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ВДРИ6МСКД
ПРИ ФАБРИКАТА
Г* бйвЦГ -•Зарокоста* на'

ЯНИ г. цокдто
пристигнаха прочутите вкусно-пивки Т.-Пазар- 
джиски бели и червени вина. които по качест
во и йена сж без конкуренция. Сжшо има при
готвени с специална изработка по случай на 
праздниии разни ф^ни ликйори. вермути, ко
няци. мастики и пр. Цени най-износии.

поиш
Ши» МА» Ь 121. ЕЖЕ11ЕВЕЯ ИВФОРНДВИОВЕН ВЕСТНИК Кшш ш» Ь 229.

зз 6 нгса» 100
1НС лсвя. Обаапеняя! по !'50 ле. вмцмкси ,у
I 60 лева. ~;_гриставеки м 1 лев на дума.

та е^яа гсшпа
|6»7 -13—1&|л«м : за 3 места

—3* ПОЛОЖЕНИЕТО. N ХРОНИКАГ-ца МИРЯ КЛИМЯТИЯНОВЯ

Г-н ИВЯН КЯРИДОВ 1
(Телеграфни и телефонни сжобщеиия)

СОФИЯ, 21 януарий. Атинското пра
вителство публикува кралски Декрет, с 
ксйто се уволняват от военна служба 
всички младежи от Тргкия. \

РИМ, 19 януари. Съобща
ват от Берлин I Вирт, минис
тър председателя, съобщи 
иа индустриалците и тър
говците, че за пръв път ще 
има случай Германии да пре- 
гоиари с другите народи в 
Генуа на равни начала.

ПАРИЖ, 20 януарий. Всички големи ор
гани изказват доверие на правителството, че 
то ще изпжлни вжзложената му мисия. М-р 
председателя Погнкаре е избрал правия пжт, 
който ще следва Франция в политиката си 
която тя следва цяло столетие. Като джр 
жавен мжж е положил всичките си усилия 
за преуспевайе на отечеството си. Германия 
тряба да плати, защото германския народ е 
солидарен за изплащането. Всички французин 
в-ци изтжкват; че правителствената политика 
ще бжде политика на твжрдоста.

РИМ, 19 инуари. Итапиии- 
сното правителство прави 
големр приготовления в Ге
нуа по случай близкото сви
кване на конференцията. О- 
чанват се 300 души корес
понденти на вестници да 
присътствува^.

ЛОНДОН, 19 януарий. Меродавния 
в к „Т^ймс“ пише, че политиката на По- 
анкаре е политика за защита на фран- 
цузюгге- интереси.

Белгийските вестници подджржат По- 
анкаре с силно задоволство и единодуш
но удобряват неговата политика

ПАРИЖ, 20 януарий. Сжобщават от 
Берлин: Министерската декларация на По 
анкаре пред камарата предизвика големи 
коментарии в Берлинския печат. Вестници
те на леяите партии признават умната по
литика на Поаикаре, по-големата част от 
десиик печат намира политиката иа Поаи- 
каре унищожителна за Германия.

ЦАРИГРАД,\21 януари. Съобщават от 
Лондон: Тук се очаква пристигането на 
Гунарис за сключването на 15 килиоиа 
лирн стерлинги заек. Вирна се. че наема 
ще се осжщеЬтви, но с тона не ще се под
помогне на икономическата политика на 
Ржрцвя, защото повече от в милиона лири 
Гмрцмм дмлмем на английските банкери в

оце се аемчеат иа 22 т. 
мрази са. .Петка' а Ва
ще се приемат в краха Настоящето заменя || 

угнети покани 
817 2-2

м. 11 ч< 
рна. По

аса пр п.1 М-р Тошо* придружен отпи
щаба заминали за сей. Бжлга 
рия по агитации за заш 
добровг лци в армията.

ЕВАНГЕЛИСТИТЕ • Бялга-
рия ще имат конгрес от 20 де 
2 4 април т. г. я гр. Хасково

Църковния събор ще се от
крие идущия четаъртяк • 
родното ежбряиие с водосвет.

От печалбите НЯ войната са
ПОСТЖПИЛЯ 8 ДАрЖЯВ. СЪкрОВВ- 
ше 220 милиона лем.

здравленията

гарол
Варна. София

СгКОБЩЕ НИ Е 
Ьрини липи и 1шшсш1 Зшмништ ! и
„йсикурациопи дженерали

Т риест Венеция“
ав)

Известява иа интересующите се. че ще продава 
ме публичен т*рт

•.СтФЙШ" |||(н Ьдмшп нрши !Ш|к1|.
Днес се произвеждат общ.

избори н Ос. Пааар, идущата
неделя в Чирпан, а м 5 Л •
Шумен.ЦНН ПАРАХОД №ПЕ1 ..АНГЕЛИНИ"

Напролет ■ Мвлаяооеизхвърлен иа брега до с. Аладжа манастир - Вар 
чеисио парахода ще се предаде изцрло с асичми 
ветре шии части — тай каито ся е. Тжрга ще се 
оапм иа 30 Януарий. 10 часа преди пладне в

ва един конгрес ма балканска-
, те тжргот ци. Ще участва а 6ъ- 

лгария. Ще бждат разменена
мисли по пжтищата, пощите а 
телеграфите. Ще бате повдиг
нат а вжпроса 'за (моркторив- 
те задължения.

пешщоиме то иа агенцията.
ТрлОиимте кинма и поеммнте условия метат да 

м видят осеня ден а час в пемещеиаето на сдща 
та агенции. 1алег аа участва а тарга 10* • а брей

борса
кальио сключени зделки

Софвя. 21 ЯауарзЯ 1023 гва.

Тжрговсхо Дкц. Д-во „Исшошши" Вярна. Швейцария 
Ню-Йорк . . 
Лондон . . 
Париж . 
Италия . . 
Цариград 
Ромжиня 
Гермаиия . - 
Прага . . .
Виена 
Б.-Пеща

639-- 
1230 - 
660—

640 — 
1247-—
661 -IПОНАН-А
9160Управителния ежвет на Тжрговското Акционерно 

Дружество „Искокашвели“ в Варна, кани Господа 
Акционерите на сжшото дружество да приежтетву 
ват на извжнрелнЪ обшо ежбрание, което ше се 

на 29 тото, 10 часа пр- пл. в дружествения 
ул. „Мвлка-Тжрговска“, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

92;-
п*-
7570

261-
7680

263Гм190
ежетои
магазин. Белгия

Югославия.
Канала . . —I-

Видоизменение на чл. 21 на дружествения устав. 
Ако ежбранието не се ежетои на горната дата 

по неявяване на постатжчно акционери, то се отлага 
за следуюшия неделен ден. в сжшото време и место 
при сжшия дневен ред и ше се счита за редовно 
колкото и акционери да се явят.

гр. Варна. 21 януари 1922 година.

1т управителния ежвет.

Приятно НЯ • да слобщщм 
че симпатичната гослоз 
Пенка Стоянова Дръдкева се 
е сгодила с 
приятел Мичман 1-А ранг Гео
ргиев Койчо.

Да им е ч.егито.
Смазал. Днес ■ 3 часа под. 

обед. в салона „Църковея 
дом“ Руския общественик Н. 
Рутковски ще говори ва тема: 
.Достоевски като хрветаяш 
и съвременното християнство1.

Сказката ще се предшест- 
вува от духовен концерт. Ще 
се застъпят твжрде интересни 
мисли.

Вход свободен ват всичка. 
Кани се особно янтелегеицвата.

Купен е нов ремармйор уо 
Черо-море, който ще обслуж
ва пристанищата. Месемирия, 
Анхиало, Бургас. Созспод 1 
Ахтопол.

Тази вечер в 7 часа в
салона на офиц. Сжбрянве. 
бжлгар. дружество •Червея 
кръст“ (вари. клон) дава Сво-

ог лачен

821-1-1

БЖЛГАРСКА ЗЕМЛЕДЕЛЧЕСКА БАНКА
ВАРНЕНСКИ КЛОН.■и.

Сжобщаеа се ма мимтсресованите, че 
пвмтт иа Варненската Земледелческа 
Баяна, специално са открити от 16 т. м. аа

7*7—4—6подписката иа
*чГ НАРОДНИЯ ЗАЕМ. 1Я

ЕЛЕКТРОМЕРИ
М градската електрическа инсталация при

Н. Хр. Ючорионски, Акционерно Д-во
Дммет се и срешу изплашения в срокове с томбола, пра особна яод- 

браяв програма.I —2—;



г

Д-во „Палестина"
1 1В-1ВМ яг *****Лондон. Повече от 

употребени да военни доставки ат аигл 
фабрики и останал!те ще се унг(Ат 
военни иатермя.г'. к««го ще бмат кувсви
иакмв>чите.1Во от димна, меявямв* нтти 
е 1 лн|<а «нерлиш» яе щ«- |Л1ааяп П**Я“

.. ЯЩГЩ1Ш< и иркт. 
у-щ* ще влезе в сила ог иду
щата учебна :одина

От 21 Т. ■ д-во ,11 Сла
вейков' по.г п в и редовият* 
ежеседмични реферати.

Учтелспм нурсояе С омел 
■а новата учебна програма <а 
Яжрвоиачалннге училища вар 

окржжна училищна 
инспекция открива ог 23 тчго 
три курса: по расуване с рж 

— г. Курочкмн. по мо
делираме с ржководитхл г. К. 
Тодоров, по картонаж с рж
«оводител г Радослав Петров 

Учвтедше. които ще посс 
шават курсовете са заджлже 
нн да водят полудневни инч 
хля.

Хангарите в]| Русе които 
наскоро ще почнат да се строят 
ШС бждаг нжрху площ 1»0 ма 
70 метра.

Пра Бжлгарсмия Червен-
НрлСТ" е образуван комитет, 
аа солидарна и общсствеиа>н
тена.

ПОНАН-А
чл. чл. 184 и 1<6 от тжргоискищ адиои „№

бито годишно СлЛ(Швме. котя* Ше се
ЩЬ Р.-

на третс~о
ш » фмфуяфи* 1922 г- дина в шил» на

ьу*. 9 чала преди овея. с следниякин» и|1виитс.1сти*>

А ГИНА. 20 януари. Вестивните оп
ровергават новин -.та разпростра 
от английските вестници.'според които 
Лорд Кър;;он бил предложил изпраз
ването на Смирна ог Гърч 
вина била лишена от велкапо осно
вание.

дневен ред:
1 Л<жт»1 ша Управителния и Проверете*» САветм■е иск та
2. Иадгаея—е и одобрение яд годишмяея XI

» Прояе-а хюоо*
лалш ежвегя, длрекгзрд и кае дера да деловоивтвого м
шпктв тв за 1921 година,

ма чи. чл. 20. 21, П ш » от друшапвсА И
Тази по- «СПЯА

4 Удооренве покупката на 
и дружеството, направено от Управителния ежает;

V 1ласувлве батдже: на дружеството да 1922 година; 
ь Н «биране нов Проверителен ежвет;
1а правоучастие в ежбрапмето акциите се депомрват ■ 

*жа:д еа дружеството и клочовгте на 1>жлг»рската Народна 
а Землслеагкл Ьавап срещт удостоверения издадена от сж 
щмте Деп хираниа на акции и тждномощия се преяратяват 
едта чл, п;еди огкрмваие на ежбранието (чл. 15 от усгяаа).

Ако ежбраавего не се сжсюи ва 5 II. 1922 год. оо ве 
■, едстамно иужднея кавмгал (*« сжглвсно чл. !вв ОТ Тжр 
заь>>а) сж -раннето се отлага на 12 М 1922 година.

я имот )• кантора

ПЯРИЖ, 20 януартщ Сеех прочитането 
на министерска:] хеширащи в камарата хе 
путатите гласували ховерее аа кабинета с 
434 срещу 85 гиаса

1

М0СКВН, 19 «нуариа. Радио. Работниче
ското събрание протестира иротии замина
ването на Ленин в странство. Комисари иа

- Ущакктшнк Сают

БАЛАНС
1921 гадна

;: мтва ямщвжншните работи в еаио комюнике до ве-Финансовото м-во гжпбщз-I 1000000-
22197а

лЗШ- 
1330143 4П 
Лиша -

лъг* 
.'юртТг*. 
Иияпк 
Телмща с,нв
Сгпни м ■/.

ва, че закона м тжргоескн-е , Чата ЗаЯВЯ&а, Ч€ руОГОТЗ СККТОЮ Щ2МТея 
книги ще претжрпи изменение 
■ предстоящата сесия на нар I
цжбрани*. Измененията са — | ЛрО*ТСЛС1С^ СГрЗНА КОЯТО ШрОвуОО 9рСЗ ЛфФ-

кииги ще ос- 
дневсик. ко-

ееасрпсп фши: *•
ство ще гледа ма като м к- I

Срочни и бсзсроч. аа»
гоне...............

кревиIорни сметни
1*0

юбоетм
<■

Ьвдмткгмм сметни 13074иа термтортзяджлжителните 
тркиат инвентар, 
парна и главна. Партидната ще 
се изхвжрли. Свободните вро 
фисии ще водят заджлжително 
иаржчняк и касова книга. Ии- рДНО 0, 40 вЛк?П<

за
«1 тества I:

РИМ. 20 ин (официални) Положе
нието на Паната се т оп. Колстати-

ярощес се
мкт.!»» I-.р»чн«« . «.си; разпространява п лесното крило Па- 
Г" ! пата Ч*"Р* "«»* ■ безс*«е. В Н'|,
ря и фрязйори. пжрвоаепенй ЧЯСа Му ОМД0 ■ОДН0С0ОО ПрМЧаСТИ0

най тлрж0сто0во.

915^65
■очп

Л»ивти м («у (ох. 
Печалба м 19М гхж.

4051 а 1Пр
49*0 -

Иротесгна и с1
рлмвпен* 37Л70

1 }г
074

гостялници. хотели, зжболека- 
ря, пжрвосгепенни кафенета и 
бирарии, ще водят наржчник и 
касова, адвокати, лекари мед. 
■ ветеринарни, архитекти и 
живописци, акушерки, издате
ля на вестници, книги я сян 
самия, фелдшери и пр

Освобождават се ог водене 
тдргва. книги дребяиге «аа- 
ятчви, конто сами влагат своя 
труд в изработка на 
алн, продавача на сгоа1 в ба 
рака. селски кржчмари и ка 
феджии амбулантни тжрггшаи, 
файгондж «и. каруцари, 
ри ■ др.

1
РАВМОСМСТКР, ЗПГУВИ и ЛЕЧЛЛВМ

МГУМ и 1121 гкдкмритрад: По исияето из ангорското правител
ство Ьнвер Паша е арестуван от съветските 
пласта и откарай до амадоасната г;
ДП бмде аредадеп ва иацвовалиото 
вителство, което от саоа 
Хи и взмева иа отечеството.

илдага О»

Нлев Ш- 4КНМграница, за Комл-имрошп
1Ь*« тиЗм# прави 

страна ще го сж
ят
В*]

бп в! С1МП • - у)
1‘МЛТШИ (ХК1 . - I

Вд ниграж(епие па Прм- 
верятелпиа ежвп

В*-, аиоргп 
ц»н>1 ■

(дтуби от брак V мп ни 
петгтар - -

Лвсм (л а тепа пжрку 
ааосгще

Дая&пи и берпи
Чмета пеиаЖа 23ВООО в.
I ретерпев фонд
3*', фоях пгхрАжна бед

ни учениш!
5*/, тащтнеми чярмви г 

сжпп
(•/, литиеви нроперит

.)•„ 1 аитиемн персонала
1В», .шля хем т в*ртл 

| 10Г'ТХМ1 да.
I Мехелпм вегатд» |Ч22 г. ВДО -

Ц-тащтз —

«Л -магери-
м «а-

ПАРИЖ. 20 аауарщ. Сжобамва 
Цариград,- Ангорския

2175КЯ
т от

1ММ 10печат възлага 
големи надежди на новото французко 
правите.1С(в > на че.чо с Поанкаре 
то иска да нодпомогне иа 
ционалистическа

6*737 П 
ЗХЛЬ --101КЗ-

76360 -, кое 
турската на- 

Дауза. Поанкаре и 
. н* телата е подпо-

гал френско турската спо годба

Г1шшит1игмита
I ГМШ ■ Г8831ШП1 
1 гти! иш ■1ри1в 
] Щ1311ЖН9

714Ц -

11900 -
като предс0Д21ел :дю -

Т140—

«.»>*• -
Нии I». 1|тм - | АНГЕЛ КАШ - ВАРНА

I ^ГРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
.Г* с г' ?^®ИпИРв.НА. ГПЗОЛ (НПФП. 

