 6% от стойн «сгта на закоптрзктования превоз.
752-1- |

{

1993 гоя.

|, 12

ПГНВ.‘И.
-•

поща
В2ЯРМ0МСК7Я

Штт

а И.

ЕЯЕЛЕ1ЕЯ Ш1МШ01ЕН ВЕСТНИК
__

РТг^Л. ДД«ияамт1 -а сапа гоят* 1й0 дека;
|
_Ц м 6 мгс« а НЮ лева; за 3 месеия^о лев.'.

Рцаши ;ш®: ь ш.

Мяаяения: г*> 1 -бо .т. квадратен см.
п.иктаяехи р- ! ,-еа ня л>ма.

ВАРНЕНСКИ ГАРНИЗОН !

I Обявление
ф. Варна. 9 януарий 1922 г
Обявява се на заинтересованите, че
на 21-й януарий н. г. н помещен, его на
Варненското Окръжно Финансово Уп
равление ще се извърши п едчриятие
по доброволно съгласие зз доставяне
около 24000 к. гр. говеждо месо м ок , ло 3000 кгр. Свинско месо, необходимо
| за частите от Варненския Гарнизон зз
'срок до 31 й Март н. г.
. Залог за учтегне в предприятието се
иска 10°о — 32СХЮ лева в бшково удо
стовер?ние.
Поемните условия и другите тържни
книжа могат да.сЬ-видят вс-ки мриежтет
вен н помещение го на Варненското Окр
Финансово Управление. 1
Председател на комисията
753-И
Майор: СОКАЧЕВ.

цена

и ст

ПРОДИМ 16
.Свободна Бжлнмтв'** л** *<ЛЛ
Ц*рно«и Дон Т^ТО.,
при Стефанка Коджейкогя до
митницата.
758 — 1 :$
г С| една
• 7Л| . онско
. образование,
Счетоводител
и джлгомишна

Кро* 749.
"V
д*м « много
^Ф™И0 РУ<-** столова в пълен
дяШа се в хотет .Варна' пазврмня площад
797—1—2

Офицер-младеж

дврп мобилпрана квартира.
практика влздеющ немс и езчк
тжрси подходяща райота пред 798—1 -2 Справка редакцията.
почита Варна или Пропадни.
I Споразумение Сава Костов (а
Циани. Ли" I ра Новградеи
74Я—2—2

ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия)

СОФИЯ, 11 януарий. Променага, коя
то стана н кабинета е предизвикала но
во усложнение. Досегашния м-р на вът
решните работи г. Радолов си е и опал
оставката. Възможни са още некон ми
нистерски промени, конто ще се предиз
викат от оставката на Радолова.
М-р председателя вчера се завърна
в София ог Пазарджик, а снощи се зз
върна м р Томов от Оряхово. Днес лце
има важен министерски съвет.

ХРОНИКА
В снощното ся заседание
общинския ежиет взе следвате
решения:
I Да се протестира против
посегателството па правител
ството дз накжриявапе ма ав
тономиите на общините, както
това става в Софйсклта об
щина
II а) Общинския ежиет кат» вае пред вид аитрафилето
печатано и
-Зора.“

ает бил по принцип съгласен 4
да се отдаде иа концесия на
едиа унгарска фирма постройБЕЛГРАД, 9 януарий Официално се ех обща- ката иа хотел бани и др ку
на от Синая за годежа на крал Александър с прин рортни' удобства в гр. Варов.
6) Като се взе под
цеса Мариола Ромжнска Белградското правителст
во с издало следното официално ежобщение по ние, че сжщата фабрика е на
този случай: .оноваряйки на ромжиската кралска правила предложение в елша
двойка краля е прекарал коледните праздници в та с писал още през м-ц Май
Синая За сжщите праздници са били поканени и иа тричленната комисия, ко
гръцкия престолонаследник княз Георги с сжпруга- ято издаде
та си“. Сръбския крал ще остане в Синая до краля емиежл. че се сжгласяиа с то
. и делегира
на януарий. Мжтуването на |<Раля ло Синая дона ва предло
ся радостната вест за кралския двор и умиротво- председателя г. Пекарея да
-*Р*
рение на страната. Принцеса Мариола е на 23 год ходатайствува пред
вжзрас; Преди този годеж ог София са били пра
вени много опити за да се направи принцесата този проект, реши: да аротесупруга на Цар Ьориса и да се свжрже между п ира против посегателството
ежает да
Атина, София и Букурещ един балкански блок
против Югославия. Тия опити не са намерили от разполага с аф; опомнята иа
Варя. община. Само общинския
звук в Букурещ.
ежает г компетентен да раз
ЦАРИГРАД, 9 януари. Положителни све реши въпросите относително
дения гласят не в северна Месопотамия иа- еждбата на Варна и нейното
бухиали смутояе против аиглийсиите вой стопанско и културно проижиски. Сжщо и а южни Кюрдистан аиглий- тяване.
ч| .ската жандармерии била нападната по пагр. Варна, 9 януарий 1921 г
Там вечер те е ритми
тя от оди» ч 9га. Кюрдите били ноицеитри- нжпроса за прехраната ц гр.
Варненската Подвижна Земледелска рали
големи сили под водителстаото иа Аб- Варна.
Катедра обявява на интересующи и- се, дуллах, който е главатар иа южните кюр0вфея 10 Янтара Омлетче на 3 фенруарий т. г. в 2 часа носле дистаисии племена. Населението отидем япето
по убийството вя бив
да плаща даижцн на английските власти.
обед в канцеларията на Варнен. Подвиж
шия м р Александър Яемиг
БЕЛГРАД 9 ян. В-к' политика съоб ров е кжм края си.
на Земледелска Катедра ще се произве
Неделя следстве
де търг с тайна конкуренция з,. достав щава, че в последно време са събрани нотоИдущата
дело с събраните
ката на: 1000 кгр. люцерново семе и НО неколко хиляди Битолски новобранци, щс бжде препратено иа про
кгр. семе от кръмно цвекло на обща су които ше се разместят из разните гар курора. Тогава ще могат да
ежобщат някои от данните
низонп на кралството. Една част от но се
ма — 70000 лв.
по убийството разкрити от сле
Писмени ге предложения ще се прие вобранците тръгнали вече от Битоля и дователя.

|лрк. Подйнжнд Змл. Котцро варно

Обявление № 4.

мат до 6 часа после обед
...И<;к0ннй зало- но достав<ата е 3500
лева. Всички разноски зл публикации;
обгербване книжата и доставката са за
сметка на оня, нжрху когото се възло
жи търгът.
Книжата по доставката могат да се
видят и проучат ог желающите всеки
присътствен ден в ка щеларинта на Ка
тедрата. Конкурентите да се съобразя
ват с закона за бюджета, отчетноста и
предприятията.
764-1-1
Директор на Катедрата: Д. СТИВ.

то пеша. ззщото линията Битоля—Град
ско била съвършенно занемарена. Ново
бранните пристигнали в Скопие и отгам
натоварени в товарни вагони пристигна
ли в Ниш. Друга една група в Круше
вац -Белград и др. градове.

ЩГ ВЕЧЕРНИ ЧАСОВЕ

АТИНА, 9 януари В Солун е ста
нала голама кражба на сжглажеиски

ЦАРИГРАД. 10 ямуарй В н Хронос пупликува
една телеграма от Атина, която съобщава че по
ложението е Гърция от ден на ден се влошава.
Правителствените шайнн. които подържали се
га управляюидиа коалиция били съставили спи
съци на видни вениаелиС1и. които трябвало да
бъдат непремено погубени По този начин пра
вителствените хора се надяват че ще могат да
задушат народното чвгудование Много видни ввнизелисти били получили заплашителни писма

По обере изажршеи • дома
па Ст Чапрашиков полицията
продължава да тжрси изчез
налите маши. Слугата ■ слу
гинята са силно заподозрени в
извжршването иа обира. От
краднатите иеши са по вече подаржци па Ст* Чапрашиков от
бившия Цар Фсрдниавд
и сребърни табакери, брошки,
пръстени и др.
Тази сутрин
чясг
ос
тавени пред вратата иа дома
на Чапрвшииова. обвмм добре,
па. федооласе, че това е иаппрмуп от апашите, за да б
задържаните едуга е едупмм.

^ Брой 746.

„ВАРНЕНСКИ ПОЩА“

Стр. в.
помощи ,-та

бедните

ученички

е «брала й.ООП ля.
сд вече раздадени.

