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Пмболенярз е. Коег
I ежобщааа на пациентите си. че от ло!
неделник 30 т. м. приема редовно
всеки ден.

с

КР*С*-В/'

ЖГЛОЮ

ИГО»»

яА |||м разно шжечир в ц*игра > »
III ЩЗД | Г*Д* уч| Де лрскй, !6. II! уч
<е нроадьа 8 Стан, кухня, пе
рш/пю, ядрвяриим, ваза!*' 2 отделения.
са, квмитгмцмя «пдопровпв. едечтричес -»г>
д*ор лоеддн, асма с 12 (корема .104а
Снрввкя слидия дои
84! :■ 7*

Едно предупреждение. |
Изажршена е кражба от електрическото бюро
мМ известните • града ни младеж* Наум Москоа
и Пев. Хаджиев ул. Русенска М 22 са задигнати
елетричесаи материали, шнур. краноае. канели и
пр Мелят се всички, кжм който се дай нской да
предлага
лемтио от горните стоки де ежоощет
ие олеете
а бюроге ул. .Русенска- Л* 22. тжй
ад то стоки■не сса набавени сега и на сжвсеч^внсоки
цени и които притежават само електрическите бю
ра а града ни.

Морско Тжрговсмо Полицейска Служба

ОБЯВЛЕНИЕ
т 141

положението.

(Телеграфни и тепяфо’**.., съобщения)
ПАРИЖ, 27 Я <уари. Сжобщааат от .Ни>
ора: в-и Чикаго Трибун ияаестива ча сашетското праантглетао бипо готеао да на
прави исички о тстхяпки, иаиго и да бжде
прието в конференцията а Генуа, понеже
наглежда че положението «у е застрашено.
Сжветсиото правителство е рошено даже
да свяна учредително ежбрание с условие
че сжюзниците ще се сжгпасят да приакант са петите открито. Леии/1 е решил да
прнеаи всичко вжааожио поискано от сжюаииците Сасщия вестник смята, ча ако
конференцията в Генуа поиска по-реални
гаранции от ежаетите, та ща започнат да
гоаорат ниско, и наето иа русина суиереяитвт те ще направят това, вещото
беа поаоща иа аааииите сили ще нападнат
в едно отчааио положение и властта ще
превиме в ржцете иа селските комитети,
които ие ще приаиаят повече централната
власт. Предложението за свикване иа учре
дително Сжбрание бипо сложено иа равискваиа от икиолио седмици от народните
комисари Цситр. Иал. Комитет иа Сжаетита.
СжбрВннето е било свикано мииапия месец
шефа на левите итмуииои. Бухарии заявил
в вестник „правда" че тоан Брест-Питоаси
иа болшеаиките ще допринесе преустрой
ството иа Русия.
Сжветсиото правителство е рошило да
направи големи концесии иа великите сили
и аа свикване на учредително сжбрание за
признаване па джлговете от преди войната
и ограничаване правата |иа чресаичайиата.
Изобщо заилючаа „Чикаго-Трибум," бол.
схааащат, че Русия може да се лредстрои
само с разчитането иа капитала и лодржж
ката иа иарода.Но в сжщото време сжве
тите хранят я джиото иа своята душа на
дежди ва нагряването на комунистическата
алеада.
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ХРОНИКА
Вчера по случай роял. дгя
па Н. в. Цар Ей)рис ■ катялряа.
иа.р»*а (-'отслужа напебея см*
койп шише парад, пра
сояо стечем* пл граагаакнте *
тцчтг се ог пеячяя учебяв
.пгдеяяя,
■якястарстаатв и Пряаатат* г рдсрешло 5 дяеяен от
пуск на учигелятг жгааякхд аа
посеят аа 10 а 11. II. шу
мя горска кповерят, кояграс
Пр*| а к-ц ностжяи к *
дярж ехкрпашце от якка Пер.
1ШК праша 6.7*7,063 4* а*.
слобшга, ле м
добжр саграядмяк Лазар Дратая** бнаш Нбчиняк Фдвга — сага
Икспсжпр яа М. ■ Р. Т. П.
службд^аря М-Г» (П Тжрг«1
се е сгоашд м Аигоноадм с
синидтння* * * госаожвцд Ножа
В-Лммковд - Гайтакажнем.
' 1естит«.
*
В Нот г оАршдуоаа (•ре

|*| м кАишае титана ка
вг. ямеа са едгрджеаеее — ре
г
коевишоаер Ракоесае
Обямаа са кеакурс с оре
мия 121)0 800 а 500 да за
капка*»* лоажааАсаа а а . т
пд л 7вид га оргамвмоав. С ча
ка' с до 16. IV.
\
Баучерааата едрея аш* аа*
«о* Арки а*д *к|1Т.

1ЯДЧОСТ

Традкцкомивя вавцар” аа
Дгаяческата Гимнама) ш«а бдде дддгя през м-ц Мврт

гр Варна. 28 януарий 19^1 година.

А! ИНА 29 нн. Закчер;* .неизнестни
М аото иа Фамаисаага вре
Улравлениего на Морската Гжрговската Поли лица :;ер 'ятно Вжлгари сз пост.тили ди- рдба>вд даижкд зднатме < яозсм.тенля данак в едни :.андк
цейската Служба е гр. Варна, обчвяв* на ннтеренам1!1 на желеюижтната линия Олун- ганятяе.
сующите се. че на единадесети* пей от пат»т* на
прече
обявяването на настоящето обявление *Т местния Дедеага 1 на 246 к.лг но биде н
Наскаро щг бляе ау^ллиувестник .Варненска Поща", а именно иа Юфевруа
откри I'
адн «дк^нд за мджл шпората
рий 1922 г. в помещението на Варненския Окржрдботд
па чд:воряац1гге.
Б. К 1 ова е по-стар навик на гжржен Финансов Н-к ще се произведе тхрг по добро
Иа
пдт
м Варкд аерооддш
волно сжгласие зв доставката на разни материали
ад авиаторите Узунов а Баеи предмети за корабите от. Службата, подробно оз
дея. грдгндд от Софая м
начени в приложения тук списжк.
за народния заем. В
Приблизителната стойност на предприятието
Ц1РИГРЙД, 29-А Януари. агигацид
граддни им аероптама ш« сппс
яжзлизл на сума 500.000 леви
от
Следствие
получена
е
див
и
шс
замине
пак кжм дунав
Залог за правоучастие в тжргз се иска 5*.
телеграма от Непал Паша. ските градове. Преа врем*
стяйноств на предприятието
на .четенето па града ще
Оферирането може аа стане изиело за всички биде
свикан яс*жеи минис- бддаг
пусната няколко стота
чатериали по всички отдели, или само за иятериатерени
Сгбявет,
които
про
пи позива.
ли по един отдел.
дължи до нъсно през ноща.
Поемните условия, описанията и образните мо
Почнат е в*п нрегдедв м>
*а ее преглеждат в Управлението на Горската
воддежащате м 46 вабвр а
Тжргевска Полицейска Служба
МОСКВА. 29 я. уаии |{,.|днр). Снощи града яа
Изплащането стойноста иа аоставката ше сга
кжено бидоха хвърлени бомби пред доНесморв учеааческото ва>
не веднага с платежна заповед по предварително
мж! и 1 комисаря Чмчерин. Бомбите са . лржателио д-во Свобода*
проверени документи от ежответното счетоводство
разруши... н част от *щага. Ч и черия е ще даде .Вжздж|1ждтедеа вее
Разноските по обнародване настоящето обявле
мие с* за снети* иа доста вчики
верг“.
_щсжггнуна'1 -ек
цн

ци .е а.; ни клен 13 г приютени уд 'Кси
случаи.

•т 91гшеиието ив Нвреи Т«г Пош; С1Уибв

М Ш X .ШМ И"

*■-

МЛДРИТ 29 як. Пот*палите от 6у
рята параходи според положителни све^
ления н* -лич )т на Я44. Спасени са по
вече от 2 хиляди патницн и част от

Нашарен труа. Т<за сутраа
яа 4 прогяия при рякхкааае
•ред вратата г манерск убят
вая саноубат еаяя руен*
яхащ от Царнграх Паарпряя
ста я втяра
•# А

„ВАРНЕНСКА ГКХЦА'1

С|^ ЗЬ
ГИЯ1И етумм вовврвм

• геааяв вемдб. «• яяглщяп. Дярти ао скаадоага с*
продият ора ааждивно
С*а в Ввепк свинско месо
струи 2000 крои. I ийае—
110—140 вр., сол—120 вр .
и»С—1400—1800 кр.
«0-350 кр

хубавя брилавттии пръстени. Не гац дъл
го Коясгаигииоя спим да ся отиди, и
1Т©
няи хотял Лоидоя мб<
ча еж-------- ма ляга. Няго)
щото
«км
—...
,
-------------- л ...
а>
____ 1М горя ръцете. Коястаятмяол боз да
губя првкътствие ял духа му халщЛ рлмтл, мо револвера изтървава лато го нара
нява ляно а гърба, бормчкаието проджл-

пкипажнтС Спасените расправят ужаси
на бурята и нриживеното в водната
стихия.
БУЛА ПЕЩД. 29 януари Вътрешиото министерство с допозир ло закон за
задължи гелната трудови нови пост в Ун
гария. Всички лица ог 18 до 45 год
възраст подлежат на трудовия набор.

ху убиеца, който Продължава дл са
1ЧИ
н да гз уВяя Наяово му хваща в
ПАРИЖ 98 Ям*аои. С<коб- ръката държаща револвера, и русмава изПАРИЖ)
лнуари. я*00
гърмяза вместо срашу Комстаягзаяов срещу
Т ОТ Берлин! правитеЛ* сабя св, който пада моментално ла млята
стмото р е ш л ясплащаието я яяджхяа.
съобщава ма
-• «*—•• на реларацлонните Аи.лгове 1Ю/^^2твдагввжж' щат
до къщи
м в II пол. участък к
Н, 11
а V/,
са. па. ; СПрЯВО
ОАГЛаШвНЯвТО ЯВ „ тм* сутрин, Св Я
своите
повазаииа.
а««ш от шузкн. гктр н. стане чрез сурови и израбо , дава
мита во шепне алт На. Вазов азлвза с
а аоАта апааара за »>•
за и може и п ре>

«з. бааш воаша, досег* аадишр а олистредаото отдаде
як — Илчо* баир. отвод!*::
ад» казаризп. илмр.щ, сс
м оааок. е нос.:.*, мквчеиа ш

пояс) ся. кякто се предполйгл,
бомб«-бух«лвд и ла се пред
изи от игмаекме ла валци,

I теми материали, за доказа
:
! телство че то яма всичкото
| СИ ЖвЛВГИБ 33 МСПЪЛНИ ПСв-

тото си задължение наиао
решение ще зземе сжюзничесиата комисия не се знай.

