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Варна, 1 март 1922 год. Брой 7Ф0. * \Гад. IV. ЦЕНА 1 ЛЕВ

Шуменско/Оиржжио Трудово БюроВ2ЯРН6НСК7Я ;яв
Шумен. 24 февруарий 1922 год.

Бюрото гд&рси да закупи в гр. Шумен и окол-
носта по лоброволно спазаряване около 80000 кгр. 
брашно тилово рчм^еиан Ь4 приблизител^д стойност

Х)^' .лева.
До.• ек, .а с

ПЕНИЕ № 1374.ОБп©ща
им тя ь 121- шавай тешдокя к::ш тт ли: ь &

Ф

V
.:има Проемаг се предложения 

всеки приежкздсм и-н в домакинството, по 11 мврт 
т. г поквю се чгОлпмнужлмото количество.

Уговореното количесТво^следва да се постави 
10 дни след сжооа:ение за утвжрждаввне.

Залог 5 х* г стойност* на предложеното КО-
вК, -1—1

':

Отличесто

ЦАРИГРАД, 26 февруарий. Сжобщлват 
рт Атина: комисията по пжишнктс работи 
в Ангорското (аромно Сжбрамие 
рипа представителя иа к-магисткото пра
вителство в Цариград да протестира за мо
билизацията иа два набора в Траиия.

Протеста иа ангорското правителство 
св основава жрку факта, че Тракия не мо- 

I жс А* сме а иа го нает от гржцката джр- 
I легна, тжй като Севжрския договор где не

ИН «ШИШ 1М|; 5
ОТ 19 ДО 25 МАРТ 1922. 5 ■ гржцката джржааа и всички ииоплемеиии-
_ 5$ ! Ч" ииоаерци се сметат като тржции подай-

ЯДН 9Д05Ег< ГЛ54СЙ ЗД ПОлУПКИ ‘ицм- Сжщип "р°ггст « направило и бжл-

ХРОНИКАе иатои-

• армейското <бщтс*‘> уп- 
рав .( мас ч* <Г>1илк« : 
млллежм родейм арс« 1903 г. 
пич* щк нд 111 труди* на
би; .и се и 1..1миит мГ

д » 1 айцу* Нс «вилите 
СС ДО ТоБ ддга щг Ааддг Я|«- 
СД. »-*ЯИ СА1ЛДСМО З.КОЯ4 М 
труд<*м/д КОЖМГ-С1.

I

Завецашм а мш м вя 
шего гжргсасио учммм щл 
Вар*е*с*ата Тжргоосм Ииду 
стряама мандра
Ячко Слзвчеа, ог я«Й старя* 
тс 6жи«рскМ гяргоаня я гря* 
дани е маеща* сумата 5000 
ЛЛ ■ 6ЖЛ1 джрж. обДгаяяя. 
лихвата -ст кеят - да СС дам 
>ч валяйте СГУДСИТЯ от Вяс- 
тето Тжргоиско У<

:1а мжеого ся сжщсстмуяя- 
нае Висшото Тжргояско Учя- 

.лмще се сдобий с три 
тапия ет която ожряото от 
20000 да. за добри 
сжчиисяяа иа икономическа

гарското празитеястзо пред лигата иа иа* 
родите и пред иекои от сжглашеиси^та 

• | преде та пит .ли. Гжрдия е дала смщия от- 
И | говор и иа Бжг.гария.

м всички отрасли; повг-<ге от 4000
изложители от тт<з и ст^ечстпо.вжтрешнос
По точни сведения за улеснение при пжту-* 
вонето и намиране Жилище чрез: Мгелег 

А. С., ^йеп, VII., Мевмра1а§1, 
както и чрез почетното преде гавителство в
Варна: Шалом Леви & С-ие.

ПАРИЖ, 25 февруари. Бем**ш се заажр- 
на вчера в Прага. ?ой що се срещне с ого- 
елалямекия м-р Мннчич иа 28 т. в Братислав.

ПАРИЖ ’ (> ф?:.р. Хжобщьват сА Ьулон: Кон- 
ф". немита м. 4лу Л Жорж и И самгарс стана днес 
тук-в префект;. \чг -. Рязговоржт тр.-и повече от 5 
часа, през кое »> време се разуч ха ижппосм е по
ложени зл разрешение от ?жлознииите Двамата 
м-рн се .занимах] с комфе;». н Генуа Постигна се 
пдчяо* споратумснис отм< сно политическите та- 
раниии. които трябва та се вземат, за да^ие'се 
: зменят нито прерогатинитс на обшест. пя наро
чите*. иито догони «те сключени с бранния след 
м»*ра, пит » на глютнинчте праната по репарациите.

!
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ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Телеграфни и телефонни ежобщ. ичя) ксииит> Ьр.юй Геяоя. • вто

рото от 50000 ля м бибди- 
отгкята не Нясшето ‘Учнлишг 
ОТ Вияшии Прсдсежягел яд ка* 
мДрарл П Г Петрояяч.

Пачя.мд е язяестняя а гре
да ия лекар — Сгааитяадя.

V Увесевятавяата «омясяя от
.Бездояммк" мзказяа 
благодарност яа ясячкя госпо- 
да граждаяя. кояго подаряха 
предяегя яо сжщата за уст 
росната лотатяя па 35 т. н. 
с благогяорятедяа цгж.

Панаиаат са ясячкя смаяяря.
бо «аджяй и 
оо акциза вжрху ззхаряяте 
ттстст изделия н др.. на сж- 
брание в салон .Добруджа* 
днес вторник 28 февруари • 
7 я.. за да иклушзг отчета 
на делегатите па сладкарсаим 
конгрес.

Н*Ш1 II 1111 Р0СТ9Ш1. *
Рим. 23. Ления с получил 

хиляди телеграми ог прояии- 
ЦВПа в конто работниците я 
селяните молят Оо.тшеяишкия 
шеф да не налуща Руся*, за- 
щрто в чужбина той да бдде 
разстреляй от агентите яа ка
питалистите.

Зй яа да дима авюмобяаяте
и превозните средства яа ре- 
1Мрецеоняата я<
Финансовия мииясгжр оредаиж- 
да 30 мяаиома лем.

Осдденв агента торя Царя- 
град 23. Вгснияя сжглашЛюсн 
ежд оежди по ид 3 години 
затвор 4 турци гоято преди 
преди неколко* месеци са ьвт 

диванитеи
атентат в .ся. София* и яо
т-»].1 яарм : дл унищоаит този

СОФИЯ, 27 фввр. Вчера преди обед се 
голямо сжбрамие в салона ма град.

1ШЗимоа устроено от ежаом ма бжлгр. ад&о- 
Щшт. На сжбрамие то прмежетвува ели а на
1оф. обЦАОСТШО, адвокати, еждим, студенти, МЮНХЕН 26 фепр. Ьпяшия бдлглрекм 1^ар 
Иителегеиция. Говориха г-да Фадемхехг м Фердинанд пристигна оназ т ве чер тук. Вчерт той 
Нолдов. И двамата безпощадно и с добра ге рлзхожтз си ;болно из улиците из града. В^- 
аргументация разкритикуваха правоеждм. . черта с м чолко свои приятели прмежгстнуаа х 
политика иа днешното правлт. Следсжбра- [ опе^игд^ След евдрш *ане нз операта, цдч 11 часа 
рпото студентите иа бром повече от 500 | и 20 минути едно лице стреля с ревллвер ижрту 
души, пеейки студемческма марш се даиже-1 Ферлиианда тж .чо пр*д глмнич вход на операта, 
жа по ул. Алексаидровсиа от десиата стра- Настдпн готем.т сумагох», но п »л шията остана 
***** тротоата иа граден, градина. Те дос- : твжрлз н* своя пост и след грамтдни 6 (жеканнци 
пипаха до площад Алеисаидар I и когато I с публиката, тя успя ла зллов»* а ечтлюрл, който 
тржгмаха кжм хот. Бжпгария беха посрещ
нати от стотина души конни и пеши стра- 

мачело с лом. градомач. Казамлиез и 
пристава иа IV уч. Митович. В сипеи мари*р

«• е"»сна в?жз манифеста-тате „ет . сжстаа,,н к.ито 1Пвдва. м.р „р4ДСв.

