
-> IВарна, в февруари IIМ» *. ЦЕНА 1 ЛЕВго*. ВрвВ

варненска ПАНАХИДА
!-*об«.чамУ& ром 'нн а позната, и утре Л

фтвруарнЯ в 91. ч. сфт?. ,и» » караната Са Ве- 
городчцз Iгрхцката махаха) ше се отслужа г тна- 
хнда по случай 40 лни от смжрта на скали* пи 
покойник Зап. Полк. Никола Цопшпеша 87» 1-1 От Опечалените.

Ь Ш. ЕЖЕДЙЕВЕМЙФОРЩИОЯЕЙ ВЕСТНИК Нтт пЖ Ь И.
-У» ОВввивипя > по 150 ли. км

Р|<иставсхи по 1 юв на дума. Ш ж 8. ЛИИШ111““1 година ! НО 
3 игсоиа 60

'-.■яд;
ЛбЧЯ.

за една 
лена; зя

пратен см.Тоо Iм 6 месена

ПОЛОЖЕНИЕТО. Варяо о техническо / отношение.1.0 (Телеграфи^ и телефонен съобщения)

ЦАРИГРАД, 3 февруари. Съ
общават от Ангора: в най не 
б.завоприятно зремо гърци
те се опитаха да направят 
нападение по франта на Ес- 
ни Шехир, тебеха отблжана- 
ти с тежки загуби.

ПАРИЖ, Зфевруарий. Сжобидаватот 
Белград. Министра на Вжншните рабо
ти, г. Минчин, заявил пред представите
ля на агенция Хавас че пред конферен
цията в Генуа, Югосла-вянското, Ромжн- 
ското и Чехославянското правителства 
ще се джржат в тесен контакт за вжз- 
приемрнето на едно рбшо поведение. 
Югославянското правителство е напжл- 
но сжгласно с французкото правителст
во относно предварителните резерви, че 
в никакжв случай договорите на мира 
не требва да се разискват.

ПАРИЖ, Зфевруарй. Правителство
то е депозирало в бЮрого.на камара
та едии законопроект относно-фияан- 
сооата помощ която гребза да се ока
же ма Австрия

РТИН&, 3 февруари. С кралски декрет 
се свикват под знамената запасните от набо
рите 1910/1911 година родом от Македония и 
архипелага, които ще тряба да се представят 
в казармите на 13 февруари. Тази мерна не- 
мапа никаква свржзка с общото военно поло
жение на страната и операциите и М. Азия. 
Тя е била взета с цеп да се разпределят вое
нните тежести между новите провинции и ста 
ра Гжрция.

ПАРИЖ, 3 февруари. Сжобщават 
от Вашинктон: шяга се че последно
то пжлно ежбрание на конфиренцията 
ще стане в ежбота Фртн ката делега
ция ще напусне Нюйорк ца 7 фтвруарй

ПАРИЖ, 3 февр^арй. Съоб
щават от Испания: 8 въоръ
жени лица влезли в една ба- 
ека и ебали ■» хиляди лири 
стерлинги. Издирването за о- 
ткрнване на крадците еа ос
танали без резултати.

ПАРИЖ, 3 февруарий. Сжобщават 
от Варшава. Политиката на правителст
вото за конференцията в Генуа ше се 
ограничи в потвжрждение абсолютната 
солидарност на Полша с Франция, в ие- 
канет* и на пжлнотв изпжлнение на

ГО Едно от вай важните меро
приятия е урегулирваяето м 
старите улици на града, за да 
се даде вжзможност да се за-

ОТ 1921 ГОДИНА. срояг нови постройки, която 
ще подобрят, не само в бла
гоустройствено отношение гра- 

отяо-Подписката иа заема ще трае от 16 
|рий до 31 с. м. включително.

да, но и в хигиенично 
шемие. Старата част на
с своите стари, кривя и гесяи
улици го прави нопривле: теОсигурени еж всички условия за най-
лек за вжншния . Тряч еи-

маиесие пласиране народните спестявания, 
лихва 6% иа сто.

ната-комисия, която току цо
напусна
направи града един от ту—
те курорти, обачр ие 
че #ев благоустрой—, грам 
■е а бмде 
то е бял преви г 
действително, от толкова шум 
който те дигнаха оиодо себе- , 
си, всеки може да види, че с 
нищо града ие е подобрен - в 
курортно отячшекяе. А кога— 
влача чужденеца с треиа в 
града, пред него се аааречаа 
ориентялеквв изглед вря мй 
лошата гдедиа ■ 
яа олагоустроАсгвам град,

Дв колкв е ял

да
В Го;

2) Грпщг нсоки ЮО >мти ма джр-
юднота що гаярм 120 пваа. ив. И

3> Облигациите и купоните се освобо- 
ждават от всекаиви далаци, такси и каквито 
да биао други налози, предвидени или ко
нта бика се предвидени от фискалните

ше4) Проивпаопите а погашение еблига- 
ае приемат по номиналната им стоб- 
всички джрмааии. общински и обще

ствени учреждения за залог и гаранция.

•> Вжлгарсиата Народна и Бжлгарската 
Зомледелска Банки лриБмат безплатно хра
нете облигациите от народния заем и из- 

1Т сжщо безплатно службата по ии- 
нето иа иуиоиите.

Вдна облигация струва 100 лева.

Ще мае отразим’* и по В, 10, 50 и ЮО

ф-
гулврвапет. аа улавяте «в 
важи нввга шев. «т
хнмоста от старяте 
«оил> прел ред г-идиш а* ат- 
лагани по ред пряч 
годината 1912 се започна дей- 

чност в това направление, оба
че тя б-ше тай иесмс тематич
на н безразборна, че можем

С вепрохв-
таквва,

Прев

в; да видим всичко сторено дяес. 
Похарчиха се два милиона, ая 
защо ?

За да ве бжда сод<
*че посоча яяков от главните 

1ицн. Какво стана с ул. Гур- 
гулята, адна от успоредядте 
улици, иа Преславска и най 
правото ежобщеняе с града? 
Защо се започна а не се до- 
ажршва нейното орегулиряаае ? 
Ами ул. Цар Борис, защо не ' 
се ликвидира с нея която тя 
е една от най главните улици 
водеща кжм гордоста за гра
да — градината и морето. 
Уа. Владислав, тоже се остави

При подписката се яняся цялата стои- 
швт срещу квитанция, която отпосле се
«мия вя с временно свидетелство а това 

с облигация.ГЯМДЦ1

ята- що бжде открита при ги
шетата на Джржавиите Банки (Народната, 

кадя иска та и Кооперативната) пощен
ските спестовни каси, Популярните банки, 
****1пгге кредитни кооперации при селски*

на заден клан, а тя е конте 
свжрява седете с греда. Ух. 
Северна от балжь вавар кжм 
морето, защо ие ее доимеарв? 
Каква емнжл вмше отчужде- 
нията вв ух. Вегданоаа, Аева-

уараапеиия и по глааиите 
кредитни Дружества, Банка и

пух, Схнвдяца в вще каете
лругя. кат ие шяряявт и- 
иаиви хувигввв в днес.

*ЧЩ>1П»18И Аружктм. те модвряи вмгрейвж вв тях
нждаме мушеща

Срана иа подписката е боклуци.
Захем, че общи 

иелвп с ередетва, обстоятех-до 1,0 Февру-
ство, което в всеко иреме ефвй внлючнтелно и. г. бил коя иа етгоаарещяг ак- 
тор, обаче се ме шт 
пред вия иуядяте иа т*»и 
град? Стяга толкава игра с
негваяте нужда, а кжм рабе-

№ Ичгаш на Шише Ниш.
■



1 г

„ВАРНЕНСКА ПОЩЙ”Сту. «.

ХРОНИКАВерсайлския договор, като основа на *.|*нет« .. една «ет от Трцкча «ода* 
днес установените порядки Полските г*г «регент: н н|мм з -те. -и да 
делегати ше поискат освен това едно йллгият вргуяштяте на Ту два, че е*- 
широко участие по вжпросите в свржз- сегтш.т. и* IV»- е •«.-:» та гкгу,-мо
ка с Русия. 1 егт иа Цт Верен ги» е. че Анг.1ЧН

ПАРИЖ, 3 февруарй Г н Мнлерлн | 
свика тази сутрен в Елисейскпя две | 
рец г- Поанкаре, председателя не се
вата г Леон Биржуа игн Виваяяи на _______
иа конфиренция, която трая 2 часа и ежобщи в камарата зв ос I анкета на 
е била посветена на некои вжпроси в кабинета.
свржска с конференцията в Генуа. ЦАРИГРАД 3 феяруарм. Сжобщгар.от

БЕРЛИН, 3 февруари. 'Стачката на гер- | Атина, че ангорското пр-зитезаао е 01»1гЖр- 
манскнте жезничари е много по сериозна, от -пило предложението иа Лора чжреои за раз- 

представиха пжрвнте ежобщени*. |решението на тракийския а.ъпро: особено по 
В-к „При ларизиен" уверява че 99% от ма- |сждбата иа Одрин. Ако из-очнин вжпрос и: 
шинистнте и огнярите са напуснали работата. |се р зреше в парижката конференция, то* 
Сжщо и 97% от подвижния персонал та пре- !ще батде поставен в генуезт-а Коифереицит. 
нратипи работата. Сжс искточенне с;мо в | 
южда Германия която остава извян движе 
името почти целия трафик е преустановен. В 
Берлин обаче работниците по трамваите и

М»п
\ р.доет* ижршд реки ре,.,
1 но вечерям ре.

шг И^чСш 1.н ли (••• снове н<м.<м:<-ка Па- » а* чдваммаяво >•
.-елка средв к сж*тя.

Ч1Н

(.ац-вдева дж.жаиа е чдег «тилни Тракия.
П-РИЖ, 3 февруари Сжобщават ' 

от Рим: м р «редее 1»тел4т Бг»яоми * ■>• ■«*«•»?•
■о в*

ливне печалбите от мАми 
прегледале до сега пкояо

Н« I г. а д | ч е*, м
стоте». л

***>'-* се ежетпо ел бррвп - 4
КОЛКОТО Я V

* «о. 
Ья<а§
телят

*- Г. Ич - Гвя-
ииоо иявуч иоршг, - ГСКСШ 
: ма Л. I ороцоо 
к-рмим Д р Яма»- • 'ТСти
р». Ншо« ИжрСкч , 1ГЯП 
Гмип. което аг «фЬтг

?* мипра-
.е# мя ар шега Стани 

роо. Сжвр*и»*его юа 
да•еастяо г

ПА**ИЖ, 3февруари. Слгобщават о; 
Рим: вчерашните нестичпи отбележа*, 
че ежвеш нията за обр зуване на» йон 
кабинет проджтжяяат. Кра :жт прие 
председатели.е из камарата и сената.

V

I
програма «а огараотвам чжелезниците заплашват с стачка. *

Р-~ ПАРИЖ,’3 февруарй.^ Сжобщавчт, 
■ч* френско-британските преговори из 
глежда да се развиват благоприятно, 
накто за договора за гаранциите, така 

по източните работи.

Насвро «ф>тк уч>«ПАРИЖ. 4 февруарий. Глшшинии »<т 
1»аши:;гтои: т.идгггщг нн гини гпяг 
покрива на един кмнеяйтшр <ф го п|и>чу- 
нид, н струтм.1 е голей трмелц. Н товтмра 
»агт*ппда I о.1 гта ципи:.» е пж.пю Гнчредт . 
КоГПТО МПЧКО (Т уг||()..<|||.,« г(|:;гИ1е.1НИТ-‘
тминеЯгкв в мада яряогжпв.тн кжа ево- 
ни |а<й>та и г.|ц [вд- яи уеилня яог.ш дч 
паваддт иа йод р аяалиттг ЙУ трупа н 
ствпша души тежко и леко ритни

ОТ ЧИОккторн иа <М|НИ - I
бжолка ■ раВт>:«кгг ся.

С

ЦлРИГРЯД, 3 февруарий. В к Вакжт 
ежобшава, че гжрците често предприе 
нали нападения срещу турците по чзтал- 
дженската линия. Последното

ям *т 27 Кяуари т. г. ря*
;гшаяа сг пя офянерше ч мСЖ

добямчяя чйм по ОФ ля.'
на яг-тг. ^ с т

IIIЦТ Г > ПП.’|ПА1Я ГМ^ММ
чс яся-вкя т |цеяс*я «там мгръцко

нападение е станало преди неколко дни 
То е било отблженато от турците. Тур
ското правителство е*решило да засили 
войските си на чаталдженската

сеясомгт? I» ржяям т :гуШ
стлччдта • ГермрОяя мг 
яяяят пред 1’пмаям 
•ли «-*<•■- ШяеОпа; ^

Лами

Оше щт Минчо а штв.линия.

БУДА-ПЕЩА, 2 февруари. Вжрхо-
МИЯ военен ежд освободи майор Ос I Онспо мистериови. та смжрт ям мада 
тенбург, арестуван по случ й прево !Ммм*,а ваксаджмята 
» на бившия кр. л Карл' Р‘ |^."по^^Гв м.

БЕРЛИН, 2 февруари. Едно руско ГГ ^"ЛГГ
•лцество е оило основано за вжзста- те ка лр^стжпленмето и да почти 
■овяване на вжздишните ежобшепия Пнцето дедо Минчо 
между Кйонигсберг м Москва. с*“ейиа Н4т»чм<".

Арля-аг г. В.1. Тиня*
лат ся г 1Н>4*4 встяяяйга ят 
Вяряепскяя смбмянсчл -еятжф.

Убийците му заяо!

Вчвря сутрин: и мн-мяяя сс| още род*лжам да са
полинял 11 дяе.1 ьоядАяе* мт фантастични да- в тукашната п

ВбДбте ма Дунава ярая *л*л*
■м го силно. нотен» при Ву-
се '1- яятгнг с метра.

е имал една тжжиа 3000 душа °»отслод което от джяге см 
живел в Барна сам и си исиараал жлеба. Но 
само това, но той можал да икономиса ка
ете разправят неиои една почтена 
коло стотина хиляди

раня по лоа* устроен • пас 
ма яагдийскит' ярметололилеа-I

ЦАРИГРАД, 4 февруарий Г*оГ,щпват
•т Атина: 
обясняват

I сума о-

^“на^дХяо^БГя^^у“^^,,^*;

:^и.м^Г?а 'СГЛУК
е и одялото на нещастния старик 
Цчиа от убйц тс са з .повени кГ, и^

-1** 10,чом »-т,“вяджнев е в неизвесиост Вовпе П
чхилк.я,:убития са намерели саV ^ лото на

до-.че те с .ии знаят нуждите га ^НИ п ом Ячнп А и_ ж - ®КО; ..ева др«> 
■рннтст.ге «що « гра.н. У(к. .гр,да. В;„,к„ , '' но « цеп >а о!но Ч* УвИСТв°тО
гот„г,м«т„ « „,Л,ГЗ , »*„ с негжрпеине сс ча« „рочета I Делили^ уО?йштГР' 'У
нки ототюоттмотм «реиотл!» д, « м„0,1нс яол |«>-пипи УОицнте не се знае.
ти«», м « нареди а огра-1 Уверени бллеге.

Достата

прдвитеяетнгнвте -ужгопе 
предложението «а Лощ К.ь -- 

цон ая поправката на Тракнй.дата 
■вдя сяетат. че Англия

като г.ем.

Тодор СТРМММИ
грани- 

желао н«) гра.т- сж ,6шапя ня К4«ея1иге ся. не 
1егя см • *г' 

„Асенова- > Ф
ятоите, м дз Ви подкрепи граж- Между Ва--

«ицн инжянери п
•* с- уя. 
телефон Л ЗЗА.«навото. като види, че Вий 

дейегвигелне желаете д- шш и ттт’ ®^3»ЖрШ€* 
** са сч по- продават се ежвжрше**'— 

нови рамки за 12 презоГ 
ии. Споразумение Н Кр“ 
вошийков ул. -В. Левски- 
№25

строеж 
Геспода•

|Сжветьвци. че само в един 
: строителен сезон, на местото 

— Ташойолу, за да | на ежборените ще се издигнат 
'«.от .рак.-ощ, краска ора", коЛ

гуншил аш а6>р>т сг», | ще б&гт гордост па
»мге си яостройки м отстжп-' * " —
■ат голяма чвет от имотите с г |/^рСН С6 
» » се разшири улицата и ч -
строят нови постройки. Това ^ ? 3 0
« нравят Вея прииуисдеипе. ”а °жлгаРски и евентуал- 
сдонаяаОкя. че ареиснага на Н° На ЧУ1К^ език. Преопо- 
лагат. Поотркте, господа с*- ЧИТа се който па е иЗПжл- 
»»т*вци ярниер от теа и за. ”явал часови операции в 

.с строителната си поли- °а”ка или аругапе. Добри 
тота. Ние .е» д, .. Референции несбхоаини
■е от где тройна д. се ооч« 111исмени «ферти цо редаК- 
Том Дой сама разелхе-' |ии,т* на ^чика за Мв 765

размер.
чво е да се мине по улици
Владяслав Ц Д-во ..Интерконтинентале- известч».

У ние. че заловения в Виена Юп Ваа "а ЗНа" 
| сжгласно известието на вестник '
Я нищо Общо с прокуристл М» Утро> н*ма “ Глотг, ^ УРИста на клона им ■ Русе

Госполин Юрдан Ннгелов.

