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ЕЖЕДИЕВЕЙ ИНВОРНАЦИОКЕН ВЕСТНИК
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Нови! Ново!.а

При Ф (Катя бивш .Зерокоста- на Ячм Г. 
Цок*то пристигнаха прочугите ккусмо-пиаки . 
^ ;киски пели и червени вина. конто 

2Й о к? о и лена сж без конкуренция. Сж- 
В - > 'Г**-готвени с специална изработка по

н.» пра.-пниии аазни фини яикйорм. 
вермути, *кончци. настини и пр

55 пучл.'

■ Цени най-измосии.?шти ням ь и. 687-10-15
ОВнмиая :
! ^стабек-'

л. •»ввл].а1Ри
! 1- •„

Боян Н. Вжзелов ПОЛОЖЕНИЕТО. .Лк амт си ткг
• в Разград, не ше приема на имения си лен. 19 т м. Тога кпето щ; решим, щя- 

лях в петжч »с черта.
/ Миогожгжлиятя у ляла „Пре- 

слвяска- се чади-аиж от хора. 
Кдни се разхождаха. други 6ж- 
рзата кжм доковете ся с кош 
мини и ржче. треш влизаха ■ 
нлли-я\а от магяшияте. Неквк- 
*• трески ое рацияжяла гои 
ио}>е отбори и то се люлее
ше й> 1 сепната I лаика улици. 
меи*»*Гкм всеки йонен сиоя 
лик К.ч е тая ома. ияел*» 
ся аз. която хижрля и 
треска».» движение ■ налкн и 
голей», и деца и егирцм?

Много игрячА стръмния по 
с»с гди1 с мирния на миг 
те. говореше %* идващия 
празани*.

В лоугим дене Вдсиеидеи.
И рилГцмх колко гамка с

(Телеграфен м телефонни тжобщеиия)

!ЬЖЛГЛРСКВ ЗЕМЛЕДЕЛЧ. БАНКА ВШ0ВЕТЕ В ГЖРЦИЯ!
ВАРНЕНСКИ КЛОН.

ЦРРИГРЯД. 14 януарй. Критските вжзта- 
вжзбудица силно дуковете в другите грж 

цки провинции й всред молоазиските войсии. 
Особено в тесали* се е вдигнал гопем бунт. 
В остров Саиос са станали сипни протести 
против управлението на Константна, а некой 
гепеграти ежобщават дори за свалянето на вла 
стиге от бУнтовниците. Много дивизии от Ма

нияСжобщаи се ма заинтересованите, че 
| гишетата ма Варменсиата Земпеделчесна 

Кайма, смецчаяио са откритм от 16 т. «. за
7*7 — 1 3моминската ма

НАРОДНИЯ ЗАЕМ. ТЛ
|

6Ч0ТОВОДНОТО бюро п*»зиятскте войски са се обявили против ди

е открито и приема се завежда и води редовно и | настията и против правителството еа Гунарис.
ькрсоаски книги сжгласно новия за ! Брусенския и Малоазяятския гарнизони сж

"Л кр*чмТ и пр как I що са са обяили против рмлистиииия режим Ш СК годят наржяиикждеовата книга Ьюоою се по , м г г г
иешввл в мобилното ателие иа Мидал Михов, до | ГПежду войските в чмирненския гарнизон ясно 
акцизното управлеиис. ; 785 1 3 се забелезеа течението в полза иа ВениЗело

внш са ВжЗвання са били Заловени в Сжирна и на 
фронта, оЗаглавеии: да живее републкага.

Множество офицери, от които 20 команди
ри на полкове била арестувани И ЗЯкйржиИ 
в СжИрнВ.

чисто всички .

А движението иа уаинита
расгеше. Нои гжлпя пещ гг-
каш нах..уихи от иидс « на
драстваха улицата, И »рв то
ва невчкг. бирен.

И СНОМЯМХ СЯ М ДГГСМЯГИ 
радост пред Суржикя и циигя 
м отцепите см трживх да и 
клща Ье вече здрм. Тцку 
йод едни прозорец, м ако 
изградена не зенита гдио етиж-

II Иврмщ|сим Сщдеб— Пристав.

-ОБЯВЛЕНИИ № Р.У
’ ^йт*- ч-

-10 АкулрцА 19а?- 1 (.-Д.

•е* Па ссщщяяие ДДОилпД.шяи лист «\* . ад .ще I • ■
^^вуфеяски Окр С»4 щ А) д мири 1921 » в илм »а Ора 
ЯАвЦ^в»1* щ Йерив^.тя, Акцей Лммлчркеди* си . .

яв^*111 31 Ажуир-1 1922 « У Ч8си .; га ! 1Л1ЧИ7К, I •» Ч -1\‘а{»НЛ. (-АООЩ. НЛ ОТ

Д1Г" *а™ Г К.м: г.шжг Са^ Ф,).,ке.т.1о в Сипи пи е

....«..*»! п ,чти "апллй0 Разрушен вследс.вие
8>м; .31 ш фо1ш».,и в»„,Иря м «я. л.м <1 к*и стругннне причинено ог джжаа. I рцджт 

е?" ™ |,0'1у'тски ше тряб . Д1 се злетро > на друго место
л М 400 лева; 7» I тишкифер л* ^ '

по<рви«в »4 и-са 150 леи; 9) ь иргжнчкн кояри при 110 ЗЛрЗВЗ П^ЧЙЛ.
2 пердета мрежени и прозорци <а 40 

мрежен» «а 600 лева - чар

*

Разрушен град.
на кжща. сжщраи дие дечяиа 
мо-иче и момиче.

(То малкото — момчето 
вика ка по голямото — моми-г

V — Виж, имат са печаа.
— Е. м ние ше си турям 

печка, не мисля.
Нима те още пекат аечка? 

Приближих в е до гех в запи
тах момиченцето:

— Нима Вие^яемате печка'.
— Не. Имаме печки, я© ие 

с.ига едпа отрия, пжк мами е * 
болна и не»а кой да се по-' 
грижи да ин е набави. Но ка
то оздравее мама, тя ще и 
сложи печката.

Забелезях, че детето е по 
чорапи/

«ЯН " Щ 3 пердеа
40—'■ Ч) 15 огрдетя |1 ил.»и ______ _ ______ ______

” **Г?*У"?1 ”»-“тя и *, 13) 13 рм-н '•
«як 14> 1 сЗок.с рясу г

яя .зоо л,в.; Щ . ...........
II.) КМ П11ИМ..С 1.01УГО1С1 ш 10(1 ши: 1К| ч

л 10 •«•*; Н»| з

Москва,, 13 януарй. Гладжд се разпрост- 
ИК. М 20 ) ; ч к.. ира в Украйна в ^ерсонсиата област и про

винциите Екатеринославска и др,. които ме 
,укн.- я I сности са израсцодвали последното зжрно 

*Л**Я*,?У,■ 4,"..'т прани и провизии. Положението става сжщо 
1 л®'С«а ф.стк.нче'*.в'Я....> I тжй страшно к»кто край Волга, 

в. Г/(ЙГ еуяягн , п-.п. 3.200 «• . У
* I рпмлрел-зчм 1.М -ав, с.и4*н-ку'1*.р ••"«««•

** «ч *»: т 1 енджч Я*с«м я ;«...«»« |
•** зя 100 лямя I 29) |>у, « . книги

яй*. •* -'У-ки.но п.д,Ж;з.ч. М |’ж
Пш "* *•!«»» ■>* 100 .к-к- . ЯСПФМЯ

■НЖ-яГм. Ч-мска 100 Гцдм;п».|
.(Я. • зТ ,^ : Ч> ' *Н»»»"-Г Н. МОС.М» || 104. 11
ЛД-1'1 ‘4’1** с К.рг.т.н .за .10 лен,. ;Ъ) Д мли.:с.ак.г 
§В-—-2 34 ЛО лгпр 37) фрикая к,г'1Г,.нн, г.лер. н 1

ЮП,,,И' "* "О-СГЧ.Г. .1 том, ,« 1.50 -1ТЙ, : 341 
XIX ... т,,и 3» 150 лева; 10) художеството »
1Ч1..,-а ФКЖ»Н| 1 Т м н 40 лея,: 41) Гениалните пран*
К* ПК,:: ^«Атзото д.е зНоо г, за 40 леят; 42) Жняога 
«пт»р,т,'"Л0Ж"''К С.В4Н а, 4Ц лена! 43) 17 рали РУ4кИ 
ММГН 2? Ки"1 и ®4 230 лена! 4») 50~ра.<"И литературни 
Ш :)а уГ *'р'4.''" и 29° лена; 45) ! п.-«яз ношмяца с*н-
47( I ин,—1**4] ВтиМ Г04-М ННЛ.1М нжлнгн 7000 лена ;

ц^Гг^^чяКтгЖнЛжк за 80 леаз.
Я»«г Пози* от оцейчиги и миитегегунзите
Леи к и*.. . * треоб е; * ■*п(ог^ нмпии. й «•(феЛмеиий

^7-ГД

*») ! кизцмчг в *» шемч

жп е ч*

ПАРИЖ, 13 януари. Пред- 
юк | седатеп/ьт на Републиката 

понани г. Поаннаре да еле
новия кабинет. Г-н По-

Защо СИ трдгиАЛИ ПО чо
рапи? Нгм» ля да иегянеш?;.г>гг. 1 

И1Л1. Ь 3
тави
аннаре заяви, че ще се до
пита до своите приятели и 
ще отговори.

— Какшчсго ма налдмчето
а;п мк 4 е скжс 1. та хатом сам яо 

'(• рапи. пжч и ах яллезох да 
купя един хляб, че си неми ме 
хляб и жулих за |ря лева ид
ва — но много малко мя да
доха. И момиченцето щеше 
още дж мн разпран*, ако пе 
беше дошдв уляи та а к«*тв 
те жияелг. *

ЛОНДОН. 14 януари Радио. В добре осве- 
ломените среди тук се' изназа разочарование за 
големите надежди, които ажзвуждаха политиче
ските и стопански резултати в конференцията в 
Кан понеже са временно замрели. Подчертават 
пбаче че Англия не се интересува от вжТреШ-- 
ммте политически различия в Франция и че про- 
лжлжава да гледа на последната с най-големо 
приятелство. В Лондон се гледа че г. Поанкаре.

Лм. я„ш, чкчл, прТзВЖс 
иа с* 1 в я' м чагубв а стржм- 
мата н мрачна улица,

Утре я;«р • Наемем м-
Й Сжлеб*.. Пристав Д » Иванов.

3 3 ЦАРЯТ НА ЦИ РКА 3 «?йГЗ
^ дожвотввн *Театр - салон "проШщ

I <(



Б*ой ТКТ
■ «Ф- *•

!
ММ» опитва М слетави но*- «мм* « як«е опоо спанае яа ммиощ. «О"*»*- [«•
бннвг моме. ако поеме управлението ла се. при- ||Ира • Гем ■ ---------- саоето ЯЯМОКПО | <ж-
м~о™ • мнения олелртйенно различни от оиия *-- а-цз, поК)
>7 брияна по няиои от големите вжпроси по» ;МД*И» ** ***■ ■‘"■ТТ "**-■ П' ***** 
дигнати о( Англия Няма обаче доуг водител на иСна а яоОСЯеяпе «№А Вестниците отбе- 

7) френското обществено мнение ноит.. «и е точа- 1|а1г че ажтдезе ммаа» от иокферев--* 
аал по-силно желание за близко елтоулимв-гстмо . « лвгпвлов- ма .-плутнитмежду даете страни отколкото т Пси—аре В ***** * ршиав МТОНр» Ив ПММТ а ; -цчч щтв» тчт.гл
Лондон се вярва, че ако г. Поаниаав с*к«е м-о та аваумя ОТ Ниш, СМЯ взМйта иояю 1*1МГ ”•** 

..председател, той ще вземе мерни за «оми нон- *Ьч» кмн «яртиевсии народи ож-]<*'"'"'•■' * “ “
еренции с ангтийските джржазницм ■ ___ . „__.1 (тк ------- с «ош ма мгертаа една оммро твори-

Г
к» <■* • бутнат

ойи <*г е*й^-ат*н,«

Н»КЛ1»|Г*.Г<
* е ч-хи I -

К.*В*/з 
* V Нтч

=5
И 14 ЧрГЗ ТЯ* Д4

+МШГТ*су«41 а у »Л*1СМЛП ■%**«'

&

I

<• ■

ПАРИЖ, I.) инуа;жй. Съобщават от теж1 
Берлин: кабинета ще ратнзч« поскан- ] 
цмте <и шшнего на кабинет* Брйин мз>;> 1 
*у.о6щот „положение. Канцлер■ ще нз- 
дфаин по ножа нсрсчтиост елит де<л- 
ртцня 14 нжрното пАч.шо засеилте га 
Райетата.