‘ ЧЛШЯ. БЕНЗИН И ДР
_СОИ РОМАНСКА КАМЕННА. 32 120

Магазин .Киха чн Ашрег- г
Лирпстор: Е. Дти.

ДОКЛАДЕмпяш Ьтш на Проверителни
лХС Пр°“1 Д-° -0™-

>- - « >*—
-■ осщ^^*иа«!.

1 тк-тг гои».
* сто»——" -

2 >ПРЗ.НТ6К»И,

Р'“ТГ -РУ«ст«в,. “
• I одишяня А«ланс и гтггп м

■т Упр“ > «С-"КО”*!*»» ОТ Я1С ■ С6
мл-втните

«»*< и514-_ «1П0СТ56 еюмрпе
ви Мтавкии ка «и гитст,

*!'■ I « европейски
б кюрчаян

!*• -Кама Пресики, 3 КОПИРНИ КНИГИ
агаомемяп■»|*ПИ№ш шик.

с добра препоржкг. гкреи 
рввота при някоя тж^тов- 
оса кантора кснадюаоне^ 
ска бенка 
квопвраин*. Справка ре-

в
— улииа Цар-Борис № 3.

яЪчм.
ГУ*Я " Печалбв. тсо*
I? М У**В*ш* сж

*• Хм»* А(
Ви поднася»<книги. 

Годишния баланс 
н пасив 2,185 .107»
218000Счетоводното бюоо

- и гтриеча ла таважд, и
л,

на ги в 2^2*307»^
СЖПАГ Ич.“2ЛН,,в Ла Уверитеежвег за разпреде тенис ~иг

«гговорност г

Дружество или
ЧЛИ НСИЧКО

* Предлагаме Ви
на > правигг.тняя
поболите от —...

гжрговски книги сж гласно

- — ГГСт?за
~-и«ва в кооилното ателие на м

гИбШамаго управление <аЛ ^ихов- До I
^вЬ-2^3 ^ЦГЮ'М

касиера з«делата какак
се по- | й ига*I Проверителен ежвег:

*
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ПРИ ФАБРИКАТА
бивш -Зарокоста“ на

ЯНИ г. цокято
приетиг 'аха прочутите вкусно-пивки Т.-Пазар- 
.1-кисни ели и червени вина. които по качест

вена сж без конкуренция. Сжшо има при- 
готвени с специална изработка по случай на 
празаниии разни фини ликйори. вермути, ко
няци. мастики и пр. —'’ Цени най-износии.

ю и

ИГО тикваш. ЕЖЕДНЕВЕН ННФОРНЙЦЙОЙЕЯ ВЕСТНИК Р№«П ТИНЯ 8) Е.
Маяввмт I
и I» мега а 100

•&о .тя», 
п 3 «спи'

Обяажияя! по |-.т
<ггаас»и по I лев ня _

■-* е дял и .йия 
леи. 14 *

3 . 1 Ь

ШГАКШ ЗЕПЛЕДЕЛЧЕСКЯ БАНКА ПОЛОЖЕНИЕТО I Норомня стоиимоюя
ВАРНЕНСКИ КЛОН им.•>

Правителството поляко от 
желанието да напера средст
ва та едно запалване ва валу
тата от спадане н за да засяна 

I чрет < средства пропиел- 
В ’ София I сЛото ,.тши да сключа едва 

• чатрешеа заем с 6'4% лвтаа 
Това решение ка преиител- 

стмото сс тури а пилите 
от 16 тото, откегато е опера
та подписката за заема. Всич
ка длржаана финансова в вре-

(Телеграфи, и телефонни ежобщеимя)Съобщава се на заинтересованите, не 
“ита^ на Варненската Земледелческа 
>аима, специално са открити от 16 т. м. за

подписката иа

«Т НАРОДНИЯ ЗАЕМ.

СОФИЯ, 23 януарий. Подписката по на
родния зает в провинцията в клоновете на 
бжпг. Народна Вайка,

I вжзпиза на 9 тилиона лева,
Подписката проджпжава и правителството 

! умолява всички частни банки, дружества тжр 
\ говски фирми да побжрзат с вписваие суми 
I за заема. На всички чиновници ще бждат от- 
! пуснати аванс срещу записани суми за народ- 
| ния заем. До сега подписката в цялото Цар

ство вжрви добре.

кдкто и

ОБЯВЛЕНИЕ
Господин Ф, II. БЕЙКЖР. Агент ча Аш-п-йени. 

Ллона в Варна. сжоОшаяа на кнтмргсующит* чг т,.н 
разполага с:

дштнн учреждения в страивтв688 каси гав (румжнека)
| 4400 тенекии гав

16 каси беивии.
560 теиеиии беивии.

18 мрела
8800 броя. едреем джекн, 

веобезмитеви и спасени от заседналия параход .Анге- 
лака Саиатраив* н моли желающите да подалаг офер
тите си писмено до самия него. в канцеларията му. на 
улица .Охридска*, бввш хотел .Италия*, I етаж, № -4.

я издадоха по? и разгласа 
разпръснати вред населението 
кей широко Взети са мерси 
щото този заем да се полуди- 
ризира всред широките народ-

Iм я

73

I»• X
РИМ 23 ян. Папа Венедикт XIV вче

ра в 6 часа сутринта почина.
Италианското правителство взе -мер

ки незабавното свикбане на ежбор от 
кардинали за избиране нов Папа. 
се, че около този избор стават големи 
състезания не само. между кардиналите 
в Италия, 
страни.

ПИ
Трябва да се очаква, че сел

ското население, една голяма
част от което се доста обо-

1 гатя през годвиите след воА* 
ката ше внесе една чист от 
печалбите си в народната хва
на, като спомогне, щото под*

У нае

I АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНО БЮРО Р писката за иа родния заем да
на архитект Аитон Франт (ул. .Мария Луи 

• Нй 11 в кантората на Никола Сланков).
:6кжв вид 
лията

бъде покрита.
В случая се касае ви

но и в разните католически
помощ иа дъряшвятя,Изработва планова и ржковоли все 

постройки в града и в
477—7—9

ще бъде добре отплатени вБУКУРЕЩ, 22-й Януари. Заминал е 
през Солун за. Букурещ- н-ка на Гржц. 
Генерален Щаб Генерал Дусманис наче 
ло с една военна мисия за кржщчване 
малкия принц Михаил.

В политическите среди се вярва оти
ването на Генерал) е с цел за подпис
ване на една военна конвенция между 

.Гърция и Ромжния.
БУКУРЕЩ, 22 янтари. Тия дни ге- 

нерат Христеску, н-к на генералния 
щаб, ше замине за Белград за склю
чване военна конвенция с Югославия. 
Когато крал Александжр е бил в Бу
курещ, този вжпрос е бил обсъден и 
било п^стгнато сжгласие.

ПАРИЖ, 22 Януарий. Председателя на 
украйнската сжв. република Д-р Кр. Раков 
ски ще предприеме пътуване в пжрвите дни 

| на февруарий за Прага за сключване ма един 
| тжрговски договор между Чехия и ежвекка 
! Русия.

ома елноиремеиио ще спомогне •
тези трудни времена но ято 
преживява страната ян в фи
нансово отношение.

Вън от прямата цел дя са 
посрещнат належаща държав
ни нужди, но по-заможвото 
съзнателно гражданство от 
града я селото с участието са 
в подписката ще може да дядо

ДиГигои тошнГ пипер, домати и кра
ставици в/големи масле

ни мрели нв иело и по части «предлага колониял-
инв магазин „Стоян Даулов** Шумен, м _| ?

Счетоводното бюро
е открито и приема да завежда и води редовно и 
чисто всички тжрговски книги сжгласно новия за 
кон, сжшо дава упжтвания на кржчмари и др. как 
да си водят наржчник-клеовата книга. Бюрото се по 
мешам в мобилното ателие на Михал Михов, до 
вкиивнвтв управление.

да демонстрира едно за< 
ще и окрепваще в финансово 
отношение положение на стра
ната.

Мека не се забрава, че вън 
от материалната страна на въ
проса. вътрешния заем ще вма 
и един годем политическа' 
ефект.

Той ще докаже, че блип-ар- 
ски» народ е един жизнен на
род, който подпомогнат от
вън в тия крптачпи времена, 

__ _ които преживява ще може да 
стабилизира своето положение 
и да отстои на договорните 
задължения. Най подяр чрез 
това доброволно участие на 
народа в подписката той ще 
докаже, че желае да върви 
по пътя на мира към своето 
културно изграждане, ще де
монстрира още еднаж своето 
неотменно желание м внесе 
силите си за тържеството н» 
мирното развитие на Балканите.

785 — 3—3

АНГЕЛ ШЕВ - ВАРНА
ПРОДАЖБА НА ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
ГАЗ ДВОЙНО РАФИНИРАНА. ГАЗОЛ (НАФТ). 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА. БЕНЗИН И ДР
519— СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 33 120

ЕВРОПЕЙСКИ
I КОПИРНИ книги I
I] н 511 ■ 1010 листо ВЪ~ при Сииове НоЯер Дшер I
|| уа. Рмградаиа Ма В, до Иитимцата |

I и Хай* Дшер — улица Цар-Борис N8 3. IБ_ ------------ ж
БУКУРЕЩ, 23 януарий Новия кабинет, 

образуван от либералите, реши разпускане 
иа камарата, и произвеждане нови избори. 
Крайния срок. както се предвижда, според 
конституцията, вярва се ще бждат насрочени 
кжм 1 март.

БУКУРЕЩ, 22 януари Съглашен- 
ския представител в Буда-Пеща от и- 
мето на посланншката конференция 
направи постъпки пред унгарското 
правителство, което му привлича вни-

ЕЛЕКТРОМЕРИ
Яа градската електрическа инсталация при

й. Хр. Ючормпнскн, Акционерно Д-во преподава госпожица от
Меммсшд ш«мтщ«.

Справка редакцията. в».»Дават се и срешу изплашения в срокове



магазина При излизането и» слугата Л«ои. иммо- 
чиле нагазила, слм което «а вмжкаа назавелазан

«* имми * от ФМ* 00. 
^«бумта м 
МНИМ а «

♦**«»* «т.Саа. 
мото уцйоак

широит « км акт

покой нон мое тон ги и задигнал таяаио количество См. о'*трй.
скятммнности от «примата и разавжрлил И1 N0- 
газяиа Прозоишо кутии от сбривгг* сяжпоманности 

Кюн 2'. чам г мото но Г. Куируаи «лиза • 
магазина н осени можа до сн праастаам нейното

•им 21 ян. Пжлномощните ни м ри 
«урещ и Атина са нат одарени Д1 
и ат Ромжния и Гжрцнн да участ 
в икономическата конференции и

:Ч.;

1"
—ГТЦГ~ч праа глоокота. моото о анаом.

Ядногл бял* уведомена полиииата. което авж- 
ря» яюроото сжмноммо ежрку слугата Лоен. Овача 
при разпита той в вил имота спокоен, отгамтал е 
на оюпросите наноно и по аенчко личи, че ме е 
ваело участие е кражбата Учтаноеемо е от властта 
ча са вили отаореми с специален ключ ажмшнмт* 
арата не магазина Кражбата вжзлизв мел 200 «и- 
лади лом мето Неправени са некои арест мо го 

пала на лае момичета, конто би-

#1'
1НяаИ 1м Д ае е ц«р.

дан е Ма ама веааууе н МД, 
добра* превод аа з амодо 
-------р— --|—гп мое,
М)п. .100 а 3«0 марка,

«
аяуариА Принц Аиарая 
рая Пдпупдс

ЬУКУЛт 22
МЯйИ* мV

ЙМ й. И. те Джде °**Р#
нисугв •

ром гя>пмв.БЕРЛИН 21 ян. Вирт ше разгледа 
пред рзИстзга вжироса аа репарации н?

РИМ, 22 януари. Бодшевнкиге а да- 
нагон започнали офанзива, на

града Благоаац.
#КИ, 21 аиуариб. М р Гумермс немд 

вяра* а Алпи прели разрешението
•ЧИМ1 ВАврОС. '

л«мо подозрение
облячяни и стояли прел мягязиня полмиия Ншпвсдвдди ■ Черм-иоре 

пан сг пяямми сММ бури
лм лошо
те праам усилия м залавянето им

Падучваа и утаореаае* атДвМпо помело I вротчопско. Ляягдусгро* 
к .Бсддяи

министерството м
V'

СОФИЯ. 23 ямуврий. Вратчлнския Оьржж Уп- 
рввител ежобшявя я М ството на яжтряшнмте рв 
боти. чв • чифлиш .Миммовл махала’ са намере
ни убити Славка Хари тояа и счегояопмтепя на фмр 
мата Минко Бебеажон

Слепстяиетп уствноичя* че насилие пжреу те* 
ма а имало, но са се* самоубили Причините за та
зи трагаяия ше бжлят усгпиоааии по кжемо Пред
полага са да са любовните вржзки между г жа Сяа* 
•ма Харктоаа, мана на Минко Харитов и сче то по
ни галя му Стоянов

ям.-Лвдв е готод ирмалямп 
й§ рявнмкзетп N4 вестете «
« се прястдпи ЯА4 работа

ОбфДДувВЯ е Н града ш
г ражда «сак струнен •рчеДГАр 
ала двригеисгжт> м г.|Д,
Мдадеяоя, • пряесгря
я у шния

Ж се
С китов.• Нв

БУКУРЕЩ, 22 януари. Според ед- 
тсааграиа от Моста, за Генуа ще- 

, лн да заминат като далягатп комиса-.
Р! авиу'Красна, Литяняоа и Иофе. Ру ла а Тдяд АжааДпа 

а* м доста,кат. а, 17В
тон на то. Г• АТИНА, 21 виуерий, Сжобшааат от Одран 

• а „Повития", че бжлгарсии ХРОНИКА.I адса имираяо • село «вата а» трулааата, образуедми от офице- 
~ра от бжяпремтй деастеуимцд армия <а за- 

а «омайно дреме д* врояееит о<о

Пярп восгроВяя иа «дс 
автора ще станс ■ Нарна и
ТЯЯ ЩС 0ЖДС ИЯЙ ГОлСМИЯ ОТ
«•датя врежа такиад по иер*

е мотал яя дояде до разби 
рягелегяо я се е разтурял.

Ьмгдрдяятя правителство Фе 
•Яалдио яд ти пое 

тапия но дептоамгоеесжия ри
• Пдриж, с конто искаш? от

Ь•я' яятя годввв по н ст.л 
мерси деяяр

9тшт*шт^4
Гг

Гржщвт* маеш уведомени м том св в-
На 11 фсаруара «т с« с«- 

соа «««дукарода» аотурс м
I»•аияя иушдви мерки. Те образумяи П

освободят жични ония бдим,•зрявид сякмееии от гратдаии и иярдбогид пленове м посфоЯ-
дгармегя, дои го се намират м штд
вто «ада аааада да м мажр- ^ 'тДцшпГшд ;

Прогресивна Партнд. дЯМм- 
на на 7 тота ше се радда- 
м* а плувното яоменмиие

границата и премедеаие семинг*
росуюимта

аарат аа аауава I пмоаам» аа ивтитш.
А Т. Яоиию туа са нови

СЯ 101 затаор-
ВГЯИмя яг в «ммевитегряции N1- ■яг я огеяясгяото и оредя ямI ■

■чара ара аавамкаа пуд 
•а аржа пат п даарамви а* аооаяд 

«опп тедоаак •« адоадг 
м» аарду здравето. 