ваааато с» взаааазв. Още а

I

16-а Варнен. Жаяда;мери«яа Дружина

Обявление

№ 169
БЕЛГРАД .30 ян. Големи албански
въоръжени чети са преминали в сръб
гр. Варна, 28 ануарий 1912 г.
ска територия и сз ограбили много села.
Обявява се на интересующите се, че
Пранителсгвоти биде принудено да за
на 11 февруарнй т. Г. от 10 до 11 часа
сили
граничните
си
постове.
моментална
те е
пр. пл, Варн. Окр. Финан. Управление
смжрт.
ПАРИЖ 29 ян. Военния бюджет от ще се произведе търг по доброволна
Темито йи чбедемяо от
случабмо мяяуищня руснак 1921 до 1922 гид. без военните разходи спазаряване за отдгване на предпрммач
бахара ГЪмиоаач. който е додоставката на следните хранителни при
и маста м станалото. възлизат на обша сума 10 милиарда 612
паси, иуждни за дружината:
Яавс грунд ма у Летия биде милиона и 175 хил. франка.
■рамсти к болимцчм, пето
Военния бюджет за същите годинл и Свин мас 700 щ. 1 Ц| 28000 л
ок е АД* аутопсира н
600 — п — 19200 и
включително взеняите морски уа (ходи 2. Сирене
ПДРТВЙНЯ ОрГЙНМ-М
3.
Маслини
600 — м
и
тези
за
колоните
възлизат
на
сбща
12000 л«.
цмм сс яряготяят трескаво ча
пумстоащак овщакаа азво-, сума 4 'милиярда 652 милиона и 963
4. Брашно
300 —
2400 .11
и баврв птжрвг е еиг
иглежл, че се е иимд, пдИ в един малак т|«п, бомба
та пбухм. като му рАзкдсва
градим кош. сдросто. част о;
волята

ра, авсрочиш - .1 февруари | ХИЛЯДИ фраНКЗ.

°?*1кГиап™«а ТТ

В.ички тези рзсходи сз почти" ПОЛО-

Й валма наровата соцаа
вмета сдякахд елбрдняе в те*тар ,Оде«г м кос го ще го*
мрм Явко Сшт. м тема:
^вкомомвнескап крача ■ света*

Трримиага
. приела
уяряядеияего ва обшвмга от
•яомувястнтг. е обложила фаб
рммн, дружества в банки с «а
големи такси за смет. че
вемчмн са бяая принудена да
обждлмт ре тения а шл са ща
ти. От цедкя град е Преден
ято да се едберат 900 хил.
демв. Там например: Паншарига фабрака е ойдояе а с
150,060 дв . Тютюн фабрика
С 30.000 лев'и. Тжрточската
«а»а 20,000
, ,%,а д„„
-Ваашаост* с Ю.ооо лем
•

Т. А.

РМА-Т.

бити пемнкд

ДИРИ
Взрив»
“«то Окржкво Скри?опвта
•«аиг. за постоя мил рвботд, С
Мадата, ибаддвио вазвдгркж-

«
ъа

в ваапим Жедак.ишге
м и «тиесаг до Директора
т °»ражаото Свротопвтмк
НД, умяи .Прюакхг М 5,
Л» «• Н Баша §50—1 — 1

нями» Гс52Г

•ГЛОБО място 450 иа и..
вгонзтойномгложвмие. го»• за построяване кжша.
аиал. викне Спрезка П

~и*»-Цъ и*33

300 —
—
—
-

1500 лд
10000 яш.

2400 л».
4500 ли.
4500 л*.
принц регент, приежтегнува на едно ди- 10. Сливи суш. 400 —
6000 лв.
не дадено в француското .посолство, на 11. Черв пипер 200 —
3200 ла.
който прнсътствува маршал Жоврр бивш 12. Ориз мест. 600 —
12000 лв.
командующ съюзните сили.
13. Захар
400 - *\ 12000 лв.
Или всичко за около 117700 лв!
приблизителна стойност на цялото пред
СТАРА-ЗАГОРА 39 яиуараа. Преди два приятие.
деня сяещемииа на село Топри-хисар (СтаЗалог за правоучастие в търга е 10%
ромгорсно) Натаиаил бил ловииаи в блиаиото село да извърши обряд. Вечерта в ч. върху сгойиоста н.1 цялото предприятие
св запътил с едиокоини кола и тъкмо иа или върху стойноста на всеки едни йтсредата на гората, бил нападнат от едиа делен предмет.
глутница вълци. Сяещеииика дълго време
Мзлочадзванего ще стане за всеки
водил борба като стрелял е револвера си.
8 това време воня ау се лодплашяа и хуй предмет по отделно без дроби от стот.
л* 0вга. "»т«> свещеиииа остава там. На
Поемниге услолия и другите книжа
сутрмнта пътници намерили само част от
дрехите.
могат да се видят всеки прнежтетвен ден
н час в дом кинстното На дружината, а
СОФИЯ 30 ям. Нощес в селото Миханлоя (старо-загорсяо) едиа банда разбойии- в‘деня Н1 търга в казанот.) финансово
ЦИ блоиираат къщата иа секретар-бирника. управление. Изплащане стойноста на пре
ШГ.\Т го " го ажрзват, отиисат го в общииската канцелария, гдето отключват об дметите ще стане след получаването и«
щинската каса и задигнат 326 хил. лева. а Дружината
„2* н«колко минути селемите усещат мраДокументи не се изискват. Разнасяй
Ж
Г"т св "1мч«м 1 оръъие, загра
ждат салото ио разбойниците преди това !ю публикацията и други сж за сметка
ло«*«: А* па:**н” «"«то. Наредевво I на доставчика.

«дяал». партии афаауаа» I ВИНпТа ОГ раЗХОДПТе ИЗ АНГЛИЯ.
•ааа, аишта — наето тг \
вряготяи обща листя, с кмто
ПАРИЖ 29 ян. (Радио) Японския
в ваборнте.
щ

;1

5.1 Оцет

6. [Щ1 И РШП 400
-7. Сол кТмена 600
8. Макарони 200
9. Фиде
300

Нади сищсмк.

реследваме на бандата.

Педровростн по убиството.

№ ДОИШКШП И №Л№1

ПАпироеи

другар*<иГ ПЮШ™" РУ *1' ***Аио « още 1
та. До тяхната ■ *«•«» «аадвние иамусапааг^ТоГлГе!!
* * “**" Константинов
иа т«*н °АМ' Д-*°- Коиаиви бил д, ■-ао качество АРАВ •
•*"* на хехиата «аса обаче .«.п.*»-.
отказал да отиде.
коистамтниов продават от диос а вастиииарсиатв
№

И1

е«*

Зарка,'» 2
1 февруари 1*82 год.

Гад. 18.

4ЬНй 1 ЛЕВ

ВЯРШНСКН

пс-л ЦЙ

^пчтп мт ь га.

ЕЖЕШМ1НММ1ШНП ютии

' Шмамт I м
го» и па 1Я0 ле*.*;
. за 6 иеслв !у0 лс«'.. ‘б “ >

.

«|* ■»

«Км» V1 т .

«.-.-

•<

и

Ьрой 764.

1в-а Жандар|ери1ека Дружяна - Вярва I

► №» МОДНИ [«ш!
АП

ь.а.

I

Мвяммаа) п* 1 40 за мяра-ев »о.
•« гввехв 1’Л 1 лев м
им

иавявнкг

3

•т оима 4в М
Друмаиата.
V

П.1.ГО.лвотвто га Лдчи покапем аа в«афергн а1
I"110 ДОЙКЯ пвИИШ ” ПаТЧщЖв”
Генуа. Коват ниши дал гдглаепе д* учаи —
,
’
пие
в Гря-;;!, .:■> и пи уг.тппие: Дярввле •)
I
ГИ Л13«р ДР4ПНВ1
; лята и басфора да оетавпт аад турски про-1
I овя ват годежа ск — 20. I. 1022 год.
такторат. Адакаисграгаваи предание Д» :
риа

I

(Т у пра К.1 И!;«!

г**ч»»г<

^Зжболекпря Е. Ш*

I

I ежовщааа иа нациаитите си, на от по- I
|
неделния 30 т. а. приема редовно
?
I
всеки дай.

'

—----------------------------------------------------------- ,

Й».
Н|(ЖРДЧ6Тв СТРОЕЖИ!

Най - рачионалнии качим за
р«’р«и««к »• ««кимт* кри-,

” н,р^,“го

грм(м„е

ОТ <*ДНЛ Са^СЛМА

конагпя С ' даже естествено да бс адрес*
ВСИЧКИ !!<|р;1ХОД!1 да Ш>ПИ' ДА 1ЯЯАЯ&Т СНО- ! ло. бел сжогяетяая ет{ оеж язе
»д*: !• м се чувсгвум една
6ои<о ()р.1 |Н'НИ.:цп.
ичострена жилищна крила. Век*
СОФИЯ 31-и Януари. Сжобщават •|кк -пминисгрвУивяи мерки за
облекчение га иялищпат» иу*
от Плевен: водителят уа обединеиа- гкда а» остават палта тиви, кои*
та партия г. Д-р Данев е иснал да то само урегулират огпоое»
нлига между наематели и
Д*р*и Р®4 в с Мазалата Плевенско, податели.
придружаван от г. Ц. Бржшлянов, обаНужк • •• да се отпочие ед*
ей усилена С1роигелиа работа
в I редовете. Частно аа Рариа
може да се квас. че жалей
дето устройва ежбрание. 8 време на ната крпчл в голема степен ще
речта става един инцидент вследст- бжде сметнеха от строените,
ще се предприемат вт
вие на моето бил арестуван Д-р Да- дкоето
во „Бетдомямк" и от бежан
нев и откаран в Плевен, нждето е бил ците,
които са на пжт аече
маижлнв да си осигурят от
пуснатите места, а в средства
СОФИЯ 31 (ви. Сжобщаеат от Келград, «а строеж.
Лжлг се налага ва общината
че при посещението иа сржбсииа кран в
Симаа е спиале едно интимно с маещаиме и вжпбше на джрж
«Вгапн
аа наежрдчат и чаеттатв
между крея Фердинанд, ирал Алеясаидр и
вмннаагива
м
строеж
■
града.
престолонаследник принц Георги.
гр
На ежвещаиието а приежтетаувал и геиер. <:рамхо е ла се плднгвт югто
Христесиу иач. хечерал. щаба и биашия м-р печуркя ежби из грава мами
оржфани баракичкл
Таке Иомесиу.
Пие поучаваме частни липа
Алеисанджр и Фердинанд внушили иа принц
строители
в Парна, конто не
Георги идеята аа абдикацивта иа баща му
от «ржциия престол в иагааа полза, като а уморно откугтват места из гра
тамяна аа това му
чат I*. мегрояват ги и препрода
една моиаеицав между Г
има и ват постройките.
Текла едия строител е и
Сжрбиа ва
те иа Калкамите. Принц Георги е приви
условия Бай Бончо Георгиев, който е
а.
построил
маса даания до сега.
и обещая да силови баща са да
Така тоЯ е построил по 19№
Сага а букурещ а' Кеиград с аетжра
1Т раауятата иа ааджлж<
та, ааато ричекото шосе един хан н ве
здаенч. по ул. Батова 4 хО
е приел
Георги.
гени в нскплко кжщи, ио ул.
ПЯРИЖ, 30 внуара. Пнглийсмого прави* Владнс.ав (ТашАолу) пат со
тепетво е готово ца признае иезависимоста лидни здания с маса дюкени
стаи «а живеене, в IV уча
иа Египет при усповия да остане един ангпий- мст**
4 кжгцн та \ отделни
ски гарнизон за пазене на суетския канап и места и др.
Следвало би на такива хора,
Рипет да даде заджпжение, че неще има
на които не липсва енергия за
,р*ж*евил политика срещу Янглм
работа и желание за строеж,
разхубавяване
и
повдигане
М януари. Ге на града да не се правят сплн“' 1
мии а гфжциата ки ст офйЦ- места. защВто те
ИИраН Ду
•••ииа чваеаа ввниивват за о -ичяовеао влагат свои труд
_ ____
________ м умение и голей риси.
®®*ГР*Ж» Ж*ТО ЩВ престоят
Чрез строежа едно че се
иеиолно дни.
оЛлскчбМ жилищната нужда,
ио измира се и работа иа сми
ЛОНДОН, 3! януари. Сжобщавт от Моск- голем брои безработни. Ето
ва: руския изпжл. комитет е удобрип назна- *а«цо е рлежа траба да се уле
снява и иаслрдчава. Том яо•еляват днешните и утре—|
и Иофе като делетати на ежветеното прави- нужди да града.