Гермагкким печат коя «тнрайтгч ,>»<*- | 
до осг. п.ата нл (Зрнян.т. който се титква 
лян.» от дгмисратичееснге нсегинап. № 1 

Ч гл-.о нпКжн политически рачи ■ ,нрл ; 
няг юрн нападки срещу 11 «икзрг.

БЕРЛИМ, 15 «нуар* Офацяйлшта крало 
а« изказват вжикожноста. че Бтяям ще 6*- |» 
де заместен от Поанкаре което означава ; - 
окупацкв из Рур. Правителствен*ге кркгоае " 
заяваг, че мемауиаредизю положете яаГс 
ртвания става критическо.

ч Лтставвз» сд яре* Де««.
■;*:* м дучммге ежаоокл

«ИМ. 4БЕРЛИН. 12 щур*. Според едно ме о 
сдооввещве от Кан, Д-р Ратенау 
«д че Гери..ни» не е ■ ежеговнве

те щ %«ч>
««.зеел** ле»,.

«а От шааввтв ШЛ сЧмшмг.*
■«кцмте онузрй нфевруарй 
зт 200 милиона злат. ааркв.

:а>р* 1* аврши ЛИЛ-,р игм 
см петивзлк «епре.дад-кя оше
!!<Г~ ■ - * - — - -терма п

п»ег мвевдхроника с.мзд* м*. аясагсл Ма К*рш 
лош т-г|мя пп лш дл

Я Р р г у 1 репите 
*«.иарас» г тшрщл, «Мряд« « 
о6м<«м1 пред греят 4

; с
■

тг са 1*4 аЛадлв гящр родк» ащ 
гл I г**«а*т«и ймгацрп аимира 

се лл глр?ш- в рак па га 
рата ■ па «ат инк>г» 1А{чй%'
■Я СГ *М.- Я А.К4.МЙ

?и 2; Г5*СЯ4Г*. 
са сг =>■ «

«ЯЦ ГЦн, 
е в

УЧ 4ЯЮ СГ.

3» *
.Ма*-.

а
грйшрч те*д ■»Н^г«г« «асю ■ Царя-г#*

ее 1кч ? еж^ту ! - ! во грв^*<«• с 
|*ас и » >-*•

.ии4оо.»дм* кмк.и 4|щв1*-' -гг.^аа
Цл;*<#п Л'*ч !>*• •>»ал5г«*ж«г ’ 
«?** С»е^«яп» Кр

•>г
лл Амага. К.са «к \« »г «1^Я —

1ЖШР1ЯМ ДО
**-• з

•а* гр^ а ажошда и» Чо -1*:с а ВкаN. . ас са м (ГммцдгаI- грлии г т па га. (.
АТН11А, 1.1 януармя. ,|еа\та«я?«‘ са • а 

на правителството едчн м*ся «г«ом. яг 
протестират е*ергхчм4\ 1аш«*т«* псят>г^с

1> г * « Ь*Л»Т1 и* и-иледслосагя 
Оа*а «а ти(»л4Г1 |»22 гаа.

. »1*|а у 
лл а .зж е |» пги. а ДИРЯ и чам кДщ. 

иггоигжзша (ие -Взи! » ....
• Лчв. а »Сч . г ЯМИ
|м»з ■ 1— ЧПч. хдпа: 
(гямв » III —гУин|Дм и-

ше се яов.тмгие пнптнш ир»«з|гзС1ип:« 3-«уя *- -а . 4*>жчр :тиг— :« ломе
те ще * скат в иарщинт * едч^иие и» с-сж от 
иршнте.тствтп. Мемо.р. е г.р и 
четлеиче. при асичвл ме -а-мт. к1ито г ■ е ир-
жвао а тайни. В самата Тршня нмсе 
мвиго вмзвузенл. асе спане 

«в Утвкнс е бил врамтеем 
Тракийците се звеслисаддм вргеи

на шрагратгам впршрз като са давжке 
ме дезавуират мнгрнпнлмтнте си. а 
частие в ворбаш на пксвитидс' 
рмари

приели прегивори1г кант и се возя) 13 гаГи,. ма " 
Тракия Лспун-ите сметат ва.—техтмч » ет

МТТ-тйа яв 40 дя.ициа да
■ОМО*. « к-айона

Да бдд ье п- НаДкв ст .1* и
штече гтми чагдко г 1 «ггт*«•ССТ*ИК ИкО.Чс »« до.

Обааитрч кои 
яат » чеша

гоаорно и зап«аюямт чг е*.* тражя»овш йдсод
Пра *****
тел вПаряхГ с*м .4* п 0г а
до |П ям преда о-*е* а лГ
1 го 1 «ао след оЛед. ,;о

С ай*

I **зз* Ататк. -е'К Г ^

~п К-а -а Д. Л-_. борса* (
м 4 Д« у-миг, •.* : ся-

1о*Я » Ч. »*Едо; гяця- ЧЛМЬИО СКЯКтЧГНР зделкм
*>М— 13 Чщчмуми. . *2Х гощ

ШяеБиаряд

•1*м •
ИлрпА 
»!га.»мч

те
•и еотте I' * » ма я и V.

I»» г*»м яесй« 
*мг- меча аид^* 

• 1|ЯзЧ •».

и
«е »*: Т* 

и* срещу Царнг^о
■‘оажнк*
с ерущиич
>!ро;а 
Як-44
Ь -Пеша 
Белгия 
Юг о.тии
Кае- га .

*- | «враже. .Чй«»1,ва

• Г «|*Щ«]ВГ> ог Ма- 
ш просветата да 

«г сжг* строг' и (т&зеиот* 
а джракзлкето на

в‘РИМ, 1 ! ннузрий. (1поргд те.тетрлтаи 
налучени от Букурещ т. Таке Но-- ехт
е СНИК.1,1 ДАЦЖЛВНТН ЛТ КТТЗКНТП
«гние, клкго и Пазша 
яейяферентжя. 
срел.т та из « ц ф^ируарин. Тачи ч% нф,- 
рерц.тя що |*ч: ля 1*ол да 
те илстцтоси, к. вш л щ|ч лют -.*> т^., 
жав-*. Югщ-.гив чклто

из I х Т*тг:ага
и Австрия на

юяго щс се остоя чжза
и • *

X Д1—1,31.1*. В 3 М П, С
а 1*1. г . Ц.крчовеи

*"* Ь. Ьг он». (Т Ц.О.ЯИ

2лОбявления 
ИМ софийски шестммцм 

варненска Поща 
«• приемат * 
•царската агенция до 
бирария Балкан.

Ндсмвро
ш*пс Л ка
ляния

-* й |ш 1*5»А БСИЧ-

и даги- **гли оилвса ма тека: 
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за олвел дее силна уплаха от идването на Кемал I 
Паша в Цариград ако преговорите се 
увенчеят с успех. Гжрците молят сжгла 
шението, щото кемалистите да не бждат 
допуснати в Цариград.

Много градки търговски " параходи 
са оставени на' разположение на гржц-' 
кия главен комисар в случай на нужда 
да бждат пренесени гръцките семейства 
от Цариград в Атина и Пирея.

ХРОНИКА
МЙИММ днес 7 »вР ►Д* Ошо кражбата I МрааЕВАКОАС Клкто сж обшихме в вчераш

ния брфй ма вестника, ма 13приема пасажери и стоим. За подробности 
и споравукенме мангова ЮЮ1 1»1Ш НТ. ЧТШЯ.

соещу М г. и. в мага «има ма
Леом Комати. находят се ма 
ул. .Охридска* -М Ь. бехв 
влезли крадци и ••лишали 14 
Топа платове, адслизащи вм 
стойност около 40,000 ле.

На сутринта е била оведо-

БЖЛГПРСКП ЗЕМЛЕДЕЛЧ. БКНКП
ВАРНЕНСКИ КЛОН.

Атентатите е Атина. Гарнизона на крак.Сжобщава се иа заинтересованите, че 
>тата иа Вариеисиата Земледелческа 

Вайка, специално са открити от 16 т. м. за
787 —Ч — 5.

мека полицията, която от своя 
страна взема немчки мерки за 
задаването на апаиште. На су-

меж-
ду тжргоаинге в предлага да 
им продаде плвтгве, «лто вм 
показва мостри от открадяя- 
твте платове. Един от тжргоа- 
ците. ил които е предлагам 
ефп.мга стока, взема мостра
та в отива та запитва постра
далата фирма, дала 1ем пла
тове не сж нейни. Оказало се. 
че мострите отговарят ил от
краднатите плетове. Оведомеил 
полицията взема иуждиите мер-

ЦАРИГРАД 15 януари. В Атина, са 
избухнали нови безредици. Атинския 
гарнизон се намира в невжзможност да 
се справи с бунтовниците. В коридора 
на министерството на вжншните работи 
е избухнала бомба, която е ранила те
жко пфтиера и двама посетители, еди
ния от които е починал. Друга бомба 
е хвжрлена вржз автомобила на м-ра 
на войната, отивайки за министерството 
си. Бомбата случайно не експлодирала. 
В сжшото време атинския градоначал
ник е убит в кабинета си . Убиеижт е 
запалил след това кабинета му и е из- 
бегал. Правителството се намира в го- 
лема тревога. То е пристжпило кжм 
големи арести на Венизелисти, които 
смята за автори на всички атентати в 
града.

гремга едно лице се
подписката па

НАРОДНИЯ ЗАЕМ. 'Д

ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Телеграфни н телефонни ежобщеимя)

Една стопдишннна.
Днес се навжршмт 100 години от рождението 

иа енин голей бжлгорски революционер, бунтовник, 
поет. яиплоиот. журналист Г. С. Раковски, една 
светла и крупна личност, чичто сянка витае над 
свободна Бжлгария.

Един дух неежкрушим, един борец неуморим, 
един апостол, един воин, един учен, една душа сти
хия. един безсижртен герой. Той ;носоше в сжр- 
цето си огжн, клада цяла, а в ржка си остжр меч; 
Той обгори сжриата на бжлгарите с революционен 
огжн. а с меча просече като с светкавица и пока
за пжтя на политическата революция. От обич кжм 
народа си. Той вжршеше постжпки. които поста
вяха живота му на коежм

Жрец на свободата, той бе неин факленосец 
всред бжлгарския род. Неговото перо впиете в ог
нена песен сладкия блей за свободата. Той раз 
гжрна страниците иа миналото и като маг прочете 
народу еждбините и славата му зарити в веков
ния прах. **»

•Тук мждрец замислен, там луда гла 
•Мрачен узник в Стамбул. генерал в 
•Поет и разбойник под сжша премяна.
•Мисжл и железо. лира и тржба:
•Зсичко ти бе в купом за една борба'

ки и задавят лялата яа мост
рите. В участжка те призма ват 
че стоиата която предлагани 
ие е тежка, а па техен другар, 
и че от где я ямл то#, те ае 
знаят.

Вчера сутринта двама под. 
стражари ведно е един от аре
стуваните руснак язлазат* от 
участжка и тржгваг да дярят 
и заловят сжщниския крадец.

Ндва отминали стотина крач
ки от участжка. арестувания 
извикал „Рго! крадеца* а по- 
сочил на една(лице отегояще 
на около 50 квачки от тех. 
Лицето хуква да бе.а из тес
ните криводичащи улици Стра
жарите дават два вистрела по- 
дире му. обаче безрезултатно 
алаша у елена да се скрие из. 
дворовете.

Откраднатите платове апа-

• %

Безредиците в Модрит.
ПАРИЖ, 15 януарий. Съобщават от 

Мадрш: при пристигането на .английския 
престолонаследник станаха сериозни без-.' 
редици, предизвикани ог работниците..

Полицията с блиндирани автомобили 
се намеси и в сраженията паднаха мно
го жертви.

-С големи усилия полицията сполучи 
да потуши безредиците. Властите вземат 
енергични мерки за разкриване^ на заго 
вора и залавяне на инициаторите.

БУКУРЕЩ, 14 януари^Сватбата на 
Н. В. ержбекия крал Александжр с прин
цеса Мариола ше бжде извжршена в 
Белград на пжрвия ден на Великден.

ПАРИЖ, 14 януари. Новия м-р пред 
седател на Франция г. Поанкаре е за
явил. 4е преговорите между него и Л.

1кана.

шяте скриват в квартирата си 
на ул. .Бузлуджа* М 37.

Хазайката, която жмвелх в 
ежеедиага стая, вчера 15-Аза- 
белезаа случайно платовете и 
сжобщава на полицията за то
ва. Веднага един ст.фши стра
жар и двама стражари отиват 
в кжщата. влазат в стаята и 
намират платовете. А паша по 
това време бил в кжщн скрит 
и виждайки опасноста се опят- 
ва да избега, като 
грез един прозорец вжрху пок
рива ка едиа ежеедиа клада!

Нгбстязали го

Преговори между кемалистите и 
сжглашението.