Тги пастата а даде кдлд 
«ак рмулгдт* Фраяцяд са а 
сагдкадд да лсаабадп тепа

ПДРМК, 21 януари. Л. Жорж в една 
I ИШ, че конференцията а Генуа 

жв-иакара мира в вагон, като н ще 
«в»» икономическото положение 
•яа дма Европа, тжй както Вашинг- 

'^ наяфертнцня вжзстяноаи ми* 
сват.

0
■врямте явмяв в явя. гииия-

чвлби оставят в полвв мвВчбфв ттшшт увятеди сд
партзпгг*. Тавляиа ио-лаа у ада (Са. Мат»- «о«.
чалиашнтв М № « явло- 
мана ■ клуба N7 -Я-3

Гамии атудам тд.,агра«а-• и Луаомги!,"рав Добра Дд- те която пристягат от страи тмиИЯЯ по СТМ2 ГЛДСЯТ, я асички стряяи 
телеграфни' яа коятяяеята21 Януари. Професор Моес,

•ИМфка германската мисия чернен чржет, 
01 рУСии. ежобщаир.

^ТаГиХОрЯ С хора
ш И.ра1ните болтети,ОС

•вино коренен тиф, ижрлувало
■ ПАРИЖ 21 ян. Саюбщават 

“Риик: поен се слу*. сжиегското 
ней после се е

шшппйвпт гтиятимш|
Ш 11 ШИ

пяруяа ешлея 
студ. Ндясикаде температурата 
е слядиала много чичко чод 
му дете.

сяа 9 0Ш1ЧД4 де дямиие
1

— Иа 22 ?. е. в е дма 01 1**4

Квда Навява от Горите*ВИ ВУВВЙ Ми напива «а
«ГР*. Р»«о

аабра лгапанаа* с баш•оааа ат аавираяаатд .Ма да а
«гето сд каред е («" Каага- 
и ст»гама »п тд« « еждг 
убм Паша С» В

* там* ара общото
жао а* тичате абдигдраа 
Цадта а* аура • да уякм I!аарап

«жл с замдатма » ЧД«| аб 
•мм м Ято*, строг там*. 

«■«♦« тор

Яма «а
я огяя-) тттт1 ра. "»то г* авагогаа ттотата «ааужасно.

ни от 
прави-

| юеявгмкаг*
^нмперуното правителство щело и и а. 

■Р*™ пое предегааигел за там.

аат *а ареде-иаито а» сааб 
***•« . дачм алумбпа >«а- 
*■ •» ЗУаата м Тарт Про». 
» Труда, жхрадпаа»

тапа са като

уаабма.-
»т тчагдл»

У*. .1коато ячтеилягг прчпд
ря ся да ся 
демемтя

проекти 
«я Велик

_:

I Ншш Щ|1
«а * гРвя» ни тжреи аднщщис 

то побра готвачка. *о*то| 
аивй

"палеча- ча тРу. зка куам*.
Н1

Ь*а ТИ п • вд.
------------ ада ат.

" и «• даауща а* равап. Ммшн Град 
• Тарвмааи сш

а ■ 1М"»*» я
>а

•»1И
а* Т1К1от

-• ар. •. П З 
та«и* за аВря Площ-ж

/



л 1'П ‘ • пиж. гя* * ЦЯИА 1 .

ЯНИ г. цоклто
прнггиг-аяа прочутите вкусно-пиани Т.-Патау-
чжисни .ели и червени вяна. иоито по мчвст- 
чо и ценя гж без конкуренция. Слиио има при
готвени с шеииална изработи а по случай на 
празвниии разни фини ликйори. вермути, ко-

ршояшяяьш I наии. ннеТиим и ф — Цмм
ЗЗМ1ММ1 НВ № А1ИТТМ I* 

апвяеяя го 1 «и и лут

ПОЛОЖЕНИЕТО. *-аИЛиа Пенке Филипова 
Г-и Гвно Ст. Цончев
• евТЧЛНИ - 22. I 1922.

Вар»«

!Й1 Ние гтрвежетуваие п вар»-(Темтрафви и таяераин» сжобщеяиа)1 и
досега Гражданството гм036-1 1 Вбрнв Нотния заем.

СОФИЯ 24 ЯН. <;

сжвет1 следя дирко.
Вжпреав обстоятелството, 

че мужявте ял града кретат— 
вашреаа фаата. че оаоае 40 
вжвроея очакват своето бжроо 
рячрешемве, дасе дамата « 
сжаета вжраат с едва иудвост, 
коаго влива аааото жеаааве 
на оа

Никола Котаров %
амвкат преиРетм пиеа.пишето еи а ултИ 

^.Шуяааеиа-. на пветванивт» комисия И |

>6щават от цяло
то Царство, че лоапч;кап по народния 
лаем вжрвн Д0б,.е и ше бжле мпжейи

I

ширита прели, срока
СОФИЯ 25 ян. В.тнш. м-по е уведо

мено, че от 18 януари и до к-рая на го
дината председател на рвпарационната 
Комисия е назначен княз Б^ргезе.

а сжвета ■*-
латячеевв.груяв да яравв* аЕЛЕКТРОМЕРИ ншшат игеаате роив
■ с там и отлагат яяотяеж- 
аате разрешат м закросате.

| М гравомта елантрмчеека инегаллина ири •* тто затасз урааАятя азЦАРИГРАД, 23 януарий. Сжобщааат от 
Автора: виеше го иемаластно комаидуаане 
■хм строги терка, н започване едва офан
зива срещу гржцмата армия в Аитора. От 
свое страна и гржциого главно номандуваие 
взема бжрзн мерни, за да посрещне една 
турена офанзива като отпуските в армията 
са спрени.

1П. Одимен, Акомонерпо Д-м града. С тава ав
мастоуаме.ааячеяеяаеедл са
аостааа а едво твжрде труд-«• 11 «вЯЛаШММ в срокове
ВЧ педожеаае буржуаахате об- 
щявечи сжвет Маже мщо см
тве джет в рева ва аажуавегв- 
ческате оратора а» I—IV* 
часа ацщц Ттш т
тааа. аасагаша овцата вола-Обявление тю ■ Бигци «

ПЯНИЖ. 23 Яиузр*. ( ■пАшаяат от Парят р»: 
От аобрт ’ оптшмм турска крмгоя* с« умааа, 
ч« са яржчеми от турските яип.юмягнчегкм агенти 
па велиш* кезяр уверения, с кошо иаат за се 
разбере, че Аяглия и Фралиия ше бждат см1даснк 
ажрау обшнге черти па сключения мир с Туриик, 
а по у ре пили- на граино-турсния конфликт. Из
празването на саирнеискага област от граиката 
ярина е абсолютно призната и Англик шала аа 
предложи зя гряниця между Турция и Гжриия ли
нията Мяана - Роаосто Таен министерски саает 
заседава почти постоянно и турския келяк кезяр 
даржи Султана я течение иа всички телеграфни 
ежобпения и заселения на министерския емвет и 
смобщентяи на Ангорското прапнтелстяо, която 
саобшення се яржчяят чрез Лондон и през райето 
се получават сашо отгонорите.

Турските кржгояе вковат, че преговорите за 
мир ше бждат трупни. заТцото линията Мизия 
Роаосто не може аз се прием» за граница.

тате са гяа весае, 
гпрзвва «т тия я «РУ-

Варна, 10 аяуарий 1922 г. пя вя заля я салт яалрас ля
лряжяяяят ио 3—4 я ь ду
оратора? Трявяя «а се яяучатОбеднея се на ннтересующнте се, че 

.,30 тото, в 9 чеса лр, пл. д тдржната 
да яд Варненското Окржжмо Финаи» 
но Уараввение, ше се пронзпеде тжрг 

дофроцояи 7 сжгласие за доставката 
3 кубика на букови н брястови лж: 

н и 7 кубика чамови ласки за нарови.
Завог 10?л ажрду оферирлнзна стой- 

уСГ. Доставката ще стане франко ма 
1ИМД ид бюрото.
М1

Г-ДВ
врежете в врвбвй в

с често мддча да от*

Ни ав сжаета масов валят** 
чеага груааровв гледат гето
ав явето ва

и ве ае а джлгят*. веете 
пжта твжрде суха. ехучжя я 
**садва реча с амата. агата- 

яоиявтя мощ ва едяа водят** 
чеага грутароам » обшвискаа 
ежвет. Това са делата, том

вт имимтап
I ВАШИНГТОН, 20 януарнй Уйпсон 

намерение и ■ сиоро време се очаиеа да 
направи изявления ■ сената протие сключе
ния договор в Вашингтонска конференция.

МОСКВА, 24 янунри. Троцкн нап
рави изявление пр д нжрховния сжвет 
на комисарите предвид на конферен
цията в Генуа: ,Ач смегам тази кон
ференция е конференция за ревизия 
иа версайлския и всички други лого- 
вориГ

са авававтаааге. том са рс>вие Тиня 1а»

Обявление
имал

1-4 14 1 шепаата. ковто често а обм-

дждгв а праяцммо аожггвчес-
жт ш мргяй.зя реча.

шамо ярюячкв ■ во вече жа
ля от свогге ачбрямшш, лоМНО

ур. Фвряа. 21 януарнй 1921 г.
Обявява се ма иитересуюГцнте се, че 

М 30 ТОТО 9 часа заранта на пазаря при 
>омернаX комяида ше се произведе тжрг
I явна моммуренцна за продажбата на 
фМйЯя лобмтжм I вол М 121 вол >6 21. 
ни фез Лемежи, вол >4 712, вол >6 54, 
Цмл >4 34 В бивол >4 36

Йсммми разноски но обгербване на 
.држиите книжа сж за сметка на купу 
ммвтж Добитжка може да се види все- 
ьи врмежтетве» ден в казармата на 8-ма

леехте яуждх 
шяродях рялата 
•е гжт се "чдхжв решхтелхх деля. 
творчество Той требя яде т 
гв даде.

От еж*

в сжвета котето той бй • 
таи ржце. Ой тоБЕЛГРАД 2Я яи. Ту» се оча«иа смя

на на Правителството на Пашич Сжгла- 
шението между радикали и демократи е 

■нарушено. Положението в страната е 
тревожно. Положението в Албания сжщо 
е тревожно, в Македония нито дума за 
спокойствие, ие се позволява в училища 
и черкви да се приказва бжлгарски. ка
то ерамките влла» смятат ш

ва

я еаячтя ая
ая ТЧ98 ’СХ ут

ох дя вжрахт там твххс «в* 
м, I яе с 
яречат От

О» о



„ВЙРИКИСИА ГКНЦ^14Ле- *.
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лучи па локализира пожара и ва г* сяажршами» 
изгаси ло кжн 117. час». Изгора каииалариата иа 
общинската архива сжс всички книжа, тефтери и 
дела е иеа. а сжщо и ежееднвта ло иаа по жалка 
стая. служащ* за архивно поияшемне Причините 
за пожара ше установи слевствието.

И ааткапк
“таи- К1«ц ст, 
** С ------------Ц«, ■ ~

аа чисто ержбеко. Пол страх на големи 
глоби власта принуждава родителите да 
пращат децата си в училищата н черко 
■нте, обаче населението -не изпълнява 
тези заповеди.

гв
«ВНС

«точени

ШжЯц.рц,
Н.в-Иорд .
Лоедма 
Пирал
Итадаш
Цвржрл
РОШАШН «
Гсрждяи-
Пр»г*
вмена
и-Пш*
Ь&тм
Югбглавия.
Казаха,

В Катастрофата по борущеяската лияия.II ПЛРИЖ, 23 януарий. Сжветското прави- 
•нтелстаото е издало една заповед, според!
■озто всички руски бежанци, намиращи 
странства, които не са се сражавали срещу нето ма неколко големи скали вжз линикт» в мо 
сжветсиа Русия, могат необезпокоявани да се мента на преминаването на влака. Едиа голея» 

.«X в Русия Сжветското правителство скала се кгР0М0Л,сва В*Р** алака от 14 " ,исо‘жриат в гусвк. ЧЛВС1СКОЮ .ро чина. машината отхвржкаа от линикт» и свелата
Направи сжщяте изявления И В конферен- , зарива пощенското купе. йлакжт в минавал бавяо

вжпреки тома квмжнм от скавата с голей тркежи 
пакет кжрху 3 -4 вагона, които повреждат

Благоварение, че големите каижии от скалата

СТ-ЗДГОРП. 24 ануари на 23 срешу 24 тото 
пжтната лилия на пункт X* 24 бжрзия по-

в
«5-г '•240 1ПО Ж.

щенски влак е бил силно дерайлирай порели плисе В 96» -
ияе

ЯП 75;?0
зав 1 50

30в_

Щ«
цията в Генуа. гг 6 БУКУРЕЩ 23 ян. Кржщението на,
принца е извжршено в прнежтетви го ,«Г| ^ ТЙМ11С1А
правителствени членове, дипломат, Гело | 20 „етра. Машината заеано с неколко аагона би » иемтР* ■» тяррде 
И една гржцка МИСИЯ. ват обжрнати и заринати с пржет. Благодарение иа нияцв ее лава за пфека

еана случайност влакжт спрял и не се а строполя I ми^ мата. нмаеитвря й 
ЦЙРИГРДД, 23 януарий. Кемаписткото ! ежл в пропаста. Вежнага на местото на катастрофа |Провав» Сярввккрвц 

правителство поискало иов кредит за про-: га « 4*™ работници. които с вруга машина из I ината «29 I

джлжение войната в Пнадола, с който кре
дит ще може да направи големи покупки ни 
воеиии материали.

ПАРИЖ, 23 януари. Тук руските 
емигранти сметат, че успехът на съ
ветските дипломати ще повдигне при- 
стяжа иа Русия и пред всички руен.

ЦЙРИГРОД, 23 януарий. Най кжсио до 
2 месеци се очакват отново да започнат 
враждебните действия в Мала Лзия. Целия 
мюстомансии свет очаки с иетжряенке но
вата офанзива.

БЕРЛИН, 22 януари. Полицията за
лови убиеца на майор Монтенегжр и 
биде предаден на франц власти.

ЯТИНЙ, 23 януарий. Получените сведе
ния от Цариград гласят, че руското съветско 
правителство е предало вече Елвер Паша 
иа иемалистиото правителство.

-

I
1

>
» I геглилй ранените и контузени пжтници отпреди ли 

ад Стара-Загора.
Движението не презбалканекатя лмкив ше сп* 

ав чрез тренеборлиране След леи - хи лимит ше 
бдде поправена-

ФЮНШ1-I
в града ии тжреи «дка 
те добра готвачка, к 
ва знай аа готви фра 
зка кухня Споразузн

I хроника в яоисулят—то
Ч

На 11 гаго в офицероевтв 
едбрдмм адвокатската и са 
дийска колегия дадох* ссмей 
но-тжицувална вечер, която би
де масово посетена от глшга 
•и мрневечото общество, мн 
ме лошото и (грогив.чо време. 
Сжщесгоуяаше една товлотв, 
Дружелюби--ст. неврвиуднесг я 
веселост, която пг>ед*лжи до 
сутринта. Вс«чкв гости •станв- 
хл аредоволни. Прехода е 
29.060 лева.

едха* в детеквтв м4ймуггро> 
еяа на 26 т. м. с учаспетл нш 
учтив м ученичке от низани
те училища.

Сжщо се изказва Ялагмхар- 
иаст ■ и всички дармтелм

I

сж обра*
Ч

те лииа. конте 
жвнжт ву —.7* .Фрамга 
Мг 15 яа инат яобримп

1
I

ял ту пивжрилт чрез т
!!М« 1ЯЯ1КП шп. шап книжата ат яятрш

мия *же4 ма балтама г
ааа ■ а *На 23 тото вечерта крад

ци се врвижшидя в кафенето 
ва То дар Трандафямв а кяя-
то е едновременно я ♦ растер 
падат* на Ма вроди Неделна* 
па [ул. Ммаиииовсна 7ф 62, 
авдягат от кафенето 4 тестета 
карти аа игра а едяя гайда, а 
от брагохрчяжата всичка б рас
нах* и броена рося орятддеи-:- 
мега на стоЯяост но вече от 
3606 лева.