АНГЕЛ КДЧЕВ - ВАРНА > аСгг
■

не петролни произведения:
тлз двойно рафинирана, газол (НАФТ>.
минерални масла, бензин и др
Ь19- сол романска КАМЕННА, зя 1?о
продажба

]
Е
в
]

полажс^Ета

(Телеграфни и телефон** ежобщения)

: освободен
!
I

1яментп м м-р Турлоков.
СОФИЯ. 1
■чера м-р Турла- !
и У» столичните журналисти
■
ТММГЖИ! лжреата сеот иаро
• иалжлио покрит,
От дос
подписката е
сто
а проджижааа за >
I
Навоя агитатора а София а
та
а
ча са ааети
са
М1
тиа |
а щя бящат <
ща се третират ката
М ря ежобщи че яе кея
ш •
отвят
|Т м-р СтаабоГяиуа са
и аа заедно с б
ТКК1
от
от иаСяорад
шия в
м-р генерал Саееа до
а;

мае с

утра щяла т са атиряк
та иа с жглашатаят а м-рн иа
с.7*^."^^,,ГЗГ-

то засяга м Травма, тжВ яете турчите на
стояват да им бждя аавжрмвтв Траяла.
■жигарсаото аравителстао «мата, ча чя.
♦*5от Нйойскик дмгааор. вобте
. _
яршао

*• “»иаз иа Вжягармя иа ВгкДеко мера. ще
требя отново да бжде сложен яред сжгиа-

•«•оотга министри, защоте сжгяасио този
Аогоаор Кжлгария траба да гарантира гра•мщите иа смомта ежееди, обаче а сжщото

време договора заджяжава и нашита еж-

2Е ^^а^Ги^ГГжжз^п0-.1ьй: чеи*,е:° на Ленин' ЧнчеРин КР«ИМ Лит,мнов
■жлгарсаото ирааитеистао чрез своя
ижлмомощяи м-р ще настоява щото Трайна
сжглесио договора са атстжяаа из сжгиа.
шаяищц. а ма на Гжрцмя. Кжлгзрия желае
■а
аяи яод протекторанародите.
С^РОА
черпоми от ас«м ро• Парад со готдят да подкрепят
Г;
Трайна.

ш<

тепетво в Генуа.

П \РИЖ 30 ян. Сжобтяяат от !Дариград: тукашните тгреки кръгове пчакнат от Генуа едно по-справедливо рат
решенч-' чак го на вмпроса за Тракия I
така и ония за Мала Азия и особено
ВУКУРЛЩ. 31 Яиуири. СаоАщивит ог ндпроса та неутрализирането на прото-!
**! '' и черня вредлвшв.1 щвк. цеви-1 цте Мю-дюцансчия .иет следи с-натс-

тжтккд КАНТОРА

в иентра на тжрговскат*
пияна се лава за пренави
ване. като. инвентара й са
продава Справка редак
цията
828 - 3-3

Стр. 2.

I

\к

*

\

764

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

1ПО полицията, кг 1рс.г ....
ма мерки за откриване п ц

шейна, конта са а спускам от

гнат интерес сждбата на столицата на която увря
котак ■ го си
вжувя
та, става ■ тржгаа м
исляма - Цариград и не ще се смири.1 „„
додето не види че сигурност на блкз-| Ломите тжижо ■ Доломита «*■ тоД яояутога» м щ о
КИМ ИЗТОК е настжпнл.
§
д”* тр^**ме" бе о-ПфИТ.^Вчора случайно

лавяне яа крадеца. Полине,,
Скня престаа Карамел*
4ляц

• дарите на крадеца, кдАгц с*
яжчя да избега чрез иеко„
па рало* за Ц-риград, и на и
Януари точно 12 часа яи г •
туря рж*а вжрху него. ци
разпита и участжка кра нменуеи Леои Ованезсв РОД
от Цариград се е оомжчил д ,
го заблуда но не услел. След
дллгя усилия ге признава да
е автора на кражбата, като
посояаа где сж скритя «те
ряаляте. ог които половината
е успел да продаде След тур
вряс-. Караиванов даван. ..
дале да се приберат «с:м»л
материал»* вклп «игглиг- •
дадените, конто вчерд ь„ЛОи

БУНУКЩ, М януари. Спад
ирагаварита ивж*
«I
иня щ Русмм иааяи
ту
Р
да прматигиат руски дяяяТа*.
ТВ в Рааания са пскуямата

б"п от*»нст " »"“«•" ■ «отищата “ •»
ТОПС"*’
СОФИЯ, 31 януари. Вчера полицията спо
лучи да мезе « дирите на едно убийство в
квартала „^Саджи Дялятжр“. Сжседите забелет ртт^иент тя зали, че от 28 януари фурната иа Никола
Христов не се отваря от два дни. Породява
▼о
цедиш м
.
_ се сжжнение * те? да не е извжршеио пре"тракийски вжпрсГс • *он- стжпление, ежобщввгт на полицията, която
Па роя ща опаря и влазя вжтре. В отделението дето
А* •
"• «иаааяянаа Ф«и- се меси улеба се открива локва кржв, обаче
ма м
дягяяяу. Турските нл*ио труп мета. По едно време заоелезват вжр*у
са па
■

[

наякта оа що остжват Сммуиа а
таииаамато

Тракни,

брашнените

,

чували

*ват **Рвата
на

шат

човалиге. Властта влиза в дирите иа убийциге н запам един от те)( койТО се
признал,

т* м П. Жарж нувр
общмнхт*. Ни* м С. бори»
ааявмл Л. Жоуж. м да отнемеш столицата
иа Турция, инто богатствата иа прочутите

на фурнаджията, а

не с сждейстаието

на

;прмм*т

"с"аава °бе»обРаз'

Цариград. Турското мцяоналмсти «а осяеиа

главата

има натрупани джрва, ма-

°т«10 «

;

е

По следствието срещу / ла
вока се устанваиа^
лчу,ра
на грабежа (роВю
'.1В«р
] шен влрху иекон дотещ на
Коиряапита нрех ле —.то на
1926 г. е почеяг-яя р*х6о1ннк. Часо-ннка койтг. е бал
огребе* е нанеоем у Глагола
а познат от оотарлеяшт. Ог
рабванете на пощата между
Брацигово н Пещера тожг е
било делс на Глаадча.
От кан са арестували гла
•ока н ятацит- чу в продъл
жение ма цепи два месеца ■
Пещерско и Пазарджишко гле
то най-много грабеж* *е в*?
шат в целрч окржг
'•
статиранн особени случ-.; яа
разбойничество. Т»хм фавори ясно, колко шир-ча *
била дептелноста на т#да зг
стжяяйс.

извжр-

обпасти в Мана Авиа, иите а Тракни, дето
шемо убийството С цел иа обир.
турското население преоблвдаяа. Вспедст*ма|пропадането иа саажрск. договор ежпроса аа Тракия требва да се разгпода в: лри едмцата фурна уговорват да убият фурна

Калфата му с още двада бивши

та конференция и те паради наслособпоста иа гржцката администрация. ИявестФимаи. Ваидерпип. който

джията

косати Тракия, каяяа, че гржц■ата
собмоста.
ЖШ1 страната на Гжрцчя казват, че Кжлганама някакво право да се на км се по 1
треимйгпи ажпрос, но нереспоядента на
-Там" казва: бжлгарки сжгпесно Нйойскии
ярютор има право да тжрен излаз иа Егей
ско море и кореспондента смита, че разрещ чии в то. което този ажт ще се даде в Па
I
риж, ще требва да джржа сметка за нита- I
роситв а ж
ти "• заинтересуваните .

(

и

калфи

н0 когаго

го оберат. И иа 28 I сутринта ра
Г
1 г
г
тои 8яааяп да аеси те го нападат

с

най

секира,

10 С*,рММТ

зверсин

пострада ц.,..

;

трупжт между

още дважа

на

[щ ВИШП V ГШ

го убиват/обярат, ка-

1руМ МЖ*У Ч0М'",Т' и «бегмт-

хроника
Пдот»й ЛА • 34 САООИЧК У\ ь4'6 гтр*ла. М* М6В:‘К и.*
че м ‘22 «чуедк П1МЯ1Т1Д I тй *.дн с юяга я гука ста

п т-ш по*.» Оомм С! оо- сееетте зклжа ако кг нел
лг с
- с -■: ,р> ,^■ тлягат4 н
вреда
и ча ако се направи допитване до, г»р
с.. , »
^асгаг в гдааага. Орела е
■ «ФЧ» и Тракни ще
Щввтс «с
„ ,г.
В*ма;‘
проимкат м вдяя режим подобен на
том остднжл ОТ •нглмйския генерал Шарпм.
Пирь- г
е
с
мсдж: ~ ямм
ЯАДСТЬ го в!
мтммал през 1012 и 1920 год., мойто оста-, ^ Р“-4* йи«* ч уч-ги:;1’ '
& к меката Пекйм«жч
'

:

ПАРИЖ, 30 януари. Сж«1т
ОТ
НмвАврк! между
Мемсямсн Гяат* яла нвбужкапа война.

•яствфллт* в вдддга

бду

ЧТ* Лгтмогм

:
I

-вс ме само ипас
« счкц от кората Та |
а от ятаците която?
»«т» ^мо
1с вораг» « «тргб.мт ввп!
0«п в те #аео мат ч ч -!

