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П©11Ш = Трифон Ников =
не ше приема на имения си ден. 14 т. м.

Съобщение
Бившия служащ в магазина ии Вино Ди

митров нема нищо общо с нас. всемжде иж- 
дето се яви да действа от име ■ веЬ121. ЕЖЕД1ЕВЕ1 ИВМШ1М1Е1 ВЕСТНИК .шт т!Ж1 V т. наша сметка е измама и ие поемаме I

м ни голям 1Я0 лем; кжв ангажимент.вяямяя | го 1-50
прястдвски ;ю 1 ден ча луш. х

ля. квадратен см.; за 3 месеш 80 леяя.
Миши .Ввилет* ул. А »У» М *

ПОЛОЖЕНИЕТО. ГХРОПИКАМЕЖДУНАРОДЕН 

ПРАЖСКИ МОСТРЕН 

ПАНАИР

(Телеграфни и телефонни еж общения)
Понятие им да смфн.

СОФИЯ, 12 февруарий. Вчера правнтел-
ама до в син

че вашия крият а Трай*® Та-
■ев «лея от Вар).. Пмя|И.ството отправи

околийски
окржжиа те^--------------

» Царството да д-ао ще се венчее диес • А 
часа са. обед с самля1 
г-ца Сул-аяка Дааиаядяеп чяе- 
ича иа сащого д во Ще «•- 
аауяа г-а Б. Мете® 
тел иа дружеството.

Г-н Тряйк® е проааигаасея а® 
бжл:арсп паяпаоя от

сабор яа I август 1 ИА

кн началници в 
разгласят ведиага всред населението след
ното; Сжгяашението е реши 
жат- изплащанията и а бжлгарските джлго-
ве по репарациите за адии срок от 3 години.

ло да се отло-

■ ОТ 12 ДО 19 МДРТ 1922.

В Прашеният панаир дава в об- 
Н щи черти прегледна нартина на 
Щ чеснословенсното производство 
Н ноето обеяа три четврти от об-
■ щото производство на бившата 
В Австро-Унгарска монархия, което 
В най-ясно личи от следното сжпо- 
Я ставяне на изброяваните инду&С; 
В риялни производства в проценти:
I 1. Захар 92%

В 2. Пиво 65%
■ 3. Слад 87%
В 4. Хранителни продукти 69°,
В 9. Химикали 75%
В б. Металическа индустрия 65% 
В 7 Стжкпо 95%
В • 8. Порцелан 100%
В 9. а) памук 75%
В в) вжлиа 80%
В с) юта 90%
В 10. Кожарска индустрия 75%
В 11) Ржкавиии 90" „
В 12) Обуша 75°,
В 13) Книжна индустрия 65%

ПАРИЖ, 10 февруарий. Сжобш 
от Атина: генерал Дусманиббйл успел 
да сключи гржцко-ромжнеки сжюз 
през време на последното си пребива
не в Букурещ.

ават
)Д1<

Дружбата м чехобждгяр-

«ИЖ яя II Фяяруяря я II
часа пр. аби я ломещеяает® 
не Девическа гя

ПАРИЖ. 10 февруарий. Френския ме
морандум • бия аржчеи а Лондон преди 
▼рн дни н е бил обнародван в английските 
в-яи. Той ежджржа в точни. Франция би 
аогяе да се вмджрми да отиде в Генуа, 
аио сжветсиото правителство ие приеае 
предлож.

ирисите проеито ириамиаи • 
яабяраие на Кн 1§ТЯ.

Дяев проф. Паадаяея ще
гояоря от наето 4} ж-м аП. 
Славейко#* яя тем “ 
честното ня Лермоятоя“ ■ е*-

.Тиор-
е, условия прокареии я рею- 
ботеии в Кан.

В Геиуч нетреб 
разисквай. сжщестаующите договори.

В Русин саао режима иа калитолации- 
те аюже да осжществи аачитаиието иа чуж 
дите интереси, до като се ежваде една ио-

лон. и. а. гиинани
ва да се подлагат иа Нммр* Си. Сиаил МИ «ум

"7“
риеш номаги, — .Са. А
ми Нисш*.

(ммдмем-, амаци
11 жени а е. Круаоио, Вар
ненско устрийаа т/кимивти нож

аа законна камара.
Специални конвенции ще могат да бж- 

дат сключвани между джржавите или гру
па от джржави ва гарантирана иа саоита 
териториална целост.

Ва всичко това необходим е срок от три 
месеца, спад който срок Фраицик е сжгла- 
сиа да со свика конференцията в Генуа.

ПАРИЖ, 10 февруарий. Следствие 
мжчнотинте да се постигне споразу
мение между демократи и популисти 
г. Орландо отказа да ежетави новия 
кабинет поради това положението се

яяжна
курежг ще се отгряе и 11-Й 
тото я ще яроджлжя до 00-0 
с. и. Том е трепя тяш куц 
който урежда Катедрата. Н” 
зултятяте от НАряят® два яур» 
са ся отлична.

ммсклаа катедра

дустриалва кяжяря открявя гря 
месечен 
курс яя мвяятчяя.

Бюлетин 1А я. яиуаря е т- 
дяла Вяриеиската Зеведедся®
Катедра. Според с&щдя д® 
сега нс са констатяраая та
мржзвапе яа замийте посеяя я
повреди на довята ■ овощните 
градини. Само ячедарстяот® 
преживява тежка крмм. Чяс- 
лото какошерите до яя яр®> 
лет ще намалее твдрдя чуаог- 
■ителио.

ибщео5раавват®®®я

Облаги за посетителите на 
Прашения Панаир.

I Намаяеиие еже 33*, на цените иа 
билетите по всичките линии иа 
ческослоаеисиите джржавии же- 

I. Специални треиове от

доста усложни

ПАРИЖ, 10 февруарий. Сжобщават от 
Вашингтон, че целия американски печат по
среща с единодушно удобрение становището 
на г. Поанкаре за участието на сжветсиото 
правителство на конференцията в Генуа.

ПАРИЖ, 9 февруари. Сжобщават от Ло
ндон : Сжветжт иа тредюниоиистите в Нови 
Гал рошил да се прие ж е дини кжм москов
ския интернационал.

ПРРИЖ, 10 февруарий. Сжобщават от 
Виена: вестниците посрещат с живо задовол

ство новината с която се ежобщава, че Фраи 
ция и Инглия ще отпуснат кредит за спира
не падането на кроната. Винер Рпгемайне 
Цайтунг заявява, че отпускането на този кре 
дит се джлжи предимно на влиянието на 
Поанкаре.

ПАРИЖ, 10 февруари. Сжобщават от Ло 
ндои: фраицуската йота с която се иска о- 
тлагаие конференцията в Генуа аа спад 3 
месеца а придаат иа неприязнени копанта 
ряи от «тракана иибороиипк и рабо

странство.
2. Чуждите посетители иа паиаира

безплат-имат иа разположение 
по преаодчици и есперантисти.

8. квартирното бюро при Пражскня 
панаир се грижи, по поискване, 
аа квартири в хотели и частни 
ИЛИЦИ

4. Намаление еже 73*. иа таксите яа

БОРСА
клмьио сключени зделив

Софи». 11 Фваруаря 1ЯЮ ги®

—!-Швейцария . 
Ню-йорк 
Лондон ■ 
Париж . 
Италия . .
Цариград 
Ромжьяч 
Германия 
Прага 
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Б.-Пеща 
Белгия . .
Югославия. . 
Канада . .
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..ВАРНЕНСКА «НШ»“• %%м ПО Трв1 ■жп-
МС. Тжрчия *иеиа *• ОТСТЖЛИ пито под. 
мая от Тракия, аащото 
иоои бежанци ще 
Горция и лце искат преора 

Гржщмте аойом им б

печат. Консер 
гла- 
Ита-

мяаиия печат. Консервативния 
ааит а»ия печат поджржа френското 
дище за отлагане на конфиренциата. 
пиянския печат костаитнра, че Франц, нега 
за конференцията а Генуа ииаав цоп **“ 
Подготвят сжюзницмте за омаза подобна ко
нференции.

ПАРИЖ, 10 февруар. Сжобщгваг от Вие- 
Тукашния университет е затворен до но

ва заповед.

приших с интересна и орги 
ЦИП програма.

Ог името на кооперация
АМ

>ху л
N РЛС 
1Т •

мат
,1ро*д‘ съ вхдмеии плкавв 
до гражданите,
последните да присъсгвуват на 
водосвет* '.утринта н ги пр?

; която поканва
метМ1
1Т-ДИПЛ01Ч||е

дуоре кдава за реда прс.з гфеме 
веселието. Който в весело на- 

по гла-

1К щеI©«1С1
►ТО

строеиис ударч лозар 
■ата. плаша 100 лева в ко >•

Нс\

| ЙЩТ 11 !Ш КИП I №.
мит

веративяата каса

В Западна Р.нроп; *жр- 
ддох големи сгудов-. В11ра- 
га студовете са д«сгв. *ллл 
до 2Г градус под нулата, 
в Момея—18. • Москна
—7Л Порадя тази причина 
коявинциялимте влакове ог 
неколко дим не са минали 
през Българка. Студ - сте н 
България аостии. а Ю 
градуса .мд нулата

ПАРИЖ, 10 февруари. Сжобиь<ват от 
Вашингтон, че Сжедин. щати са ре- 
шили да не взимат официално участие 
в конференцията в Генуа.

ПАРИЖ, 10 февруари. Сжобщават от 
Лондон: югослаеяисиото правителство в 
сжгл.-.сно да участвува в цивилната листа 
на баших ирал Кара, обаче ако части от 
сумите за издржжка иа бившия крал се раз- 
хижрли и вжрху другите заинтересувани 
джржави.

ПЯРИЖ, Ю февруарий. Сжобщавгг от 
Рим: Агенция Стефани ежобщава, че кралжт 
не е приел оставката на кабинета Г-н Боно- 
ли и неговите колеги ще се явят на 16 фев
руарий пред парламента.

ЦАРИГРАД, 10 февруари. Една официал
на телеграма ежобщава, че гжрцмте са кон
фискували между Айджн и Екаели злато иа 
стойност 40 милиона драхми, които били 
предназначени за Мустафа Кемаи Паша и 
били ежбраии от Смирма и околностите.

витлото т им Е1ШИ1 - И ПТ Ш
кшо мш иКншп н 1м.

Убиеца на двдо Майно. — Дям» Н «ров, Шх
КД то е ялбегав от Варна, се скатае ■ ЧИфа
иа о го го отишъл пря баща ся* в Кнляфвреяо, Тдрпомко 
Русенският търговец Яякп Тдакш, кове© лвхяяав Лмт са 
то бивш ечой слуга преди 6—7 то 
дйфарсво и при разговор узнал, че Ляно ще ходя в ^се 
Нв * топ», в греиа. и коЛг" е бял Танков, дохджда ■ Цн- 
мо. Пд-уиа! наедно до Русе. През дреме яа пжтуашвг • 
Двмо разправял иа бндшвя си гесоолар, че бял мрж 
в Варна загубил много одри и сегд идва в Руся да 
рабо а. Друго обаче, аям той в Русе. Тук е 
Мара и гой й обещал да дойде да я аядя Т 
чатленме, че Димо е яеспокоеи.

• КяI. го е
Снощно ю ап. щло напя 

деиве Преди тчко.-ко лни 
иа г В I соргкев . *рюв<п
в града ни е лисо чапла 
■ителж писмо да пригогни 
5 хиляди дева и и :«оши 
да ги предаде. Снощи се и 
вил един апаш а къщата му 
за да получа сумата, обаче 
бил посрещнат от зетя на 
г. Георгиев, запасен капи
тан с револвер а ръкв. А 
наша се опдашил хукнал да 
бега. аоследваяог внетрели 
■ в бегс1во;о си и гой ст
релял врлз капитана но пе- 

золгатн». Апаш > н т.ез- 
безследно в тжмнина а

а

й*У
е <

В Русе се уегвяомяа «а хамд Кг -МУ
работа на хрупал леи е дд июла вврмке конто
Търговската Банка Явява се там в вя тегля 690* 
0;ива пак яри Таикова говоря с него в към обяд
Ог гоя момеят Дамо изчеавд йосведм. Трета
от К лнфареао. кои го ка;о дру/др лл Ллмгг е 
Русе. и с когото Дамо е спал в хотела, вчера като 
в. Поща м варненското убийство се яаяяа я грод 
ноти в съобщава, че Дммо е в Русе. Птмщг АТИНА, 10 февуярм. В к То Фос печати 

еди* статия, която би могла да бжде тре
тирана като служаща иа неприятелската про 
паганда. В западна македонко а област. Е- 
нидже 13.1 рдар Перки Воден Корча сака 
звапо в статията мнозинството говори иа 
бжлгарски език. См що е и в щгонда Мако- 
Дония Серско и Драмско. Така положени
те след толкова 1 оди ни усилия и труд не 
можаха повеи да постигнат, тжй като грж- 
цкия езия не можа да св наложи, я Гдр* 
ция не можа да унищожи бжлгареммя език 
тмй както направи Германия а спмс и По* 
тдриигия.

По иататжк вестнимжт

от
крак. Поста вида се постове, по гаряте в трдгпввтта. ят 
до гоя момекг Димо не е открит.

Предполага се че той е огпъгувдл с вчерашния 
за към Горна-Оряховица. а възможно е, дя е явйягая ярд

Ог 7 Т. ■. иючмт Н3 1И 
тнге в юридическия флеу.гег 
ври софийския университет

6 пдр о българ 
ско д во в Афрнка в Буеиос 
Айрес на име Хр. Ботев.

На 8 Т0Г0 вечергз по у.1.
Нввп и Чевгене пазар изгу 
йвв г войнишки нож. Койг 
го е намерил да съобщи в Ри- 
верското Училище срещу от* 
дячво възнаграждение

1К

граница, понеже е имал редопев пазорт.
Варненските дежективи отяшле в Рус с задача Щ §& 

довят Мзрд Пооояд «ибоввимдтя ив Диме Н. ГТщварвщ 0а 
тора на убийството на дядо Минчо. Те пеерче доя# 0»1 
где го узнаха, че тя е в вечерияката яа •-• по ад и 
бе нямсрев4 гдм в приятно веселве Поламяга «е в«ЛЕедна весела танцувачка п помекд дя ршт* 
като ги зина* че се казад Мяра ГЬшом. гявйщ | щ ле
е арестувана в бе отведена а ареста.

Арестовачата е силно изплашена тказва н© с© ма- , яоетв
и се съойця, нянво т е мучало. Щ»

рвзпига, който и се направи Мара раздам
А» обичах Дамо злщото е много добър. Др кгм4к’ 

в Нарча помагах му в кръчмата, во грабеше
мш то ■ лицеата ие аозаол 
няя Дойдох а Русе на Богоамяше.

На предпазливите

ляга едно смегчеице на режима • Македо
ния, за да може този народ г.дто оста»© 
под гржцко владичество да има с©ок учи
лища и свободи, за да не разрушава отвж- 
тр© гръцката джржава.

Аьторжт иа статията

6. неа и ко зя да

ТЖРСИ СЕ зв ся
жеяя да оябвгя тедна жена. или госпожи- 

иа. за о« гледа едно мал
ко дете.да бжди 
и сериозна и да владей 
гржики или френски Изи 
еква се добра препоръка

завжршм с ми- 
смлта, че най-добре ще с« привмрж© този 
народ, ако се даде автономия на Македония.

въпроси, каква хора с в яддм©
отговора:

опитнз
кръчмата а а Димо тя 

В кръчмата яхваха 
ламата и още друга. Те често се 
бвяаха и главите.

кояярдяшите Млргото, Поватщ»вЦАРИГРАД, 10 февруари. Тракийските 
депутати в атинския парламент са решмли 
с един меморандум да искат чрез сжгла-

____ ___ ■ *Р*И' швискитс представители в Атина автоно-
чУгЦТ® консулство в мията на^Тракия.

караха в някога с©
и сридетелство

Справка Друг нячой да е ялаалт
— Изми» 3,30 М.И10»
— Ко* < то*?
— Ряин

•мм-
ЦДРИГт-АД, 10 февруарий. Слчобщаат 

, от Атина: гр ъцкия офиц. орган „Протьвуса“ 
пише Франция ие иска вече абдикациа- 
та но нр.-л Коис. ан ина Подобно искане 
би било б. ьемнепои и суетно. Гржцкия на- 
Рвд е езарза : еждбата си с своя крал, кой- 

1 нз Ь того 7о сд(тл|: ява символ на иемвмемдцкт ^ 
между Муса иоиституционнм свободч.

Франция не

*"тереееи старец, щом 
мата а стои прея пмкя де-\

Караше тн се той с иякого
— легато

! ЯЙ е в

ЧявПмш 1хи№щ«:
МбймДй впвтви кореспондент
С<|ВШ идикмгз

Ейуу:
ЙМ и^Ъосиния клуб една 
авиаторска значка Уиолн 
ш ее, който е намерил аз

повече стоеше в кръчмата, вамиярдж..иге п говореха яа парвте му. 
Димо гам ли бете:>
Дамо знаеше

защото беше и но то до#»р сторел 
ли и кржчм.та оръяшв.

имаше само едва цепеня©», с кряЩл

чг явдо Мияча
та* 1 о лбвчаше 

Имаше 
Не. Димо

у«ьжрзва турскофилстаото 
см с сегашното положение в Гжрцня, но 
тя изка да се унущплзат севжрекиа и ийой- 

» домсс* в редакцията сре «кня . о,,оаори и еа се предотвратят от ии 
ш* аобро аданаграждение | Ц«деити балканските джржави но на нея 

"* 1 1 *« *арв ват гржцко ромжи,’ ч
ержоск, споразумения.

Франция иска малкото сжгпхщсеие пл 
бжде играчка в ржцете и иска едно ержб- 
екс-бжлгарско об;;,имение, манто и окон
чателното потурчване на М. Авмя чрез при
нудителното унищожение на елинизщ.

Товз искаше Франция на г Бпнаи __ 
иска и франция на г. Поаикаре; коато'е об" 
вжраама с тайни договори с Камал Паша!

Гърция, която вв може д| понесе теъаа 
подигравка на Франция, ще прок»н 
едмосто*.* лчост. М|С се отм^ж© дж

ПФвеш*
К,к е КМ.Х1..ЛП

?*•>“« зза* Ммчо ? Т*УЧГ

?гржцко-
ча. .

ш». Дреитс ща беи. з «у*яки 
ч скразчи -т-ттзг г-

Г**Ю » би убат 3339 .Чапо. Оиме.
Д.мп. Мзра о гкар>а -- 
°«»р. и» >б»*ствозо

НЯМО учителка,
дру преподава уроии 
во фрехеки. а на чужден 
ии български език по ле- 

практич метода Спо 
рвзумение редакцията за

3—з

— Аз нщдо не
— И рлзпрщ* Мврл

дх има каковтв в дв с мввестяе м

шпкишнягповече

X
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ВИРН6НСК7Я Заложно Банка „Елдорадо“ гр.