Парите

ДмокрАЛмесиата кооиера
цця .Пчела“ поканил, г.чле
новете си да представи г в иагазим на кооперацията най
клсяо до края на текущия
места адевск1гте ся констаативт книжка за проверка ма на
прме вта им консумации

КРАЖБАТА
„С1ШШМ11ИГ.
Нв 8 ертжу 9 т. м. кжм
полунощ
вевввесгни крадци
счупили жевгчяата решеткм на
избата яа солидното ианис яа
Симон Балтазар. ул. Драгоман
35, в пжрвня етаж на което
се помещава канцеларии га и
дюгяна за маянфакгурчи и три
котажни стоки на кооперация
СаниДлдемократ Крадците и нзат в избата на Балтазар. кс«*
то е бетонирана, разбиват
темето и влизат в канцеларвч:а
— магазина на коопераавч т а
и задигат манифактурни сг »а |
за около 50,000. ла. — Па]
всичко личи че това е работа I
ка лоорс ор|анизирана мада ■
от опитни алаиш. ковто ъл
целта сж дошле даже с сае-

бом5и. Бомбите са биле пазени близо
до аиглйската безжицна стднция. От
краднати биле около 2900 оомби, ко
ито били изпратени в Крит
ЦАРИГРАД. 9 януарий. Сжобшавзт от Атина:
ехснлоадиралати торпила а |ржикня параход „Леон
е при1инила сериозни повреди, на парахода, койго
бил вече негоден за работа. Други два парахода
сжщо били засегнати от торпилата. Повредени са
били н няколко к*ши близки до ирис1анишето.
Убити са 21 моряка и 42 ранени, от които и мнОго граждани.
Погребението на убитите станало много тжржествено. Нрнсжтствували множество морски офицери от Иирея и Атина

’взш«1ш 1и!щпПишШ1№Ш11 [цщш М\
' ПОКАНА т I.
Поканват се членовете на Провадийското Кожукаро.с
Производително Кооперативно Сдружение .Мечка*, до при
ежтетват на 1-о редовно общо годишно събрание на 18 яиу
арий 1922 година, което ще се ежетои в централното коопе
ративно помещение в 8 часа сутринта.
с следния дневен ред:
1. Удобрение доклада ма управителния ежвет
2. Удобрение доклада на контролния ежвет.
3. Гласуване бюджет за 1922 година.
4. Удобрение годишната равносметка и сметката .Зегуб*
и Печалби* за отчетната 1921 година.
5. Приемание оставките ча някои членове от сдруже
иието и приемание нови членове
6 Избор на управителния и проверителни* ежвет.
>
7. Разни
Ако годишното ежбрание не се ежетои на 18 ннуарил

.-за гзагтаагаа Еж-ЗН:-:управител е Петрич В

Славов беше преждевре !

гр

1ров',ди*- 3

декем*Р*« 1921 год.

мена. Лекарите полагат най големи усилия за спа-

' т у правителмия Сжвот.

БАЛАНС

сението му. Положението му е много тежко. Той
се намира в агония В раните му се появили ус за подвмеввато на сивтяита • ..Г лавната
ложнения Властите полагат големи усилия за за
Оборот *» оетият*
лавянето ка Георги мтанасов уаиеиа в Панап.о
НкммгиОАйНие
м еант
д<рщ
баче и дотоаи -момент никакви резултати не са |
мл сметна?#
депл
'.-г'
. с-яа ' <1,
постигнати Очаква се освобождението на Пупе- !*•
шнов и Тржнка. нато непричастнм в кървавата
1 К«С1
7*070»
Стоки
драма. Вчера се извлрши погребението на Ли1еи кичи I н«'Д Ч-1Я М58Б6
?7чО
*ов. а погребението на Дамянова се извърши в
3 Депо т га
.А 0*ш( р*- •4 1921 г
родното му село ГИакочеао софйсно.
Ч кашгта.1
7 ДеЛию|*ч Ь Крея
Ч Гаран. ил Упр. Сл.%
9 Печалби
10 Обши Р«1, 1921
МЬЙЗ 'Ц
11 3«1 уОи Л Печалби
266122 О)
2263061 ; 13) 2258061 13
ТО НЗ СДИН МЛЗД6Ж С СрСДНО обрЗЗувЗНИб, КО-^
ф Провалим. 31 Дпссиврий 1921 голм.1.

1

&
I’5Й!

СОФИЯ, 10 януарй. Сжбщават от Тржн,
шиш каруца беа кои. ток- че от 1 месец наса* една разбойническа ба

“к^\-тГ.“« б”г. иа»«: нва в*Р"У»"а в
ни не през тесния

отаор

на

разбити» прозорец, а пр«ч »Ра

™Г б!“:.: "О™»*" ?
и от там те са отворил I вход-

***

ката арата ка

ри

здаияно. дето

ОТ Вжп-

ТрОЯНСКО

И

Му

ВЗСЛЗ

800 ТурСКИ ПИ-

И 20 УИЛЯДИ Явва баНКНОТИ
Преди некопко време бандата

мряие на рулетките и1п врл
та

на

к.-иперация.а

няма.

обрала чп.
в

когато ашшжте ажршилн свое-

ПУ^мапи

ВрачанСКИЯ 0-

го дело като сж изнася.ж сгоката не сж но дозирали че сга-

Кржг, дето една

К1»МЬИ0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Сафае. 10 Явл т ия 1922 пи.
Швейцария
Ню-Йорк .
Лондон . .
Париж
Итб.шя .
Цариград
Ромжння
Германия
Прага .
Ннсна
Б.-Пеща
Бедгмя .
Югославия.
Кгаада . .

2$70‘—

ь.ч
ГЛ7
642
8М-(|
117 8*50
251 227

6-101220 616 68 чо
120 8910
252 2.10

0т скова пуст».™ с пече
е.иитрическпто осветление я
VI участлш. Сащо н п град
ската Анб.тногеча. която спада
в тоя район.

И ПрнМИНаЛИ
добре
'

ДО

ВАРНЕНСКИТЕ

МОМИ и ЕРГЕНИ

БСЗ РАЗЛИКА ИД ЦСРОИЗПОВСДДН—Е
Иася.р*ч«ние иа год*м*т*
е яивв*.
»р«<-ии
1 •’ "О П-ЧйМТ пр,-им*

•м. ТОРТА от |.д
СЯ4МВЯИО от

« усганонялл АДВОКАТ
в Барна Дана ежвети н
упжгнаиия по ЖИЛИЩНИ
I
Проси Г1исалмще яа чл
I Шукевска дом Н |. Нщ
1(врС|«У бирария XX Век;

_____

гативв
—

т.г,г;
*■

— МОМИ " ергени —

Използувайте случая ла да бждите
п пастата през
чел пя си живот.
• •4 -1

М- < -ПНв

\

!

С аочатанщ

:

Вай Димнтжр.

мДЛНЛГрвл.КЦНИ

Плена

“
ИН4.0 1 —

ми

.1.47000

1362

10
100000
п 334 1!
«■

.'1153°

218639 1

лем

с

1 От 'цхцижЛи на кал
паци и др.

Я4

:• прав Ссает
вжзяагражлення нл
Пяоаср Сжвет
«атерлат* боа. сал.
триия н м> за о&1*абс>1. на сурова*
материал
. вотиаировяи
(1япеляре1Л! в
. наем на дкже л.: (в
« М 1. 3 м 4
. <я)|||1'ЯСКМ мяжц»
9 . идзгеии лидам
10 « ксежбнрлечо в.<смлнс
. кегодич сго*в
ПсчалЙ* та рячааваяс
ля 1921 та

5

СОФИЯ. 10 чнуарий. В министерството не вжтрешните работи ежобшаваг от Нова Загора, че на
5 того кжм б часа след обед в Ново Загорската по
пулярна банка се явили трима млади хора, облечени аоста добре В отговор на вжпроса,
-от какво

Слея това почнали ла прибират и нахоляшите
се в оанката полици.
Директоржт
ги помолил да оставят полиците.
тжй като отговорността за тех
ше падне вжрху директора и счетоводителя
Гази
му молба била изпжлнена. които отнесли само 16
хиляди лева.
Веднага била уведомена полицията,
която взела мерки за залавянето им

я т

“►8К

144^ 660-

4

организирана хайка
г
г
1

имат нужда?“ те посочили кжм директора на бан
ката г. Бонев, след това бандитите насочили пие
толетите си и принудили как го директора, така и
счетоводителя да се обжрнат кжм стената и да
вдигнат ржце на горе Веднага след това един от
разооинииите спуска рулетките на банката и пре
тжреват касата и чекмеджетата, гзадигат целата на-

.

8

получила да залови чегирма от теу.

0р« коледуването ок ерчцт
и « подел, хора на г. И», Сто
фано* « слорад о. ноднк п >жертвуаанна супата ^^.^00 да.

Диоишмли
I нДечев
Н 1и 1-ш)

2

на-

мираша се в този-момент в банката сума, вжзлизаша на 16 хиляди лева.
които разбойниците прибрали с себе си

210 —

Варменсното офицерск о сжбранше ще даде ма 11 т. м.
клщерг в полза на иняалидите в салона на военния клуб.

IV

ТрОЯНСКО

■

Председптел: С* Д Госаоан»»-.
». Преддссчтгел Петко Лишгг
Чтен Добри К?.1«*

тена с
16016Г) -

.Ча таяла тя

1

последно време всред бандата настжпила
главатар,

■

ЗАГУБИ а ПЕЧАЛБИ

Павлова,

вРаж« и бандитите убили своя

БОРСА

Уярвмтвям о
Пр>-лссмтсл • Гг .иоднм Лнши,м/ь
пасиер Стоян Д. Кожухарт п
тсловояитсл Илия Коев
I Кали л Аталаспв
Членове
I Ста!
аячп Котен

нападнала и

касационна ежд г.

X Гто"

м кражба . копията

I

на

С

Лята»
‘.цчтд Т.Г

Й8-Й

под водителегво-

ято до сега е извжршила много кражби. На-"

и“ т 31 ХИ. 1921 г

В

!'210,25
К670 1050 »810| -

^ГуббТл>77

I

Тямвятеяви ом.яат|
Пи***Р*т«»«ч ежввт!
Ирежезатея Ст. X Петотишу
Пргтседатея: Госттодяв Ляав1р<*
п. Прогедатед Петко Димитров
;
Касигр. Стоян Д. Кбжухяров
Дс.-овоАите-т Ив<м Коеп
Чтея Добра Кум*
)
Ввсв.1
Атячясоз
Члсилге
1 Смият Кг.лев

1

РАВНОСМЕТМА.
Актив

Сжставена 31-й Декемврий 1921 г.

I Кае.»
- Сто» и
3 Движими и Н0-Л. ИМОТИ
Лепотитн
6 Дебц:,.рц и црС 1НТО|»н
Общи шлноски

*
..