Нв ГО-# жу**гг з* сггм#..
овтгмв. ср»3 жчйсга-т г?г.
Гвя» е вттовг «вв чвлгщ
труп вл очодо 60 гпяоее
бос. ло който грГ Ще очалщфче сега а рчблте
стояла я ?ш яра?жа каца ао-,18 наазлвааг в «точкаг зс?-|
яд.-ем в това.: до аса. Пред- Г0- Д“» -ше яа очудш:
{
помга се труа-т да - бал в кс>г*?
ахтжя в «-!
Д*0.зшедс73П1
«ши- |

ЦАРИГРАД. 30 януарнй Гржцкия
цариградски в-к -Теологос" пише: Народжт вече не се грижи за Констан
тна. Колкото за катастрофата, която
то# причини на Гарцая и дпес вжзкожно е да бждат нзклани всички пас с тебеалгр ,Пипер*
г&рци след отстжп тгнвето яа ар*ня- Р а 5 в е т а
та. Гунарнс. скитнякл-еврени, наско «с
I“*
- в,*-,8,т:
ро ще се завжряе а Гжрцпя, без да е? язт ?ежда*■ че лицето е одувечт V. « ««^г™:*,и
“еР' усвзв*.
«»“< ■*
“—Ч» »
1'
Б. НЮРЧИН
постигнал нещо. Известияга \за лжж-( от едве 1 с«ед гоад други
у*. . Изява Пузз**"“ 3
-о ах !
дивия заем внесоха морфин за но-1
&0РС А
ет кавгта а 01
ч*вдда
«)
«лочени здалки
скорошната му смжрт.
постъпване
| ** Гв>
д* целмоегд 1
вепнвга честен
Вие ще паднете г-да управници, за-!1 На дзита а*д -Чтег който | Шзйкпг.,
Т: _ чонек квтг кореслонлен"
■Ото се нал.га от .1аргтннте чнтере-! ■***■ яе е пащсе ^гзовд.«а| Нв-Й ■ .
на бжлгвреки и евентуал
Лоазс
■ си, за д^ се спес Мала Азия И Да ! В.ис.*аге^ сжореш
: Ь44 50 б4е» —
оглоа1;«ю - 1269- но н а чужд език. Предлс*
се спаси елинизма, който 5е •ДОСТНГ- !
" “^'рмга аабудмца
?>87 • Ш- чига се който яа е изпж^
1ГЛ- 10370 н»вап касови операции *
гоад :*оже да ДаоАж) ареста.*- Цдми-рдд
иид наб-иисокий в*рх нз слазата.
^
Ром
лях*
,
1 !150 П4- банка или пругаяе- Добрк
>бчдстжч'то «У а оГетмдитч
76 40 7660
Ако вие сте родезч д; вжрйзите ка 1 «у» сггх тота
референции неебходиин
Прага
Г95*
ЪС
тастрофи к преда;елств^ и
ЧОА-е,е|
3«Сп.
*. I
2 7 Писмени оферти яо редак^
*•
С)тгв
Ь--Пе*ца
.
.
Ш
ииятв на вестника за№7о*а спасите елиннзмз в М-Азня. наро ДУТ • ПД| Жжтедч
яа село Бо-щ
«*т още разполага с енлч. аа Да С(и.
йгпвечо, о яа яж*.
» й*рп. »л средата яа
К'»чааа . .
— !—
си саоята страна
яжте
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Варна, 3 февруари 1922 год.

Год. IV.

пощ

ЦЕНА 1 ЛЕВ
2

В2ЯРН6НСК7Я

1шшша тшИ1 Ь Ш.

ЕЖЕЛЯЕВГН ННФОРМЙЦНЗНЕВ ВЕСТйИК

;*6вмаи1Ф««т I и сапа годиш I ч» .нт-д;
;м 6 пеем а |ГОлгм; зя 3 мес< пя НО лсм.

I 1яшя > —>

1

- -и

ЗкБимш Е. Коси

й

ежобщава на пациентите си, че от по
неделник 30 т. м. приема редовно
всеки ден.
:ш%гьав1
иик№-|

1ШН

ЗД ОДЕСА

8ШГС!

"«мш* „днастдсйг
замина
сутринта.
Справка
и

п

•У Варна иа б-й февруарий в 8 ч.
Прнамат се стани, пасажери н пр.
бавш хотеп „И т а л и а“ кантора
С-иа.
862*1 .1

АНГЕЛ ШЕВ-ВДРНД

ПРОДЯЖБ.Н НА ПЕТРОЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ГАЗ ДВОЙНО РАФИНИРАНА. ГАЗОЛ (НАФТ1.
МИНЕРАЛНИ МАСЛА. БЕНЗИН И ДР.
519— СОЛ РОМАНСКА КАМЕННА. 39-120

В&Ш9 Училищно Настоятелство.

ОБЯВЛЕНИЕ Ь Ш
. с. Бояна, Ботсвска община, Варненско
2 Фенруарвй 1922
Училищното настоятел.:гно скрощакл
на интересующите сс. ч на 24 февруар: й
1922 г. в училището на с. Бояна ще се
произведе тжрт за отдаване под н м
на еледующиге недвижими имоти:
Нива 86 дек. в, месноста „Тюфекчи гарла
.Шуменски пжт“
. 45 „ „
„Тюфе <чи тарла
, 10 , ,
с.
Б 'яна.
и две кжщп в
П*р#оначална цена :а декар 80 лв.
Поемнйте условия са на р знодожение на пнтересующпте с/.
141—1 -1

Д-во .'КйтерУбнхинентале* известява за зна
& ние. че <гл5>веция в Виена Юрдан Ангелов,
сжгласно известието на вестник Утро. нека
> >6*1Г» ( прокуржств на клона им в Русе
1"ссп?,дин Юрдан Ангелов.

.и Черконтинентале-

3шй1 пш ь т

ОВяапснкя) по ]•&) • . .'.киратеи
' Г.ПИСТЛвСКН по 1 »ГВ у»
пя

ж! ГЯ Ля III В) оаз-юложенне в цент:»»
па |»§
й В Щ ШШц ;,.ада у ■ Дег.жуска !б. Ш уч. Щ
1 Аяг ялше продава, 8 сга-«. кухня, пе Н
ралия. лж;.вгр>-.цк, маза с 2 отделения, терл
С.4. каналл.чац-.п', кодоировод, елекгрк.чсс »о НЙ
НИ В д-ор послаи, асма с 12 корена лози
: НМ
^
аЩ С фавча сжщич дом.
841 А 7 уЩ
ЯВ
^Ш11ГШ ПМПТТШГ
Л-

Председател: В. ЖйЛОЗКОв
Секретар: Д. ГвОРГКЕВ.
П

Ш ПК 8. ,ШШ 161“

Брой 766.

.

• I зо за Транспорти у Сжобшения
0ИЧН4И С и В. ХОФМАН
Клон ВАРНА

тштШ

2
1

За селото.
Село^г г общ избори наб
лижават. През вргме на час
(Телегра^ии л телефон*** с/гобщснкя)
тичните общински избори по
градове.е ние вид. .«ме гко ве
'•л я -* всекале. то н един
СЗФиЯ, 1 >евруар*-й В днешното прг- голей
град лй центрове
диобедно заседание продтпжи разпита М-д ' Дл
кр*г улраялянащите
{ .199?М1!
бившия ’А-р председател г Ян. 'алмнол.
•ичергаяаАкн си едва
шф риа 14 ? нареждат под
Г-н Малинов ежоощк, не бил натоварен
да сбразуза кабинет от опозиционните пар
=*сг-*ки и ч
и Леля.
Ес гс пеип, к-мкото н главя
тии през вред е на вг.астуаан^то на Радос.тазов преди започзана на водната. Каби дт бех« тези па;>:пи по отдел*
но в.«{ги. го сгрупи;*яи>: ■ да
нета не било вжзмо>:но да се ежетлзи, за
одото имало тжрнаи ; между тзртиите Бжл- пе ичеяахй общамите понеже
гарии през време на войната имаше нужда ■лизах* в тех е един внуши
от правителства, което да осигури прехра телен ЛроЙ ежвегиици.
Агитации.* за сечекмге из
ната и облеклото иа армията, за да може
тя да почувствува, че има правителство, бори се води и* негак>нчко.
Там колквго малко орнвжржекоето се грижи за отечеството. В послед
стане се образува такоза от демократи и |н*ця яма на теж паргяа п те
радикали с подкрепата на другите партии, са ра.чпокЖсави и немат вжз
На 21 юлий 1913 го)<Рб ех м-р на ВЖН-Х1НН- мо-киосг да С.т.берат гласове
те работи и по желах да вида Радославов, и се наложат. При туй партии
като негов приемник. 12идих и в министер те джржаг на частичното гла
ския ежвет, с когото заведохме следния суване з. гсх с цел да ш>гат
разговор: падна ми се честа да проджпжа да ся пр перя г силите. Разоя,
делата на страната кжм благоприятен край, ра се. че гоял е една погреш
Какао има да ми кажете, запитах Радосла на тактика. Щом вие не сн
вова. Нищо особено мт ,..а
отговори Рв- знаете сиаиге. не .шиете врнбдослд зов. Потжрсих договора. Каза ми се, лизнтепн.) с какви гласове вднче догевора с Германия и Австрия бил в яиве се пелзува.е всред мвдвореца, който ни се изпрати от двореца евге. тв звача че манта оаредва иа 14-септ. 1918 го». В лжрвите дни тпйна •р.ави-адая ьа селата е
се намирах в много мжчно положение по- една првйлемагичяа ‘.'ргав1гя.неже не знаех всичките договори и кон юн* няя Мянах. се «ременагв, коции сключени от Радослав в. Поканих глав- гагв се гласуваше зар. дя вржзнокомандующик тогаз ген. Жекоа да ме ки с то» озяр яла оиогозя., -ес
тури в течение по положението иа фронта, селсго подхраня недоволя ци
Генерал Жеков «и даде подробни сведения от управата, коят; ня дове де
за положението иа фронта и се изказа, че Д^> днешното по.юкеяие. Нуж
надеждата е голема Бжлгария да се запа- ня са сягуркл паргиЗни пран-и, ако се садоволят нуждите ма армията [.пиля, конте да дават гарами се уредят работите в тила. Поради липса ( ция за утрешен едиа още пвиа облекло Министерския ежвет взе реше демократичен режим, иужио е
ние ведна-га да се вземат всички необхо ио ве<ш/загриженост я* селяка,
дими мерки за снабдяване иа войниците с * неупр-знн н голи обещаяяя.
горни и долни дрехи, с обуща и пр. Треба Разбира се това изключва беда кока,*~че съюзниците беха забравили зал1бреногоу4з: ищение на овсвоите зад ължения I» беха престанали да щин.
и за печелени пардават уговорените материали и пари. а от тиеп стабилитет. Нужно е ед
нас искаха всичко. На 12 август 191Я годи но здраво политическо вжзпяна поисках от сжюзнчците дг дадат на раз .аяке у селските маси. Тоя*
положение на Бжлгари;? 12 девизни войска яолит влзпнганяе у селени е
и внесат вноската сн о 50 мил лева, необ маси, трябва да блде нзеоходими за войска/гл.
ченр, щото да елздаде по Се
Много кжсио им се отг >еори, че вой лата широко демокрагьчяи едри,
ските са иа пжт. След това отношенията кои го да водят една творяни ставаха обтегнати. Сжщо много кжено ческа, а не разрушителна я
ми се отговорк, че те, сжюзииците, ие би разоригедна политика.
Тряба да блде насочена
ли длжжии да дадат 12 дивизии. Стана про
бива при Добро поле. И а 30 септември по внимание?» на селския народ
лучих писмо от бившия генералисимус .Геи. за елздавл те на богати общи
Савов, който си предлагаше услугите да му ни н запазване тия богатстяя,
поверим реорганизацията на армията. Са запазване общия, мери и гори,
вов пристигна в София на 29 септ., за да елздаяане пжтища и сжпбщесе постави в услуга на Фон Масов, който ния, . елеграфи и телефони,
имаше за задача да свали кабинета. В то С1роеж на училища я сжздава време пристигнаха герм. войски, които •аче имоти яа тех.
Само шо този пжт ще се
взеха позиции изажн София. И така ма 30
септемврий 1918 год. Освен другите неприя I изземат западиаднге селски
тели на фронта имах и един друг в София. < ,щини. Н която от яолитяПоиататжк г. Малинов обясни, че Генерал «ескиге партии ежумее не сяЖеков не е имал иикакжв конфликт с пра мо да разяяе едиа такава ши
вителството. Отношенията между генерал рока 'ворческа селска общин.
Жеков и германците беха лоши, защото програма, но и да я изправи
германците се джржаха като господари на един пвглед за селянина, тя
страната, а Жеков джржеше за строгото ще сяечели днвериетв на сеизлтхлнониа на подписаната конвенция. пятша.