пмппс»*1ац'

яглова място 45б яа. 1 
не.Л 
ажш

хотел, казина. Спмам * 
Байчаа — Варна. 833-*,

I югоизточно 
аяа за "построяаан*

Научдлаие ся, че г. Кома
ярехеедхтел на тукаапм Онр. 
Сжд, г. Драсое прокурор при
самия сад и г. Кулаксжмв 
следовател в гр. Провадия са 
представени а Апелативния 
елд Това е ммРИМ 24 ян Подготвителната работа 

за свикване вжр.ховння ежвет на карди
налите за избор на нов Папа са при 
вжршени. Сжветжт ще се свика на 2 фе 
вруари. Тленните . останки на покойния 
папа са отнесени в понеделник 
вата

ТЖРС1И1Ш ^
лужвгяе я? кдвцеядрвя. Слея* 
зукеяае оряв мбееяите ччт 
ара Ф. П БЕИКАР хотеа И 
тадяя* М 6.

редно е 
заедуяево омвчее кжч ти* Тнтцим 1ЦММПЮ
втухтля н уважавани яагис 
гратя.

на аахар в Бждгарп алалазд 
иа 1306 вагона. 2 •

Гвеяядш Френския консул 
Конт Д Хеазел де Фрамоен, 
иов го беше >ивосдедаш малко 
болен е сдвжрвено олдравял.

Панахяда ще се отслужа 
утре 26 того по случай 40 два 
от емдргта ма Геивяет П.
Д Пвйчввх в дома на г. П.
А. Пейчев ул. Марая-Лунза 
М 23.

Семейството Пейчева покан
ва роднини близка а нозняти ^

Зекхедвк»* Св.м,, ЙОРНеНСКб ИЩ1И ДЩ Щ
ВЙ 1 ?> тото не е решавало от- 
аагаче на .Преизбиране насгоя- 
техетве за Окр .Чем. хружбг, 
за след мзбррвтг зд ггмпх 
общинска сжяетм.

Днес мржхвша с»д 
»* своите заселен» Ще «Л, 
рзупнт.н като свидетеля г-е А\
Лннчев.

Проучи сш в аийвстерспо- 
но на ирАВослдаета вжороед 
за асегромиа на модерен мм- 
ржжен затвор в Варна. ШШН1Н1в ц*рк- 

се е ежетоялсв Петжр. Кортежжт 
от кардннапн, членовете 
ческото тело, чиновниците 
двор и генергдите от армията.

врелпвмав гветокмиа (на днпломатп- 
от папския

Иаа» епкряв е втнр«тв оо
лавияп Кясянчвн Русе Кечсит.

вт I «аут се егх^ю р*1 
“•гушне свовщекве! ховно

“евгт Г|#р«. щ ц.овс^х мБЕЛГРАД, 23 януарий. Отношенията меж
ду сжрби и хжрвати е изострено до такава 
стелои, че всеки ден се очакват 
■жтрешни вжлнения

лг-мв
пожари и

0и[

ОбявлениеПожордт в Варненската община.
Ивгорвлатв архива.

^0°™' и паша

»вГ с к.Г^ * Д Се усилва ат >-ор«шчте раф.
»»»еI с кин»!» и» общинската архив» Котето поиар-г^тепо°:“4:“: 'г™ ««ж

ГНГ.’*Н^"Т 01 Проз°Р*иа « за-
•в с« ежбра голша нааалииа 'пкорияоР Б*р-

в който мгиваха Грвиланн’ коиго 
“ШКИСИ-, архива Гола не 
команда, че п

гр. Варна, 20 януарий 1922 г.
Обявява се на интересуюцц|те Л * 

ца Ч) тото, в 9 часа пр. пл. ■ канве*' 
рията на Варненското Окржжно ФиМ* 
сово Управление, ще се произвело тжрг 
по доброволно сжгласне за доставката 
на 240

Ь»агщрявет Г.
хите т» учялящ,,, ,К. Ара- 
б.ххсяев“, , , д,^
кои махва и «евщ,. учеинцв 
лрв тия учнввща иаказяат вее 
гохарепет н. В. Пр. Метро- 
павета, ка Архимаяврмг Мм 

м " * смщещ,, Ар. Геор 
,а Аарсште чрез ш е

Лр^ШКД |) пгуу,П1 б^двЯ УЧФ

*«• " «Т«а .Квасв,,,

килограма гйон.
Залог 10% вжрху оферираната етв^, 

ност Офертите требца да бъдат придру
жени с образци.

мжми книжа от 
тле.луге е на пожарната

к «фнквсиа тв-
ГВ0-М От



Вири», 27'ииури 1922 год. Брой 7М.ЦЕНА 1 ЛЕН г" .IV.Ф- варненска ! «хгапии пиинво бюро 1
р на архитект Аитом Франт (ул. .Мария Луи- 
^ за“ № 11 в кантората на Никола Станков). 

Изработва планове и ржководи- всекакжв вид
околията.пощая

2 постройки в града и в 
_____________ 677—в—Я* В

.* пристигнаха в магазина 
с обущарски стоки на
БР. СТ. МИНЕВИ

ЕЖЕ1ШЕН НИФ8РНЙ0И0ЯЕН ВЕСТНИК -йжа шви Ь ШИИШЬШ.
1ЙММТ1 » ™ ™«»»* '»■’»»; 06
м 6 меса.» 100 лепм: м 3 месел» 60 лев». ^ ^

и
по 1-50 ле. кв«дрлгея см. 
лев па лумя. X

■явления
лпжлааски по

ПОЛОЖЕНИЕТО. Известява се се на инте
____________ ресуюшите
««е печалбите от томболата 
на Обединената Народно- 
Прогресивна Партия, тегле
на на 7 того ше се разда
ват в клубното помешение 
до 10 февруари т. г. след 
'оято дата получените пе- 
шби остават в полза на 

партията. Таблица на пе
челившите № № е изло
жена в клуба. 807 3—3

АНГЕЛ ШЕВ-ВАРНА
(Телеграфни и тече^оннч сжобщеиия)

СОФИЯ, 26 януари Подписката по на
родния заем вжрви средно. Обаче подпис 
ката започва да вжрви усилено едва сега. 
Банки, дружества и т.жрговци са започнали 
да проявяват по голем интерес. Сжщо и в 
провинцията подписката вжрвеше бавно, 
аече се чувствУва раздвижване. Сведения
та са, че с приближаване на крайния срок, 
подписката се засилва. Партиите се джржат 
пасивно. В селата сжщо се организира под
писката. В Америка подписката между бжл 
гарскнте емигранти вжрви успешно. Очак
ваните резултати се оправдават. Убежде
нието е, че ще бждат записани по вече от 
100 милиона лева.

СОФИЯ 26 ян. М-р председател* г. Нл. 
Стамболийски по случай смжртта на Папа 
Венедикт ?С!V е изказал телеграфически сж- 
болезнованията на бжлгарското правителство 
до кардинал Гаспари.

МОСКВА, 24 януари. Радио. Комисарите 
в Сжв. Русия ще отправят интерполация 
ижм изпжпиителния комитет на ежветите, 
който ща се свика на 1 февруари. Изпжлн. 
комитет ще се занимае с резултатите в кон
ференцията в Кай и досежно участието иа 
Сжв. Русия а конференцията в Генуа и ус
ловията ва признаване на сжветското пра
вителство, каито и по изработването иа ста
тутите иа Интернационала по тия главни за 
ажветска Русия вжлроси. 4т

ПАРИЖ, 24 януари. Гуиарис се е срещ
нал а Лондон с новоизбрания патриарх Ми
нети» и се изказал против огжждането иа 
иатриарха в солунския ежбор като казал, 
че това оежждаие е направило лошо впе
чатление а Англия.

ПАРИЖ, 24 януари. Сжобщават от Лон
дон: в Англия настояват да се ликвидира 
най напред с източния вжпрос.

ЦАРИГРАД, 24 януари. Сжобщават от 
Кайро: властите заповедали арестуването 
иа подписавшите манифеста, които подка
нят жителите да вжзстанат против англий
ската власт и да не й указват никакво сж- 
действие.

ППРИЖ 23 ян. Сжобщават, че Поанкаре 
заминава за Лондон, за да преговаря с Л. 
Жорж по всички висящи вжлроси между 
Ннгпия и Франция.

БУКУРЕЩ, 24 януари. Джржзвнин в-к 
публикува декрета за разтурване иа парла
мента и насрочване на законодателните из
бори за пжрвите дни иа м. Март.

ЛТИНЙ 23 ян. Носи се упорит слук, че 
Венизепос е убит в о-в Куба през послед- 
нята си обиколка в Пмерика.

ЛОНДОН, 23 ннуария. Сжобщават от 
Москва: Сжв. правителство ежобщава, как
во, че желае да приежтетвува на конфе
ренцията в Генуа, за да обежди следните 
вжпроси: 1) изплащане руските джрж. джл- 
гове, 2) вжзнаграждение иа Русия от загу
бите й от южната акция. 3) вржщаие иа 
тжргов

НЯ ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
РЯФИНИРЯНЯ. ГйЗОЛ (НЯФТ). 

МИНЕРЯЛНИ МЯСЛЯ. БЕНЗИН И ДР.
СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 34-120

ПРОДЯЖБЯ Е 
ДВОЙНОГАЗ

Никола Котаров
адвокат — премести писалището си в ул.* 
.Шуменска“, зад постоянната комисия 2 3 =

6РАВН И ПАНТИ 11ГРШТ1 
ГВ03ДЕ11 ГВ031ЕИША 
ГРИЛДЖИ Р0И1 шип 
ВИДИ ЗА ШВО

• пипер, домати и кра- 
1 ставмцм в големи масле

ни варели ма иело м по части предлага колониял-
мия магазмн „Стоян Даупов“ -• Шумен. «4-2-2

Два вагоиа трушня:
797-5-5

Нш Х|. Оотп -
Б-Й ПОГРАНИЧЕН СЕКТОР Магиня .Кадйггчш Амр«я*.

»*■

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 182

ЕЩШШ Ми.
Ияая и* разположена* огр*-

гр. Варна. 25 ануарий 1922 гоаина.
ск« батерийна иа иой-язяоом 

условя*.Облива се на интересующите. че на епинале- 
вея от лена на публикуването на настоящето 

-С иастиа вестник .варненска Поща', в 9 ч. пр. 
1М. ав 12% ч, пр. пя- з Варн. Окр. Финансово Уп- 
ркраФше и Козяулзсанското и Кеманларското Сел
ско Общински Управления, ше се произведе тжрг 
па доброволно сжтласие за отдаване на предприе 
мач доставката иа следните хранителни н фуражни 
припаси кухини за 16-й Погр Участжк в гр. варна, 
17.йаПегр. Участжк а с. Козлулжа н 18-й Погр. Уча- 
«тая а с. Каианлар еа.иесеците Февруари и Март т. г.

1. брашно около 18692 кгр. за около 113.152 л.
2. Фасул . 4068 кгр. за около 1б,272’л.
3. Месо . 2600 кгр. за около 28,600 л.
4 Стиска мас . 976 кгр. за около 39.040 л.
5. Сол • 926 кгр. за около
6. Червен килер .. 82 кгр. за около
Т. Оцет винен . 245 кгр. за около
ф Чай , 23 кгр. за около
% Захар { 712 кгр. за около 18,512 л.

10. Сирене . 400 кгр. за около 12,000 л.
11. Картофи' . 600 кгр. за около 900 л.

к-12, Ориз , 1250 кгр. за около 16,250 л.
113. Маслини . 620 кгр за около 11.160 л

14- Лук , 632 кгр. за около 1.896 л.
15. Макарони *. 866 кгр. за около 11.258 л.
16. Сено ■Ц' ■ 6000 кгр. за около не се чете
17. ЬЩ (ПО. Я ШП. 1200 кгр за около
18. Царевична ярма 2000 кгр. за около
19. Сяама . 2000 кгр. за около

Или всичко за около 295.100 лв приблизителна
стойност на цялото предприятие.

Залог за участие в тжрта 10* ■ вжрху стойноста 
на цалото предприятие или вжрху стойноста на все 
кн отделен предмет или вжрху стойноста на 7, от 
цалото предприятие (само за един участжк — Варна 
с Козлуджа или е. КеманЛар).

Малонадавачето ще става за всеки предмет по 
•Жално без дроби

Б. КЮРЧЙЯН
1* 4уз. .4

Тжин (е за постжпвана
_________ Минета честен
човек като кореспондент 
на бжлгарски и евенг л- 
но на чужд език. Пред о- 
чита се който да е изпъл
нявал касови операции в 
банка или другаде. Добри 
референции необходими. 
Писмени оферти до редак
цията на вестника за М*765

827— 1—32315 л.
820 л. 

1.225 л. 
2.300 л. ШИШ МИГОМ'

в центра на тжрговската 
пияца се дава за пренави
ване, като, инвентаря й се 
продава. Справка редак
цията. 828 — 2—3

те лица. които,сж обрали 
домът му — ул. .Франта* 
.4° 15. да имат добрината 
йа му повърна^ чрез по
щата книжата от вжтрещ- 
ния джеб на балтона му. 

ма-з-1

3.600 л. 
6,000 л. 

800 л.

ЗАГУБЕНО Е снощи кил 
5 ч. вечерта 

едно малко джобно тефтерче 
което ежджржа беле 
сметки на чужди емни. Ума- 
лява се който го е намерил 
. 1 го донесе хот. Лондон ни- 
I ера, гдето ще получи добро 
вжзнаграждение.

от

от стотинки.
Поемните условия и други книжп могат да се 

•шшт всеки приежтетвен ден и час в Домакинство
то на сектора, а в деня на тжрга в казаните фи
нансово и селско общински управления.

; Изплащане стойноста на предметите ще стане 
Платежна заповед след проверка на документите 

от счетоводството и Сметната
Разноските за публикацията и други сж за 

сметка на доставчика.
Документи ие се* изискват.

839-1-2

ЛОМО бивша учителка» 
Д""** преподава уроци 
по френски, а на чужден
ци бжлгарски език по ле
ка практич. метода. Спо
разумение редакцията вв
Ж -

палата.

1-3л кораби аватк от Даиикии,



✓ !. ХРОНИКЛ.геи и Пет тора, 4) втотип
и б) вжлроса аа яа!зетаиошитамето

И русин и вжзетаиовяваието ма 
сесиите и вржзки с другите джр 
Иесива е образувана специална програма. | а 
Комисията ще бжде представлявана в Ге-

от Чнчерии, Пуначарски и др. Ленини Мм.