'фООО —
136? ш
Д95Д
31Я59«Щ

яяя вля*»1
Нп^ьсигм I оспо лни Димьтрое.
Касиер: С/гоян Д. Кожуироя
1е.к.воа1гтс.л 1-1.ига Коев
..
| Нает* I АIанасон
Членеме
Станчо Кален

Пасив

167000*итал
I арлицня мя управ слв.
Печалби

яв.3

5

-

1

паДО]
Т !

Прх-яседатея- Ст. Д. Гпспошж»
п Председятея: Петко Димитро*
Член: Добри Купе*

ДОКЛАД
чи Контровння Сжвет на Провадийското Кошукврсно
Проиаиодитилмо Кооперативно Сдружоиио Мачия

1

\

Г оспода,
На основа>я;»е чл. 14 от Усгава на хдочжеяяею и чя. 60 от Закоиа^|
ритявнил* Сдружени*, чеп ни е дя Бн просгавим. и врвемаж
бренме |и лигашта р.1в|»осме1*л н <м~геята .Загуби и Печалби* -м отчетяг 1
Провери.хчх- :: нрегдеталме ах'||чкп и шсаяния Ло счетоводните *н1"*
1Н намерихме » пжляо евгдаеве с нлглеченцте рвнносметян
Проверихме сметката .1нгуаи и Печаабя* м 1921 юдинл II * I»**
рихме южг а евглаенс с ' :четгч»гднале кнкги.
Молим да гДобрин-, гакто голштнага гавиосмелкз. така и гяп*^
.Зжубн я Печалби• ла 1921 гацгав и да освободите от отговоояох; Уп
телим* «Окво и постоянното ржководство за деВиоетга пм прел г',г
ГОШИЯ.

гр- Провядим. 31-а ДакемвряВ 1921 гад
*ЖВ*Т|

Председател: Ст. Д. Госав*»0
п. Прелее гател : Ясщр ДШШ1Г0*

Варна, 13 януари 1922 гоя.

Гот- IV-

поща

ЦЕНА 1 ПСЕ

вярненектя

1.1И.Г

ЕЖЕ1ЙЕВЕН ШОРНШОНЕН ВЕСТНИК

за една гойна 180 левя.
^ян? месена 100 лена; за 3 месеца 60 лева.

№

Кшш кнн Ь Ш.

Обе ВВОИНЯ1 ПО 1*50 да. квадратен см. - =
приставеха по 1 лев н* дума.

Васил Ст. Држжков
не ще приема посещения на Василев лен, .34 януари.

Вра* 747.

Бай Радке

не забравя своите клиенти и ло случай Новата го
лина н светлите праздниии Мваивв и Йорлаиов-аеи
честити им ги и отпуска за домовете

х?' по 14 лева литжра

царсно вино бела и червено.
767—1 — 1

Радко Каибуроя
уя. Бенковска — кржчма Витоша.

ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфни и телефонни ежовщения)

Васил и Веселин Попови

СОФИЯ, 11 януарий. Вчера кжм 8:2 ч.
вечерта избухна в София пожар в мебелна
та фабрика на кооперативното дружество
„Мебел“ на уп. Софроний до театжр „Ренанс“. Пожаржт най-напред обдона цепата
фабрика и почна да се разпространява кжм
не ше приема на имения си ден, 14 г. м. фабриката на Бенмораш за огледала, която
е ежеедна до горящата. Джрвените материа
ли спомагала пожара да бжде един от мно
в Разград, не ше приема на имения си ден. 19 т. м. го буйните, който бжрзо обувана с своите
огнени лапи фабрика „Мебел“.
Когато пожарната команда пристигна, по
жара беше в своя разгар, вжпреии усилията
на пожарната команда, пожаржт дейСтвува•;
ваше и едва кжм един часа' през ноща по
ДНЕС ПРИСТИГНА
жарникарите можаха да ограничат разпрост
ранението му. Двете фабрики изгореф напжпм дамски сезонни палта.
но. Останала само камените стени да сгжр645-12—15
чат. Пожаржт е избухнал след 5 часа след
обед, когато работниците били напустнали
^
А ЕВРОПЕЙСКИ е
работата. Когато пожарникарите гасена при
най-големия огнен разгар забелезват че се
I ИЯ1НЙ1
вмжква едно лице в огжня. Един от пожар
ш Сит НИер 1ш
I
№
никарите отива подип него да го последва
1 и Хаим Ашер — улица Цар-Ворис № 3.
и с голема мжка и ,жпен риск едва го
Ж1
е извадил от пожара. Оказва се след това
че непознатото лице е било в много пияно
ежетояние и искало да изгори в огжня.
Загубите на мебелната фабрика се из
на архитект Антон Фраигн !ул. .Мария Луи
числяват до този момент на два милиона лева,
за" № 11 в кантората на Никола Станков>.
а на огледалената фабрика на I милион лева.
Изработва планове.и ржководи. всекакжн вил
постройки в града и в околията.
Заведено е следствие.

има да приемат иа имения си ден н414.1. т. г.

Владислав Маринов
Боян Н. Вжзелов

В МАГАЗИНА ПАЗАР ПДРУШ
ЛУТР ПСТРНДОН и кнрпкюл

и*
I КОПИРНИ книги
■ю

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛШ*

______________________ <>77
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___

■

I

Варненско Окржжно Финансово Управление

ОБЯВЛЕНИЕ Не 24]
гр. Варна. 9 януарий 1921 година.
Обявява се че на 24 того. в 91» ч. пр пл. в
склада на варненската Градска Реквизиииона Ко
мисия. ше се произведе публичен гжрг за продава
нето на омивалник. огледала/ маси. кревати, газе
ни тенекии, газени ежнпжии. тржои,. корнизи, пер
лета. крушки електрически, чаши за\ нода и други
подобни предмети употребявани
Залог 10° п от пжрвоночалнлта йена. Градско
право и публикацията, за сметка на купувачите.
762*1-1
Окр. Фин. Н-к: Тодоров

1

Около убийството в Пощ.
СОФИЯ, 12 януари. Въпреки вси
чки усилия, които полагат полицейски
те власти в целата страна, убиецлт
зап, подполновник г. Атанасов още не
е бил заловон.
ЬУКУРР.Щ, 11 Януари. Както се сж*
общи вече, СржДския Крал. Александжр
се сго^и с принцеса Мариола.
Днес 11 Януари Сржбсю я Крал ще
си отпжтува обратно за Белград. Кжм
края на този месецРомжнския Кра л Фер
динанд ще вжрне визитата на ержбекпя

ХРОНИКА
На 6 ТОТО джржаваияг ку
риер при провадийската т. п.
станция жител ма гр Прова
дия Стоян Овчаров 28 год. е
зашчжл кореспонденция*! пре
дназначена да с Рлес Факж
и поискал да му се намерм'
квартира за нощуване, гдето
ведаагз огишжл и в 7 часа се
чува вистрел ■ сгаятвуолаше
нвте хазаи и околиите се
ляни »»«|чт кууясря облян •
крася и хлед малко умиря:
Едни от Софийскогге ежед
невни вестници, отдел Вариеяска
хроника, ежобщи, че Варвеи-

ш
в

см

на учителите.
Последното, за
на добявж
пия на учителят* ве е осаояателно, напротив учатед^гяо-

то очаква с голямо иетжрпение том
язцело за лес.

11 ставе

От)
9 т. ■.ок а ми в и т. м.
(Вкшкиия) ■ сжщяя солов.
която щеше ла почве вт 10
т. м. поради намесим причини
се отлага.

Ош—ИЯ е пт Св. Самол
д » 1 IV' увеличението яд ‘так
сите по цжрковните треби^ _
Цжрновиото на стоите лстао
при храма» „Се. Петка* в гр.
Варна изказва задушевната си
бдагодарнос. на всички свои
енорияшн. числящ» се кжм
ижркната. които имаха любех* нос?а дз приемат в дома си
коледарите. и да даджт своя
та материална помощ в грижи
те иа настоя годното, за пос
тигане своите благотворителни
и религиозно-просветни цжрковии цели.
Сжщото проси извинение от
всички други енирияши. ко
ито, пред ви* краткото и твжрде неблагоприятно време, неможа да поспи с коледарите.
То. обаче, храни надежда. | че
при други подобни случаи, ще
има грижата да ги посети, и
да засвидетелства
ПОчит и уважение.

ТРЕТА СЕРИЯ
V

Днес Четвжртжк,- 1 дневно от 4 до 6
и~2 вечерни ог 7|. до 9 и от 9 до Н.

Пижк 2 вечерни.

Сжйта 2 дафи.

Кро* 747.

Стр!