шзаин е-../

Лруги считат че франк, сжобшения от
носно уреждането на гржико-турския
конфликт, особено за посредничеството
по вжпроса за Тракия и Смирна. които
изискват елно основно разучване прави
ПЯРИЖ 31 ян. В лреестоящата конфе
необходимо зременно преустановяване
ренция между министрите на вжнш.0 работи,
на преговорите, които се водят между
мложението на английските представители,
Лондон и Париж.
конто ще се намерят между две турскофил-1
ПАРИЖ, 31
ски групи ще бждат твжрде неизгодни осо
беио ако конференцкята стане в Париж. За ежададвно от____
отиово с стачтом • Лондон все повече разте убеждение од от страна на ж
То реши
вато е
то, че ако Паркжката конференция не даде да действува б*рм и
своя резултат както се и опасяват, би било : взепо ■»■■■■■ мерммда ооатурм сяужСата
.
■
„
"° железниците в случаи че се обяви стачпо-добре Л. Жорж и Карцон да сложа; ТО катл. Ад? инистре таения ношитет на сиидизи вжпрос В едно международно ежбрание, иатите на жеиевмочкт— чиновници е иакаквато е конференцията в Генуа.
етои" "•»«* чентралиии комитет, щото обмесец септември* Генерал
______ от името на царя се яви при
■ ме помоли да ввема участие в иабииета
В Радославов. (Заседанието се отложи ва

щата стачка ще бжде обявена, ано правмтелстзото отблжеие
обявеии в
ултяматума иа спи—рте.

ПАРИЖ, 31 януари. В-к |аи в уводна
статии изброява предложенията и условия
та направени отдавна в английската декла
рация относно Ьгилет, сравнявайки по >едеиието иа Франция в Киликия с това на Ве
ликобритания в Египет. вестника илмкаа,
че евакуирайки Киликия Франция сжздава
там (дка истинска независимост. Франция
в дала пример за намесата в воеииит; пре
говори като изтиква пипна незаинтересо
ваност и уважение ким независимостта на
турския народ, който има едно велико ми
нало. В-к Таи смета, че Великобритания
имала голов интерес след Франция да и
последва и прибавя, че не би требвало да
се смжеляеа за закжсиениетз на парижки
те преговоря, аио този срен позволи иа
вмтаиското правителство де се занимае с
вреустройстаото ка Европа, след което да
се занимае и с преустройството на ориента.

ПЯРИЖ 1 февруари Ферид бей, /урския
представител в Лзриж, е отправил до итап.
м-р председател, който е натоварен с изпра
щане поканяге за участието в конференцията,
едно писмо, с което изразява сжжаленията
на Турция, задето не е поканена да участву
ва в Генуа.

ПЯРИЖ 31 ян. През време на една кон
фвренция между Лорд Кжрцон и франц. по«пнмнк било рещено, щото ежбранието на
Мирите на вдншните работи по разглеждане
миржа за близкия изток да биде отложено
за -по-кжена дата
•
иооиг
"
__ У”ИГРЙЯ 31 януари, в-к вакжт ежоб-

ПЯРИЖ 51 ян. Сжобщ. от Берлин: работите
около принудителния вътрешен заем едреят
успешно. Жителите на Германия, с ЮО хил.
марки имущество не ще участвуват в под
писката на принудителния заем. За покрива
нето на пжпно заема ще са необходими още
300 милиярда марки, които да се поирият
и от един международен заем.
сспгодг, 0,
, _
ЬЬЛГРАД, 31 януарий. Гржц. вре
ст™онаследнмк, принцеса Елисавета
и Ром- престолонаследник заминаха
33 АтИ|,а' Тази заран те минаха през
белградската гара ден» имаха евнне

иито комисари иа Сжглашението един ме■«•Р. с иойто искат освобождението на
2Г?"гр?ц,‘ото иго и нрнс^едииява-ижлго вииигУеРГ^ц^оРкаулСаец:ГиС“
«жвбщава, че никой в Тракия не е дово
ч2!."
*а «ДХ" плибесцит. Тра-

м » гшш о,
_ „
ПАРИЖ, 31 януарий. СйкООЩгваг ОТ
Лондон: Вандервелд в една своя о-ч.
"Р0ИЗНеСеНа ВпМаНЧ€СТеР *ааал. -е ра
потниците в Париж са разположени
благоприятно кдш конференцията в

г^щмГтрвиияГДл^иГдо кгдане скрал АЛеКСаНД*Р-

“'«квггиь;™»:<*

или от друга иеиоя велика сила.

противопоставя на аНГ.1 о-фра нцу ЗКИЯ

.
договор, който поставял двете страни
*о»щанаг от пред нова война.
И
Анна: п|»11<’Т1п'ня.пт1ящарп.
1.0МЛИСК11 МИТНИЦИ
ЦАРИ! 1>АД, :{1

.

Я^п?!ТТ ""Т|,р,с"н риакртня «и Таке |
БУКУРЕЩ I февр. Ромжнского прави__
У к"т" ГАтавдятиив ли сваля .е на тепство е закрило легациите в Мадрнт Хага I
П"; (т,:“у ' ,,*',йпгана! *Р«тияния и Хелзингфорс. СжщТще за™<31
«пг!
1
пряадлки на И ил.амши. ■
иого гмрци иапагин пфищ-рп и (шити чн-1
■овннвд устрои ш яанпфсс гадна и нираа-.!-1
**' приятелството ги к*в Т. Иониску. ||„.

«>исуветвата е Париж, Прага, Л*вов и Бчла
Пеща- Правителство
***
то е на мнение да ежкРа,и персонала в
останалите легации, като
по юзи начин
получи една икономия за
вдддши подв борба циотив ^»р*цката ди. Д*рж. бюджет Ще
от 80 мнлкона лей.
КХГТВи, конто е тесни
<*нжр;1ана е рон.ънгМОСКВА, 31

*** 1фЯЛГКИ ДПОр.

та от с трима на комлеармвта
ма т
те договори с ■■■—-1Ц,^
«•«нит. на
-чрайна.

** работи са я отложили с някол:
ПЯРИЖ, 31 януари. Съобщават от
Лондон: Вжпроса
кзвмипнпип „
за ориента занимава
мзвжнредно много официалните крлго-

■е, които оправдават французкатаI теза.
ЯА

ЩЦ+7Я*..

„ВАРНЕНСКА ПОЩА-

Сяр- *-

— —^сг,^гг:-

ХРОНИКА
| Ааес — «паутаа 2 ф»
руара* а цдркаап Са. Нвас
а» а в1,* ч. сл. оОе* Нсгоа»
Ьлагоговенсгво Свещеивк Ди
ми гр Тодороа ще говора т
тема: .Великого изповедание
и основане ка алрквага".
Вапрем опомегацто. чг
обидената направи еллаа добро
■О*» здеи от ирв тлргошде
ШиуСгршШШ Д Яамаарн . ра,.
пер от ш
ЛТМ С
цел да лмгвцдкрд с молдд,
« заааплт м сауайщнгс
обаче учителите при ■роглмчаща както в служащите ве са
получили сиомге
Добача «чат
н.члвиражд.-вия квкои от м. г.
от и-и апрнт. Освен теч .и.
И ГОДИМ бром ЧМНОММ4Я1К у«вП-

ненм шпоедеш и т*«» че е
платено. Защо ?

БОРСА
КАМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕПКИ
1 >евгТ11р.. ЪЯ

Шаайцлрня

НюЩ>«

Лондон
Париж
Италия
Цзрнгрял
Ромжмия
Германия
Прага
В».-па
IV Пеща
Белгия . .
Югослааня
Канава

151 *4&—
12Ь0[ —
700 -

152 647 —
‘262703 -

тт

76 ‘X

Щ»

1т

193

_1_

»|
св. Проектцве се гаяямо ке
телегрши,
■ телефонна
рчагокерк. Просто ока» 1 ш„ препормчяяо - Тя.
ткграяа ог 1д щп» — ^
11. хемфаашлв р.ч. иаора сг
улвмяват. Сащо ще се уаа««т ■ лбовамеятатс тава
■т телефоните.
варете котле с обваа Л 5
ог 2а януарий 1922 гожпва
САобщаоа;
По повод огкрлтвя ка -Т- ж. курс за ПОЖГОтопка иа
лашввмети н огняри в гр. Вар■», васоекцаягз по аоятрои
парните котли преп^рлчва иа
всекк практик машинист в огипр ла се запаше а «го и
ял го следва.
Целта чя курса е да даде
вжзяожпосг т заварените ог
за контр. пар котли
зрактици маштниегм я огняря
да обогатят ноз«а «*та си. ка
то км
затвжрднт а урегулират провред вид ва яредстоящето ек
снабдяваме с*с служебни кив
от м-ството ва тжр. пр.
в труда.
По той случаи инспекцияга
вввоА мвшаогмяр иема да бждт
д иусват Яв работа » ктлусг
рмавв в зеядедслаш врелве са изалдяязи

в за в

■ота власт обввеаи с взввст^ 232 от м. год.

® Янгора е бил лодинедин
правителството на
Кемап паша и р
•им иа
йнското правителство.

V

■гвя-

от робота.
гаПсмлттша

—В*рм«

1

.•

т-/

Варна, 4 февруари 1922 год.

В2ЯРНеНСК2Я-

ЦЕНА 1 ЛЕВ

Ь ШГ

ЕЖЕ1»?ЕВЕН МКФОРНШНвйЕИ ВЕСТНИК
ОВямеичв I

____
___ I *л са*.л тилна 14» .кел;
•и 6 «с« в НЮ .т«а; и .1 иесгия Ч* : г г.

• <»ггмски п«* 1

теааи теч» <= >;?,

!-60
- • ча

от Варна на 64 феаруарий а в ч.
Приемат се стени, пасажери и пр.
бивш хотел .чИт а л и я“ кантора
С-ие.
862.2 3

-вя
ма

ПОЛОЖЕНИЕТО.

Подписката

иа заема

ще

трае

от

16

Яиуарнй до 31 с. м. включително.
Осигурени

еж

всички условия

за най-

>аие народните спестявания.

•I

1) Годишна лихва 6 . иа сто.

I

й) Грвщу всеки ЮО лева заети иа джржаватк, коследиата ще повжрие 120 лева.
8) Облигациите и купоните се
•Т

освобо

дя маци, такси и иакаито

било други напоя и, предвидени или ко
п

са предвидели

4) Лронммвхштя
| <9 примат по

■

от

фискалните

ногаш«ни«

облигм-

номиналната мм стой-

Яост всички джржавии. общински и общевв валог и гаранция.
б) бжлгарската Народна и Бжлгарската
1опподелена Банки приемат безплатно храмине облигациите от народния заем и изажршаат сжщо безплатно службата по иикасиреаието иа купоните.

-

бдиа облигации струва 100 лева.

ПАРИЖ, 1 Февр Размената на но
ти между Лондон. Париж и Рим проДАлжават в които се йена в настоя
щето САбрание на тримата м-стри на
ван. {заботи да се постигне едно спо
разумение по принцип ВАрху източна
та проблема,
\
ЦАРИГРАД 1 февр. Цариградското пра
вителство обвинява анадолсиия представител
в Цариград, че имал сношения с гржциия
патриарх в Цариград.