Е? ягьггггйг. жп
Ь^ТАГГГпоттма1^01-” н7-е1^гннп?-т Та Де-Рнто, народна а просвета Аннпо, иа 
У ■ ^ У С Р общите работи Риоприо, аемледелието -
^^"фостацията иа студентите. Бертиии, иидустриг.та - Раси Теосиао, иа

тжрговията Деласбар на пощите Де-Чивано.

стоя

призна през пплицията, че се казва Конаюа, бжл-
гврин студент ииктересушште

РИМ, 26 февруарий. Италияисиия наби-

СОФИЯ, 27 февр. Отношението между 
■аеригт.тскотс тело и министерството на 
УТТ1 просвета са много ивостреии. М-ра 
—родя»Та просвета г и Ст. Омарчевсин 
•••ни иа нашия кореспондент, какво »а- 
—* *• просветата забранява иа професо- 
" *■ мемат

Поникзш в Тракия.
СВИЛЕНГРАД, 23. февр. Чувствуяайии 

иесигорнуто си поло.кеииев Тракия, Гжрци- 
те са ежирушеии и равиебитеии. По саеде- 
иня от дезертйори, пална анархия и пани
ка владее от Одрин до Чаталжа, както меж
ду войските, така и между > аселеииетз. 
Това последното вече ияппашеио, напуска 
новите си сеяища и се прибира ижм Гжр- 
ция. Нл всички погранични пуиитовт бягат 
и се предават в наша територия иаса вой
ници — дезертйори, коч то описват положе
ните иа Гжрция като едно от най отчаеии- 
те. Между дезертйорите има войници ро- 
мднци, българи, руси, а най-вече гжрци. 
Положеии .то се смета за крайно критично.

отговорни места в попити- 
оргаиизации, тжй като те сж джр- 

чиноеиичи сжгласио чп. 324. Вжпро- 
— те ие са__ Редовни професори, обаче

^•подаватели иа учащата младеж и 
«енаетд, участвуват в политическите 
«. требва да освободят катедрите ко- 
*» ааети от__ ___ те*. Изглежда, че уиизер-

и вЛТГ •* *и прааи обструкции как- 
" ^"чви други вмпроси от по-раио 

_ _ обструции, но иеще ме
** А> вжде запазен заиоиа ще 
■-«I иеоб*одига мерни

\V



■ I— /
П И** тюи. вА^неМСКА ГКНЦЛ“

Йу. 2.
СжобщляатСОФИЯ, 27 »трупи

Пл.кдяв. че разбойимкжт Г
каиш* »*« уред 

о и Пещерско

РУСЕ, 28 фееруря. По-мммвлатв садмм- 
•сред Руса бкмкермкк Яко 

банда от 4 души апашк.
ги**п«м

■ я
ца бе нападнат
Нанкам от една ____
конто нсмаха А* "7 а сенат няюмоаета

■рясшпкмив ек».

Парада «еб-ширите- го
ОИ1МЯ Ц*п Г N ИШГрК»'

>то в
увят. У«*д

сткото сталдло така: когато сждобмгге ^
Завчвуа • смбом 25 тото • 5 каса к 

40 а. вечерта по улица „Месарска" а цеи- 
тжра иа г>усе тжрсвац» наинфактурист, 
Светослав Ьвев. «яде нападнат а дюкян-! 
си от 4-

стн са
Довроен>а Паварджи •, Г 

по се сжгласяп да тржпте 
от усилена стража. По пжтя аа Пааардщ 
па 30

П:,-Ш е» афсню цктн 
аа ясла- ас вата. а срутя 
■ртякуш от Ьитерко а ат»

*.м «
-рлит

« ре-души апаши, вжоржж 
нани и бомби. Вл-жат му ключо- 

от което ааднгат 22 жиляди 
много чужди банкноти, неколко апа

тии иалалеоиа. В амрияна а това време са 
били и шурея иа г. Ь«И н слугата му, кои
то сжщо са б пи мапп ш .пи.

Точио а 7 ч. беа 3 цимути ап.шитв каа-

к
да са матржгма ма ржцата . 

полицията иато хуква да бога но Перата 
та местност, обаче страж арат те бжрао са 
яат от помота си.

Нарами» Мм. а уаа>а- «0.-.1 , И.
оото иа пасат ,чма арааоса са срещу яора-

аа ма Ос ИкМММ) ММ аа
1Т оса1^и.мо. след багащия, който ударен • та а.

яеяолио шеста а темето, пада мжртае.<
В бмдяи?# м дл грешал го 

дакиг м му 
сум* ч *тдр** 

ка м пигмп швапй. Предат 
ллт сг Аерваруижг йллу?4щ«

СОФИЯ, 27 < 
сжобщамг, че

ОтФЛТ90 С* МК 
вита (овява <

•кт ка бщп: .сап е 7 нася би 3 мамут./ •7 Iща кал .см т« д окапа см а 7 маса м 20 м. 
в случай, чм излатс по рало щ« «• Р**- 
праамм с кае , и «впускат духана; мллкат 
покрай бамя та, оттам кжм Дунава и са из
губват. <*чмрд помадапика, точно в 2 часа 
м 4 мммут* иа ипоцад! прел > инмкарс #-

« »I ОТО бака
КОМК4ДИ,

-поело са ус< .* *■»да убннт I»
лжтм
Ж11МО,

с 6 вср«ммям, ХЯТООДрувЛ •
Вбрт с 3 садроримв. ■?*
_ , лр - група ■ ЙнЛоо ■
Г О,«то***п " х*.*и»1руи ■ 
Бургас. <Мщ> • ихрмчк»

ц«ли1 старомгорсям 
ща а токи оармг сме 5щ«1 
мата и работата по лоното породи 

па тай, банда бела стан пян 
Дейна ста

>жг. В многота асекцка в .-'ус» и можфит*. потато мяа- 
(дия/еиерг. та, н полицаи Т. Гркмк. 23 гол. 
Оабяжмг се у.жннпп а две пича при

1То по па»
л» яингл ла.чккк яреде, 
вят И вв-чщпи» .то. я м .то 
мна у *щ»а*'з,4 па вгд;.я 

(а вгрстнц.т 
Зяи«, ркяр<1 Лд.Я4»>С 4 4

Ме сду «а м йаичт-

»лмчааси ма о«онс«пмтм от п страдалите, 
|ааромча и о««
1очм ма /«ииааащн гра.сдаям м ипшямсто 

1
Т!си дал вота иа

На 24 тото ._______
аа-ва а с. Палва мий, в т, 
се реапрж 
*• с един свой другар се 
та иа Та, 
тоан кжеем час

ет
|та банда аа отча р иа тоеа лп .имате ке докак- 

имажд^т раолвермте си, страда гвжр 
Г апс, комт. облян а аржа едаа успааа 
дойде до едни ,-аигои и се < тлрааа да 

дири I помощ. настава гоиама паника аспед-

1чна, а Кай»
а КЖ1Д»(реама наша ву «д«

■ Шумя мамяоегм <*.р.
ЯГЧ»р 111 МСПЧМС.С ..... . .

НаО варг нч1.Пт1 
мм

кашкрг • столш,г. Взар** 
11 С ТОМ N ■ ГрФДЗ 1>К Щг 
вам ..... ;и и кошер?

стаи- иегрелитс.
гос-Апаши1в хук.ит да бегат поарии хот. 

„Ьристол . по арап бирарна „Франц" като 
проа а-ичквю аромч сгранат и по том ма* 

уаичито. Бегстаото им 
продмлжааа по улица Дрпиоаска. вждото 
рана идт един каруц ар, качват са а каруца
та и по улица Борис проджялимит да бя- 

стре ят сря«цу асоки, който бк ся оли- 
т*л да ги спре. Оттам п край градската гра- 
ДЯ1М по улица Алекслидровска майка I при 
пжраи к.чиеарени удастжк иа (радииарскик 
площад, дето иа времето стана кжраааата 
баня м Сиафет.

Там те слизат и се барикадира»т 
щат иа Д. Коса, комисионер. Часа е 3 и 
16 м. грамадна и.вилица 
площада, ц.лата полиция иа файтони и ио- 
яе пристига, сжщо приет га иа мястото и 
Целия г, район. Запо аа се формаио сра- 
жоиие. Старшия стражар Никола4 Куиеа с 
рис иа живота се спуща да залови апаши- ! 
те от които бида наранен иа 3 жеста. За- 
по.аа

, М фМ «м 
им приготвиш. 
«ребро в свм| 
• да са вмаим

мм имкабелпаво а стаята ммхажрля са ая|| 
ху рахбомммммта и ги у 

С том убиАстао см 
л^мммто е Старозагорския 
пм бандата.