Крал ведно.с престолонаследиша Карал. 250 милиона зл. марки. обаче според
През месец февруари ще стане вей една де пеша от Париж това предложе
на Ратенау надали щяло двбъде
чавката на царските особм в Букурещ.
прието
. Щ.
В. ». Щц»рт Сямфч1—
ПАРИЖ, и Януари. Съобщават от
Ес Вот Ширя Гаи — *Р*
ЛОНДОН, ^ януарий. „Пел Мея Га
матка (сдай.) Утсгвум Дублин: една ирландска делегация ще
оркестр от 45 души пол уп
замине за Лондон за уреждане въпроса зет* публикува интервю с един виден
рваление* о м «медник А.
по управлението на Ирландия, евакуира индустриалец, който се изказал в след
Наумоа.
нето на английските войски, както и ам нята смисъл за подновяване отношения
едимиего ид легациите. Хаг нистията на ирландците В Ирландия е та с Руен»: Германските индустриалци
ската се 'слива към Лондонс образувано правителство под шефството нравят трескави приготовления, за да заката, Брюкселската към Парижвяаяогт руския пазар, ние съглашението
■чг*. Ниъмсмлга кла Ьераии- на Грифит
тряба да изправим всички усилия за да
схата. Това се прави по фиАТИНА, 10 януарй Въмроса за отхвърлим от руските пазари германско
•аисом съображения да се
завръщането в Тракия на турям н бъ то производство.
намаля г рачходире.
Г-н Васил Внчев гжрговец лгари, които са били екстерииранм от
не ше приема иа именния ги гръцката войска,
наново е посташем
ПАРИЖ. 10 януари*. Вестниците ее
770-1-1
ден.
на разрешаване: да се допусне ли яаучавмг, ч* имферевцяап • амределяла
Финансовото И-вО с една за завръщането по местата
ми ма «отичат*!»» Ггряаяян да ялата през 19й
повед до В01ЧКИ министерства
от ятата
поканва да впиша! н бюджета българи и турци. Ще бъдат допусна- гад. *4щ* 720 яялиона яяркп
за 1922—23 годЛюбавжчно- ти само ония. които ие представляват: Белгия ще ямучя йчП ннлиона, Франпяя
то възнаграждение 20"«, а пе
1 140 чз.. Англан ес аггкаам от вялата чает
опасност за Гърцяя.
както беше по НО'/,
а мм» м Фраищпя я Белгия. Италня яде
Заиаарод са. Синод ще оп
ПАРИЖ 10 ян. Съобщават от Лон
■мра 170 явл. ляря.
на
всички
вдадиин.
рм
дон: главнокомандх ющия на племето
ениим и на всички черковХалба
е
капитулирал.
Бунта
може
да
се
БЕРЛИН 10 ян. Руския комисар Чнаоедужигелн и чиномиии по
църковното ведомство заплати смята за прекратен.
черни телеграфирал на върховния съвет
иа общо основание както иа
държавните чиновници.
ПАРИЖ 9 ян. Съобщават на в Таи: в Париж, че съветска Русия приема покамата за участие на конференцията н
Соф—. 11 януари, й дър- Ратенау и други германски делегати на
е публикуван пуснали Берлин и заминали за Париж, Генуа, като съобщава, че делегатите зце
умил - м отпускане народна
бъдат снабдени с най-широки пълномо
оеисмч иа семейството на уби- дего и сряда ще намразят пълно изло
щия за третираме на всички въпрос*
ТМ м-р Ад. Димитров в раз жение пред върховния съвет.
свръзка с Русия.
«р 46.000
ЛОНДОН, 9 януари*. В-к „ДеЯли Ек
3( Тмигмп МинистерстПАРИЖ. 10 Януари. Между Франция
•вто и 1р0ЖТ1Т1 е изпрати спрес“ гъобшава, че бившяя бъдг. П«у
ло оирд—1> до дирекцията иа Фердинанд ее е сгодна ■ Впена за едял и Англия е постигната спогодба, която
има за цел да
■ странабогата г-ца Харък. която прятежааала гоха с което
| на уче
леан богатства в Аржентина я която е Франция, ако Германия би се опитала, да
и
»
своите тоалети и накити правела ггязания я нападне Ше се приготви един дого
вор мокет Франция и Англия, с ко#то
С1МТ при а. пш- в Виена.
( посрещнал с възторг
да се гарантират двете страни от е*енАТИНА 9 ян. Кемалистическия печат туаявД
.Лтерпурм «ст,с
необикновено
голяма |-радост
---посреща
Англия дала същевременно съгласиеСЯ
предстоящата турска офанзива в Мала- то го яз действува но море я но въз
Азия. Кемал паша, според същите вест- муха. Вярва се. че Белгия ще се
___ п И Ритата М тттвя ници бил решен на всяка цена да рая- дини към този съюзен договор.
«к дам учмтеош концерт
къса гръцкг.я фронт в Анадола преди договор аце се помогнела Фр.нцин, к«:яТЯ кооиера- да се събере висшия съглашенски А*вег
го ще може да намали армията си, за чииШМ Лче«Н- поканва
. 1Г. г. чле и Париж та
по този начин да постави то и (дръжка гя и зрдзходва сега огром новете см да преде.денг и ма
йоследния пред свършените факти.
газии ял коолерацйн гд най
ни средства.
&
късно до край на ’х,\.ци*
Ц фи радскнге военни кръгове обаче
Франция и Англия ице искдг и Ига
месец членските си комс)чатка
се съмняват в успеха на Кемал па на пред лия 33 се присъедини към техната спо
ни кинжки м прбверка* <а иа
цмне «тя к* консумации
вид неблагоприятното време в Анадола. годба.
В мдам 1 бжл. му» сд
«м, уатройи «пули** «окцерт.Н Военнни клуб.
Ще бъдат изпълнони:

те

• пуолннумното от Вдрчеи.
Окръжно Фии. У дран тенис. об
явление „>6 67-* брп»; ;4| лг
6 тою изпуснато ДА « Н*ЖС
ч» нърноиач 1.ТИ1Г* цех* е по
*ил*ди лев*

От 1 II т г. Сгпччмге тармфя ■ К Ь ГХС1ИНИЧ ■ Уигдрич
проектира се ла пъ длг умели
чени с 10о*.
ДйЙС Ч-г**ртак ч последен ндг ■торят* серия о:
НА ЦЯрча н кино геатър Прошгк.
*Н|Щ г спнрмат*
Дояджулти между Радоми! ' I!
■•"“ИК е преименувана иа
Алекс»ядар днчигрчв

Игаи»м« «•ттет на фоч
и М сираци г - с' отпуснал за
открнааме ип*о чт|гали!це *
Ригр*» 11>«,в»Ч) и
■-Ш

ВИЕНА, 10 януарй. Съобщават ог
Москва: съветското правителство с ее
съгласило да признае дълговете на
Русия направени през вийната. обаче
,
съвет Русия иска изплащането на вси
чки вреди и загуби през времена чу
ждото нашествие връщането иа вое
нните параходи отнесени ог Деникин.
прангел и Юденич,
От официално месго се потвържда
•Ч че Ленин е приел да участва в и
кокомическата конфиренпия в ,Гену а
за гдето той ще замине сам.д

борса
О иммя

Ню 11'^
I !агл *.
ИТЛД!»

.'2

126 4:55

Ц.К.ГДД
Iст ма*я«

§1

1 -IV

Ч- ГД1Д
Ьг ■ Ц«
О -'л ЧзТ*

Кднала

10 ян. Някои вестници гцкоито т гГЗЯ1'Ле"МЯ на Ратен^У- според
СЪ1Щя'^ да пРе-АЛ> жи в Кан на
с пари
Да 11лати вместо
на 1о февоуапе-'ИгТМИ’ С стоки и лаже

<» дп* тш

'е**

чо .ц за. 1 милиард н
V

с*
русла стляавл

:

7. Ви

И

•.

0.шжи* • хмгт .Вврм' т
кяг-тш
757—2—’

\

<г

Г«Я. IV.

'•
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Варна, 14 аиуарм ,1922 год.

ЯроЙ 74®.

ЦЕНА 1 ПЕВ

1 ВЯЙР16ПСКД

* ЕВРОПЕЙСКИ

ПЙ11Ш Л

КОПИРНИ КНИГИ

\ 1Ш5НИМ ПСЯ

.
1

мш па* ь ЙХЧ ЕЖЕ11Е1Е1 НННКЦ1НЕ1 ВЕСТ1ИК
■ за една година 1Ю лен:
60 лен.

:

Риши тини ь Ш.

Мяалоиаа: пп 1 лО лв. кмдра--* о.
прнсюасн по 1 лее да дука.

>.г‘т”'100 *

I

I
|

Рллгщт&яш

1Т*

и Хаим Дшер — улица Цар-Борис N8 3;
шШ1

ш~7-

СЛАДКАРНИЦА ..ЛИЛИЯ
►У
В. ПОПОВ и С-1а
--7Д
сутршммн ма|сна, ваем, амин, вием жте-в, басааа, пета,
ятясяш., ■ яр. Нтшфарт, частата я ярасауга отдаат
ГЛ I 7
иа*

Васил Т. Чобанов
иф

(адвокат)
приеми посещения и им

ПОЛОЖЕНИЕТО.

ден.

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия)

л

1

I

ЧУ

ХРОНИКА
,

ЗзрЧвр* и 4 часа I 10 м

• СиФИЯ, 12 януарй. Новия м-р натЖ-1 С1‘ г~ла* 'ю,*м.»
рговията. инлустрията и труда т Ял. Ра- ^ГГ‘ Г”"“
юлов вчера сл обеп прие-новия си по- Ий . .*Чл с<.«и аав*
14 януари
— ст Защо е станапа т4зи променя м.р 1
>»*я»в.
• председателя щял ла оояеми *аскрро-н
. >мл. Знаме След азнвчвванего-ни
►•»•■■■ леса «сидаи
г
наико
Паскалов
та
м-р
на
вжтр
раО.
.
„г
А,
р
щкммтм
11.1. т. г.
са станал;- множество административни! ««« ьмо*«. «е в*« «■I кш С7-Л
: промени
ЮборН * . р»-| НД к-ц феяруя-

Васил Ст. Држжков
нс им приема посетени* на Василев-лпч.

Васил
и
Веселин
В.
Попови
им и приемат на лмеш си пей на

Владислав Маринов

;шй г ,|

ЦАРИГРАД, И януари В-к Босфор
На 16 таго в града ям шг
ежобщава, че гржцкото правителство
•ршя подвгааеш реч и ра
е решнло да изпразни малоазийските нд п;»«*светяга й. Ст. 0»др‘1П1V
, територии освен тия предвидени все-| «««,
Трудамга поивосг нл тенема па приема на имения си печ 14 т. м. вжрекия договор
Изпразването ще шночае наскоро.; анцятс. доят* ше бАда; см
кана г.‘ г. ва рябо ч щг ра*
Гржцките войски които се намирст в 4 мессия ■ шс(«огсау«икд

не ще приема на имения си ден, 14 I м

Васил С. Галов

Инж. Васил Петранов Апрялии (?)<<Дчри>е.гт- нднпрене
немя да приема на имения си ден.