ПДРМЖ, 1 февруари. Сжо<
ощаит от Берлин! Вярт предложи ма Д-р Ратеиау да
При подписката се внася целвта стой- приеме
1-ството иа В(ьиш>

ивст срещу

квитанция,

1ва с временно

иоито

отпосле- се

свидетелство

а

това

последното с облигация.
Подписката ще бжде открита при ги* агата иа Джржаамите Баиии (Народната,
Зенледалеката н Кооперативната)

пощен-

иите работя. Д-р Ратенау
приел поканата.
V_^
ЦАРИГРАД 2 февр. Суптамжт издаде фер
ман, с който се позволява нт бжлтарите да
издигнат цжрква в Цариград Сарж-кйой ул.
Сакжз адл

РИМ, 1-и Февруари. Противно на
САобщенията, разпространени от некои вестници на нонфер. а Генуа не
главните
е отложена. Италиян. правителство
Банка и
нито е помиСлювало за отлагането й
и никоетдруго правителство не се е
е изназало в подобна смисал.

“"а спестовни каси, Популяриите

баиии,

«•■«кита кредитни кооперации при сепскит*., оДщииски
вкцм

управления

и

по^

кредитни ’ Дружества.
Дружества.

ма йод
ш до 10

Я|

■рмй оня

Феору-

италио и. г.

й №рвш!а и ЛшжаинтЕ Цж

I*

ХРОНИКА

По еаучай уождеияя де. на
СОФИЯ, 3 февруари. В чуждите а-ци Н. В, Ця|ж бе нзираземл поим) сжобщеиие за пжлчото приложение МТЧянПелид телеграма от г-я
на Нйойсиия договор. По отношение иа Коларов ям. Ояр. У а. ,н.не
бжпгарските войски до днес обаче в стара же г. Стгфзно. .озсжгствум.це .
Ьмлгария правителството неможе да еж. обаколма яз онржгя,
бере достатжчнс добр
олци. Каито се
Нсгоя Вслилес.яо < ’ о*тоузнава до днес В ллгари, е с-.брала 6700 оерал иа телеграмата, —
Колар".. мм Оар. У л дюдоброволци, а и са нул.дии по вече от
18 20 хиляди. От записаните доброволци белните поздравя я бл.гоооникой ие желае да служи по границата. желания за рождения ми деи
Правителството е реши .о да увеличи зап- ие зарад вада. Вам а яа аасялетите на тези които приемат да служат лсиирто на пкржга моята сжр*
по границите от 700 на 1000 лева месечно. дечиа благодарност.
Церя.
Целта на правителството е да се привле
По случай рождение сей аа
кат по вече доброволци да служат иа гра
Ваш» Неличсстяи дме се от
ницата. Друго средство за привличане на
слуап тжржеоиея аолебея •
доброволци правителството ще си послужи
приежтетиието Ч^Предст
с налагане военен данжк на подлежащите телите
»«а чждчге джрямам.
на набор, ако о кажат да се запишат доб Ог мое име
и от името на на
роволци. Данжиа според повеленията на
селението от поиереям ми онзакона е чувствителен 120 лева основен
'ржг поднасям ией-иех^ени
данжк, 2' ажрху имотното ежетояиие и 2
лранления а б лагопожедащ
вжрху общия доход. Вероятно при тези тЦФге бог да Ви ддрм идрмс
условия Бжлгария ще оста .е без вжора- и ЛЛЛЛ.1 живот
за шеслк ■
жаиа сила, което е равносилно да бжде величие на Балгария.
хажрлеиа в анархия.
*ем Оир. Уяр о. Ст Кнмрм.

Ще лвш отровни; и по б, 10, 60 и ЮО

еб|

^

. АНАСТАСИЯ“

заминава
сутринта.
Справка
, Попови и

(Телеграфни и телефонни сжобщеииЯ)

ОТ 19X1 година,

ВроА ТФВ.

!!за едЕел

П011Ш

щ

*

N.

Ред. IV. '

РИМ. 1 Февруари. Итзляянсмото правителство
е приело по прниинп репизнягм на севхрекиа ао
говор, кояю ще б*де призната нежду Турцяа и
Гжрцея. Италия иска да и се даде сфера на влия
ние в М Азия Римските весгниии се научават, че
италнянсу) го нрави гелсТво ше поллжржа -1. Жорж,
коЯто е представил следната -програма во мтточ.
вАПрос: I. Смиртенскх а об.ист шг Олле изнршз-

сжбранна ае даде яа М ?. а.
кр&ерт • В01
«ду#.
Насдоро ще поям да вала»
ал а града яд водо сак. яе
•Спортна мисал*.
Вжн от 4 месечната грудка*
поаниост на дсмщнтс ороучн*
се ажпроса аа друга 10
работа на женете като трудомахна гвм«-’*•« на поканата но
не ц народния мен са сс отювали с готовност. Залисана
сж обляг?цяи М НЯКОЛКО ХИ
ЛЯ ля лева.
*
Отпуснат е нл дирекцията
иа мжжяал!» глмндма безолат
но хинин 31 даване на нер.зЬоложеяите вли трескава уче
ници.
Ьжтауп мжз го
МИЛМ-Ч, м-р .ося.,

2

*

Сузтаи. г ч4гр,змл аааауанеми. . Чгрдеи .ряст- с орл<зз .Осмамаг*.
Сфоркауоааа г «о. стууап
оркгстжр от мш
03. . гуом воа ааркиват
в*то иа имаш г-н Мнллдннев Жмввнс усяСД ЯН 16М
ку^турм «ВМ
Момте-Внлм г члгрнла огромна черно и*
аГяс*. която
крнс най годсинтс ясбоенн снегяла
•в два .Паяча
В еаяя от ум-л.п) бреяве яа
нвяохндн • кретце
яс срасне ПГ миете Д м .Пея

12"'

(

V

„адрненсиА нощ*“

«цк «•

йена от гржвкага арии* к*то « устаиоа^ емн
но. ро и поряд*. и се обезпечи християнските

че Сааа«1воа" ги Ълежкл ял-

т да жямлпт «пракието от
мега се
томи През м

малвинена. % Авторитета на султана 'Р«®“ *»
бжде засилен чрез една спогодба с Аигоря. Другмге пунктове от програмата се отнася до икояем.

амвгоом следете ре утрото
^ П Пмлн! са — Тюрчествого
характер ма Турвпя
т Достоенсви „*> П Госведвчеа — Песмо г 'па Гвотс ■
3) Ма* шием
Творчест»Л^ ('
м Тургмм. Народя арюдм»»!
Ю«и
ДВ се да
тп вс
а»г «ьаече рефера и (Тг?* истомиия чесеи СДС ц.мого
СДквсДствие на г-я Мбв.тннец ш

'

други ДВАМА ирлзфес- ря. иго

—

■и другаря. Д м .ГкмпСда•ейяои* ще даде редица ре
ферати мцт тиорчЛшАта деД
иосг м Пуоимя. Гог.м и Лериоятра. от които игжлнбуше
могат и се тучаг спзмгигите писателя Том (Ще '-*яе
едия иеиея актив • -дейност»
и арудкетиото

БОРСА

Й. Спел
РИМ, I феар
иемолио дни ще се свика с<м
браиие на международната
конференция за иноквяиче•мото и жастановяаане на Европа.
РИМ I февр. Спугса за годежа на княгния Иоламда с бжлгарския цар Борис не е
верен

РИМ, I февруардй. На 2
феврулрий ще стане избора
на нов Папа.

ПЛРИЖ 2 феср. Послзиифкага конфе
»
ренция се ззнлмз с р-богите на международ
.-кю4 | ната конференция, комисия за Бжлгария, <
постановления гг на аерсамлсиия договор от
•м
. >50
носно вжздухбплавамего.

кдмбмо ечточем 1 зртки
'лфя. 2 •Чаруар*
ШиеФ|фяя
Ню Йор* .
ЛОВДИ

У
I

!1>
634\

. ::и

70> 57
III
71 «|0

Цлряграл
РОМАНИЯ

ГермАияв
Прме
Виси
Б -Пеша
В*>т
Ю1АСА11И

N__^
7Л80

■

170

ЦЧ(

114? .

Пргз ДякСкяряА ». -103. я
н«| обисиюи шои са по.
стаим Ь\07»;3»2 леи
•т 1ЯН1 г
Я-* сРАЯ ИА
елмпт Г*|*М СЖ яостхпя ш
•т ареяя _ Ши Зту 1Ш.1МОЧА

Л1Г

X

.

■ОФачегти ка ■«
+ТЖТГ тжргтехш хрвт 1X4
А КМ М

К11»

16

кит

кг р

1Г60Т9 и гяцггсаик
*• ^«<тф« у режа «:а и
бхлгарск» чосггтл н.мч

е • ФрАячия цл.и
ф1нпфмчат«>р« п маг
*ТШ.
Ямявбббяо е н <во средство
, и охрана м брег »в?ге—ким***лу тресял я емд
* чяивкбя » ог ята
*«»*• ярвмпелетбз на ми
ртмиачг»

Квартира
■чи».

т*рс«т днама
егчпб у чаша
;

1—2

I

ПРОДАВА СЕ

едно нова (хпвра) от 4',
««вре в и^ст^оста Малка
Кокарджа
СпЬразумение
реплкцнята на а-ма та Б П

Празно место

ЦАРИГРАД. 1 февруарий. Турско
ю правителство започна преговори с
ежтдашфиието за допускане на Тур
ция в Генуа, предполага се, че Тур
ция ше бжде поканена.
МОСКГА, 1 февруари. Руския КомСжвет взе резолюция за амнистия на
всички шЛовалп руси срещу сжветския
режим
ЦРРИГРРД I ф?вр: Ислямското тело в
Лондон вржчи един мемоар на 71. Жорж, в
който настоява, щото Лнгпия да сключи с
Турция договор за да задоволи чувствата на
ислямизда и но ;оя начин да се вжзстанови
нормалния ред в Индия.

рвзупн1ие ряаакпията
*

и

2—8

СЖЯШШОI Гхрш.

И

РИМ, 1 февруари. Слюбцаит от Атина
дават пжлии в одра бва
сти ав едии иоа комппот против свалянеп
)иа Края Константин от престола.

Централата ма това ежваияатна а Атина
Шефа на това ежвамлятне а бил депутат
Д-р Алаааиос. който през
ма Веем
зелисткия ре
бе
подпредседател «
камарата.
Като виден депутат ________
вал и рали от трибуната, като
предател.

а атаву

Помощници на
____________
генерал Филиадес, Ионнс Ал
Алаааиос, Иоиис Китаропупо,____

1С

вратня Георги и Алекс. Данос и др.,

Сжзаклягниците правили трескаво кряготонле не >а детронирането на крал Кон
стантин. Те действували иалжлио емгласио
с гржцкия комитет иа народната отбрана,
иойто вил образуван а турената столица
след падането иа Вей наелос. Преписките
между Цариград и Атина вили разнаезкн
от специален куриер. Нишките иа това смзаклятие били обширни и а други джр
В странство Вени «епос
нлятията като повикал от Цариград Д-р Алаваиос. Разкритията
впечатление всред
атинското
което в болшинството си е

населен»«.