гм почнали ДВ гм 
могйторабат и 

грави суми парм в злато.чмм Т-рормзмрвт
оц чмостм, ло

1в напред ярм вовучамк 
пибмо .от ШМКУЛ аа пеш рзи- гвт и
та м мНиштг ще се свбцч ОТ ушил
■о 1* « амд«

Мв ■ 6укурГ0НМ1«
борса се е ввтарл *«р4 82 
—83 сг„ • ромвк-ама де* а 
Пара* — 81 свит км.

Дирекция но Нароиото зж*
Инспекторат ло Маларията.в км*

ОбявлениеЬ* ва реши Норма Крдст * хол нзпжпав
реша.’ дд сг Н1чрвтмг а Уу-
сн оие ОЦО.Оио лем аомош
м гладувам» г* протшим

NI 219.
(акаремга П А• Са

дастра е отврмтб а от кзас 
сгао време вода ;сдо#т;г са

р. ^фия, 10 февруарий 19^2 г. 
ПаЩ март 1922 год. от 2 до 4 ч* 
хлеЛед в канцеларията на Варнеи- 
Оврлкен финансов Началник ше 

рфзвб#' т*рХ с тайна конкурс** 
етбвкат | на 2,‘200 килограма «зни' 

лови в джет н-/720 манилови балони |
(иранци) за Н)ждцге на плавателните 
дове по прокотаване на Гебеджен канад 

^юйност на* 11Ред1 
прнитиего в*зл^за на около сто хиляд* 
(100,000) .к'м,ч

Офертите на(к-ОНКVрентите требвал» 
са • ри фужмвт «■ залог 5°о от стоййоста 
на предпривгиетс и с образци от пр«;
ла лните жжета , Кранци, сжгласно чл 

спират ги и им за. от 1Кк.чннТ» У^^ия на предприятиеп
приематьза ие.^

о1ц^в». ТАрсекнте рвзбойнний. автори на ф^,' ^0,1,1 !е>-г 1^.**СКаН маНИЛбВИ ВЖЖС^ '
Гтмин.’тиИ‘р Ик.К!>аЖ0И "звлРшсНи в иентжра на °' ;10НИ; Д<^НМН в магаЗИЯТа НЛ 

смииата РазЬоимициае успеват аа се изтржжаг НеНСКОПГО р
МсХ?РнГеНс^Г^ ПоеМ1Ите Жя н т доставката М

И о.криввт огжи сДшГТчо~еИнИаГг;Г ^ИнсПнКтГ" «ЧС^И "Р^ТТоИ У 
ьаани се притимвезг нз помиол на полиция; пл. -9 МзЛЯрИЯТЗ Пр
сипката с револвери се засияГрГГйн^цГе Рье‘<Ц"ЯГа *“ ^^НОТО .Здраав В ГР- Ь 
наранили неколко случайно нииумши гран,яа„и ФИЯ И н ^“««ЛаРиитя на НачаЛНИКЗ *
ЙГ ейп-ГвТлГ - ПРИСтани«^ в Ъ Варна а в деня/
лича нзбегалн В заловения била наперен,^ Т*Р! 3 ''КаИЦелаРЧята на ОкрАЖНИЯ 
суча от 200 хил. лева. Той признал, че другарите НаНС0В НаЧМНИК Г^ гп Варна4 - ■ ■ е майли и мя^

см бой с бомбч от дммте грани. Боя 
продължава до 4 часа и 40 
огжпл,т замира и впаста влиза в двора, де
то намира двамата аг.аши убити 
Налива то ааа

СЛ П(
СК.1Я
сс и 
за д

минути, когатоI Д|6руд«а днес го («к-аг 
мтге а уаолягии от иов то 
арматедстзо мшоачкци ст нзд 
—чм1г 6алт зря 6алт вриш

От Дм,|1* ог 
ахркашп ),
м по 60 ла. кубикЛ

Хврпмта ■ Гври.кк от
КМОГ- фкркя е аоклчена 
с 50 60*.

не место, 
усаок еми; и се констати

рат ранените които са по*,.че от 20 души.
От тех по-тежко ранени са Тодор Граис. 

поито още ие е умреп, а ра еми. ст.-стра- 
жар Кунев, спед направената му опера- 
циа в главата « починал, третия ранен Иб- 
рхмоя, каруцар от Русе, е ранен тежко е 
корем., р исн « тежко нжщо ст.-подофи- 
**1Р Н. Пе -ей от 14 жачдарм. дружина.

о болница а аа 
конт. 8 т.жко и 5 
цията е е дурите н и

ПТС-

& •(
'ТНТМ СЛ ОТ 
КФ':е лжр СА' ]

„ Приблизите ..нага

сега и») 13 души, от 
лб-пчко ранени Попи- 

«Удругите двама апаши.Благоприятен случай
По случай заминаваме от 
фала. преостжпва се ре 
иомирано питейно заведе 
мие с инаемтгра: стока и 
побили а комплект Спрдв 
ка в администрацията на 

980-1 з

*"фОФИЯ 2 февруарий В «бота кжч 4 часа 
сл обед по ул I'протека блиад ао булев .Мария 
;1уиза" тримд разбойници 
стражари от градом * ,алството.

сре аат двама цивилни

аестниа.

« №ш с ажлгогопи-
шна практи
ка. в тжрго 

вия. винарство, кржчмар 
ство. дири подходяща ра
бота било в некой склад 
или бирария. Споразуме
ние писмен:-» до хртел Мо
сква за Цветан Сжбчев 

Ш—1-2 1 1

за момент от насочените 
започват да бегат 
тех Иазбсйниииге

о заче

ф Г



Варна, 2 март 1»22 го*.IV. цена 1 лев Врой ТИ

варненска Д-р Мишия011Ш се ааажриа от омамдмроааа Приема вои
ни от 3 - * часа. Минадииоасиа 30. жгмпа 
на улича Войнишка.1

1—1

ИЗВЕСТИЕI !!.»».*' яве се «а инкм лпца, ч иго гнлт оплети от том
болата па комисия а <-т б.-здомчяняге • Па,>яа могат да сяе- 
1’-т б ент ■ .е ^л печдабяте чш !юсг<*<•««• е « пиСащм аа иелта 
•дан пхода на Юпимт салон

П<чллб«ге се лавг» к ожадня галоя в каяиелартгга и
9§4 -1—1

ьш. еж и гни ниииипш ;е:тш ?июв ДОИ ь а
Мавр«и»к|

I"
Цвявоин 1 п сямв п-диця 174 - м. 
• • мам 1Л» ляв*. « 3 -сол в» г

.. '«йени г* 1
.Ь^м >*нтг

ФИРМАТА МИХО ЦАНЕВ шошшо. | м»

чуждия каиш.Ш УШИХ „ПРВГРЕГ Наносавдли «ещешг ед-ч !в.»«грлп»и а г«пофот|р сФо6|4«тиИ

СОФИЯ. 28 февруарии. Сжобщааат от 
Париж, че послаиммчвсмат* фомфвреициа • 
взела решението за разфориируааи то ма 
•о«*‘ мата саглациксиа к нгропиа комисия 
в София, вследствие желанието а* «• ма- 
МФ71ЯТ тежестите ма Ьжлглрия.