В с 10 сее ** Ш а+

А»
БОРСАсг

; г. Дрееом в ««е., 
*т т оова ш

«*Ишаг Сее
; ШГа»К ДИК ^

ТК1: Дух*
сми * о:«2'

л *» «и 
240 (и 

»«1ЦВ2 мП/1РИЖ 24 ян. Пти Паризиен «е науча за 
от Берлин, че е била сключена една спс 
годба между Германия и Англия за откуп 
ването от Рнглия на 70 германски парадсди, 
■ по топената си част стари тжргоосии па

3100—1--------
КиАуя от том 4мач

свобода в за оагубаото <*пгреда V» оу
гшама^-мл-с

«1-а през дштг Я-11*. 541
—II» 56 -1 Г_

«63 -
вю-
687 — 7С0
»50 98 9С

7550 7580
330 134

7оЯ 1 «0

Ж4-
1276-

II Моме ба арест, се04*7». яА ___ » «■
дссетвша дум. маже бара*оди. Парада стувавеге Г«ршт

сдяат са ао Пета* умни»БУКУРЕЩ, 24 януари. В Белград при
стигна ромжнемия генерал Христесну, н-к 
щаба Флоресиу и майор Рози, които са иа-

с мисията да разискват и мдрабо- рджа* «оифс .«-« са вла 
тат в подробности военната конвенция, ко
нто са сключили по-рано Югославия и Ро-1

Нсва сгI ОТ Д^м«^к«та «-
ят взираше тел ек д«« м М)•Пси

ШЮг» М«ка
В нш ват е

“ г. Дряма.,яо -рн| паг«

В МДМ а а 2* з|
I Iутряя:а в

д.яемс Ж. «Сжч- Де» й| са -яцр-> «—мец*» зг«са-*ско

«• т»1-
вя вся.-и. На иЛ 
в састов
иярояа млят. Нека се
терссум гражданството. Кам 
« то с своите културна ■ бла-

яма .Саг-: Св« м •
ПАРИЖ, 24 яиуарий. Поаикаре ща ис

ка умремсдаването в Цариград на една меж
дународна комисия, която ще наблюдава 
приложението клаузите на християнските

/ да р-зреша тааа

дето ще г< т^уш г-%ж Н Бжв 
чевл нм ши
жест а дрсяма П 
Рим. Умоляват се Вадата

*Я В1
а града на 

рлми дамаяцннетаа в Ориента.

ЦАРИГРАД 24 ян В-к Ефим. Т. 5алка- 
неон: ■ Тракия студовете са толкова големи, 
|Дото населението е уплашено. То не помни 
с десетки години такова време.

ПАРИЖ, 24 яиуарий. Радио. Сжобща- 
шп от Помдои: Кореспондента на в-к „Ек- 

_ V* ■ Атина телеграфира, накво Англия 
•_ предложила иа крал Коистаитииа, че ели

на нормалното отношение меж
ду силите и Гжрция ще направи необходи
мо неговото абдикираме в полза иа принц 
Георги. Според сжщмя в-и Кралят бил то
то* да направи това. Но ако по една, или 
ЯРУта причина, кралят остане, веднага фи- 
"аисоаата спогодба с Англия ще вжде ану- 
Яфаиа. Веиизелос заявил, че има иамере- 
М» предяложи своите услуги след абдика
цията крала.

ЦАРИГРАД, 25 януари. Па- 
трмрм Милетий прметгнал
• Парят.

В
Нии се ярвтгчат ш шомещгргжгтяя ле чряемегвмввт

а «дога.О

е
«.1 Садвбвв Ярвагааотоентеляо оп тщ В1

а
» МГ

. **. I МП >.
мледелчеаса друярбя * мс 
иояателяо.

За сведение Окр Го
ното Сжбраине 
барнейената

с*
в а 13 тота ц4ла а*

№
29 ищс се ежетои

30 януари а гр. Про
вадия.

а Наоа (1 Горе..
«V е«а».*» Д

М 143,
И*Даряаа>. яма

1916 гоя. «т 10М яет и 
согмня срок за 
» от мропзт. Чяг< г 31

Па'. Вр. ГИт т. Иа Г. Нг а 18 ах
■

а МОа Сна.

. ес
фВ 1В « ЗВ

. Са*». >

Шуе. ум•МЦаря ясна Нараам СаПа,
атн$я и. вечер • 11 ——^ 
седанията ся. Предоеаатеяят •

1»г . 3» в (.
1 аМн Г. Иг.*г

ЦАРИГРАД, 24 яиуарм. Вследствие г._ 
стжлкмте от страна иа сжглаимиските сили 
ЯРМА лигата иа народите, гржцкото прави- 
теистао биде принудено да даде заповед 
п освобождение иа тракийските бжлгари. 
тази мярка се посрещна с облекчение от 
населението в Тракия, което желае да ви
да по-светли перспективи. Тракийското 
селение верва, че иа тракийския 
пред европейската конференция ще се да-

ра,рвшени®' к°«то да отго- 
п®ря иапжлио иа неговите жизиени

ло-
«В^СахПрж7вв:|.|.|

■У Аяредст«Н17сля м положат уш- »
лчя свжршм гг
рвбоп до 25 Фовруарв. « аЕдин данд.< вт______
на войната Лукснггската яжр. 
вояпмм коияага ао аареде- 
леми ддпцка яв 1кшбпс от
ВОЙН8Т2 е облежлм________
Червен брет Тодор Ивд»^« 
Ешокискн по

450Вем 11-1- 1«йг.
о го»

на-
С № 1

Иеая Ими ох с
ВЖпрос Яазз^з

Н» СТО А ЩСМ Щ

вущ В Виене, С 4 милиона 455 
) хилвди 144 дена само пеиаяба

интереси.

вжзбужПнкк“ с®"* Гжрци* владее големо
22?5 :оа ен.ивягвев «ю в ге

ог тжртуваве яре» време ма 
иоДчата.

Контролната 
сия е потчордил* ТОа даиж*.

Я2 |* иа

г«
м л 1
^РОш* -па

данжчиа ксии- «
ш Бугаас-

Мйндсгврсгаото на вжтреш- 
ните работи ежобщаяа 
ние, че рождения ден ка Н. 
‘В Цар. Ьориса се пада яа 90 
Януарий но не 31, 
грешно ежобщават 
леидари.

Днес Ов прнлАршват
тслепрафо пощенсиа

чиновници на конто 
явили 35

Поправаг,
У*. .Внтрнс 1ва- 
Р«« си вж-щат 

«о« д. сС 
поправката нм.

ЗЗЯР1Ш1 С( в Ном-з*^, , 
жилищните комвсая

У*ммаежеи».ш,

ля
за ни-

Семейна надвива драма. ЕЛЕКТРОМЕРИ
►акто яо-
*»•»« ка-

см.ейнв „ЕГ.ТИИ Се * разигРала една к*ревм 
СТ^н То^Г. т °В* С“° Живее големи» богаташ 
сга^Го ®ИЛ нешгстсн прехосниче-
отвото на смит, цеиа, конто изтржгвалн по насил-
Г^аТга пПГи°1НеГО Кврвницит' баща

аостигмали по крайност Онази
вещата се завржша в кжщи и

ГИ те а. и. нее боха
кандидат. ■

вечер
причакан ОТ гни» ™ и прел вРаТата бива
ДУ^Гожил Т л» ДЖШерЯ СИ Синжт е боз- 

ржив» а ажшерята пазейки да Ие дойде
^ к*Г^т^°и0би1вЙКИМСаДаТа- св ”рибл“ 
«пм^га и ™ изненадан с мин удар■ ГАввата и бива повален на земята в кжрви Май 

е липсувала през то^а •‘лрви. Май-
са» че тя е липсвала 

Убийците са >аловенм,

1 двете замие ■
защото до

а ог 1 м-ца 
вятересува ав ^КОПИРНИ КННГН^

Пертичвреме от каши Пред- 
унишленко

•4
8'МДМММ *

Г4

I



1 ЦЕНЯ Ч^ЕВВарна, 28 януари 1»И год.

ВТЯРНвНСКЯ АНГЕЛ КАЧЕВ - ВАРНАРпоща►
ПРОДАЖБЛ НА ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ I 
ГАЗ ДВОЙНО РАФИНИРАНА^ ГАЗОЛ (НАФТ). 

МИНЕРАЛНИ МА СПА,-БЕНЗИН И ДР
519- СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 35 120

I'••Г'

*
I пристигнаха в магазина 
Г с обушард«*--еУоки ив
I БР. СТ. МИННИ

* а ЕЖЕДНЕВЕН КЙФОРНШРБЕЯ ВЕСТШ №01 гтШ Ъ 2?
ле ял, Обмаяфмвн1К>» 1Я1

во I
Я ШЛЯЯ ГГ11ПМЯ

мм: и 3 и кмлгака <». 
ма М 4,ти 4ПОX» « ««««

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАГ-ца Надежда Л. Генкова
'— » —

Г-м Христо Т. Джезарое

8 (Телеграфни и телефонни сж общения)ше венче-т в С» елфи* на 29-й тото 
Настоящето мяена отагянм помами 

За телеграма: Слф»», Дяемроа — Генмоа 
улани .Хмлсиаяр' № в 

842-1 3

Борба?» ■ •гяпшшп араФренския печат и шг. л«рж. сжд.
СОФИЯ, 27 януари. Софийския корес

пондент на фраицуекмл 3-к Гаи пише: ра- 
| наеманията в джржазииа с»д в Софии ще 
1 проджлжат джпго време и окоичателиат.а 1 

прнежда над отговорниците и в жлгарсмата 
катастрофа ще се чете след 2 3 месеци, 
но бе» сжмнеиие те ще бждат оеждемм. 
Още от сога француското обществено мне
ние, иоето с право се опжпни против коме
дията а Лайпциг, може да поздрави серио
зното и исиреино депо а нова Бжпгарии. 
едничката от бившите ии неприятел, страни.

ЦАРИГРАД 25 ян. По убийството на Вт- 
низелос до сега не са получени нито пот
върждения, нито опровержения. Сжобщени- 
ето гласи, че той бил н паднат а о-в Куба, 
когато се е качвал в автомобила без да мо
гат да се узнаят повече подробности.

ПАРИЖ, 24 Януари. Сжобщааат от Лон
дон: Г пад стои, Асиаит и Лорд Едуард Грей 
са говорили пред аитоголюдеи митинг, пред 
който са рамритакушепи политиката на 
Лойд Жоржа. Гладстон мареижв попитана
та па Л. Жора, невалидна ва новото време. 
Трабаа да са вжриам кжм системата ма 
управление преди войната. Асиаит иареижл 
попитаната на Л. Жорж своенравна, според 
разположението и момента. Сжр Едуард 
Грей аабелеаал, че конференциите от не- 
иолко години, ноито сниква Л. Жорж, са из
живели времето си. Главната цел на евро
пейската политика днес е вжзстаиоааваие- 
то иа мира, обаче тоаа вжзстаиоеяваие не 
ща са постигна с конференции.

БУКУРЕЩ, 26 яиуарй. На 20 февруарй 
края Аиаисаиджр ще пристигне а Букурещ. 
Официалния годеж с принцеса Мариопа ще 
стане иа 28 февруарй. По този случай со 
правят големи приготовления, както в Бу
курещ. таиа а а Сииая.

БУКУРЕЩ, 26 яиуарй. Межд Ромжния 
и Югославия е сключена зааиера военна ко
нвенция и припо, писана от приставители иа 
иачапиии щабовете иа двете страни.

ПАРИЖ, 25 яиуарй. Гржцката легация а 
Париж опровергава цириолира щ слух за аб
дикацията иа крал Константине. В опрове
ржението ие се иасвя мищо >о направени
те по.този случай постжпии в Атина.

БЕРЛИН, 25 януари. Железничарските 
синдикати отправили един ултиматум до 
правителството, с който заплашват пос лед
ното с обща стачка, ако ие бждат увели
чени заплатите иа железничарите.

прглеюащвта 
вяборя СА • рачгвря са.

Вари»

ЗдоЙред Бурсоаег» м
ч. 1*^г

• гршяЖШД С КрдСа» • ЖГЛОАС* М'СГ,3 _.
раз.ю ряссмир в агятра ■ и
г;«д4 у? Дсмлрскл :л. ш у*».
се проми*. Ястам, кухня, пе

релия. 1жрмр*«иг. м.*аа г 2 отлеле<*ия ер» 
са, кйямиалця». иолопреьо». глектркчгегно 
лее,’ поеми, ин< с 12 ко.тиа -лзи 
Ссхшия лф*

са ос4о»«дн шуменска 
коя го наскоро ще даде 
яй яскеранка само аа 
те ся шумнетш.

841 1 7
Вкара стуха а града яд •

спаднал яа %*

Кщ1тм Аициерм Д-во гЗора" Барна.
~ ПОКАНА

яяауогнядоя *урс
е яряярягад
редя аооото ярема до

У .* -•« СаДД неяоадо 
пжргвя броД да 
.Лдтердтурея мех* редят» 
гдраяо я гряда

Таи седмма е*

н<
Управителния ежвет иа дружеството поканва 

А г. акционерите ва прмежтегвуаат на общо ежб-
» 12 феаруармй ▼. г в 9‘. часа преди обед

•> кантората иа дружеството а гр. Варна
Дмовеи род:

I. Дрвлаа от управителни» ежвет ае креорг» 
тауяраие на аружеството а банка:
•ч 2. Заиан» «ат А подписката г

■: У.л М яа
сговора

Ти» годяяа егпо увеличение ка
ят 1.000.000 на 3.000,000 ла. и прение коване 

та явете а -Бжлгяро-Холандсха Тжргоаска Банка*; 
2. Притаена новия устав иа банката;
4. .Избираме управителен а проверителен смае 

ТН. сжглаою новото попове вина на банката-;
5. Гласуване бюажет и нуждите на банката 

та 1222 година;

На 21 I. а в а
м**.

стагяоячмяд сдал.

БОРСА 416. Изслушваме докладите на управителния и 
смести и удобрение сметката .Па КАМ6И0 сключени

Сяфм Д я»убряя 1Ю щтабл и Загуби4 за 1921 год.
7. Освооожа«*ьвне управителния и проверител 

има ежветм от отговорност за 1920 и 1921 гол.
:* т Депозирането ма акциите, времените разписки 
от новите акционери и пжлномошиятя за участие 
В ежбранието. става при клоновете нз Народната 
Банка и кантората иа д во ,Зора4 — Варнд Депо 
зирвнето ше се преколти на 10 февруари 5 часа 
едва обед. а в случай на отлагане — ше стане на 
19 еж шия месец а ежиюто време и место

Варна. 24 ануарий 1922 год.

Шдгнцдрдя 
Ню-Поря 
Лояаом
Пдршд 
Италия 
Ц>рмгрдд 
Ромжяия 
Г ермдямя
ПрйГД
Виена
Б-Пеад * . 
Белгия . 
ЮГОСДДЕЯ» 
Каяяда . .

—
им—

■б4&; - 
1270 
673 —

97 X97 -
11У-1Ш

79:7 Ь 81-75
ЗСб-':ча-

1»147
22*30 —

1250Т(4-——I—щ-М4844—1—* От Управителния ежвят.

Язчистмм и онг. ап 
имат* Ишнлар ШсГтаахжяк
лжрша усааеае. окд жя
1И< ■>,« т,сн,- М1К1 м Нжрш.