Правителството като има
населението не желае да ажрши арести м
не увеличи съзаклятниците
През крал Константни са яви една
путацня, конто му поднесе но

де

меит надписан с златия букви „нннбосцвя
от в дегемвра и. година.“
Кралят отправи* до мрода
с<

:

ржчио лпелаиие с следното ежджрж
„Манифестацията на июбов и преажрззмет
от народа яжм династията трогват джябеко сжрдцето. „Джлга ижм отечеството «
лрезя >телиоста
ма народа
ям
мен и династията ми иа престола. Ползумя
се от случая зз да осисоря иа моя нароя
“>Ч> бега главната

• *■

сти ту ция те

и династията

с асичии

жарлв

Р*згопаря джлго, за да се подготви
за коифервпцията на м-рите иа вжншните

Грозното убийство в Т.-Паадяш.

Ск
Тпагл "0Р»АН различия в
гведищата иа съюзниците. Главния вжле Сммрна и Тракия. По вмпроса за
Смирил, Аи пич сме:а, че треба да остане
под
дии международен режим, за да си
осигури морското господство от франикз-

.
и
СОФИН’ 1 февруари. Минал, иощ Нейко
Менков “падеж, изпжцеи от баща са по^адИ пИянство се завржща пиян, скарват

м!1ЯииТР*"*
Тозм Ренти“ Ще б,-\де достачЛ .1 ,аранция
«Ристиян.
малцинства
чфоз едии .уосриагор както и чрез учре-

<в с ба1ца «ние брата си Иван, студент
|®рист. който му прави остри бележки за
неговото пиянство. Скарването отишло по-

1ЗН1 автоио -ня. Относно въпроса

,'апече- Нейко поискал 10 хил. лева от ве

ния от"чм!НГм" пр.дпага граница
Пи- ^ си> 5а «а отвори кржчма. Баща »У «Т
ио-Моо»4 аГи Море до Родосто на Мрамор. \ “азап " Двамата се спречиапи оша ио-ан.
можещи Фраици » напротив смета, че ие в1НКО М1»ажда ножа, хвжрла са аж?»

т35»; ак .ааг

Х2*

Убийството в Горно-Джут

се проаааа или построява
не еже концесия. Спорату
•нбние Доктор Кжржиев.
Ф- Лом
863-1-2

бивша
учителка.
преподава
уроци
/Г
Иб френемм. а и® чужден
ци бжлгарски език по лепрв*тАч
метода. Спо-

се посмеят на разположение на с*
ветското правителство, което цело д|
избере от тех представители за

ЛТИНЛ 1 февр Вжруовния комисар на
Смирка пристигна в ТЦина и\ има конферен
ЛОНДОН ! ф«вр. Агенция Райтер с**т»,
ция с военния м-р в приежтевието на воемче Гжрция гряба да покаже примкригеячост
ния сдвет. Коммсзрдт^надравил изпожение
относно Смирна яри условие, че цристкянза положението в М, Нзия.
ските малцинства ще получат досгатжчна га
ПАРИЖ. 1 февруарий. Поаниаре
ранция. Но Гжрция ще остане непримири*!
вчера вечерта известни военни личности, с
отноейр вжпроса за Тракия,

яо сената корска грааина.
Варна, югоизточен жгжл.

ДОНО

тве.

подиодници Занапред транспортните
и големи параходи, ще бждат ВЛО
ржжени.
А
РИМ, | февруарий. Руския
комисар Чичерин поканил
чрез раднотелеграфа всички

руски дипломати д*

СОФИЯ, 2 февруарий, Заваара ярарИ’
Аатепя иа 3 чл. комисия в е. Кулата, г'
Джумая Иван Татаров бил нападнат между
шосето Кулата и Чучулигоао от 8 души Р**
Оойимцн и бива Мфрсни уб&т.

ШЕ КТРЕI „ШИША Ж
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ЦЕНА 1 пку
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ТШИ Ь ШГ ' ЕЖЕЯЯЕВЕК КП30РМШВЕ1 МЕС?ИИЙ
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ОМяяявм-л.

■ и мм («зима 1*1' сва,
В лен* *а з чести* "О ***.».
- ь меси а И*

г мзгтяаскв по !

ПОКАНД
Всички

длжжници

по

ипотекарния

ь
«

замиизаа от Варна на б-й феяруаркй яВч.
ЧГтрнита. Приемат са стани, пасажарн ■ пр.
Справка бивш хотел „И талии“ кантора
Полови и С-ие.
М2-1-3

■ V м. кшмрнтй! .
»•

■»>«.

ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфни ч телефонни сжобщения)

заем на фр-и.ш българската ипотекарна
со»и*, з ♦е.руарнй. г.,и «.чер в нана банка се умоляват да се ЯВЯГ В не- родното събрание стана голем скандал
дела 5 тото В 9 Ч. пр. ЯЛ. В ресторант.: между опозицията и правителственото бол
на Стефан Иванов ПОД хотел .Преслав“ Ш“"1ТВ<> ПР* гласуването на закона за изп

^

„

,

.

мен зине закона за изборите в малките се-

мусалата, за да СИ изберет делегат, КОИ- па м колнби « ра на правосъдието бе бла
то заедно с другите такива от Царство- «ираи от своето болшинство.
ТО да действуват. ЩОТО длъжимите суми
Когато м-ра поиска гласуването на ием се заплягяг на гореспоменатата бай- г°"" *а"он гоп*',,а чает от
г
КА В бжягарски, а НС француЗлИ ЛЕВОВ!.

От група ижжмщи.

1 —1

К

с кр>с*я*> агл-мо мело
разчо .ожемие в цемтра 1,а
/г,-ада уг ДеГ-жрсзса !Г», 11! уч
, се продаьа. » сга*\ кухия. не
ралия. длр*ар’*ик, язва с 2 отделения, ора
са, каиалиЦвин. водопровод, тлек . ичес-во
двор послаи, аеш с 12 котена льзи
Счрввкд сжщия лом.
841 . 7

ЖЩА

I

Д-*о „Ингерконтинентмле“ известява за зна,че зала вения ■ 'Виена Юрвам Ангелов,
сжглясно известието на вестник Утро. нема
ЯК1ВО «6шо с прокуриста ма клона им в Русе
* Геспедим Юрвам Ангелов
-ИНТТРКОНТИНЕНТПЯЕ"
Лиом. Д-ао за Транспорти и Сжобщени.
битки С и В ХОФМАН
Клон ВАРИЯ
865 V.'
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МАГАЗИН „БАЗАР ДОБРУДЖА“

I

>ф»<щйй» иа пбчятаааят* см иямамтм, ча а аагааиртттл , ,ПрВ»мм—им*‘ НИ Я1 йрястягиажа а агрймчаио мяячестн ш с иай-яетъичан яиу« ряама
грмамм, иръсчят
Iяанцава аажиамм я дяаI лръстсия, пружяян «а рй.чнл часови иця и други
ДрВмраи* в ярвчутата иариа „МЕТЕМ“.

Посетете магазина и ще се уверите.
е яочят| БАЗАР ДОБРУДЖА.
ае*-4~з
I ■■■■■■■■■нп^чмпкчи->- %ядов«ои.

шшН/Шгшпшош та ' \

Наптн 1-и. Кпчт. и 12,000,ООН - км (пцш кши. 5
Цента. 66ФИ11 у а. Леге 2
Нлон ВАРНА. (л. Цаангрядеиа 21
ОСНОВАНА От|
аДНСА СОММЕКС!АЬЕ IТ А и IА М А
1шяа пр 1ти. Ш0«.В1§
*тт т* «ти 17Ш.6Е
! Ф* ■ Маа

НО.

ИМММФЯС1

ЦАРИГРАД,

ЛОНДОН,

и*ЗЙ0РК|1е иммма я ярмяцаяап градви ма Итаяня

Г ЙМ (ИНИЙ! №н
• Амтаи,

Армигяп, Ваягяя, Враамяня, МояунОня,
^•М*ИМ| Уигарт, траицам, Чааасяаанв, Мн•••«арва I иармвандантя я аеячин държава.

кавжршя* яончии зликови
■а иай-язнаа

зперацик
ТЯ I

ИяЧасирАд* и шхя«тир»е на тмним н други тдргоаски двк\меати.
омавцишб н шмим иа чекове среяху Бвагари* и '(увЖгва
я тедетрафячеекн преМчл.
. 5***,*г*рт1Гнт1П1 писма
~*ЯММЯ)М» КРЕДиТОРНИ СМЕТКИ вв е»»ра*)мпп1г
1?5ГОТ* по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с 6*/, гвдвшиа лнхм.
и»еш»1яма стокова служба: документ, чредмти варившии к 1{*
ми и чужди вИДути.

еММчня яаляд
•Я4--

ря“ — аъ вяв1

„Цмриуяя•ряаму Мтяямя
вея ярвдвввввтвв
I -*

А

: ЬрО* 7»У.

преостдщители заляпедепци напуснаха Народното сжбрание. По тоя начин гласува

нето закона иа м-ра остана в малцинство
Цялата опозиция вдига ржце и председа
теля обявява: „малцинство**.
М-ржт |се вжзпрот-вн и, поиска втори
пжт да постави иа гласуааие закона. На
второто гласуване се преброиха «гласовете
и пак се констатира малцинство. Преди тре| тото четене влсзоха м-рите Р. Даскалов,
Торлаков с около 20 души депутати. По
този начин присжтствието и а м-рите рес
пектира представетелите от болшинството.
гяеи зшкоиа иа трето г шсуааие получи болшинство.
О!
•а
довол
ик ма гласукане напусна демонстративно заседанкето и обяви, че закона е пропаднал. Обаче
правителственото боошииств остана да про
дължава работата.

РИМ, 2 февруари. Съобщават от
Атина: по възпроизвеждания слух,
разпрооранен в южния печат относно
евентуалното евакуиране от М. Азия
на гръдните войски, вестниците каз
ват. че не ще се намери нито едио
пр вителегво. което да поеме отговофносга за това' дело.

ХРОНИКА
.Чудо на пряродата
На
варненския археологически «кузей е била подарена от дирек
тор* г. Кр. Малеа една природя* -абележителност, а име
ме: едйо метрово джрво в кое
то личи кржет. Интересно е.
джрвото е било отсечено оие
преди войната на „Илаителе“
(Джандвар тепе), дето вар еа*‘
ехото археологическо д-в е
открило после основите на < *аро християнска цжриаа с са.
мощи иа светец, или мжчевик
и с треска джрво (стаим ва
прах) ат чествай ф«сг Иа
спасителя.
N. ДирекПеем
тора иа тукашаага Земледелскл Катедра — Агронома ги
Д. Стоев са а подал
коато веч а приета. Напуща ието иа тоя пост от г. Стоева
е голема аагуба. тж! кито Як
единствено познаваше най-д 06ре ппложеамта и нуждата ад
•емладааакате атааВММ аха
Вар/
ляряг. » рш»под ред е рпОогпд ежацнт ояумя ля мдйгяе г роммаЧската служба яа подобават
амсога.
Номте начинания иа г. Стое
ва пожелаваме да се у>
с още по-голем успех.
Трулдг в нацрта. След
джлги усилия полициите от
кри, че намерения труп » ка
цата кям еарейските гробища
е иа дядо Ммчо, иогот# ааогчци познават от дхдпк го. лт «ва пат жгжда срещу
хотел Преслав п упракмва
своя занаят боядисваме я§ обувкм и продава гевреци.
Подробности по това Ми
стериозно убийство ще мо
жем да даден уфе.