П©11Ш »"■ Ц«р4орж й 40
Събирателното Д-во Заложни Банки ^лирш* 

в гр. Русе аири оше 8 души от гр. Русе, 3—ет-София 
и други 3—от Варна, оснявателн за лроебраауване 
на поменатата б 
ционерно. което

анкаот сжбирателно д*возна ак- 
шр се^нимава с отпущаме заеми 

срешу залог на стоки, разни вещи бижутерия и ар. 
с седалище гр. Русе и клонове: София и Варна.

Желаюшите най-късно до 20. то го яа еаюбщат 
устно или писмено до банката а гр. Русе, иато имат 
пред вид. че всеки един требва да внесе най-малко 
50,000 лева срешу записаните от” него акции. 
904-1-2 БАНКАТА.

е

5
ЩиЬШ. ЕЖЕДНЕВЕН ШОРКШОЯЕЯ ЯЕСТНИК Ринш шкм ь а

Обяйяемия I по 1-60 л
ппнставски по I ,сз яа дума

т за еляа голина ',30 тена; 
100 лева; за 3 месена 60 лев*. лв. чв*7р*1еч см.за 6 месела

= Трифон Ников = телство тряба да признае и допусне- ча- 
Л' говори, банковия кредит, сво

бода в производството, свободен труд и 
частната собственост да бъде възстано
вена. Без тези 
капитали не могат да влезЪт в Русия.

БУКУРЕЩ, 12 февруарий. Новото ро- 
мжмско правителство е изработило своята 
ииоиомичесма програмка: пална свобода иа 
ажтрешиата тжрговия, премахване режи
ма иа асичии позволителни за внос. Таиива 
позволителни ще се издават само чреа жи
тницата. Премахва се джржаеиото вмеша
телство а търговските операции,

ПНРИЖ, 11 февруарий. Сжобщават от 
Лондон: Л. Лорж .смета, че отеглянето на 
гржцните войски от Смирна се обявява една 
необходимост. Тъй като населението на този 
град в големото сн мнозинство е цристиан- 
ско там ще требва да се установи един ре
жим, иойто да осигури напълно покровител
ството на малцинствата.

ПАРИЖ, Ю февруари. Сжобщават от 
Вашингтон: шефа иа фраицуаиата делега
ция по обезоржжаяаието г. Саро, е бил 
приет в четажртжк от председателя иа Ща
тите г. Хардииг, след иоето са се сбогували 
официално.

ПАРИЖ, 11 февруари. Французкото 
правителство съобщи нотата относно 
конференцията в Генуа на всички сж- 
юзнн правителства, включително и то
ва на Германия и на Съветска Русия.

ПАРИЖ 11 феар. Сжобщават от Цари
град, че за да са вжзстаиовн престижа иа 
Султана и Хали-фатжт между цариград
ското и ангорското правителства е необхо
димо да се постигие едно споразумение 
и преди всичко да се осигури териториеп- 
иата целост иа Турция. Турските граници 
треба да бждат отдалечени зад Одрин, аа 
да се осигури беаопасиоста иа Цариград 
иато турска столица.

РИМ, 11 февруарий. Днес ще стане 
тържественото коронясване на Папа Пий 
XI. След церемонията Папата ще благо- 
аюни народа от вънкашната ложа на 
„Св Петър".

в
ПАРИЖ, 11 февруарий. Сжобщават от 

Лондон: Л. Жорж раагледал фраицуаиата 
йота и бип иа мнение, че аио Италия 
ие споделя фраиц. мнение за отлагане кон
ференцията в Генуа, то требва да се сжс- 
тои. Английското правителство ие ще се 
противопостави ие отлагане конференциите 
за един иратжк срок.

АТИНА Ю феер. Туй се смета, Л. Жорж 
ще лодджржа ма конференциите в Геиуа 
Гжрция относно иейиите претенции вжрху 
Тракия. Аигляя няма иииаижв интерес да 
вжзстаиовяаа наново французкото влияние 
вжрху една автономна Траиии, които ще 
бжде мост иа бжлгарсиите аспирации ижм 
Бело море.

ЦАРИГРАД, 11 февруари. Сжобщавт ет 
Дтмиа: положението туй се смете за тажр-

стните
не ше приема на имения си ден, 14 т. м.

■ средата „а а. влрт ще 
се сяйере а Генуа аоаферее- 
цяе • коате ще ааеват учис-

условия никакви чуждипишем I шмш тини ши
1мпин 1-м. Кшт.п-12,000,000-ИК» юопи нпти.
Цеггр СОФИИ уд- Леге 2 Кми ВАРНА уд. Цариградска 21 

* 1СН01АИА ОТ

ВАИСА СОММЕРС1А1.Е 1Т А 1.1 АГ1А

тис делегати от каяка евро
пейски държави.

Лори а Сжвстекд Русак е
приела поканата и
свои делддата които ще «рм-Нщт шщ пи. 17ММ.8Мшщ пи. миши ежегвумт на коифероацаааа.Цяятрая» МИЛАНО. Им.моме. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, Според едно меришяо слоб- 
вкеиме в Ангорското прааатед- # 
Стло действува м да бждат

ИЮЙОРН, ОО ■ яряачяяая. гр.жо.. ма Ига

г Ьш ИяигоШ ШШм
ягая, Брааяяня, НояумФяа, 
Фрейма, Чвъявяяяяя, Чн- 
щяягя я яончня ААвяаи.

гямя, *• 
игаряя,

■ Аяатаяа, Армян 
"•»* П*«аяяя, » 
яя, Шаимраа |

допусната аегомте 
ежвещдяавта.

.V »
Дневаая ред аа йомфгщцлн

друга тхргокха дитмегги 
Бай: ария ■ чужбина

МВАРШ1А ВС
циага е:яа яаА-яаня«ня рвяяаая, мат«1 иаиаране средства а
повдигането аа шааошиасвотоИваагярмг н яховтарбяе яд помак ■

■

баагосжсгоааое аа Еароов.
Свакаааето яа к« _ 

та а Генуа е едва кратка ооа-

Пясмеаан и телегрефкчесжя прешдя 
Иинис дреднтяя писма

по КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ пи « 
Ядом и. СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с 6* 
Отвил"з стосом служба

спорцдуиемйГ 
’, гидията мхм ^
редятя вариантна « ар пред кжл аслиюсота аодрот-домтмеягя. «

I «ея ■ чудиш аалутя •орааае аа света. Зшдотф т-\яададам чамааа ераяу Лтаяяя мо ако се премахне 1
5 -§яяятяяа •*« яраянааФвтяя ческата криза коато ТАЯ кя-_

«* ирана, ■ 1о4штип
я пиоедняя, мае и саПОЛОЖЕНИЕТО. а говора аа траен мяр 
длржаваге.

Кодвото обача я 
да е ад «ата аа--

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия) м
ПАРИЖ. 11 февруари. Сжобщават от 

Цариград: според получените туй сведения 
големи бунтове са избухнали всред гржц- 
ката армиа а Мала Азия. Голема част от 
войниците са избили своите офицери. Даа- 

били взети в плен от разбуи-

яадоаштелао да се 
аезчп едн тастдязо разра 
ИПИ м ГДДП31 боден из
род, НС* ма «радееха аз

тс

резултата.ма геиерали 
туаалите са части и отвлечени в ллаиииите. 
Положението иа гржцните офицери било 
уяжрде застрашено, особеио иа .тези, които 
се намирали по фроита Дфиои Кара Хисар. 
Гржцкиа генерален щаб ведно е гпавиоко- 
маидующия са взели енергични мерни за 
потушаването на бунтовете. Битовете били 
организирани от прмажрженици на Венизе- 
лоса. Атинското правителство е силно раз
тревожено от избухналите иа фроита бун
тове. То «мета. че това е едно предател-

ВоАаата коато е
икояомачеага всачка иувна
е арачваяда едед себе а ■
разкапваното аа__________
м а елгдшдеяяя. И том •

ските еятереси яа ата джр* 
жавл диктуват а ■одвтичвегя»
те форма а приацаяа аа ув>
орааляющвте фактора, я

АА ЯЯ
ммк.з ао вечество в едни момент, когато вжпроса аа мм- 

; ра предстои да бжде разгледай от ваиите- 
' ресованите страни. —

Д01
в до пера съюзят 

Лостатачао е да ес
ПЯ РИЖ, 11 февруарий. Сжобщават от 

Ряд, че Московския кодисарият на външни
те работи изработил един общ план за из-

с седалище Пра- 
е взело

ддяат
почакат нужда т
в Ахгдва. за да аа

цаа, ненсдсти на чоаго |уе-■жршване на пропагандата 
г«. Чехословашкото правителство 
енергични мерки, за да предотврати подго
товката на разни крайни руски делегати, йо

да изберат Прага за център на

Пана аамаа
>.аа ДЗУ-

а ватова за у*, 
от тяв аа Вуааа. а - 

а» дарва
.—> I---------:

ри кямтяо 1тту,.Г<

га
Р«*
ТОЙ «

ито искат 
тс|мата пропаганда.

ПАРИЖ 10 февр. Тук се откри кон 
ррееа на представителите на чуждите 
дружества, кредитори на Русия. Конгре
са е взел резолюция, която ше бъде 
връчена на посланишката конференция 
и съдържа следните точ;<и: рреустрой 
ството на Русин не може да стане без 

инициатива Сжветссото прави

трябва «а адпддаит загубата
от войната.

От аругз сгуша

ао сигурно от том аа фрав-
I. вода

аа. Теза а ри вруп

зжоВпг «рааатаасютг. раао-частната
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т.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

т*нн паря. Решеяо кдмх, за. 
10ворнжмте започват да раз- 
учват разположението в кржч- 
мата, двора и омолвосга. За 
то зя цел те еж додала некол
ко пжти двама Щ, двама.

На 12 Ноември м. г. сжг 
гласно изработеамя план, два
ма заминават с влака за Хе- 
бедже. а остаямите четярма 
тржгват пешком по лвяшгга, 
с разчот да бждат нжм 6—§ 
часа в Гебедже. Всички се сж- 

■ ое от

преди войната. Ат. Н«рие«* «М който работя а в
пияцата.

Лв серноамо «следствие станалите бунтове 
- Аа фронта. Правителството на Гуиарис сие- 

та, че е Атина има организация на веннзе- 
и-;ЯМСТНТВ, която дирижира «жбитнята туй и 
.1 на фронта. Чуждите представители са иа- 
. правили енергични постжпни пред прави

телството да престане да преследва невин
ни хора, политически противници на Гуиарис.

ш След свжршгка на войната пржв Никола Железов сви-
Следва.ка ежбранне в Провадия против подежднмнте.

Кюнци ден I Перущица.сг

СОФИЯ, 12 февруарий. Миналата не
деля 5 февруарий е бил за Перущенци 
фатален ден. В него ден са станали по
вече от десетина сватби. Под влиянието 
на прочутото перущенско вино група 
младежи обикалят селото с песни и по
сещавали сватба след сватба. Една група 
от 6 души кжм 11 часа вечерта срещна
ла нощните селски пазачи, с които раз
менила на шега неколко подметания. 
Обаче стражата се счела за обидена и 
сериозно се спречква с речената компа
ния. Един от нощните пазачи вдигнал 
карабината си, дал два вистрела, като 
поваля мжртав младежа Георги Констан
тинов. Настъпва суматоха. Неизвестно 
от кого били дадени още неколко бист
рела и паднали тежко ранени Иван Цвет
ков и Каймаков. Падналите тежко ране
ни ведно с починалия били откарани 
Зжрзо в пловдивската болнгча. Наредено 
е следствие.

К

.делото по чд. 4 прот. Велю Неделков и др.
(Ироажлжсвие заседанието !0 гого сутринта

Разпита на св. Продан Николов. На зададения вжорос 
„ о|. председателя какво знае по това дело отговаря, че само

Яе обвинението ва В. Нсделков знае. Имах една партида 
угоени свинн, които исках да продам в Варна. Помолих и 
Велю Неделков да ми намери купувач в София срещу ко-

бярат на ж...я, 
правят за кржчмята, която ае-
че е бяла затворена, а бай
Ангел ся гледал дневната ска. 
Разбойниците по*лот*ат ка ара 
тата а ежджржатедя не подо
зирайки нищо отяррц|. вратата. 
Трима отрлзбойднцда влязат

мисиона. Той ми намери такав по 2 лв. и 60 ст. кгр. сре
щу 15 ст. комисиона на кгр. Имах н други 600 свини, 
която продадох на кумитега по реквизиционен начнг Закуп- 
вах и зжрнеяи храни, особнно боб, кой;о продавах на рек
визиционната комисия. Всдкжж не ми стигнаха пари за един 
два вагона боб. Помелия В. Неделков да ми даде 20 — 30 
хиляди лв. в заем. Даде ми 20 хиляди лева. Закупих 6 
вагона боб, кой го се заджржа, понеже реквизиционната ко- 
мосия нс го прие. Тя реквизираше боб, само когаго имаше 
ивреждание. Имало г случая, когаго 1жрговцИгс са могли 

.-'да реквизират по скоро боба им. Помолих В. Неделков да 
го продаде в София. Продаде го на един ,евреин. Ог тая 
сделка остана само 14110 лева печалба от които 600 лв. 
дадох Неделку. .Каде е изнесен боба неЗная. Изнасяха и 

, 1 други тжрговци боб.,'Имаше дии, когаго иа борсата идваха 
по 50—60 кола боб. Освен нас имаше и

в кржчмата с ндсоченя ш 
кржчмара револвери в му $а- 
поведват да ся. вдигне,ржцетг 

Един от останалите, маза • 
стаята на кржчмара где то сва
рва жена му сама, а вцрху ма
сата оково ТОЙО 15ГР лева.
произходящи Продажба ■ 
дюкяна. Другите двама 
аят пя двете врата

През време когатр ^равбой- 
няците биле в кржчмата. де- 
вожднт две малки деф(тур*е- 
та) дл^копуиат нещр. * Павава 
гв пуска в кржчмата»' децата 
■иизит, раабоДквште п отае-

аста-

I , други гжрговаи 
от София Не сме давали по вече от 80 лв на 5 крини. 

м Реквиз. комисия не купуьайе по схжпо от МС лева 100-те 
килограма. За вжлна и захар нищо незнан. Купих от В. 
Неделков само 2 кгр. сода каустик по 14 лв. кгр. 
негоао отегжтегвне. Познавам В. Ноделкои като норкджчен 
човек. Имаше преди войната содо-лимоиадова фабрика н

и то в
ждат в едно кнше 
мата ■ нм заповедвлт да сто
ят таи оез дд правяг какжктФ 
и да било шум.

След като обискирали кржч- 
маря и разтжрашувалк кржч. 
мата разбойниците му зляов. 
да гм заведе в стаята! ек, ве. 
що което той сторилжедаага

•Ч» Ч“4

Горения старец за злато.работеше.
Разпита на Св. Косза Кулеков.
Свидетеля влиза много смутен. На вжпросите на пред- 

седатоля не можа да отговори напрано, понеже заекваше. 
Г-н Председателя му даде всичката вазможиост при разпита 
да се успокои и след това му цаправи нужднага бележка.

На зададените вжроси свидетеля отговаря. На 16 
1117 год. бех уволнен ог войската и сганах деловодител 
ва Провадийския кумитег Запознах се с представителя на 
една текстилна фабрика, който ми каза, че имат нужда от 
•0 хиляди кгр. вжлна. Поисках

Седем души оеждеяи иа доживотен аатаор
Пловдивския военен ежд е оеждил на доживотен зат

вор разбойниците Иван Георгиев, Видул Недков, Недко 
Финшев, Трифон и Никола Рогачеви, Чано Станев и Юр- 
дан Тодоров. През това лето тази разбойническа бямцд м.
паднала жителя на с. Хисар Кюселере. Карловска _____ '
дядо Тодор Поп Иванов с цел да го обере. Равбойниците 
влезли в кжщата му и му заявили че идат от, 40 часа да
леч, за да му вземат всичките

юли

околвя

я дя го заплашват с убийство. 
Последна ггв моля да му по- 
щадат живота в км 
всичко каквото искат РаабоЙ 
ншштс

представителството срещу 
коивсвова но той ае се сжг ласа, .ча.о каза че Велю Недсл- 
коа бял представи!ел на всичките фабрики в тоя район и 
вжзможяо е нещо да попречи при приемане платовете 
, Чувах че подеждимите усвоявали добягжк 

лв ва комитета.

пари заедно с трите кила 
че той притежавал. Стареца дал 

лева. конто имал и заявил ва разбойниците 
че немз никакво злато, обаче последните почнали да го яа 

1 ялото с острите ся ножове, ка
то режат кжс по кжс. Когато и 

това не помогнало немилостивите разбойници 
та на дядо Тодора с газ 
гова не помогнало. Той

злато, които те знаяли. 
10,000 книжни

го оджраваг н му за 
поведват да < ижлчл, а тв тржг 
мт ■ се качват ■ Д* 
влизат ■ стаята | "
дело

и продава- тезаваг. да го дупчат по 
то го заплашвали, че ще ~ Л“ ■

яа ицщ е 
Аядоя. Димитров, вбаче 

преа това време той равбрал. 
че тук има наладен‘не%т зло 

| побжрзал да ^бяга яз 
задната врата на кжщата. оба
че едва

Когато бех в кумитега научих че, Велю Недолков ис
кал разрешение да изнесе 10 вагона боб за Германския 
червен кржет кс:то му е дадено.

Веднжж Добри ХрнстОв ми се оплака, че иа него не- 
&1ЛО разрешено да достави за содолимонаденага си фабри
ка захар. Поискал ог В. Неделков но тон му поискал ви 
сока цена. Казах му да се сжгласи и кшаю к приема да 
ил предупреди аз ще се явя и ще гурн* ржка 1м нея. Това 
ве стана аащото било узнато.

Фабриката на Д Христов пресгана да работи. Авренс- 
кя ми каза че поискал ог Неделков

залели крака- 
и започнали да ги горят, но и 

нищо не казвал и най-после, след 
в безсжзнаяие. разбойниците го ос- 

полумлргав и напуснали кжщата мт 
13 сжщага

каго паднал ог мжки 
та вили дей. и

нощ разбойниците, които охранявали кжща
та на дядо Тодора заловили иннуващите край вея двама 

рагя жлкови обралиги. вжрзалн ги и ги остаияли на пжтя. 
ргд полицията равбойниците се признали, обаче пред

еждз отказали. ^
За това

излезел вжн от кж 
Щата, пазящия там разбойник0 
стреля вжрху муц^грметаи 
да се спре, след което му на
нася един силен удар • гла
вата с тжпо орждяе, ат които 
удар дедо Аидон пада мжр- 
тав на земята.