СЪОБЩЕНИЕ
Мята пш1 н «шпгсшз Ззпзмлип 1 я
Лсикуроцнонн дженерали

Триест - Венеция"

Срояа м поддядве декддрд* *
цми шялу общяя доход 
м м 31 диудряА. свед БОЯ-
то дйтд пролусяддкге сросд що 
бж.тдт г.юбяядия каши ^ 06-
щ > осиояояяе

аМвГ Ь И (м Ьдмшп идмм па>1■■
аа вктвресукмцнте се. чо ще продава

ЦИ1П1МХЦ |К09 ЛИГЕЛИ1ИГ
ПЯ шав. ги ек. ш шмт

■тпрпи м Цсг» дз е. Дл.дя* я»к»сткр Вар 
«а с» праД*се мц«»о е 

■ - тай какп п Тарг» т» е»е м

на долял»йяесуяеяо

ПАРИЖ, 24 януари. Сжобщааат от Рим^ 
иоигрегацията иа кардиналите а рошила по
гребението иа Папата да стане а чатвжр-

Мидената група ара Вар- _
<и Дсяикр. Оре 

устроам п 1Я тота т ва / 
мзерт, • клуба м

тжк: На царамоияята ща приежтетвуват
само и ар дяналите, дипломатическото та по 
а римския патриархат. Поклонници пред 
тленните останки иа Папата прииждат от 
цяла Италия и от другата католически стра
ни. Цепил площад пред цжрирата Са. Пе-

I 10 чам преда имам в
Сааоя. Муикааео Тмкуааааа
ВЕЧЕРИНКА с «оякртао 
пр-турка чет Напие У 
мирта. Която в» са чауе

Трдвштр 
М Р1Д РТ

■ меякате условял аегдт да 
ден ■ пао • лтвещенито на саща 

я «пм 1*мг м участва > тарга 10*. • 6р«* тжр, денем и нощем гжмжи от десетки хи- ля ипи могат аа ся
II и Взети са мерни за саин- с такава а клуба ааиади

0б«. Таруу.ат-Л



с л •„вмеиенсиа-2Ъ±
____ траур. Сжветжт ща . БЕЛГРЯД 25 ям. Делото н* «овунстктв,
февруари. В-« Джиорма-1 които тнтирада против регента ».почна да 

* Кардиналите били и»- | ^ р„гл<жда **<. Подведем* са «ато •*-
зиняеди 33 души, между нонто и народни

'«г: тллтт 9 гцд| а» кт
N11------------------иа 2

ам 9иа а касата ма Лапата са иамараим *а «I*» 
1Пла Л0ЩПЩГ

шаяка сума пари.
прсцадмиеля. •т еЦарят Шумен. ега аррит ■

ти ■ •• т Пума
« т»

___ *т Шумен; преди иеиол- СОФИЯ. 27 яи
Н. Е. Царе пристигна е града ли. Той р„,ТЯ и(бухна г

кпуб, нждето е разговарял л 3 в --тиритажиото адаиие, и поети се
< председатели иа оиитчеисиото друже<Т1ю „омещааа сжглашежката ______ _________
г-и Сажарджиеа и с ДРПН граждани. М. В. {адл<|лмл с, . иаи горния етаж и берво 
" —! „ие се отиайеаДте, добри бжлгари! | 0вж„щ. целия лом ри в иа ижщата. Гонени

е 20 вея; ие ще аоже I нжпвщ ^ з.кривя лоириеа не ижщата, 
"• СЛЩ» *""? "оч"щ' мотате (.танга беда обхванат, от от лига. 
„ура . па Н. В. е от-, Пожарната иоеьанда

Ч*РЖТ • започна потушаването иа пожара, положа 
генерал г. Шяоимоа. таил от граждалстаото. По таили

жаха да са спасят долните * етажа на го.

а В маса сут
аете■е «е предават еа ае при

ПОЖАРЯ.4 В Вере СД N мода 
р»ге. Ив пуч и' 
своге
кмв. тим», тшпги-гараг „
ГОрШТ Хпрвгя ШМ .рград и

■рез ратям «
СОМ И 1Гв Й пеще. И]

циуирдГТ.
I* и

•отвя в
1УКУРСЩ 20 >иу»ри. Руското сой мия •

Ш? тмргооската камара а Париж « доспа лемата сграда, д сжщо се вапаяи и п
' аа. пак и ежемдиита ядщм от опожа

сг кГР)№
ге м ш е в» •смили*

ша. О е сг велмт и- 
•пта» » Аге « 

шусгя Стрл1. г-ешите Щ|ц

'в*
тие попа мата >а сметеното правителство | ряиляе. 
да >*аетвува а конференцията в Ген.а. I - а
От Ваииоитон ежобщаает, чл .Аитричя не ПсДюГП НО 2ДЯ0 0ЩИ. 
Ще участвува е Гелуеалата иояфер иииа СТВбТО НО ГЙМОТЯРЯ 
седо аащото са лояеиени и руските елшети !
ДЛ участвуват

ПЯРИЖ 25 яи. (жобщзмт от Лондон:
„Нир ИсГ' пише, че учебното депо и Гжр- 
ция преживява тежка кркза. Прмителаяото 
< уеопикло 20 души професори и голедо 
число гимназиални учители обдиисим като 
минзедмтм. В ципа Гжрцих 40*. от учили- 
цатя и без учители.

Краденето име Я 
не милото Найчо. трещят вт ег««. ш

комета щеш. А» „
Не 1 тото се врдщали от сватба от с. Добри- 

Дол. Злота Митева с майка си Нова. ежеелянката 
и вжрба Злвтином н Стоя- Янков от с. Селуажа- 
лд. В гората .Килии аере' ги пресрещат Липчо 
Янчеи. Дойчо Петров и Тодор Георгиев. сграбчват 
Злата Мжева и силоч • открадват като с бой и с 
клин * отколчват от ржиете ма чайка и. Монета 
е огласааеле гората с саот плач и ридания ажр 
зана и бита с юмруци и приклади. Отвеждат е го
рете. кдлето наклали буен огжи. Тена. далече от 
асакакм зашита Злата е била изнасилена ог Лмд. 
чо Янчев като м са били садрзаии ржиете н вслу
шани устата. Слеа том гази разбойници» банда, 
за па скрие следите си бега нощем с каруца през 
Варна за Япжеилер. Сюм бей, Елеч и обратно Из
глежда. че бандата е била Изплашила твжрае 
го селяните кпкто от с Добри Дол и околните се
ла Пжк <и_к предполага, че та е имала твжрае 
много скривалища из тези села 
ли се а селото след около

торти ат кртаптт шум
• ежуеаа» масури
«тест тгдт я 
И» Чуеш >ии ш»

, гш ще
да ся щп теяаре. и
рое«| >т «и

* мерттер. ч 
от яожеритаркте «е щп Ват 

аа е «*-Ттаа е 
ат. Не е мат т

«оуп да еа 
а* ушяте тадафая. -зя

ЦАРИГРАД. 26 яяуаря. Сяобщввм ©т еж».
г Исмакл Нямал М прочете прод 

ежбраим© ©ди* телеграма, < ко
ято са (аовщввв. яе сага

гаравка а
са

то французко 
ле ще яздени досегашната 

ги> ли тил я е близкия изток.

I. Н «•
яеяят траел зея зм т зе 
япре. хаДзт ваза а л » 

е пичЗведрие
десет дневно твяряе 

романтично сииторене бандата употребила всички 
средства да убеди Злата аа вземе зе мжж Липче. 
додето тт привидно се сжглаеяае и елед говя иа- 
бегм у дома си Нейните сродници ие «е могли 
ла се борят с всесилната банда не чело с Дойчо 
Петров, който се заканил аа избие роднините Й. 
ако тя ие вземе Липче. Вжзиутеи от тези кржао- 
жеаност ма Дойчо другаря му Тодор Георгиее в не
деля вечер го застрелва а с. Солуажелд. С убий
ството на този катил и с предаваното иа полици» 
те неговите ся участници село Добри вол и други
те околни села се отжрват от един голея разбой
ник Вчера следствените власти отидоха иа местото 
на убийството За други подвизи ие беидете ше то- 
аорим утре

. МОСКВА. 25 Януари, кадии. След 
аиючемта тжргоаска спогодба меж
ду Русия я Италия, тжр овените врхз 
Ю между двете страни са миста но- 

_)»*■*. Компанията .ЛоАдТриестино* ос- 
■ояйм свои клонове в Ьатум, Ново 
росяйск, Севастопол и други руски 
черноморски пристанища

* т <•, •»е.
мм» мш

и
V
ме ч

— Ме 
Д», т т СПА

ПАРИЖ 25 *и. Алернканскня
С ИЗПЛАЩАНИЯТА МА />рА*ШЯ МДА

«раицд* Селатжт е бил на днеиие, щото 
Гзрдзних и платк на Фрзицмд Ю дклиарда 
аарид, м да доме Франция да иуппатк три
те яализрда долари които длжжи из йдерика

ПАРИЖ.

сенат се е т
се лжт

и асоОагд «у.
Сге.

ямрчмта п утая 
— К*н кожар, 

пвм* сгор\ стига вс
— Втаса м Вято шу е яо-

С*ю« и бддгар САдге 
пи Вармечегея Окр. ежд Сжпвщ

мм Вари а «двямпто
ся ш ияттрссуюаит* 

« чс по 1^мбодата теглена на 1в срету того а слята 
аа Воегеп кяу( Гуч. Печелят следните М-ра: 3, 10, 84 
Я(. 47, де. 61. 74. 113. 119. 130. 131. 149. 156. 162 1СЗ 

168, 174. 197. 119 113. 1М. 117. ц8 Ц*.
142. 243. 244. 347. 168. 277. 288. 386 356, ЗМ. «7«,
”!■ »”• 431 «»0- 664, 4М. 472 488 493, 30». 113.
*'*• 544. «02. 612. «18. 653, 669. 71В. 760 765
7*« 792. 794. 804. 817. 641 849. 832. 880.362.891, 
96Т 910, ,59 ,*» ,90. 1013 1015. 1018. Ю19. 1027. 

031 1032, 1*34, 103* 10*Т, 1086 1097. 1114. 1118
П42 1146. П61, >161 1163. 1173, 11 78, 11*4. 118т[

102 1194. 1103. 1104 1206. 1217. 1234. 1239.1240.
24.. 1262. 1165. 1268, 1272. 1274. 1281, 1292. 1298

;*01 1322. 1359. 1366. 1376. 1495. 1438, 143». 14449
:?**■ 1505 I*”- 153*. 1535. 1*37, 1638. 153941. 1544 |550| ,558 |688 1886_ ,л9, 1596. ,608

1Т7Т '®Г' 1Мв' П1*' 17*8- 1Т47' «ГГ6. 2776, 77' 7??- ,784' 17®4. 1806, 1822. 1829. 1362. 18(2
!!!' I*3®' 18М- '»'3. *»*4. 1931, 1242. 1952, 19*5'

20м' »9?п ^0;г Ш* 20М' !034- !085. «64. 105»”70- >077. 20Д*. 2098, 2107. 2121. 2155 ] '
222^' II83, 21М’ ’192' *19*. 2194. 2198, 2231'
2373' 22М’ г3°*' Мв1' М08> 1828 2349

^“ет* “ ■"«•и» ИОГ.Т ], Я|ш

«• 20 Ш *”■ - Ст*Ф*и СтоенояГ с>Р8ци|

гещ|.
ЩЛСТМ ш. гЧ»*»л<кото при_.

Д* представи е срок
___У* *—* "* РДДкрециоилата комисия про-
ДУ зе лдплвщамият, пре. 1922 ^
поради |големите различия в мненията' ме- 

коалиция исоцмялмсти- 
со криза ■ кабинета Виог и 

оставка иа целия и.6мме^Р

вдгтяяу М стражтр а **Щ- 
трети сж уплацщл яли- от

А мй безомсен е >«1

ЯУКУРЕ1Д, 26 »4>«д траем ярамм 8
ГЯТ1Ч ЛМЖ34 Ч ЖЦв 9839 *
— .,.тГЛ

.дмяими
салта и*
5 » И’М* 

сшо нш д кобед 
к«ге «ддряв ******* т ^ 
сметка м чужхя еаяця- У**" 
Д*м е който те е ■*<**■*
Д* го зояесз зет, Доязоятй 
«ТЯ. готе «

--------  > иуири М хослокд-11 .и»-

’* 1п°Т>ат,«,ние * УнгЦрЦГ м 
•жлгармя. пР*Ди иомфереиабията в т««„М 

сжглашеиме сам не. ,------- * 'е«уа

!_П“А-ттжреа ще са определи

у^7г,.б.1тр"и‘ Еч,°-
9*А"9 саролоисиа

«ще ецо

ЗАГУБЕНО Е
т

и под.
св4>ита програма за 
‘ валута, като зап- 

«■ суверенитет 
_г> "■"♦•релцяе

ОТ м. см-■ своят. 
Ще се а **. Смг- 

С тези алтрося
яжкотртязееве.4*

Л0НД0И 25 ян, Сжобщамт 
Тоя; Сжединенитс (Цдтн по «сена 
4Чя» унйстяумт • кочферснииятз
Д—е т* *2рОТНВ6ЛОСУД«ЯТ

, ХЯИПКОГО прдвитслстяо

от Вашинг- 
•ероятност 

■ Генуа, 
** »Р"»няя«не

работа при някоя тдртс* 
ска кантора, коиисиоиф- | 
банка, в-стео илк «оеие 

— Справя» . ,



Варна, 29 януари 1922 год.ЧЬЯИ*. В|*Я тЦЕНА 1 ЛЕВ

В2ЯРМвНСК751 ! ф Никола Котарвв^
| 3 адвокат — премести . писалището си в ул;^1 

I н Шуменска“. зад постоянната котйсия 3~3 пИпеша Г-ца Надежда П. Генкова 
Г-н Христо Т. Дж«Г ите се венчаят ■ С(. София ма 29-й тото 

Настоящето земен* отделни покани 
За телеграми: Софи*. Джезароа — Геияоа 

/уи«иа .ХИлендар" № в 
М2 -2-2

NШ. шшаи НМНМВИШ1 КСПИК №» тиг$и Ь 22!.
леля, 01****и*м1 по |-Зр лч, каядрлгсн см.
лев*. “ |г,)мстаас<си по ! лев на~лЧ ма 1вал за еаяа 

а 1 ОП дев*: и глдяна 180 
3 месена '>0 Софияяа в«I

!] Притинат се на помощ пжтннци и почват | 
работата, аа да навадят пострадалите, кон- , 
то са около 14 души мжже и жени, от кои-

ч зччу /

Селските избери.Г-ца Луна Б. Якова 6■V , то двама тв кко ранени, останалите см с 
счупени крака, ржце, или обезобразени. 

т/ Дава им се лжрва помощ, като се према*

и На Ю февруари* предбгоя 
да се гроявведжт избери м
селски общш 
лого царство.

Вече различите пдргяя бгФ* 
гаг своите алггвторскв' 
и ги пускат в действие.

Общината в седо. том • 
огоящето което фес Ши,

Г-н Янко Д. Балшеи
Ше -е венчеят на 29 того Поздравленията 

а тукашната синагога.
Варна М7-1-3 София . ,

едмга ■ оя-
сят в второкласния вагон. Иска се веднага 
подкрепата на ж. п. лекар от Горна Оре- 
ховица, конто пристига след 2 часа. Слабо 
контузени има доста. Вслеествие на точа 
смщмя влак закжене с 9 часа.

»1
Гт?

Дойна Г. Янтовсиа Сжобшава пжтник.
име да приема гости иа именник си ден 

Са Аитоии. Ж.-пжшта катастрофа на гара Левски. може да П1 обгоря.
Новото ярене вмета «два 

по гоаема загрвжеиеСг. Шв- 
роита демомрапява »

ма—1-2
СОФИЯ, 28 януари. На 25 того вечерта 

е станала една твжрде кжраааа катастрофа 
иа гара Леаски. В линията, в която влакжт 
идящ от София пристига, се извършва на 
гарата в Левски маневра. Маневриращата 
машина изтласква даа вагона с вжглища с

"V*едни миг ги пресреща влака, който ги удря 
с такава сипа, че ги разрушава и изхвжрля 
от релсите. Фургоижт иа бжрзия влак вслед
ствие сжтресението се покачва вжрху не
посредствено следващия след него III ил. 
вагон с пжтиици, разбива средията му плат
форма и пжтниците остават отдолу. Вла- 
ижт в товт време е бил вече спрел, благо
дарение, че машииистжт е забелезап а дви-

поведява повея-8щш Ардяти, Варно. ОНИЯ черЮфудздчця, (ски о- 
ям робк -м имн, която

'Ст СЖ1ДЛ1Т ЯОГОМЙТЯ «Я*Г < ОТ(Т иа пои. си клиенти тук и в
бжрзииа 30 км. в час в сжщата> че се преместиха в мага*

та яа.
Големя джр*амя*я 

калян вжяроеи пя 
яс ттшето сало грабва да • е* 
яоадйгне ■ кпо

иа Саиомон Коеи, до опожарения
I, иждето ще намират разни 

>пристигнали галаитарийски и кимка-
§49-1-2

1Т,

V*

За ихтюиячцкя*,йаиМи Ояжяна бадщд Варно.
~ ОБЯВЛЕНИЕ гмгтт-м {ябип 

дячяте яа гдяя
черно петно по линията и дава

•адем ход иа алаиа. Настава голема паника 
в целия влаи. Писжците лод фургона при
вличат веднага в:ички служащи и пжтиици, 
ноито се притичат и се мжчат да пояогиат 
иа пострадалите. Ранени са тежко около 8 
души с счупени ржцс и крака, двама почи
нали и-5 в душ . силно контузени в разни 
части иа телото. Ранените са отведени вед
нага в Плевен. Вииовиикжт е избегал в с. 
Левски, иждето бива заловен. Катастрофата 

ф да бжде мног - по-страшна, ако ма- 
кТжт ие бе дал контра кара.