Обаче < жглашеимето джржи иа 
то и1л«1мтии * иа клауаитс иа договорите. 
Сж о нифпе *е са се отказали от а 
контрол иад млгарйя. За в бждаще оста-

т > ще
има за цег. да лика дира с а«дмлжителиа- 
та военна служба а Вмлг рия, да обезо- 
ржжи целот население и да получи из
лишното оржжие от «одимите складове*

СОФИЯ. Фенрудр Весгга за гт иалото в 
Иусе прои*н4 г гу* големи впечатление. к<ю се 
сдлоЛйМ с фил». че то сжялатд с прочу ата» 
4ч1о. -& Февруари ,9 0 юг Тично 12 голини без 
» лен н на с *ш .к нжрвав илшцал

во отв м М-ГО ИВ И-■тобшавл на почитаемата клиентеле. че след ■ 
Вжртта на покойния, от 20 тото. магазина па. | 
Н| редовно да функционира под управлението н 
В ръководството на иастойиииа на наслел- 2Й 
Мийте — г-н Никола Стамболиев >г гр. Е 
Нриа. с тжрговско образование, който с своя- 9 
Щ еиергичност, емспедигивност и опитност ше ■ 
В стреми да запази досегашна!а клиентела на 9 
Яириата и задоволи естетичния и вкус; като 9 
■в целта е избрал добжр и опитен технически Я 
Ьерсонал. главно специална крояч майстор. 9 
рСвто обещаем. че ше се абстрахира от прелиш- 9 
жмге евентуални ненавременни излм.лнения на 9 
доржчии, приканва почитаемата клиентела кжм М 
благосклонност и посещение за свои лоржчки, 9 
покупни не готови обувки от здрав доброкаче ■ 
стаен материал, елегантна изработка и лр 9 

молим посетете магазина. В

вероиа в

па :лллч. ги-кош консорцвук В
Бжигарм от аиг
цузкм к «лигадветя с
окодо 20 
ДМЙГМ (1
и .100 хяледа леи,, коДте ме

«тер

ка една пинемдац-оима кома
райе па жадйМВВИПЯ и ■ р
ежобвипедмие средете въоб
ще а страната се заговоря
гяАрде.садйо аа «удивя 
яягааа

Всред мрмейоштс гжргоос*>*
«» • бмкмш сума 0* глеяя
жокотш» т
«ти т чужлт кчитгм *
Блхгцмя.

Иа пжра. мето там а «о-СОФИЯ. 28 феаруар*. Сяобщам са. чс 
в Тнфпис паи*лаа гладни повече от 60 хи
ляди бжлгари. Русиа иска 80 милиона лева. 
>а да приа де иеиластииците в Бжлгарааа. 
В Смадииеичта Щати а ймарнна чругч 20 
хиляди души бжлгарн са а безработица и 
тжрлит ужасна

Тини ПО к<МЮ СЯ■
нлиощ яовпв «) 
в еавжммиге 
емойотмвско

*С=ИВг“7 IК1тШ±А

©МИЧЕ страната т
Да и сама пра «

а « парне 
Ммо *.

та от и!иа ■ сасх

Г падна смжрт па
аасграшава. Там мина, фабрпии и ииду-
стркааНи предприятия са аалусталм, проиа- 
аодстеото поради еисоиата валута стои ие- 
продадеио Големи гладующи раа 
сии банди а ажтрешиостта иа Америка на
падали влаиовета и па обирала.

смел рама"иа М. Н. Авгериниди
Сжобщам иа г. г. тютюиолродаа- 
ците и пушачите, че от днес след 
обод пуска в продажба Ш-то кач. | 
папироси в малки и големи кутми.^ | 
приготвени от специално подбра- | 

ни жармаии.

■-Х
***** ИВ стрвавгд ВЯ. м и 

едно. 111!
рУСЕ, I март. Днес пжрем март а цала 

Ромаиая аалочват ааиоиодатепайте набора 
аа иамарата и сеиата. Политическите борби 

,са в раагара си.

ПАНИЖ, 27 фенручри От една сед 
миц.1 в ок «лносга на Севастопол е 
обявено военно положение, вследсг- 
в. е големите рзтмери, които вземало 
вжзтинието тук

ПДРИЖ, 27 февруарий. 8-и „»иформа- 
циои" ежобщаяа от добр': осведемеи ив- 
точкии, че Троцкич като иоашеар на вой
ната, предложил да се поржчат а чужби
на големи количества аоеи-.и материала, 
понеже складовете в Сжаетсиа Руси т били 
на изчерпвани настояват тези поржчки 
д < станат веднага, преди Геиуезиата кон
ференция, кждето могло да се разисква за 
разоржжавакето иа армиите и намаление
то иа червената армия.

МОСКВА, ) 21 февруари (радио) 
Троцко: джржа реч. в кояно между 
д^уго^о заяви, че не верва генуезката 
конференция да вждвори мир в Евро
па и в света. Опасноста' за нови 
нападения на Русия се увеличават; 
само червената армия е гаранцията 
за свободата на съветска Русия

ПАРИЖ 28 февр. Тукашните вестници 
обржщат внимание иа Ооаикаре да не о- 
чаива добра отплата от гжрците. Конфис
куваното иа зжглиецата от запозания фрач-

МГ мм кдяжтми. Нас 
работа рлде. мк сам гцгдо- 
люомй мрод. Ням 
ко вм требват
да построен гвфрдс ивага ж.
ВАП1Й -1

а

Един опит ще ви вери! пай км-Аитсанге кЛтфпд от
|та страна с 

може това което 
ребопигш бжягарси ржка да 

могат да

аа да
■ви—ни— ■ -

се изнася ■ за да
са огао<
драга на иашнге 
гаги с гаувкова руда.

НсдсвстагАчая са гоя 
ло 2000 км Ж(.
Ьждгарвя. Гробна да св ут^оат. 
те трибп да се ^

РАКИЕНА ФАБРИКА
КТ- с 3 КАЗАНИ “«Д 
«нстаяярани ■ нодерн < уредена азба м

и оохтявияг. юда И 
МЯ| • ■Мжвднмвт* М иаДота еждвм и (жчвв 

•Ж ДАМА ПОД ИАЕИ ВЕДНАГА = 
аа Г. Т. И 3 3 0 В ум. „♦•рдивдид"

а

5ГСГ*' зжм ще може да се аадж 
че ще бдде добре 

Добре, даже в да имаме

то асе пак недоаатжчня ся 
капвгадмте в Балгарви за едва 
усилия внос в износ

Някоя вскат да тмАрдят, че 
Ьжлгаряа е богата с капитала 
в че те са скрита. Е, добре 
сжздайте закони, с която да 
усигурмте рентвряието на тия 
капитали, за да вмязят на яве, 
но асе пак ■ това да ставе, 
те не ще блдат достатАчия 
за нараснатите нужди а стра
ната. Значи на всяка цена "се 
налага без друго да се 
ряг капиталн, защото само те 
са, коита ще сжздащат усло-

ЕТНИЧЕСКО СТРОИТЕЛНО БЮРО
В<Г* на ИВАН ИИТЕВ Ч

иДрагомви" ■ „Бдммеиа“. 
мога О жабрм ааАетара ■ раДатнмаа 

юстройиа а аса* 
аО-яаиоомя цяия.

•мрете
аяжв вяд я 
моитя яа я

а ануратма.

Печатарска хартия

»пити в цсшкцишии до Ир- нБалкан“

973-3 -5

наме-

*



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ т>'стр. а.

цузми параход е доказателство щаю фр и- I 
цип да иска рмяизия па севжрсямя договор. 
Като Одрии се даде иа турчите, а -а Бжлга-, 
рия са даде свободен шпаз иа Бело море.

ПАРИЖ. Й Февруари. Нвлсои телетата иа Шве- 
ция при иежлуиароднотч Бю ш на мира я Шяеи 
парим, е отправил едии ирогее. срещу грамадните 
разходи, които сдаетското яртч елс ш твжршяа 
за пропаганда и чужбина и за излр.хжк га 
ляма армия

АТИНА, 28 февруари. Членовете иа ве- 
ииавлистка'а партия са обнародвали мани
фест против правителството. Последното е 
надало нареждалда бждат арестувани 
подписавшите манифеста.

ПАРИЖ, 27 февруарий. Сжобщават от 
Букурещ: както бе известно една голеаза 
паст от ромжпските социалистически води
тели и социалисти те ски депутати в .ената , 
и камарата беха хзжрлени а затворите, 
обвинени мто^ подбудители и органи- 
автори иа общата жел •- зничарска стачка а 
Роаажиия пр.ди 2 години

Соцмалистичесиите водите .и Векслер и 
Когау били застрелнии в Ьукурещ от поли

та под прет ист, че се опитали да бегат. 
Партийните ве ерани Фриму и Аронаану 

умрели мжчеиичее-и в букурещки ч затвор. 
Сжщо там били избити с картечница 150 
дуииа работници стачници, други подлуде
ли от мжчеиия в затвора. Атанасов, ви- 
исиер, Николау и Теодоре ску са оеждеии 
не вечни окови.

Испанската инквизиция от средните ве
кове бледнее пред ромжнсиия терор.

БЕРЛИН, 27 февруари. Полша, Фиилаи- 
и балтийските джрисави водят лрего- 

яори за образуване иа федерални джржа- 
ви в източна Европа.