Разбойниците

захар за своите друга
ря яо като видел много, поискал и взел 2 чов-ла.

Зная че комитета
им лресгжлЛение ежджт ги оежди 

Тен Затвор, обаче според новия закон, който
престжплеиия наказанието е с*жрт.

м ДОЖИЙО
тия дни щереквизира от В. Неделков 

помня.
ва,>ели. влезе в сила, за подобнияо толко ■ на каква ценз не

Чуми 01 селяните, че Стоян Дикои 
ст. ка стоте кгр. наем за магазмите 

, и* став ил елнежк на 20 или 30 хнляпи
яо не помня от него ли бдше подписан иди от фирмата 

Бащата на Нафгали Юсеф имаше добро положение

вземал по 30 
си. Веднжж Дяков пред 
левз да ми се изплати ХРОНИКА.

които цуля 
изстрела напущат бдрзо кж
щата и взбегват кжм воляна- 
тв горе на височината гдети 
« требвало да се ежбержт 
според щредварятелир!
Ссед това отиват в е, Стря- 
шеинрово гдето вя .^жзделвля 
парите

^Четирма от тех вече ся а- 
Рвстувани, а оо аналите двама

Концерт даде вчера клона 
|на “Уникалния сжюз в града 
ин В военния клуб. Заажпена 
бе исключитеаио

голямите усили 
новия

положени от 
директор на тукашния 

окржясен З.твор, и
енергичен наш 
Петр I еоргиев 
коло том убйство биде 
булене

ц интересите на Англия 
'т* Франция. Дали ще се

ШИЯ.методи на ежвременчого бор- 
жуазно общесгв . 
гивите ш

СА! -
«яреспек- 

по 10жиге.1ииге р«. 
вултатм о: конференция .а в
Гепуа са много 
би ще сс

< лвеувят тия различия 
♦»н е много сжциителио, защото 

’ * **■*. като 3 години от
войната те са се 

Освея това

музика ка 
великия руски композитор Чай- 
ковс и. Изяжлнеца бе 
чутата му .4812 год.- 

Концертжт бе едно 
музикално тжржество.

това
сщгражданин г.

мистерията ои иро-
матви. Може 

намери палиативна 
средна линия - за разрешението 
на стопанската криза в Европа. 

Но какво

раз-
н онзи ден полицията 

т> ря рлка на разбойниците, ко
нто не обезпокоявани 
го се

изострили.
се преследват о^. .полицията.има ред други 

^ ' к«яроси от жизнен характер 
и ясичия джржавн които ще 

участвуват г конференцията 
която требва да се разрешат. 
Теав вжпроск

пйл хюяикват от наложените
сяляи мирни условия. Пжк ка- 

^ ,тв « има предвид
,ека Рус**, ако тя е последова- 
телка яа комунистическите н- 

'■У1**■*П"И«У« принципи, щенас- 
да с« „пенят »орв„„0

стшниасите и яолнтическнтс

редко

запявахаОТ НИКО-
разхождаха свободно, 

престжиление е из- 
ВАршено така. Шес души раз
бойници 
убийството

Ошо «Шсшто и гообежа I 
Гебежхе.

На 12 ноеиврй

ще каже на 
главния

по вг««и»,*мппОТ*шптя9а
предстояЩщте. яабори.

кжм в ч- в. незало-
се «6ип,г ои« МОСТоргаш. «Р*Т и една идли шиущ, а, .Г,еб^«»е«*т<

езеро близко до самото село 
Пламацяте осветляваха яре- 
Дллжителяо. време далечните
•колиости.

това
Америка —- Самотокредитор 

сега тя 
учаегву

па в конференция I а. 1Цели се 
сжгласн тя? И какви

•'!* ■>.

на САглашението? До 
« се е САгласнла да Г. еб из- 

вжршено едно злодейско убй- 
СТВО срай Гебедже банско до 
СрАчларската фебрика, 
ритс ка което останаха 
^Крнти, ВАпреки взетите

изникват н ще
иепо- неколко деня

от тех предлага 
Гебедже и

са ней
ните намерения? Това^-^т 
решаоице и еждбоносно значе- 
ние. Може би тя ще ' способ- 
стпува .да се изясни лоразонта. 
Но сега — той ие

Д* отидат п 
да нападнат и обе

рат иржчиита ва Аятел Же
ков. която се намира ,ж„ 01 
селото до стхкларската фаб
рика. защото бай Ангел бил 
богат човек.

афю 
не о-

че ежвег-

лицията мерки, защото °бш0 
нзвАршено по предварителнодаадмна-

Дсждд за рад0СГ|Щ дн^|. скроен план
. ----------------------- На^пс>едс' благодапеим....

ихбирателни бюлетини има вПк^Ги.даТГ
* И самия дома)моровя хартйя~,7 .1ипжГЛИ”-Таиоритеамтел имал МНОГО СКА-

книжарница на *ГдГгаичевГ• /
N



\Гад. IV. Варна,-16 февруари 1«22 гад ЦЕНА 1 ЛЕВ Брой 777.

В2ЯРН6НСКЯ Заложно Банка „Елдорада“ гр. Русепоща ул. Цар-Борис М* 40
Събирателното Д-во Заложна Банка „Елхораъ*" 

в гр. Русе дири още 8 души от гр. Русе. 3—от София 
и други 3—от Варна, основатели за лроебразуван$ 
на поменатата банка от събирателно д-во 
ционерно. което ще се занимава с отпушане заемй 
срещу залог на стоки, разни вещи. бижутерия и др: 
с седалище гр. Русе и клонове: София и Варна.

Желаюшите най-късно до 20 того да съобщят 
устно или писмено ао банката ь гр. Русе. като имат 
пред вид. че всеки един требва да внесе най-малко 
50.000 лева срещу-записаните от него акции.
904 -2—2

на а1

1ГОПШ Тит № 121. ЕЖЕДНЕВЕН ИКФОРНДПИОЙЕЯ ВЕСТНИК Родиш тшй! ь а.
маивит! за сляа 

за 6 Нссс1>а 100 лева; за
голина 1л0 ..еня; 
3 мессил гЮ лена.

Сбявшми-. : . 1
исиставекм П" !

1 ' ле. хал-рчтеч 
«а дума.

ч в«.

БАНКАТА.

ОБЯВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАгр. Варна, II фенруарнй 1922 .
Варненското Благотаориг. Д-во „Милосърдие* обиимна 

теР®сУ*ои4иге с*. че ще произведе гжр1 с ивн» налл.тнлне. в поме
щението на Д-во .Майка* в дирекцията му на 1 март срита ог 4 
до 6 часа после обед, за при дажбата на собственото см. лозе от з 
декара н 362 кв. м находило се в мсон-юа .Со-ноа* при . ж- 
седи; Деспииа Христова. Атанас Нълчен. х. Михал х Геохарпг* н 
Марна Николова. Първоначална сгойно. 2:1014) (ляяк-о-т ми
лева. Залог за прявоуч-.егне в гжрга 10"* от ьдрв-м.тчалнага стой
ност. Справка при Директора на Ьанка .Отечество*. Търга пт . 
счита за валиден след угажр-кимнем»
Д-ао . Милосърдно *.

олина.
на ин-

(Телеграфни и телефонни съобщения)
Вчера е пристигнал от жи

лищния инспекторат,- сгрояте- 
лен отдел* Антон Антонов, да 
анкоира строежите ,н прило- 
жението на чл. чл. 31 до 34 
ог Закона за О. Ж. Нужди.

Апрниомичесяня съвет при
Шуменската Земледелска Ка- 
дедра в заседанието ся на 6 
тото е разпределила окочател- 
и'о дивия гладък лозвв мате
риал, произведен от тукашен 
общ. лозов разсадите. На ло
зарите. която са занесла поч
вени проби н ям се отпуищ 
материал. Спусащате са изпра
тени в расадняка, гдетв таеб- 
ва да се явят да заплатят ■ 
вдн1нат материала.

На 5 февруари в ресторанта 
на хотел .Преслав* се ежете* 
събраняет* на длъж нищете яа 
Франко Българската Иаотекар- 
на Банка. Сдед дълги размек
вания иротестаража срещу ре
шението па същата 
получа сваяте

СОФИЯ, 14 февруари. Вестниците ежоб- 
щиха, че главната репарациоииа комисия в 
Париж е решила да се отсрочат за 3 годи- 
ни плащанията на Бл.пгария ло репараци- 

дългове, които $еха предстоящи. 
Тази иовииг» е тъй
оннито

и; от ка лонк.'. шоп, • I 
ОТ ПАСТОЯТЬ.'!* ТМиЮ. важна за стопанския 

живот на джржааата ни, че заслужава ед
но официално ежобщение, 
сжм-ена автентичност да даде по-подроб- 
ии сведения около отлагането на изплаща
нията и около условията, при които е ста
нало това отлагане.

:*20-1 *

което еже не-

МЕЖДУНАРОДЕН 

ПРАЖКИ МОСТРЕН 

ПАНАИР

Тепачалииц^м 
ществеиото мнение, защото търговския и 
финансов свят се нуждае от по ясни и по- 
конкретии осветления, за да може да се 
отдаде на своите професионални сделки, 
които искат точност и недвусмисленост, сле
дователно едно официално ежобщение с 
не самонавременмо, но м наложително.

ите до окр. управител и окоп. 
емз да успокоят напълно об-

ОТ 12 ДО 19 МАРТ 1922.
Пражският панаир дава в об

щи черти прегледна нартина на 
ческословенсното производство 
което обема три четврти от об
щото производство на бившата 
Австро-Унгарска монархия, което 
най-ясно личи от следното съпо
ставяне на изброяваните индуст- 
риялни производства в проценти:

1. Захар 92%
2. Пиво 65%
3. Слад 87%
4. Хранителни продукти 69%
5. Химикали 75%

I 6. Металическа индустрия 65% 
I 7. Стъкло 95%
I 3. Порцелан 100 „

9. а) памук 75%
| в) вълна 80”,

с) юта 90%
10. Кожарска индустрия 75",,
11) Ръкавици 90
12) Обуша 75%
13) Книжна индустрия 65%
Облаги за посетителите на 

Пражсния Панаир.

СОФИЯ. 14 февруари. Финансовото м-во още 
решило въпроса дали ще требва да се даде 

обезщетение на чнновници)е, които ще требва да 
бъдат уволнени по съкращение на персонала пред
видено в бюджета. Такова обещегение 
на една и половин месечна заплата се -предвижда 
за всеки уволнен чиновник по закриване на длъж* 
нос1, обаче тоз.» въпрос още не е окончателно 
решен.

не е

я
ц в размер от ддж-

жляцяге амвст* българей 
левове изявят* е дш ар вре
мето, да ■ се платят а фррр- 
цускя франка. Набра се за де
легат г-н Петр Попов (адвокат) 
който да предегаваааа длъж
ниците на същата банка вред

ПрРИЖ, 12 февруарий. Сжобщават от 
Лондон, че там вече са приели с известно 
тжрпение искането на Франция за отлаганел^фи^с,0,^^><1>тт.с.^м 
то на конференцията в Генуа. Всред римски-* ^ “ °зв ™ко“ 
те дипломатически кржгове започва 
да си. пробива пжт мнението, какво едно1в!!ссе в 5 дневвн сро,сатАиес

1 /• върху ипотечшгте ся заем 
касиеру Темелко Д 
.Добрнчаса“ Лк 5 
катската кантора на Петър 
Григор’ Попов срещу Мирови-

въпрос.
Канят всеки длъжвяк м

кратко временно отлагане на генуезката кон- 
ференция е почти необходимо.

Обри, у-щ»
яли ашо-

ПДРИЖ, 12 февруарий. Заловен е едии 
циркуляр на Зиновиев, болшевишки коми
сар. Циркулярът бил отправен до бюрото 
за болшевишка пропаганда в Европа. В не
го се препоръчва организирането и засил
ване на комунистическата пропаганда всред 
арми'> и флоти, особено в Франция и Анг
лия. Требва да се създадат всред тези 

I флоти червени секции, чието назначение 
; ще бъде да използуват и най-малкото не- 

задоволство на войниците и моряците с цел 
да се подкопае дисциплината.

ГШРИЖ, 12 февруарий. Съобщават от 
Копенхаген: вследствие гопемото разногласие 
между господарите и работниците на фабри
ките, .господарите обявиха локаут. От 14 фе
вруарий остават без работа по-вече от 170 
пипяди работници.

ЛОНДОН, 11 февруарий. Сжобщават от 
Индия че там са извършени арести на по
вече от 8 хнл индийци. Само 6 хиляди са 
арестуванв Калкута. Арестите са {извър
шени след въвеждане на новата политика 
от британското правителство

ПАРИЖ, 12 февруарий. Сжобщават от 
Белград, че хърватския блок, който се сж 
стои от 63 депутати, от които 49 републи
канци, в граждански републиканци, 7 от

те съдилища и подпишат пъл
номощното.

От събранието.

У«олямг ов всички офице
ри — бездомници да се авят 
на извънредно важно събра
ние на 15 того среда в офи
церското събрание. Начало 
точно 10 часа пред пдадни. 
Край 11 ч. пр. пл.:

I От Дружеството.

Новяя закон за изменение
закона за грабежите утре «е 
бъде публикуван в „Държав
ния Вестник“ н влязи в сила. 
Според него. както се съобщя, 
за всеки обвр, врв коЯт* пре
стъпяни ся е служил с оръ
жие. без дори да е извършил 
убийство, наказанието е смърт 
чреа обесвание. СжщевремеВ* 
вроцедурата ва делата за 
бежите се съкратява. Пра яа- 
лйчноста на явни доказателства 
делото може да бъде внесено 
от прокуроре в съда без да 
се произвежда нредварително 
следствие, а сам* въз *сиова 
иа довпанието. За такава дела 
явма авелация. Присъдата на

1. Намаление еже 33* о на цените на 
билетите по всичките линии на 
ческословенските джржавни же
лезници. Слециалии тренове от
странство.

2. Чуждите посетители на панаира
безплат-имат на разположение 

но преводчици и есперайтисти.
3. квартирното бюро при Пражсния 

панаир се грижи, по поискване, 
ва квартири в хотели и частни

4. Намаление еже 76% иа таксите за 
вадаие иа паспортите.
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ни пати. арестувания поручик се казвал Плател 
Той имал за своя съучастница една французойка

от Алжир. Тя 
хил. франка и

Босна и един от Далмация, са .,шашмв 
който ще бжде предеIа-

пжрвостегкпиия след е оконча
телна и подлежи само на ка- 

*. Делата се насрочват 
дае седмици от пост.гванего
а ежда.

За лотараге. Министерст
вото иа тжрговията и труда е 
наредило до вои<н окржжни 
управители да следят за точ
ното изпжлнсиие н.1 чл. чл. Я 
и 17 от правиника за прила
гане закона за лотарии то. кой 
то налага печелившите билети 
да се обявяват в джржавния 
и «ваните вестници

е дим меморандум,
вей пред генуеаката конференция, с 
ще се изка пжлната автономия я “ 
симост иа хжрватско и Смрбня,

хжрватско от фжбеката

Лнтуанета. наречена оше Тони РФ1°м 
сполучила да вземе по-вече от Ям х 
да избяга в Маярит. като успява, да се скрие пре- 

испанската граница в едно малко 
в едно семейство, дето си купила един раз

ди да стигне
градче ____
кошен автомобил и скжггоценности за^ повече от 
300 хиляди франка и оставила иа семейството една 
сума по-вече от 100 хил. франка, при уговерка. че 

бжде открита, това семейство да я покровител- 
стзува- Когато минала границата и на испанска те
ритория тя се разкаяла и се вжрнала обратно да 
вземе сумата, която бе оставила на това семейство. 
Обаче семейството отказва да й повжрне сумата, а 
през това време франц. полиция я залавя и откар
ва в Париж.

отделянето на 
джржавз.

ПАРИЖ, 12 февруари. Белгийското об- 
ществеио мнение посреща с живо задовоя- 

на г. Поанкаре. взетата от 
Франция позниия, пишат белгийските вест
ници, не може да не бжде вжзприета от 
от Белгия и че запазването правата за ре
парациите за Белгия е вжлрос иа живот и 
смжрт. \

-с

стао - нотата ако

Подмсамата Екатерина Па
найотова ученичка от 1 «л«с

и на бара-

ПАРИЖ 12 февр. В Рим е повикано иа 
власт правителството иа Боиоми. Предвиж
да се, че то ще получи болшинство всред 
италияискат* камара.

ПАРИЖ 11 февр. Сжсбщават от Моск
ва: професорите от университета стачкуват.

Диего оо и. 4 прот. Ви» Недиш н др.изказвам моята
лизираната си майка благодар- 
иоаа на г-н пом. кмета Фти- (Проалскеяяг от ■'•ров 776).

10. II. Заседанието се откри ■ 9 ч. сутринта.
Разпита иа свидетеля Яни М. Урумов.
По закупуване боб от В. Неделно* свидетеля каза след

ното: Казваха, че Продан Николов закупува сметка за на Г>. 
Нвделкоз боб. Той купуваше и за своя сметка, като стар 
тжрговец жцгар. На борсата 
и Неделчо Дечев. който закупваше за сметка на Георгиев 
от София боб. На борсата се явяваха по пекогаш и 29 ду
ши закупуаача. Аз не купувах на оо-имсока цена вт77—71

чев, който се живо зас»жпи 
пред общината както в погре
бението на баща ми слицо и , 
отпущаме парична помощ и 
джрва. сжщо и иа све;ценпк 
Камбуров, койти ни помогна с 
парични средства.