1
Мямая яупмМЯа ‘1а Чея-

коятроляе. т рязгрябяям вя№ 158 общ. яяПргТя, та[Ч,'Веря по 
бяма, бллтд я пр. ЦМЬ 
лнтячесяя пяртяч пря'тЛя,‘» 
ята яс жсяМ За а5*пятг:<яс- 
яга снжргяа превия. грИв*

(р. Варна, 27 Януарий 1922 гол 
Управлението на болницата обявява 

ЛВ интересуюшнте се, че на б февруа- 
ряЙ на плошала срещу пожарната ко
манда ше се продават на публичен тжрг 
е явно наддаване 15 свински кожи.

Предаването на кожите ше стане, 
огтеа утвжрждението продажбата от на^ 
«нежното место.

Кожите могат да се'видят всеки ден
В болницата.
•44—1 -1

дя явя язрвбРГеЯа ожкекха
ярогрЯжя я яаяТрТМя ЯММ вя
яа дейелвк а сак, за К<№ 
жс я ияето яя ‘газя првгрйг».

щеш

зящяпявяЯкя яягерУМг ' яя
БЕЛГРЙД 27 ян. Ромжнския' генер. Пе- 

треску е направил изявления пред ержбеките 
журналисти, в които казва: Конвенцията ме 
жду Ромжния и Югославия произтича от 
сключената по-рано политическа конвенция 
между Ромжния, Югославия и Гжрция. Склю 
чената конвенция е с цел да запазим меж
дународното положение. 4

РИМ 25 ян. Приготовленията за генуез- 
ката конференция вжрвят усилено. Приспо
собява се кралската палата за конференцията.

БУКУРЕЩ 26 ян. Минист. ежвет реши 
суспендирането на работите по прилагане на 
аграрните реформи х цел да се изучат всич
ки злоупотребления ,и оплаквания в послед
но време.

селското ивеглеоне я ОкМял- 
вайки му вжзиожмоет Я» 'ШЬ- 
ползува благата, конто поря, 
да повдигне пройабдСтяото я 
да засади и в село едйа Зю»
висока духовна култура.

Народните маса с нараЛч- 
ло вече сжз миие Ме моУат ям 
бждат лхгани, В Своите »Й*г 
вя демокрапики ядра Сей&са- 
та демокрация Ме моке вбя* 
че да бжле жерфн* яа ййм* 
гогия и иа праздйи обещййкя. 
Тя сжщо не може по вече да 
бжде водена от лихвари и дум
бази. В своята Дейност обмя
ната в село вече ще игрйг ед
на по сигурна за прогреса яа 
селските маси роля. Сжзд&а- 
ннгс закони наяосвсджк за

От 9правяеннето на болницата.

ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Тммрафим и телефонни ежобщения)

Е-шин катастрофа на гара Левски 
• с патнишкия влак.

Дежурим чиновник на гара левски на- 
МЖф маневра, за изкарване и подготов-

прикачване иа два вагона с июмюр 
чдващм а това време влаи от София

______«Риттжт изажршва всичко и оставя ва-
гвмите щ една линия готови за прикачване 
КЖД влака. Влака от София идва в 7 часа 
вечерта. Машиниста иа сжщм забелезва, 
*• се чернее нещо в пжтя му. Приближа- 

Сам^а вагони. Дава контра пара.
иогато е разрушил два-

трудовата повиност ■ вя тру
довата поземлена собсгясяоег
са стимули, които ще 
твжрде много за вреоЙрявяяв- 
не на нащего село.

Грижи за по високото об- 
разсоанне на народните селска 
маси, грижи за сийПарЙбм 
ежегоянне. за пжтящйта ■<*»- 
общенията, всичко том се 
сжзнява твжрде доОре в ее 
желае настойчиво Ьт миайге.

Нек« партяятс дяржят пят- 
яя зя мрчия йМв X 1

I»
АТИНА, 28 януари. Офицйоза „Патрис“ 

пише: Кемал паша иапоследжк има един 
привиден дипломатически успех. Благода
рение на нашия м-р Гунарис ние услехме 
да вдигнем стопанския блок и внесем вжп- 
роса иа разискване на зелената маса а Кай. 
Едно време патриотарнте, хора иа Венизе- 
пос, предадоха Кавала и Драма иа Бжлга- 
рия, за да постигнат едно сжглашеиие с 
бжлгарите, чиято политика водеше кжм 
побжлгаряваие иа източна Маиедоим и иа

* моанор и то окончателно. Пжт-
* елека, приготвени да слизат в ко- 

ДУуто, на джряото купе след фургона. 
“ сбджамаивто вагона силно пострадал 

« се вдава иа вжтре. В■у
Тракна, уголемявана Бжнгариа аа «матмН О!



761.■варненска пот*"- Сп*» ^
■е Дажамдармрнята м ■хма Сжрбия, ■ «пад тоад те садите 

1к1
вегяе » 
м топя ад кел», е дала оржжаае иВеииаелос влчстават против едно авто- ие тряЕняо да бжде "адМала Азия. А що пред ни! В.С.' договор? Осигурява пи са ог арм 
44.176.4В9 яи.та« там област аа Гжрция ? Ето защо ед

на твжрде голеаа аатоиомип би осигурила 
пликото развитие иа народите в М. Азия.

иите области.
Вчад а маг •Т %

раград м йлясшрт М пц
ДСв*.

ПАРИЖ 26 ян. Сжобшават от Бер- 
разните политически партии би-

Сдио сериозно правителство и една сери- 
джржава ие трева да тжреи по-вече лин:

ли постигна ш едно споразумение от
носно сключването на един вжтрешев 
заем от 1 милиард зл. мзрки. Целта 
на този заем е да се изплатят част 
от джлговете по репарациите. Заемжт 
ще бжде заджлжителен.

т онова, поето требва да получи.

т •ПАРИЖ 25 ян.. Между Погнкаре, П.
ще стане

сторел ад. $7 
яшт »Жорж н итал, ж-р председател 

една среща на пжрви февруари, която ще 
изглади некои недоразумения. Карта • 

“КМ 
пид* «и урмв тр.ур*в т

БОРСА
клжбио сключени заем 

а*т. у арка нв

РИМ 25 ян. Погребението на Папата ще 
стане в Петжк. Той ще ''бжде погребан в 
една арка от страна на гробницата иа швед
ската кралица. В Ватикана са приготвени 60 
алартадента за кардиналите, които ще уча- 
ствуват в погребението.

МАДРИТ, 24 Януари. Край бреговете иа 
Испаиии се е появила незапомнена буря. 
Целия Атлантически океан е развжлнуваи 
900 параходи намиращи се по това време 
в открития океан са лотжиали 
жертви сж неимоверно големи ваедио с 
грамадни количества за милиарди лири сто
ик. Тави стихия се джлжи иа отижртваието 
иа грамадни ледии планини, които плуват 
кж» Юг и оказват влияние иа Галфяцрема

ПАРИЖ 25 ян. Според получените 
сведения от Москва, изгладнелото на
селение в Казан подкрепено от чер
вените войски избили сжветските се
мейства, които се хранели изобилно.

БУКУРЕЩ 26 ян. Предстои една конфе
ренция между пжрвите м ри на Полша, Юго
славия, Чехославия и Ромжния, която ще се 
свика
шедствува генуезната. Целта на тази конфе 
ренция е да участвува малкото сжглашение 
с очертана своя политика пред конференци
ята в Генуа. Веиизелос като специалист по 
балканските работи ще бжде поканен. Вжз- 
можно е да бжде поканена и Бжлгария.

_____ ■ - V

Швейцармя
Ню-Иорк 

^юмдоя
3100=

660 666—
1275 - Шчр 
694.50 5985(3 
9850

риж
Италия . . 
Шригряд . .
Ром димя - . 
Германия 
Прага .
Виена

БЕЛГРАД, 27 Януари. М-р Пашич е иа- 
следиагге изявления в скупщината:■*

.Югославия ще слодва една политика иа 
слорааукоиие и

793,—

игп
с сжюзиицнте. Победените 

страни до днес ие ияпжлииха договорите 
■ ние миячно навличаме облаги от тези до
говори. Обаче победените ще успеят да при
добият всички облаги, които им се дават

■и
1170 +71

б.-П --- ! -
Бедпм . .
Югослааан.
Кши . .

204-

Л Ляватш работите отиват много зле 
«пад убийството Ма Есад паша*.

.9 Албания владея анархия и югосла- 
трябва да «а защищава с оржжие, Ние

Ле извади» я Сж Сяна.
• ами* м 23 гага ос М 
•рвепсит ювера и ири
са ссссеспас, аа! «смде водим с Бжлгария мирна поли 

ио бившия военен м-р Аа. Димитров, 
вейте прелоржчваше политика на миролю
бив биде убит. Бжлгария джлго време ло- 
лмржа едно нападение в гжрба иа Юго-

датс а
Набор» а тпа 

д* а грака ,Сс ТГат*»* а
в Букурещ. Тая конференция ще пред-

сс ароааезе с оарпсанславил, затова о иевжзможио да ялезем в а м
ярегоеери с лея: Югославия е приятелка с 
ругай народ, ио тя мома да признае см- 
аетсяото правителство, Югославия подписа

I* (ерсшунжр> •
ая) ми

» с Полша и Ромжния за за
лп слоите граници.

А*е
ПАРИЖ, 26 Януари. Сжобщааат от Бер- 
I Поддиректержт иа едни голем Франц, 

лче ежобщава, че всички германски индус
трии, особио железария, стомана, 
яш усилили своето производство до най- 
широки размери. Засилването на тези ин
дустрии е небивало до сега. Германия

е? Н сарерв 1ВИ г. аиВ- 
паве

ХРОНИКА. Пя м V
химика- тт. м. курс м

л мира шгр.Щ
На 30 т. я. по случай ром еяПоста при гара Окчедар па 

деимя ден на Н. В. Цар Бо- старата граница между Бждга- 
рис няма да имат учащите се 
занятие.

е ку-
трм пжтм по-вече бакжр от Америка 

отколкото Франция и Англия
варшгге нега •рся*ря'

■ Грия и Гжрция близо до Ксан
ти е вдигнат в вжздуха

Слуха за продаване па цар
ската зоологическата 
е ежнжршенно неверно.

жиост о иа сжюзиицнте да мставит^ю! 
ТУ51 "" пп*т" Рвпарафюииите си заджл-тения.

• нега йнр да се 
да го

Целта ма курса • да М*В снощното си
общинск. ежает

заседание
градим аждиоимост ма мирсик •*азс следното 

решгние по вжпроса за общин
ския театжр. 1) Вжзстановява 
се на

запазване иа сегашното положение, сжзда- 
А«о от международните договори. Този 
сжюз има за цел да направлява балкански
те работи независимо от западните сипи по 
опюшеиие на Бжлгария и Унгария и осигури 
иа победителите придобивките от войната.

БУКУРЕЩ 26 ян. М-ра на финансите е 
решил, щото златото, което се придобива от 
Роджния да се депозира в нар. банка за 
рантиране на банкнотите.

7—-— яг.гасдоставка а. „Таи** казва че жмл_ 
по-го лема. Тя е била направена само°за

жтя•поп п «оятр. пр.
• *Ж|ИЧ»ен делегата «а дружтет- 

•о .Текста ‘ ежобщта 
почитаемите клиент на д вого 
че от фнбрикуваняте : Оксфорд 
аатеркк к коботк (бал-арап 
платча). нма обрасци н а «аицем- 
рията в домат 
аБдниска* М
гат дз “ отнасят за с^еакн к 
справки.

Телефони номера 335, 296 
170

да обогатят ■оаиатигз е. *»•старата си длжжяобт, 
режисор на театра 
Бжчваров. 2) Определя се 
бюджета на

то им даде вжзможиост и 
йатвжрдят ■ урегулират про
фесионалното еа яоло*е«* 
вред вид а шрсдстоащетз И
снабдяване сдс едужебия квя- 
«■ от и-вото я> тдр- *Р- * 
труда.

По тоя случай шпсяснй9*4*
т. Г.

ой

г-н Ст.

театра до края 
на финансовата 1921 и 1922 
год. (края на месец март) в 
размер 35 хиляди 
но. След този

“У м ул.
гдето моева месеч

срок ще се оп
редели новия бюджет на те
атра ежобразно с измененията 
иа условията. 3) Театралната 
трупа ще играе в зала .Сже- 
яиние* при цени .5, 4 и 3 т 

театжр .Райков“

предупреждава, че ер»
“ з» в дждаще 
■пет или огняр км М 
допуснат иа работа » *яЛУ*Т~ 
рплнш и. кнаф»1 ’^‘ш 
лркятн», ио НС а 
Р«мор«яд1нтт» » 
пи нлдет обявени «
«»• Ч М5 вт и- 

Всячкн несжобриДкдксС2—Г 
глобя ■

..
Руския бежанец 

Ииколаевич се 
снощи в

Следствието I
м*р Димитров работи 
В«рва се в
б*Д« внесено в паркета на вое
нния ежд

га- Анаголий 
е застрелял 

к*щата си в София,

и в при це- 
“ 15' '*• Ю. * к 5 
Назначена е комисия която да 
разгледа н представи за удо 
брение правилника на 
Чл. 6

кошгроя-
по убйството на

театра. 
правилник се

усилено, 
скоро времето даот този

изменя в смисжл 
се назначават 
ежвета ио 
режиейора.

че актйорнте 
и уволняват от 

представление от
■ото ще бждат 
огстрхнещ от работа.

Вчера джржавимя ежд
Ан. Дяпчев, който

Ии01«|««вт1-
С*т «уждното н уредбата иа
общнпте.

Самите нзборн вжи от дру 
тото имат и

чуе много слова пита г.за днешного 
страната и за 

■ Утре. Изборите 
при това ще бждаг и едно до
питване до народа за

твдр-лоложенне на 
дейноста Д“- че 5оОСндзкд. ** неделя на 29 т

" “ 5 ча“ С.КД Обед в

~ д«°" “Р*“
Негово благоденствие сне.

Д«-«т*р Тодоро..
В*0Д свободен

мечка.

Опити минех.
с добра прапармня тмреи 
работа при мяхоа тмР*** 
ека кантора, коня 
банка, а-ета* нлн 
рвина-

милионния заем не
е политически, а 
тогавашните нужди 
Г-н Ляпчев

наложен отсвоето високо 
амачение за политическото вжз- 
витаене на селските маси.

В агитациите

страна- 
каза; ако сли*лаше 

направеше на 
приемвливи

досега
шната управа вжоаще и за 
оиавв а бждаще.

ннето 
леко
■а един ваем

Ще са даде времето 
предложени

■а Бжлгария от 
т* ■раантндвгмтв на

■Бзмежиосг иа Каит асда

/
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В2ЯРШНСК7Я»

Вратня Арднтн Варна.ПОЩЯ Сжобщават на пон. си клиамти тук и 
про1

зина на Саломон Кови, до опожараиия 
на дюген, кждето ще намират разни 
новопристигнали галаитарийсии и 

пийсми стоки.

пртта, ча са преместиха а ям

Аипчвьт..
Монаамт.. ш

( ч * * >04 -1”

? Г жа Дойна Г. Литовска
_____  явм и* територия на Мраморно мора на никои
*ама да прияма гости на именния си дай 1ИПМ Тжй „,то то требва д, Тя паваж. по-

следията б -за за защита иа столицата.
Тракия а необходима за Турция, тжй 

като тя сжстааляяа необходим хиндерлаид 
за Цариград. Сжщеараменно Одрин е ва
жен за баягластиоста иа столицата ии и 

_ — мира е иевжзможен, казват компетемтиите
Г-ца Дафиика Николова Хаджиева националистически кр.згоне в Цариград. Та

1^', тзжрдят, че ангорското правителство ща 
г.,, гаооги Я. Уоимов Ц,- отблжеие всички условия ас сключването

В«и1 ГУ^вя. «и Ж ~ «« отижеааиа и. Одрин от
■ турските територии.