ЦАРИГРАД, 14 януари'";. Гук се во
дят преговори между представители на 
Кемал Паша и представители 
шенито за пренасяне, столицата на кс.м;
листите в Цариград.

Всред Цариград гржцки кржгоье

на сжгла-
•ч:

нла стражарите

ЦАРЯТ НА ЦИРКА 3 СЕРИЯ 44 СЕРИЯ §
Най-оилмата серия, в иоято зрателя с затаен д<кх следа развоя иа бор>

ва днес Понедеяиан 16, утре Вторняи 17 и Среда 18 т. и. 
в Кино-Художествен Театр — оалои Прошен.

а, иояте ое да
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даяето ям? В гояа време при 
мече виимаяяето мя дрднчс 
него на вериги яз двора, па* 
я не можв* повече И повее, 
вонята в килията 
вая. Пушейки се р*»ождах, 
с вериги преметнати през 
рамо и привжрзани ва но *. 
двама души. Единни с кесге- 
нави коси, бржеиато лице ор. 
лов поглед, а другия червоок

нл бро! 4 души. Личеше си,стрелят вжрху му и сполучвят 
да го нараяят двата кра
ка. вследствие на ксето апаша 
се преда а. При разпита в 
учаемма той ражазна мстораи-

порявил ТИГ.-ТГ Л.Ж.И за ж»« орес- 
.ъпжямя. Г-н промуроржт се

Жорж зв трайно приятелство между 
даете джржави ше проджлжават за в 
бжааше да се водят не в хотелите, а 
в министерските кабинети.

ПАРИЖ, 14 януарйй: Неочакваната 
бжрза новина за оставката на м-р пред
седателя Бриян и неговия кабинет про
изведе голема сензация всред чуждите 
делегати в Кан. Вестниците изразяват 
народното безпокойство.

Поанкаре прие поканата да сжстави 
кабинета.

ЦАРИГРАД. 14 януарйй. Ишляямския 
делегят ври авторското правителство м- 
■инява ая Рия. Според положителни еж- 
деиия преговорите водени яежду двете гг- 
ранн аа сключване на един договор са не- 
привлр1иснн.

АТИНА, 13 януарпй. На пропагандата 
на гр*цкпто и раните. |ггяо да се притекат 
неячки гжрцн н негова пояощ са се от.ю- 
валя нщнона.шегите прияжрженици на Гу- 
наряе. които обрааувалм доброволчески ле
гиони ■ -шяинакат аа Крит. аа да се б 
рат с ваастаннциге. Според нарежданин 
се предполага да последват нови янеоян 
арест на привърженици на Неннаелога. 
сегашни бунтовници.

Г че са иителегеятии момчета.
1тс легла беха чистичкоТез

постлани и те самите давай 
в.(л яа хора бодри и иеотчая- ■ «злезо-

че иим още един случдсгяяк. 
Изглежда, че в случая яма 
една доя ре организирана аг 
ка 'бдим нишките на която е 
а ржиете ма полицията която 
взема всички мерки за зала- 
вяиетото й.

осведоми за ежетоянието на 
делата им и след иеколио обо
дрителни думи си излезохме.

Влизаме в друга стая: десе * 
.гина души повечето турая. И 
те сжщо беха разпитани от г. 
прокурора за ежетояняето на 
делата им. Влизаме в трета 
джлга стая цялата мс нарове, 
повече от 60 души затворим 
ци от иай-рая шчяя вжзрастм 
някоя брадясали, с изпити ли- 

чай стогодишнината от рож- ца и погледи, в които се че- 
дението на великия бжлгарски те ужаса и мжкага на затвор- 
революционер. поет. публицист яичествого. 
и борец за своводата на Бжл
1 ария Г. С. Ралоасм ще сеДисред тех и поиска да чуе вя* 
отпралнува ог )чашата се кои оплаквания за иеяржчване 
младеж. Най тлржесгвепо ще своевременно обвинителни ак 
бжде положена основа иа па- тове. по ежеточиие иа делата 
четника на Ракоа&и в при- ям и пр. *

I *'
.

тжнжк строен, шикозно обла
чен. Явно бе том са аааща
Бржсяатии бе известния п>д

Общинския ежвет тази ве
чер ще има заседание. Ще 
разглежда вжлроса за общии- 
схия геатжр.

прозвището .Страшний* Те 
се приближиха кхм килията!

0* мето г. прокуроржт прбджл 
жамше да беседи всред не 
ажобраммага
ие с -Страшний*. Той каза и 
другарите му потижрдюсд. ч«

. Заговори»За Раковски Днес по слу-

такжв вчовечеи прокурор, те
Г-н Прокуроржт застана които са обходили много зет-

вори и са от джлги години ие 
са виждали. Тази загриженост, 
която той проявим, добави 
другия с веригата, който ли
чеше са, бе твжрде иигелегхн 
теи. е редка Посее г. про- 
куроржт ие се страхува да 
стои всред една галят* от най- 
грозни престжпятш, убийци, 
конто е обвинявал и които ■

*

Г-н прокуроржт с свойстве 
нага си братска загриженост 
под ред си взе бележка и обе-

морскага градина ч алеята ка 
възраждането.

В Промдвя ма 19 и 20
тото група варненски артисти 
ще ладат.две представления. 
Ше бждат представени игра
ната сТолям успех драмата 
Убяецжг и ком.дияга Козеш 
яо блато под режисйорството 
за г. И. .4. Даниел

Вземат се всички мерки за 
проагнтираието на народния 
заем, подписката иа който за
почва ог 16 т. и. и ще 6ж- 
де приключена на 31 януари 
т. г. м-ра на просее гага г-я 
Омарчеаски е наредил с ок 
ржжио учи Iелите да започнат 
всред населението една усиле
на агитлпгк ^а 
«асма

гл
ша да се направи зависещего 
от него. 11а някои даде наста
вления как да постжпяг в слу- всеки момент биха му забили 
чая и накрай си взе сбогом с от нениделнцн ками, или бм- 
всички. Неговите думи. негово
то посещение беха едно истин
ско облекчение душите на а- 
ресгуваинтс.

Посетихме и други килии.
В една килии каджнка, 
и една слугиня, обвинявана че 
обрала господаря сн ■ ори 
тех едно от второ отделение

ха го одушили. Аз казах, че бла- 
г.т. братска дума м което к 
верваи да че копнее и душата 

ярестжпммм, то- 
което подкупи. След 

доста джлга беседи г. Дрисоа 
си взе сбогом и с ией-уммже- 
ните, ооготеии и оскжрбеиа 
бж.и арски граждани, никои от 
които са може би невинни жерт
ви, а други по недоразумение 
догарят, дог ни ват там и телоя 
я духом.

Обходихме работя винцата и

1-1 пехотно дружина.
Обявление

ва е

№ 16
гр. Варна, 3 Януарйй 1922 г. 

Обявява се на

днге, малкия престжпник бивш 
продавач на „Варнен. Поща* 
който откраднел 90 лева от 
един бакалин и сега 
затвора. И с тех

Кг- ^ г. г. интересующите 
се, че на единадесетия ден от деня на 
обнародване настоящето в местния н к 
«Варненска поща'1 в 9 часа пр. пладне 
в Варненското Окр. Финансово Управ
ление ще се произведе тжрг по* добро
волно сжгласие за отдаване на предпри
емач доставката на следните хранителни 
припаси нуждни на дружината: ;
1) Мас свинска
2) Сирене
3) Маслини
4) Боб сух
5) Сливи сухи
6) Оцет
7) Сено

* лежи в
« полза иа г. Лрасов 

размени няколко благи думи.
|Ог там

кухнята н напуснахме затвора.
Гржцмата админиеграцян в 

Тракия е започнала 
то ма вжлроса <а постройката 
на едно големо пристанище а 
Ледсагач, сега марлчан Ал к 
саадропулос

СяорвД Вашингтонската кон
ференция по детския труд, де
ца иеиавжршили 14 г. нема
се допущат иа раббта в фаб
риките.

посетихме .чл. 4.*, 
провадийските граждани ежде-

Редко а живота си ав сам 
бивал тай измячеи и взтерразучване-

вя и оеждеии от Русенски 
В П< Сжд Техиата стая бе 
цо светла, креватите им личе
ше си беха подредени по-добре 
и се локазмха из под одеала
та бели чаршафи. Тжкмо обед 
бе и

Г-и Прокуроржт схване мое- 
: по

мещението е м 80 душим, а 
сме принуден* а* джригям 

240 души! /
— О, да, то се вижда.
— Но направил сам яостдя- 

ки да се експедират голяма 
част ог затворниците в други 
градове при по-широки поме
щения Наредих да идея един 
свещеник редовно да 
служва малки служби. Угово
рихме с г. Бжчваров режмсио- 
ра ва геатжр .Пробуда* да 
играе иа открито поучителна 
пиеса, тжрея едни учител, кой
то да им джржи беседи на

тз настроение и

2000 кгд и ма 80.000
500 17.500
500 — „ — 12,500 

2000 — — Ц.000 
- 700 — - 11,200 

200 — „ — 2,400 
20000 - „ - 50,000 

ИЛИ всичко за около 184,600 
приблизителна стойност на-целото пред 
приятие

Залог за участие в

миришеше на хубаво в 
дене. което беха си 
ли. С тех побеседвахме

достави- 
на по- 

и слезохме алнтическа тема
долния егаж. Из
ааха

двора се чу 
лм држнчат арестаяскв 

вериги Ние плетохме
—

Ш Штт щ зад В една
яхжр, дето

от-стая, о не стая, а 
беха натжпканиБлагодарение любезната по- 

кан$ на г. Златан Драсов. про
курор при Вари. Окр. Сжд. 
ние на 9 тото кжм II1,, часа 
го придружихме в неговата ре- 
визия в тукашния окр. затвор 
и искаме да Споделим с чита
телите си нашите впечатления.

Затворът и Варна е 
старо частно двуетажно здание 
строено за други цели и при
способено за затвор в послед
ствие. Затворниците беха из 
ки шите си. тишина цареше. В 
Д#ора ни посрещна дежурния 
ключар, който

повече от 120 
душ». Вжтрс невъобразима во- 
** те грабва щом се нромжк- 
неш през железнорешетжчните 
врати Гамжнло от народ. Сме- 

и физиономии.сица от е.зиинт*рга Ю’„ вжрху
стонноста на целото предприятие или 
ху стойноста за всеки 

Малонаддава и ието

1 страшни, озлобени, 
изсмукани лица.

нзмжчени. 
младежи преж- 

«старели. Цели
ВАф

отделен предмет, 
ще става за всеки 

предмет по отделно без дроби
ТИНКИ

едно левремен: 0 
този яхжр с
около

’

под от камжни 
тдт-вратата и с 

рс е препжлнен
рове

от сто с два нага на-
^а гворницнгс беха се 

прали н б^ха накачили по прег
радките

Поемннте условия 
дя се видят всеки 
час в домакинството на

и др. книжа могат 
приежтетвен ден и 

дружината а в 
Деня ца тжрга в казаното финансово
управление.

Изплащане сгойноста 
вк стме след получаването 
мината.

Разноските за публикацията 
за сметка на доставчика.

Документи

“раиеяГ сн, чмитп ия- 
'«душамха.

Г-н прокуроржт ее яромжк 
на и щом

ни отведе в 
канцеларията Веднага г. про- 
курора пожела да обходи всич 
ки стаи и

парения

му чуха гласа вемч- 
поадравиха почтително 

и веднага настана тишина.

разпята затворници- 
да ревизира обза-

ки го
те. както и

Слабатиа предметите 
1 им в

иа загв .ра.
И двамата та ерата позволи да огледам 

една част от затворниците и 
особено тжжнтеляте.

г’" Дрвсов най-грижлтп-» ги 
в*слушмше й си вземаше бе
лежки. Като го гледаше човек 
«и ПОММШМ та том аа ао- 
ми същия ще застане утр* » 

Т« «ш « друм мм . мем. оиим-

дру вшзитвра.хме няи-
«пред затворниците в горния 
стя*. кждего са 
около един 

—7 стан,
по малки. И

.
разположени 

доста широк салон 
кои по-големи, кои 
пжрита от стам- 
иезохме веднага

и др. са

не се изискват.
в които

\
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ЦЕНА 1 ЛЕВВарна, 18 ануари 1922 год. Брей 782.

вярнвмекяпоиш В МАГАЗИНА ПАЗАР ПДРУШд-
• Днес пристигнаха мушами 1_1по1еит 
[, *а постипане подовете. Кмпими аа 

■ 2: стжл6|! и чняитени платове специ- 
* 2 ' а.чио за тжжки костюми.