1РШРЕЖ11 ШШРНСК1ДМЖ1Ц.ХРОНИКА
ОБЯВЛЕНИЕОт днес 1 мзрт т. гт по 

тошиагммтя па мририосятв 
Радикалдемократическата ор- 
гляиз-цжя се устройва двуме- 
сечен беловагея нур оо счето
водство, тжрг сметем м тжрг. 
.-.мамиг Курса може да се по

жела юш и 
членове ял организацията.

Пдрмга »ек6н1 ще се джр 
лен нз 1 март среда ■ 7 часа 
след пладне ■ клуба на ради
калите.

1Ь 572
^ гр. Варна 24 февруари 1922 год.на го-

Обявява се на интересующите лищ, 
че на 7 март н. г. в 9 часа пред обед « 
канцеларията на Варненското Окр.Фииав- 
сово Управление ше се произведе тжрг, 
по доброволно сжгласие и с ежкратен 
срок п т спешност за доставката на дру
жината (80) осемдесет тона джрва сух* 
беломешовй.

Изплащането на джрвата ще стане
веднага след приемането им от комисия.

3 лот за правоучастие в тжрга се ис
ка 5С, от предложената от, конкурент*
цена.

сешаал от -

Георги Кдртсм от Мар-;
смлая капа гал на парахода
„Аноя*. от м«сетното а Вар
на семейство Карлочои е 
*яе<жд чрез летя см г. П. 
Кзрдалев 1000 ля иа Руския
чс.тнеч. кр.жег

Иастовт е.к*в то ча д-во му 
>:зь зва своята благодарност

*

Поради инфлуеяйияга • Вие
немите у ща са оюветауяал* 

« от учешияте н от учи
телите

От 11 17 Т. М на Цари
градското гжржиш- сж били 
внесени от Бжлгария: 40 т->ма 
жито, 1200 овце, 2400 ко 
к"шки я 200 вола.

През изтичаща* писец скар- 
лагвиата в Варна, като епиде
мия е САВлршемко изчезнала 
Нови случаи от епидемична 
болести не са констатирани

Концерта на ученическото 
вАздлржагелмо д во е отло 
жен за в Неделя.

Разноските за публикуване настояще
то с<* за смег а на доставчика.
87»-1 I

16-а Вярнеяскя Жоцориеини 1пжш

Обявление с
СОФИЯ, 28 февруари. Касиера на Бжл- 

гарсиа Тжрговска 6а»ка а София, Атиас 
27 годишен с своите извжиредии банкерски 
способности е спечелил доверието на бан-

гр. Варна, 22 февруари* 1922 г.
БОРСА Обявява се на интересующите се, чг 

11 март т. г. от 10 до 11 ч. пр. пл„ 
в Варненското Окржжно Финансово Уп
равление ще се произведе тжрг по доб
роволно споразумение за отдаване на 
предприемач, доставката на 
хранителни припаси, нуждни за дружи
ната.
Свинска мас 
Брашно 
Сирене 
Сол каменна 
Сливи сухи 
Ориз 
Маслини 
Макарони 
Фиде
Джрв. масло

) НПМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Сом».'г» «струя» 1М2 газ

наяата. Нему са били поверяван* големи су- 
мн и той оправдавал дом ри «та с което са 
то обличали. Преди н-колко дни Агнмс. е 

. приел за сметка иа банката три милиона 
лааа, които прибрал и на другия ден без-

Швейцария 
Ню-Йорк 
Лондон . 
Париж . 
Италия 
Цариград > 
Романия 
Германия 
Прага . 
Виена
Б.-Пеща . . 
Белгия . 
Югославия. . 
К.ната . . .

149-

1348 50 Ц65 - 
775 - 780
101------------
||3;------------
6550 65 60 

2об*------------

иоУ-

С1МДИО мжчезнал с тех. следните
Всички банкови кржгове в София са 

сяпно разтревожени от това мошеиичестао. 
Полицията усилено тжреи крадеца.

300 кгр. за около 12900 лв 
200 .
300 .
200 .
200 .

ара
РУСЕ 1 март. След смжрта иа старшия 

стражар Н. Кунев. положение! . на
21 50 22 60 1400 лв. 

9600 ла 
750 лв. 

3000 да 
6000 ла

300 ; 6900 Яв.
200 . . . 3000 ла
200 . . . 2000 ла
200 . „ 10000ла

Или всичко за около 58950 ла
Приблизителна стойност па целото 

предприятие. Залог за

1288!-другиге >»
ранени иа са а влошило и всички отива г
иж« подобрамиа. Ьчера град;.’ г от 2 до 5 
часа ба в пжпсн 'траур. С нбиаал 
жаствеиост ба вдигнато та лото на 
<т. стражар Кунев от джржавиата 
Ц«- Едно шедст ие 

- лами сжпроаодиха т
жар до село Кула Средна, б и* о до гра
да. Самоличност а на убитите апаши до 
тоан момент още не е установена Онази 
нощ а бил направен о^мт от 
паши да откраднат телата и а 
но иа

Змчера 27 т. м. се откри 
я града ни едномесечния курс 
з* подготвяне .Касиер дело
водители на кооперации..

Лекциите ще се 
девическата гимназия 

Курса бе открит от
агроком. временно 

,,ате

тжр-
убития
оолни- 300

от 6000 граждани и се- 
гвдюто иа убития стра- четзт е

г я
Напомпа

дру:аритс на а- 
от моргата,

успели. Полиция.а прцджлжава уси
ля дири другарите-и ежучастимците 

иа убитите апаши и с иадеаа. че в скоро 
иреме ще ти из сири както тех, тжй и ята
ците им.

заместващ директора на 
драта, с една кратка 
която взтжкка пред курсисти
те з. гчението на

реч. в

кооператив
1Л_ пр.воаучастие »

тжрга е Шу вжрху стойноста на целото 
предприятие или вжрху стойноста на 
всеки един предмет по отделно, бездро- 
ои от ст. Поемните условия и други кни
жа могат да се видят всеки приежетвен 
ден и час в домакинството на дружина
та, а в деня на тжрга, в казаното фи-

ното дело в днешно време я 
ролята нв касиер дел< водите
лите в кооперацията.

Числото на корсиститс е

ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА" - ВАРНА. попжлнено.

От ненолхо дни произвежда
ревизия на пристанището от навия за стабилизиране на стра

ната. Щом тези 
тай необходими за Бллгария, 
то те ще требва, ако не но 
гат да се САздаджг в страната, 
да се вземат от другаде. И 
колкото нае да не желаем то 
ва, то ще ни се наложи по 
силата на обстоятелството, че 
ще треба да засили производ
ството до такива размери, що 
то да можем да отговорим на 
задАлженията ’с които ни на
товариха в Нйой

Кл.жгалжг 
леи. Ние

е ингернациона- 
нема защо да се 

с-рахуязме от

шия сжгражданин г. Симеон 
Симеонов, финансов инспектор 
от финансовото м-во. До сега 
ревията е констатирала пллиа 
Р^ловност^^зправносг^

6 с. Голото се про
дават две кжщи,

капитали са

чуждестранно 
икономическо заробване н то 
днес когато ние сме

нансово управление.
Изплащането стойноста 

те ще стане след 
дружината.

Документи не се изискват. Разноски
те по Публикацията 
на доставчика.

До гуша 
в вериги-.е на чужденците.

Час по
на предмети- 

получаването им вскоро да. се 
простор на прсизвб.тствЪго, то 
ва поваляват ^ал епителните 
нужш ка Ба;

• *-<

а то кладен
“ ™ V*™"' — -оло Т: ГярГлГ ':

Справк! вТ^кииятГ3'

и др. са за сметка

й Доиакияавотв ю дружната.982-1-3
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Варна, 3 мрт 1323 гад. ^Н^е* 732.V ж1»»*- ЦЕНА 1 ЛЕВ

Й&ид ФАБРИНА ;
!СЛ!Ш««1М СД

В2ЯРН6МСК7Я #-
«—1| | ЩГ^Ш I
| Ь Я В Ш тТ^М 1 с «амашп »• ******
И ■ 1 >В Н Д ■ ■ ДкЛ 1 '3 -= И «»»д ««Д аа«а веднага

Щ I I И 1 1У^ ‘ |5ГЗ**^Г/;.т- “”••

РАИ
»с х«х;'»*« I аедгра. таеаааа «аба

маа ■

'-гт

ечатарска хартия
се я-лдиа I и;;никар. о.енши *з I». лшю"

к Ш. ВКЕНЕВП 1Е РВ’*Т я;
т *Т7; а*»—1-5» • “ • '
Теодор Д. х. Иванов «У

1д 0 $ и и! и №М1 ЕКШШ(от фирмата Д. х. Иванов & Синове)
П& случай болест у дома си — сжжелява - 
ке да приема на имения си аен Тодоров ден.