ПАРИЖ 11 февр. Вестниците се науча
ват от Рим, е арабски банди са нападнали 
италияисчия гарнизон в Тр п 'питания в гра
дчето Лмаорато и кекои от околностите му.
Има от италианците 50 души убити. /

ПАРИЖ, 11 фе руари Сжобщават от 
Мадрит, че испанското правителство е ре- 
шило да заажрже преговори с Абдел Ке- по «« от 8» ла. сготех еалогрша. Неделчо Дме, я 
рнм, преди да започнат военните действия, «годи Начодоа даваха нееогаш по 2 а 3 леи по еме от

Една испанска делегация е заминала за ис и хмтмвтжр, в то тогаал аогато се спречк 
Мароко, косяща един ултиматум, с хойто се «ча рсаявзаовопита .овеса» да е плащала на Проля» Нв- 
предлага на Абдел Перим един откуп от^ ко.юв яо пече от 80 леи сготех еиограва. Веда» Нмел- 
МИЛЯОИ I пизети за оезооо.-ндаване на ци- чов «г. супу-ои* боб а-яе се аиааше и борсата.
ВИЛНИг И вое ни ПЛ НН ЦИ. В случай иад>т- Пчупуаат вали за Пеещи Дафелоа. Ведехие Окол
каз, военн :те Действия по сухо и по море ■ « »« поиеа а иа забрава да еуауиа ваш. а см» то- 
ще почнат веднага чрез блокада на край- ■* ч>м*. « хората «а в. Неаелес а закупувала. Аз аиу 
брежеет и бо барднр вка. пах около 7—8000 атр. по » ла. ир„ а хората на В; Не-

1,11.. , , , . делеов а купувала по 3—4 леи. Протоколира се, ч, орез
I ИМ, 12 февруари. Тази сутрин стана търже- 19и годон, ког1го „«««« купумл

ствен<иа церемония по коронясването на Папа Пий 
XI. на която

ше състезание между него

Вчера се сломи и разгле
ждане от варн. «»ср. ежд прн 
ежд-бни заседатели, углавното* 
дело против извее.ниге апаши 
МеЙсторов лесен Русдок н 
други, по разбиване магазина 
иа В. Кузоа и нараняване би
вшия градоначалник!) Став в 
■ря сжстав на ежда председ. 
г-н Джуров членове: Ьабад- 
жоя н еждеб. ка дидаг Паска
лев и прокурор г. 3.1. Драсов. 
Защитници иа обвиняемите са; 
г. г. Ради Василев. Н. Мйрски. 
В. Чобанов и Т. Страшимй 
роа. Понеже Майсторов и Хру 
санов отежетаат (веодавна и> 
бегалш от затвора) делото по 
отношение на тех се спре./а 
по отношение на Любен Рус 
коя, Атанас мннев и Кржсти 
а&ош се даде ход

След Разпита иа свидсти.п. 
те. речите на защнгнилите и,

.текголигжра, заихото реквизиционната комисия не го ндаща-

Не

тбя-ялляата
ля моодирана.

ЛЬях покрай моя дюкян да 
харта на В. Недедков. В комитета 
дюгенмте не. Д. Христов ма се охтика че Неддлкоа- ир му 
дал от захарта. Чух. че бял двд яа Авренскн 2 торби дон 
то били заловени.

приежегвуваха семейовото му. дип
ломат, тело при светия престол, патриарсите и 
представителя на малтийския орден. В 3 часа 'па
пата сжпроводсн от сардиналите влезе всв Иетжр 
и отслужи папска литургия, сед което кардинала 
диакоиа му положи папската корона. Папата бла
гослови приежетвуващите н се оттегли 
ментнте си

мруцяте с за
сяно з*х10 « яо

Чувах, че преди войната Неделмов угоявал в проведа-
вал добит жк. Тоже тогава тойй апарта-

Г ■ри яма. раяаяиа и
лимон* гена фабрики. ,

Из н.<кпроса Кеделяоя .кожодер ля е обирал ла е на- 
рода-? отвара: иго гаргоаги азмбви кожата а мОо- 
гати. Разпита и сеадетеле Гсорта Фтгфаджаев. ВЩажж 
Оеолнйскам Началнех Кл Храст» аа езика а аа даде 
600 лева да не зактпааа

прокурора сала издаде след \ АТИНА 19 е,,.. т„
йата резолюцая; осажда се Лю Мата Р’ Т 4»ТР"" ■ Тукаш-
«еа Русков и трв годнн, и 8 ТиЛ?*0" от1"»*" »аупо-

коителна молитва за армейците и другите 
християни изилами от турците.

Арменския архиепископ от Тракия из- 
вжршн литургията. Иа церемонията при- 
ежтетвува министерския ежвет, 
митрополит и делегатите иа

месеца срок тжмничен затвор 
I по отношение 
иа В. Славов 
ведоказаяос.

Атанас Минен и Кржстиня- 
по на 6 месеца тдмничен 

здгвор условно и да заплатят 
'стаилите по делото разноски 

Утре ще дадем големи йо

на раняването 
го оправда пр и се отцджа. висота

те си имали хора за том. Протоколира се че: Оков. Н-к 
му забранил да купува вжлна П)>ез пжрямте 
декември 1916 год. Свадетела
.Урумов а Никола Габрозски с* закуввадв влишя л че пре 
дм пойната Велю Неделкоа е бал човек ад средно 
нне а сега как не ние.

чиста ня м-цатинския 
гржцките д-ва. каза още че след том*Яян

Ми ия,т г— 
чии . скания

»жс-

(Следи).

Тютюневата фабрика 
иа М. К. Аагвриииди,

и*а да задача да изпзжи
чсм. пистите. Мисията ще

предстои в Париж ире» всичкото време до ОЕЯйПГимг  ____ —
като траят преговорите п» източния а«про«. «“ЯВЛЕНИЕ №2772

ПйРКЖ, ,0 февруарий. В ежбота е ета- Ф ВаРНв " Ф<Яруарий 1922
конто »"г°п * "луб* „^енаисе“, в Обявява се на ннтересующите се. че Общин

. инл редаптора иа в-и „Рапеп“. ^кого Управление име нужда от НХЮ еднофазни 
Г. Нмфрод Я полнианкн Ламупи. Ге наложи електР°меРи 4 неутрален проводник. 5 аипеЗГш 
то м: енме^а кИОГОО‘> ИИО Д1вР«1'<е свое- волг,а коиго ше полеви по доброволн^мара“ 
прос Не с^браинето "е " б-*пг»Р4*« аж- Електроч^ит» могат да 6ж2?т аостааени аед 
г-неоа I Сая^Р ? приежтетвув ш г-м наг“ ПРИ ^пазарзването или на части — 500 па 

а ’ б*4 г па-.лиомещеи м-р. чета 4 месеца от спазаря нането и лоугиямбС
шсн2РГ ^аТ^ГиЧ;Тезиа ГРеШКИТе «-Р- ПВРЧГ ава ^

ЛИ «торени т ^пгарТск3нН.ГДИдИ:7еа„^ ~Я
говора за мир, манто е сега, оежжаа Бж! 
гария иа смл-рт. За. да може

жили джпгз в е.у.е по бжпгасеамо „„ 
и иа нрая билн закрити от г. Потмм 
подиесжл почитта иа ь-.,,. *, които 
Фракция. “*пгария кжж

Варненско Градско Общинско У|вси-

Щачите и тютюиопро- 
ДЯяцагте, иа дяес пус- 
яа II иачястао цигари 
* ирцеивн кутийки ИОВ 
Тип, 1-яо кач. цигари 
аа сага пусна по 40 
1*01 • Ххиого красиво 
иаработеии кутии « ка
паци, изработени от

/
голина.

особен харман. |.Во
кач. малки кутии по 
20 кжса за сага в че- 
инаджаии кутии, а сп. 
2-9 дии в хубави ира- 
«пай кутии « капаци,

. както и дубл екстра 
/>■ цигари а много краси- 
Й*“" кутии, приготвени

и описания за елекяроме

начциа за изплащането им и аз 
че гаранция за изпълнение спазаряването

елин електромер от удобрените образци са п 
позира в Общинското Управление 

Предложенията
равление по 4 часа

от специални подбра- се приемат в Общинското У 
след обед на 23 февруари т-

Кмет: Тд 
Секретар: Х.К.Ямджииско куче 919-1-1

е намерено. Умолява се 
стоп«кина да се яви в ре- 
ааииията на вестника

В Франция 
франка от един

е извършена кражба I 
поручик който <• и .теглил

от министерството на финаксиг
иа 1 милион 111 иишп мцгтази сума

| моен-фалшивие с

->



Гея. IV. ВариаДЮ февруари 1У22 год. ЦЕНА 1 ЛЕВ ■рой 77*.

втярн^некя ОБЯВЛЕНИЕ
|{х !®на, 1! фЕярудрнн 192} година,

Ьврнеиското Кмготвориг. Я-ю ..Ми.юсжрдиеа ой 
терссуошите <■. ме ще проми*

«ЛЬ»1м* в мпеь-цмига 
оие оЛе.’, лй про.иайага на
2 «*.' чп©щн на им“

яр> с мно наддаване, а поне-
шенне о № . 
ло Ь чка

на 1 иарг срвАа от 4
лятното «и лозе от 3 

»*пгносга .Соглра* при сж- 
ь т М«м х Геохарои н

» стоЯнлг ДХЮО (лмтест хм.тядм 
хргл 10“ о ог н«ра'>на<идна^с!04- 

.0|1*:*с.пю*/Т*рга ще се 
■V оГ-яХс нате.ч^воту на

от !и<:тоятйлството.

ну

те-.
с с Лесч 

М Нл
ле.! * ..не в

»ра на Ьдн. а
ечи га и^Ай у тя,» «.даван-, <»

И. ЕЖЕДВЕВЕЧ Ш0ИШНЕ1 ВЕСТНИК Ншш ляга ь и.
Г“=* »*.ч.«.мт.
1^=*! за 6 неса а 100

за едга . • I,- 
лева: за л иес.;

Обявгеинч1 Печатница „Зора“ Варна.А

Д-р ГД. А. Гутиерез1 ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАот Америка, приема бопии всеки ден от
9—12 часа и от 2—6 часа след обед. (Телегрвфйи и телефонни еж общения)

Прави микроскопични испедвания: на храч- сопия <с н....___ _ -___,
иите и бацилите иа туберкулозата, иа раз- Белград: М-р председателите о^мапкото 
МИ видове гиой (трипер, сифилис и др.) и на сжглашение ще се отберат в Белград на 

малария. Уп. 15 Линия М: 14,1Муч. 22 т. за да вжзприемат едно общо ло* 
I и й) ведение спрлмо конференцията в Генуа.

Вечеря* рели.озна иру<
<4'с« 15 т я. на Ь ч в. * 
салона ..Чарк опей дом . ше 
говор.: Негово Всеблагоговев- 
сг»! Пр'.- >Аг|>еА И нгиф Хр. 
КаМбур> в по предмета капни*-

Смием Зпиочалагаг-ж 
СГьо. * ма 19 неделя а сл- 
и^5^>л0Я. м ) 1 яодяр еб. 
ик джрж* бесела на тема

крикета за

ПАРИЖ, 13 февруарий. Смобщават от 
71омдои: носят се слухове, че в и рая иа ми
налата седмица Гамди е бил арестувай. Ми- 
иист 
ие е

ТЮТЮНЕВАТА ФДБРИК ’
МОМИЧЕ
НА М. К. ДВГЕРИНИДИ

ерството за Индия дава спедеиия, че 
било осведомено за този арест.

Една телеграма от Бомбай

П«т. м
Вход .ч.бодеа я

_ ДО агенция
°амтер смобщава, че Гамди се отиазал вре. 
меиио от своята лолитииа иа гражданска 
иеподчииеиост. Той предложил иа Вице 
краля че ще «е откаже от тази си лолитииа 
при условие, че ще се тури ирай иа режи* 
ма иа репрасалиите и че ще се осаободит 
политическите затворници, които се бияй 
вжзджржали от насилия.

Лорд Реадннг огблжеиал тия условия.

Да се плюй. «е жп 
..ли и 11 .гкгм.р. пред.
Ммчулдея последнаге .у «с- 
таичи след иа месем
СГ..ЯГ иеритап.-я. ЯЛ ул. ,
гд“ . ..Во»
Варял ие се е яалряаа 
..опече ог .ра ля.

Сглр.те терл М1МГ. че 
Ишулдеакпм сля.
Том е вече фдяг.

Научи. а* и. че

ежобщава иа г. г. пушачите и тютю- 
иолродавците. че пусна 11-ро качество 
цигари в красиви кутийки нов тип. Ци
гари 1-во качество за сега пуска по 40 

| кжса а много красиво изработени ку- 
[ тим с капаци, изработени от особен 
харман, а малки кутии 1-во качество 
по 20 кжса за сега в чекмеджеии ку
тии, след 2-3 дни в хубави красиви 
кутии с капаци, каито и дубл екстра 
цигари, приготвени от специални под 
брани харамии в много красиви кутии, 
Тютюна III качество много подобрен.

“ Нит .

ЦАРИГРАД, 13 февруари. В-и Еф. Той 
Балиаииоч пише, че венизелистите от на
родната отбрана в Цариград са нападнали 
митрополитите иа Силиармя и Еиос като са 
изпочупили стжилата н» 1 тропо

: .яат- 
граяиКв

Лр М А ^угяерес е ваджр.■в.
(м-

ПАРИЖ, 13 февруарий. В-и „Таи“ еж
общава, че фраицузкото правителство се 
занимава с отговора, иойто трябва да да
де из британското предложение направено 
а неделя и което предлага да се свикат иа 
едно ежбраиие сжюзиите експерти преди 
конференцията а Геиуа.

Намеренията иа фраицузиото правител
ство ще бждат изложени в Пои дои от 
фраицузекия послаиник.

л .-ля у■ . се у< 
члегм врактвва • Вари

Пожелава ме му успех м 
деАмосгга му1на®чаяжяз@@§1

Само в кржчмата „Морска Звезда“ г. и
т« м взлпведвимвтя отдел м 
мшжчтнеиае па мврама договор 
ежобщава ма иятересу! 
сг. че саед<

бивша В. Г. Караманлнев ма ул. .Владислав* 
здания, сега под фирма М. К р Ж< Т,е з ше нам рий 
евтини, натурални и всякакхя вид местни навик-'

Всяка вечер свири струнен оркестжр.

ловите

ЦАРИГРАД, 13 февруари. Еф. Т. Белка- 
иион ежобщааа: в Атина се пржеиал слух, 
че Гуиарис е изпратил една телеграма а 
Атина и искал да си подаде остаакаТа.

Сжщия в-к предава с положителност 
новината, че Возиикс изявил желание да 
си подаде оставката от длжжиостта губер
натор иа Тракия.

ПАРИЖ, 14 Февруари. Смобщават от 
Лондон: британския кабинет в понеделник 

1 ще трябва да се занимае с фраицузиия ме 
морандум относно конференцията а Генуа. 

свжршилСвищон- ! Дейли хронмкжл отбелозва с задоволство 
Тжрговска I факта, че преговорите между Лондон и Па- 

Гимматия .! с 2 ■ Риж проджлжават да се водят в един прия- 
| гелски той.

ЦАРИГРАД, 14 февруарий, В-и „Катиме- 
' рими“ получил едиа специална телеграма 

от Рим, в която се казвало, че италианския 
генер. л Беисивенра бил обнародвай а Ита- 
лиянския печат одиа статия в иоято ежает- 
ва щото в интереса ма Италия, иа Европа 

: и иа самата Гжрция било Смирна и Тракия 
да се оТцепят от Гжрция. Остаяаието иа 
Гжрция а Тракия, писал този генерал, я]кз- 
бужда апетитите и иа БЖлгарип, и иа Сжр- 
бив. Освен това рискуваното положение в 

• политическо отношение иа Гжрция, даже

. 1 жрцаа. чисто е посоча, 
вече п публкяувиитп май, 
се всиг ог сам Запора 
бежанци си. евагроаг., мвто 
врег ареяето^ог 13 гев 
1900 тох./1о ,1Й дех 
|9;0 гозСсг

1ЯДЯ1Д1Я «■> -I квивлааЕав®
с красиво жглово мс|то
разположрнве в цемтра на 

^ града ул.Дебжрска ГЧ\ III \ «. 
_ се продава. 8 стаи. кухня, пс 

Мача с 3

КАЯ у СЛвДв
ч Млкедояая вГВШН414 ГрЖЦК

са дошла в Б;ралня джрварии-
5555леяю1^ерасГка>1алими*я. водопровод, е.п ■ и»гч ов . 
мор аослан, мие с 12 хореш .лли. . Спркк.. сжш»« дои |

Сведсимягв да се ммфвлгг
в ивяасгерството м ■■виеш 
те р«6огв ютлел ядпжля. хе-"
г.|»орз1

Светна м при кол а-рв ложа 
О* прелседвлеммего. ладево ав 
МГ февруарий в театр . Рая- 
ков* от варяея гралсха тевт- 
рглна група в полза иа боа- 
вата артистка Г-жа Маая Идв- 
иомо.зз

*

Банков чиновник СКГТИ

годишна практика при побри референции тжреп рч. 
бота в тжрговска кантора или пружество Р пр,.лично 

Ддрес: Мавроган Иванов за Велев 
873- 1 1

вжзнагражпение 
— Провалих

Прпод от вроаамиа <а- 
лети 7в9§ ав
198 «0 всичко : 7|)З Й ав.
\ Разход явеи ва сааовв I 4И 
ав акциз 10^, 769 69 всее. 
афиша 39А вя . герб 1 99 вв. Г 
■сячко: 9566 80 ав. Чест прм-У 
хоз 5327 70 дева. което су
ма се предаде ва г ва Исоео*

ЕЛЕКТРОМЕРИ
за грапската електрическа централа при

Н. Хр. Ючфрмаиски. Акцмоиерио Д-яо 
Дават се и срешу изплашения в срокове.

4 а

ВАМПИРИТЕ
■ Най-гомямта сензация иа света, ^вка серия в евмостовтвямв. Щ

/ 1Ш1ЩП щл 

11ЖПИПЖ
Сокоднес Сряда 

2-ра серм от
у



л
„варненска ПОЩ*“ аг

•'-йъг* .“3=;• «а влезе в състав.! ш калното *, 
ям.и* поза опява ив съюяиите *»|>: 
дв ос ваят Гжрцм пред «тапите яа Ч*Р*>-
гр»Д-

м И 3«- {«*<♦»«►• бяяи резпрксиатч от 
били подкрепени от местните » 
ва шуриуавт кяеттттаою. Потф 
вила принудена па отстъпи тра една 
мяфестаитя. вой то «а*рл*|»1 тухаи и ка 
д«т 5ил_йвзет от войските- Чоаителат 
пионерите I .-нам е изпрател на Зииея 
улшнатук а 7 «менен срок да еевободи 
литммасаи аагворзПащ и да ваягтаиова 
иа печата и събранията.

вест хлв мра. гражхзяя Ч итгали 
■а. ноясяятпя яа >рт»*ри 4>«я- 

Пвимбгтъ Ц. каа..«л« «та
ила

на
ГраЦАРИГРАД, 13 февруари- Соаумсинв В-И 

Нов А лития ва поведението иа Италия 
асо интересите иа Гърцив в предстоящата 
конференция иа едглашвиявто ио б 
източния въпрос казва, м а Ит аяяаяското 
вя-Ишио министерство стават постоянни «ъ- 
аещаиия по този вжпрос. Италия иева ка- 

о таяла от Аигора. Том са признава

БОРСА 1Ю-кшчдио итожт зделки
Свфшл. N »г*Ф«*»* ' > '•

един 
•ни по

Г‘И
:4***1

1:7©~

2ПОШаИАирмя-
Нж>Йг-И

гга
144*
$4АДоя* 4

Ларм \«74 СОФИЯ.'15 феаруврий Сжобшават е? !Плоа 
аив. гНеколкб дни наред в село Строедр. Пловдив 

вжпрос на ден* е било нзчезввието иа селския

7ЛП1,
97 Я«

III 4|
7з 7с :«

• ая Д

иао да
и от италианския пекат. Ижиряж, нв Ита- 
пия ив желае да се откаже от старите си

— уЖ»""ПГ»*

• ко
тжрговаи Стоян Христов.ажвглеци по т. Авийския вжпрос и настои-

В последно време той правел впечатление с 
опечаления си вил1 Предполага са. че щр* /фстиг 
чал некой голея материален крах. Едва прА* два 
зки властите тжреейки го се чвгжкввт НО гйАЬмия 
•елвавнеи в собствения чу

ва да са раамвира сеежрсимя договор, ио в 
всеки случай ролята иа Италия при рааро-

вжпрос е отА2Ц
к«пхДб

:\ГЛш шенаето иа. бпивкоиато
второстепенно аи.ачеиие.