-интерконтинентнде-
°Н' Д.во'за Транспорти и Сжобшения 

бивши С. и В. ХОФМПН 
_____ ^он ВНРНА

1 3

ПИЯНО новог?ада
за постжпване 
веднага честен илисе дава под 

се продай. Споразуме
ние чрез редакциите за вГ 
___________ 837-1—3__________

кореспондент

1 865 -3-3 дими «рпн
солидна барака. 3V. на 3 
находзша се на уя. .Цари 
бродена ‘ 93. Споразумение 
при Я. К. кафене Твкаяие* 
елшата улица. ИВ 1 7

I «



ЦЕНА 1 ЛЕВ ТВ*. \
Iш С кгквмо ягЛобо место — 

р«1 дожеиве в центрв на
‘Р**- VI. Девжрсм 16, Ш уч 
г* ироим. 8 стар. кухя*. ое 

д %* мр'' * ь. и. .] с отделения. терв
Си, налимф^. водопровод.

веод яем» .. 13 корема лози 
Ордена с*щ- и юч. Ь41 <1 * 7

електричество

| ш пк I лят игМвяамвт I <я V з*у г оинг. ' ч.
•и Ь МЖИ В »• Ю «М. ** 3 «г. < , • плягп

•' ,

4 | благодарение ма «мгяата, параходите ус-ятшянкд»тт итжп ши да се етдалечат от пристанището а Калове.!
1ММ 1-10 ИН»Т -I 12.МВ.МВ

СОФИЯ 1» Ле-* г Кдм В4ЯИД уа Цариградска 21
«ияв Варна е плувнала • 

валове Нявмга до сега Варна 
яе е бяла гдй кална. Лродлд 
лштелния валеж вече около 60 
днн с малка лрекдсмаямя 
поя почвата а шзобядме. Яаяо 
е. че граджт ям е още далече 
по огиошеине елемеятаряяге 

ма хягяея та. 
ДосггашяМте «ре димим ма 

града см оставел* той да В-де 
от ДАждояете.

ПАРИЖ. 1 фе ф„.арии Съобщават от
| Берлин: вслг

ИН- 811
I е 'оглн.;
I .'I на. Ни а а I 

ч -ц I не I 
' Града е лбчяе - 

Работниц

•скована ат 
ВАНСй СОММЕЯС1А1.Е 1ТА1.1АВА1

Мети т» т, тмш Шт т> и» <КЧй I 
. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 5

»н- с 1.1-ката на .тжржав 
чи и служащи, це та ('{-ад

мра.
чи е

щя от ни <*,е сч» т
Цо,, :>,* МИЛАНО. И.
ИН>ЙвРН|вО >1 . нои. никакви же !ез

1 3*МТ изт Ъик 1шшт яШ
Дрмиивма, Кавгвя, Брааядяя, ИиярмДмя,

у. Рамдявя, Унгария, Фраиц -и, Ч«явсяаяяа, Чи-
Ш—*ЯЯ>ЯЯ | ИММЯОИПИГ11

улиците 
обсади > положение

е сжбнраг от вчн града 
-се устрояват сдб- 
ог и.ксо о.

а «синим длри
МЗЛ1 1ММ1АРШ1Д МСМЧНЙ БЙИНМа опсмцми 

ма иайичиосма уе< я ,в прег| -аямя п. гдст 
ранни н^об | 'о^оян.]|у1

Полицейско ко-д ни обграждат цен 
тжра на гр ч?я'

Станал и с* не

■ •сушим от огтрншп 6 ».мата I
илатмо. Но тава годмяа есте-9 - -и* г-нрянр ял чг»чц 

■ ч и«дягане «а чеопее•Ч
ГИРНР-1 И ••апряфичгг- • яреям
■ваме

Д( Ар: Ч., М-. .*ТМ’4
ергш\- Ьз-гяр.-- н -т«' тц -
т етмото мо едмя квпряг може

бм вещото сме му омротмяелаЧчачля п:-.ст
*т* по КИЕДМТОЖИ < М&ТКИ па гв^рвииемвс 
•»е по СПвСТОВНп КНИЖКИ . *•, оа м-о шН

С

СлушамШйвди. етшьгчм С4уж< а всчумип’. кредит» мимкн ям ■< а» 
мя в -е*л и чгшан валуг» > ПК У схватки между

рабатни!н :*• ц *1о.ч»* мята. к* г#,то работ
ниците се ' 1и т- .• I

над ■ ая!вр«ж» •»« >. вято сухо
1а кдепг • кеко** фаб-• и. ■■ЯТ1 «трит■1ТМ

н« Вари* длосогг иолрморЙКИ И да ГИ ,4 (ру: ! Н
В око носгиге ма Ь. рлин са забеля

гани неко.1 о п ж..р на фабрики.
Преди. .1 . 1 сс, че ф. бриките са би ля 

Зяпал- пи 1.т абфг-иците
Никляя. п- щ н ки служби не са нз

V |. * ■ >. която
НОВИ ФРАНЦУСКИ са пмяораяя. яе са джржат

поето, а * том е вал, мржено 
■ яечосто. Вжобще Варав дмес 
с адаа яравмшяващо строежа= ЩЕВКУИ ШШ=
а а вра адво аа у 

ям оамо- 
чммговвач I. о • амво
■

вжршняг. А ощенски разж1я« и еяга са 
налнячен жени

Ог п^очиниилга и ча чик.кня ежоб- 
щення :п м>да нд сг.- щам, гжй к .то тре- 
ноне ог н чж нс пкмс-игат Телеграфите 
с. тоже н о- лдей тв .е Р)Д1 огелегр-фни 
те станции тои1е са пп-. ус1ановиин р.<бо 
тага но липса

Ней голеачта с, V н ка радиотелег
рафи! стаецип Науен, вследс вие на ли- 
1са на очитеч персонал, не е предала 

днес ниго едн . телеграма Правителството 
п ла а готем). усилия I вжзтанови не 
коч от по пажчнге служби по ж-лезни- 
Ц те и !. лсграф ге. ! 1олож. нието вжтре 
в Германия се мета аа твжрде сериозно, 
а.о н.: сс иаме -. н 1какжч на<ин за уре- 
жд не на к- пфл ,га между дж. жавн те 
чичовчици и правичелството.

«■р МАЯ
Ф вламяааа 

а каля бряг ада ат камара па
бада яо(ла да а спасят.

ва адаа
МАГАЗИН .БАЗАР ДОБРУДЖА“

МП
я“ М Я1 

атм и • яа«-8стжнч«н

«•■та, *« • «аг 
ярявтягнаяа а •«--аа аа ут Калома ама а а иектра ва

града, по яеяа мг аа дава Гостам гракна, аржечата, ма 
•аа, ара.о1^аа, аруааааа аа »жчч. чмяаиац. а «руга 

АуОаарааа • прочутата ааараа „ЯСТСй«.

яяа.аама а * аа-
под дв оосмеге пат кам 3 я 
4 у 1ВСТЖЦВ я ВАМ кн!р галите 
около добрмчевогр шосе, 
решягелво ще ся помведете. 
че това ааседемяе ще се ма 
давя а кал. Нято едва 
рана удяоа тук! Обаче 

гееткв, ва воято беше мм по- 
’заяно нямото от бившите об- 

шинарн О. тр те са 
в кад вмевно в ся станал* яе- 
проходния.

Еднд годема чдст 
е САВАршеяа 
даес Отдедяя хора 
гат да се мзмАкнат особено 
от VI ум. с големи усилия аз 
къщата ся в да отиддт на 
работа.

Па вече грвжа. г-да.аа тия 
к.шртада, ^ не хабене в яяде 
ене средствата ча .разхубава- 
вава“.

Друго. Ака абщавата аоч- 
равнда за 

премахваше на кад та да сега 
не намвра да, че в*не ва вай- 
лнагаа1вдяате удяяв коне тро- 
тварите т ое мвчаягят, ката 
зааааадя «ата 
чвета вае тратаар.

Посетете^ а г а в и м а и «це се уверите.
> е почит. БАЗАР ДОБРУДЖА. 1! пер опал.

пошештз.
(Тепеграфи» и тнаефоин. сшобщения) вкнсиалн

ТИМ, 4 февруари.СжоЗщамт от Атина: 
Цнес 3 февруари сутринта станаха масови 
Красти на противници иа правителството, 
юито проектираха да ортарихират манифа- 
.тации против ирала и правителството Не- 
сопио парахода които били хвясрлипи кот- 
И в Пирейското пристанище, дали иеколио 
аппа срещу Атииа. Пред шпага се, че тави 
•раходи са прииадпажалм иа нритаиита 
Рквмрмаици иа Ваиихелсса. които под 
арката иа корици са успали да таваекат

от гряха 
«проходима 

сам мо-
•|

ПАРИЖ, 3 фбар
ЧЯта

уарий. Слобщаа -т от
Опали. Герман 
при иицидзита н улан -иц.

Едно лице, което са вжапротиаила кри 
опита на

са имали двама убити

воеиии парахода. полициита да бжде арастуааио. та яяща ие е
Иананадата от гжрмажита дадени от 
■одите била голяма. Веднага со дало 
ждана, щото крайбрежните морски ба- 

Да стрелят срещу параходите.
Сжщо са дала заповед на параходите
намиращи са в Пирейското пристанище ’ били намерени един вагон бомби, произхо-
—повят двата казани парахода, обаче дящи по всека вероятност от Германия. Пснзтиниа .Вещ'—Вари*

гОООО мили под полата 20000
^ ^ ~ я В големя части, сяоред романа на Жул Вари, започаа да аа играе от Ш Ш ЧГ МУ ЧР 

диас — понеделник, вторник и сряда в кино-салон „Проток“.
Филм, който требва всеки да види.

а било убито.
При направения обиск са открити скла

дово от ор/хжие и главно бойни материали, 
бомбохвжргачки и картечници.

В една жглезнопжтна работилница
са да мв-

I



Ле„ВАРНЕНСКА «ММ*“

Ще участвува в него и к,. 
гари.

В Пдонив е ОСНОЪша р,
.ГсМрал

гшгзтш а а тирцг» сжобщшат от | та опозиция срещу слиетското правителство 
^идгп с по род Агенция Райтер, докре ос- в Москва и да се сжгпаси иа допущане кон- 
■вцонжштг английски иржгоае се иарчашт, ференциЯ) тжйкато последната бика вече да 
че атмосферата около неточния ежпрос и ла с#оето ^тасието си за признаване на 
•вопо Фреиско-Англ йския договор може лг(Жет< нз Русия кам Франция, канто и
АР бжде сметана >а изяснена и, че изстоя обещанията иоито иска Франция за своите 
рщ недоразумения не «а от естестао, сое- м осчнцаЬ “
та ар яреми да елшдметвуаа опасност, ча лоданмици. 
но ни може да бжде отстранена чрез едн > |

ка гхмма

Брал гжрговп» и
12 фвВруфК.З СВИКВВ мз

гжргозекл конференции ■
лн'Жца тжргевскв какао ,

Според сведеният*. • „*, 
инат някои транспортни Драна мисли.

МОСКВН, 4 февруари. Центраяиата ми | 
сия за подпомагане на гладуващего население 
ежобщава, че само в една провинция страдат | 
един милион и двесте хиляди души от глад и, | 
че е било вжзможно да се дзде помощ само 
на двеста хиляди души. До сега 20,000 души 
са умрели от глад и 80,000 от разни болести. \

' МЛХЛ И СТОПЛИХА САрДЦЛй Но
БУьЦГРЕШЦр 3 февр. СаО*)* беш^мощюте сараи и баби

щават ат Лоидан: междуна* ; «*»*!>***•ог адюктюто 
родния конгрес по вхздухо-, „0 С1у.йй * ,.т смж
плаването ЩС се СЛ\бере В ' р1а на баща и Пангилей Енев
Пондо иа 15 февруари

ХРОНИКА.:ко у нас. през време ма гщ и 
дека буря, която е я*рл?|*
миналата сея ■ Средец,—г ао торс, ттого глргоо*.ч« 4

Открита е прогимназия в с 
Алжемаар (Варненско!.

Д во Милосгрдяе изказва кай 
| сжрдечнага си благодарност иа 

сладките щедра дарители, ко
ито с своя.а помощ подпомог-

глааата ог врат ат. като се е 
ззджржяда само за е| 
жица. И ***ршилн горното без 
п*' р о о злодебстяо, убийците 
скрина г 1 руии на н.шас: 
младеж под мбСга и сгшкойче 
ск. отияаг в село. .

Освободения от затвора ба 
ща ; ржгвя за сгяото ся. 
весел ме же видо домат 
иите ср. Не пододяраАим нищо, 
тей н. стяга лобното място м 
мбелдаа. че е ваажршено у- 
бийство. С най голяма печал 
нещастия* баш а вижда, че то* 
ва е неговия син Иван. кой го 
му донесе свободата

Нещастния баща веднага 
САОбщдва ма властите, която

рлхиди. между която и гаюяно-
предназваченн за Бждгири> - 
бми принудели, м да ся *
летят товара н се спася, 
големите в; ». нар.*
част от стоката в морем Па 
радя тязи прячяна ииЦ »

Дрржспм а 
повеела големи загубя, таи 
като вевтки стон;: са пи*, 
осигурени.

Според сведе* ** «г
терството на яросагтт *♦„

маяк-2.10 леза. Демократи*. КооЯ 
„Пчела- 5 кгр. сапун. 5 кгр

БУНУРЕЩ, 3 февруарий. Министер- ч*3- 3 "'л- Ф««- 10 кгр- 
етвото на индустрията и тлргозията “’гв1“грм,ГТ*" 'д™, 
заповеда описването на имуществата! а»по« -плюя. г*. ш- 
принадлежащм на поданниците от ед- 
новретешните неприятелски длржави,
С цел да блдат ликвидирани тези имо
ти за сметна иа военното обезщетение.«

ПАРИЖ» 3 февруарий. Тжи к. о мргд 
стакителите на минно, ск: те дружеска в
басейни Фадкнов не

га са отпрати 1107
калии.

Тодор Страшимир»
Бариярушена 3 кгр. локум,. Г-жа 

Кича х. Деч?ва некол. метра 
американ. Памучна фабрика 
.Прогрес" I топ амерякан 50 
мегрл двойно широк. Янко 
Кисагду —пакета тютюн. 
Анастасия Калиева 50 лв Се-

ада пасат
ежобщавл на клиентите ся, *

вземат меркн ча откриване на 
лресгжпницнге. Следете».ето по 
Т'- ва убийство бе яоверево на 
I Варн. Следовател г. И. Стся 
нов. Последния веднага отива 
на место престлшлемието. доч
ел издирваният*» ся и 
успева да открие че простжп 

е ичвжри1ево от горе 
п. менлгнте дима злодеи.

В пжрзите моменти и двама
та убийци отказват, че са

премести писалището ся ■ м 
ма си на ул. .Асенова" Ь I 
телефон Зф 335. 876-2-3

шт и нрш»мейство Савл Д»ШН7[)01Ж — 1 
глад калаиф н 1 ткаа баклаво. 
Г-н Заракоста 2 бивкнка вино. 
Х.«барского сдружение 1Ш1 д. 
Фарика .Борислав 2 кгр. ка
рамели.

продават се ежвжргеен 
нови рамки за 12 пиаог 
ци Споразумение Н Кри 
вошийкое ул. .В Левски' 
№ 25.

приеха у . .овните 
предложения на прави[смегвого, работни
ческите синдикати рошиха да. бжде раз 
прострзнена стачката вжрху цола а Ч.х . 
слааяиска република.

Обглата стачка ще бжде нр 
на днес.

I
2 2извжрпнлн убийството, но из- 

праисни :и очна стаича кп са
мото место

Чехослаеия* е
Русия МО вагон* храни
хи на стойност 13 
крои«.

изпра-: ила в
и дре

уи шока ПРОДАВА Еи пред самага
жертва, те признават пред ме
дова теля, че сж изнжршили 
убийството, ка о взаимно се 
обвиняват един

едно лом (лавра' от *■ 
декаре в местности МаР« 

|Ко«арпж«. Споразун»*' 
Брадвите ИЦ са игчере « ■ печатниц а.Зора* та Б П 

домовете мм още кАраадн.
Убийците под строга ехтаяа 

бидоха злджржами.

Около убийството иа 
Ц Иван Юрданов.

Качто с.тчощцмхме 
по шосето Екрна — Бургаз иа 
13 клм. от 13*рял 

сга .Харамии:а- 
каменен мосг биле

ПАРИМ, 4 февруарии. Съобщават 
•т Нюиорн: Една експлозия 

, Гац в Пенсилвания причини смлрта на 
9 работници са били затрупани и се
првдАижда, че тоже те са убити.

БУКУРЕЩ, 3 фавруари. ’ Сжобщават от 
Лондон: на в-н Дейпи Мейл сжобщават от 
Щркград, че турски подводници преследвали
фАцшне транспортни кораби в Егейско море.

ЦАРИГРАД. 3 февруарий. Сжобща 
■*т от Автора, че специална

в мината
ПО-рлЯО,

тп)
I ГОТВДНН'*. *°”ГО И
■ владее отлична Я 
Я европейска н о- ■
■ риентапска кух- ■
■ ия. Заплата »е«. ■ 
Ж 500 пева. Спра- М
■ вка редакцията- Сшщ

ДО мсстно-
под малкия

БОРСАяикрея 
трупа иа 16 годяшняя Инан
ЮрДаноя от село Добри Дл*. 
знсрски нас -чен с брадва.. V 

Убийс вого

КАМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Софна. 4 Рспр^ари 1422 го*.