• ,

-

. .

"

.

77 X 1

Боян Н. Вжзелов
■ Разпад, не ,ше приема на имения .и

ем 14 I *

сенм в -""Р” '

пял ;р« ад та. Лежете и» си
тбчмт пояяшк-а • омете дамството см а ще ошт ок* до-

ЛОНДОН, 11 януари Общественото мие- «ме™ <* я»ч«ими «
ние е напжяно благоприятно за сключването
~ .
НЗ СДНЗ ангдо-френска спогодба, КОЯТО СС камяя иошамси коииа «■
удобрява даже н от опозиционните вестници,» «а д* « ишим ч тр>дг.
като Тайяс с»що и от пзрлакентар кржго.е,
<ЛГ.
ЦАРИ Р АД, II -н. -арий Па в.кт ««*»-»»—»—•■
Проодос“ ежобщаве! от Р. м: Iржцкис
«>•
м р председател I ун рис е доволен от | легата ■ стремето-- Лсла сл>срещите си с Италианските лжожавници ■ »пае лмля преждевремеммя.
Ит.1Л и е • обещала да подкрепи напжл-(
в Кан. мо гплцките исклж
По МШ1Г1 яош мостор-

ГМЕН КОНЦЕРТ.
Томбола ,Длгерм* г*е папа на Василоя пен в Воен
ни* клуб 8 часа вечерта, за в полза н^ инвалиди
те и сираците ог р.тйните.
Томбо; ата ше
тегли през сжшия ден от 10
Часа пр. пл до 2 часа след полунош. Ше бжлат
разиграни 5 хиляди билета от които хилядата би
лвта печелят предмети рт голяма стойност джр
ва, брашно, платове, часовник, бижута, убит ли веч !
прасенца и още много други предмети ог пжрвп |
необходимост. Билети за томбола гго КУ лв ПЬо
грамата на концерти е напжлно подбрана
Вход м концерта ЗС лева.

1ш* I Юна Мттш.

__

„

е

' напи пг»димила кАо-.ика ма г.

ПАРИЖ. 10 януари Сжобщават от 11ругш „„„„ « „ .з.
Хан- Г-и Брияи е телеграфирал до пре-1
• >•»» чр* * «».
дсед-дтеля на парлзч. финансова ко-;
>■. ,
мисия, зз да му и^аже своето очуд-1
Пр^3
не мм ммпане за с*1*р**а!*иет0 на гласувано-1 к<*с* ежвбши
пожармаг®
1 ТО о. комисията предложение, -фиба-;
;
г вини че конференцията не се е още :^ф0(|уо ? ог«шм. е атачокоенг
до вжпроса та р п *рации- яЦрпкф^л « сп*«аа
те
поез време ня пжлпото заседание-;
^ «йо,ок
е една
те през орЕ.гт1 V
,. купФям ог шлш а сгура.
Ври ЯН полнжржтавз КЯ!ПО И ПО ра- к^Лряла с 11ШТ1 поежшмпм
но е заяви 1 п камарата че гой не ще
клошна б« моя *
| остави ли се накжрнят Фр^нцус "Рзва, 1^^° ^ 'м

■виавна
1

I 33 Държавни и изборни учреждения .огоии
В ^ма книгоиздателската книжарнии^Б 1-~ I еи
В Ч*Ч“ Варна, срешу окржжното акцизно упра
^^■п«<ие. Провадия срешу лошата
б - 6‘

10 януари ьриян ще ежобщн е | д,»*.*» концерт в «дел«
X; цртвиртжк на своите колеги сябраии в «пи ; А. то,о я ч. кчтрг. щс ™
^.сейсния дворец на-смет под председател I
гж.
п#! ството на Миперана текста на фреиско-брм«стжпеня ся я тяореимя от
I танската спогодба и всички полезни осветле чласицятг Хайдм. 6ах Яви
двясом. Ресана Чайяоасан н
ния вжриу положението «а работите в ажр
ипо1еит
Тояя с рехжк случай па'доения ежвет.

В МАГАЗИНА ПАЗАР ЛДРУШ

А*1®* пРчстигнаха мушами
** востк«|аие подовете. Килими «
стжлбм и чивмтеии платове специ
ално за мжжки костюми. ^
«V- 13- IV

ШШЬтштш■

ШФФФШШФ+

‘ ВЕЧЕРНИгЧАСОВЕ

хуховно музмялаа иасдаяА.
ПАРИЖ. II януариП. В нач; ото на ежбрание- '
то на вжрАовння ежвет Ьриян заявил на журналиПреговорят, между рядка^ стиге. че през време на воите Ьазговори^ конто | ля я лемокрятя п обшя по
е
Лойя
Жорж
относно
юговора
за
гаранпилотмеота
яюшя. спорех ос
нма.1
ите не е ставало ни хан н*прос Цразигц^ане вжр
лппп от комметяятямте среля
ху залозите на Франц». . и«*0 вжоЧу нейното ара- вж/чвт успешно Имало яатI во да оргииизира саоята иарозна А.^раиз Едмист- *я с.ржияи шглглм и усоеш

I

Г

в Гада
ят*

шумен.

яа) Тперагурио итимаджт./ Д-ао
.Добри п НоДявноа.- благолари ааД езрлемо да

1

КОНГО по «лу

ков колмувамего ма лружест
радост ■ «одкремка с саоага
1то и отстовяяао
яв«явв» дело «почгем слг
рвкгдвиик ■ вгумолги
• обл аа Ш* драмата
Й му ЯК ТЯ Л*4рм П. Мш ой
(>штвртеи1г* »>лм ами
/Щт* от ван»и остават* неросагени. ят<*4 пората ямрйдикп а> орем?. РУМ и у*
мерата ял |лри(1К1Г. не бмдохл «кгтми, ощр и<1 мече. *к
тпелезт* ю и мас4 ангажимент
спрян* имр < * I,з*4 »1*етмге*н
•л утриялга лктурикл - IV*.
ждестао христово.
Д юто лжржи па своето
обетам-е и м 1.1 г. м. срешу сурояаии I ВасилЙош деи)
бддат чтетйтмии останалите

БОРСА

имана сключени здглка
С|

*АФич*е

ЙЯСГ

Лондон
Париж
Итми
Шрш*'

■

■

*»

627
1ПГ - 1240
М1 - «42
<•50 *» 30
ПШ 114Ю50 44 7*з
217-------- .
222--------

✓

^дрненскд гкхц*“

е*.!.

вея нжярос. който ся е размеквал е тозя за френ
ско английската спогодба която има за пел оси
гуряваме от асякакха германски опит за напаля
нае Бриян решил да се разшири договора н нам
другите граници, но Л. Жор* яе е желал да се аи
гаягира осеем за германската гранива.

КАН, II януарп. Брнян млижа днес след
обед аа Париш. Конферетргдта проджлшаае
работата си относно ажпроса
репарациите.
Бриян е отстжпил известни права на Л. Жорш
по мямои «жпроси. Смята се, че Бриян ще
се завжрие в петжи в Кан.
ГТЯРИЖ. 11 януарй. Сжобшават от
Кан. че Бриян е бил длжжен аасе за
стжпи енергично прел Л. Жоржа. шото този последния да се откаже да СЖобшй на бнглйския печат меморандума
излагаш англйското гледише преди Бри
ян да го узнал.
ПАРИЖ, 11 яиумри. Преговорите между
Вуита и Л. Жоржя, ходя "• йомто е предиипмиян жоетатжчио голей*а неряодиост я
Париж, иагляжда, чя ся ориентират ята)
сключването на ядма отдалия фреясио-амтпнйема спогодба, ката* конто аероатно а
поспедстаие ба са лрябавмпа евентуално
идни сдщо такава итапо-фреисиа спогодба
мо яа сага беа общ договор между Аигпмя,
♦равини а Итаама. Инициативата аа том
проговори о изявила от французин, а но от
аигимйсяа страна и ня ся вжзпрне от Л.
Жорж тааа наято се желае от 8рмяиа.

ПАРИЖ, 10 януарй. Сроред една те
леграма от Педроград: Енвер Паша, ко
йто е комплотирал на последжк в Ка
вказ срешу наиионал. ангорско прави
телство по заповед на Москва бил аре
стуван и интерниран в един град на южна Русия

74*.

седатсл иа «елепшигга голей баласт на който при
сАтстауааха Мусгафа Кеиал Паша. шефовете на
нужанте ивсни а членовете на парламентарна ко
мкан 00 аАашшнте работа Пропаиесоха свЪдах
ноаеая ренк от комясаря аа вАяшииге работа, от
генерал Франц, от лралседателя яа АзарбеМван а
от Мусгафа Кемал Паша Спорех допАЛавтеляи
сведен на спогодбата приемала всички турена ис
кания. Даете страня се зааАЛжааат аа сн спомагат
а гдргоаско н военно отношение. В най-скоро вре
ме националното елбрание те тряба да разгледа
и ратифицира тазя спогодба.

РИБА й—
Щ РУСКА КЕРЧЕНСКА СЕДЛА 1
дК

*«в смая ш еаяаавура яртогягя» тт

I

|Ш|

ЕЛЕНСКШ ТЖРГ01СЯ* 51ПК1 “ §
Варшаевса.и нивя.

7Г'

1я. .Дараци,и. Иг

кмямниминй
Ново!