авор. м- намерили тру 
пжг му • ажиото на камкяим*». Трудажалпиецтни
и а оил залазел.

ЦАРИГРАД, 14 Февруари. Сжобщааат 
от Атина, яз грждкото прапитепетао ч ще 
чака преди д а прястжпи кжм с ядене иа 
патриаржа Ммлегий IV л«ржщаи-то на тра- 
кияе ия п:-трополит. койт) трябва да про
учи вжпрос а за едно с Г у нарие.

ЦАРИГРАД. !4 Мо|»«н гфеястоммБЛ на
СМветя>е и Лт.фл с г\ «ч*глвкре.тят, тип? ся пис
ка яа М)мафа Печал Паша. Повя майската за слу
ча* реч ей казал. че яего>мга та тача шг се см- 
тоя гяввйо за таирзвп приятелските врвз*и иеж- 
зу Русия и Турция в че ше работи «а най широ
кото рТЗАИГНс и. Тжрг 1ьСК*Те и ИКОНОМИЧЕСКИ сно-
1вея11 чежзу п*гс Пряп» Ара лов е прехал след 
това на ЛЧутфа К Паша бзагопожеланията на 
сжпегиге а! лч\> «пателииа триумф на и. пийна 1це- 
тв войска и поили през т абрте воАнмп нки/ 
ргтчпе яОаАрйви на рабиГпзшяге » селяните от 
рустгвта арапа.

8 сайвта-. ог ахл* м хцх-
рт м фоад слигачмг йюргяв
—сам • смомв « Т*р« ’»<*•*

. тя у яимк

Д<ЧС .чашвГА «е и ;-»дг« от
Греда мм |Дт ч4ту» 'ми.га 
м му—ипа .Ч»ш *дг* ще ос

'и-мр»
му ■ Ш- блдаг «СПАЛИ'АМ сс>-
тиуиш «ижр«

Запратя оа ■ст«4чатам»'
яи^1кШ1 «урелг

.* :.\л
Никакво завешомие ни пдо<Р оставено

от Хриловал Признаци на наейлетв^а тЛж(А^лип 
Заведено е следствие \бт«жЧр1сват

Лодробкосп по делта н МоКшроейдр.
ч |ч.чгявег0

Ив 10 зекеиврий 19.9 гол; явчвута ЛфАс 
Панайот и Любен Рускоам й Хрусвнов с по 
на едно желало, сж нзммртили стената и «ок 
та ма магазина' на Варненска твдорвеи А 
<* клдето откраднали де около (00 еил. уе.
Кове Наперили ежучевика си Атриас МцТ‘Н 
шил му. че ««жоитрабямлиралк ит Аоммяии| 
и го моаилм ял ни панери ивсю гав ДЛ Л> с 
рат Мипеа иапоазувал огсмгствмети па Ч“ 
от град*, посочил брат «жив см нлщаи^а 
компанията занасят стопете мп и я снримтМ сла
мата Стоката укрита, добре, трябва.ов-гояд]
Даааг мострите иа Пг. Минмжтоп. тржци) зм гтро- 
дава Гн Кркстеи.иев нту щв умлирмз 
от флота занимавал се с днеомито та# 
живеел бдизо ао Минева. Йий помикенкЯ!

•та
вра

г»-*« якв г плаах
Еди т авй-ввдлвт* «ЦК4-

’*• сУЯавземммгерв—хх х ««ф. 
•“* ътрш, те ПАЙКЛ КИЛ ХЕ. Ш

• • ППГе.ЧАН. —гвм! «ниусгря»
* МПШ» М оредхча*?*

ф«6рм«м ввПМ КвуфЯАМ Тм- 
■ ПИЙНА м ма мми-

СИ
С*

ЦАРИГРАД. 13 ФЕмРУДРМ. митропо
литите КОНС.ТАНТИИИСТИ ИМАЛИ НАМЕ- 
Р|НИС ДА КОНСТИТУИРАТ нов синод с 
ГРАЖДАНСКИ СЖВЕТНИЦИ.

тра.
ДфАЗн ТВврайяй *нал дру»а й 4‘И'"

а митеграмав **.
и маара от «с о»ас Ив • и
градя аа

ЦАРИГРАД, 13 февруари*. Едяд турена 
даяагвцма от Трек-ж прметмгяала тия дим

ния ад купи пяд вк «туй
влизат в пвзаряжм и ги спемрмиг 1*А

хилави лева. До югаае МимШ Цйх* 
мата е крепена, в котето узнал том 
компанията да 04 1 прибере Мдкис

Т«1 а«-
тук, е изложила ма вмеомата порта гледм- 
щето иа тракийските аюелюааии по 
роса» ха Тракия.

Кема мсткня

м .ли 9* ге»а ядхетевхл а< 
«р—аохга яядусграч а«ргкя

сто
еж П- иа

а а агтваото «лпгстяо .втора
*. «о*1ч поеияие.т.. 

и се оезелом. м аодояс*
•**' МИ. ТМ 1МЯ1... Ол.ст^ш.

преесгааител а Париж е 
■ржч.н на ежтаимнеките представмтепя 
КМИНП), ст .тмс мка и документи вжрду

че :1- отговаря с гнемита еи вя»
г^лсстгонакоа, ВмДю. юя иелепяр. в вар ЯН гал- 

Макар ч™ Шу- 
работа

кова пари и потжрсил ежлружник.
токов бил гтолииай занимавал/ 1

и ткгамвгх м до- 
дуетуав. вето с* яостхаа в л;.«- 

Сааригосаовеше с мшвгг 
«■та То»« жчеагчмг 

■ ' ’ие оа—е б«< друго добро ми
•арху поде л цд тжрггу 

от вреда вре- 
* * 4 Вараего с Гсрадиаа а име . т 

* «Дра* «едоЕм. Мото ги о|К'- 
ДХ СЕ у*«ЧХТ 50-1КЧЕ 

ч обш аагсрдс. о
Г а Пхоел Вадки Квуфим 

помра гддоасто пргдетхвигг.ч 
стао ** свовтг ф(вричн 
XX Ьа карах «м аобре п >л«м 
та ферма .КТАЛИАНСКО 
БЛЛГАРСКО ТЖРПЖСКО А- 
КЦИОНЕРНО ДРУЖРГ1ИО- 
ЬРИН|,0Л1| я Ги-

/ намерил го и му прейложил де 
та« стока Шутакоа. като прегледал мострнЛ Виде 
лл му се йената много стгтина. (келелира-голей) 
сжгласен бил да * вземат оргашки. само требвало 
добре аа се проучи де не би аа е н^шкзм Думи- 

Кржстензков. ч). ше узнае та* работа от един 
ученик, го усжмниди н гой го проследил. ВВЬитта 
когато се срещнали наново иг~'Т*|М1Р и- 
зплкшен му казал че аокага е откраднат^от В 
Кузов [оаа му казал Чайсторое. Вжпрени това Шу- 
такое се сжгласил аа « купи и (лев като ежобшил

■ТтоиКГеМеГатаГпГа' °,ИШЛИ Пр" Ку’0В П0«*МЙ1*И МО-тгриге. казал му. че та» стока е ...чи—..............не.

каже” кПжлееНе гтн^* ‘ПНенМан- му
каже кжле е стоката, отворил касата си и му по
давал десет «иляди лева. Шутаков 
качал да ги депозира при коменданта

ЦИ.РШГГАД, 13 Ф.яруаряй Трамвайната 
стачна тун продължава. Дружеството за 
еиспноатзци . иа трам.амт. набра мяжду
безработните едно големо число работин- 
цм. конто са толмоаа жмог чмепемм. че от 
160 трамваи преди с > милата, сега фумкцмо- 
иирят !3б т. ажа. к ла. Понеже дадения 
*рюи за започвана работата от стачниците 
сажршва днес трамвайното д-ао заплашва 
че иа ще приема вече и. служба стач -вци. 
Н' ито не се върнат веднага на работа, по
неже гонг ма част от стачниците са отново 
постъпили на работа.

аци на

Яогат. мг те на
ч. •

ч че

ЦАРИГРАД, 13 февруарим. Тумашиите 
■«стийци (Моощхйдт, цс м ■ м«листното пре- 
вм-гелство. умерена отрицателните резул- 

иа парижката конф^ ремция, е рошило 
започне ао мм те действия кжм 15

ме ги п•риел. а 
Пследва);г.

вСМч

бххгодхрсик нх том песе-
ШХПЯЕ К«ф шонсгсхрхмг. » 
ятлгм яат гохгмхгх

амарт
^к Приготовления щв бждат привжр- 
• до края на м. февруарий. Продеви се Т*КХ СЕ

ство срешу добро възна
граждение, Справка ре- 
-т зкцията,-

ЛОЗЕ от 
5 лекар.

" “ТСП..ЧТ. КОВАНЛЛК. Сло- 
Латук.нае ЯНАКИ ПЕТРОВ 

. 1»3

мг >««••
■ост фх геряхяскхгх индустри*. 
вехто е X схох ПА4ГИ рхецяс: 
■ кохто от ново сг стреми кхм

ПАРИЖ 13 ф*вр В-к
Марсилу» вле. итг га пил., уведомени за много 
броиш, иражон а «лаковете дето портфейлите на 
п*тш,...,.г дали ограбвани. При пристигането 
а бжрзив вмзк о. ттииа полнии.тз е арестувала 
двама международни крадни българина Стефан
см^или гИ „ГЖР"Л Ем',н-лУ » момента, когато се 
смесили с пжтниц-те и ограбвали портфейлите им 
Трети» аруГ.р )на мошениците е успчл да избега

Ьурмал СЖобщиВе! от

1 УЛ .<АрШ'»СКХ* 17 1—5ххтхртр крххщх НХ СХЕТ». И

*ми I Наш |ужупнтЛ после, кохто *« лхм щх
СТДИХО ХрЕЛНХАЕ»->Я*ИИЕ ЧМ 
Стякохяххмегл из кашите д«»А- 
И отяпЕких

С п р«; и1- 
т и ка. 

»ладе
фринцузка кореспон

денция. диря работа. Спора- 
зуяеиио писяеняо 
«ияга за 924.

I ТЕЛ. ^прАша редцщип. ае^у|7
ЮШ

ТЖРСИ СЕ-АДЛЕР"
ДО родхк 

1—3ПЛЛВК 13 февр Вк Журнал съобщава от 
Лснаом От Инак» пристига, сериозни извести» 
Избухнали са сериоз ,и бунтове, следствие наТоито 
има множество жортв ». Едно отделение доброволци 
от 2 хиляди души е атакувало полицейската 
им» ларагама Цетнз гарнизон бил избит.
8 жандарми, които били изпратени н » с
на убитите достига 17 души *В ь "иЙГ 3 ^ 
л^ ауши доброволци се ,.*оР.ли у„нии'т.,Ии

•ол М 17 с ТХОЕК (бжх 
гарехи я латихгкяТ фхфр 
ЦамрсгямФ .Граф- и 

ад пмш машини 
прястнпмхх N4 и«ан Хр 

Ш0'0Х — Вфих 
Мхга>. .Калхтчх Аадрах

«дна жена. или госпожи
те. за да гледа едно мал
ко дете, да бжди 
и сериозна и да владей 
гржцки или френски Изи
сква се добра препоржка 
и свидетелство.

V Изгубена е е на 5 того. 
между Муса- 

лата и'Военни* клуб 
авиаторска значка Умоля
ва се, който е намерил да 
» донесе в

опитна

и еднастан- 
както и

Справка а «рак- 
Цуското комеупетво а

редакцията сре
щу добро възнаграждение

I, ^едв. г*



Вариа, 17 февруари Л« гад.Вод. N. ЦЕНА 1 ЛЕВ

Ц /ГУ 111 града уя. ДеЛжросв 16. Ш ум.

_____  ■ 1 — се продам 8 стм. ктлп, ПГ

ДГММ пеете —

е 2
отд*-лети|. гч-сп. и 
двор ПОС.ЛИ. то*. с К1 п А?ТО~4<ма

ЕЛЕКТРОМЕРИ
за гралеката електрическа централа при

Н. Хр. Ю норма и сми, Аи1

Дават се и срещу изплащани* * срокове.

УЕЖЕДНЕВЕН »Й»0РИШШ1 Ш?Ш ‘ашг тй»’ ь д
м елия тайна I “С ича; ОВмяман "о В яв /яи .

тоистрация < викоое „Допу Гуиарис!" Да' ^^^11111^11

РИМ, 14 фееруарий. Сжобщааат от Ца
риград: ангорското иародио см брани е е азе-

жиаее

и!пкп
ло решение да ааенли Месопотамск Ето каем теасграва
чрвв изпращането на елин армейски кор
пус. Целта на ангорското правителство е 
да се полр-чи на всекаижиео аитлийско

Т-гг^г-Уь м .Ев-райе в <ояуяс*от
| депамгап* ,

Агато. 7 фепруарпй Сжаб
щамг от Софм, **е

РИМ. 14 февруари. Т*.й като до сега *“ Нкикре. Я... 
иинок джржааа не е поискала отлагането ' "" *"
на конференцията а Генуа, италианското 
прааитоястоо лроджлжааа 
подготвигелии р.бот- около конференция
та, сжгиасиЬ с постигнатата спогодба по 
този вжпрос в Кай.

лот“ № н. к. Авгерклняи
Юг ПУШАЧИ '-ей

нзпядиммо

* Т |М осрага, аввтвТжрсесе от тютюиопродааците 
НОВО ПУСНАТАТА В ПРОДАЖБА 

ПАРТИДА ПАПИРОСИ 
а кутии по 40 ижеа пжрао и второ 
качества, които са изработени от 

специален каржаи.

... ЕДИН ОПИТ ЩЕ ВИ УВЕРИ. С

прааееа и граа-ата
Част.. та пв не
дп пе иве I

*4ПВТ9В ГМ

Кяртядас е пяи, пе гуля
лото црим слети е

г.

ПАРИЖ, 14 февру чрнЛ. АигпиАскм яв- 
бмивт, принуда» да обжрнв саоето вим 
вжрку Егмлвтс 
м« в мотая да отго

‘
лс, пЯтдвв- пред декаусдва-
яя&дига пм У.рплмдеммв вжпросм а Сафот.

свет*
риреа с (муше а 
договор АтотоАххаа I 
в, в П 
м дм набора а Иве]

Помдомсмото правнтвп тво още ма в пето

Д-Р <Л. Д. ГУТИЕРЕЗ рашгииа по вжпроса 1В отлагаме па
ф> рейцаната. Неиои а . стипци 
ф|рищиатя ще бжде отлож 
Април.

1Т, че <
от |Амерниа, приеаяа бопни всеки деи от 

9—1В часа и от 2- В часа след обед.

до месец с

в важарата иа общи-Л. Жорн е за 
иите. ча дати-а *а е

туааавст яя бждгауюта туя- 
4*гя а>

Прави микроскопични иследванаак: ма 
ките за бацилито на туберкулозата, иа раа- та в Геиу. си остава

гной (трипер, сифилис и др.) и иа
ВЕРЛИИ. «4. Уж N Линии «В «4. IV уч.

«I- I >
Ь Ряржята аа ече сжеетсмото прааит

ело покапете да лриежтетаув* а Генуа Птями • Дуаяя*
спи с уяг-щ. 
гиего а» Л-яяС1111Ш ПШШ 1ДШ1Ш л

ОТО лрвямтвпетоо в го-
Усгсив

I, то Русия ОТ
'В ДЖ1

стрвнв ще
тя ш тотото Те ежшпш 1-И. КИП И 12.ММИ-

Це«т» 8864 ?•- Ляга 2
1ТВ.от првди

грамади*Нефи ВАРНА. ум Аарпгродава 21
РИМ, 14 фворудри Рвд<40. Сжобщяяат 

от Цариград* Генерал Ис< 
тмте. чо «(

сстуд СА
•СМВВДИД ОТ

ВАПСА СОИИМС1А1.* 1ТА1.1АИА
». тибо

►то срод ете втора е 8ато 
с лаб стог ■ то 
ибемп: г дс дсд| е сааА ШШ 
млрт Кдто гдддАД толя.

шш
стоо вя рв
фият в пропжждвнвно ИВ гжртоетв от Мв-

<
турски 4грт

ДАНО. И.9П..4. ЦДДКГРАД, ВВВДВИ.
• • ярттщяяшт гщ•*••• ••И и

П Вш 1МИША МИ ■■ спсртвста идват тук да сс
ПАРИЖ, 14

катод т Додоадд а утомаа от
• сме Трпфои Чамов Заа- 
япя сс по тода тоА

вае, 1рм9и(вмй, Вй«гая, 1рамяйя. ******
УвДАВВй, Унгария, Фраяцкя, Ч919СЯВВВЯ,

лр«1 вре
6,911.000 ду-иа аелииа аойиа яжзлиза иа-.ми * * ■

Тави цифра пеши от яенчки дмрж 
амлнзчяа лгубит. иа Русия. Турция и км»

яаажпмя аевчкв заяквай аясгяцяя
-------------------- ------------^ МЯ1ТФ 1

и ар) |й ГАрт.лТГ*. <•
«г |.ал1м4>. ч и ••

аАрху ембдя ТОД В вотжвв
цял под тото ТоА то
дори ДВ
с идпп вода а лс,

УСАО

к||И .им ■ ва^Ятвренг « :“ гарня.
Иащ^йвс й «ШННГ М чедс*- .. и.'
Пве»гти « г*дстр.«ф-"«г» ягтж и-

кяг-тяьгя... жтм, ».-«
ЬРФПВГ 4Я> СПР(Л(1ЯН|' КНИЖКИ г ’ • * 1*1-* V

ПАРИЖ, 14 рояруагмА. Сж обща ват от
кове том устои е глам да 

тод а. като да
Лждом: Смнфаммерм. при стигна ля в гряд

ралбд.- Т2«10НВГ »м с дел дв. освободят Арестуваните 
неотдавна юнионмсти. йнглинсмото пра

ся а ;.-кчмфР( п*!1К4»В9 С.-ПАОИЯ I
<ае«Г I ТТ9Я А т »• ■ *•

м до натодото то дебеди тод.твпетво в рошило да нвлра и войски в мс-„Цмрк,яя-■ т»1
С отчдтм успят тоА сагрешените област.