Д ________ 1И5--11—13 -

•ШШймтмШвмЯШЯ
кШ'. ЕЯЕИЕШ ШОРНШШП ВЕСТНИК

,-'=7 ЛЛфтаттмТ! .а аанл голина |И) лена; Окянлниия ; л п, ....___
ЕяЗ Н 6 ш=с, . 100 ж«м ИЬим. Т;.‘а^Т1*“ " ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА-ВАРНА.ршкш шиш ь т.

Сжрдечма благодарност
изказват семействата М. Мустаков. Ял. Мустаков, Т 
Попов и Ст- Газеров на всички познати и сродници, 
които изказаха писменно или лично ежболезнова- 
нията си по случай смжртта на милата ни

Цветанка,
която изпратихме в вечното й жилище на 14 т. м 
в 3'^* чеса след обед

Особна благодарност на чиновнички 
ниии от Народната Банка. Варненски клон. начело 
с директора, които беззаветно изпълниха колегиал 
ния си лжлг. Хвала!

Благодарим сжшо и на Негово всепреподобие 
архимандрит Михаил, протоирей Иос. Камбуров и 
дякон Михаил, които доброволно придружиха остан
ките на милата нй покойница 
790—1 — 1

ПОЛОЖЕНИЕТО.
. 3

(Телеграфни и телефонни ежобщения)

СОФИЯ. 15 януарий. Днес към 10 часа сут
ринта в столицата избухна експлозия 
на. натоварени с бомби, които беча спрели прел 
тухларската фабрика, лето преди време пеха из- 
губухнали транатиге Запалването 
гона с бомби и експлозиви 
те обсгоягелс1ва: когато 
пред тухларската фабрика на околовръстната ж. 
п. линия на София е гряба.то да С»ъла» 
на локомотива, »а да ги 1акара на определеното 
место дето шети да бдда! разтоварени. .Локомо
тива силно се сблъсква с двата вагона и причи
нява много голямо сътресение, вследствие на кое
то сж1ресение бомбите се ударили една о друга 
така силно, че избухнали няколко от тях. които 
за миг запалват останалите бомби

Машиниста успява, благодарение на сръчиосга 
си, да пусне в пълен ход локомотива, кой го не е 
бил закачен за вагоните и избегна от местото на 
експлозията па едно далечно ранни ние, 6ла1 оза
рение на което машинистът, огняра и прислугата 
са се спасили а също и локомотива е напълно 
здрав. Само двата вагона са вдигнати в въздуха 
раздробено на хиля ти парчета, а еъшо и линията 
на това място е повредена. В продължение на ня
колко минути столицата бе и жена дани от силния 
гърмеж. Бързо на местопроишествието заминаха 
властите. ' > .

ЦРРИГРЙД, 15 януари. Една телеграма от 
Втииа до тукашните грмцки вестници ежоб 
щава, че атинското правителство се било сж 
гласило по принцип да се водят преговори 
и ло изпразването на Тракия. Това известие 
е внесло сипна тревога между тракийските 
депутати в гржцката камара, които са пове-. 
чето венизеписти, иакто и между военните 
кржгове.

ППРИЖ, 15 януари. В. Тан обнародва ед
на дописка от своя софийски кореспондент, 
в която се казва: пред вид отлагането на 
парижката конференция, Бжлгария иска на 
всяка цена да добие излаз на Бяло море. 
Тази необходимост ще бжде най-добре за
доволена чрез установяване автономно упра
вление на източна и западна Тракия. В. Ма 
тен, както и в ците Фитаро и Ом Либжр под 
джржат това гледище по тракийския вжпрос.

ПАРИЖ. 14 ннулрпй. Последното 
свиждане между Л. Жорж н II0,111 каре е 
било пропито е икй-юлеяа слрдечност. Л. 
Жорж .шини.(. че «орау двете страни гра
би да се установят приятелски отношения-, 
та никога не ще пян ра-щеплении.

Ноанкарс е ежобщил на Л. Жоржа же 
лая не го си да се цонжрнат кжв обнкно-

ДоМу

КЖМ ОПОМНЯМЕ.
Едно голямо политическо 

събитие стана тия дни. Фран- 
цузекия кабинет па Ьрияна пад
на главно пол пеоградината 
сялл нл ну яслата от 
пение мирните договори.

Т*»зи голей политически 
факт идна още гднаж да под 
чертае, че мир не ще има 
въпреки драконовските дои. 
■ори. Един Ьрияи, който има
ше сигурна подкрепа на фраяцу- 
зкяя парадменг и опорите на об
щественото мнение я Франц вя се 
«ме слаб да се бора срещ, 
всенародното жадно за мир 
желание.

к два наго
изме-

и чинов- на тия два ва-
е станало кри слелин- 

лвата ваюпа са см»яли

мкачени

От нямащите СШ1СТИ.
ВИТ15Н УКЕ С0М5(ЛАТЕ, \Й\КМА. те договори е гаранцията аа 

мира. не в големите и невъз
можни контрибуции, ие в окови- 
нането н челичени вериги ма 
едни народи и в заробването 
им се крие оииротяорениего V 
на Европа и света.

Каза се. че Д01 опорите в 
Версайл, в Нйой и другаде са

ГЮТ1СЕ
ЛИ Вп№Ь $иЬуес1$ геа4еп( т Ви1дапа аге Ье- 

геЬу т1огте8 *Ьа1 Верагабоп Соттдеюп Ьауе т- 
у»4еб а11а Соуегттепи. огНег 1Ьап 1Ноае о( 51а)ех 1е 
шЬ1сН !егп!огу оЕ 1Не‘ Еогтег АиЯго-Нипдапал Мо. 
иагсЬу Ьад Ьасп БалаЕегге<! 1о са11 1п ах зооп ах 
ро*шЬ1е 1Ье Ьопс1$ оЕ 1ле АизЕпап ап8 Нипдап§п ип- 
$есиге4 ргдоаг 4еЬи Ьеюпдтд 1о (Нек паЙопа15 апс! 
Ье1<1 1еггИогу о\ 1Ье 5иссе*$юп 51а1е$ а1
1Ье 8а1е о* (Ье согтппд^ т1о Еогсе о! 1Ье Тгеа1у о! 
51. Сегташ.

ВгШ*Ь *иЬ]ес1з 18*МегН т Ви1дапа, жНо аге 
Но1<Аегз оЕ зисН Ьопбд, а ргоушопа! ^$1 оЕ \уНкН 15 
аррепбе8 ЬегеЮ. аге гедие*4е8 1о 1игп1*Н Н15 Ма- 
)еа(у>5 а! 1Не еагНе$( ро55|Ь1е тотеп!
рагИси1аг$ оЕ !Не1г Но1сИпдз. 1ог соттип)са1юп 1о Н13 
.Ма]е51у'$ Ооуегптеп!:
1. 5оШез <1'апс1еп5 етргипи дт п’оп1 раз е!е 5оит1&

а ГипШсаНоп ^1е 1868 (аисип 4е сез Еигез пе 
рей! зе (гоиуег Й Ге(гапдег. заи! цие1дие5 6(гез 
Фарагиз)....................................

2. ЬпЬе|Ц|сНе Мо1епгеп1е .
3. Е|пЬ«11к:Не 5ЙЬегеп1е . .
4. ОпЬсШкЬе Копуег6ег1е Кете.
5. 1_оПеап1еНеп ...
6. Ргаетепап1еНеп .
7. Оез1е1г. Оо18геп1е
8. Оез1егг. Кгопепгеп1е
9. Оез1егг. 1пуезШюпзгеп1е 
Ю. Етргипгс 8е5 5ос1б1ез ^'Азигзпеез

4.36 роиг сеп!....................................
11- Вопз би Тгезог с!е 1'аппее 1912 4

само един нескопосяи прями
рия. те са само еяио «гпмгга-
гане ка мира Каза се я още. 
че мир в Европа и в света 
не ще има 'додето Руския океаи 
се бунтува. Мир без Русия то- 
вл е една дипломвтичгскл са
моизмама. *

Каза се. светжт ще се пре
устрои само с участието на 
всички народи 
чала безп обед

Всячки факти, въпреки им
периализма ил победителите, ид
ват да потвърдят тази мисъл.

Англия 4гтрашева в своите 
далечни колонии. Англия би 
забила сама ножа в сж райе
то си. ако иесе вслуша в гласа 
на своя народ, който недвус
мислено заявява: към свобода, 
към аеиократвзм, вам отстъп
ки спрямо победените, връз
ки с Русия, врачки с Герма
ния. еднакво третиране на на
родите, и пр.

Веригите се трошат, опом
няме го настъпва бавно, но си
гурно. Ог това оломиаве ама 
да спечелят победените народи. 
Мяе яиннги сме твърдели, че 
то ще дойде, че в нараства 
лого съзнание ма народите е 
залога за направление грешки
те на миналото.

1щУ |
равни на-

побглителн.

4.718,165 
. 886,207,300

519,548,100 
3.614.304,920 

63,596800 
9.000,000 

. 1.168,690.952 

. 2.324,103.000

• \ ■

116.901.000

112,214,746

130.000,000Рош сеп! • ■
^ 8оп» би Тге»ог еп 

Роиг сеп! (56пе А)
13. Воп$ 4и Тгелог еп ЗоНагх а 4. 5

Роиг сеп! (Зегге В).....................
14. МапЦщ Тгехог бе гпагь 1914 а 

^•5 роиг сеШ (5(аа!5сЬе11вп»е15ип
0«п)

4о11агь а 4. 5
41,936.450

1шн!061,750.000

396.600,000
14 Звпиагу 1922.7Яв—I—Г

Я

4 СЕРИЯ § ЦАРЯТ НА ЦИРК/\ § серия 4
И979 ввриЯу ■ която зрмтвля с зотавя дя%х следи развоя иа бор- 

днес Вторник 17 и утре Среда 18, точно 6 и 8 чаоа•ата, иоято ое дава
в 'Нмио-Художастввн Театр — салон Прошем.



БН> Я2.„ВАРНЕНСКА поил*“*тр. 2.
чело с Колинс. Грифит ще остане пред- 

ирландския парламент, който 
ще функционира заедно с временното 
правителство до произвеждането 
ви избори.

ПАРИЖ 14 ян Преди да напусне 
Кан, Я Жорж е разговарял с предста- 

„Дейли Хроникл“ и казал : 
англо-френския договор бе просто един 
проект и за сега нема никаква задъл
жителна сила. 
съдба ще зависи от поведението на фран- 
цузското правителство.

Конференцията в Генуа ще бжде най- 
важното събрание, което срета някога е 
виждало.

За пръв път всички европейски на
роди ще се съберат, за да обсъдят мира 
на Европа. Възстановяването на мира е 
от първа важност, заявил Л Жорж, за- 
щото ако не бъде осигурен мира, няма 
да има никакви стопански възстановя
вания.

хмгш«емпа мтода на дипломатическите рааис- 
Ноаяшре и Л. Жорж са се спо- седател нажиании.

ралуаелн отногно необходимост» от разре
шаването на иснчкн снорни въпроси пре
ди сключването иа англофренската спогод
ба. Л. Жорж н английската делегация ни- 
куснаха Париж на път за Лондог.

А
на но- Иа 14 т а. (Важдм де,,, 

Н. В. Цер Борис * бил и
Русе.

марчеаски е издал пред уча
щите се с един позив в който 
апелира за 
съдействие по заела.

ПАРИЖ, 14 януари. Бриян 
разговаря наденлго с Л. 
Жорж преди последния да 
напусне Париж. Днес Гер
манската делегация замина

ла Берлин.

вителя на

Симо >6щж*— ометНеговата по-нататжшна разгледа • вжпросите по Наста
няването иа руските бежанци 
и гласува 500 
помощ за гла ду кипите в Русия.

хиляди лева

АТИНА 14 ян. Правнтелсгвения в-к 
Ефимерис пише следното за положение 
то остр. Крит: спокойствието и сигур 
носта в Канейския и Ресиндския окръзи 
се намират,в пълно плачевно положе
ние. В останалите окръзи царува пълна' 
анархия поради съществуването на де- 
зертйори и възстанници, които владеят 
планинските околности.

В споразумение с върховния военен 
комендант на острова съставени са джан 
дармерийски отделения, които полагат 
големи усилия, обаче до сега не са по 
стигнати резултати, които да гарантират 
осмиряването и спокойния живот на 
остров Крит.

Р»»д*дс ОТ ф| ю-
то управление леке зрими и
данък, тряба да бждат попъл
нени и повърнати до 31 т. м.

Ндвсякаде > страната се
свикват събрания от дребните 
търговии и занаятчии и се 
взеиат резолюции с конто се 
моли да се отмени закона за 
задължителното водене тър
говски книги.

В законопроекта за «виене
ние закона за пътищата е 
предвидено да се събира пъ-

Накрая м-р председателят е изказал 
своето убеждение, че ще бъде постиг
нато споразумение между Франция и Ан
глия по близкоизточния въпрос.