Швей 
Ню-! 
Лондон 
Париж . 
Италия 
Цариград 
Ромжиия 
Германия 
Прз& г. 
Пигна 1 
В -Пеща 
Ьетгич 
К^госла^ня 
Хапала

инария
Йорк . .

I-
е станало при 

следните обстоятелства: Мал
кия Ип. Юрдаиов идн* в Вар
ил, гдето

Ь42:50
1243 124350 

692 50697*представа исканата
01 власга 500 л. гаранция 4а дЗГ

ви* натоварена от Народното ежбра- л»ч>»и»му«^«т^во.с«к 
•нта в Ангора. днес замннаил поез 11а ■ К'10 Г||к-|сг,3"л иранцнкг, 
рнград за Швейцария, гдето Щч, ,, “Г“” Им" Г[,*г"а °бр.™
Г.ГнЖ.ДАе С С"еТЛ ' нредст1|-'^ГлГм^
■птеди на Англия и Фраацця по вж.п-; ' ^ " Л К),,еррп
проса за участието на Турция _ 1
иуезката конференция. Допуска се. че 
ожде постигаагго съгласие между ан 
глинени!с предстащпели от една стпа- 
на н ангорските от друга сто н. 
за участието на последните, като офц'
Генуа" ДСЛегатИ 3 конФеренаията

%25
му. м- 73 60 7410

290

197 198-
"КОЛО

^ Хл-1жм- Хасамар, 
ято си отивали 

с г'\ Й«н Юрдщюя
Празно мести
8 цгн:лра на граха С* МХП 
ва пои вастромаиг 
цеся«. Спорааунг““' 
я'р» Варктн. Т*рто«. Сгх" 
т«л«в Банка. *7'';

№ ДунаваВ. Ге : ... от вчерл дело 
д* се дмижат. 

и»;в*зможио яреминлвд- 
нсг°. било по ледовете.

още слаби, било с 
понеже немя отвлренй 
***ду ледовете. »гакто 
сегл.

г мо.члгл за в^те ярестаяала
Сега еуморен

•; т*'й»гиф>пж1 поискам ла се 
качи еже

А П »
него по

колата ич. 
брл -шжддииге убийци 

желанието

юито с* 
'Одки 
местя 
бе до

влели 
на Иван ЮрЛа1К,в

33 ■Рвтемег. и дигат 
брадчпя си и -1вамата

и почва г да на- ЕдшджмКВ шсаг 
Удара в Всекш бАтгаряя е чел я*>а- 

менития ромая ме Жмя Вери
поя

АЯТа“ и днес вати имат 
8Ж3440ЖИ0СТ ДЯ ГО ВИДЯТ В КМ
но-художествения театжр са- 

.Прошек“. Родителите, 
които се грижат м рязвитяето 
на свомте деця сж длжжяи да 
им дадят вжзможмост да га

иостедлвятелно неколко 
глави, иа жертва»

“га ! Гр"/"Р» » г.,8-"«а така силко. че
отделят

БУКУРЕЩ, 3 февруари. Бившия
на финансиите

се продава находвша я * 
ул .Перник“ И IК8хХ| 
баба. Споразумение при* 
Швари, шапкар — вл**

.,20._ «ИНИСТЖр
г-н Титупеску е назначен за

пжпиомощен министжр в Лондон.
частите се 

•*РУг* по на- 
« чрелставла», ш. 
: ОТ КОЯТО

едив вт
чин таи*,,, 

^резана диия, 
■адениП6РИЖ, 3 февруари. Сжобщават от Мое

нвз. Правителегаого
"Р« един |к',авч*' ^ 

. Том * с «ож.,0
■кгаори Зверските и

« «Р*аоао.ал»„ у*„н 
"Р*»**«вввт

ПИЯНО НОВ!на ежветнте отговори с 
«вегража на френелто прави 

», Ч»т? четр;«!1, да л*6п*п»<звз сво»

ла удо- 
сг шкти

ч». коктв
>ч-рг. ,.,й ,')",'вс,т “"«I вре» ярввртта ще « свика 

* " У»р с РгнАсиалч в .Милано

се пева под им» ’ 
са «радей. Спорлзт
ние чраетаатакшягга зв

мг—л-нгжрговскн конгрес
V



■ Ф«лС -ари 1*22 гоя.ГЩ. I». ЦЕНА 1 ЛЕВ Брой 720.
твярненскта ЕЖШЩЩД ПИИНйЩИ

солидна барака. 3% на 3 
изходяща се на ул. .Царя 
бродена" 93 Споразумение 
при А. К. кафене Текелиев 
сжшита улица. 865 - 2 -2П©11Ш се продава находяша сена 

ул -Перник* 11 Каджр 
беба. Споразумение при Д. 
Шяари. шапкар — Варна

^ 871 2 3

1 МЯ й &ММ
1 продават ее ежвжршенно 

нови рамки за 12 прозор
ци* Споразумение И Кри- 
вошийков ул -В Левски* 

3-3

ТЖРГОВСКА КАНТОРА
в центра на тжрговската 
пияиа се дава за пренави
ване, като. инвентар*^ се 
продава. Справка редак
цията 828 - 3— 3 **

ЕШЙЕВЕИНШРКЖВЕЯ ВЕСТНИК ?«ии ма» к а
голина 140 ч-ад; 
3 мгегца оО .1*й

I зя г-ма 
м 6 мг им а 100 лом: аз

Обааяения!
ПЛИСТАКЧИ II 1 I лея

ля. коалчпеч са.

I1"* № 25

аолу^енйЕта. Тревоги всред чинов- 
ничеавотв.

МАГАЗИН .БАЗАР ДОБРУДЖА“ !
■а иа по 

аа ва |яяца „Пр 
иояя

чятаеияте 
еслаасия" 

мвстяо а с иая-нотАнчем анус рязна 
мръсната, лзнцояс мамин и дан- 
жячя аа рмчии часови 

ама с прочутата яяарма

са иянянтя, чя в «лагааи- 
№ 21 прястигиааа в ог- (Тепеш»ф'*м и телефонни ежобшения)

Преди 2—3 дни пресата 
изнесе едно вкржжно на г-и 
м-ра ма финансиите до начал
ници.-е на счетоводните отде
ления иа всички м м, с което 
се иска щото да де се* впис
ва я *'юджетопроекта за 1922 
— 1923 год. доГ.авжчно вжв- 
награждеиие тжй както се да
ва то до сега и вжобще да 
се направи едио твжрде чув
ствително намаление в добаалч- 
ниге вжанаграждини на чинов
ниците, които ежкращении иа 
маляват заплатите на пвслед- 
ВИ те с 30, 40 до (0 ял ств.

Това окржипм внесе галс- 
ма тревога всред чин* 
те среда вашято н при днев
ното положение чияоиинкат е

твяя гряния, 
смя, ярлстяии, яру 
ааачмя жувяар

Посетете магазина и ще се' у перите.
иа.-з з

ПАРИЖ, 5 февр. Преговорите относно 
мира п Ориента ще разгледат разрешени
ето и« вмпротл иа Смирна, Тракия и по
кровител стаот-о иа «и лц .ьствата, задово
лително за !урция и Гмрция. По вмпроса 
за лроливит , ще ее разгледа заместването 
на днешн та комисия от един орган от ов 
ществото на народи.е. Турция иска отег- 
лкзването иа чуздите гарнизони от южния 
брег, но смюзниците ще тробва да поста
вя? един монрол който що им даде необ
ходимите гаранции.

яця а лруги 
„ПЕТЕЛ“.

% С почит: БАЗА!* ДОБРУДЖА. §

■—з--7.
НОВИ ФРАНЦУСКИ ЯН&.

11Ш1Н1Ш1Ш=|
дштдр мля йзсш( я .шзмйг ит Е
■— II II ■ II I \9

аш

СОФИЯ. 7 фе руари. Сжобщаеат от 
Скопие: в града прди 2 месеца с била при
стигнала едда дружина от хиляда души 
отрахтари които биле разпределени в раз
ните уча тачи и с околйята. На ижрво зре- 

, [ ме стражарите арестували сел. кметове, 
6 Деен Николов, Петжр Витанов, Пазар Нос- 

ВАМСА СОММЕКС1Д1.Е 1Тйий11А ')! стов и Гсм.о Кмето.'. Веднага арестуваните
са бипе откарани в село Сушица гдето са 
биле малтретирани. Пред вид на тия арести 
са забегиали по плаии у те повече от 50 
дули бжлгари от село Крутозо. Полицията 
е * звжршила маса Обири

чпивп11 бД1Г1Р[кд шии
кирии 1-м. Кинт. м- 12.И0.Ш • т тия яяш.1 .Цаитр. СОФИЯ. ул. Леге 2 Кд >н ВАРНА. ул. Цариградска 21 ^

ОСНОВАНА ОТ постаееи в едио неуписуемо 
затруднение и е заставен да 
живее с семействата си а ед-Ши дари Ш1. 4М.С0О.С?0 Рпш« щ* «ш. \1№\т
на миверия. коятв убива охо-Цамтраяа МИЛАНО. Няоиове. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 

НЮЙОРН| «О ИЛОН1

111Ш1 1Ф1ДШ1 ШШ 01 10ЯШШ \\Ж1
тата му за (и бота, подбива"I
качеството на работата му, с 
-дна реч. иречв аа 
ние на службата му.

Изтдкака истняа е, че едно 
невжанаградепо ,добре чияов- 
ниче.тво не мвже да поджр- 
ка правилния вжрвеж па една 
джржзвна машина.

Ние разбираме че требва да 
се прапят икономии, ио ико-

ПАрИЖ, 4 февруари. Наскоро ме- яо“»»« ?рсвм л се х>пр>- 
жду фр .нция и Бжлгария ще започ- I "гд™ п“0™
НЗГ ПрСГОВОрИ 33 СКЛЮЧВиНе НН тжр* райето на джржавиия' органи
ГОЗСКИ договор между двате страни. зжм- *«*"<*• писа се.

джржавиия механизжм е пре-
Г1ЯРИЖ, 5 феврузрий. Московското пра т®мРв1 *• спжиаиотедни пя- 

вителегво поискало да изпрати в Бжлгария “””е -* 7.Г 
една тжрговска делегация, която да изучи рмиши и ля .охе и се 
местния пазар и да закупи големо копичест- "д4к*Ра «овимив с« гмр- 
во герани, като смщевремечно направи некой

функциите на канцелариите би 
требвало да се скритят, ако 
не на половина, то яояе
30 40%.

иа покжщнима и 
добитжк особено иа бжлгарите от Велес. 
Сржбссия с/кд е оедтил езещеиийка Паи- 
не Георгиев и Борис Харцов по иа 16 год. 
заткор в окови, под предлог че били чле
нове иа комис ята за интернирване на сжм- 
ните ните лица през зраме на бжлгарска- 
та окупации.

• Амтрм, Арйамгвна, Бапгия, Бразнлия, Колумбия, 
Пор*. ВопАиоя, Унгария, Фраиияя, Чахоспавиг, Чи- 
яа, МмПмрт | иореопоиданти в асичии ди.ржаяа.

И31ЖРШВА ВСИЧИИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 
•ома успо

Иоьас. ■ ажоаптояе на гю-тиии
П чшшаг л яз даване, ад чехоие сре 
Пясч*аво и тмегрдфиЧеск" прги»дг

кгглк&якЬчжьпи
СПЕСТОВН.1 КНИЖКИ

ш» С1н>рд.зумемие
С 6% гидчшнд дима

стоково едужво; «.кумеяти ь|<дити. ааришггни и др
Заема а леча ■ чужд» валути.

Влогов* по(.
■ав« срещу Италия - „Цярнуия- 

•аз предаааасгяе*•< I“ с<а> пяат!

~' ВАРНЕНСКА МИТНИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
М 242

гр. Вирна. 11. I. 1922 година
. ,, „ | предложение за внос в Бжлгария на руски?г;г; У:;';.“.“! з,, в...

•т 2 до 5 ч. след обеп ше се произведе тжрг за гария,\в Одеса се организират редовни па
рацодн^чсношения с 8арна и Бургас. Ру
сия ита силно желание да използува бжл- 
гарските паздри.

ПРРИЖ, \5 февруарий. Сжобщаеат от 
Берлин полонкщиего не (променено. Трафика 

увеличава пост^леещЬ, благодарение на 
45 — доброволците чиновници които са започнали 

работата. Стачниците са биле уведомени, че 
ще се считат като подали оставките си. Два
ма от водителите на машинистите биле аре
стувани. Роботническия комитет от берлин
ската община реши незабавното преустано
вяване на работата, тжй като общината иска 
да приложи до 30 юний новата работническа 
тарифа.

пролажбата на слепните стоки
каси емежи плужни кгр. 1680

2- 35 броя машинки за кжлиане месо кгр.
3. 145 броя кофи емайлирани кгр
4- 126 бр. машинки за кжлиане месо кгр. 271 —
5- 6 каси сяра на пржчки 
_ 1 торби сяра на прах 
'• *б каси гвоздейчета за ооу:иа 
•• 1190

Е, добре, олростотворвте 
джржавнйтй работа и тогава1. 20

66 ао 
240-

по-малкжк брой чииааиацм ■
служащи могли биха да се иа-
^жржат с по гвлеми ажзиаг- 
раждения и би могла естест
вено да се иска от тях ддия 
по интензивеи труд.

Ина ведомства, во

. кгр. 294' —
. кгр. 700 —
. кгр. 790 ч

дузини чаши стжклени кгр. 3186 
9. 1 ^орба сапун за индустр цели кгр.

10. 2 каса цинквайс 
П- 4 каси

могат да се иаярлвяг ежкра-
щенкя ил персонала, яо има 
такива конта растат всаките- 
дяшно ■ се раааиаат, м—та
е просветното.

Чиновничествотв 
пред новото положеяВА, коАта 
му се готви.

кгр. 15
емайлирани ежаове кгр. 205

Зкаси пили стоманени за железо кгр. 210
13. 386 броя машини за кжлиане месо кгр. 956 200
14. 122 . . . кгр 328-200
1л' ВВ^ ГВозДен железни . кгр. 3547‘ —
16. 200 комплекта електрич. елементи кгр. 350-700
17. 9 каси боя за обуша . -> кгр. 564
1в. 26 варела кокосово масло • кгр.

Желаюшите да купят, да се явят и наддават. 
За црАяоучастие в тжрга се изисква 10* а депозит.

п. Управител: (п) Д. МИ ЛЧЕВ.

Свиретар: (п) КР. ЛТ. КЖНЕЗ.

трт

3060 пияно ново
се пава Под мм илиЦАРИГРАД, 5 фезр. Вестмиц те ежоб-

стихиеищават че а Лозенград е избухнал 
пожар жирта . иа и ой то «а ст напи прави-

«• продам. Спораауиа-
КМ ние чраа рааанииата м Ш

-У (



»
770.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. 2.

който при падането си счупил 
единия сн крак и не можа ц 
се явн като свидетел днес пред 
военнополевия сжд.

турски лири, от които 476 милиона ли
ри за възстановяване разрушенията при- 

пожари и грабежи.

ПРРИЖ, 5 февруарий. Според едиа те
леграма от ^епаингфорс, финландските в-ци 
били уведомени от Москва, че отношенията 
между Ленин и Тронни били твърде обтег
нати, вследствие откиа на Троцки да се де
мобилизира червената армия.

11Р1ГА, а февруари Стачката на м- 
нПорите се развива спокойно Преговорите 
между работиипит“ и господарите не са 
дали никакъв реколта1:'. Фабриките са сире
ли работата, следствие липса па каменни 
нжглпща. Стачнндпто и.ш.ьршиат необхо
димата работа «» да ионречат наводнява
нето на фабриките.

БЕРЛИН, 5 февруарий. Железничарите в 
Ваден са в стачка от миналата вечер. Общин
ските работници в Берлин от тази сутрин стач
куват. Града е лишен от гас, електрическа 
енергия и вода. Движението на електриче
ските трамваи е преустановено от вчера още. 
Каменовъглените запаси са исчерпани. Фаб
риките и мекой хлебарници са ограничили 
вече работата си.

ПАРИЖ, 15 февруари. Държавите 
от малкото съглашение се съвещават 
за обгазуване на един блок в конфе
ренцията в Генуа. Вестниците удобря 
ват това и пожелават щото да не се 
оставят да бъдат задушени от една 
комбинация, която под различни пред 
лози ще бъде една германо-съветска 
коалиция.

топетваимя доа и ред други държавни у- 
чреждемия. Пожаржт е бил стихиен, и вси
чки усилия иа чиновниците да спасят поне 
най-важните книжа са останали на празно. чинени от

Кражба а парад, едбраме.
Вчера сутринта в заседателна- 
та зала на болшинството ■ 
народного събрание се вмъ*. 
нал нской веяозиат н сполу
чил да вземе от палтото на 
един нар. представител порфе- 
ла който ежджржал между 
многото книжа ■ 5 хиляди ла.

Смюмстрвмм се. Запера
се е самозастрслял поради 
спречкване с родителите си 11 
годищнля К; Димитров от с. 
Баня (Старо-Загорско).