ЦАРИГРАД. 3 февруари. Съобщават от
Атина: вследсевне разните новини за С/кир
ия и Тракия в Атина и Цариград владее гопемо възбуждение всред гръцките кръго
За бубарага я и4лраяаф!е.
ве. Министерския съзет в последното си да' сега проязводмтелате ва
заседание, в което е взел участие и с/кир- бубено семе и пашкули беха
менения губернатор е взел важни решения. освободени от дакдм зайГгяе
Губернаторът е бил приет от краля. На до 19?# г. вкЛчитедмо. &гборсата се забелезаа голема резервираност начало, обаче, иа фаиаииМта
и въздържание.
14?1 — 1§Я г. те подлЛат
Твърди се, че м-ра на външните рабо на облагаме е дашжк. оо^йди
ти Балтаджис се очаква да тристигие в Рим. това яредупреждазат се ивИкн
8 Атина той ще пристигне не след много производители на горямте арвреме, за да направи изложение за поло МЦП
жението пред правителството.
до фииааоойСто ув^МИМке,
Малоазийските гърци свииват извън в което да угимге фоММОг
редно заседание, иа което ще преписва го вето ея. етойиоста му. яеМблема важност.
ходимите разголя какго ■ чи
Всички тракийски депутати посетили стата печалба от него. На* на
председателя иа министерския съвет и за рушителите ще Ом*ат сметапитали м-ра на |въишните работи: верио
ли е и какво знае върху пусканите слухо глоби.
ве за Тракия.
Нш 20 ш. м. е ммт>п I «оДепутатите били придружени от губер
натора на Тракия. Те заявили, че траиий- мушен с нож • с. Кимагчо
ския народ е готов да направи всички жер Герчо Хероят. Ляла е убнт
е нстви, за дл осигури осъществяването иа иа- идя се оАЙМАубял
родните идеали. Последните -зад«мия от яйесгпо-

N
/

ц>

Лондон по тракийския вжлрос са ажзпроизведеин иай-умереио. Правителството се
намнра в големо безпокойство и е в посИл» Тедорм ет с. Николае*- товииа преписка с м-р Гунарис.
Узнава се. 4е споразумението между
ш Уваеялг г >адхржм.
на източ
сжюзииците по разреш
Ив 2Я И в. «е. Хд*0*рл- вжлрос обема не само Мала Азия но и ос
жак баща а майка отиват на
нованата лромеиа в Тракия.
сватба, като остават при юКследствие на това всред гржчките де
рвша печка двете ся деца « путати е иастжпило големо безпокойствие
гежвшао момиче в 5 годяшво и всред правителствените кржгове сжвжрI. Подпалва се нжшата шено омаломощенм.
_
• и 28 я. а.
с яуипга домият» Псжа М*

#т печкатдГ^ад^ва кжщата.
Илаото (я децата \иу се подврм|_и рдка. а
вгор*т< цедо обхванато ог
■г
двете деиа починали.
11
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■. че разбойимче
мгр. р»
вжрлуваи-Ь в Хасската б«
ково е ушииоже! а, като двама
от бандата са убити. а едя
ния заловен.

Не релерацяимяага каменя
са биле мяпра:ени сведения
.та достоянието Кг делата по
член 4 предпоследния месец.
Виеящи дела нема в есенните
додяляща. Тези които се гле
дат яо адстоягаем вСофая а
Русе ще бмдат свжршеяи през
настоящия меееп. Ако някой
от процесите по чл. 4 не бждат касирани н повжрнагм за
рааглежденне. военните
еждялюца през
феаруарий
свжр.пмт с делата по чл. 4.

БОРСА
КАДЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Гящяя. 3 ♦фярт^рк \П2 .ох

У

кжг

787

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

ЦР- «•

2870»-

Лондон
637- 6,18 —
Париж .
1237 - 1243 —т
Италия
. . «ад Цариград
96 30 117 50

ПАРИЖ, 2 февруари. Съобщават
от Лондон: болестта инфлуенца ог
ден на ден взема все по големи раз
мери. Отбелязани са 180 случая от ог
нена зараза. Новата болест се нари
ча грип.

не днешното стачно дан
и отказалите да работят н напусналите д
ботата са наказуеми с глоба до 50 хиля**
марии. М-ржт на транспорта

ще^д^азем^вснчкн необтоднмаПвемао^.
поджржаие трафика.

БЕРЛИН 2 февр. Сжобщават от Горил
Силезия: в града Гпауфиц е било обявено
военно положение вследствие на един кжр.
ваа конфликт, сбиване между населението *
французките войсин. Паднали са много уби
ти от двете страни.
БЕРЛИН, Я февруари. Началмикжт м
полицията заповдда да са аомфискуват фо*
довете за подпомагане иа стачниците. 3*.
бранил е разлепваното иа повива, йодна,
иящи кжм стачна. Той ежобщава. че веем
лице. иоето подбужда ижм стачна желез-

ПАРИЖ, 2 февруари. Подпредседателя
на Америк. Тжрг. Камара в Париж е зая
вил, че икономическото вжзстановяваие на
Морска Тжргоаска Попадайска Слу* 5д
Европа завися от доброто желание иа Гер
мании, която за да избегне репарациите по
упостошаването, иоито причини ускорява
ОБЯВЛЕНИЕ
банкрута иа своята страна и разпилява ми
№ 166
лиарди за армията си, флотата, общ. рабо
ти, раздвижи!на от тайна пропаганда.
гр. Вари» 2 феаруарий 1921 гез
Сжюзииците треба да установят една
Управлението на Морската Тжрговска Поли
действителна контрола в Берлин, която не
ще позволи иа Германия да разпилява джр- цейска Служба в гр. Варна обзвзва. че иа 15 фе»
руарий
н г в помещенията на Варненския Опражавиите си средства.
жен Финансов Началник и Габровски* Околийски
ЖЕНЕВА, 2 февруари. Сжгласно едно Финансов Началник, ше се произведе тжрг по лоб
решение иа федералния ежвет в Швейца- роволно сжгласие за доставката на упоменатите поР1** 5секо частио лице и учреждение от долу материали нуждни за «блеело на лсрсовам
Швейцария, което пожелае да му се иасе- от службата а именно:
кет златни монети от по 20 и I# фр. с раз
500 метра 100.000 л.
решението иа департамента иа фииаисиите 1. Тжмно син шаяк
иа сума не по-малиа от ЮО хиляди лева 2. Гжнно син плат памучен 1000 негре 40.000 лз
франка предвиждат се за иасичаието 13-50 3 Тжмно син шевиот
160 метра
30,000лз
фр. на кгр. злато.
* Нер шевиот
160 метра
35,ц00л»

БсРЛИН 3 февр. Радио. Машинистите обявили пжрви стачка. Влаковеге водещи за
Берлин напжлно преустановени, превоза на
стоки сжщо. Напжлно преустановено е дви
жението и в цяла Прусия. В м рството на
железниците се доняся, че положението е
твжрде тежко.

5. Чер сатен

190 метра

6. Гш 30 стани ■ пипани зоо кФ

11.4о0лз

«в.ооо л.

7. Кожа юфт за чепиии
150 ктр.
36.040 лз
Герман**
Приблизителната стойност не гтреягтрнятиетв
72 50 7320
Пипа
:'?2 вжзлиза на обща сума 300,000 лева
Ваеха
190
I V/
Залог за правоучастие а тжрга се изисква 1СГ.
Б.-Певи
22 50 2270
ат стойноОта на преаприятието.
Бапги*
Оферирането може да стане отделно зя всели
Югославия
187 - 198 Кнвада .
артикул, за неколко и изобщо за венчай
Поемните условия, описания п образците яо
гат да се преглеждат всеки приежтетаен ден з Уп
да купя
равлението
на Морската Тжрг. Полицейска Служба
един пер
и канцеларията на Габрозекия Околийски Финал
сийски ки
сов Началник
лиа 2 на 3 метра. Спора
Изплащане стойноста на доставка»а ше стане
Р
' *
зумение ул „Македонска“ Франция приема Л01-----------веднага с платежна заповед по предварително про
За 31 нов 41 стар долния
етаж
872-1-1 в минис™ ’ 3 Фр»Д"о Поаниаре верени документи от ежответмото счетоводство.
тГГв^ми^иТГ^ГГ,
Разноските по обнародването на иастответ*
обявление сж за сметка на доставчика.
"аНа" 8 г Силезия, дето гермаискГбаиди 870 И
1т .УИМ11Ш(Т1 II Н*С|. Т«А. ЙШ1. Сля*
постовеВ*а?ГТвЧ"
нападиапм нашите
-иог0оВор" ж°е.Са СП0ПУЧИЛМ *а откраднат
ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ТЖРСЯ

■
■
■
■

готвачка, която I
владее отлична ■
европейска ио-И
риенталска кух- В]

■ вя. Заплата мес. И
■ бОО лева. Спра- Н
■ ека редакцията. ■

Празно место

*• самата морска градина.
Варна, югоизточен жгжд.
се продава или построяваме еже концесия. Споразуменне Доктор Кжржиев.
гр. Лом
863 - 2 -2

Квартира

твреят двама
иладежи учащи.
Сяаризумсние дсмАмратичсски
клуб.
>
о__2

V

=г"~.т.Е=~
-~'!= ~“.=
ПАРИЖ, 2 февруайи. Съобщават
Рим длес за 75-и мжт христовите
избиГнеКГ
папа.
чаиБот УРЕЩ’ 3 февРУ«Ри- Много слу

к тГ НКЯ б°Лест са констати
рани в Трансилвания, от които има и
смжртни случаи.
а "
решГс 20ИНД,Н“-

гласа
на обща
жапезиичар.
ска стачка в Герман™ без
ежвещамие.
предварително
Правителството отправи ели.
«
мие до
железничарите, с коото ™

ОБЯВЛЕНИЕ
М! 99
Т- Вар*. :{ >.,руара* 14*2 .ох*«а
Обявява ги
на ннтересуюцат*
*• а* 1*- т. т.
в 1 и часа
'■>' трян-га в помещението и Взрвмккот"
„ ,,
.' праелек*. щ„ ,, „Гп*«*ед1Г твр»".
коакУТ,екпкв еа отдаван- аа чредяряемаа*
тченеп.
“* тчгякчеок* ветре.',* ча <*лшяп
'
гл Н^” г,*"РВОИЛ’1ачн*т* Учялмте с »п»А*яшята-<Яа ••«“■ост 11775 45 лека
ТГГ
тчеямнн 1°<,‘Тав*а Н*
Др*хе
самБт*
** «РчЛяивжааа етойшоет 4П50Я.
• Лоспщ яи 180 чяфте Обуща м «щит*
И И ИА с
нриолиаятелне стойност 45088 ле»*
4

1ост»яв» яА 120 м*тра МАСТА» ШААЧА» МГ1 **

лж-акрти па белияг* учеяячпя
■р» сащгм тчвлжш» >
■ряолялятелни отойвост 18080 лева.
•валога са илисква по 10*/« а баяковб тдостоакр*
а11^
всяко арвдпряятве отд»д»о.
Конкурентите требпи да се гаобрввярат яш
с ^вкояа ва бюджети. отчетвостта »
"
ярАдвржцтвята
Тжржянте кнпжд
са яи раиаоложАвнв п яятвря<ующ»те се всехн г“
нряс&стпен дая » ТХКЛЯЩНОТА вес
‘‘ОяТедстио. а в де»в на г*р!-» • Овражшвто Фшмв*
сово УправлАввв
«71-1—1

От настоятелството.

I