(Телеграф., . и Т.П.фОИЯмСЖООШ*ИЯе| Той е ункхерелтгтз ви внемо-
Софт. прехапел а крагак не-

СОФИЯ, 1 март. Под председателството 
иа а-ра на финаисиита г. Гурлаков диес № 
часа преда обед са саинва комфереициа от 
оядии иашм рмааисисти и икоиомис.и, а 
аоято щ- Се равгладат вжпросате, и >ято 
за егат пашата страна и които ще бждат 
раагледаии а конференцията а Генуа.

СОФИЯ, 1 март. Проучва са вжпроса *а 
дреае о нога да бжде открита подписката 
аа втората сери • от нвро-лвв ваем.

Това щ стане «в о .тио преа опий или 
аагуст. Поаа еми са дирек гор те иа банки
те, акционерните д-ла и представителите 
иЛ тжрговскиа свят да дадат мис ние по

сжтресечяи ■ бури. ‘

Д-р МИШИН аос виси пред зова сжгрссеям. 
Кмафлн-.тл между ув^сн-

тетскат* уврем в г.
Народаата аросветя длтира отсе ваажрма от кояаидиро ;ха Приема бол- 

ии от 3 6 часа. №иладинокиа 30, жгжла
2-3

вреди 2 месеш, котято а •
ча уттмца Войнишка. свор и некролога ва русина 

е* офесор Медаедса шип 
от орофесорсяото гедо по сте-инаитнаншммб*^

Общо Винарско Дкшюнорно Д-вог бе мшм ректбрв ва увмвер-
«гета от г ■ ря. Нв кояфлш-
та между т ра в 
сжмег осгама да св и„НАСЛАДА“ г. То*
и се рмрепа гот*, и да 
се разора хесс • 
м по аеяе от 25 хупм хро- 
фес р* т ежкрамешк хх бих 
иетх х по цхпаах. «е нека* 
ароф. заекхх иггоецрм 
гхчесхп хостом. Там е аст-

СОФИЯ, 1 март. Сжобщават от Цариг
рад: понеже гржц. гпав. квартира а надала 
вапоаед ва иемаднаното паржщане иа 
всички о фицери от отхуси, то Ивет пата 

-главнок. иа турските войски, о надал аапо- 
вед подобна иа тааи аа турските офицери.

ЦАРИГРАД, 1 арт. Ангорското прааитфп- 
ство се ааиимааа мчо о усилено с обраау- 
ааиото иа адиа нова флота от старите па* 
ра Ходи, които са поправени, сж.цо и с 
бавямто ча нови. всички бивши морски о- 
фнц ри са свикани отново и 'са попу ипи 
аапоаед да ааамат старите си постове. Ре
организира -изира 
концентрира а Трапеауид.

ЦАРИГРАД, 2о Февруари. Сжобщават 
ог Солун: Македонската младей е надала 
едни лоена, а иойто се писва положението 
в гржц-ата част от Македония Палих де- 
линюр соааност владее в улразлениет иа 
тали област. 3-ички мероприятия ва преус
пяването й са лреиебр- гвлт. Македония се 
емпт I като вато .емне ва всички които нв 
са успели да се настанат друга це от пра* 
вителстюо

ПАРИЖ, 28 Фоаруари. Германското пра
вителство е уведоми ,о рспарац. комисии, 
че то ще внесе на 27 Февр. 10 дневната 
вноска от 31 ххилиома златни марки.

Тави вн ска е петата. Гер-лаиското пра
вителство до дихс е изплати ло кржгло 7', 
милиарда зп. марки.

АТИнА.28 февр. Гржцкото празит. е 
запитало югослзалиското, какво поведение 
ще джржи последиото в случай че се при
ложи в изпжлиеиие открития комалиско- 
бжлгарскн план за нахлуване нз турско- 
бжпгарски чети в Тракия Сржбск. празит. 
отговорило на гржц. представител в Бел
град, че Сжрбия ще застане на страната 
иа Гжрция против всеижкжв бжлгаркм опит.

ЦАРИГРАД 28 февруарий. <ай-положи- 
телио се тажрди всред английските крж- 
гоае туй, че ангорския к-р на вжмш. рабо
ти, който заминава за Париж и Рим ще 
предложи следните условия за сключване 
иа мир: Цариград да се ажвстаиоаи в свое
то пояож-иие от преди войната и да бж- 
бжде освободен от чуждата окупация, ни
какви права да ие бждаГ запазени за не
му елкх мая скит е малци >ст >а, осаеи такива 
които са сжвмес ими с националните инте
реси; иикаказ чужда наме а относно Арме
ния; признаване от -жглашенските сили 
всички догоаори, гкл очечи от ангорското

Капитал 8,000,000 лева налжлно внесен. 
Софиа. Булеварл Фердинанд № 190.

' Чест нн е да ежобщим. че дружестхото ни а

рата кркха. което уххаерсяте-пжряс
гаки. моняцм. еернут, ликйори и др.

Дружеството нн от желание де задоволи най-

напитки, като: вино, ранни, нас-
зв дре:

Овя де. сгудеастют. • Се- 
фва схед реете хе сите 
лвокнх дрофврхра Мадам ■ 
Фхдеадехт хзлехе дд щхифус

претенциозните вкусове ие консомторнте ме се е
сирело пред жертви в пери и труд зе дд може лд 
произведе ней-кубвчи напитки. . които да задоеоля- 
еат и ндй-изтлшчених вкус

Ний разполагаме винаги с депозит от помена
тите напитки и изп ме всички поржчки веднага. 

Употребявайте напитките марка .Наслада*.

„Наслада** и пам „Наслада*.* ^
биде осуетена.«а турена флота щ* са От 1 мдрг уямеревтетя •
отворен. Ззяращашаге се сту
денти Щв бждат кзпрявевнШЧн»ми>Я>мсф»цф<

шшшшшшшшшшапишшшкж.чвр}' ^
ТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛНО БЮРО

иа ИЗАН МИТЕВ

вред ооразаемитс катедра ва 1своите учнгелм, вред
лате огнлщя в май 
свегнжея фар в а раната.

Не сме лн мае пред едво 
важно подагич»«о ежбятме?, 
Защото скпгоийгнчно е, 
гя уйюерсмтетскате крязв са 
якия едвя сжтбовосем краб 
за полятшв, която са 
дл партвзлистнуват с унввер-

•ра ря. Драгоман“ а „Вцямсмд“. 
рота разиакагв с 

аа строам. Изработва ос
яобря майсторя и раДотмици 

сиаиа.а вия посг|РЬймм я оса- 
гояфмя м маяка ромзитя иа иаЛ-дзиосяи цфим.

Работа иа*-доброо ..ввотма и акуратна.
Пажрабмостн яра Бюрата. 97? 4—5

В аудит рите ва нашяя увц> 
верситет за добра чест иа еж- 
щия никога ие се е чувал гла
сят на политиката, той открай 
време а до днес е бил само 
благодатна нива ма@
наука. Е то защо неговата ав
тономия ме бива да бжде- яв-
рушааана от никого, поне та- 
зй наша гордост да остане още 
неопетнена.

Работиш с джлгогоди- 
шна практи
ка, в тжрго- 

вия. винарство, кржчмар- 
ство. дири подходяща ра
бота било в некой склад

I ОТ 19 ДО 25 МАРТ 1922.

МЙ УДОБЕН СЛУЧАЙ ЗА ПОКШИ
или бирария. Споразуме-; 
ние писменно до хотел Мо- . 
еква за Цветан Сжбчеа.

Г 981—2-2

4000отрасли; пове
изложители от вжтрешността и странство.
По точни сведения за улеснение при пжту- 
ването и намиране жилише чрез: 9Н®пег 
Мев„ А. О., УНеп, VII., Меваера1ая1, 
както и чрез почетното представителство в
Варна: Шалом Леви 8 С-ие.

ПИЯНО „РОЯЛ“
977-2-3

Вшахс от 2—5 чкх. ,»о»-
«вмш* N. 22. 953-1 5



('> ,
па.ларжнсм пои*й-Стр. 2.