В Аелфас пушен нит пр стрелки са »а- 
лониатр: 'я?6 души мжа убит и 12 раиаии.

*«1 офВАажжавтяФсм яяят!1»^ лака 1Др«ао в у(
са. бел ни чая помощ Впото* 
иск. а ннркамал до доста, 
Трифон с огваден

да с*
I

ПОЛОЖЕНИЕТО. преустаноеомо. Пушечните престрелки про- 
джлжават и днес 14 фееруарий мма ряие- 
ии 30 души.

е мгоодся а успокоен

БОРСАтепрфоии 1 ежобщемка)

Феяруари.
КАМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ 

Софт. II Фянуйрв 1Я22 <**.
ЦАРИГРАД. 14 фееруарий. Новините от 

Саарлз гласят, че гржцкита морени власти 
са много обезпокоени за еждб.та иа едни 
гржцки транспорт, замми.;л >реди една

от Пирея за М. Азия к . който транс
порт до Т.<1И минута не а пристигнал мито 

пристанищата иа Егойско-моро.

Сжобщавят отСОФИЯ, 15 
бжлгярспото коммсарстко при ропарациок- 
иати комисип, до този момент мема офи- 
циално ежобщеине за отсром.аие нзплаща- 
1001ТВ, които Бжлгармя джлжи.

ПАРИЖ, 14 фееруарий. См обща 
Чапиптяп- Положението иа гржциата ар
а Пияч--------е стапяло критическо. В поспед-
н1П, дни бунтовете на гржцките ио*с|и*°т 

аа взели застрашителни рктмерн. 
а Смирна са се стекли 2*00 ду- 

които са «е предали 
пия. След обед сж-

— -111пр|вари .------
Нн-А»рк — 
Лондон 
Париж 
!!галим . .
Цариград 
Ром АМИ 
Германия 
Прага 
Вмена
Б.-Пеща - . 
Бечгвя .
Юг оеда вая.

648-

‘1= ,а=
Ш-<ч«ват от в едно от •*-

ПА1- ИЖ, 14 февруари. Според саедеиия 
от Индия, изглежда че е иастжпило едно 
услок еиие всред индийците.

Вице-иралят като че ли за сега се е от
казан да арестува Ганди, шефа на индий- 

вжзстаниици, който пжи от с 
е отлага- от борбата, конте бе

75 -г
242 — 

231«мг:. ш«трески те

А#-

/



Щ 74„аириенскл пот*"Ст*. *.
ФдИТ. който НИЙ СИ« принудени м при^ 

слабата на Янааола не ше ложе к
Но сжлбвт» 'на Трвлмв ----------- ^

приел срещу ■раеителстеото 
носно последните арести ш то е че

разреши от нас 
солютно от нас. И по то* ажпрос ние ше 
аа се покажел иеостжпчиаи. Ние сне ДЛЖЖ* м 

с дела и то бжрзо. че ние сне Рей,,

положението наглежда, че е тежрде
сериозно. Английските поли I и кесия среди 
считат, че июсюпчаиите са главните под-

аа лом, града— бостана а Ар.
А—ратдт е аастяпяд прен

ае ар«о6рлайне на са- ^НИЛ докажем _____
да отидем оо крайности, да рискуваме дори 
ствуавнсто на джржавата. живота и бждаше*- ^ 
на ината, отколкото да приемем един мир, 
би донеежд промена а сегашната гранична ц, 
на Източна Тракна. *

будители на днешното дамж< 
което ием да се потуши до като 
■летеоряг мюсюлманите с сключването м 
един справедлив ашр с Турция.

се удо-рата, ям «реалрпл с който
сг мржека, • мрат сдетии—е.

Тая д— ше ваьравкг опмти 
яред спешил аста тук а Мор
ената градя—, ада а лоювяя ЦАРИГРАД 14 февр Кемалнсткото правител

ство прави трескави приготовление за офанзива. 
Аероплаината служба е засилена с покупката на 
нови апарати. Ангорското правителство е закупило 
тежка артилерия в Италия. Орж/!и1га се принасят 
на фронта Кемвлистската коннииа е засилена с 
хиляди коне. Соито са закупени в странство по ре
шението на ангорската военна комисия Войските 
на, Измитския фронт са утроени командуването им 
е вжзложено на Дени зли Джемал паша. турски во
енен м-р през време ма обшоевроп. война

ПАРИЖ, ,14 февруари*. Сжобщдмт от 
Бсрлии: положението ма кабинета вирт ос
тава несигурно. Цеитрума и демократите 
ся произнесли против гласуване доверие на 
правителството, водят се преговори меж
ду мажоритарните социалисти и независи
мите с цел да се вжзджржат от гпадане и 
по този иачии д. осигури известно болшин
ство иа правителство го Вирт, което сега е 
талкоеа необходимо за заздравяване иа 
републиканския режим е Германия.

р>1С1Д—. дето ще се демоя-1 сгря ре т яеочякмяи резул

Вчера м 1задраи по«р<бе-

: лти.

Подробност! 00 оиото 00 НИОбВ 1|«Ч

са
вом Окр. Учил. Иаспектор г. 
Ст Нчома,

Шутакоа отива при градоначалника и угзащ, 
сделката да се довери а хана иа Стойно Нави, 
кждето да бждат заловени

Градоначалника подготвя няколко по опи* 
стражари и ни за повел ва на определеното ***. 
да бждат скрити около крачната дз каблюамат, 
падат лжлно сжаейстяие ИЯ агента Шутакоа Чап 
на Шутакоа нито на стражарите е казал че щаз- 
началиика не бжае аикизираи Чаежт 4 и.- 
вечерта Шутаков е а кржчиата по тезгяфа Еав 
белобрало старче с скжсами потури, гледай» _^у. 
такова, едвам се аонжкнвло по една от крепите 
наси до вратата седнало и си поржчало еач у» 
кия Гова е градоначалника Славов На уговорени. 
ч»с каел Кржстеиякоа а слее него Дтаиас йкнеа 
Кржстенякоа сяда при Шутакоа и започва райове, 
ра Кржстенякоа става 
по стените на кржчиата а Шутаков насочва решз 
вера си срешу него викайки .горе ржаете- Кра 
стенякоа изненадан, иу прави бележка че това « 
очаквал от него. 
револвер Шутаков опасявайки

- 1ма 13 гол
от Ш прогни. Ч.ДЯС'

от яор Ж Я СЖфкмто 
вето.

Нарите едбо—мзния кая 
овечялевото семейство *

Дмс -Чвтзжргдк 16
руярям Я ь' I Ч*СЛ сд. обед 
свещени* Д 
адреси беседа нв влоговите 
рее—.д тема: .Ц.врхоаеи едд*

в

»
р Тодоро» «е■-

:
•4 Умяямт се всички з*п лям 

офицери — бевдомяицл да се.4

ямт — изидяредяо важно сд
бра—е яя 17 тото Петжк •
пф—ерсиото сд бранят Мачало заглежда се а портрет**

ЦАРИГРАД 14 февр Сдобшават от Крит днес 
Гжриия има два фронта 
Цариградския в к Продос. Новото 
Крит е обявило воина на своите сжграждани от 
стара Едрция. Ако нашите лжржавни мжже биха 
имали ► най-малката сила. те биха оставили спо
койно Крит и тогава критяните офицери и войни
ци на фронта немаше да бждат

гочво в ся. пдядяе. 
От Дружеството

г
Това е о Крит. пишеш*

— хамсиите офицери управление на: а стареца става с насочен кая51 Му)**? М ЯОДГ0ТОЯК4 — —
с—р-де яоеодятедя и »е«ме 
деяскя; е коооер—яя. който се

: се дд ие е хругар 
иа апашите насочва револвера см по него и ако 
не е познал гласа на градоначалника 
застреля Нахжлтват очакващите 
дедективи. Един

. шап м гоустрой— от тук—ия гя чиле
така раздразнени ежи ст ре жаря я 

стражар насочил карабината « 
кжм градоначалника Стара сборичкване и ако не 
ча жжртви то се джлжело на една случайност 
| ШПодкарани в градоначалстаот© Кржстеняко» и 

, 11™ “имев из пжтз разправили всичко иа грдаоиа 
• а^^лника. Градоначалника известен за скри«длмше 
е *то ** ®*маата и местото кжде е складираме стрка- 

та организира стражата за залавянето им По том 
време пребивавали тук некои софийски 
които изявили желание

диска катедра «е се открие 
не и 1» в тото. а не 27 *к

БУКУРЕЩ, 14 Февруари. Износа на вся
какви житни храни от Ромжиия е забранен. 
Неизползваните още разрешения
ще бждат реви,.рани и новия ия_______ _____
жнм ще бжде в скоро време обнародвай.

.я
феяруаре*. —то кандядаги са
се наето повече от оо М износ
рсдисяото число 10 курсясти
И* пр—гя за курсисти
е ежобщеяо да се явя. м 26

г
:■(

ЦЙРИГРДЛ Н февруари В Аигора 
пристигнал представителя на ажерииаисии* 
тв д-вв Макдовели, гдето ще основе рами 
индустриални предприятия.

БЕРЛИН. ,4 февруари Печатжт счита, че днеш
на!, криз., кабинета Вирт е най тежката която 
преживя.,, ериания. Но сп,.ред ,ер„ национал.

" ”ЗМ “ри“ " **« преодолеиа и
правителството требва аа остане на власт като

к?иД?..П0'пР''‘*Н0 " н*гомт» яжншма политика 
Канцлера Вирт настоява за гласуване доверие на 
праантелегв политика По искането на трите коа
лирани партии гласуването е отложено до среда 
Коалирани:е сартнм разчитат да добият малкГпо 
здраво мнозинство м Вирт тжй 
м членовете ма народи, партия

тото • катедрата.

Сдйцшт от Добрвч че
веземти— 

м участвузвт ■ това * 
(Следва

— 11 срещу 13 тото а едно 
б—о де Добрич село се е 

грри •шиобройга раз-
лавяне

■

! боВ—ческа банда, която, се

Делото по у. 4 прот. велм Пиикм | ц
(При«.,.,м, от тс-.. ТТТу

Раапвта и еаадвтеав 4арвааав
На .Аттрос. какао мае. по теи „„
Саужнк ■ коеоеиачнат. иц м Лвфят, к.т. Ле» »

^«1^ :^утГр.* --»
душ» промдя*^» гея ,___.

|ч* » окодявт» чястщ а—ом а 
ог мило ик

«втя— да яяезе • седого 
Првтеиате се от града ро-

Т
ч

мжяош мажрмла сражеяяе с
баялата, която бяаа разгонена 
Ика ед— роижнскя во*як
убвт.■V.

.1
Ия * да са общ ни*•

че мр—яскяя гражданин Фр». 
дрвх Кулхаам се е веичад с 
г иа Лядп В— днилроя— Ерея- 
*П Честито.

като социалистите 
те го подкрепят.

М4
Аругя нрг>—дя*»е—. Го* 
аз настоя* а

■«

Д—яме вамо. а» 
даде 2 торби Том «е * 

го напряяи но

саилския"!» ’,°Н,° “7 **“ члвижт от ветр
еем лекия договор, иоито му дава право и
мвнмя*в<,ев* ИК?'10*' Р*"Р‘!«»ли срещу Г**

в^Голмо “* Гврва""" "* желае ад.
броволно да и,плати репарациите.

повече и той 
тдрговска «деакя,}а той 
Другарите ии Зк *

1 «•ро да услу*» 
каза че ще ши ияаестя мел. 

че— н ще
I «ергенска СадХся ^мтаа ИИМТ1 ВИ

нотаго получа фактура,та 
Занесох! «У шията а» 

да а продам Пазар* 
• па—ри, и л К 

пазаряваието * бех яШ- 
•« пусииха

*Д«жр—X втори ИЖГ • ^ 
стучката - ^делко.' * гоГ^ *ам че 

до л,*ес още ме сжм му „ Ц)Ц| ^ Чуаи.

«Д кйдм и-яш мр зям
л“ * па фрокта д* л „,оря и 

о.гомрн Мяе агии.и уУ я <*е ЯСНЧКИ »Т |а. 4МНТ И#а

.е. пГ*" п°3"“- п„^:хгс“Тд.
■ По гжргояяяга то* се хажпл.мв.^^ Д06^* Ст0йвл\1 

Р,ията и. ем*,,е„ Юс^ф ^
На ндпроса клкво знае но 
Ог !Ш год до се, * сд»

Х Жб'«ро— « Вар» !*Г“д. 14
» Геведжса*

» * х«а, ктГ^-т^ 
«остр.г.„ Р' М Г^7ам

* а Кюсгеяджа 
■по 12 нли 14

ОБЯВЛЕНИЕ 
а ата

гр. Варна. 15 II 1922 г.

■ се опитах 
кклото. Котето

известна фактурната

"* ■ *РКТМ» Р.зсле««^'Д 
Т»и на д, скТ-йЯ*.

ежобщиго тиа 
чв то в решиго да 
кредитен аааис

•с • катоНа осяо— име нзпдднмтеаиа* 
«ст М 1475 издаде» от Вар-, 
—вскяй Окрджем Сжд >м 26 
I 1922 г. • полза иа Някола 
Г. Мутафоя от Вар«а

■ »«иа. Като се
пуск рамразнх и 
исиа чящп и 
■* «родааа.1 чхар но кому и 

^ 1ир°с* .чуяа.1 
подсАдмяиге*:

против
Хюсеия Мехмедов от Нарн« за 
11,900 —. обем вам,
20 феаруарвй 1»2« г. . 9 
часа при о«.л а Вари иа 
памида .Тава»ката-

.встриЙсГотГТра.^т^стад“

от о^иНл*иоА;.С,^и.вЯ"Н

ПЙРИЖ 14 февр. Отлага: сто 
та в Генуа за сега изглежда 
три- месеци, то поне 
италианската

че т гииуаахие 
колко

ще про-
сдедвите имоти на длд 

жияка Хюсеии Мехмедоа имено 
1) Тридесет чоаада брашно

на конференция 
вероятно, ако не за

седмици. Поради 
невъзможността на много

за неколкотипово около 2709 кгр. ом криза и г 
приготвят до 8

иеяо за 10,000 леша.
Наддамвето ще почне от

ажржави да се
март

котето убиха «ена
тон* в

•и зами—*
Провадия. През 1919 

тдргбвеца Медаиед 6 
капарираяа и то още

•цепите и «лрците непримернии.заинтересованите 
да се явит в 4гореоире- 

«Д—ото место, в определени*
Д— ■ час дд наддават 1 —I

| *• чдако 
г тамт

ежетояние в което се намира яжп^ГГ^^

1 с»3- Преспа Ц ||М 
Печатница , Зора "—Варна

I и ПРЕ1ЛРЩЩ ЩЩ"I



крие* го». ЦЕНА 1 ПЕВ•Д- ПГ.

ОБЯВЛЕНИЕВЯРН6НСК7Я
г?. Перне, 11 февруврн* 1РМ

'Лрнемтого Благотяорпт. Л*во .МниосАрд—*©ига ггр«с у «ши те ч« ще !1рииввете 1 лрг с -вани нкддмвяс, ■
щението на Д-в* ,Майка* в- прекият» «у нв I варт сред* *т 4 
ат 6 часа после обед. м проявяват* т собствежаго (■ вам т I 
т-кврд и ЗЬ.1 кв. ■ нажоавшо г% а «естета .Сотврв* пра са-
г< •: Лкавм! Христова, Атанас Вал*;**. *. Мваав I Твожаров в 
Маре Минало-з 11вримг>11аа стойност 20000 ( 
тен- и.км та прду<м»пдст«е в г лрга 10*'* от парковее—М сто#, 
нос:. Снравдл мрн Директор* на Ваина .Отечество*. Тдрг* сг

>ю ту от
ОТ НАСТОВТЕЖЛНОТО.

счи;а за м«.н«леи след утвврн 
Д но . МчлосАряие*. Ч-Ч> 4ЕЖЕ1ЯЕБЕ1 НИВеМеВВОЯЕИ ИС»» :'ЛВ1 швн V Лтшаньт.
Печатница „Зора“ - Вирни,Ойаиаемая•

т*с-ансм1 гп 1
чеаратев снДвииа

м б мсеета 100 лс«; та .) а«-п«
т • та »з«а ■ лиз

е» »а * «в

ХРОНИКАахМ I 

1 ПОЛОЖЕНИЕТО.Г-ца Параскева 8. Тоиеаа 
Г-м Бойчо Иа. Бойчев

ше се м в Иемм ад 19 фещуарш е идреее 
та .Св. Дртаи" 1 Мчваам* я Я часа са гбев

(Телеграфи» « телефон»* ияобщвям) А»МТ1 т Свм Квров а4
в а убввстро, ввсриве—СОФИЯ, 17 февоуарий. Междусжю|ии 

чесиата комисия в Бж гария е • оискала от 
правителството разпусне и последните ос- 
татжци от армията и я залжлим с добро
волци. Дадени са ежотастмите нареждания 
и е заповядай© разпускането иа армията иа 
партиди. Правителството е направило пос- 
тжлки за лроджлжеиие иа срока до като 
се успее иапжлио с разпускай иа армията.

СОФИЯ 16февр Днес джржавния сжя разпита 
бившия командир иа 12 пех Балкански полк. пол* 
ковник Бояджиев, който е действувал срешу сжр- 
бите и пржв пжт е влязжл в сжлримеснозение с 
последните на 27 и 29 септ 1915 год за изгонва
нето им от бжлгврска територия на вжрха ..Китка*! 
Подсждииите бивши м-ри представиха една карта 

* и помолиха сжда на нея да обозначи свидетеля 
позициите на нашите и на неприятелските войски 
Джржавния обвинител се противопостави, като за
яви. обржшайки се кжм сжда: ..Моля да не се 
позволява тормозенето на свидетелите, иначе ше 
си взема шапката и ше си отида" Сжджт ме ува
жи искането на джржавния обвинител.

СОФИЯ, 17 феаруарий. Сжобщяаят )от 
Цар-град: Квакал Паша с целия си гаиера- 
лви щ,б в напуснал Амгора и ааакмиал аа 
фронта, гдето му вили устроени топваш 
швяцим от войските. Турското население 
>ад фронта било всецепо отдадено ■ по
мощ иа армията. Очаква св преа м-ц март 
да им, силно ожиалеио движение иа фрон
та. Турците се готвят *а коя двубой с сржц- 
иата армия, аа да и иаиесат решително 
срежение и да освободят Мела Авиа от 
гржцките войски.