ПАРИЖ, 15 януари. Г. Буржуа приемайки 
председателството на сената, констатирал тру- 
дноста в положението на Франция, което е 
влошено вследствие съпротивата на Германия, 
която заявява, че е неспособна да плаща, 
въпреки че притежава значителни ценности 
е странство. Г-н Рауп заемайки председател 
ството на камарата заявил, че бъдащето из
глажда напоено с мътни безспокойства.

дам.» иърву общи дома.
Т«и ажрду плещдн Данък 

до 100 дева ще се мм^в 20 
лева до 200 лева ще ре пла - 
ща 80 лева.

Са Синод еПАРИЖ, 15 Януари. Французската 
министерска криза даде първите си ре
зултати: разтуряне на конферениия1а в 
Кан и отлагане на паражкага конферен 
ция по източните работи.

Новия кабинет образуван от г. Поан- 
каре ще нека и разтурването ма върхов 
ния съвет от който Франция не е нп~ 
как доволна.

наредил до 
всички свещеиияци к царство- 
то дв говорят след службата 
по народния заем и го ттроа- 
гитнрвт.

►

•ЧЖМ1СИО. Проми «отн ет
Пращи 3

«чери пристагнаам не голя от 
Ф Добрн-Доя варненско дмма 
души а с. ЗдраДец. Та са <3л-

•В*ММП

БУКУРЕЩ, 16'Януари. Утре се 
ва парламента за да изслуша програма
та на нонин кабинет

свик-
V-V Окончителната. листа на новия каби

нет е: Поанкаре —м-р председател и на* 
външните работи, Барту втори предсе
дател и м р на правосъдието. Ластери 
— м р на Финансиите, Мажино р 
на войната и пенсиите, Леон Жерар м-р 
на народната просвета, Саро-м-рна Ко 
лониите, Ороке — м-р на обществените 
работи, Аргар Бейроне мр Труда, Р,- 
берти — м-р на Флота, Широк — 
на Земледелието, Рейберо — м р на сс 
вободените земи.

п редседателствуван 
Г. Ионеску, който ще се яви пред 

нарздного представителство без да има 
свое мнозинство.

ли известим кояекрлдця и пре
стъпници. След големия гуляй 
след полунощ с своя тввфа 
нападат дюкяна а селото «бе
рат го. и след том открадват 
«лом и най-хубавата мома в 
селото и поемат в мрака из 
гората.

Околиите села паснали от 
тази тайфа. главатари иа която 
са двамата Добриловци.

ОТ

АНГЕЛ НАЧЕВ-ВАРНА
продажна на петролни произведения-
ГПЗ ДВОЙНО РАФИНИРЛНП. гязол (нпфл'

минернлни масла, бензин и др
СОП РОМАНСКИ КАМЕННА. 32-120

_______ 11 Варненски Съдебен Пристав.

ОБЯВЛЕНИЕ № 148

фирнта Леон Коифаио ■
Сне Иви поете благоаар- 
носг па полииевехите органи 
от I учдегък. в особеино на 
г-н Аг. Кирчев пристана на уне- 
стъка, и стар шията стражар 
Бекиров за

М р
519—

ПАРИЖ, 14 януари. Съобщават от 
Лондон: в-к Обсервер смята, че пред
ложението на Лорд Кърцон относно 
близкия изток, което ще бъде връче
но на конференцията на министрите 
иа «житните работи, съдържа еваку 
ацията на смирненската зона от Гър 
ция, номинален турски суверенитет с 
местна автономия и една междуна- 
«юаиа гаранция, която ще бъде уста- 
*01*» • смирненската област. Хри- 
стиански-к малцинства в цялата Мала 
Азия б

положените
им грижи за залавяне крадци
те, които откраднали от мага
зина ни 1Н срещу 14 «иуарнй
т. г. 13

, „ Иа «*““«« вспъпинтмпий лист .V 7382 издалеи „г 
■ Варненски» Мирови* Съл „□* ц) Ноемвзий |°21
от В.рмТ ЙН "Г ^Р"а "Г0™“ Никма П'. Горо.

м"*м, ж ~ горо»: «.Г;
оценени за 1ГЮ ли . ■/я Маси чГ-в^тити*““ уПОТр*Й*“Им 
здрави за 320 лв, а, Р ' чаи0!,н Л*ск"
квадратни .а 1.50 лв. Б « сголТа»™''™ °Т Ча“01,И ажСк" ВИ за 4 10 ,тн .5) Рана теб"Л~а-«мр»™ употребянаян адра- 
100 лв 61 19 ст,та ?. , Й ча"““" л«ки 3 метрово за
«*» от^нисГЖ^51, 24° л -' 7> ’Р»
тях кръчмарски, боядисан за 500 Л ш й) Ьаин 
здрави за .100 лв, 10) 1 гюм Л 1о стол* ллот'н“бяиан за 100 ти И) „ 0а|‘*1*" за вида здрав употре- 
50 ли, 12 един 'час виик ст,н.'Да"° С ^ ш
дасамакеи та стъ^а зл^^ Кю“”",!' 2°° ““ |а> «*» 
кърена за 50 лв. 1оЛо « ' Я “““ те»Д*ера ба-
винени за 60 лв ' 171 нрени за 90 лв., 16) 20 чаши
В...... е" “ п т ра“е“" “ 20 “ '«) 9 <жТ
-к кадоз ма-
плетен,, вместимост „о -Ю Р„-р„ ла«Д*>ни
малки за 150 дева. рК м 1,0 лв-' 21) ТР“ бъчви

мотат да се яв^вТореопо.01 * :,аи"терееуваннте
ден и час «а вдщ“№рммии0 в опредедепаЯ
7»9 -7— ?,!>11а' 14 51"у.;рмй 1922

топа манвфмяура, за 
заслужават похвала. 

Поради това фирмата Леон 
Колфшю отпуща манифактурни 
стоки в разпродажби иа много 
ефтени цепи,

което

за да може все- 
ки да се снабди с ефтени ко
стюми. 791-1-1

Н» 19 Т. ще ст провз
аедат избормте иа чинно не иа
тъ чонскнте камери. ~•е ползували от известна

Вч*р« в 3 Ч. наборния ко 
.Бездомник"■л 14 януарий. Съобщапат от

^ «к1*' ЮЖН0'иРланлския парламент днес 
вЦтифицира англо-ирландската спогодба 
Партизаните на г. Делавера не Присът- 
ствуваха на заседанието. Съставено е ед- 
-яо временно тричленно правителство на

митет иа д*во
Сд АМАДЦ

но ежбрлние ■ свръзка с по- 
лучещпе уюАцц плац^е м 
местим.

V

Опмнват се граждани от
IV

гоя.
11 Съдебен Лргстгв: Д х. хвърлена от седмици. Обръ

щаме вттаяие.1«АНОП



л .
IV. Варна, 1в януари 1(21 год. ЦЕНЯ 1 ЛЕВ Брой 7ВВ.'

___ вдаЛвЯека ^ РИБА
I |/ГУ1 11«Х1
Д I V VI I I Д Л I = ЕЛЕНСКАТА ТМРГОВСКД БАНКА = I

]д И Вариеиси^ ипои. 5-6 „Ожридсиа“.

1ШШ тим ь И. ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Реши тшщ Ь 25. вв№#^СТШИИИИШР
Обяиаияя) по . 50 лв. кмдрлтеи см. 
приставени по 1 лов иа дума. 1 ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА“ - ВАРНА.година 180 

3 месена вО
■та
100

лева; 
лева. ,за 6 месена лева; за

ПОЛОЖЕНИЕТО. Нов централен телефо
нен номератор.Г-ца Марийка И.Широкова

Г-н Никола Георгиев
(фабрикант на парфюмерия) 

ВЕНЧЯНИ НЯ 21. XII. 921. ВИЕНА

Под тоя надслов на два а*- 
тм вече се писа я тялрАе спо
лучливо е обрисувано теле
фонната служба изобщо и ча
стно действуюишя централен 
нумератор.

Излишно с да (е припоата- 
рят едни и сжщи иещ > за ну- 
мератора; едно обаче е важно 
винаги да се казва. повтаря ■ 
потретя, ако е нуждно, — ис
кате ти добра телефония, дай
те нов централен телефовея 
нумератор ? Джр аса вата няма

(Телеграфни и телефонни с/кобщеиия)

Убийството в Столицата.
Варна Пловдив

Ь столицата се из- 
вжрши едмо мово убийство, чиету> оправдание до 
сега се догажда, че е плод на отмжщение Снощи 
кжм 9 часа в малката алея която води от ул Сер
дика и Искжр между двете бани и извива в гради
ната пред банята стана едно убийство, на което е 
станал жертва Ив. Лазаров. Гой е бил застрелян

СОФИЯ, 17 януарий. (лющи

Иван Попов
Запасен полковник

не ше приема посещения на Иванов ден.
Македонска 2Я

с четире куршума в главата от две непознати ли
ца и моментално е изджхнжР Убития Ив. Лазаров 
е ежилия, който уби ротмистжр Ьалабанов и биде 
в последствие оежден на 4 години затвор Той уби 
ротмистдф Ьалабанов, задето последния похитил 
честа на сестра му, а в последствие отказал да я 
вземе за жена. Излежал по-голямата част от нака
занието си в последствие той биде помилван за 
добро поведение. Убийството е станало при след
ните обстоятелства Лазаров е бил в ресторант 
„Стара-планина“, излезжл и тржгнал по ул. ,.Сер 
дика" и завил по малката алея между двеге бани 
дето се спр^л за миг. Вжрху спрелия се и непо- 
дозиращ нищо Лазаров били дадени 4 изстрела, 
които попадат в главата му и той ежборен момен
тално изджхва. В това време иа местопроизшест
вието не е* имало никакжв човек След малко при
стига градоначалника Тодоров, п. градоначалника 
Казанджиев и началника на 6-й участжк Светоза
ров. Дадоха се бжрзи заповеди за заемане изход
ните пунктове из града, уведомили са жандарме
рията. а така сжщо и обществената безопасгност. 
Бжрзи п ефикасни мерки се взеха за залавяне на 
престжпнициге, обаче до този момент не са пос
тигнати шикакви резултати. Предполага се, че то 
ва убийство е извжршено за огижщение н че е 
вез всякаква политическа подкладка. Предполага 
се, че убийците са причакали жертвата си и кога- 
то той е минавал между двете бани е бил застре
лян. Черепа на 
очите и мозжка 
лед телото на убития биде отнесено в Александ- 
ровската болница. Арестувани са много лица в 
свржзка с убюйсвото.

Боян Смилов
средства.

Да се отговора в отрица
телен см нсал е абсурд, а 
стойчяво да се иска а 
такжв, но без средства е бея-
смислица. . .

нема яа приема на именния си ден — Богоявление.

Иван Г. Игнатов
н$ма да приема на имения си ден.

кой е виновника ? — Про-

Иван Цвятков
гнилия, отживялия века са иу- 
мератор. Той ие може да за
доволява искамвмта на абона
тите, вжпреки най-добрите же
лания и усилия иа персовмя. 
Нека не се забравя, че добра 
телефо
се очаква при сжщсстаукмцето 
положеше; абонатите щедро-

нема да приема на имения си ден.

* Иван Фиков служба не може да

нема да приема на имения си ден.
джлжяват да вермпчфг, псу
ват. молят з! добро 01 море*
менно сдобщеиие, по я ттх-Иван Н. Бжчваров ните усялмя ще 
в пустия®.нема да приема на имения си ден.

I Ниш ттт зиае как се ломум от 
фонияга в града в 
ината дадена през
с друга градове.

Какво тогава грабва дд се 
ндправя ? — Требва да се да-

асма щ приемат пвссщенна и имиш си ден. 
Д-р Иван Спирдонов

нема да приема на имения си ден.

убития е ежвдршено деформиран, 
са изкочилн. След направения ог-

хат сряастяап, за да се до*
става м инсталира нов цеатра- 
лен телефонен нумератор. ЗфМ 
се. че в града ри повече от 
20 банки, повече от 100 акц. 
дружества, банкерски кантори 
и фабрика, а баазо вече 80 
разни други очакват да бждат

СОФИЯ, 17 януари. Тракийския ко
митет е отправил нов протест до ве
ликите сили срещу терора на гърци
те вжрху турското население.

ТЮТЮНЕВАТА ФАБРИКА
„МОМИЧЕ“ свжрзаия с цент зала, по за 

които няма иумера. Тия Со
нати само, ако дадат по 29-3 
хиляди лева. Варна ще моак 
да се здобяе с яоа централен 
телефонен нумератор, техни
чески услвжршенстиуаая.

Не стори ли се тома,

г
иа М. К. Авгериниди

Сдобита ва на Господа тмтюнопро- 
ддм|И1е и пушачите, че от Петжк 
20 януари започва редовна продал- 

I и II кач. и т;отюн. 
——— 800—1-1

Войната в Анадола.
АНГОРА, 15 ян. Ески-Шехирски 

фронт. Едно неприятелско пехотно от
деление подкрепено от кавалерийски 
части се опита да премине реката Ур- 
сак. Гжрците бидоха отблженати след 
което оставиха много пленници. От
бихме и едно неприятелско разузна
вателно отделение, което се опита да 
влезе в нашите линии.