ПАРИЖ, 5 февруари. С*о щават от 
Рим: кардиналите Мафи и ЛзфОнтен 
получиха всеки по 20 гласа. Кандида
турата за кардинала Лорентн се е 
тала като преходна. Грамадни тлчлпи 
народ се трупа по площада Се. Петр, 
очаквайки резултата от избора.

ЦАРИГРАД, 5 февруари. Генерал 
ния шаб на кемалистката армия е при 
вжршил всички приготовления за за- 
почна^е~йа военните действия срещу
Гжрция. _

ЦАРИГРАД, 4 февруарий. Атимеките 
в-ци предсказват енеитуалпото налиачеште 
на г. Сергияднс но настоятел главен к - 
писар в Свирна — ла так.ъв в Цариград. 
Сергияднс е навикан в Атина аа тали цел 
но вероятно е че той ще откаже да отиде 
в Цариград. Атинското правителство иска 
да нсорати в Царшрад едно едно видно 
лице, но среща аа това големи мъчнотии

ЦАРИГРАД, 6 февруари. В Галатаеста 
явл сериозен инцидент в едии гржцки ма
газин. Турската полиц. власс влезла в ма- 

и искала от стопаните да си платят 
даижиа. Полежа собственика не искал да 
плати, полицията престжпила да ко ;фиску- 
ва стоката му. Разсипиите от гржц. консул
ство поискали Д] се намесят но бипи пос
рещнати от полицията с пушечни и^трепи. 
блии от раслилинте бива ранен. Следствие 
иа този иицидеит всицки гржцки магазини 
били затворени.

сме-

Вчвра започна на ново раз
глеждане делото по чл. 4 про
тив В. Неделкоа, Кл. Христов, 
Ат. Чернев. Ст. Днков и Наф. 
Юсеинов при следния слепя 
иа сжд»: председ. Кяпнган Бй 
чея. членояе: поручвщите Пет
ров и Ковачев. Прокурор Ка- 
питян Станчев, Длржаяен ис 
те* Петрушеа. Звщштнаив на 
подеждшмите : В. Смвлов а N 
деа. Помканн сж около 2*0 
души свидетеля. Понеже пря 
проверката иа свидетелите не 
се явиха около 20 души про 
курора и джр. ищец поискаха 
отлагане делото, което сждй 
не уважи. Тоже не се уважи 
и искането иа 
бждат допуснати вещите лица 
Р. Стефанов и Тодор Квсев 
за свидетели.

Защитата поиска

прокурора да

прекраще- 
ние преследваяето пв чл. 4 
против Кл. Христов понеже твй 
се преследва по статия 431 вг
закона зв реквизицията, конте 
сжглесно изменението му е пвд- 
ежден на окр. слицииша «*- 
хето да се изпрати делото.

«него вжлрос се 
произнесе след обед ьчера а 
оправда Климент Христов аа 
чл 4 и язлрвти делогв иа Вар 
менени Окр. Сжд, коиугв е 
подеждно. Заседанието «е нрв 
джлжя в среда 9 ч. сутринта.

Отлага се делото зя среда 
пред обед. иогато редовно ве
ликаните не явили се свидетел и 
да се доведат под стража, а 
всячки явели се ще бждат днес 
разпределени за разпит на 
групи.

ПАРИЖ, 4 февруарий. Нрбитражния сжд 
който ще се занимае по депото с зърнени
те храни в България от Конституираните си, 
ме е предприело още нищо, понеже френ
ския арбитър т. Серюи заминал за Мадрит 
като представител на Франция за сключване 
иа търговска спогодба с Испания.

Сжда по

ХРОНИКА.
№ мащш паш | варна. че« г»

тубов обикаля банките 
говей

и тжр-
ка «гора с лист за сж- 

6«|»ЧС пари за руски студен- 
ти. 1ози г-н Бегубов
на Сдюза
луча;.ал подобни

От неколко дни насам се 
водиха преговори между печа 
гарите работници и господа 
риге печатари, за повишение 
заплатите. Преговорите не да

ПАРИЖ, 5 февруари. Съобщават 
от Щудгард: че витенбурските 
винари заявили заявили какво не ис 
кат да участват в стачката въпреки 
заплашванията които им се отправят 
от тайните организации в южна Гер
мания.

желез-
■е е член 

ни н от нас не по 
ПЖЛН0М01ЦИЯ, 
-1 ла се вжз-

доха резултат и от вчера 6 
февруарий работниците са в 
обща стачка Излвзането на 
вестника ни с осигурен поне
же редакцията пжрва е прие
ла искането на работния пер
сонал иа в ка. Вчера ст. об. 
чиапшца .Гу.снмрг- с приела 
искането на работниците 
ботата

м тона молим Ви
хлрмчте от 
вувапия вл него“.

даване, на пожерт-

ПРОДАВА СЕ
елно по*е (хавра) вт 4‘, 

местност» Малка

П|>« проиадайената гара
«скотак тг>!)1 който 
Се оснегяел нощно »р,мг.
Р№1 коет'’ паднали иекол 
«о пл.гници между коиго сл 
прг.адмйс и, учитгл Ежжароп

ПАРИЖ, в феар. Отношенията между
__ продължават да бъдат
продмот иа особено снимани е между две 
те страни. Английския печат е зле мстжп- 
"Т“" фраицуската нота относно монфереи-

~1~ тд,™:
да премахне всичка причини за не у с ех и
п^чапии поспадстаия. 3. р,«ия. ФРа .ция
**** * *Р™ ТПА" Д» «О авч иа ио>; .ареи-
собственемГ/и»тТ**®ва призная ча .тнатасоостмиост иа езоя

декара в 
Кокарджа- Споразумение 

Зора“ за Б. П.
и ра

е започната, 
че и печатница .Вярваме. оставалите

печатници ще приемат нека-

Разградско Градско Общинско Удавишнняга па работниците, 
знае нсиионерноги поскхлява. 
не « живота. С.-ачницн.е сс 
Държа, коректно и
се нйдеваг

като се

ОбявлениеСОЛИДНО ■
успех ■народ. на пълен

отминатата борба
ПАРИЖ, 5 февруари. Съобщават 

от Опели: че направените претърсва 
■ня в Глайвиц довели до арестуване 
иа директора на жел.-пътната рабо
тилница, гдето са били открити скла
дове със оръжие.

Наскоро ще блае 
н Варна Холандско 
консулство.

Точат са тая год,м г„
»'РСи за линидг, до Гм>ш 
Лдз "» бР°« 230 хклада.

с- Крумов# 
«меделс

огкрвто
търговско № 717

ГР Разград, 2 февруарий 1922 г.
Длъжноста управител-аптекар при 

общинската аптека е вакантна, заплата и 
Добавъчно 2500 лева месечно, безплат
на квартира и отопление.

Желающите 
да изпратят документите си в едно ско
ро време.

Открие* се в
ЖСНСКИ
курс.

ИЯРИГРЯД, 5 февруари. Комисията 
натоварена от ангорското правителство 
с изчисляване на обезщетението 
парациите, които 
иия е определила

I Варненско | 
ко стопански

да заемат тая длъжност

Щ Варненски 
(-туденчес»и
счита за

и ре
ше се искат от Г*р- 

около 600 милиона
съвет 

клон от РуС1сш 
Съюз

<*>й ДЪЛГ
в Ьългаркн
ла м гр. Кмет: не се чете. 

Секретар: не сс чете.«4-1 1
к



ггад, и». в«ри«, 9 февруари 1922 год. Крой 771. ^ЦЕНА 1 ЛЕВ\
вяршнекй

ВАМПНРИТЕнбиете 
на щрекпощя

Ч1!Ш1тие|П 8» ДО. ЕЖЕДНЕВЕйаИйФОРМЙЦИОВЕВ ВЕСТНИК Ршкщи ШЕфоя ъ

ШШМШШнйл- -

вече!!

ЕЛЕКТРОМЕРИ
за градската електрическа централа при

Н. Хр. Ючормански, Акционерно Д-во
срешу изплашения в срокове.Дават се и•1н. квадратен см.

ш ПОЛОЖЕНИЕТО.Г-иа Екатерина Д. Манова
и —

Г-н Страшемир Чулов ХРОНИКА
(Телеграфни и телефонни ежобщения)(А (Директор Популярната Банка — Шумен) Довечера от 6—7 

оилона „Черковен дом* срещу 
съборната черква ще джржд 
лекция по Българската Чер
ковна История Протонерей Ма
рии К. Хаиджиев. Салонът ще 
бъде отоплен. Вход свободен

ш Щ СОФИЯ 8 февруар. М-р Турлаиов дава 
следните обяснения ло чиновническите зя
пнати: .Намаление на чиновнишките хапна
ти, с незначителни исключения, нема пред- 
видени в бюджета. Ако цобавжчиото г 
награждеиие е намалено'от 40 на 20'. на
правено е в прздеид на това. че основните 
заплати на чиновниците са значително уве
личени и сжгласно новата таблица. Напр., 
сега едни основен учител ще получава 
новиа заплата 630 лева вместо 230

Згодени — 6. II. 922 г.
Варим 887 I 1 Шумен

вжз-

Нини 1-п. Кош. г.в 12,000,00(1 -кш нищи кмш.
Цвят». Свеня !». Леге 2 — Клон ВАРНА. уп. Цариградска 21.

ЯСИОВДИА ОТ
ВАПСА СОММЕКС1А1_Е 1ТАМАИА

кирм лири яш. 171.000.608
Ц«мтраяа НИЛАИО. Клаиаае. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
ИЮ40РИ|00 кяамава в пряицялал. грамота ма Италия

(шш лиши! ишш г 1аш (шшШе На1ш

Учители» юбилей. Г-и Ко.. 
сгантяя Тодоров, учител по 
рисуване при Варя. Девическа 
Гимназия ще празнува яа 1-й 
Март т. г. своето Н г#1

ос-
по-ра-

но, има и 20 . добавжчио вжзнаграждение. 
Не намаление, а увеличени заплати има. На 
некои категории джржавни служащи 
има случай на намаление то те са много 
малко и засяга само витите чиновници.

Ьнш НИ пи. Ш.0М.И1
но учителствумне.

Г-и Тодоро» от 
ии е и (Цри Демч. Г 
Той е еди. вт дейните учите
ля • сюити професия. Ред ги-

годн-
ако

*■» ИЯмймя*" I яврвепвмдаитя в ■сачми джржаая.

ВСИЧИИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 
•наиоомя услоаяя, мата ■

други търговски ДОК \ МСЯТН 
Българки н чужбина

дини той поиияеейии добреРИМ, 6 февруарий. Съобщават от 
Атина: м-ра на войната съобгй./л, че 
фаровете при входг, на смирненското 
пристанище ще бъдат за напред из- 
гасвани, влазянето в пристанището е 
позволено от сутрин до вечер.

своята специалност я радеейкиИЗВйЬРШВА 
ма май

Инкасиране и шконтвра*
Изплащане и иламаме я 
Писмеяхи н гелеграфяч 
Издаване кредитни писна.
Влогове по КРЕДиТОРНИ СМЕТКИ по споразумение.
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с 6% годишна ляхяа 
Свецналв* стокова служба: документи кредити, варняигии и ар 
Заеми в лева и чужди валути.

лище нови методи яа рмеувя- 
не е бил ръководител на уяш-

не на полици и 
а часов, 

ееип нрепо
срещу
м.

телски курсове ио рисуиаии и
моделирам. И дме той осяии
сюпте чисоне ммкда И ку,-
п п* ьоделирдяи яа ириоа-

иЦчИЧГЯЯ-И, ПАРИ>У| В февруари. Сжяетскитя вест- 
ници Правда и Красиая Газета твжрдят, че 
Русия никога ие е мислила да се вжзлолзаа 
от член Ш на Версайлския договор, войто 
и дава право да иска обезщетение от Гер
мания. С това, заявяват вестниците, Русия 
би се компромитирала пред германския про
летарият. Красиая Газета пише: ние ще 
преговаряме с Германия направо без по
средници. В-ка атакува остро френската ди-

ед-
на сметка която нема да бжде скромна, 
защото Русия ще иска сметка за маневрите 
на Чехославия, иа Полша, Юдеииц, Колчак, 
Деникин, Враигел и Петлюра. Вместо да по
лучи от Русия, Франция требва да ни плати 
една значителна сума.

ЦАРИГРАД, 6 февруарий. Съобща
ват от Атина: една делегация е посе
тила м-ра на външните работи г. Кар- 
талис на когото е изложил мерките, 
които тракийците ше вземат в случай 
на евентуална промена в Тракия.

ЙТИНА, б Февруарй, Гръцкото прави
телство пред вид на застрашеното положе
ние в Тракия е решипо да испрати много 
видни депутати и видни политики, прак. тър- 
ция в Европа гдето да остроят събрания или 
да пишат в печата за да осветят чуждото 
обществено мнение върху гръцкия въпрос 
и Тракия. Ораторите ще пледират гръцките 
права над тракия.

ПАРИЖ, в февруарий. Агенция Райтер 
ежобщава, че Гжрция била наклониа да 
вземе едно иримирителио становище по 
вжпроса за едно автономно управление иа 
Смирна, при условие обаче сигуриоста иа 
Християнското население да и бжде напъл
но гарантирана.
т Що се отнася до Тракия ие верват, че 
гржцкото обществено мнение ще позволи 
еди I поправка иа границата а полза иа Тур-

Ч«М«1 «лайте уяятеля • града аа.
Юбилярът е писал па смя

та специалност в па абщ«яг>

аявй

вени въпроса яа пресата я ■
българските спясамя.

Ние пожелаваме г-яу Тоде- 
рову още дългогодишна енер
гия за работа я творзестяо.

Ц11ТМ ШЯ Нмир 11 .Ш*№" - ваца Снощи стопаните яа яечат- 
сай>нициге а града ия 

рание а поето рааискваха 
проси около статията иа асе» 
тарските работници, ■ каква 
поведечие да дъраиг спряна 
тех.

НУА -3-3 пломация и заявява: ние ще предя

ТЖРГОВСКО МОРСКА УЧЕБНА ЧАСТ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 187
БОРСА С

КЯМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИЧ
Софиа, 7 Февруари 1922 год.

гр. Варна. 7 Февруари 1922 год.

Дамакинството на Тжрговско Морската Учебна 
1аст обявява на иитересуюшите се. че на 13 Фев- 
уари н. г. ше се произведе тжрг по доброволно 
агласие от 9—10 часа преди обед в канцеларията 
я Варненското Финансово Управление за достав
ка ма следните веши:

Приблизителна стойност.
1. Фланели зимни вжлнени бр. 500 лв 40000
2. Фланели летни памучни бр. 600 лв. 33000 

бр. 1000 лв. 25000

Швейцария 
Ню-Йорк . . 
Лондон . . . 
Париж . . . 
Италия . . 
Цариград »' . 
Ромжния 
Германия . . 
Прага .
Виена 
Б.-Пеща 
Белгия . . . 
Югославия. . 
Канада ^ . .

641,50 
1247 - 
691 - 
1011—
112(50 
7260 

287- 
191

22 90-----
------1---------

645 — 
1255- 
696|— 
10140

732С
3. Ленти копринени
Предложенията на конкурентите се приемат 

•ни приежетвен ден в Финансовото Управление 
гр. Варна и в дена на тжрга от 9—Ю часа преди 
•* • сжшото Финансово Управление. Закжсне- 
те предложения нема да се вземат под внимание. 
1лонаддаванего може да става и за 
н артикул.

Залог зя превоучастие се иска 10* » вжрху при- 
изитялната пжрюначалма йена в Банково удо 
•еремне.

Жялаюшите да взямат участие в тжрга са длжж- 
125—130 от закона

1 91

— I-
На б т. и. еутраятш гярет 

стражар яа боровата гора я 
рия

Всяка Фтойчияв бал ммфяя 
•баяаи яа 1 даря#.

всеки отде-

Софяа, бляяя до

** «е ежобрязяват с чл. чл. 
бюджета отчетността и предприятията.

Поемните условия и образци могат да се ви- 
■секи приежтетвен дян в Домакинството на Тжр- 

«ко Морската Учябна Част и Финансовото Уп
оение Варна.
-1-1

каасордиуия я имал 
повече ят 96 мкляяа АяЯв.

викалия д м ■ града в « 
сформарова ■ грдшддяда В-
ним хар Първа га _ ____
ще бъде в четвъртак 2 тяга

ОТ ДОМАКИНСТВОТО,

р УТРЕ 1. ЛЕШ II“ и ягаяа ара *с.



Бра* 774.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“
Офт*

бандеролното отделение и от гяето избухва пожа
ра. Пожар, команда «е явхва на време, обаче всич
ките й усилия'останали на празно поради- липса 
на вола на самото место. Пожара е унищожил 
пелия инжентар. Загубите се изчесляват над 3 мил. 
лева. Този е третия пожар. Преди два дни Изгоря 
тжрг. индустриалната банка. Всички книжа и ин
вентара на банката бидоха унишожнни от пламаМИте.

ция. Гжрците не са иаииоиии да вземат 
цнатмвата за подновяването на военните 
действия в Аиадола г.рез иастжпаащата 
пролет, иоиеже не се на де за на едни ре
зултат, който да отговаря на жертвите, на
против гжрците мислят, че ще могат да 
оджржат една турска офанзива.

БЕЛГРЙД, б Февруари. Тжргоеския до 
говор между Германий и Югославия е приет 
от скупщината с 157 гласа против 14.
/ РИМ, 6 Февруару. Кардинала йцил Ро- 

тти биде избран за нов Папа, който попучи 
името Пий Д

ЦЯРИГРРД, б-й Февруари. Бекир Сами 
Бей попучи 6 месечен отпуск който ще пре 
кара в Италия.