РИМ, 18 феаруари. Утре ще се открият 
камарата и сената. Боиоми ще наложи про
грамата иа правителс аото, които ще бжде 

.подложена на удобрение от министерския 
сжвет.

Пчадраалемчата и»е се яримаат в цдравага окяя лея а туя Овр Сал е •
Настпяшетп чляеащ .-тдсвии посачм

отложа ПО
чт сякдетеявте.

Ученици. а- ма«яя
ом смс « утре аомт

/|шяцЩФаШ1а й«кш • ядрвв м м а

я I* с

«ПГ НО Н. К. АВГЕРИШИ и
Ив П

гнмш МС ш. аит туа-
Смобщаеа иа своите миотобройии 
крием ти. че от вчера пустма а про- 
фжба пжраокачествеки цигари а 
| кутийки по 20 ижса с капаци.

Р
Тжрсесе от тюпоиопродаеците 

НОВО ПУСНАТАТА В ПРОДАЖБА 
ПАРТИДА ПАПИРОСИ 

а кутии по 40 км са пжрео и второ 
които сл иаработеии от I 

специален харман.
ОПИТ ЩЕ ВИ УВЕРИ.

На !• т в. •
« д-.о ,ИаВп* 1-хС. Каре.ПУШАЧИ Г| I

Жеяггш а
я

Нзшвтз яа агзт
(а е «вято мяо е

11 един стрстк. Гярямп

В*1 • тяатвр Проагя III
ЛЕ11ЛШ1ЛI ШГАРСКА ТДРГШ1 ШК1 А Вквгте 

треткгк сери.
Том което яряги

Ниш» 1-м. »шт I 12.000.006 - кк< юлпн шии 
цела соени *. л»г« г нм, мриа „ ц»,»г,.дс«« г<

п сг ме Астма са ■р1чпж а* ЧУис
ВАПСА СОММЕЯС1АЬЕ 1ТА11ЙНД 

Ьпти ля ли ЕЯ.Ш.М
1 .прал т. т.

!Рп№ ля ни 1П.1П1В 1а оттичат, аа 
Всаам оаааЧаят,--. ИВЯАМО. Наааааа. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 

ВЮЙОРН, 80 няаиааа а п,амцяпяп г.адв.. иа Италия
МГ

|ЦПЯ 1Ф1КН! 5ЕМИ11 Г Ьш [МПЕЙаИ №!№
Дмств-А, Ааилвигяма, Бвягия, Брааипия, Иопумбия, | 
• РВЯ4НВЯ, ЗГЯГАрИЯ, ФКАИЦИА, Ч.Д.САА.-И, Чи- Д 

Шввйцарвя | йврвойондвити я «синим вдртзав. V

•Ятрудомт* мборм 
I Грудоя явбор и са се етя- 
вопиля, ше бждат яреедедяан 
като престАпяякв: Уяястм 3 
презледвкпзятк |яе 
«олнцнктк.

ПАРИЖ, 10 феаруарий. Лондон. Корес-
, че пре- 
Фрдиция,

поидеита на агенция Хаяас смята 
говорите иоито се водат между 

‘ Аиглип и И алмя са значително напредна- 
* пи. Конференцията вжанамеряаа се да бж- 
I де отложена за 16 дни. Преговорите не са

вавл>ршв« асачии ^аииови оисрдции
Иа ияй-измоемм |Спо»вв, иато I

А А *руг*а I-*,. .вки ■ ЙЕМ>*Н>»1й А 
г вт\* ’ «.1ГЛПКВ М Ч,’*Лиав

■а. Вран? в опсягкраи' на . 
лпааямве в из«а«янг нг^че* 
вскевва и телеграфичес*н прог.им

'.!«« С|
■ II(вжршеии окончателно. •0

*: крежития писма, 
по КРЕДИТОРИ ! СМЕТКИ п> е 

«кове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ г о*.
|ецлиьа столова сяужб». л«*тм*«’“
емн а леша и чужвв м»>га.

.казчмгияе 
>лишнй лихва

. • ••>» ялгкжгтли а ар
ПАРИЖ, 15 феаруарий. Подписана е ед

на тжрговсиа спогодба между Перена и 
11 навиваната рупублииа-

ПАРЗЖ, 15 февруари. Красни, ежвет- 
синя комисар, е подчертал своите канеле
ния, че сжвегска Русия днес еволира а де- 
сно и тя желае иапжлио свжраване тесни 
тжрговски снош-ния с Франция.

Красни счита, че ожаетска Русия баа 
едно раабирателство с Франция иа ща мо- 

; жя да има мир, какжвто тя тжреи.

1 сж пряктя иа трятя чин з 
Нар. ежбрмяе м «рои м
мркмяста км *т ноткряуся як,.Ц>

баа пя«м»»»«вт"*

И галимчаааа аададаиа чаяааа ераи »
I*та* годкяа се ярвд

Р*И •* ваатаая
1 ммш т г

ОАщвтс .^помст. • »«• 
м ,Пе,«к* >рм 
соесалчо 4!5 твм.

■■ прочутото ЯВ
чисто ойволнйско джрвенс мгло иа 
Кацокулнс и едри волоски маслини

».
На И т. а. • Хмхяи

южО. я гп—•вгя араатагиаяа «р« Братя Фуртуио
юснм, пкоамодитеяии

ада -1 3
ПАРИЖ, 15 февруари. Междусжюзииш- 

ката комисия по настоя щем намираща се 
; в София проучва бюджета за 1922 1923 

год. Целта нв комисията е да проучи точно 
какво е вжзможио и може Бжлгария да 
плати от своите заджлжеиия по силата иа 
репарациите сжгласио чл. 122 от мирния

ДМЯЦЗТБ, кякто Н11ШТЦС1
I ■ в отбмякт трухояктв

срехш ■
Тглтфла .4 334

1след-гг я 
учебна вввежI П> (вАатее

Л™“ПРОДАВйСЕТ) ряяояяпаете са.
Цвмктв и балират шар

жа хрка я Аяяерелли мвпитвл. • Спорвзуме-два дюкян (солиднк барани * ^ договор.

“И* **. §;з°лра^МвеН9Ие тР^астжк,! ВИЕНА, 18 феаруарий. Виенски, уии.е-
геиам У* 1. 432-1 Зв’ > 933-1 2 рситет, който се ватвори по липса ма еред-

---------------- стая за игджр
-»лгтжр

фрим;



та*%
I М12Ш0 НЛСПРМ I О.рситет, * аЛ.М крввв -

• Гр. П||ОШ*Я Г-» а р О»»- 
р«ЛО ш, • одгокор «• пр»л« 
дктсл* «• учм»шявто 
гглстао мм, че ще тг^шл 
кншки аАЗМОжло «т исюааст 
рмм м дл се открие гвмяааая 
■ гр. Промт Н«^01кр«тя- 
т* тридесет село» *р«1 ■■«■«■
• ороаад околия ясно говор*г 
че ШПСрССДТ МЛСГЛМЯГС КАН

то се все ио кече

м м«ощ В Ц«ЯИ« •г «Г» Г7*
се притекат в

Аяасика «* пвар*МС* убтя.ИС Ой ш гоит и 1които сг рама
са гкгжасмв Изпратил еачн стражар па орикрони В уииасрситот» с'

& й полицейски участгари 405 душм.
а кай с другите стражари н ааоектиаи тр*г 

>л. .ОЬрска-, иждето с скрмаалишеи» но 
с. които очлкаайки Кржстеиаков с тжрго-

ИДУгл 16
гласува с болшанс Оз 
Вирт. Гласу.жха 220*

пооюиралн осастоста
проти- н 1Ь депутата
аителсгв' лото 6,л_»

ма
за се обкови та и запази всичките * ни» 

а .ржстопжти всичко е готово Настжпаа кри 
т. На вратата иа*апашите се почуква 

Г* яжлч г Почуква се втори пжт Смутени те слеа 
откарат ератдта и вижда примка 

ела Майсто 
Майспроа 

пре з про*-

а аа-1 партийна ко:,лична.
да асаатвоаааиз и «з ар-

Радика пте мжаг агаа в галски ■« грлдоле
■ата Марти Шукси. твдоаола 
аат се с ойрвваааас. ваиаогс 

к ам две.

гласуваха про и ,
Крв.ззт.>. конто бе

«ама. От гг-рааисчд страи *аспирото ут
6^ / Зв зтврвавив «. гииавзь ну 
. /жмо е: востройва в И1 
/ к«о сума ЗЛ пкфвд.к.а. Зк

----—ат. .ч сА «даг-
я§ «горя чшш ча се гвщ^!* ас- 
адилмд пммвШ. л )> С}М— 
общвмнга • ча. г е п сагтоя- 
ние дл даде и к чзь-т д >. сквг- 
чн заем. Четеа в а к 9а;ч» Не
ща. че този к тпли **к|К гра
ждани* се е го» л-л г ь* ще-
ДВГ КМ ЦЦ »•*•« ’ и -VI
СМ; 4 гол кок* шш обавга- 

Нема о4«ч« >ик граждани 
&ш Т«м щедра НАМ го в*
културно дево. требел да ра
зберат че жертвата кеятоцр. 
кат ще бжде сто кралю **а-

та в Ггиуа щеV гзав- ЦЯРИГГАД. (6
от Ргеи-аичрета. че ■
го лежи с(

| сареяай по тиа зае сенки". Едната е Любен Рус- 
а другата Майстороа. Сгрелат и самките по тех

ми обитатели на
ДПС :гао

| градот-ачалнмаа пада на темета аимайки .убиха 
че * 6а."н стражар го яхна и го пренеса ■ една 
1«реоаелнмиа от кжгето слеа половин час го за

читат а болницата Ударен поа лесната плешка 
чу се пжгаа иеашинсае помощ. На наколи»

Еврейската
-кала страната -

1 русите а 
личекмтаЕви

отстранили пата е
жиосг. Чие-ото па

ча Мвйстороа и Любен Руско» Майстороа като$» 
-ал «аи разсадника бил залокен а Брата Рус кови 
чето багдаи по уя. .Нишка’. Панайотов ваел м» 
оветш направление а Любен се скрил в Лави 
чаената Гимназии преследван от оиоЛс 1$ души 

Андреев аен е. Дз писаашиа тиа

виза иа

0 ЦАРИГРАД. М
«Р

а лехат а
ио

а вечер отивайки иа ииепч иа ааим Амяраа
ервшу Девическата гнниазма. чувам стрелба 
неа Срешу аптеката Гюлиезоа ма агата стражар 
с карабина ча посрашт и вика помощ! помош! Не- 

чекжле телефон да искане стражари. В кж-

ЦАРИГРЯД. 15Нлдгчл»? се. чг злаятерасу
яршдааи «е иствляят 

» едмо

Цариградски !
ка аб та иа к .зачак» “ -У Г.да иа

П» аусаа чат га пост
ройката, ,<ае поовас. като се 
мае, те заенаа па обашапа

ПАРИЖ. 15 щата. което отивам аз имаше талефеи. Всеки
Имд-а. ча своето и музикантите пошли за сипи бакшиш сан

рашцрз реда я коридора иа таа каеща, Сжобшит иа уча- 
слезнах долу Гжчио немя стрелба Тун 

таи« се показва стражар с насочена пушка, или 
цивилен с револвер- Н-.сочват гк Срешу 
иойто им се изпречеше а гжммината. Скрих са Зв- 
почт нова ожесгочвна стрелба по протежение ма 
иелзга ограла ма гммнамятт. Та трае

е мсжрчдмн ог горе ■
Ж вжде яод>тепе« от грджд* 
■■те Ие«* мряаме че ат^ю-гХ

Азмя 1рпяви. стжка и
•ат Тк «в да бДп де
и в

до ептеюрк шг бжде
Пю Щ*тя Я доаароем ороа смссгм 

гяяиюяя, като оредя туая сб
та я училашааго мето»- щяв т и 

тЕлсгао мораая всачди по зд-

«а ежет
10 ив-

нуш и коггто спре видедме в
на гимназията Л. Руооа подкаран 
тчастжк при Майстороа

немтваллиА

БОРСА На оругиа ден крепената стека е 
бе закзраиа в грааоначалстеога и

ДТЛЬ-Ц 15
ВЯМИО СКЛЮЧЕНИ ЗКЛКИ [ РА» треав-

<Ч*И *в *ЧВК« 130 ги.
ма

стопаните и. (Край).част от
Ь»уаШкДчзрмд

ЛЯ Ичрк . 
Лоя*1.»

2915-4------
вф ОТ Диего по <и. 4 против Вип Пииш I р.Ь19- 

Пармж -4203 — 
Нтялад
Цар«г^«д

65081
Т2чя
727—
994=

Л» <П|чиж|*. тд» броя 779».
721 — А ш с ••В Ведваж като Аеа ао селата напера аа «два страая^ в

ви «.,«( ял и<одаАк.1шя »* ма забрана да чтлуаам аад*ПАРИЖ,
74Г;0

214
N Н аа,»*»?** <5'** йод яжл\лнл Сдииото аа м«а ажод.:пЛгагя

Ваяна д 
Д-Пещ* 
Тяяп . . 
Юг отлят™ 
Каааая . . 
Картел 
Червея крас

як»
че можгла да се аякутц елмо г отмрат даст Ад с аезодкв
з ждруж ,.,ц« р» «дадохме и.. овчврМ1г пари а 
млеччту км о’ аля..рй Оа«м»чпе ог после «етажа 
дадаг .ш В. Недам 
праехч. 1н Недслкоа

134-34 : V
то са21 оО ■*л • тчагаяига раб ата.

се • Д« ** -*а са 
«*с ргаявча о. &-!«■

и гав1*4- 945к Наши Ч а >мс а I* |« прчидяят яяратс 
в мандрата ча

с-ям, то
4 Н1 а< 34 СЧ-РУ*

аз сг<1чд1 уъразател. От «ггч доОажя^ лко-чо 20
Косато

250----------
26 V хирда кгре

го аред л хме коммтета яа апямр«| §а0
«гр аа тукааа пити <дто » ( у допрем. Пеалраах 

и > юл ми го пак иеярие и мае го 
'Р‘1* Г*а Киста Стоаво* гг>од4Де,*4шкз84л едва 

чунл-. »> .гл каква цсза ас «мая Нл1мсто прано беше 256
«Гр -А-твТО

ма га
‘•тврвтмдмя а /шщяшттт <<тт се ‘-саштегл

4СВГ <4
т от

амаде дв- 
срика 

Т ХДДЖЯЖеМИМ

*ааш от грвдо-ете <дцвс’.в.. ь ме е
Мра» я оаоашч:*ш Де с г аом;оЯОй-
зуващ.1 се сп о^лагжгг на 4*.

можахме спебг-даа да прода аие. 
**4 е нлшъаа масло А« изпаднах иеколчо а 
с свиав. мас. ю>мхо зачомд. Саед 
Дох за !«дладя» хас «ац«, ио го бядл 
д* 'и..* м4Счо К4ШВ4АЙЛСМ1» ли бе, или свааса 

Не сам аиаии»в сода каустик, ^
-^седамието ще продАПкн аа 13 тото 9

В «Щш
«•и» с «еге а

кош ло метаяязме км* ■*» т«(к«*,м оет. 'зжггарт
те • гр Вдан . м мека пЖ Й с* чрюжжд ..» срока,
•реме да ариспм «{мх Авте (аречацц с а^е 5 в госам*. а 
жраея. пковнЯска мсга«в-е*ц, ^

•юет ОТ N4-

«•теорема а га
че том* 

про-.жлже- 
4**Л« дядеяв ма всееш гжр-

« гад»
та дв се

Вг* таисвйг« ч. с.а

ам огвусме креват

5«ДО1
О 3

• Шукаа е ар»
и ЯМ■-/ за

»Иг1Т се
• с«1т В ч «а IIсм ш

у



Варна, ;«> фнрруери ЛМП год.

■ варненска *пощя
& ш* Ь 121. ЕЖЕЛЙЕВЕН ПаМШЖШ КГТйИ Чшш :ш№ Ь I

» и* »л«» с .ати *Ч> тч. ЛАдол.-оо-т 1*. к«и.«<« с«
ч б мгсп-в ?лу , м Л мес«п* ч- к* * *»

— ' тя се откаже от болшевиците и се сприя
тели с Англия. 3 таижз с тучай Гжрция ще 
бжде бжде и-пждеиа от Смириа, мзгочна, 
а то «е би и западна Тракия ще образу
ват една автономна джржааа. При едно 
споразумейте А»г'ия що дад • иа Турция 
едии гопем заем, за да а подирели а фи
нансово отношение.

С ФИЯ. .Ь февр.ри Федеративната 
македонска организация е постигнала пжл- 
ио обединение с македонските братства а 
Ьжлгария. За напред ще
донска организация

ЦЕНА 1 ЛЕВ Брей ТвЧ.

Сяржбна вест.
‘.ас сжкрушши саги» н щугтшмма скрдб «тгп—т 

лмубв, което иргглрлашг 
:нвя ежлруг, сми:* ■ им

♦■ням и питат.' лз ' е ката 
СМ*.р I нс.» Ч1.1.Щ !♦» ,1 л

Пет«кр С. Ную
<Г>тУ1,} 44 '»1ГИ

• 1.1 7>
бяшкгр

' » ''4СВ СМ лб а! |ь Т М.
Й * ‘рруярм ■ 2 ч ся. м 

Аркват* С« Нмк^лв

<7*Л ■ ч.;Г*.1)
' НА л
■Ч* I пя .иг

1 • ■ >•) А ’ и. V
’ Ф ‘ ■ул|)и I

■ А ... п I
*■>*" СЯЙ1А I М>| 

г -из-че*
И- •*•*»■*

. ни ‘.рлс-.- и И •’ *•

1 М.
0ПНАЙ1Н4 I 1АШ*,»и

ч—Ат» Мм.. «в.о . •Мамм.

№'

ХРЗНИКД11 Г-ца Нима Паскалева

Г-н Симеон Д. Симеонов

~ ще се яея ’ *чт е М-д-чя 19 г и. 
Нарие февруари 1*21 гоя

!*«•»•> нягиш нллааа
часа ■

цжрковеи дои ще говоря Не- 
о**4. ’{~*<УчагргРвгистао врогв- 

мг, л Марди К Абад
\мсгд к«.«гар-а ц*рк^мв

яг^. рА* Рдшроггрдяамаата 
хрясгмчегм1А м

)
Дкгс МФ В I

Г-ца Параскева 8. Тон 
Г-н Бойчо Иа. Бойчев

мма единна маме ло уо грее до пяврдятцяя яе■ Н»*-<» на : -•ш» с* аги
га » Ар**д|»д И яйи.т* •
Мм|(<м.!Аняага тг с» (ммем» • . »г*аа и

V»'
1

• *Т** ■ цЙ ■ а яг орете.
В*»д"саоЛ#а ея Камяг

каяка.