ХРОНИКАярааитежтвз) п жлма иезацчснжост ма Тур- та а Г«
ция а воеимо поп»-тмческо отмо.ши; мас

*■ ма маоу-бсзусловмо вржщаие на Турция, Смирил и 
всички земи заети отгжр.ите; зтоиоимя да 
иа Западна Тракия в връщаме Източна 
Тракия иа турците.

Турция да и на ед а во км дзстатжчма 
за да се запази от «у-кзо икхиуваи- .

Каки това що се прибави искамито Тур
ция и Ру кя да уредя» положението иа 
проливите и да с- ппсту» иззе тно об зцо- 

страна Иа ГжрДи иа Турция.
Исуф Кеиат иигораоиран от ари^ици, ■ 

подч ртад отказа иа Ангора да трала 
какаото й да е изч, иение огмотт.тио Др
асни-». Ми.ията замина ъа напрано -а ариж.

с Б.за
Ави 2

[ —ИЬТИУРСЩ. 1 1921 гад ■ аярим:» -а.раи НичИ' м , 1- «. <*
■егся» бт*г<но*ечсг*о )с*сд 
Лмаагр. Тдорл ще х» ч

ма
рл6о>м Ар вс-
гама

У| ме поа. власти про- ДАржестшеяото Исус-Хрвсгу* 
щестмм как Иерусшм * и, 
еолмгайге свободното са •(*»

Змеи иа 27 ■ ■
руиие Шерод артисте, алгу*. 
тм от Буеуреу м Русе тудг- 

с две шуАйвв багаж ,т 
Гюргево кжи навита бряг Бав 
*> кая средата аа Лувюа, 
.«еддт се вролукм и ядгш- 
овге потАяааа. Првдруаиюща

(то иа 1 
ватр. роботиВ м~а то

ра
та баииа била йо

на в: 50
Т| с*МЗмС,

I» I
иаи за

Ц.АРИГРАД 28 февр Деяегатлт на ангооскою | овес. Ршя
правителство пре^жлж.
вид многобройн .те разговори Ксиал с-г
лмтическн
престои сачо1т:ж *м4 тук 
не вс леле т ви е 
вземат харзкт 

гбирателгтво между гржг 
Исуф Ксмал бей ще ежбер 
тя. за да може да примири глеаи 
ските политици с тези I 
разговор и с представители-е », 
тжргевия

ПАРИЖ, 28 февруари*). Сдозщ« ат >г 
Вашингтон: вжрховн. я ежд потажржи ро
шения то иа конгреса, с който се лрикивтт 
правата иа метод зт гласуваме.

ПАРЛЖ, 28 фейруарий Герваисиам ко
мисия ще се г.р-де датепст«у.> т ^аг изу 
о моифереидия » а а Ге уя тал я ската де
легация ще се председателст - уаа от Ти:

ПАРИЖ, 23 ф врутрий Тук грист 
директора на едил английска банка, ойтл 
ще проучи услозкл.а за отпу каяе ма едни 
заем иа Чехо^авия.

чя но запо-ДЧ
/У< ГЪел вед

Депутата и си струи, от картната 2иа от в:ички партии.^-тои ч го
дохода от които бил 

ух за нуждите.' иа партията, 
а и ряхме ига се е получава- 

награда *«а издз

то а ш. го юе
осстбв 

на подгств»-
телтвото. че ги

т« а едва смюма ввтаамятг

■ ВЗТВ аа фвЯ1МОЮ:-‘ ■*-
«р сто се ар иа големи <ум~. !*г**а:

Поял
»'«»» *• 6*де леч-рщ.
»*« «жою до 30 мц»г Да

."АР Ж, 28 ф«^. В Лондон ис си х оАяагг*на Ангорск* те
по

теистае отмосп» отх ие датата
а Г Ига н правителство

общинигг. гасго с добагж».!се схтиаси иа татата Ют
ПАРИЖ, 27 февр. А. Жорж при 

ща ето са х * Уараавтелвге и ирама>Ж-
стопанствац а аоЯс«ом ваел

№ МЖЧИО- слщо во аваг декда^ацм и 
добмтАаа са. На 5 апрял не 
■оане проас^вга аа дежаауа 
раввте

Нарушагсаяге ще се гао* 
бават

Пф Русия заяаил П. Жорх 
скоро дока то ие се'*е т,- да се

ще заемат сместите<1
И Гсиу!

Всмо лице, което кулв оо 
0» • «о»к. |фсл оркас оо I* 
■ирт до 30 апро* ч ни* 
орезк 31 014ДЧ0 1|ИИ- »

Б^иошш хотасгрофа.
ПАнИЖ, 28 фео у.р Сжобщлв.т 

от Белград: Полип е ир-^. -га п Лая1 
кото сжглашение.

« смайзз « узостоосроввз «

посрещне ицз-
шиз ат лупата пжтмишки влак и му аава пжт, ка
та атварв стрелката, без аа обаерне внимание.

; * че то гуска а н лиимз. 
з Ш лии>~, Бгагоаарение
неща» влак се азижи с голема бжрзинв и с го- 

елла се гол*еква сдс стоящи* на место то- 
Уааржт е бил много силен. Локомотм- 

П.-РИЖ, 28 фивр. Слобц. от Ломдои: '» ч-оеоемк. около 15 вагона са излезли от
относно атентата срещу свитата иа аапим- Р**-*1*- Мищ.-и»»ста и отпора ма товарноо влак са 
СИНЯ престолоиасле нмк в областа Дсаш ражжи а персонала иа другия влак по-леко
а Индия, индийското правителство заеиио, Ои»о20— . души пжтницн са контузени,
че муршумат които е еасетиал —птипДкт . ‘жата е била галена. Само в ТО дни са заре- 

• с членовете от соигат . а престзяоиас ед- • -ч»а ч» ас * 3 големи ж п. кащетрофи. 
нима ивгл .мда ме про-»з жаа от отиестреи- - ■ вмзвят чвя1иив__^____

Г,-Б".""Н^ГСети Миша
Обявление

ЦАРИГРАД, 28 февр. Г аииия дирентор 
иа ежобщеиията в Ангора Се ни вей е а 
товарен от празитепетао да построи . д- 
иа базчнз станция а Дню-ру., ко то ще ио 
же да кореслоидира иа едно разтз.г 
4 хиляди ил а.

м: • гримеп аа 1*
а ехлалажл слел 15

БОРСА
камъко сключени доя*

С81»и. 1 Мц * 1923 та.

а
ии-

а го по погрешка 
ма големия наклон, пжт*

от

Ш»ем1ирия
Нао-йора
Лоидо-.
Пармзк
Италия
Цариград
РОШАМИЯ
Германгя
Прага
Веска
Ь. Пеша
Белгия
Югооииия
Капна . .

2990 -|2*Ю- — —--- .—
65850 664- 

1361 - 1365 ~ 
779 ~ 790 
99 751 100- 

113^-
ЬО >1

;ч!«|

3.-.3 4

65 5С
265-

21*80*я- —н
ЦАРИГРАД феврдХжс 

ангорското прави.езюво е : ,-с о .г; 
представите^ купуван
ство военни материали- Трима о . ,р. с. ,
шаб ще пристигнат а Москва _а 6>ро.тз гг ^ 
не на тия материали Кемслисгкот 
замена ^а това ще даде

ЦАРИГРАД, Фе 'руар, - и мое) 
ежвет се е сжстоял Скирна с участие 
всички гржцкм геиращ ио анду-ошп
Ангорския фрзит според а. Гиброс ---------
Андрей, третия брат на Крал Константни!» 
е натоварен с ко.ландуа нето иа 5 по к и 
скоро ще замине за Йиииа.

ЦАРИГРАД, 28 Чекруа м. Сжзбиааиат 
че според една тепе,р7« от АттГе^Г 
стоя ще заиржщаието на г. Ьлтаджмс *

ПАРИЖ, 28 Феаруа>и Между ким 
тите сжществува разно, пасне по тва 
синя вжпрос Комай П паипрааит.л еоти 
ау искат безуслоаТъ при-жеГии вам тГ» 
Изт. Тракия как Турция, а Исуф Кемал зей 
предлага идеята за аъто .о 
кия под турско улра емне

Р< М, 23 феируарий. Джориале т*а--------
препоржчва щото тапия да по«е 
тата иа бжлгарсииге иит.рисн

-ЗиЗл С; - «е
•'*Ч с о?:в«1ао

Прмовот сс 2 кжщина ех,ио геле.*

№ 296
с. Ьедево. 8 февруарий 1922 гдд.