ПАРИЖ 6 февр. Сжобщават от Рим: 
Турския представител в Париж Ферад бей 
е испратип едно писмо до г-н Боиомм, кой
то е натоварен да испраща по аните за 
Геиуатската конференция. С дълбоко при- 
скжрбие Турция ииждл че е иск .ючеиа от 
Генуетската конференция, обаче Турция 
има право по своето географическо средм- 
земио-морско положение на една европей
ска джржава. Турция е собствено евро
пейска джржава, с саоята столица Цари
град и с Одрин и Тракия.

ВИРШРВН, 5 Февруарий. Сключена е 
вече сжюз между Вилна и Полша.

РИМ, 6 февруари Г-н Де Никола 
председател на камарата бе натоварен 
да сжстави новия кабинет Гой прие 
официално тази мисия. Г и Де Нико
ла става м-р за прлв^пжт. Освен по
дкрепата на социалистите гой ще има 
подкрепата и на партизаните на г-н 
Нити к.кто и на некой видни полити
чески личности.

Мг Кряска я Юр. Тодоров, 
в, м. оркестрант* пря г. г. 
Младенов *: И. Стефанов.

В ТйфНОИМ» окрАг по иа-
редвм*. ааек- са бели. записани

лем.

ЯМВП ГР*Шя« влрху ада- 
името ял меласата гимназия в

ще бжде «дигнат тре- Кок е кзожршио убийството наш Пято.
тВчГгаж.

СМрТМ клуб .Славия- , е 
НИрщ по народния

Сжобшихме преди неколко дни, че уб« шиите 
на дело Минчо са заловени от полицията, но в ин 
терес на издирванията на полицията не можехме да 
дадем подробности. От преди около една година 
дохожда в Варна лицето Димо Н. Бжчваров, и нае 
ма едно след. друго неколко питейнй заведения, а 
от 5 6 м па на сай джржи кржчмата на улица 
„Русенска", сжшата кржчма в която намери тра
гичната си смжрт дедо Минчо. В интерес на след
ствието ние ше предаден само описанието което 
направи един от заловените убийци. Неколко дни 
преди убийството Стоян Радев Камбуров и сжджр 
жателя на кржчмата Димо Н. Бжчваров стоели са
ми в кржчмата и разговаряли. По едно време Бжч
варов казал на Ст. Камбуров: Стояне, дедо Минче.1 
онзи стакик гдето продава гевреци и лжска чепи-И 
ци пред пивница ..Кюстенджа", има около 20.000Ш 
лв хайде да го одушим и му вземем парите и шеЯ 
му намерил колая да го изхвжрлии вжн из града! 
нейде. На гова предложение Камбуров вжзразил.| 
че тази работа те двамата не ше можат да изажр* 
шат сами

Пря- му—налага джржавна 
хе открива псяхмитри 

чеаиа отделяме м приют за 
дувцимо болен.

Ваана. 2 февруари В длр- 
болнНца от неколко 

време ежедневно се явява/ 
средно по 30 заболели от
сяфвлис.

Оиаа. данIпроизводството на
каменен ОАглища в мина .Пер
ник- е две гинало 4и03 тона.

Каяае научих вчера Ва 
преса, който най-често ми се 
задам от мойте познати, е 

— какво ново ?
Понеже не е лека работа 

да се дам па всеки отделен 
отговор, днес реших да са 
обща асачко какаото научих 
вчера после обед, с условие, 
айаае, моите поената поне днес 
дд не ме посрещат с този се
йма фатален за мене вжпрос. 

— Какао ново?
Вчера научих:
— Че в Шумен валял не 

маомаем сняг.
— Че иаком аптекари в 

града ни сл внесли от 4 ме- 
<ЯМ пара м джржааяня хинин, 
ва такАв още не са получили 

— Че общината ще настеле 
с блакчета тжргавска улица 
д^приавмидето.

АЛе

Бжчваров успокоява Камбуров. като му кадм^ 
че в тая работа ше вземат участие Димитжр Стане» 
от с. Шмаковии и Митю Стоянов от с. Долни Че* 
мурли Камбуров се сжгласява на предложението м 
на следния ден четирмата се ежбират в кржчмата4 
за да изработят мржения си план по отнемане жи-1 
вота на нещастния стар к. а ведно с това и скжта! 
ното от него богатство, спечеленос най-голяма мжкЛ 
и економия. »

Сжбралите се разбойници предлагат различа 
планове, но Димо Н. Бжчваров настоявал убийе 
вото да стане в неговата стая. на ходя ща се в кря 
чмвта и останалите се сжгласили. Три вечери по 
ред, след като е било взето вече окончателно ре 
щение, злодейците редовно са причаквали свотщ 
жертва до като най-после на третия ден им се у 
дава случая да приложат на дело мржените си га 
мерения.

»«-

ЦАРИГРАД, В февруарий. 
Ангорското Народно Събра
ние е решило единодушно 
да продължи динтатурата 
на Мустафа Немал Паша до 
4 май т. г. Динтатурата за
вършваше на 4 февр. т. г.

Кжм 7 часа. когато всички злодей били в- крь 
чиста, дохожда дедо Минчо и седя на една маса 

Като никога саджржатела на кржчмата Диио Н 
Бжчваров е особено внимателен кжм лево Минч<
сели

кост, за Сес-севмсс 
с ватаа до вале тоже 

|а с кааеааи блокчета.
— Ч« -« павето са засс

хаам Мааюш сжасг ще 
Н—• ■ • аааачааас строежа на

при него на масата и постояно заржчва напитки. 
Става около 11 - 11 V, ч. леяо Минчо става да 

си отива но Бжчваров не го пуска, като го моли ш 
пият още по 1 —2 чашки ■

През това време 
остават само злодейците.

Минава полунощ, електричеството угасва, 
чнага кржчма свети една 
Дедо Минчо

винцеБЕРЛИН 6 февр. то ви моааеит в Гер
мания стачкуват 200 хиляди железничари. 
Кжм стачкуващите са се приежедимиха 
чии чиновници по горите и около транспор
тите. Стачкуват 4 хил. машинисти 
своите помощници. Предаването иа вжгли- 
ща иа съглашението най го н

— Ча демуряг. ще се мин
кржчмата се изпразва, калне, «егето се снжрша; общич 

«ите набори. ВСЧ-
~ Че е имало дни, когато в мря

лампичка
и Бжчваров приказват любезно. Бж* 

варов казва на покойния; „Дедо Минчо, ти пар| 
ли имаш * я ела да видиш аз колко пари имам 
Депо Минчо не подозирайки нищо отива

едм тжргомо е 01 казал да 
ДАДб ■«» общината 4
пормо на кредит.

— Че сериозно се миель за 
настройки на градско казино 
о на общински дом.

— Че е Варна няма 
едуиои от новата инфлуенца.

— Че водата за пиене тряб 
оо да се превзрмаа.

А най-носле, че че че утре 
е . . Чегодртжк.

наеднос
килогр.

иа индустри
алните предприятия е преустановено.

в стаял
Ти него и другите сжзаклетници

в стаята престжпнииите Митйо Стоянов 
Димитжр Станев и Камбуров залавят дедо Минч< 
един за гушата, друг запушва устата му трети п
ГТсГТ КРЛСТал ПО КаТО Бжчваров И"*3*л 3,
миг и се вжрща с брадва в ржие с която 
вжрху главата на безашитния 
вследствие на което той 
на своя убиец, именно 
пжрвите улики

Сл-л убийството Камбуров 
те останали при убития.

На . ледник ден Бжчваров ежобщил 
ров НИИ го нагласихме добре 
вал и С него н една пиперена бжчва 
капака и така ше го изхвжрлим.Кжм 5 ч , 
Сжщик ден Митю Стоянов дошел с -пил доптг 
четирмата вдигат бжчвата. натоварват ^ 

итю Стоянов придружен от Дипипвр.- Ст» 
бжчвата вжн от град, хжЛмчк

Обира в италиан. вд. дворец в Милано. на кржчмаря. а след

тежки
РИМ, 7 февруарий. В кралския дворец 

в Милано е била извършена кражба иа 1 
прв'* иоща 8 опартамеита иа 

граф Де Турни, братовчед на ираля. Кра
деца апязат в ст ята иа графа, когато той 
е отпжтувап, но би I забелезаи от 1 войник
копГп „П“А г ° н е н- Крадеца стрелял ня
колко лжти с ещу войник безуспешно 
дока то наи-сетн бил заловен. Когато гра
фа се завърнал в двореца, и му предста
вили крадеца а неговото лице графа лоз- 
м „.вВИ*ЖЖЖ °т “'Лиата фамилия в гр. 
отдал иа к^аГбъ*0*™ поепв»но «

нанаа
старец един у да; 

пада мжртав до креват* 
местото гдето се открих^

X.

лахя.и/Военння клуб една 
авиаторска значка Умоля
ваме, който е намерил да 
» донесе в редакцията сре- 

ч ШУ Добро вжзНдграждение

си отишжл а

на Ка1 
турихме го в 1

Сщи[в и*ар в Пловдив.
епоН“УЗНал ,,ожаР «°йто е онишожил фаб-

^нод*иЛе°тГн°а^тФТ^К7! 6
Т, се помещаваше в ^
Ге;%ГтореойГнвеГ-д:,:^

който бил забравил да загаси фабриката,
от гдето са

"ЩЦиясе п-кн;„в
■Твшйалу пригоден за все- 
**•**•• тжрговия. Споразу
мение при ежджржателя 
■ ресторант .Булевард-.

8661-1-3

захвжрлят
фабрика.

Какви суми са намерили 
как сж си 
ежобщим

в нещастния-I 
пР за сега-не ж»

в
ги поделили и

Полицията
ството иа п*ш>1!?!!0штял+10*кгл“л\9/

1
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ВИРН6НСКЙ

електромери!
" за градската електрическо иентрала прм
| Н. Хр. Ючоршшсии, А«
1 Дават се и срещу изплошани* в срокове

I
ир«о Дии»

-ч
Ш. ЕЖЕШЕОИМШШШ ВЕСТНИК Ршш тшфш Ь Ш.

*.тг^=~1 Д|9иамт| к една голина 1Ч> .;сча; 
у у М 6 МСССРВ 100 лева; за 3 месеца *. цеаа.

ОВямаияя! но Г50 ля. кяира.о 
пристав»* по 1 лея яя дума.

на француското » шпипе.тво. За Мила 
А та Франция предлага нелаоанното мгпра- 
аване на Схнриа. Неточна Тракия—до Ма
рица Франций, иска да се предаде на Тур
ция тааи част. а на ааиадна Тракия да се 
даде автонояня. Тели фраицуски предло
жения еа Гшли еяшнценн официално на 
я-р Гунарие

ЦАРИГРАД, 7 февруарнй. Гржцкия м-р 
председател Гунарие е им:л проджпжителен 
разговор с м-р Поанкаре. Последния е по
желай да поговори с Гунариса за изменение 
границите в Тракия. Гунарие заявил че за 
Гжрция не сжществува Тракийския вжпрос.

ПАРИЖ 7 февр. Сжобшават от Рим: 
слел избора на новия папа дипломати
ческото тело и началниците на армей
ските корпуси посетиха новия папа 
Пий X! за да получат неговата благо
словия. Стражата която охранява пап
ския дворец тоже получи благословия 
и папата целуна знамето им. След вси 
чка тази церемония папата се оттегли 
в апартамента си намираш се на третия 
етаж на Ватикана.

ЦАРИГРАД, 8 февруари. Ангорско
то правителствоправи енергични воен
ни приготовления на западния фронт. 
Мустафа Кемал Паша е заминал по 
този край. Смета се че военните дей
ствия ще започнат в средата на м-ц 
март ако националното правителство 
се увери че Парижката конференция 
по източния вжпрос не ше даде задо
волителни резултати.

ПАРИЖ, 7 февруари. Сжобщават от 
Москва, че сжветското правителствос 
един декрет препоржчвало акционер
ните д-ва в Русия и обещавало техно- 
то наежрдчение.

ПАРИЖ,/6 Февруарий. Сжобщават от 
Стокхолм: лбда разбивател (параход) Гла
диатор с един товар злато от 
лиона шведски крони предназначени за 
две шведски банки пристигна тук идящ 
от Ревал Сжветското правителство имало 
интерес за бжрзото изнасяне на това зла- 

за това превоза бил оскорен.

ПАРИЖ, 7 февруари Сжобщават от 
Вашингтон: конференцията закри сво 

заседания Английската делегация

ХРОНИКАГ-ца Катя Георгиева
— И —

Г-н Стефан Ив. Минев
По маца* тавата и градо

начални*а занчера се ежетоа а 
тумшната Тжргоо. И ■дует. 
Камара сжбрдиис ма ТАрго* 
вит-* и индустриалците, и кое
то (фмелстиуидл кмета м 
града м началника ма тщр 
мерната.

Конферара се вАрху ш- 
роса м охраната т града ■
ТАргоасхате нагааана от рво- 
бойнмчн и

Сдбраааето като 
предвад, че стражата с

мелничар
СГОДЕНИ

гр. Варна, 5 февруарий 1922 г.

Г-иа РЕБЕКА М КЯЛДЕРОН

Г-н АВРАМ М. ФРИДМАН
мп Ю феярудрим пе1жг 

в докжт ме I Моц Л. Канетм 
ул. „Шипченско" I уч

венчетт
пл

Н.лстоящетв занеая ши <ни появи и. 
890 I -1 Ьургвз

разполага по аастоашеж ара-

ПОЛОЖЕНИЕТО. доначалстиото. е саааршхж
иедостатАчао а че джащдар
мерната, поете а случва едва»

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия) стаена бк иогла да ао
не адмн нас трдцаата а даден 
момент, ао тона й а щ алаСОФИЯ, 8 февруари. От добре ос

ведомен источник ни се ежобщи, че 
през великденските празници ще бжде 
дадена амнистия на оеждените по чл. 4.

ПАРИЖ, 7 февруарий. Сжобщават от 
Атина: че французекия мемоар до англий 

'«ото правителство ежджржал следното пред 
ложение за разрешаването на източния вж
прос. Пжрво незабавно и безрезервно из- 
праздваие на Сжирна от гржцката армия. 06- 
яаста ще се предаде на турците спед оси
гуряване правата на малцинствата. Второ 
незабавно предаване на турците цяля източ
на Тракия, която бе оставена на гжрците по 
севжрския договор. Отделената от Бжлгария 
западна Тракия да бжде автономна. Трето 
против Турция да че 
мерки за налагане сжюзннте условия.

ПАРИЖ, 7 февруари. Ангорското 
правителство е решило в случай че 
се постигне мир с гжрците да не яа 
малява армията си под сто хил. души.

можчо вследствие от;
та к от града, решвсе а «е 
набра едва грачлеяаа 
което да едбере между тдр-
гоаоате куждикте средства аа
да се акемат 
щение • града, 
учачгАДкте, «дето да 
руват дажураато от; 
джлндараернята

да

4

От ЙЯЦСПНТ1 
вода по пожара а 
община се е е
преднамерена цел, тай като
документа С особена
ве еа взгореан; сжщо са аа* 
пазени а 1га ао
не делата аа бкащата трмчаеа
на комасва а общнмгана сж-
аег аа комуннетате.

Диес четвАртда — > фоо-
руара 1932 гад. а #*/в а. са 
об в пжркаата са. Никай — 
тун — Т вещ 
ще джржн бссееа на тема: 
.Чудеса *

се вземат насилствени

Д. Андреев

Два арцвбй са ставала ид
на дата нощ а 5 граеска част. 
Полиината е заловила 
от крадените веща а е наема 
в дарите аа крадците.

Здммто м М. Г. • Варов

ПАРИЖ, 7 февруарий. Сжобщават от 
Цариград: щабния майор Заки-бей

венчал тайно с големата
син на

великия везир се 
джщеря на Султана и великия везир са уз- 

това едва след като младоженците
126 ми- « непригодно аа целта, прм

новите условна. Най малкото
което може да се 
да се фдягае още 
граашвстаото 
това.

иали за 
са били вече избегали. етаж

ЦАРИГРАД, < февруари. Сжобщават 
•т Ата: гржцвото правителство е по.ту- 

яеблагоприатпя сведения от м-р пред-
В брой 771 от • тото аа 

делото оаТО И
чиле
еедателя Гунарие аа националния в* и рог. 
Грмдкня м-р председател Гунарие е саоо 
цол от Нария официалното предложение

00 10 оо.
4 се е оа рев дал. Още ара 
пдраото ршап 
ра по

е

аа вето смите

5! ВАМПИРИТЕ 83
М-гмемпо сензация на сита. № - «парти, п«ш, ежбото н недей » шо-Хишпм Тип» ЛранГ.I
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на чело с Балфур напусна град*. 
*««•• ■» « Француската делегация замина за

43! от ая«д<. хдкоя. Секат *
Канада.