Ново!

При фабриката биеш - Зярокостп * на Яим Г.
Цокато пристигнаха прочутите виусно-пивин
Т. пДзарпжискм бели и червени вина. които
по дачество и цена см без конкуренциа^Сжш<у ииа приготвени с с «ециална изработка яо
случай на празпници разни фичи ликйори,
вермути, коияии. мастики и ар.
Цани иай-мносии.

687 —8—15

ОБЯВЛЕНИЕ № 82

ср Пр мдия 9 я^уарнА 1922 год.
В д. ’ *д»и имг оГ«чаеиь«то см ->й 24Ю публикуване а
Джржав исстт-к брой •** 215 ог >2 XII 1921 го.: ияаестявам
Б-Пеии
ма иитгрс^)г_и;а:е сче пр одажбата на една едноетажна
кдьща с 3 стаи за ясквеж долавяната над маза построемй ‘Аг
прост смесеа материал ма 72 ка. метра покрита с местни де
Канада
ремили до ме* пристройка за лай оостроема ма 18 ка м. от
ПАНИЖ, II ануарий. Сжобшавдт от Кай: яжр
пжрти и покрита с местим керемиди отделна постройка за
■ГрС ма Алл
човима ежвет се е едбрал в среда сутринта. Бриян маиулн (чмт> от пжрти яа 3 ка. и. покрита тоя» с
гарскп сребдрем ле* е обв е поискал' тото предварително вжрховната репа- керемиди всички а еддм двор от 21 декара
■ си рами
еем от Народят* Вемм «а П раииоиия комисия да изслуша германските деле плодовита джрвета при ежеедя улица, Шико Стойчев
гати отиосоо изплащанията, които Германия заяяи. Георги Стоянов а Дамо Стойков, оцеотш 1400 аам. в овя
мата па 2*2 декември 1921 г в ще проджлжаав-дК 23 аауарм
•*е е иеядзможно да плати на 15 януариА.
Лряз —МП гвдава сд
1922 год 5 часа вечерта $ фааоиадлаааче а 24 «са
Л. Жорш ядзлрие незабавно това предложе
бвм дадена ог стодвшигте иа
Горива имот е собстаеК яа пои Кире Цавев от с №
ние без някакво •дзражение.
прю-кюм сжглася т решеиает,» на Нг восеюки мвровн сливи
ся 183.ч аояолигелмм «а яВ последствие германската делегация е била от 14 август 1920 г.
• страастао.
чл *'Ю*’ЯГ
повикана пред репаряционнята комисия за четяжрдд ттрег.тежддт ютI ежофта 14 т. м. Прси тдк сл обед. След 14ти среща репарзциоината ко Ж4.4 (! • ЛрОЛ1жб414 .1 .|Д .1Л1ЛИЛГ всеки ириежетвен лен м
час
в
канцеларията
ми
даЯсмпто ГареЯснп д ао Ьмпур мисии ще сдобщи ма вдрчодД ня сдвег. че той мо774 1 I
Хадвм дам Сфоч грацицмочсн ше да изслуша германската челегация.
Сждебен Пристав : Н. Николов.

П(ж1"' I

9*а

ДТИНМ. 8 Януари. На 4 того кжм И чеса су
тринта в пирейското пристанище на парахода раз
рушител .Леон- капитана с епин от иормиите е по
•V? • 1.
ставел чини Обаче по невнимаййе една от мините
*р. И|Ю адш^.9 Чпуарий 1922 I олива
се подпалва и след мит целия парахоп
вжздуха
И лолжлиекне ма обяв-^енмето ми ог 9 Ноемарий 1921 г.
С4 алстр 1|ч.»та Послепнаяите грозни взривове от експлодираните че?»
"ММч публикувано в >рой Ч 213, от 22 Лекемарап
чини н приемнншето разтржревали околностите и , ■* г ^ Ддржаьммм Вестник, оАявярам иа митересующате
бармжяа рем-рчу.-рв «а д. би
в вид н.. геилери вжшламенени и горящи части от те. ч- пролажбага на кдида в с Д«рс-кйо|Ксжстояща се от
ааме едектричтсий емерим
реммтт
С.грги* Кат Тп
пдряхоаа се издигат на гр..мапна височина Пара- три стаи и 1->фиче направена от канжк и джрв ’ юкрвга с
поливна а «'кина
хопжт се раздела на две, лети Околните на близо к-стаи керемиди, ^исфоена ш окою 9й ка. метра, висота »
МРТР* с дмлрзв I недастроен.* место с.т ок 7ЛО 1Я00 кя. метра,
гтояши параходи .Гкара". .Исракс" и др. са
при сжс.ми пжт, Хикю Маорпоа. Коега Лимнгров п Карти
Парада 1асгжп4лнп- птдоае,
чително иов|>елен14 И много лииа от екипажите га
' ■ - ч-н-иа
1о,иЮ леаее почмап «22 Декември 1921 г
>вмалм.:а е «иачигг :чп ц ;лсич
убити и ранени Жертва на експлозията ? пелия 11
>:* ' ши ю 23 Ямуарвй !922г.. 5 чаедт сггд обея. с
\ мерна;а пит 1 -и
Р4 ''' •1 < |
1‘’/ф я 21 чаен.
екипаж на Леон-. Стжклата на всички здания н
Я
-7-___________________ - - ---------:
с -V: тешег н. м койннг. Марии Сгачнов
Нирем сж строени телеграфните и телефонни жи
п ' ,н.2
'Чгдасно определението Иб
ии са скжсами Числото на жертвите и размера на
' • '
-V-кс.» %.чд о 1. Ячуарий
г.
повредите са грамадни Погребението на жертви тд* ф.»4г маотиге могат дд Пр-ГЛГ41Дп? КВИ
С даор 13< чя. м . востр »ча
г -Леон и. другите параходи н Пире* се изв*рщи <К , .1 !1’ М>14жб та н д I пгциаг в ечи
ирм.жгсх^с^/^еу и
час а 4 •:« •глариягз ми
подобаю ле тлрже тво и почести
72 50 «. ч ма\од>иа« сс м
77*»
уяти ,Ма«едо||«ч4* .V- ‘>2
Сг.<«)•» Пр.сч» Н Нит,
ПАРИЖ, 11 пиуарм. Вестниците констамежду улици . Тдрммкм и
•Сомадсхй*. — < :ор* «у и гине тнрхт и подчертават мераохността. иоято
Илав Кйи4кчи«я 22 Лиша .V 24 Царуваше вчера в купуарите на парламента
х.вМ.0^РвГ0-0рмТ‘' " «»"• ПР- -« това
I* Н4ГМ4 кжщх
з ; * 1 ”\
1* *сно* ч* Общото чувство бе
вепт^лтгкащя Н4 да се дочака крайник резултат.
жвлащ. комисия.
ЦАРИГРАД, |ч яиуарий. Пренжршенн
8-и §
са преЛа 6*1 НС ПО М44МО ох Д|^ щ ли 4 лин Започнатите
*л
вявпа СТ4И «асдн > с 1 мугаак. генерал Франц юеф -1 в Ангора преговори между
ма украинска!а л'легация и
При Лобщр МП*. Ги*м|мд ,0. кечалнгтките
•олители лосежно
тс.1 .Шрмж* па, М 9 от Н приятелски договор яеж 1у
включването на
зеете орани. По ?луао 10 ми преда оосд и ст чай сключването
I хи а мп слсд (Лед,
•« шин-е раб. ,н «а^чеТ»?®а
"а
яа1р ■ че т ма украинския пред

ОБЯВЛЕНИЕ

Не адт ог Цатчирад « Нжлгаряа сж *.'?0 русяц деца. ком
то ще Ажд«>
!й.<> и ч Цар.
спюто. (>■«»•,мт се в Ь>р’б.<

шт ([ щ Г
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**Р«*| 16 януари гал год.

гкшш

цемд 1 гшв

Варненска

ШИШ) пан »■ 1(1.г " ШШЕВЕИ ИНФ0РН61И011Е)! ВЕС'ПИК
|4аиамвят« •* ел*т-и,мии . >■

|

- ; ;ц>мсп1 «ГО лем. «а 3 исмл

.

ОСММИЯЯ ;
■■•стмек.*

>шии

■

1
№

)■ М.

.

?мовй!

Кро« 74*.
'

-и

/ »•

Ново!

р 1ри фабрика!а бивш Зврокоста’ иа Яим Г.
<д Цокато пристигнала прочутите вкусно пиаки
*
Па^рлжиски бели и червени ви»*Г," които
? ю качес: ио и йена сж осл конкуренция. Сжпо има приготвени с специална изработка по
1Учаи на праздници резни фини ликйори.
вермути, коняйи. мастики и пр

687 9—15

ш Цени май*мзмосмм.

з. кмася .'- : -

.

Васил н Веселяк В. Пяпояи

ПОЛОЖЕНИЕТО.

йон н приеми иа ииеш си ден ш 14.1. т. г.

1 Телеграфни и телефоннч сж общения)

Васил С. Галов

ЗАПЯВАЛИ ПЯ АГНТАШ НШСТМ.

й>алип

Като че .у§ име мжчяо се
чрощямме с ясичко стар*», вря
•се че често се слиообмшмааме. че сме бил« твдрде много
податлячи кжм никого и чужаото.

СНФИЯ, М януарй. снощи са заминали за
1
да ежржат „ре, изборни речи министрите г. :
\
~
'чтамоолйсии иг Гурлаиов ■ Стара Загора. I то .„.„.а го»,» д, щшпум-

нема аа приема на имения си ден 14 т. м
|1

Сторето Ново гошо.