Ля на папироси

падне ли инициативата от гдгге 
и да ш'щ* та. добра 
Варна вана да ниа.ГЕРМАНСКА КЖЩА

кг- В. ВОКЕНАРУС -Ъ* Да бждем ясна а катего
рични пред Варяемскаат 
керски и гжргомски свет. Да- 
дете ля средства у Ара цен
трален телефонен нумератор, 
сжзлаваг се и условията за

„Цмагамвм" •- - ОтАв. М-Я.
1ПДМГ». •тшут»

,...ф.нм»
герааио

Л Шт 5 ЦАРЯТ НА ЦИРКА 3 серия 4
Най-силната серия, в ноято зрителя с затаен джх следи развоя на бор- - 

ге, иоято се дава само днео Среда 18, точно 6 и 8 часа черта
салон Прошек.I в



ХРОНИКАI сх обед. 
смет се от

който проДжлкм ло 1 
Половин члс след 

криха камарата * сената. Програмата на 
новото правителство се прочете от Таке 
Йонеску.

Гласуването на недоверие кжм пра 
вителството е предстоеше.

ЦАРИГРАД. 15 януари. АиглмАскм- 
т параходи заловиха един па

раход преносящ муниции за кемадн- 
стите- Мунициите бидоха хвжрлени в 

трима кемалистки офицери 
сжпровождаха беха аре-

«е

морето, а 
които ги 
Стувани.

ЦАРИГРАД, 14 януари. Ангорските 
власти осждиха на смжрт 25 души 
офицери, обвинени в това, че заедно 
с Енвер Паша са комплотирали про
тив националното правителство.

АТИНА, 15 януари. Сжобщават от 
Цариград, че украйнското правител
ство е отстЖпило на кемалистите 4 
подводници. Подводниците ще бждат 
предадени на кемалистите в Трапезу- 
ндското пристанище.

г 0»

п борба г опрага а агата-
цаотс саАТИНА. 16 Януари. На 24 Януари 

пристига тук ромжи. престолонаследник 
от Букурещ

ЛАИПЦИК. 16 вшуар* 25 
ботници устроиха 
цня. Направени беха 
стадни на франщузката

аа

Заро. Окр. Сжд. уст- 
дмс 18 вечерта.

те

спо таза годмI 1 >Са мяа. а я ядоаоаа-

-‘МТВ валма.СОФИЯ 17 Януари. В Старо-Загора 
на 13 срещу 14 тото вечерта е станало 
една кжрвава драма. Касапннхт Желю 
Хлопката, баща на две деца.

О «У
ах в.ПАРИЖ 15 ян. Египтяните са отправили след

ния протест до английското правителство : *протес- 
тираме против предложението на Лорд Кжрион и 
нотата на генер. Алемби за терора в Египет и ис
каме завржшането на Загул паша. Никой египтя
нин нема да вземе участие в кабинета, който тряба 
да се сжстави. докато Великобритания не тури край 
на стеснителните мерки“

ЦАРИГРАД, 15 януари. Патриархжт 
е решил да накаже митрополитите, 
които са взели участие в солунския 
сжбор свикан от атинското правител.

4 ПАРИЖ 15 ян. Сжветското прави
телство е изпратило телеграма до вели
ките сили, е която сжобщава, че с задо
волство приема поканата ла участвува 
на европейската конференция свиквана 
през м-ц март в Генуа, понеже Ленин 
бил много занят, поради глада, той' не' 
ще може да напусне Русия

АТИНА, 15 януари. В к Елефтерос Типос, 
аемезелистки орган, сжобщава: според сигур
ни сведения турците приготовляват фронт и 
в Тракия. Управпяющите турени кржгоае 
а Аигора и Цариград вземат под внимание ед
на евентуапиа акция и на тракийската орга- 

> низация • началото на пролетта.' Те верват 
че ще могат да повторят онази акция' която 
приложиха спрямо Бжлгария след втората 
балканска война с Енвер Паша, като земаца 
Одрин или най малко лнннята Енос-Мидия.

Това движение се направлява от Чатал- 
Ьжанския депутат {(айредин, който сега стои 
в Чаталджа и наблюдава приготовленията за 
мобилизацията в околностите на Чаталджа и 
Страижда. В Чаталджа е 
Ани Ксмал Паша, главен 
дармеринта в Цариграе. Той е пристигнал в 
Цариград и е представил на генер. Али Риза 
Пеша, голям лривжрженик на кемалистите и 
м-р на войната в Цариград, своя подробен 
доклад по направената ревизия. Образувани 
« и чети, които се 
яотв население

БУКУРЕЩ 18 ян. Вчера в 10 часа 
°Р- РвЦ се ежетоя важен мннист. ежвет,

агада
посрещне новата година при весево 
строение, като сн опита' кжезяета на ко 
мар. Желю взема 3 хмаядн лева и се от
пра вя в кржчмата на'Иван Чирванлията 
и с една компанна запо =нал да 
да нрае комар. Ноаоголввивого I 
се усмихнало на Жела м той 
прибере парите на компанията, 
то им заявил, че не

БОРСИн
стаи. 17 Ж2 пя

ла но- 125150ИМО,-! вече и искал да см отиде а клапи. обаче• «.играчите се вжзлротивяли н се завжр- 
зала кавга, която давай до ожесточен 
бой В тази суматоха дазябота бива уга
сена: Боят в тжмнимита се 
ожесточено н касапина Желю

г
Луга.

аа 22,

во-
I

рен неколко нжти с нож Той успява ла 
избяга на улицата, обаче 
и ударен с нож в гжрба. 
което починал моментално.

т ма т

■»**■«• г- №. Сюйм

№

КОЗЛУДЖАН УЧИЛ НАСТОЯШ1СВО тлззе 8.М

№56 От 14.844 «.
*в%

С Козлуджа, 16 януари 1922 пи. 400
ш. а ■ аарк. 
.са. Пепа* 

Ш7я
Козяуджанското училищно настояте

лство обявява на интгрисующите се. 
понеже обявения тжрг на 24 
1921 година за отдаване под наем екс-

812плоатацията на една училищна кернми- 
дарница за времето от 24 ноем. 1921 г. 
до 24 ноем. 1923

а 114

год. не се сдстоа по 
• . к°нкурентн.то предвид на

това[на 20 февруарй т. г. в 10 часа пр, 061 в 
помнщ. на общ. управление ще се прои
зведе нов тжрг. Керимнзарпицап сена- 
мира в село Козлуджа и е с постройки.

Поемните условия се намират в общ. 
управление и са на разположение яа нн- 
тернсующите. Искания залок за правоу
частие в тжрга е10°а от пжрвоначамта 
оценка. Станалите разноски по 
оликации н др са з; 
ля. Чл. чл. 125 и 127 
жета, отчетноста 
Джлжителни.

отишжл генерал 
комендант на джан- неявяване на 2В ■ООПГ ВВ •

24

В

т »\

джржат строго кжв гржц-
с

“ *пу «*■—р-
■ ММщ ■

е**и *в8р* и сигурна от заловя за бод- 
и предприятията са за

теле то разпределят и внесат су
мите. някому да

«пгне се сжр- 
дяг, защого действующня сега 
"умерагвр ще може да се об- 
служва, до толкова

Нбка коятаря истяяата. Не 
«горя ля се том от абонати- 

* ме|ит ля тая работа

И
Ж т

Председател: Д. Градинаров. 
Каеиер-счетовоДетелине се чете) 758-1

само, доЦшмрт ■ ардя Тжрг/ Кд- кмдото е домождо.
>. ка-

__ _ МГВЯ.
Ч



ЦЕНА 1 ЩЯ'

•V»

• V'

ву*» 80 «мури 18ЯЯ

В2ЯРП6НСК7Яптщ
‘ИЯ^^ИкИ^ЧаЦЮИI Я1Ф1Ш1ИШ1 ВЕСТНИК

!■•■■■•■▼ • ц една гойна 1М з&пж, -- 
* м ® мсси1 >00л«м: м 3 иссеаа »Д) цсаа. ’

гот. ВройТМ.
I

-> ( 1^' *
-Г-иа Ребетбг-Изр. Мизрахи

и

Г-н Салрмон Ешкенааи
!! ше се венчаят на 22 Януарий 1922 г. 3 ча^а 

подир Оося в цомжг на Жак Толедо, гдрто4^

«
г!,

I и#, се приемат -и поздравленията 
За тежката Салямоя Ешя*м»я

^остояшею зджиядойелии покани

772-}
-

Варнаршхш ит и т. Шу^ен .V

Овяаамая) по 140 ле. пиирпий си! ’
юстоеки по 1 лев и

Д-р Ив. Екимов г а »

ПОЛОЖЕНИЕТО. ТРОПИКАнема да приема на имения си ден.
\(Телеграфни и телефонни сжобщаймя)

Д-р Иван Д. Огнянов Засодммга и обашеоа
сд*<*т на ] 8 януарий Сшгш^шГолей прием в двореца. сдг.вг а се мнима с ■«ут»
и отпускане местата м тух
ларниците- Слео което поту
ша доклала ма Ст. лекар кой
то заяви че а Варна 
случая на Нетнвсгвф р 

Гхимия скучай е подоаште* 
лга останалите 3 сж инатеше. 
Съветът отпусни 30

нема да приема на имения си ден.
СОФИЯ, 1К януарй. Вчера имаше го

лей прием в дворец. Б.ха поканени 
на чай по-вече от 100 души, между ко 
ито всички чуздестраини пълномощни
ци министри, членовете нарепарацио 
ината комисия и членовете на съгла-

Иван Ст. Банов
•4

приема
■ I М И” »

нема аа
У—4

на имения си дент

ОБЯВЛЕНИЕ
Господин Ф. П. ДЕЙКЖН^Атснт на Английския 

Ллоид и Вярна, сжобщава на интересуюа1нте\сс че той
разполага с:

688 каси гаа (румжисиа)
4400 тенекии гаа 

18 каси баняни.
880 тенекии беиаии.

18 вирела 
8800 броя ядрави джсии, 

необезмитени и спасени ог заседналия параход .Анге
лина Саматраки* и моди желающиге да подадат офер
тите Си писмено до самия него, в канцеларията му. ма 
улица .Охридска*, бивш хотел .Италия", I етаж. .V? 4.

лева м борба против :И-шен. военна контролна комисия.
В числото на поканините беха и би

вшите м-р председатели А г. Малинов, 
Ив. Евст. Гешев Т Теодоров, к Д-р 
Ст. Данев От сегашните м-ри присъ- 
ствуваха м-р председателя Ал. Стам
болийски и м-ра на вътрешните рабо 
ти г Р. Даскалов. Н. В Царът и Т. Ц. 
В Княгините Евдокия и Надежда бе
ха йзд^нредно любезни с всички 

Н. В Царът надълго беседва с по 
кадените шефове ца партиите и с Пре
дставителите на чуздите държави При 
ема почна в 5 часа сл. обед Следчая 
към 7 яаса на гостите се сервира за
куска. подир която се ‘ ислушаха не 
колко отлично испълнени народни пе 
сни от един. смесен хор, хористите, хо- 
риските на който хор беха облечени 

уЦ живописни национални носии.
Приема се завърши в 8 часа вечерта

пядемвя. Болеете е
от идващите от Бу
дя 01 последната порти! м 
*2Г» дс еморй м. г. Сжоета ре-

те
Iп

те н тепащата, а сжщо ■
рока да се раят ласа 
селението, за да се

»» -Г. вт е-
пндеммяга. Разгледаха ярут 
по иал<
това се сложа аа
ажпроса за общ. град. теагр, 
по който вжпрос утре 1^ да- 
деме бележка.

ГОСТИ.

Коимтетд ио шишане лотарията за фон- 
и Дини»сниши“
пл. в Военния клуб ще се извжрши разпродажба 
на останалите от лотарията предмети. Предметите 
сф от различен род и интересуват всекиго Разпро
дажбата ше бжде. по вжзможност,
813-1-2

новиниост е наредяла до весе
те адмянастратвамм органи а 
сгряната, че възнамерява да
самка
Плоедма, Варна. Търново, Ста
ра-Загора а Сливен, за аа от
бият трудовата са

левиците а градовете:

ма групи.
От Комитета.

ЩиД 16-й Погрямячеи УчаетМк цмте е разрешало аа парахо
да ..Киев** респект.