4 и сабтт ШЙНШШт
кжа водителите аа стачката да

да гтлото • крепрятено оо отмий*
аа да па остоеетмм м Климент Христов маР

РИМ. 7 февруарн*. Сжббщлеат от П»- 
рнж: руския сж«. ■-« „Нов Пжт" офилциа- 

СмМин и< (и-«ам. « леи орган на ежает. делегации а Тяга пуб- 
мсувогт ог 1.«ара • попа , ликува ужас** подробности сиоло глада 
мввтв фвбрмиа Г! Данов «* • | *ойго младей край ве ига. В сената било
дела па 10 милиона лева. Фвб

аОв*. Сал
И

гаждки болести са 
бжрамиа. Покарска

е

ра. Много части на града са ост 
боа хлоб.мои та тира по, чо 

старите баби и ма наяждани месото, в се
ло Кутен край волта било открита Ю фуи- 
та варено чооошмо месо. Анкетата е раа-

радя;а биде «кшурем с-мо »я X
ям конто просто са биат аа яоб. Греж-

гдето садаистаото са трупа поБОРСА Чрнпл, чо Ю хил. ф.няянн са 
е чооеш о месо. Вило са 
гробояо рааро.

нямано сключени зделк»
Сдам В ■НМУКЧ 1ЧК

МНОГО I. еаа да си
н груповото

Щугг.ржкЩЙЯМуек 
(ио-И от* ПАРИЖ. 7 февруарий. Г-н 

ре е вржчил Ь понеделник чрез фран- 
цуакия Шарже Да Фер в Лондон на ан- 
лийското мво на вжншни^е фаботи ме
морандума и койго се определят аран- 
цииге, коиго требва аа се вземат прев 7—* — Г| 
вид конференцията в Генуа \

пя н Карлсруе гласуваха аа ю-04Т,ЛоиДий
(ир««
И ГД . И* *
Ц«ригрдя
Рзмжмии 
Герб. ми
П(М< Я
В**
Б Или
Белгия .
Ют<34ч.|Я
К<Ш1

(.44
клин стачката, а шк. * 50 

700 
10020 
11250
7330

1ГЛ
м700

пускаха работата подобно 
до Холо о

101 ОС

7ЛП го
I. е; яж41 44 г

лдя
СИ ОТИШЛО сИ о

оставипк иа яжтя в «▼УЖ*-
[ Лайсиаи

ПАРИЖ. 7 февруарий. См от
ТвПрага: Сдкрбия, Рок а са

ЕТ.
ОТата а Гему » да 

ата да искат от 
стааат на дневен ред 

П Сее мрени -у.

ПАРИЖ. 7 февруари Сжобщаваг от 
Берлин: болшиистяо-о от Райе 11 га

апследа* соаяучлмвя оввтш е 1Т с с
«чкато кому:гт оперети м оврввг 

акджя.ч' ■ укилмме морскятд 
мв ивремлеав рвзтоя-

|та сили де ое се ио- 
▼рк■ИВНейна. Нйой-

•яМИИМ 6«Д1ДрСкЯ МСЛ
тел Клрпл Храсти* е ммоявл 
■ Гермвавя дгго ще врес.он

сйе{И н ф яоудри Змселлмето вроджджи в » в сут. 
счела 3* нео ХОДИШ) свикването иа п 101 м мелото. Ог обвммеммте остдвл Ст- Лаков.

Прочете му сг обпнипелена акт Дгожмл. ^ народното ежоранн* предвид серяоз 
,м; «оста иа 110.южениего от железничар 
* ската стачка.

се I. 4* ■
е из-ялчествпго см ма «е легат ма комите га в Валии дол

ползувал колш
ам с друга

добв жк в драна за своя
*м поми гета с яиеги се е о 6оггпи

сметка, комто отпосле
V ■ « (1 ОТ

ляте «а сарсдвата катастрофа Не се нрвиммв ав
|жд делегат на комятета в Вжлпм дол от 11 фотр. 

до .1 октомври 1Щ7 гол. Лдставея бод от обвитото

ат
Москаа: брата на Цар Николай а ______

•» Алекс «ироокч, спорен дояжликтелки 
; «водвлм ««" аакяал 1 м ц -реди на бждо 

убкт Цар Ни-олай по яалоооа на чро<ап-ПРОДАВА СЕ сжмфМ >ЖШ[| ■ «... Купил м чцмпяа хрлст V-
шг «алечагама с зераея чоежи я се отваряше в
от кмета, сееше

чист пчелен мел на едро 
Вжетолхукейте се по слу- 
чай настжпмие Великден 

л саже пости. Спорозуиение 
■Варшп- Поим* 880 ! 3

чайна га а П.рм. ■ сеяргт.р иирчмхл, Нс сяа хуяуаи
м см* сметка ямкакая храни конто от песля да сян 

_| комягета освен тмя ОТ лобруИ1Ж, 7 фезруар
Рим: Й>ал)манския крал натоварил Де 

———— Н. кола да с«став ) нов кабинет. Днес

Шор От—ири ?гегонв^рола ще ,ребвя да ладе

На и Слчобщац и от давал ма . коя тя беха
иодвхмеян При отсАствяето ня ме ммествяаи Спим Ико

оя. Ко) аги мемлик паря • касай «в услуа
•ах с моя паря Ьсячкнте мм млгааав 4еха

СВОЯ ■аьлктние иа елил която беше палм с бз
\ купено от д.бруажйвциге. Преда войната Има Паскалев а 

Жечо Сгояиоа дойствуваДкв за угляааие ловятак яяйто

продавахме в Цариград Всичкия иа добятжк, който 
аойяата. община га

Мииовимците от
"РОи|Н#СО*|
продж/тжавв.

аа клепките ся. че
ОИШ дясалящггп се * де.
■а си аа га
телефов Ли 335.

реквизира закара а Промяна щ гоАсенова' М н
■ 76-3-3 няха по 60 сг жяяо тегло н то в отсАслме. Тдргу- 

м" " •чиледелм сам от П№ 4вд с вам в рякяявяа ед
В"-“ *“ ■ "рожх.. ч», 1.1. Г.Д. ,ш

30е декара нивя
Разпята ма Атанас Чернее 
Обвинява се- че

подземи иго железници се 
против стачната. Трафиктаи Сина Пити
\ 5 >

на________ 4«ор. Според една офицнал-геж-яЗДяяг:
ПАРИЖ 7Помай №3(1 като ч«ея ма 

зуаал аоложемиего си. язадршвл 
Стоии Дик-.в. се богатял 
катастрс'-, Не се, признава 

В село Ченге чнс ежи 
с кмета. Преля войната 
гЧнвизнционната

реквя. комисия е извад
ката

ричима за нвродяатя

Вярла. 7 феаруаряй 1 >*22 г.<; е подобни

ивгореии. Положеимсто 
сврмозио.

На • с с.анал ииздалия гелнай 
ЛЯГГ Ав 15840 взладея от Взр- 

Окр. Сал аа 38 IX. 
1*31 г. а маза аа Гада Над.

от Варен яро та* Хар. 
Мкхаялоа а Ншюда Кзюмд- 

от Варна «а бООо наа 
•бяммм. че м 16 Февруари* 
1913 гол. • 9 
• Варна |Т уч. ул. .Каменар- 
ска* М 3 ще продавам 
•яте амотя

иа
* нииовеи.

ходил мито добит лик г~ 
се нпмаих с «акупмяе добятжк.

В^х участие сх«„ ~ "С"4““» ии довхтжх.
к<>» от М КхрихТ. лр“'*,а"' 106,1 «• « Сте» Лико.. 
,..г, еж, с,хп„Р Г■' К°С:> * — хуоуиеч. Пуо-
ПО их Ги - «"0с*ир,м '■‘Р'0"0“ Комети

купувал
св смета аа доста

К^НИСМ!

ПАРИЖ, ( фенру. рн Съобщават от 
Лондон, че нови инциденти са станали 
в Индия Шефа на недоволниците е 
бил отправил неколко искания до ви 
це краля.

«са пр обед продавал Коззте от Лоатшвя- 
па кея Нема >слу- 

дл иям^рея

скат4 общииа са 
чай чисто
общината

реквизирини аа сметка
тжрговска стока ла се продаде беяслед

ил длАжняшпе
Ведндж
Всиччи

при
отидохме

«^',ииТх.СГ,И“°* " " ^ к
Нзфтати Юсеф

I > ( хи. щрих ихшим при- 
*• » »Ьшт хжрм м -.000 

■') Дм трио» м ре,чие 
“Н* ■ 16* лечи Клин 
стими .4 100* тем. 4) Нлио 
Шм«роо) пш „ ц.0 ли ; 
6) Глии и

вж«Б»,ЛЧк”'7 ♦•Вр»*рмй- Прнсжоднноннте 
_ ятачмата ма общинските 

работници по 
•лемтрмческата

пр< пАлненн с стоял. Заведох го 
тжргуоам от далгя години ■ 

по кждето га остК с когото 
0 Търговското Д 

правят Имах свободен 
20 — 25

чиновници и

“глг:^0; “лГрдТГнГо
«Г«НнГпол.ТНМвТО “ Берпнн- ”то ч« ""
5* с* чв пра вят още по-лошо. част от па 
жлрнлт. брнглд, напуснаха .1тГсн°: 
се присъединиха чж» стачнициТГ^тжй ч!

незащитен. с>т „ожар* 
аселемието е оставено на проиаеопа

снл^ дР.ЖсГ,сТ;в,НмтПР*“Т*ЛСТ,,ото « «еа-
^^“сЛГаТ:. соЖг
условията аа болниците конта «е _
осаетлеине, бе. ^н

ДД се уоз- 
преди Балканската война

колко е ие мога
, капитал

хиляди лева, а днесI Фий гоил ха и|ж1аи служеше м лимита, 
пафтали Юсеф се обиинява 

винце,г другите двама.
Не се лризвлвдм за вановеи. 

угоявам и на рекввзициоиатв 
елв, лобигжк не 

По боба

I АОвег метра зя м сжщото което се об188
Нодаояаого ще почне ог о- 

о зоямтересуолямге мо
ПТ ЛЯ СЯ ЯОЯГ я 

то мссзо. Я 
М* ■ «ОС ДЯ ИЯДД4ЛЯГ.

“СяА 1.1иш

Аз купувам постоянно я
яродвявм добятжккомисия

купувам, а само хубав, 
разправя сжщото, 
имал

|ореопредг
опреде еиай което каза > Ат. Чарвев. 

ххл. л.., а хме ие-
преди войната 
иал пари за нарки.

предиз- капитал около 300

(Следм).: Печатница „Зора"“



Емрив, 11 февруари 1И22 год. ЦЕНА 1 ЛЕВ Ьрой Т7Е.

В2ЯРН6МСК7Япоща
на 1Ш*Я к Ш. ЕЖЕНЕВЕЙ ИЯФВРИЙвИгйЕВ ВЕСТНИК

У'

г-ца Дима *. Кесар Хороаова 
(г*н Георги А. Бошиакоа

ее Чарменсммат клон и«
С. Тжп Л<*мит Компами

СГОДЕНИ — 30. 1. 1922

фиреяатл
Лммитсд.

мим •

щ а
ВЯРНА

РШУИ Л«$И Ь 31
V1 -1 М>ма—Т1 та една го1И 

и б месете 100 лева: -а « мс
ЬчО лева, 

V. <50 леля.* вбяолом«и : п<>
1.-ЧС7ЕАС Я №• !

ла. гмаратек см-

Г-иа Нина Кирова 1^5) 

Г-н Велко Гарчев
(Гжргомш)

- СГОДЕНИ -

кия до Марица наедно с Одрин на 
турците и трето: западна Гргкия да 
бжде автономна област, като се 
мат е предвид бжлгарс 
излаз на Бело-море. близкоизточната 
конференция по исканието на Лоид 
Жорж се отложи.

Г-н Ломд Жорж се противопоста
вил на тези иска*.-я и предлага раз
глеждането на ваьпроса за Тракия в 
Генуедската конференция.

взе- 
ките искания

"И бро* ПО НПНМ1И ЯЯ
ПловдивВарна корект* [га е дхгусиата едм■ 

грени, а като е камиоДелото 
но «. 4 .'Медедчп Ат< 
де се чете Будно Н'дгус»с

ДиеС а О-фжжчна Сял —
Г-ц* Рабсиа К. Леем

Г-п М. Калдерон
» феируири. 3‘<,
н Моя* Л Кея»*

угдЕпнмп отделение ора учас- 
тие м иддебми <• седи тели се

ше се «синеят • Неде1* 12
•бия ■ дояат на I ______

ул .Шишявяом* I уч
вляло отмри*-- -жаин

разглежда делото па Ахам 
Хасавоц ет с Араолар -Про-Настит 

•») 1^1 ЯТИНЛ. 8 Февруари. (Радио). М-р 
председателя г-н Гунарис с Завржшане- 

*то си ше подаде оставката на целия 
кабинет, за да даде вжзможност за об
разуване на един коалиционен кабинет.

БЕЛГРАД, 8 февр. Всички 
усилия на иривинащии три 
генерал Дусмаиис аа енлюч* 
ване спогодба С Югославия 
пропаднаха.

ведкАско, «бмамом ■ ареду-
ИО убийство иа аггя вр. 
яяето е еждрт). Зрщдт- 

яокжт е адвокатжт Добрин 
Веси ле ■ Ше слобщом утре

(|

ПОЛОЖЕНИЕТО. рожмюшмтЕ по делото, което 
преден голям яягерес.и телефонни сжобщения)

Наям иастмтм от Порр- 
вадил ни ;шше . до 5 Феоруара 
от Ндрог-"* ———
ИЕ градя СЕ аяпясало 150 хм. 
лева. За успеха на заема оа 
малко са джлжа яа г ш П. Зб- 
графоа, агемг ара Б Н. •***.

. Пра-
аиталотвото е определило 
лицата иоято ще предотав- 
лашат България в ноифереи 
цвята а -Генуа. Делегацията 

и ет десет души 
щмици придружени 

и ожиетници и сенре-

СОФИЯ, 8 ф

ПАРИЖ, I февруари Но<мянникятй 
|{|)нф>'1М'11Цкн1 радгдед-л и а кроса и изработи 
и.пг-.л за разпуша не иа сд.ш.шата контролна 
ктщ.н-ин н Софи а, като урежда един р«к- 
иизЧционеи орган за приключва не го теку
щите рабигп н Вхлгарнн.

ев )«тмш смет п|м Вя*, 
■ичесха гмша ямяявйяи-

•та голям ‘и -иуигт т 
* **** друвест.. |аап а г-щ. 
аоато подаряха сутй ая фц- 
пяте ученичка от 1-те няма
не пра са. щета п

тири.
ПАРИЖ. 8 Февруари. Сжебшават от 

Берлин: числото на стачкуващите же 
лезничари машинисти и огняри вжзлиза 
на сто хиляди души. Движението на вла
ковете в Руската област е напжлно 
спрено, следствие на което не присти
гат никакви транспорти с вжглиша.

ЛОНДОН, 8 февруарий. Г-н Лоид 
Жорж енергически се противопостави 
против прои веждане нови избори, 
той заяви че ще се отегли от полити
ческия живот.

клип м тШстип щ
и брой 3762 от б йпга* 

ряй 922 г. иа а. 
появила една допила под гръм
кото заглавие „Сдио маеН- 
риозио убийство *, което бЛф* 
чало до край е тег еяааоми 
и не отговаря иа йсттМКГА 
убийството станало иа М']иуУ- 
рий вечерта пред хотел Лво- 
дои. Истината по том убав* 
стсо е такова, какаото аае 
своевременно предадохме а Др 
763 от 1 февруаршЙ м наапя 
в-к. В случая има едио вбп* 
новенко нападане от страна яа 
убитиа с цел иа грабеж, иря

ЦАРИГРАД 8 февр. Юсуф Кемап бей 
пристигна вчера тук идящ от Рмгора. Той 
има свиждание с много чуждестранни- поли- 

личности. 1Ссуф Кемал заминава за

ари. Г-и Де 
е иатопареи 
да с<кстави

РИМ, 7 февру 
иола, нойтс б 

от И. В. Краля 
новия иабйист, днес сложи 

та, ая ежетаияието иа 
кабинет биде натова

рен г-н Орлаидо.

тически
Париж и ще посети Лондон и Рим. Той ще 
направи постжпкм пред |цивитепствата на 
сжгташенските страни за постигането траен1И,

И1 мир вз5лизиия истон.
ПАРИЖ, 8 февруар^й. Сжрбщават 

от Берлин: германската железничарска 
федерация дала нареждание до стач
куващите железничари За незабавно 
подкачваме нд работата, понеже гер 
майското правителство 
преговори с 
та-и е постигнато споразумение като 
е приело исканията на стачниците.

ПЯРИЖ. 8 Февруари. Сжобшават от 
Берлин: Каселския железничарски 
яикат е гласувал една резолюция 
то иска обявяването на обша револю
ционна стачка.

БЕРЛИН, 8 февр. Съобща
ват от Моомва! съветското 

елство премахва чре-

което нападение жертва става
СИН- 

С КОЯ-
едмия нападател. За някаква
политическа поокладка о слу
чая не м ше да се говора ■ 
дописника иа щ. .Утро* е |р- 
лезал ажн от задачата ф м 
рапортйор, като м едно швй* 
обикновеяво алашко мавддевае 
предава политическа харопгрф. 
Преди всачко вападвдтая а ш- 
ранен Конетаятдоов М с $- 
какжв болшеаяк, а агеот аа 
едно английско нар ходио д-во, 
параходите м което л ' 
в до ярнстаяащата м 
нишка Г “

в л е з л о в 
водителите на стачка-

Делото по член 4.
(Прсшжлжение ет бр. 772).