П

ИНЖ.' оасил I 1еТраН0В! То*о§ и Р Даскалов в Търново Обов в й- “г
йтос и Манолов в Петрич

нема да приема на имения си лен

________

* •

ОСТАНАТ* ИА Ш10ЕТА ВШЙ

!!

ГОЛЕЙ КОЯПЕРТ
Томбола .Алгери" се дава от офице
рите в гарнизона на Василов ден в
Военния ^кйуб 8 часа вечерта, за в
полза на инвалидите и сираците от
войните,
Томболата ще с4 тегли през сжшмз лен от 10
часа пр. пл до 2 часа след полунош. Ще ожпат
ренигранк 5 хиляди билета от които хиляпсиа би
лета .печелят предмети от голяма стойнсх1 пжр
ва, брашно, платоее. часовник, бижута, убит ц^твеч
прасенца и още много други предмет о« ижрвл
необходимост. Билети да томбола по 10 ли Про> рамата на концерта е нвпжлно подбраи.1
Вход за концерта 30 лева.

!

СЛЯДНАРНИЦА ЛИЛИЯ
ЖГ*
з. попов »”с-1е
<»».«, а.,...... а....)^
*е»т, ....... .

АНГЛИЙСКИЯ иеивдшм I Мя.

РУСКА КЕРЧЕНСКА СЕЛДА
•т*"» "рнгвтввяа ■ мшни качмя
ООН ■ симвур. врмтвгк ■ ма

*- Е1Е1С11ТА ТЖРГВ8СКД ВАШ
:л

° 7 /ни тшжш,

“»«

Ет0 вд,°

■чера и 06011» срешу старвта
нова гвдима Варим бе крадо*
бела един истински гжржест-

ПАРИЖ. )2 януари .Г-н Ьриян идя | сайт на посрещане на
и от Кан. нристи|на тази сутрин в 9 тайна.
Исячьи у тия • цеятжра на
часа След един министерски ежвет, < {«ада. ИАДрекн непроходвиита
С иврод.
който протжлжи до I часа Брияп за кал, бехд препил
яви пред журлналветите. че уведомил мл! лзяяите за играчки и подарАЦи, за оиооцм а
своите ко еги не нжрху това. което е лакомства беха
от
би !0 казано в Кан около конфереяци солиш • стпт мутшкутя!а, но което е извжрш< но в Кан, прип*<*»р »«. из *
ОЛНЯЙКИ, че СЛСД .ооед ТОЙ ще се ЯВИ счжи юпаз а мети •»
пред камарата Други членове от иа- рктаа инат а проспа «а
бвноа са заявили само че еааподуши ,ес1"т н г-• «РГ» е '*■
,
ряюп фаагра. обаачеаа с ппегего межгу министрите е било. кояста- „ „Г_______...___
чгирант» след изявления ТИ, направени зруга с ллтереп. зурла, тлша01 1»рияна.
"* -"1“*" ■
*’«-*«».. 1
оо разпи шум а • криела, сиеМ-) поедседателя Ьрвян след като
от .„„«т. « пропааИЗЛОЖИ Пред камарата своята ПОЛИТИ- "Пте. от «ресламте латерна.
»
кД. следвана в Кан, отвде в Елясейс >,‘р*гт*
" ’ур,‘ .
с>тиратл .култури иа гмрм,
кии л*»рвц и вржча ва вредсеаателя изтакава и окрайяяте вчера и
н<* р*публвквта г Ммлерав оставката снощи бе на показ с своите
латерни и гдпанм.
иа кабинета. Председателя яа репуб- зядиляии
0*рл§
е иа градаие
лик-ага Прие оставката нд кабинета.
прячквмт иоинте край», те ба

•ТПИчии

РИБА
Л«рм«

I
”
_!
а

7

вно еиолират те иАринт 14
дни ! а лм. слава §огу чг сам
14 дмя
Г

• 1МРИЖ. 12 имчари Сжобшаввт от Кан в меоранпуив. който Л Жорж вржчи на Брияна се
тявява. че необходимото услоике та успеха на кон*
Ферениият. е сключването на една тесна спогодба
ржпу франиузкото и ,у6ританското правителства. с ааор 437 кв. м , постройка
Доклада констатира че -'мнението от двете стрини е 72-50 кя. и находища се иа
безспорно безспокойно и че обшото чувство е, ако улица .Македонска'
92
известни кновни чели от мира не се накжрнят, между уличи .Тжрноиска“ и
конференцията ше претдрпи неуспех, а това ше се .Сокодска*. — Саоризуиеяие
•чжрде лопю вжрху отношенията на лвете Плач Канакчиев 22 Линия № 24
отрази
гра"И ''мглийското нравУтелс«в^ желае да посочи
да наема кжща
I. 'Граниич и Англия га СЖ1НО «ака тесно
Ч1-НО,
неподлежаща яа
I -вжрзанп . мир(л, както и в войната И такжв един
жалиш. к<
зуптат • ослм1г:твлм ме чрез изучване на цяла
^пич вт ('-оси. »«Р чрез обшо разрешение иа вжп | Лз бжд не по-малко от две ■
^
Ме щх-анлума кониагира по-натахжк безспо* : повече стаи заедно с 1 мутвак.
роси«е
кОЙСТВОТи 1ш) франиузкото • 6шес'вено мнение от- Прн добжр наем. Спраака хо^»бииге «4'раниих чсято употребява уси- 1 гел .Паряж* стая М 9 от й
носно ре; 1а»
^1«и )вяаане на разрушените оолагги. е д> 10 часа преди обед ■ вт
яия «ч
което 1 I.» 1 часа след обед. 770-2-*
яп/-аял1«-"нрв гряч.шии
ум-,

тт (Е кш

ДИРЯ

V*
И и а*ржавии и изборни учреждения .ютен
I чвв к^Г0изазтелската книжарниин :> Ь. Ген
I влем ВвРна- срещу окржжном акцизно упра

^^^ни^Провадия срешу пош01,

6 6

Л

АРЯТ НА ЦИРНД
КННО-ХУДОЖ. ТЕДТР

Ш

бря«^.1в е
ЛАрм*!
уг ,*•*• - «п - кчймяние
нььидеки кгрм и Кирки

моя’

/

Стр. 2.

ЬроО 74*.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

серяшмо «Мреиемввя свеж бюпжет. Течи рвиоли : Н|! ОТСТЖПКН ДлЖв В форМЯТ.1 Н-1 МОра*
1рябе оа бждат изплатени от Германия, котто в*-, ториум н -ущрлб Н;1 ФраиЦНЯ. ИЛИ НН
«река сключените спогоаби. отлагг вевкога уловле.
, твгение та Фоен
упоителните репарации. Меморандума посочва се
ЬелГИЯ И че ВСЯКО предложение за Чфси
риозниге послеаиии от безреботииата а Йнтлия и сцо британска СПОГОДОа ПОЛеЗН.! И 32
заявява, че Великобритания е пострадала пове е
,веТ(, СТря„ц це може ДЗ НМ.1 ооТ > УС.ТО«укоякото Франиия от икономическите последици '• •
►
■
,..‘м ...
на войната. Франция сжшо страда по-малко от без И<*С ЙДИО ОГК.ЗВЗ е
р
• Р*
‘
ранциите
от
всякакво
есгесгно
произли
работииага и застоя в международната тжрговия
В меморандума се преви еаиИ икономически пре защо от договора, освен по теритсриилглед на. различните страни и се посочва, че за ола- /
,
(сто н® човечеството европейските народи ше тря
ННГе 33> УОИ.
ба да се опи тат да намерят един лек за настояшето
АТИНА II ян. Гжрция ше склони
ение не Русия, чието вжзкржеяване е необ
ходимо за тяхното собствено благо. Великобритания да ;)зпра31М1 ТраКНЯ СЛ6Д 1.3ТО Й Се ДЛ
«менения че тис е е |.1,ШЗЯ1 ГПЛШКПапелира кжм сжтрудиичеството на Франция за тази
велика хуманна кауза, която тряба да бжле пред |-*ат > ВвреНИЯ, .е
II. З.шазш 1|>лцкп
приета «едната Англия. заявявл меморандума, при- т<? интереси,
змава напълно правата за безопасността на Фрвн
Гдфция ще 4 се рротжюпостави на
иия и ля ше намрази всичко за тяхното приемане,
идат те за
но Англия не може ца- приеме отлагането вжпроса предложенията отдето и да
за преустройството нл Европа задоволявайки на
гзнразканего на Ана дола пред»г/ да е
пжлно желанията на Фраииия относно репарациите свлршена ГЬрижка га конф*р»нц»га.
и нейната безопасност Относно репарациите бри
танското правителство с готово да се прилжржа в
сключената спогодба в Лондон, смятайки, че тя ше
удовлетвори главните фрвниузки искания за сключ !
аането ни сана спогодба в пс- големи размери |
„
«.«.„йкквв п<п» >пк Марм
Великобритания счита, че вжпроса за безопасността | ,
- („м „ Асен. ОгВевяшвп «кау т а йиш
на Франция се докосва до нейните собствени интг- А »ст* еб:сгпати Причините тряба та се *г*рогг ■ минело»
ресн и следовяттелно гя е разположена па вземе го. ю.пто сина още малолетен \ "ИА* баеха си зрели ощд
заджлжениемие да се постави с своите сили иа укчлч 3 гмими. м коет-т прес:жтси:»е е ммеждт иачаза
страната на Франция, ако непредизвикано нападе ияето си м Софийски- Чаги-тр I <«яо|»я сд. че и да уЛщ*
ние се изажрши срешд французка територия Една баш* си Асен "Ил !*• »д гикиат от майки си която преследнатакава Гсраниия. заявява меморандума, иде има ла »>
н а-лчмп махгилиг ая.юто имуществен» ежетояяяе
двойната стойност да осигури Франция и да направи пд мк*л ги
напжлно невжзможно всякакво германско нападе
Г.я*»а й Асси вчерв С1«Я обед ся купил нож и Се приние. След това меморандума цитира цифрите на
брал а к *нш с наиереиие «а убие чайка СЯ И ЯЗЛЖЛЯЯД
английските ефективи. ангажирани през .време ма
споите и^череняа кжм 7 часа вечерта. Майката ичджкнялд
войната и заявява, че това. което Великобр итания
пелин. Убиеиа сам се е предал ма полицията
е направила яведнаж за цивилизацията, -тя ше го
повтори оше еднаж, ако това е необходимо
Британското правителство вярва, че згджлженнята на даете страни да се противопоставят заедно
срешу едно непридезвикано нападение на Германия
ше засили и укрепи приятелските вржзки между
джржави Той смята обаче, че пжрвото ус;юНо ле дка еяха со устроим щиннг - ся пабапят гвтени дра
виезя една истинска спогодба е да се избегне N0* «а Огяни лм» а Неделя. 10 ни, И.1И ко се позволя изно
р.ксто сжперничесгво между двете страни и пред часа преди оОед а са дала Цжр са. то джржам1а да пиа праг
вижда що го ад чирал гейств з га на двете джржави коиок доа. ири учис!яе;<> на во да «аджржа 40* • м непро
да се споразумеят по^този повод вжрху своите мо детската мумкална китка и
вчводвтелного нагеленяе
реки програми, за да се избегне всякакво сжпер »рада. Пр|»граа1а мй-рваииоО
П«кам се от ежлета илагоничество за посгройваие на военни параходи.
рама и янтгресна. Вход сж> даржк': на мелничари, жн ари
пиглйск. правителство вярна, че Франция ше при Йоден и всички. Иожер иум
н хлебар..! за жеста мм ла до
еме незабавно свикването на икономическата кон
г •>- и пол'4 па сирачетата се ставят храм иа града по на
фмренция с участието иа всички европейски джр
приемат с Алагодаряост.
малени цени.
жави вмлючигелно РуСич и ше поиска па се поста
Днес в 2 ч. сл пладне,
ват следните лва принципа, всеки народ ще
Сдодщаввт км от Цариград
ряоа да се ажаДжржа от всякаква про- в тукашната джржавпа болт че от некплко дни тамошното
Ц«. ще се тегли томбу.та. |»а- тжржише е преситено от чяатмчдем^."****4* “ цеп пР°*«"»т* «а попи
тичесиата система установена а другите зигравана е полза па .средния чнгелни пристягания на ратни
страни и че всички джржави трвба да в»е- санитарен сжюл » Бжтгарня-. стоки, като лобигжк. яйца,