На аегомте 
превозват под фравцухко ваа-ОБЯВЛЕНИЕ )а зо

гр. Варнз, 20 януарий.1922 
Щаба на 16-Я пограничен 

на 31 януарий т. г. от 9—12 
изведе тжрг по доброволно сжгласие. н канцеларията 
на Вари. Фннан. Управление за доставката, на драни- 
телни н фуражни припаси за драна на дората и до- 

16-Л Пограничен участжк за м-пнтс фенруа- 
ряй и март т. г. както следва: . й

ме стоки я вятата от едаоПо убнйпвото на Лазаров. бл .и «рско прястаявше до друго
Дмос чатвжртм -а воеве-

деа пжт

голина.
обнвив;:. че Иван Лж 

меж-

участжк 
часа пр. пл. ше сс про-

СОФИЯ, 18 януарий Убийството на 
заров прояжджада да интересува обществото, 
лу ко*то се носят най невероятни слухове 

3 Убийците вжмренн всички мерки на полиией- 
влаеги. не са заловени 

зложено на воемноеждебии-

1' олржт аа цв- 
салов Прошек, варил а ки

раята е нзажаредио интересна
а вея се вижда 
артиста циркова номера 
ра н пр. Дяеаиа в вечерна.

ските и следствени
Следствиею е вж 

Те власти. То се води 
вател. пофучик 
усилия, 
ството. 
ва се. че

тжка о г
ог 3 военен полеви следо- 

МлДденов. който полага големи 
^разбули мис!ерията около убкй- 

Излирването на убийците проджлжава. Вер- 
следите" йм ше бждаг открити.

БОРСАПркбл стойност 
6000 кгр. — ЛХХЮ лН 
400 .

1000 .
180 , -г 8000 лн
250 .
40 .
80 .

за да кямйио сключени щелки
10ЯМГ *

Брашно 
Фасул •
Месо

Свинска маг 
Сол

Червен пипер 
Оцет винен

1600 лв. 
11000 лв. 2900-Шаейиатнн

НючЙорк V. • 
Лоялен* . 'Разложението в гржцката армия. — — —1_

«в-Ь4л — 
1243 - 
Ь58 50 •щ

»«
Пармж .
I Италия , . . 
Цариград 
Ракии. и« . ,

900 лв 
600 лн.
5<>0 лв.

1000 лв.----
6000 лв. 

14000 лв.

прриж, 16 януари. В-к Тан съобщава,
ския фронтче всред гржцката армия на ежириен 

се зйбелезва голеяо разложение) Войниците 
сами да се демобилизират. Поло-

9380

81 ТОЧай 8 . 247 -Прага . 
Наема 
Б -Пеша 
Белгия . 
К>осжв*мя 
Камада

>Звдар уапочналм
жеиието на гръцкото правителство било кри
тическо. Неяайки възможност да вжзяре раз 
ложеиието в армията, моето ежечасно расте 
то губи почва и печели само иенависта на 
народните маси.

.■ п ,* отС 200 .
400 .

Смр«е

2В, 6000 кгр. -
Л8К. бриш за кучетата 1200 .
М***улена ярма
Слак»

33-

15000 лв. 
5000 лк. 

_ 8200 лв.
_ 2000 лв.

2000 .
2000 .

( рвшкл

Т1ВРЙЖ, 15 януари. Поаикаре и Лорд 
Кжрцон разгледаха диес подир обед вжпро- 

интересуващи и двете правителства и 
източния вжпрос. Те дойдоха до за-

Вснчко: 109800 лв.
Доставката може да стане п по отделно м "<*- 

аидят всеки прк-

*т »•

мг» се тепа от-.™ вид артикул.
Поетите условия когат да се

Пей в кинцелариктв на учдстжк».

8г амвй на 16-8 Пмн«- Г»етвя.

сите
ТЯШЮ ^ ___________
ключение, не разрешаването на последния шролш* в»бвр в

твото.|в тАрговаята.
ч

116-1-1



т (ртйотя т « 
ЯМ ЧЙЩВ /пиния ббшеняеГЩ.* чпаи. <и«и ча

мчфввчмзтртря,

Варна, 18 януарий 1Й22 год.
ч» б»- Комисняти но Гарнизонното хлебо-Ч)« чмюан»- печение в гр. Варна, обявява на инте1- 

ресуницоте се. че на 30 якуарий 1022 
год от 9—11 ч. пред пладне « тжржиа- 
тп зала на Варненското Окр. Финансово 
.Управление, ще се произведе тжрг но

м 1Не ПИ
Цртмгг ‘мцж. '«е 
чН»чт*»и«вп ни №1 « <2 януари. 

'Прям пгнаи яии «теши

им 1е-

добрсвояно сжгласие за доставката на>е *»- (270,000) двеста седемдесет хиляди ни»пи го. че дограма брашно тип .Рандеман 84* за 
нуждите на Варнен. Гарнизонна Фурна 
през иреме от 10 Март 1922 год. до 10

чие'бавят гмч-
Н1И.

1ГЧИСШ, И9 жнуцрий Фомитсяете в цн август сжщата година
Приблизителна стойност 1,7551000 ДВ.«жабщанагг » 'предстоящото 'посещение 

• йукуреш чш цредседотеля чш чеяосло- 
;ре публика м председютли на 
{република Спящо « ©укурещ 

1 ш 'приетите т йвиизвлос

Залог 5°0 от приблизигел. стойност. • 
Поемните условия и /описанието на

брашното мога г да бждат [разгледани
всеки присъствен ден в Варненското 
Окржжно Финансово Управление и Гар
низонната Фурна на ул. Македонска 170. 

Обгербването на тжржните книжа и

1ШЛПРАД. Ц.7 ннуярий 'Скупщината 
подновя заседанието си «черв (Пфочетен

* който « ежобщаиа колежа
публикацията на настоящето-ек за «мет
на на доставчика

Ог Комисията.ЯВЯ-11
чи амямущрщряти) Црущяо

в чцт чммпмомчемга партия * ре 
*М чиимим -франията, «епмйЯшета, ята-

Обявлением /партия
* да че «яючиат пре 
«е жомияяя */Лондон

т чмк » як «явим «мио «бщо «ж-
с. Аяреь, 13 денемврнй 1922 год.
Понеже насрочения е обявление 
2545 от 11 носмярий 1921 г, публи

кувано в „Джрж. В к“ брой 197 от 1 де 
кемврий Г921 г публичен тжрг, е тайна

«ЦПН С ммма»,«»а. «пудря
***•*>• -.шяевинп чмешу ЯЯ

ж «менчета чтньртен 
Фммчт

конкуренция, за отдаване на предприе
мач експлоатацията црез нает. 1921(1922» иаруте-

бМЮШшипст
стопанска година, на дървесната маса
(стояща и лежаща) от Солуджалжнеката 
общинска гора, мести оста .Хотул-Леое"
от 400 •декара не се ежетоя по неявява
не на конкуренти, то на единадесетия ден 
след публикуване настоящето в „Джм*. 
В к", а ако е ираздник на следния 
ще се произведе от 3-4 часа

ден,
сл. обяд,

втори, е тайно наддаване и ежкратея
срок м същата цел, търг. Офертите и 
документите за правоучастие в търга ще 
•се приемат до 4 ч. сл.

т*т, № «куц*. «СшЛммапмгЬержи, 
~ втякнмм {ртвпм меруша псе»

пл. същия денП» общото 'Конкурентите са длъжни„* '•* |ч*Чр*ртрт пред Да се ежобрако з*т еже закона за бюджета отчетност* 
и предприятията Тържиите книжа са иа 
разположение в общинската 
нсичкж стенали канцелария
бликащия, гербоГи^г Г^сазд3^*?-• з* ммиюамчес-

<НИ* и ка на предприемача. Тъпга 
изведе «а 21 того. ще «е про-В

Щщмш. Вк- 
* ммфдренцжгм ._ «мет: В. КАЛЕВ.

: И ГЕОРГИЕВи - 4г



|,ЗДЬ ш>унл. ИЯйпжц- меиА 1 лай

вавменска✓
Г-иа Ребека Йзр. Мизрахипощя

-------~,й. икшши нттти илт

и

Г-н Саломон Ешкенази
ше <*е венчаят на 22 Януарий 1922 г. 3 часа 
г'Опир обеп в помжт на Жак Толело. гаето 

ше се приемат и позиравленията 
За тттегуйаи €

Настоящето занемя отделни потим.
НШШЯМП1.Ш. Шумен 772-2-2

ПК I- ШМяамимя I по ЙЮ «вадил «« си.ЯЩВМММВМ ■ ■ ад е зил година 1Ю .к-р»; 
5; м 6 «е«в1 1«).км, н?3 м<"м *> зея. »п *а ат е

Фиа МАРЯ КЛИМНТИЯМОВЯ

Щй
Це «У п«нме*т иа 22 1. и II Ар пп н ) .-.й
>|Миа ся . Петк.з* и Варна. По>ч*н.>и><».та С^7(( 1Р-
«е се туриепат а ярема Мвстояшет. ми^не 

П» ПОКВМм

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАГ-н ИВЯН КЯРИДОВ
(Телеграфни и телефонни сжобщення)

СОФИЯ, 20 Януари. Вчера тракий
ският комитет е отправил до великите 
сили мемоар, > който излчгат жестоко 
стите на гръцките в пети вършени спря 
мо турци и българи в Тракия.

Комитетът иска възнращането в Тра
кия на 200 хиляди бежанци, като иска 
също и създшйнето на една автономна 
област от Тракия под покровителство го 
на сжглашенските сили, която ще може 
да възстанови мирното съжителство меж
ду Турци, Гърци и Българи.

СОФИЯ, 20 Януари. Изпълн. коми
тет на съюзи М кедонски братства в 
България от своя страна е изпратил- пъл
номощно на професор Йордан. Иванов, 
сега намиращ в Париж да представлява 
Македон. блаютвор. братства на близко 
източната конференция, която ще се за
нимае също и македонския въпрос.

СОФИЯ 20 ян. В вторник ь време 
на приема в двореца, на който са били 
поканени шефовете на партиите, м р 
аредседчт. г. Стамболийски.се е прибли
жил до г. Малинов, коготв запитал: .как 
сте* г. Малинов отговорил: .добре съм. 
чакам да ме дадеш под сжд“.

М-р Стамболийски не отговорил ни
що, а променил темата на разговора, 
която траяла половин час.

СОФИЯ. 21 януари. Италианския иъд- 
нонощен н-р г. Алдровавди но аановед на 
своето правителство е предложил на и-р 
председателя г. Огамболийски официална 
покана :ш участието на България в меж
ду народи <и а конференция в Генуа, която 
се открива прев и-ц Март и която ще раз
гледа стонанск то и финансово положение 
на Европа.

СОФИЯ 20 ян. Съобщават от Же
нева: секрегарията на обществото на на
родите уведоми тракийския върх. кими-, 
тет, както и оня на македонските благо
творителни братства, че в най-скоро вре
ме се очаква и разрещението в благо
приятна смисъл завржщанието на всич
ки бежанци в Македония и Тракия по 
своите
вите, които имат тези земи да прило
жат клаузата за покровителствуване на 
малцинствата.

БУКУРЕЩ, 20 януари. Министерската 
крива се наостри. Таке Иоиеглву ее 
вч-р* в канарата и ярочетс деклврацидта.

Общинския ежит •
тс см на 18 того вечерта 

се зииима м с общ 
атжр.

Доклад п. кмета г. Фгв- 
чев.

Той каза, ме по ред армми- 
ни общинския геатжр ие е 
могжл да размие задоволител
на дейност Функционира мече 
10 месеци и до сега 
падат с^двроо по 2 предстам-

Нарил
$»--==г=^ У

нотки шш« км*
ММРиенски клон

« на ваинтересоадните, че 
-ма Вармемсмата Земпедепчееиа 

Кайма, чпмирмгямо са отмритн от 16 т. «. *а
787—3—V

“У се

ма
1921 гол,

Ряяяодяге няпрааем м грдд- 
ския общ. театяр са: 55,007 
лема за поп рамка иа зида ,Съ- 

.* 79,858 за други 
вещи м гжрдероО, заплати иа 
персонала 436,736 лема ми 
всичко 571,702 лема разход.

са всичко до 
т. *г. 75 предегаиле

еяп
‘Господни 4>. П. БЕЙКЖР. Агент 

Ляоил в Варна, ежббщяив на Интервсуюшнге с*- чс той
рюполага С:

на Английския

«88 м»си га» (ружжиска) Да ЯМ.
4 466 чтитит г»» ИИЯ, 01

107989
I♦*

<№ маем бензин. 
МВР тепащи. бенвин.

*?1 които е подучен доход 
лов Дефицит 483,713 ям.I

*м
406, 424 лема са изхарчении ас
за пристройка наАжскм,

иеобюинтенн и снясейн от заседналия параход .Лнге4 
ликм'Сяматракн* и моли желаюшиге ла таадиг офер
ти А; СН писмено до.самия него, в канцеларията му. на 
улица .Охридска V бивш хоЛл .Италия*. I етаж. М 4.