Велю Неаелков се обвинява за сжшотв зв ко
ето и лругврите ну Не се признавам за виновен. 
До 20 февуарий 1916 г. бе* лемобелизиран когатобех 

да заместа убития народен представител

ПАРИЖ, 8 февруармй Телеграфи- 
Цт от -Лондон: вследствие френския 
Меморандум който -бе вржчен посред- 
1тик французшя Шарже Да Фер на 
к-рмдишнмтг работи, с който се пред 
1*мг«еа«6мн0<|О и безословно изпра 

м Синина от гжрците. Второ:
—— неточна Тда-

Ш
Русяя. Тояя е аегмап.

Днее Пет*, .еяертя, о*- 
гцинскня теятр я тсятр К. Ряя- 
ков ше нрехетяяя яяесяея 
. НхВияякя* я яояяя яя аЯ«- 
яемтя ет тЪлояаея мир- 
яят. «купа тпгпдк-

ПОВИКЯН 
Ючормвнски.

Не сжм доставял захар >м себе си сам и не 
Тя бе достввенв ив-емм продавал такава никому 

праао-лт сжюза и разпределена на соаоличонада-
фмффию1. К8ИТО вж И6Я8ЛИ. Не Стоян АвроямПИТб

II



тп.„ВАРНЕНСКА ПОЩА»Стр. X.
тжвши ШМЮРМ|м ИДИШГИЦ1аалох 3 торби за яа ги занесе и раздаде на про- 

аадийчени на фронта. За това ми я той искаше 
За пари дума на стана. Опитал се той обаче да ■ 
продаде в .Кюс.енджа но бил заловен. Захарта и 
до днес не ми е платена. Не мислех това за тжр- 

войниците. Това бе един

ви Икономова, ко*го незнай
на ОТ амкого преживена в ос* 
тра форма болки с на тоя стра
шен бич. Не се сжмняваме, 
че Варненското общество ще 
се првтече масово ма това пред
ставление и по .оя начин ще 
звсвмлетелствува своята почит 
в сжчувствие кжм болна га за 
служила бжлгарка.

ПОНАНА
Управителния сжвет яа Тжрг. Акц. Д-но . Искокашмели • I 

еж гласно чл. 22 от устава на дружеството м протокол /4 
от 29/1 1922 г, поканва Г. Г. Акционерите иасжщотодд при 

плрьото ред онмо годишно ежбранме, моето щ 
10 часа пр. нл. в дружествени

говия па давам захар на 
жест от моя страна. Друга сода каустик не ежи 
товарил от София освен сако 2 варела. В никакво

подежди ми Боо
слсгвуаат на 
се ежетои на 19 тогб, 
магазин пом следния

еждружие не сжм бил с другите 
не сжм закупвал и продавал. Никакжв вагон на 
мое име не е отпускан. Продан Николов ми поис
ка-пари за боб. понеже немзх намерих в София и 
му дадох 20,000 лева с които купува 
сметка неколко вагона от които три вагона закупи 
реквизии. комисия, .а за другите сждействувах сре- 
шу малка комисиона та ги продаде в София.

Вжлната бе свободна, излезе после заповед, че 
само тексилните фабрики могат да я закупват и 
аз като представител от по рано на една такава 
закупвах за нейна сметка. Приемах я от реквизи- 
иионата комисия Тя се сушеше по нареждане на 
Дирекцията.

Не сжм участвувал на никакжв тжрг за доби- 
тжк. Добитжка ми се реквизира при обявяването 
на войната, както и виното ми в Варна за нужди-

,гБОРСА 1. Изслушване и удобряване докладите иа управителни
и проверителния са вети; (

2. УдобряваЬего годишната равносметка и сметка .Звгу 
би и печалби* в освобождаване от отговорност управителни 
я проверителния савсти за дейяоста на Д вото ирез 1921 г.

3. Решение за изплащане на девидеитнте ■

за неговаКДМ6И0 СКЛЮЧЕНИ ЗДС/кКИ 
Софт, И Февруарм 1422 ги-.;

2860 — 
147 50 
644 — 

1264 5”

2875- 
148 -Швейцария

Ню-Иорк .
Лондон
Париж
Италия
Цариград
РОМЖНИЯ 
Германия 
Прага 
Виена 
Б Пета 
Белгия . 
Югославия. 
Кзиада . .

641
125* -' 4 Избиране нови членове за проверителния ежаег. 

Депозирането на акциите аа право участие ма том ежб 
раиие требва да стаие в касата иа 
дни преди датата па заседанието, т.

71.9712
дружеството 
. с. нлй-кжеяопа до 16 тото

Ако ежбраниего не сс ежетои иа определение ден. п< 
неявяване иа достатжчно число акционери, то се отлита * 
следющня неделен ден (26 й тог.о) при сжщмя дневен ред. 
сжщото место и време, като срока за депозирането на акци 
те се продАлхти до 23-й тогг». и ще се счита за редомо^змл 
кото и да е число го на ваялите се акционере, без особени 
за тая цел п >кана

752074 80 
283 - 28350

1 90

230
те на армията.

Не сжм продавал кашкавал. Отчел сжм се
Фг I април изплащането на 

пенсиите ще става не е книж
ка както досега, по с платеж- 
.ли запоаеди.

През азтеклата година Пет- 
роградското приет аапще е би
ло яосггеяо от 284 чужди 
параходи #т които 181 гер-

гр. Варна 8 февруарий 1922 год.пред комитета по мандрата.
Когато се' чувствуваше нужда от цинкови варе

ли комитета ми ежобши. че искат да реквизират 
моите варели и ги изпратят в Кюстенджа за газ. Ка
зах им. че ако могат ги освободи нека ги реквизи
рат В мое отежетаие ги реквизирали. Благодаре 
ние на моите варели из Провадийско и днес се 
намира евтина газ Преди войната се занимавах с 
вина и ракии "на едро Имах и своя лимонадена

ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА
САСТАКНД ИА 31 ДШМРЯЙ 1921 ГОДИНА

1

АНТИ

5745* 1(1 
♦578184; И 
594642125 

13865:10 
491631— 
16477! -

Кассл
Стоим

7ЯН0Ц
«27(28090Текувш светяфабрика. ДлАжавяя л кргаитври .

В Руй ■ околвята са хила
во народаая заем около 

2 мглвовв л-:ва.

Авиатора Едуард Стилсон 
е летял непрекженато 24 часа 
II мваута ■ 15 секунди — 
най далгого место до сега.

Заседанието ше се проджлжи на 10 того 9 
часа сутринта.

коясипшмл
•АЛ1-. Печалба м риящв»цц352

пия ъШгиш Ищиин Дружило ,.Еиис" I п. Вит. сI

СМЕТКА .ЗАГУБИ и ПЕЧАЛБИ“
МА 31 ДЕКЕМВРИЙ 1921 ГОДИНА.

ПОКАНА
Поканват се г-да акционерите иа ТжрговскотоАкционерно 

Дружество „Ермис * а общо : одишно^жораниеГ^което ще 
стаие на 19 й фс-всуарий 1922 година в 3 часа след пладне, 
в помещението иа дружеството. I уч. ул. ^Цариградска N. 16,

ДА ДАЙА 48.Опрат е • Конго нов мине-
■ Общи разно<ма: (Шлятн, Печалба от стовм 

Печалба от развя >» 
чисмоаи

с свойства подсС
им вв радия. имаоСпрн следния дневен ред:

1 Доклад ма управителния и провери 
2. Приемане бала са и сметката „Псчз 

1921 година и осв. оожда. ане о: 
м п рс>вери те 1ния ежвети у

3 Гласуване бюджета аа 1922 година 
Сжглае»* с чл. 9 от устава на

>-греховни, наиис пр
еки и лр.

Пяцвя ■ Сяонто: платена
лихви скоито а
6а от яурс

ДанЖця: 11рГ.

159480 75
Худмммм Квмпа Джмягооа 

явло бе изнамерил ..сенките- 
е «очвнал преди ивколко дни. 

е

тел вия СА-еги. 
алби н Загуби* за 

‘.говорпост уцранителния
мгу- 

раздмка
димлеяя ал

:янтари
30900;-,'Л.'ЧН хлмл.ди: главни» виновник за 

изобретението ма кинема^ог
Печалба м раапралааамс: лв 191841 70мето »» ,*„»»..................... Г»„7.. ТС.ШЗИр.

- — - .,^«кк,и.ичIА мпюра ойоЗ пояс 24 часа 
преди определения ден за общото ежбранне

Ако са 19 й февруарви 1922 Година. ежбраиието не се 
ежетои. то сжгласно с чл. 8 от устава 
щий месец н сжщото помещение 

Варна 8 й фенруарий 1922

30* аслелцжнагсрафа. членове по упраалеаае
ботите на д-аото ад- 
ажзнафааа вмес-

ш заплата аа 57552'52
;; I(М

10
. - В вестникарската 57552152се отлага за 26-й сж-

до бирария 
от днес и все

и врем*. Четини* н 13421811
10*/, и ремрвея фонд 

лв. 1918476 
10*/, за Упрааат Сжвет 

ла. 1918417 
3*/, зл Нровср Сжвет 

лв 5755*25 
9592-20 

ле Я0572-80

Ваян
км дам ще намерите 
ароматичните цигари 
ЕНИДЖЕ, КСАНТИ, 
АРАВ. ТОМАСИЯН и 
всснчки видове дубл

'04.

От Уарааатаипа (шт
!БАЛАНС

на Тлргоеснагв Дкцнокернс Да. .Ера«с‘ , Гр. рм„, 
-1 прикачен «а 31 декеаера 1921 гад ■5*/, Диана да.

Остатяк
АКТИВ

——— “дугсДД]
ПАСИВ ш яви

Каса 
Марш 
Портфейл 
Протестира!
Тек. сметки 
Тжрювски зделки 
К ;кспоиаснти 
Сждебям дела 
Недвижими мм-пи 
Мсби.тн
Депозирани акции

зооооо - ШЯлч »'*789; -

.134»-55 
145590 —

Капитал
Запасен к-питал 
Специален резерв

кредитори
Полици за елбиранс 
I ИПЯИИ4Я на упр ежает ; 
Купони ячвгд

■

та
■ 21.3554 —

капит.ни п т.1иш1ТЖРСИ СЕ — дебиторе .. - ДОКЛАД
На ЦН.ЛТШИ емаг 

»• I ита раааааа36000 -
■а? 5

5147381 75

« Тжрг Аяц Д-вв .• : 'Л м г-ни 
. 1921 гедна жена. или госпожи

ца. за да гледа едно мал
ко дете.да бжди 
и|сериозна и да владей 
гржики или френски. Изи
сква се добра препоржка 
и свидетелство.

Справка в фран-

годимио «жбрянвв вв Г. Г.Таят не Ми
Лиана и коцщ . ля 1922 г.

1 - межщотв Дружмтвв2 ЧХ... - 
5147.ЗЯ I 75

I опитна 1оспо<1,1 Акционери,

м, |10ст4иовла«ията на Т*рговс««а занон н тна

• риключени на .11 л*кемврвй 1921 го* 
годвн ВИ СЖЩО> чг ог 1**>*"те мм проверки пРг
тич 1йе , ДКТ0 И (>Г Та" 14 кр*я н* г°йвмата, намерехме ч<гин лес сметки са верно водени н ими1*ч»ии 
Дружеството ни вследствие иа което 
ригг какт . Ви с* представени 
както нас

д* ддад'ЕТКЯ ..ПЕЧАЛБИ и ЗАГУБИ"
•а 1921 година. Да ЗЕМА

Обши (1азноск и зап та ти,
кани . отолл., ос-з и 

ДзнакШ!
Аморт. |
Ллпассн 
Тантнеми 
Лнниленти

21нхви. комигиони. 
1111 и тр■тр ‘ 80Л» 

19590
ШИ

4910
36000

151*200 25цусиото консулство в 
града. на педи. нми:н

фона
151 и I!
"01. от кннгмте

Вв молим да ги удоб 
и освободете от отговоривс 
управетееям сжвет яа втчет150200 тхка и ч теновете на'жтт 1.50200 25 мата 192| гвд

ДОНлАД■ВШ-.
■ Ташйолу пригоден за вСе- 
каква тжрговия. Споразу
мение при ежджржателя 
е ресторант .Булевард“.

гр. Варна 8 февруарий ’*22 год.нов

Па ос«1иани:

х. а|| м. а.
н.

тдргог.скна закон.' лроЛпнхМг'?1ш.Г‘'1!!?^ГСГ*" " 44' от

ех а-ата.-. гЗгЕ-Ч™»'”
вебодик от отговорност управи™" " 1,г>’6" « ос 
вета за отчетната 1921 година. я и °РО»«рмтелеев сж 

гр. 4Варна, 6 февруари 1922

електромери
Ша 11шк1 прямц^щ з« градската електрическа централа при

Н. Хр. Ючормаиспа,ШМА1 олатен кореспондент
Опреше рода вонята

година.

Проверителен Сжвет- I X' ^ ^ост»етщнов 
1 Павел Пм*

Дават се и«92-2-12 срещу изплашени* е срокове.

_



ч**. «V. Вари», 12 февруари 1У22 год. ЦЕНЯ 1 ЛЕ» Бре* 774.

варненска
Обявление«

Дава се под наем землище от 50 декара
градина, 

в с. Кои- 
902—1 -1

I
• ч' веични условия за зеленчукова 

Споразумение при Петр Кирязок 
стантнново, Варненско.

й

='
*— ШИ Ь 121. ЕЖЕЛйЕВЕй ЬЯФОРИЯаИСИЕй 8ЕСТВИЙ

Л1ВВ1Ш9ВТ1 34 сляа 
1^-=-'] М б^месенв 100 лева; зя

: ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА"-ВАРНА.Рщдапнйиьж
година 180 ттл; 
■I месена оО .-.с:с.

I Обмаеимл:
Г1Г!'СТЯВГКИ П" ! .

ле. лввдраггн е
1’8 дума. .14»

= Трифон Ников =| Патриарх«т забелгзжл:
„Когато Гунаркс «е завжрие в Атина ще 

не ше приема на имения си яен, 14 т м I 2>жв» че ако Гжрцня загуби мирна, това ще
___г ___ _____ ______ I вжде грешка на сжюзнициге, а не на гржц-

кото правителство.
П. Жорж отговорил живо: „Г-н Гуиарис 

познава много добре положеното. Аз му 
заявих нееднократно и з Кан, и след това 
че нито Франция, нито Англия пжд^т Гжр- 
ция от Лапа Азия, а това го правя:* 
тиците, които приеха наследетаото 
иизепоса“. , у

„Аз обичам Гжрцня, ЯзЧжм елинофил, 
ио сега не мога да направя нищо за нея, 
защото всички мои колеги сж против нея“.

Патриархжт отговорил: „правителство 
твжрди, че ие Англия, а Франция е против 
Гжрцня. Л. Жорж отговорил ядосано: „То
ва е лжжа! Всички сжюзиици следят раз
воя иа вжтрешиОто положение е Гжрцня. 

У Гжрция ие требва да очаква нищо от нае!*‘

БЕРЛИН 8 февр. Един атентат е бил из- 
вжршен под тунела при ^айсбан (Германия) 
Едно подозрително лице, поето в послед 
стаие успело да избега е било забелезано, 
когато постава две бомби вжрху линията. 
След малко минал един влак с работници.
Експлодирала едната бомба. Жертви нема.>

ПЛРИЖ 9 февр. Сжобщават от Вашинг
тон: един голем пожар разруши отчасти джр- 
жавнатт разна.

ПАНИт, 11 фсврулр;:. Ьерл корес
пондент на Млтен Интервюирал Рздек 
който констатирал, че британската по
литика имала за цдл едно — да джр- 
жи Русия в положение на слабост и 
бедност. Гой признг.л, че Францая не 
била империалистичкз и заявил, че 
победена непокжт. Германия ще треба 
да поправи разрушенията на победи
телка Франция Радекзаявява, че бол- 

| шевикцте ще отидаг в Генуа.
Г1НРИЖ 9 февр. Сжобщават от Рига: 

според сведения от Москва Троцки заявил, 
че ако Русия ще требва да води от ново 
война, тя не ще я прекрати, преди да се 
обявят сжветски републики в Финландия, 
Полша и Ромжния.

ХРОНИКА
Приятно ни е да ежобщям,

че вашия добжр приятел г-я 
И-1!»я Г. Стойчев ще се аен- 
чее утре неделя 12 т. и. м 
си** ! ич .,;а I ца Тотка Ил. 
Ли;ч на. Нашите благопоже-
Л1ЙИЯ.

Г-ца Марийка п. Петрова
1IГ-н Стефан Ц. ВанАвчиев

поли
ня ае-Щ« се ввнчоят ма 12. II. т г в доил на свещ, Петр 

а. Стаяряв а 9 часа сутринта 
Настоящс-т» аамаин отдалия помами '№

Вечерни решавам» чамм.
Днес из б ч. вечерта в омо
та ЦАрковея дош ще 
Негово Ьчвгоговеястяо 
щеник Димитър Тодоров 
предмета Свсщеяио 
Нови завет, а утре 
— а сжщая аалоя яя Ъ

ВАРНА

ЯШГП 0ЯГГШ1 ^
Г-ца ТОТКА ИЛ. МИРЧЕВА

.•М1 гмзря
г-

в яеяеля
I и

Г-я ИЛИЯ Г. СТОЙЧЕВ .ЮДИ0 обед. ще' *джржя скама 
11егово Ьдлгогоаеясгао све
щеник Христо Георгаев аа 
тсма^ Власт ала слуаеиаа

ащт и амчмт иа 12 т. а. 
а дараита „См. Явтяа" Варна.