ПАРИЖ, 27 януари. Английски*^ ве
стници печатат една невероятна новина 
че французкото правителство било От
правило една телеграма до Кемал-паша, 
с която го кани да започне нови пре
говори между Лондона, Париж и Янго- 
ра относно източните работи.

АТИНА, 27 януари. Проекта, който бюро от обект, 
предвижда изпразването на Смирна, 1ч>«“сп‘ 01 °ч> у 
като беха за разрешение вжпроса за 
близкия изток, пише Емброс, целия 
гржикн народ ще се вхзбунтува пред 
мнежлта на едно подобно искане.

В-кжт прибавя, че не тряба да се 
отстжпи нито педя земя на турците, ню- 
даже ако ще тряба да се запали нов 
пожар в света.

ПАРИЖ, 27 яиуарий. Сжобщават от Лон
дон: декларацията на Поанкаре ежете* не се 
харесва на Л. Жорж, който се изказа така:

^За Англия е дошел един момент да взе
ме едно решение без да се грижи нанво ще, 
направи Франция.“

„Ако Франция не се оттжреи от досегаш
ното си поведение по добре да се допусне, 
че сжглашението престава да сжществува/от- 
колкото да се проджлжава да се се работи 
под маската с недоразумения и тжркания.

ПАРкЦК, 27 януари. Сжобщават от 
Вашингтон: Америка била взела реше
ние да не участвува в Генуа под страх, 
че тази конференция ше услужи на 
частните интереси, отколкото на обшите.
Американското правителство проектира 
да свика нова конференция в Йашинг- 
тон и то по-кжено, когато по-добре ше 
се очертае положението.

ПАРИШ, 27 януарий. Нам- 
цпера Вирт проектира един 
вжтрешен народен принуди
телен заем.

БУКУРЕЩ. 2" януари. Роумигкпя пе- 
Ч!Т нипдино се лянииапа <• отношенията
яеаду Бм.тгария н Роямния и заявява, че пушяга я хукни,*» «*■

ре по направление па телефоон 
МЕТЕ дружина. КЖДЕТО ГО ВВС*

усилия «а с4деж©н1ст§ на двете дярват. рещпли дим войни»,.

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Ршш тшфн Я. 22!. 649-2-7

по 150и сана готика 1Ьо лева; 
«ма* 3 места М} лепя.

Обзвнвння
ПОИСПВОЮ По

дшуьтлулгт см. 
I дев иа д/маГ

предложение за отстжпваие никаква част ХРОНИКА. Св Аитоии.-3—2

Девяцвте слугини кояюоо-
длежаг да отвиват редоап.та 
си четири месечна трудова по- 
ииносг. трябва да се {зариш т 
а трудовите наборни епвежци 

: на села.а ог дето са родом. 
Селските общини сами требва 
да ежберат от слугините вей
ки сведения необходими м 
попжлатие на двата образеца, 
изисквани от дярекшаята и 
трудовата повяоаост.

Г-жа Донка А. Патаманска
приема на именния си ден Андонов ден.не ше

>М.«ДЧ.

Г-иа Луна Б. Якова заминаващв за Турцяв, иомт- 
толната комисия в Цариград 
е разрешила па тукашния ита-

и
Г-н Янко Д. Балшаи«- лмяяски консул да

ще л венчелт на 29 того. Поздравленията 
-• тукашната синагога.

§47-2-2
тжтташ.Вария. София.

е

МГЕКШШВ- ВАРНА
ПРОДАЖБИ НЯ ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
ТАЗ-ДВОЙНО РАФИНИРАНА. ГАЗОЛ (НАФТ), 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА. БЕНЗИН И ДР.
5»— СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 36 120

а паиуа
паспортно от; н

БОРОВ '
нямано

Швейцария . 30251-

Лондоя 
Париж . . . 
Италия 
Цариград 
Ронжимя 
Германия 
Прага . . . 
Виена
Б.-Пеща . .
Белгия . 
Югославия .
Канада . . .

6521- 
12661- 
687 — 
97 60 

110'—

127вСI пристигнаха в магазина 
с обущарски стоки на
БР. СТ. МИНЕВИКМКН 690—

9860

78?- 78 50
-'95 - 296— 

177 184
22 30----- Ь-В яН урУ ||1 ■ о красив' жглоио м:сто - 

&Ц Шж Ш III Л разположение к и^нтра > а 
|1|Щп ггада у. Д-Ажгсм 16. Н! уч 

-- се иродана. 8 стан. кухня, ис 
ралня, джрварник, маза с 2 отделения, ерч 
са. кзиал;:за!|мя. нодопроиод, електричество 

Яет !|Н двор пеела», асма с 12 корена т>зн 
С.чраяка сжщяп лом.

203! *

Варненската мотобойм.
През миналата 1921 г, яа вар- 
немската скотобойна е

841 2 7

следния дибнтжк. 
2872 вола 

19 воа. бака 
1171 крава 
256 телета 
701 бивола 

2 бкв. бика 
322 биволици 
107 малачета 

6636 свий 
9602 овци 

893 пжрчове 
3407 кози 

35918 агиега 
7264 ярета 
4086 свиии

481439 гр.
2.115 „ 

114,530 . 
15.533 . 

124,057 . 
298 . 

47397 .
7067 . 

99427 % 
101667 . 

16141 . 
48197 . 

216791 .
46359 , 

279429 , 
Или всичка 1549486 ,

ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Телеграфни и телефонни смобщениа)

СОФИЯ 29 яиуарий. подписката иа иа- 
Родния заем проджлжава до 10 февруари.

До сега Б. Н. Баииа от своите фондове 
• записала 10 милиона лева. Кредитната 2 
мил. леи, клиентите при сжщата банка 2 
милиона и 200 хил. лева; Френско белгий- 
ската банка 1 мил. и ЮО хип. лева) Бжлг. 
9«мл. Банка 2,;> милиона; Усигуритеп. Д-ва

___н „Бжлгарня" по 1 мил. лева; от
°Т ^Х0***"^ Еил. Георгиев 12 милиона 
^во хил. лева; Баииа Нар. Кредит 1 мил. 
ооо хил. лева и другите осигурителни д-в > 
по ТОО хил., 30 хил. и 20 хил. лева.

и 7 Софа. 28 аидой ВчаРа яа
27 того я 2 часа ся. обеди- 
вестния апаш Атанас Соколов
Коанбука. като бял предвож
дан ог едни явл стражар за 
кжм централ иа зитвор, бдуво 
до за!яора, тоА уепед да гре
бне пушката на стражаря, про
муши а левата му ржка с мо-

ПАРИЖ. 27 яиуарий. ажобщааат от Ца- 
че новината, според иоято линията 

.****' Чоряу, Родосто иоято щела да бж- 
И=иа като граница иа Иаточ. Тракия 
Ь маЛ^*11* 1.в,,вжо очудааие всред туреки- 
Г “РМГОве. Турското правителство • прие- 
рпо принцип да даде пжлиа свобода с 

тпрякцик относно свободата иа про- 
ммж« да приема едио

11

новото привятчметно нц> положа венчая

1 -ЩВ



1
X.

-
да стрела срвппг то». ! В-К УяИ1И>|КуД ГЯЯТ*. V ВГЛСКПЩЯ И*У®-

в^шитд у«» |‘ отч*, ягит на и(квтикат» ма Т. Н*«ееву га

щата ши) **.1 гарсяаа *-в а^дадиа ■
мнм

■п огта сражу Кмавуи. обе
« го* удам я сс мм •
Кавкагатата волаим В т.т | (Ю1ЛНСК1.Я в' »Г.П<*

" ■»*“', “'“Т* “ 19 у‘ ас. Очаква сг ла «т шпцпаят ш.ч-гжпкнг(сг>лм 1нт, чг*4 | 
морели иии с себе см трв- 
м стрвжарн добре влорлже 

■ се отпраигг кжм *ес:о-

Гр. Варна. 26 Януари

е-
рипа на Варнегоеиего Окр «ннаивоао Упр—в.;юви г0.!:ав»г
на в Февруари з 10 часа преа ше се про,

тжрг па ааброаеиив сжглвене за постави; . 
ЗОСОО нгр СЕНО, нлн ФИЙ и 150А) килограма
ННК Нуж

ЦАРИГРВД. 27 янузриб. Сжабщми от 
мегуджго ! Парият яисмята на *-р Гупармс е продадиа- 

Седаа *> ми ла с лжлен чеуспер по векчвк
местото кА2^;о се е с*р*л ' в
■амбуп. Помито стои »; Кан той претжрпея последен неуспех пио 

•у1 Гжрция яаяр ам отстжрнм на Турни то • Гжр- 
ци* ще настжав голеяо безредие.

Сжюзимците заявяват на Гунарнс, че уви- 
ротворяването в М. П*и требва требва ст*-

преговорете между р|дпш не С ВСИЧКИ ВЖЗАСЯПШ МССрТВ* ОТ СТраиа НЛ
I Гжрцив. 1 /

I
! т*. яем се «

м храна ма общ лобшмл от папи» а в
•час

за сеното и фия не по малко от 5000 *гр. и н м
чим не по чаяио ат 3000 кгр сомапрестре.*с*се

Приблизителната стойност на сеното или ф*.
ши 49600 лвнв Искан»

ст кдш
намек Кялбуя Ьв то ! 
I" »

е 601X0
залог 1 Документите предвидени в чл 125 с 
икона и Бюджета, отчетност! и предприятията -
се изискват.

Желаюшите па извжршат поставката

а за
I

СамЦ $мо*4 времжомтм

аа се п
гт прес

чошто се воахт
«т ма определеното време и 
ложеннята си пред тжржната комисия.

М Н|. Преговора !от 1 пееш 
те не са досели го смризу- 

врел *шд големи1с пое- 
ттигв* «? рхдикилате

ПЕРЛИН. 28 яну-ри. Австрийското 
нравителств» е издздо ов? един офи- 

>, - .у,,. о- ! цнаден лозиз до сжгл-шенскхте силя. 
умстм с оии> 1 с койю мске протичането им на по

ти и и«*.-4 4*-тгм«»т | чо!Д с финансови средства тжй като
зааедезрем иХто еди от ги

Лв" Кнет: Г МИХЯИЛ0В 
м а. Секретар: х К И9ЯН06.

и Жиитерцц ДР9ш

Обявление
м «е.*:. | поскжпвачето на предмети отСВрЯфПЩ1

пот» и ла. дш-тро. «и» , пжрва необходимост всеки ден застра-
ХзрОм. ко*го « шава сграмта.

Оиритжм м ч|*еси<ив 7 мет- ,

ЛОНДОН, 27 яиуарии. [За 
та в Генуа са азпратеян 23 I 
не е поканена да участвува а конференция
та. Алтайските колонни още не са отгово
рили дала ще участвуват в ко-ференцкята.

’

рми стемв х лабвтжл то се нонференцмя- 
яоканн. Турция

№ 168
гр. Варнр, 28 ануарий 1912 г.

1
блигарска двр Фер-<»•
еди

Обявява се на■Гжбиам ь Ваем гдето бия »*гт«|»^||ощите се, че 
на II февруарий т. г. от 10 до 11 чха
пр. па . Варя. Окр. Фпиан. Уври 
ще се произведе тжрг по добровалао 
спазаряване за отдаване на вредприм»'* 
доставката на сяевннте хранителни пра- 
паси, нуждни за дружината:

1. Свин мас 700 П | Щ|
2. Сирене 600 — —
3. Маслини 600' —
4. Брашно 300 — . ^
5. Оцет 300 — .
Ь ЧЯГ ЯЮ 400 —

« вастаиг ■
«1Й ' ■ вит* «сия

БУКУРЕЩ, 28 яму*рм. За усилва
не контрол а та па чуждата валута, м-р 
иа финансите реши да се изисква 
фактура от която да се вижда, 
изнесените чужда вадютя е употре
бена за стока.

ПАРИЖ.

Ч»т« и а II

от едаого вт 
яу Сяорсл Ж1

че
е

20000 » 
19200» 
42006 л< 
2400»

■ чт»
вао аох

8
и иепт
3* пя и 

банви дар зреам 
тт^к кру

■ше

. - 1ЗД* 

. — ШЮСлеоат а*с-
А> вт- 7. Сол камена 600 — .

8. Макарони 200 — .
9. Фиде 300 — .

10. Сливи суш. 400 — *
11. Черв пипер 200 — * 
1- Ориз мест 600 —
13 Захар

2Юл
4&Т лв 
43№ лв. 
6№>' ле.
зяю »•

12066 лв.
, 12066 лв.

около П^ТОО лв 
лриолизигелна стойност на цядото иред 
приятне.

Залог за правоучастие в тжрга е 10“» 
вжрху стойност на цялото пре.юриятгЛ 
* ли вжрху стойноста на всеки един от- 
аелен предмет. |

■Ч >ло тадаванепт ще стане за всеки 
предурт по отделно без дроби от -слот

Поемните услолия и другите кнн*а 
« > аг да се видят всеки прнежтствен Д«н 
и час в дом кинетното & дружината,3 
н деня на т*р а в казаното фниансово 
>иравлеине. Изплащане стойноста-нв пр< 
диетите ще стане слсд получаването ^ 
в дружината.

Документи не се изискват. Разноска 
по публикация га и други с* ва о*кт»3 
на достввчикз.

ПАРИЖ. 27 януари. Сжобшават от
____™: Паязта биде погребан с най-

тоея»гото :спипртог-1 - т! I големи возести в четвжртжк, като бн- 
Каго «^г. Ае ■оставен в 1ри ковчега и след това

«*». теша ■. » . . ■ счевчалма грооммца в Ватикана.
Италианските вестници казват: ма- 

нкфесгацинте станали при погребение
то са заслужени от италианския народ.

ткргоаш. чао
х ■ е с а

400 —ижли с ктмяп? щггги
Илн всичко заДамга и Г НКС:

р«1бо*в*. ароджгхдва 
У«*ию я се в и от ргти ! 

сяедтигел г. К А*

(№НШ ШЩ Ш (Ш. 1ВДКТ1 и ШЩНОДИП.
гората. Вжоржжена акция.

■СЖ». иипмггч СТ ж-^мч?»«
««аител »'4ччи 1
От Пдосаю ■ с-содита
Я,аь ** Гд|ГО ° «хегут» , 
в Зв хугл. В Лмао,

«атп
ЗЯ, ОРИ (по -С-Пе^ома! От 1901 

I че»п> селата Кочаре н Гурково |Сгеро за,%рска ок I 
гмп.-. , « «а» граждански прочее м собственостз и ала 

„ . аеимето ьа една го.теча гора. която се напира в 
ражжа на тези две села Препи 4 дни жителите на 
с Хонаре ре-о^аат за завлаяеет спорните имоти 
За асгта

тех*»т5 иеве » ю
■ гм мпдпхта 

18 с 'чщ ао сжхчеп

|Ш|
И

те се вкоржжават от петите по главита 
; с пушки, револвери и брадви и отиват ,в вжп-юс

1 щИ ^ Г“вТО НЗС“чат 0*ало 300 лекар* от ка 
Щом узнават за тази актив селвните от другото 

, -ело урко граоват оржжнето и отиват да се само
' вжоР*жени страни. от
»«та 200 пуши. а от другата 250 заточват 

-чечне сражение. Блатоаарение иа незабавноП
°,ЛСН -лкпариернйски^ДГ'

| оегнато е Рило голечо кржвогролитие и еджГ т».
^™*Д1Мг* МИКДУ аВ™ «Ч-н Ге Ги
2 Г4™* С?"° Ме*‘°-,’,‘0 “Гши ранени д7хов-т“ са оше вжзоудени. «узовете

И)<

- ПЕЧАТНИЦА .ЗОРА-ВАРНА. ВЕЧЕР» ШI