Увил баща п и заклал майко са.

ХРОНИКА.

»

•-

“Т.ся?.°и.оЯн*ЛЖвМИв Аа *® вжзджржлт
от всякакво нападение срещу своите еж***** Британското правителство смята.3 че нищо
не се противопоставя за сключването на една спо
годба за горните
иели и желае шото тази слотабе за горните цели и желае тото
тази спогодба да
образува основата ни едно
пс-широко межнународ
но сътрудничество за
осигоряването на европейския
мир, Великобритания
предлнга на франция и Италия една инициатива и сериозното
за изграждане "а и'па
европ^ЙскРиспогоп6и°

на ека-

миело и др. Мекои наши :жр-

Зеватумани н четяжртжк
иа 12 тото м Копривщица се говци на доОитжк ще принесат
усетило около 3 часа н 43 големи тат уби, поради спадачин. сл ой. |едчо след друго ние Цената на добигжка, при
огдо.,у наггре двукратен трус чинено от значителния вясс
Поете в .1 ц. и 27 минути лруг на еджр н дребен добигжс от

еди I по слао фус

Голея концерт к томбола
-Алегра- се тли *йес чоен-

и |я

клуб » поли »а инвалп
лиге и сираците от войните
Томболата почна от I о ч.

сутрип*а до 2 часа сл
нощ. а концерта от Н

пе*чрга..

ПРАГА II яп. Мнниггерския
реши премахнанего ий п енкага елв^ет
днктатура н Кзрцат.ка Русия.

01

ПАРИЖ. 11 Ян\аои
г

У,,,..»

Г» П»~ «чц^рх, »Р1п»«з'«
Й ,**" !,ел'
сув,м „ „ж,.;0го
■ ) !ь
е •'■‘ИВН'1, че 4окр,)нителство'го
1 французкиге креакси от Германия
^>яовл дЛ се следва беаумора
Дневният ред иредьва, че Камарата
нико.а да ..апРавиР 13

■ I

ПО

е»

получаса

Дхрехцхяч нн Труявмтв
пгтвиносг е р,шв.„, ,, напра
ви опяг за евнкнлве на девиадте ог 16 до Зц , л вжз
Р>сг. освен » София Н и с-ед
1ште |радо^с

Вар,и, Русе.
Тжрм.чмз, Ст.-З тора, '! иондна
и Бургаз, а сжщо и н някои
«на от софийската И тжр ов
ска околии.

Овщхкекп, см,, ОИЩи
Г"»"Г" Кондон но
прехраната „а Г|1,да.
Н«Рвй се мех4 езтдннте
~ « « сключ, 5 "
М'м "Т А.ржвяата, „
"
дндато ор.

Сжрбм й Ромжшш гяеуо не
ка централа ка девизите ш ви
со*и износна
АЯКТО
у
вас. Чувствува се «СТОЙ А
пмщлга. «орали няма **т<. кон
суиаторм.

борса
КЛМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗЯСЛКИ
>.+*•. 1Д Ял>ар»д 1 ЛХ ям

Швейцария

29Л> 12950 Н
1бО- 15*5С
КМ*
Ь4о...
1*4&- 1ло .
05О
_
91н- ВЦ1
112
в 1.00
№<!
24Я- 243:
322
22.1
24*75 24,90

Ню-Йорк
Лондон
Париж .
Италия
Цфигряд
Романи*

Германия
II, -ага
Вием
Ь Пека
Белгия
Югооивия
г.янада .

210
.

ОКИСЛЕНИЕ
гр. Прадеди* 9 1 1982 г.
Н допжлиеииеиа «•"явлекмг
тя ми от Я н>емар« 1921 г.
йод А* 24ЛЛ публикувано а
бром
215 ит 28 декември
1921 г. ма джржа
пвшямн па яетересущииг* се
яе при дажба1а м
двуетажна над мата ма <орния
етаж 3 став м
■
авмче до самата
стройна една постройка с. е'дво
отделение служаща м мутаак
цялата гащи е построена иа
77 кв. и. я овори яма кладеиец с двормо место от 494
кв. м. при ежеедв улици, Му
Сгии Осмдявв. Кяд. р Мустяфов и Ьаяям Тодоров одеве1*я от сжщото
м 20000
леввв.
•Л ехио .юиКючвегхкт. от
3 4 И««Н пр« емм»: Д„.
мнттр Полов, Пхрвсввва Пея
ч.вв, Аядоя Маряяов ■ яж I
шитоо ч 1700 мяа. е пои
явг, м И XII 1*31 г. и ще
проАжлма» хо 23
_
132 3 г. 5 часа сдвд обвд. с
Ь\ ш М
Гор«
имог е
на япк. Дамо Костов ог гр.
Провадия, продава се едгх
но определяше ю на Прова
дийския мярояи еждия от 14
септември 1920 г.
Желающяте да купят
тате могат дд преглеждат кни
жата по иродввАага и да над
дават всеки орведтетвем ден
и час н чанцежввмвта мм.
Сжд Пристав: |
777 1 -1

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Пр аалня 9 януарнй

№ 84

1922 год

И допжлнение на обявлението ми
ПО! -\§ 2492 публикувано в «>рай
2и аг 22 дскемвом 1Я1
г в Джржачен вгетннк, оба*яваа ма мнтел«*сующ,,те се> чг
продажба .1 на половина « г една кжща в с Куц, тепе «е 1ага
от пжрти и пржет покрита с «гс-ям кер^м.-д-Г истооевш' ш
около 60 кв м пач -нина от един хам-чр ог пжотн поковт
с местни керечили мс-р гН на « кол , 12 кв. м половнва о.
един плевни< «т лржти покрит с саз всички
Двор • кол »
мед

р. и 3 .р> Оценен, и 332 .КН,
,
Кки*
ТК"
0в'в'И 88 4С»Х. 5) ИнЛ . ^ТНОСТ.
.Ес«и 60Х1*«- от ь ХМ. оценен, 24 хе а 61 Н... Гяцдввс
т. .Суук су- от 8 7 хекати оиенеца и 346 а^ , Г
цестнос а .Кмр .«кх- от и «енапа ; ар оц-„ТГ
8) Нила в местпег- .Суук е\- . т 6
^ »а
Лозе в мссгигсга
те- „г ^ ,Щемем* м 2* ^
е почната >и 22 декември 1421 (
►иетГенл »а * лева
»»»ар П 1921 т. 5 нас. ое, ейе,
“* "I* '*»“
34 часа
д сог*- 4 ”.'ио«.ли.м ЯК •
- Гориш, Н«лт С сов
Н|нмя Дими ла Пв...иотов от е Куш тепе, продам се с.гл*си" мред Г1ГИЦ0

«гЪд 0<р

.ч, ,ч18 „ |9,

сжг

Желанмцнге а, ку„,г „„„
,
тя поглеждат
жагд по продаатбата н да ,длд"мг ° ”
час а канцеларията ц»
**г 8сек4 прясжгсгвен Д8В и
775=^1—1

Ц в- кмм>

,,

I