407 —1- I

Иадма

IСужиндам«»1 1Я
Хвод свободен. Канят се

■ »1ТР чки.

Пакостна игра
От неколко дяа ще чуст* 

посгояшш гжрмевя но уния
та. Децата като яо чиста вт 1 
отделе^на та чак до 
ге ся играят с е; 
пржчки гвжрде орялвчва ав 
форма аа макарон. Това • 
барут, кайте, тукашните руо- 
кя войници продават м дама
та а последвате ся правят 
.своеобразна дунамми* като 
ги подпалват н плюех «г по 
цели дяя. Учителите вече и 

>, авщото 
ямело вече нещастна случва. 
обрАщдме внимание кахто ва 
родителите, така я яа адми
нистрацията да ааемят мера 
и вАзпрат тазя ,тжрп 
която може да костува очите 
я живота яа много деца.

•ОТВАРЯМ СРЕЩУ ,СВ НИКОЛА“
РАБОТА ЧИСТА. БЖРЗА И ЕВТИНА.

703—1-2 С почитание Йосиф Самуилов.

ПОЛОЖЕНИЕТО.
обжркяля(Тйжграфир и телефонни ежобидеиня)

ПАРИЖ. 9 февру«.рий. Сжо6щйв«г 
от Берлин: работата бжрзо се под ма 
на всякжде без инцидент Положител 
ни сведения донасят, 
ците подновили работата. Правителст
вото *е решило дисциплинарни нака
зания да бждат наложени само спря 
мо авторите на стачката и чиновници 
те провинени в саботаж. Стачните дни 
нема да се заплащат. Берлинския пе
чат коментира изобщо важноста на 
претжрпения неуспех от стачниците, 
които били принудени да започнат ра 
ботата си безусловно.

че чиновни-

50РС А
кпмьио сключени заежи

София. 10 Февруари 1922 гад.!
Швейцария 
Мю-Йорк .

2890-

64590 64*10 
1276— 1261150735=1 ар

Лондон 
Париж . 
Италия . 
Цариград 
Романи а 
Г ермання 
Прага . . . 
Виена
В-Пеща . . 
Белгия . • . 
Югославия. 
Канада . .

9*80

7660 
284 - 285-

РИМ 9 февр. Джржавния в-к обнародва 
с който влиза в сипа италияно-бжлг.

201 206

декрет,
договор подписан в Нйой на 27 ноемврий 
1919 г., а ратифициран на 9 авг. 1920 год.

АТИНА, • февруари. В-к Патрис публи
кува рааговора между П. Жорж и 

________патриарх Мипетии.

че аН^2^31Г'н^^жжноРста си^Гщв | ЦАРИГРАД, 9 Февруари. Солун, в-к Е.

™ .. : х““” ———"и
:г>- СИеЛ ТОва ** НаПР Д е напразипо следните ...............................
жн мнииии. ___ СИия меморандум, в жчен на английското

„СИФ* падането на ««Р“ГР»Я ^ '^.итепетво от пгеланика Сент Опер, е 
НИТ* иай-големата катастрофа а рци бип редактиран под натиска иа Масаиската 
""ДТгш,гН,---СН--С"-С-1____ свет. себе сн. ~жГ(Фр^ Изток), членове на която
Тмй”мзвешамшв*'всичкиИажпросн нанто са видни Франц, личности к турски попити- ТМ разрешаваше всички вжпр» им между които и бившия предгедат. на
_---------“Щ°,Т.° !! "“п^Хйлите и магХ: ^скиГ«на? Ахмед Ри,а. В Франц, мемо-
■щ доаерие^ За мега в ^дум преди всичко се гони целта да се

ЙГ А,ия Тя*ие*може да очаква ии- отдалечи Гжрц»я от прол .виге. Заи тере-в М. язня. 1Я Н« може ДВ ещщанит* Франц, ионит. нржгааж «мотат, но

196|- 198новоиз- —I-

По делото по чл. 4 и зелю Педелш ■ о
Вчера беха ра сантаиб

телите Я*«и М. Друмев, Г. фе- 
тваджиев и др.. 
им са особено интесесна кои
то ще дадем утре.

1е*

музикален сжюз, Варненска 
клон ще даде в не дела 12 фа- 
ьруатй 2 ■ поло1
обед в салвое ва

иск
«та ля.

шау€
ии

тотянка от нммждо!мго
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окопноста на с. Дюлгер, кждето е бин бждаще Гжрция ще бжде орждяе иа До- заминават в
ла мжршата- След няколко часово чакане, с силен 
вой. който се чувал много отдалеч, се явила глут 

мжршата. Благодарение големи* 
кураж и спокойствие на ловните, след една грозна 
схватка с вжлиите. четири от тях били повалени 
Гореломенатите села при тази вест сж тжржеству 
вали. понеже сж били спасени от тази глутнииа. 

не иа гр -цкат.. зона до ; ;нди-, и Орфей- която им е причинявала с хиляди лева загуби, 
.кил халка, за да се оставят Дардаиеяяте По тоя щастлив случаи, варненското Ловно 
под турско господство Това п .пож нне ще дружество устройва днес И т. и. литературно-музн. 
5.7.Д6 временно н ще со измени след вжз- кална вечеринка, на която варненското граждан- 

, раждането на ?уе , коит о се интересува ство ше зиа да рили грозните хищници, от които 
много от проливите. Фр нцуежото прави, й* треперали гореказаните села. 
тег етзо ще нает. яза на всяка цена иа ля- Умолява се варненското гражданство да посети 
н дта Мидия Орч^ано. Според договора 
ме ..ду Франция и Турцчя, Франция ще 
п е,е организирането иа турската армия и 

I уирс пяаането иа ту осните крайбрежия. Тур 
ция ще б а де под истински френски адми- 
иис;ратнзеи контрол. Понеже Франция се* 
опасява ог на*.са<а йа Сжрбип и Ромжиия 
тя ис.ча да настовза зааетоном- ата иа за
падна Тракия.

иерт. Зктжпен изключително 
Чайковскн. Диригент; Щ. Пару 
шев:

глия, иоято ра-по ага с всички морски пж- 
жепае да бжде господаркана Сре-тища и

Вчц» ло дМото », Ахмед I АМ*д“^/' ^ проджпжин дозервиива 
Хадвло» вд с. Араплдр Ир'> т1оанкаре> .с франция иеяа връщането 
вадвйскч. звзннямн от прг, | ^ , а урцид, но Франция неШ да джр-
яурорс яи ,,.д,ор в преломи. 1^на тоза „ то ео „мОВОпи с гроиичааа-
.1Г11ЙО убЯЙСГВО, ЮВЖрШсАО Н. |

' нииата и напада\

4 юли м. г.. вследсгенс ло
шия ЖИВ41Г между убНТАМ II 
джщгряга на подсъдим и л сж
ДЖТ и ежегвп: пргктт* п. г 
г. Хр. Джуров, членове: 13а-
бзджои н Д Плскалев и пря 

четнрма слисблаучастието иа 
зиседатели 
вред обед. След аолупрнзн’- 
нието м обвиняем;-'!. който 
змеи. че зет му е бил раз-, 
вратен човек предя:«?н;.ал го 
е некола > п* ги и той д.» от 
мжеги за себе си и дащеря си, 
иоято КЖжа; А — убития г- 
иСеч и деп биел. ре шил да го 
убие. Разпи ш: беха свиде
телите, които аойВАр^нха . * 
що ю. След гбвимитеЛнага ре ч 
на прокурора г. 3-1* А расо» и 
речта на .зашипика г. Добрин 
Василев ежджг, като се ежве

тая пжрва по рода си вечеринка
се зааима целич

(кит Ш 5-м Лиеж“ - с. Яш•"=^" - — -
ПОКАНА

Сж гласно ч! !(* от жружссгяеяяя устав и чл. 184 от 
.жрювосня закон, покайват с/ г. г. Акцяояерите ма Друже
ство .Доверие*, да ярмежтетв^оат на ХП-то Общо Годишно 
Сжбраяие. което ще стзне мд 26 февпуарий т. г., 10 ч. пр. 
пя. в у тмлкщето ла село ГЧслар, Варненско,

I, Ф с -удря. Сжсбщ. -де от Лон
дон: поред .1... , :«чте известя от Ирландия 
ичиидентк1е итнилиалн в Улстерч га в?нпм 
доил сериозен рактер. Смнфайиерите дей
ствували с автомобили. Те са разрушили те
леграфните и телофоиии линии. Отвиехли на
силствено много атгличзнн, измежду, конто 
се намират и видни личност. Тези отвлича 
ния са станали причина на истински сраже
ния, в които сз паднали мтого убит» и ра
нени.

I Д-иои.1 на Управител.:!!ч я Промрятелния Сжаетя: 
2. Преглеялаяе н озобряяля, п-хияигг* сметки ча к>

теклата 1921 година ; -/»
3 Ос - оживане от отговорност Управятедмга м Прв- 

аеригещнч Омети за* 1921 годяма в
4. Гласуване бюджет за 1922 годяма.
4а прав^участме в ежбраяяето, сжгласяо чл 17. от дру- 

жествсявя устав, акцяяте млн удосп верен ма ще се делови 
■ япужгег ената кантора в дмгяг** сж бра якето 
Ако-сжбранкето не се ежегод ма 26 февруарий то ще 

се отложи за 5 март т г. и сжгласяо II я III алинея от чл. 
19 <1л дружествения устав ежбраняето се счита за ммюно 
без да се гледа какво чясло акцяояеря ще 
н какжа клгитал ще аредставляват те. 

с Иуслар 1922 годяяа.

ща проязнесе првежда с която 
оеждя Акн.д Хя.чи.103 1и ст
рог доживотен гЖмничеи зат
вор (при смегчлощи вина а об
стоятелство) в 11 ч. я 45 м

участвуват в нега

I I Г. Ст. ваш. 
' 1 Р. х. ПопаПршстдпи Й ;окян.

■ Ташйолу пригоден за все- 
каква тжрговия. Споразу
мение при сжджржатсля 
в ресторант „Булевард*

» йъб— 1—3

НОВ ПРАГА, 0 ф:’в]|уа|«! й. Дин1гтра ка оч- 
ЩКПйй ь -ти зииви в свиатх а» слу
чай гоафдякта е зннГтр^тс. двете стра
на н« паме-них тжа игцрна рмаи. но ако 
един от тгд се ша-.ке пеш-нотатнтво

Управягедея Сжяет:

БАЛАНС
АКТМ1 еаавчеи аа 31 деяаявря 1921 гад. ■ двав

«♦*- к»еа
П**ртфенл
Прспестирлга зммг 
; ■•рстелирля рдлмххч
«-АД-.-5ИК К.Ч
Сяле^тш ремоет><

мм *1| Капитал
5в».Ц
>94*)

4М'80| Ьезсрочия 
12ЯМ —3 Лшви за 1972 гад.

ив» зеят м *. г

прпаирняи. I» и вях ип» га щ,- д» уВвт. 
_ 1кби ш-нчв.1 е,«“дг:к.. и ).1к !енне па а«н-

(МВИШП ОРПЦЮв Н'-г“,; *• >!•»* ст» •1ча«иа «т «ииута
ЯН | Д,

4^ ! А

Г<
1Г2

ммяда опитен яорсспондект
Спрамд редакцията

•и»Х( —
оаржжкмЮ7-Л-Я 3 ф.ару.-рт. З-К Арбайтер Ц>.й- 

! тУ*г П:.ави са* ии.а :пит .1.иом-иразкрития 
1 з . мисиста иа Радей а 5 рпин. Според то

зи а к Сжв. си т.» ирлиителгтзо 
време преди Ко фер. а Кин е предложило 
*а гер и правителство дл се започнат пре- 
говоря 33 обща попити а иа Герман ш и 
Ру.ия го от.о исиие иа сагпашението. бир 
линскот пр ла-т. лст . о г,рии 4 прц дложе-
ИИ^ТО - - -

49460-Чуждя Бави - вредил ифи 
Дпвяаеят ч |ЧД го»

В1Ш4 й"Обява.
19 Изгубено р ср« ч со
стао Л» Ю ог 15 ф>руд,.» 1<#20
год., из 1адечо ог Кр<лвтяо. 
Акционерно Дво .Д свер се- — 
с. Руслар, В?ряезс п из « то 
иа няс1сд'-«ици-е ц* Сегзрф-м 
Пешев иа с .Сгр^шим.-рон 
Варнеьсио. иа еуяа 3800 л; л. 
Молим да се 
905- 1—1

Ш

Сжстаяи.1 —Счегоаодятед: Иа.СВЯЯ€1 идаестио
Нром Сак,:

1|яЬЮ1
К1

Упр*р. Сазег: IГ. й. ЙВ1____ 1г
,.^*ТКА ..ПЕЧАЛБИ ц ЗАГУБИ“

А* ДАВД иа Ц( |||а |Ц|

9*1

ДА

! !:аи'л “4 с-\ маиитг 
мадешрскщ р».<хт>]я 

-лят» иа жЛож. |д- 
ипримача-.

.4 «,4 Ш *1»паг1тгтт. 
'* вСЛГГА. Я птояогчче

а т-смоасчото моето изплатило в 
ь Р1ЙИ с»р РаА*л с тайна мисия. Повече 
от 1 лесгч г ад.к пг оив вал в Германия м 
много че..о посещав .п «то иа вмншните 
рдбзт.-. е .т;;«зиа той х дип в Чехославмя 
детз с аодм прего* ри с 4рав темст^ото! 
ГТ Ж°Л“ с -40 и а окулир нит ог фран 
цуямте оолйсти и ?од»л «р го .орм с фраа- 
^«-те я« Успя.,.ця. Т б,Хулт?™!.
104 и и л п л. лно смглаеме с терм
пра.ит стоРеле о бито цото в кщП' 
е Г- .а Г р ания и Сжв. ^уси, да защища- 
н*т е , «и .и тези „ред .и^х « 
нето горма -с :.-сим . к^номимесии

177914Т4ЕГ'70»! -счита I.» палил о 
Д во .Доверя'

О штт. • "*Ф-

Ж1
^15ТЖРСЙ СЕ I >» шж| 

I Р»5Я» м * ем-• *р«т* 
Ч* Л»ТС«|

1ТТ»»Г
По**;.ца ■' 
ар;

1Ь»о
Л?«»щ и

ааюеаедна жена, или госпожи
ца, за да гледа едно мал
ко дете.да бали

*.’ИН 4а П4П.

29ВЯ66|одр
1бф1

ШП м IИI«КА Г* «»•• типопитна
и сериозна и да владей 
гржини или френски. Изи 
еква се добра лрепо^жка
и свидетелство

>п» ял Л«ХЯЯ ЮГ 30
1ПЦ4С*4п; ( п« 

«теш, п сят* 
Мм -*6Г‘»>1, а*--и с«

’ ■« I®?? -ТЯ-1
-* 2-’ г; устав* 

4» «Ж1.КТА 
•-•Я!*Г рч

ца

Г432сяпюива
сжюз.

•?»>»• I >

Справка в фрам- иачг.к, ^цуското консулство В 
фада.

-,;»‘1-1'У‘1;>:1Ц. В-8 ,Так- ^ Л»-
) а.1 >и .«-ж г.шд в Архгнаа. 

ДГЦ -0-1г »1, ,
•бациш ч. вл,,. 

Жгш м
'П УСТ*Г4 
*МИР ««•/ 7ОПП0

** ц Д|НП1ц ДН)»ЯТПРОДАВА СЕ 127тМ<?
•однтед: 1д Ъвм.с*ст.X; 1111Д I ц т

* Ч.ск- Л»ло,ох»ттп: Г В. И». ** С' ДОКЛАД
па ярч^еоителння сжват на пи--

3 0 за л,‘ °,и»° годмшво ежбрвмяе
/ основа Акционери.

««. 1‘тхи

ктиги. ° " ' ':'яо “змстев, от дрУ*гет»«

сг-мяват Т*' Вш “ "Р*д'
".я сжяет » к,..тр-д„о»еГ«,»Г“!иР"0еТ: “С Ирвав^*- 

6 Р»™? 28 Я.4“р°ГЖ” 0Г«Т* >921 ГО.
_ I X. Костив—в
Проирвтехм ехнт: | Д. Пхмов 

I А. Лтспоз.

чист пчелен мел на едро. 
Вмзползувайтс У&И1Й18 ВДИ ВАЛКО.се по с/ ^-
чай настжпване Великде 
ските пости. Споразумение 
.Варнен, Поща-. 880 2 3

На 7 т. г.

елмр и дребен аобнгжк. без а. 
убити. На горн.то йгта се немия п. бждат
ржл*р варненските ловци мзйоРр Иванко10 Са‘ 
председател на ловкото дружест^, н Со1<®чеа- 
аич. Иван Хр. Нстараж'тевРм ГеГо уНикола Хол'- 
ито е било ежобщено мястото ЛвВИЧ На к°-
вена една кобила с

м^жду глутнииа

Едаоетажна КМЩД
се продава находяша се на 
ул .Перник» И Калжр- 
баба. Споразумение при Д. 
Шварц. шапкар —Варна

«74—3—3 кждето е била 
кончето си. Сж щата уда-

вечер те
>ч.