тжр а приморската градина
Всичко общината е изхарчи

ла за трупату, за поправка иа 
зала .Съединение* в Летния 
театър 869,896 лева.

Изказаха се след това всич-ГЕРМАНСКА КЪЩА ЯШЙ
ват «8 ВОКЕНФУС ^

км групи н доминира ще име
ние остана общ. театър да 
остане и за напред да функ
ционира не с субсидия, а 
артистите да бждлт общ. чи
новници. Размера на бюджета 
на теггра ще се определи след 
като избраната комисия се 
срещне с бившия режиейор г. 
Бъчваров и го поиоли да 
приеме наново длъжността си.

ум. мЩцц|1чаж>»—** »• -'—из■ ••
I, Гб|ипи-ИМИ»у|

М ММЧКЯ ГФрММФМЙ

-4—;

» маипиюате лотдщятя зо »он-
. тат" °б,в,ва че 8 събота

ДД еяВиаВяЯдИ I ДИИ 21 януарий. 3|; ч сп
Кй^^оеннияклуб ше се извърши оавпрояажба 
ра Останалите от лотарията препмети. Препметите 
<Як от различен .рои и интересуват всекнго. Разпро
дажбата ше бЪИе. по вжзможиост.'на групи.

От Кояитета.

г. - > ■ . » а'» ь. I

Дамжт м Рамяеяя. Вжя-
реки неблагоприятното време 
мина безшумно. Пред учащите 
се сутринта бе говорено вър
ху значението па Раковски, а
след обед в Дев гимназия бе
дадена безплатна забава за
учащи и родителя.

( Министерския съвет е яз-I тим ПАЗАР пш менил чл. 5 от закона за на
роилия заем гака: първото 
теглене ще стане на първотв 
6 месечие 1923 година месец

ИМА «мкчмгмма жутаии ипо1«тшт1 
Мойомето. Кипи*- м

прали падежа на купона на 
същото шесмесечяе; чл. 9 в 
смисъл, че купоните с иасгъ-

«ИМФ м штт* посгютт.
________ б«6—1Д--14____________ _

пил падеж както и погасената
облигация със премията се
приемат за изплащам им да
нъци а др. държ. задълже
ния, които длфжаиата събира.Ново!Ново!

огнища, като се заставят държа-'Прв фабричвта бивш . Зароиоста - на Яни Г. 
ЯИВВ* Пристигнаха прочутите вкусно-пивки 
Т.^Пааарвчтсни бели н червени вина, които 
«о иачество и йена сж без конкуренция Сж 
А» ии* приготвени с специална изработка по 
■вПучМ на прааоннцн разни фини ликйори. 

«аркути, коняци, иастики и ор.

- Днес а .Лжржавиия Вя*
излезе укл», с ко*то се сж-
общш, че леялт 19 феяруя- 
рн* е определен зе селско о* 
щик» избори • цялото цар
ство, тай ото ш до.

8ВВ М- Г(667-12-15
* фИракета ня Дшятр Стоя
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аГ4 ' * „ВАРНЕНСКА ПОЩА“

ПАРИЖ, 19 Януари. Съветския пред
ставител в Лондон е съобщил, че Мос
ковското правителство е приело- пока
ната да присъствува на конференцията 
в •Генуа, за където ще заминат комиса I 
рите Чичерин и Луначарски, за да пред
ставляват Съветското правителство.

РИМ, 18 януарий. Съобщават от Индия: 
според едно официално съобщение, племето 
Молла през време на възстанието е дало 
2500 убити и 5500 пленници.

*■**>■ фя Влияя е избухнала 
експлоаап, жертва на 
са станели 4 луГ,нти н двама 
тежко ранетц Започнато е 
следете за установяване при
чините нд експлозията.

е която нека нодврепата на нарлавента та 
гласуване избирателния закон и закона .«а 

'бюджета. С голяно болшинство —190 срещу 
81 гласа каваратл е отказала своето доверие 
на новия кабинет. След това Таке Ионеску 
подаде оставката са на крала, която биде 
приета.

ЦАРИГРАД, 19 януарий. М-ра на финан- 
сиите в Рнгора си подаде оставиата, 
биде приета от народното събрание,

БУКУРЕЩ. ,20 януари, (бжраа) Новия 
кабинет биде ежетавен от либералната 
партия при следния ежетав: м-р председа
тел И м-р на войната Братияио м-р иа ажн 
шиите работи Виитила, а р на индустрията 
Сху, м-р иа народната просвета и времен
но на тжрговията Ангелеску, м-р на вемле 
делието Коистантииесиу, м-р иа вероизпо
веданията и врем. упр. обществените ра 
боти Баиу,, м-р на труда Мжозеску, м-р иа 
правоеждието Торгску, м-р иа Бесарабия 
Ннгулец, м-р ка Букоаииа Нестор, м-р на 
малцинствата Витреро, м-р иа ежобщенията 
Мосоку и м-р на Трансилвания Козма.

ПАРИЖ 19 ян. Съобщават от Ир
ландия: вреиецното правителство издаде 
прокламация към чиновниците, с която 
ги подканя да продължат работата си. 
10 баталиона англ. воииици напуснаха 
Ирландия.

ПАРИЖ, 19 януарий. Съединените Щати 
са* поканени да участвуват в конференцйята 
в Генуа.

КОЯТО

ПрЯХОДа от генералната ре
петиция на забавата на Девн-
ческата гимназия ще бжле в
полза на инвалидите.

Летмстм тиф В Попово. 
Сжобщамт як от Попово: от 
известно време в големото се 

■лфлум петнист 
Вече има десетки случаи 

Селото С обявено за заоазеню 
от пстф|ст тиф.

Окол. лекар Д-р Мих. По 
■ов при изплдиение на счу 
жебиия си джлг се е заразил 
от тиф и сега е на лечение в 
Попово.

КОЯТО

ло
ткф.

ЛОНДОН, 19 януарий. Английската власт 
в Ирландия, която притежава най-големия 
замък в Дублин от 7 столетия го е предала 
тържествено ,на временното правителство на 
Ирландия^

ЦАРИГРАД 19 ян. Съобщават от Ме- 
синз: н Сицилия вследствие на дъждо
вете се е подринала почвата и целия 
град Сан Фрателло е потънал на една 
дълбочина 90 метра. Жертви до сега не
известни. Загубите възлизат на милиони 
итал. лири. Потъналата земя има шири
на 600 и дължина 300 метра. Градът е 
бил търговски център. Загубите от то
ва откъртване на земя са грамадни в чо
вешки жертви и материали.

ЛОНДОН, 18 януарий. Л. Жорж прие 
вчера митрополит Мипетий, който е избран 

латриару в Цариград. Л. Жорж 
е конферирал с митрополита вжрду 
жението на гръцкото население в неосвоба- 
дените земи.

ПАРИЖ, 19 януари. Съобщават от Лондон, 
че телеграфния кабел от Европа за Америка е 
нападнат от морски чудовища и на много места 
е повреден от чудовищни акталоди. в борбата 
участвували и китовете. Кабела • изместен От 
гигантската сила на морските великани.

ч
На 18 тото е измерен чо- 

■ешки труп в двора на Мех
мед Хаджи Асанов в с. Ксж- 
Тепа Прртлдлйско. От 
"СТО Следствие се уъаза. ч^ 
ЗРЪтьят е Ибрям Алиев от 
с. Таушаи Козлуджа, Шумен
ско, който от джлги години 
с бил слуга е Хаджи А са нов 
а който заедно с други двама 
слуги — Роджеб Хамзов и 
Ахмед (?) от с. Туруджа, Шу
менско през яреме на пжрвия 
сяег сж изчезнали. Предпола
га се

заведе-

че последните 
след като са извжршнли убий
ството, заровили трупа в плев- 

/ иика на своя госп^дат н из
чезнали. Не след бжлго обаче, 
именно ма 16 того селеските

за вселенски
ПАРИЖ, 19 януарий. Германия е плати- 

сряда, 51 милиона златни марии. Съща-
нучета яамжккаля почти раз пол са

ла в
та сума ще требва да се плаща всеки 10 
деня.

ломилия « и изгризан труп
■ двора иа Халки Хлсаноя. 
Убийците не са заловени. Цел 
и убийството неизвестна.

БЕРЛИН, 19 януари. Германския печат следи 
с голем интерес държавния съд по съденето на 
Радославовия кабинет в София: Всички 
вестници отбелезват. че този държавен съд бил 
един груб акт на политическо отмъщение, 
и една ориенталска хитрина да се правят 
очи на съглашението. Целата германска преса 
следи («ботата на държавния съд, като заклю
чава, че обвиненията са съставени, за да се да
де доказателства на съглашението, че връзките 
между Германия и България са скъсани вече.

ВврИбйЦЯ непременно вижте 
остята серия от Царят на Цир 
ка, която ее дава в 
Прошек, от която ще 
«те целата драма на Еди Поло

Д-М .Ияломрдие- 
Своята голяма благодарност на 
следрюците лица: П. Вергнев 
4 чифта чехли, семейство Ка- 
рвбятяк 1 обед.

кинема
заклю-

немски

<както
мили 4

БУКУРЕЩ, 20 януарий. На много жеста 
в Украйна се намират болшевишки части съ
ставени от китайци, поради многото случаи 
на неподчинение на населението и национал
ните войски,

изказва

г-жа Фроса 
Караджова 200 лв., варя. общ. 
6 кола джрва и 200 
семейство Г1 Рахнев 2оО лв. 
ав един обед на сираците 50 л. 
Г-жа Матей Недкова

зелки, Ж;

Варненска Трудова Задруга ЦАРИГРАД, 18 януарий. След раз тур 
нето на конференцията в Кан. Гунарнс зами 
на за Лондон, за 
15 милиона

ва
подари

5 чифта чорапи за смрците. 
Предмети, които Обявление да сключи един втм от 

лири стерлинги.
подари

.Червен кржет: 120 фланели, 
130 чифта чорапи, 50 прес
тилки, 25 ризи, 25 елечета и 
20 фусти.

АТИНА, 19 януарий. Гръцко комюнике 
По ескишедирския фронт 
ско отделение от 30 конника се

№ 21

Варна, 4 януарий 1922 едно неприятел 
помъчи да

напредне с. и. от ^амидие, но биде отбпъс 
нато. Усилени

юд.
борса В управлението на Варненската Тру

дова Задруга, има вакантни 
5 за уредници и 5 за готвачи,

-КЛМ6И0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
• Софнд, 20 Януарий 1922 гоа. аеропланни разузнавания.длъжности:

Швейцария 
Ню-Йорк . 
Лондон . . 
Париж .

. .Италия . 
.Цариград . . 
Ромжния . . 
Германия . . 
Прага .
Виена

с запла-
та и дооавъчно възнаграждение на таб
лицата за заплатите на 
жители, облекло и

ЦАРИГРАД 19 януарий. Кемапнстио ко
мюнике. Неприятелът изгори некопно сел4 
По протяжение на фронта Ески-Шехмр « 
сбпженадме с разузнавателни отделен* По 
останалата част на фронта нищо за отбелет 
ване.

640 • 
1240 — 
655 — 
-9380

642-50 
1245 - - 
658— държавните слу-

храна.

От Управлението на Задругата.
941-

Ь08-1.179-1 260 - 26150• .. 1 82 185 ь« № : : 22-
ЙОдписната пг з Народния за ■

<м 40 сега ВА/рви добре.
Народ, и 3/ >мЛед. банки са | 

натоварени да отгрият креди г ! 
На частните б» шии и акционерни ' 
А ва срещу размена на запн 
Сан" облиг® 1ии от заема. ■ свиква през м-ц Март.

■Югославия 
Канада . . БРАВИ М ПАНТИ АНГР0ПДТ11 

ГВОЗДЕЯ и ГВОЗДЕЙЧЕТД 
ГРШВЖИ МИН ширини гиди зв ажрво

ЧЧ*>у
"» *«иаис«итв 

Ч- . "рвтвл окржжно
иржиии учреждения, 
шновницк желаят

т «I*. заем да 
“отпусне маис, иойто ще 

. оддржа • продлджеиие на 
"виоли* месеци.

ч , е . из 
до всички О С<797-2-5

КОИТО
яа запишат

Рим"АПаИп^ 9 уари- с*общ«||ат о 
Рчм. Папата страда от бронхитов к
тар, температура над д9141ои6ли*'
нит» до вето се опасяват ааашАРт. и

Тютюнев»
пялата стра
“ИЛ КГР- < -поред
Фвиан М-в 

,м*адя е оф

Иван Хр. Шотов — Варна•Т0 производство в 
на вжзлиза иа 25 

сведения на 
о за »жтр. Чонсу- 
'•делен 44 мм.

Магазин .Киаитчи Аидрея*.

Мтаи.,Ли"-1
'**» -

ш'-"Лй