Според I «и 
•пиа сг го 
1оР ям I* 
ко* т ям«*«я часа от 
»од ддраа едугаао.

СОФИЯ !| Февруарии се Чжобщават от Париж 
бунтовете в Индия си^но 6.юкоят Англичаните и 
ще се отразят яжрху кира . Гуриия. Л Жорже %л- 
явил в камаратл на общините че Англия не ще на-

!1з '»*я*ет* «*«»«*• «таелин Ф-дачи

ф««-Г-ца Дориа Стоянова 
Г-н Кирил Петрол

«е» се •емчен.У пиаглм на 14 фпцлариа ■
цдркмм .'В ..МК^.^] и.»

М-.щ^и.-микл се п.Фгма! л и*рам!а и • 
иа м.1ял<.агекдя?е 

Насто*м|»тм мцец« отяеуяа •
Наряа

нали лжлното вжряовенствс) на своето 
вжаху Индия Сключвамдго н . лдии чи(. с Турция 
ще има щастливо влияние >а (. юкойегвието в Ин
дия Мира с турците ще бжде 
воли туриите в борбата им 
Жорж

положение та

к такжв. че ще задо- 
гжриите заявил Л Стгзнпсип < и яув тар. 

■•игтяя ме Ш( • сака
па I -1 г1*р*а мясрч ■ смай яя а»икрс

СОФИЯ, 18 феаруар.й. Сжобщзаат от 
Царжрзд: гржциия печат е силно разтре
вожен от предстоящата ревизия иа'сеежр-| 
синя деговор и запоява: „Тракия иема да 
мине никога отново в .-жцете иа Турция 

Гжрция е готова цинаги да .се сражава 
за всека лед. земя от Тракия.

ЕОТО
иу 1икАя«и вечер ' е
Т."Ч« N1 фоядя м

литъра тур* м тжргвв- 
1та ак*дешм

!Балирано ливпдеко
^30.000 кгр 
■ 10.000 кгр

.ао.ооо кгр.

продам франко вагон

гара Шумен В

Дл Налее ул Славянска I 
131 Шумен 936-1-2 I

Ь. пек Г|
I Варя* Г Ст.
дойтф бе» ОФИЯ. 18 феируад.1 1нюч"ач» е уяолнение-

«чни нойско-
уиол*»ем.1 ше

ч »1 к
то на нсички »*ф6'«-1мм нпйчнии «н 
в.» чдстм ог арн *ям I груп : е яеч 
бждо отпусната на 20. а поел* 
т. м (>| впЛниммге ик оелнаг

«якейскк у ЧАСТ АД В вофе тГ. е ПОДАЛ ОСТАВКАТА в 
гягяал в града чв. Ьчврв тий 
г л^лучвл '»500 дв. чв от». 
Г**.ата •гомтрвбвшдв вв захвркк
ч окткостта му вврв, п
аиацагкв*..

е прямI1®аЯ«»»ВМ1в|Я»гаЯй1*гй:гй- ;• 
1а Художествена Фотография

>та група и : 25 
•<а служба само 

тези, кои'о имат дт излежават налагания 1а6е(сг- 
в° и други наказания Машата гграма 
сжвссм вез армия Жан |армеричскмте части, 
имаме днес са ие4ооаг.':чин

14»

ДХ АРИЯ П. ЖЕЙНОВ ще остане
които

да охраняват :*же 
лжржлпните учреждения В най скоро време ще 
започнат «питайки по села1а зз ла се 
младежите, бивши войници 
войската като доброволни.

града, която изработва изящни 
Грети от-своя специалист фотограф от Виена и 
цхен Цени най износни

вената в КОРСВ
кямбио сключели аделми

С,-+нш, 1в ♦»»рур« 19» ги.
и достъпни всеки му подканят 

да поставят наново в^__ заваианина !и»' йааряя . Й915 -
Ню Йорк 
Лондон 
1 Ьриж 
МталмЯ 
1 Ьг иград 
РОМАНКЯ 
Горивния 
Пряга 
Виена 
Б.-Пещв 
БелпмКщу.
Юго:."авяа.
Канада 
Картел
Червея-крдст

''Бд.чгареаяя иучвкадев сам 
варненски кдпм ще дава мая 
пред свонге неделни концерт 
я са.юц Райков сутряя в I#1/* я.

На 19 тогв в ме дева, ще ее 
яовторв дадения ковцерт в 
В' еамня кдуб на 12 твгв. ■ 

ЧФ

СОФИЯ. 18 февруари. Една офмцмяпна 
публикация ма букурешиите в-цн с вчераш
на дата ежобщада. че конференцията ма 
тримата м-рн ма вжчшиите работи от джр- 
жаиите на малкото сжгпашемме Чехосла- 
вия, ЮГославия и Рома* ия ще се ембере ма 
23 тото в буиурещ. Конференцията ще^вара- 
боти елиа обща -ииия на действие за;мал
кото сжгпаш ни** за конференцията в Генуа.

ССФ;1Я, 18 февруари. М-р председателя 
г. Ал. Стамболийска по настоящем щел да 
занимае министерскмл ежвет с предстоя
щата работа на Бтлг .рич в конференция
та в I енуа. в.млроемте, които Бжлгария ще 
повдигне що бждат сжщите, които м-ф 
Стамболийски повдига през време 
те обиколки пред чуждите правителства и 
дипломати Сжщо ще бжде повдигнат вж- 
проса за финансовото и 
жеиие иа Бжлгария.

649- 
12831— 
721 — 
9А -

ооО*С 
12Я9-- 
727 -САМО В КРЖЧМАТА

„МОРСНА ЗВЕЗДА11 99 46

„Владисла"1<М. Кржстев 74 50 
284 —

ул. 74 М
“*• иаяарат» аиКагз

1 14 У*
|. натурялия и всеиакжв вид мезтнв напи ни

® венер свири струие ч оркестжр
У»5 - ?

2 Л 30

1Р4 194, «В

250- 
26 50ПРОЧУТОТО

■чисто ойволийско джрвсно масло 0 
■Коцакулнс и едри волоски маслини :

^ ••гж ■рифтигианя кри

ч БРАТЯ ФОРТУНА
ма свои-

ЦЕИИ КАЙ-ИЗНОСИМ, ПРОИЗХОДИТЕ АНИ
тжрговско поло-

квйт бе яаст;
кояска.

Ценя яояударт

Рвижисшя банков кемсорааум 
е порАчал • маната .Перммк* 
голямо кодвчесгм каиеяо ваг- 
дища в е мярвам врезивже- 
ние да аига«ира сяобвдвото 
на мамата аромаводстмо в* 
няжднге на Рома!

БУКУРЕЩ, 1в феаруарий.ПОЛОЖЕНИЕТО. Ромжнскиа
кочтра-горпилйо > „Тугвру“ напущайки Бо
сфора се иатжкиап на една мина недалече 
от Цариград. Вследствие иа 
пнора е потжнал «едната 
паж. Спасени са само двама души.

варива торпи- 
с целия си еии-

елеграфии и телефонни ежобщекиа)

СОФИЯ 1в феаруарий. Сжобщават от 
«град! на по настоящем се водят тай- БЕЛГРАД. 17 февр- Сржб печат се сипно 
•реговори между пратениците иа Англия тревожи за ревизията иа договорите,което 

н* "нгоРск°то правителство за оиои- щел а да стане в Генуа и пише в следния 
алиото разрешение иа турения ежпрос еух: за големо сжжапеиие нсиччи сжюзии- 
-**гл*** ”** гвР*нт**Рапа политическата и цн искат ревизията иа договорите, осовеио 

■симест иа Турция, ако | Англия. Сж^бяя ивмр никога да ао сжп

Пемеме шлеп те .а

млял — «мага



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ ■м2.

М№ ЗИУИШ111ИКЯ1Щ1 [щщт ^ма подобно но що, *ащото това значи, ката
строфа а* Сърбия и наново в стедиа Евро 
па да се възтаиоаи Гермаио-турско бълга
рския блок. Ние ще лродяочетем честно да 
загинем, отколко о за черните очи на Л. 
Жорж отново да сс повърнем под робство.

ПАРИЖ, 16 февруари. Съобщават от Ца
риград, че в комфер цията в Генуа ще бъ 
де слджея на разглеждаме и въпроса за а- 
бдимацмята иа Крал Нонстантина.

ЦАРИГРАД, 17 фе-руари. Съобщават 
от Атина, че през последните дни там са 
станали големи митинги против откъсване
то иа Тракия от Гърция.

ПДРИЖ, 16 февруарий. Съобщават от 
Цариград: Кема листна та мисия под иредсе- 
дателстиото на Исуф Кемал бей пристигна 
тук.

сжяег е предвидел в 
бюдчгета си зя яящояща та го
дим сумата 3,400.900 ле. м 
добавжчно вж зяагражденио н :

-временни и поето*чии чиновници

Хр Нанков, и*го бирник 
в соф община злоупотребил 
24000 общ. и джржавни пари. 
При ревизията финансовия ии 
спектор иу поискал в два дни 
да предаде парите. Той Се от 
весжл до своя брат. Ст Ка 
лаков, бнкш чиновник и ига- 
лиин^ата г*рговск4 Са.тка,

- който За да услужи на брата 
та С>, направил едно фалшиво 
писмо до генералната банка и 

фалшив чек. взтаден от 
банка Комер. итал изтеглил 
30000 лв

Здобили се с тази сума те 
веди и а внасят в ка&га иа об
щината 34000 лева и нап\ 
щ.т Софии. След 2 дни гене
ралната банка к • сгангирала 
фалшииим чек н с.т-бии.а 
обществената безопасност.

Приятно ии в за са бшии
И яарненци. че известната ре
номирана обущармица .Прог
рес“ на 1и,койння Михо Цанев, 
се отново откри под у прав Т-'
нието м наш ни сжграждан. м 
Никола Стамболиеа е свжрши » 
тергавосо у-ще. Работния тех 
имчески персона в . бущаряи 
на .Прогрес"
Вран ог г-1 Стамоолиев. ляв- 
но специалист крояч.

ПОКАНА «I
В изпжлиенис. чл. 34 от 

се всички членове да се явят наустава иа синдик 
второто ре до

дншио Сжбрвнис, което се сникна за 26. (I. Т г„ди пд;д |г, в салона па хо е.1 .Добруджа' — { 
ояла* Вари/, при сдеднг

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет о: Улрдквтелния Сжвег за дгйн <4 

Д и ката от 1 януари до 31 декември 1921 год. „1
2. Дошмд от К- н-родния Слает чжрху годно] 

и см.тката .Печалби и Загуби* за 192] год |
3. Отв бождаваие от оггояорноег Упрапнт-.д 

тролнин Сжаети зя през отчетната* 1Ш година. 1
4. Избиране Двама члена за Улраьи.елнми 

стото на излезлите п > жребие двама такива и ** 
лен сжге г

5. Гласувате ; рих до ра йодния бюджет ц 
приготвен я проект.
^каче увеличеше на кредита ори Бжтг»п|

Л \ г\всклЪшшя.
1. И у^«:аие на членове: 5 буква 6; 51 точ^ 

лотАлнеине «п 3? и -рибзвиме но* член 72 как | 
н '.Ьемзне реиЗЯгие за чл -иущапе на бжд*дн 

. »емледеж Ко итерат. Син.п^ялна Цеитра-а
9 Валии.

, ПАРИЖ, 16 февруарий. Сжобщават от 
Хзлзиигфорс, ч финландския кир иа вжнш. 
инте рабо е Зил убит :рм излизане от 
дома си. Убиец:, е бил заловен и арестувай.

ПАРИЖ, 18 февруарий. Сжобщават от 
Л ндон, че народната банка е поинжипа 
сконто от 5 иа 4

ПАРлЖ. 16 феиручрий. Спух- относно 
оставката иа Л. Жорж се опровергава офи
циално.

А,'. -чи н I болшяяепо, ,-ж6р»н;:*А
0- «*:з дуг.1, <> >кта -е за 5 мирт т г. 1 

и мс т сДепино ;л 42 < т уста* г а на синдика а.1 
Нея >|тите се иа сжбрднкето. без уважите-1 

се глобяват, сжгл«сио чл 18 лт устивя.
Нари*, 14 февруари 1922 год..

СГоИ И1

Управителен С
Преясехател: Г 

11.x феаседатм: Г.ПАРИЖ, 15 февруари. Сжобщават от 
Цариград: турския и род е оказал радушен 
прием на кемшис гклта мисия, Едип видел 
член от мисията е зачвип пред журнали
стите, че дел ацията е кр «чипа иа вели
ки: е сили ецин меморандум относно иска
нията иа цели а турски народ. Ангорското 
правителство желае мира и то има пжлио 
довери, в слраа дьиаостта иа великите сили.

(I Г. Амстммем
Чл- .:ч»е: ! Д. Чобхьм 

I Ж. Мяне,

БАЛАНСе гриж .иво под
Нд рдйония Земледелсм Кооперативен Сяндим|

АКТИВ ежетаия ма II. XII. 1ВЖ1 г.

-Дивв живота в Каса \
Снмш(

Вяена в 
сравненя- с тоя «ре« 191 « г. 7967а Дмоие 

в^'011 ОЯ Сп* слята амтм 
ИДАМ -Ч Срачм.

2И469М 734-фимоас 
1547* алй А{маиторм

ЗП124Л-"* ~

БЕРЛИ , 13 февруарий. С оред сведе- 
иия получени ог Кнзкорк, Сж.одимените Ща
ти се заплашват ог обща с.ачка, Тжй 
то греговори относно увеличение заплати
те иа вжглчкопа <ите са пропаднали.

Киийори е : железничарите са образу
вали един общ фронт и ако исканията им 
ие бждат удо летворечи, тогава стачката 
ще бжде и .избежнл. *

броя иа стачниците в такжв случай ще 
достигне до б милиоил

Дтлвс м централи 1е
, 1с<»и гори
Ин,им!.1|ик предмет
>*рм крани

е ПОС1.АПЦЯЛ ср д о очоло
6в0 пжгв

ка- й
ГвТви СВ четядртя пир гид 1 

тютюн м износ в Германия
1*чдд>щ и шут

2.хпКЗо1

годишна РавносмПИРОВА ХАРТИЯ за
за избирателни бюлетиям 
има в Книгоиздателскато 
книжарница на Б Д. Ган 
чеа а Варна и Провадия

да дава

м.аовеяв
ЗВО)'01

жииатя ад иеревчала
Ли**н и с .паеситян

ДУШИ.

ПАРИЖ, февруари. Съобщават от 
Лондон: В белфа: са ст .иали нови сбиаа- 
ни^. Км- 35 души убити и 70 души ранени.

Оячвввв с»т жнцмаЯж
ратнп пи* ■

жз.’ СЙМЯПН
»» т:*гмй. кашмарски. 
ого«..ение, исбеттгядг. 
«баю я ар. 

б| Отшсепя 
най пгчлл'г. кжм фоя- 
допе

Кпманлиртичмх 
Ам^ртидаиня ма ме^<-ти 
Неиредмисм 
Лднаь ллргу пе-ибитеи 

■рятпияитс 
3 */, реаерлем ф, ма 
20* , ■* ;ча.:им|раяе про

лели

[шиша «5912 оЗС пр.гь-
I и ка.

рааиос^и.
ирет тая-

ПАР..Ж. 16 февруари. Принцеса Юрев- 
«ка П:орган .чесла вдовица иа Александжр 
■I е починала в И ца.

№
171,30
31660

1266 70 
.'27КЧ.23

вя зле
ЮЩ фр.нцузк.1 кореспон- 
денаия. диря работя. Гпоря- 

писмен ш до редак
цията ля 924

ЬсГПИН, 15 февруари. Съобщават от 
Лондон: Лойд Жорж е заявил пред парла
мента, че е вероятно конференцията в Ге-
иуа да бъде отложена.

2-3
1(1634 90сап п аопиер 

Гачгагми 
10» , >.1 удр ЯКОЯТ.САП. 
й‘, щрек гора 
Л*', Iлукавите

УМ, прем .« 
Ю** ч а лчаент ма *•*- 

илтеи аелме

ШИ СЖДРЧЖНИК «17Щ
ЛИ 75
265*75

ГГ'Л747
.АР»!Ж, 16 февруар-ий. Сжобщават от 

Поидо-: г.Б-чсш, чехос.повашкня пржв ми- 
ннстл р пристигна туж. за да узнае стано
вището на английското

Гза аохоана работа с ма 
лжк капитал Спорпзуме 
ние М. Мантигяи ул. . Др 1 
томвн- N1 1.

‘•-'"а Ч«'ЧК

47прааигелстио спря- 
•о конфер нцнята в Генуа. Той щел да 
служи за посред: к м'|-жду анг> ниското м ! 
фраицузекито пр.аг-, е летва относи елно ! 
уреждането иа иисящиге по межхху им вж- Г ("»• 1

1 . - ( Л". Никои
I I'). Гр Гсрмсв

932-2 3

[{Улравитяяяи Сляет
Иргдсй (и).. I. Ст. Дпох тклоа

(■) Д 
И-Ая 
(п). АТОН.СЕ слугиня при 

добро семей
ство срешу добро вжзма 
граждение Справка ре- 
дакиията

Цип. [жж Счятямднт : (п) I. VI

добие аиглддеки кредит с помощта на един 
закон относително тжрговския кредит.

3 5 ДОКЛАД
. т Контролния Сжаег яя Районния Земеделски К 

Синдика; .Живот- - Вария до второто 
редовно г л «ши > елбранпе. 

Лру-чри 1\оон>рлтори,
Саглчсно чл >■: лконд зл кооперативните

•* чл ^ --1 2 от ус ада на Синдиката, чест имаме 
правим едно илложени за резултата ма обшята гои
верка на Синдиката <а изтекла-а 1921 гол 

1 Синдикални те

-АДПЕР
3

*Ч .5* I 7 с ,60,6 (.6*1 
преки ттип,) яЗфр 
импоелма Л раиф- « 
зсп-а и лаш машичи
ПР1КТ.МНИ Н4 Им. X,

Шагоа - Вари4
Ми,-. , Кмх.гчи Андре,

БепГоап-Ж- 16 Съобщават от
ияя«в'''о ТуД°'1вте Достигнаха до 23" под 
Гмпжт впачат грамади от ледове.
Граджг Митроакцао затрупан от снеговете.

4»

в в:книги сж водени редовно
рацни |'ж своевдеменн > мччагн в тех. 1

вскпавиата цхоясла «миГ . • пра-: ц^цингролния сщветн за изтеклата 1921 год. |
нвзвмвани-м 1- . ? «танк тържественото 

933 2 2 аослвана ****?* "• ловената пра-, ,ш_..

1
4

НИШАВА СЕ
ява пвкин ('евгадм бара» 
СКВазуменис при Н. К 
Бузлуджа 9. 1П учаегмк.

т.Варна С почит:
Контролен Савст :1