канцеларията на на Общ. Упр. вле- 
леийе на 26 м.-рт г. г. от 9 11

■ ли (х»ед ще се произведе т*рг 
' надаззне за отцаване на наемател 
иане о иа в*рбзнака и аестноста .Барак
ата* от 20 аекарц, до ж. п- линия.
_ Пжрионзчална цена за всичките вжр- 
ои е 4000 д§ва. н

нр^оучастие в тдрга се иска 10^0

е ул. .Каблешкоа* при 
входа от .Нишка.* Една
та масивна, упобна за две 
семейства, пругата паянто 
ва Двете с вода Спора 
зумение н редакцията. 

789—1—Ю

п; свитсллво в
Рус.жито е

В
ч. ире- 
с явно 

изси-
& с Голото се про

дават две хжцн,(
кладенец, дои, плевник, и 
около 2V* декара лозе и 
овощни джрвета в двора 
Справка а редакцията. 
_____ 982-2—3

У,
залог.

Помните условия и другт.те книжа 
*е намират в Общ Управление.
' Чл 925 и 130 

Т“1 от ,с. .щета 
жителни за
ЙЖ1-1

Благоприятен случа!ог за тона за бюаже- 
и предприятиятт са заджл- 

конкурентите.

По случай заминаване от 
града, преосгжпва се ре
номирано питейно заведе
ние с инвентара: стока и 
побили в комплект. Справ
ка в администрацията на 

шлз

Кмет: Марин Георгиев. 
Секр. Бирник: Момчил Христов.

•естникв.

( 1
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2Еариа, 4'март 1»22 год.

ттвири ©нека©ща ■шчг-т и 5 ир! ». г • 4% < и и 
■ Ифмкш! < кмгога • Науч

ЧдС.ИГОеТО м

1 2 (4

I Геодор Д. х. ИвановЕКНЕШ шшшош ВЕСТНИК 2шгш ти«*и ч а. (от фирмата Д. *. Иванов 4 Синове) 
По случай болест у лома сн — сжжелвва — 
же аа лриема на имения си аеи — Тодоров

ААмиМ1Ммт« м мм пЬдива 1.40 
и б «ич 100 км; М Замесена 60 Обашиям :

: «ястмсзм ао ; и.
лмл;
лева. 1. • мддо-еа К

•’» «а

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАПУШАЧИ: (Телеграфни и телефонни ежобщемия)
Сап

СОФИЯ, 3 А1арг Вчера преди обед * 17 от 15 I
тшеш от 4 март « определят * 
от 1—Ш го«к м том сг 
плаща по 2 де..

в дирек-
цияга иа джржанниге лжлгове поа предеелателст. 
н** * Р председат г. Ал СгдчболиАски бе свикана 
една конференция ог инлиятч* наши финансисти и 
икономисти, за да ра*.учаг ■«просите по предстоя* 
шето участие «а въпросите » I енуезката конфе
ренция Участвували са м-ра иа фииансииге г Тур- 
.1ак(<н, Кирил Попов, \ндр Ляпчев, Са каро в, проф. 
Ал Цанков, проф. Михалчея, дир. на мелези. Ка- 
ракашеи, Чака.1рв бчвш управител иа бжлг нар 
банка. Караджов, преясед. на тжргов камара, про 
фесор МишаАков. Минков от воен М-во. Абад- 
жиев. н-к^ца мижишкото отделение. Никола Гена 
днев. Атанас Буров, проф Милев. Фаденхехт и 
подирел, на нжрхоаиия касационен ежд Попов.

ТЮТЮНЕВАТА ФАБРИКА „МОМИЧЕ"
ма И. Н. АВГЕРИНИДИ

ДО 1*00 ПО 1$сле.
!<*•а и всека сле; 

но 6 аа

«РУ*-сжвбщвш, и вчера пусна в продажба ** сдвАщвм м 
че (в елбота вечери «е 
желе авбор вв

св

'ПишишП
I Тжрсете ги по всички I 

|| тютюнопродавцн. у

■ ввдалл 14 V (сМ1 иг
«Ч*4

вана. ролмтеав »
»

СОФИЯ, 2 март. Тави вараи а аудито- 
Р**и Я 46, бе саииано общо студентско см- 
браиие по случай ивлаваието | вжлр.с ао 

|еахв та* аа ишп
на ивиои от 

професорите от уииеерси1ета и кжфлиита 
«оото. водиха се далл* спорове 

оиоло бюрото не ежбрсиието, степаха сви
вания. След това говориха по-аоче от Ю 
оратори. Поеенето от тех предложиха мрай- 
ии перни като стачка, манифестация и др. 
Деяаижт иа юридич. фаиултет предупреди 
студентите дх не устройват никакви к 
фестации. Речите проА«л;«н|< до г 
Улиците са блокирани от полиция и 
дармер. н Подложиха се иа гласуваме две 
революции, едната обща студектсна, а дру 
гата на студентите комунисти Гласува са 
I резолюция с бурии аичажацин. Тя 
«косо остжр характер и иска влеваржща- 
не иа професорите и вжзстаиоая 
тоножията иа университета.

В 12

иж еже

Дек ) Шв мадама
петле.

Варненско Окржжно Инженерство
т обере* Носле Хр. КшДурее

ОБЯВЛЕНИЕ
кдсио. шг иродлиалш

•тврага мммд Ма вв

» N п ддед (дуеер) а ар. И»
№ 1122 оете мри ма са а

мето ам прое от гаГ *
гр. Варна, 2 март 1922

1 Варненското Окржжно Инжемерсгно 
з«Ввява на интересующите си, че на 13 
Ат. н. г. ог 4—5 часа

пунк М. на чл. 156 от закона за 
Воджета, отчетносга и предприятия:а, 
|е се произведе гжрг по доброволно 
■тласне в Вари. Окржжно и Провадий 
■ото Околийско Финансови Управления
■ доставката на: 4500 кгр ечемн >, 4000 
1р. сено или фий на стжркове с зжрно
■ храна на конете при Окръжното Ин 
Внерство.
I Цените за сеното и за фия ще са 
■ерират по отделно.
I Чл. чл. 125, 127 и 128 от закона за

год.
н* 5 март аедпля, на 3 % 

аодвр аа. • сятия салон, им 
джржк сказка Негово бл«г*>

« часа студентите напуснаха ауди
торията с песента .мила родимо* 
таха да манифестират, обаче беха 
от полицията.

и се опн- ГО0СИСТЮ дияком Ив. Пвйнгя.
сл. пл., нжз ос- гимяямдден учител, ша тема» 

Ьедеадргаетд аа дуцдп От- 
от яаЛПАРИЖ, 28 феяруари. Сжобщааат от 

Токио: диетата отхяжрли с 159 гласа про
тив 28 закона за изборните права иа же
ните. Избухнаха размирици. Тжлли заоби
колиха

говор ша е;

Каввт се всячка.
Вход свободен.

диетата. Около 1000 души се опи
таха да скжсат военния кордои и нападнат 
главната квартира иа аитифемииистическата 
партия.

борса
КЛМБИО сключели

Сом», 1 Мщп 1Я» НИ.Г

Швейцария
Ню-Аорк
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Цомжиня
Герман**
Прага
Вием 
Б.-Поца 
1>елгия .
Югославия
Канада

ПАРИЖ, 1 март Сжобщааат от Прага, 
че аитикдтолическото движение в Чехосла- 
вия се разразява все повече и повече. Броя 
на отреклите се от католицизма вжзлиза 
иа 70 . от 'католиците в страната. *

РИМ, 1 март. Според едно сжобщение 
от Цариград ангорското правителство пра
ви големи приготовления за предстоящата 
офанзива.

МОСКВА, 28 февруарий. Сжветсяото 
правителство е протестирало пред италиан
ското вжншио министерство ва отлагането 
на конференцията и настоява конферен
цията да се свика на 23 март.

ПАРИЖ, 28 февруарий. Сжобщааат от 
Опели: едно войсково италианско отделе
ние откри в гарата ,зап. от Ратибор 77 
ровени орждия, три картечници, 30 саидж- 
иа муниции, пушки и бомби.

647 50 659 — 
1365— 1375 —
790
9»74 100-

113--------- !—
65-| 65,10 

263—шджета отчетноста и предприятията са 
■гжлжителни за г. г. конкурентите.
I Искания залог е 10°„.

Тдржните книжа са на разпол1 же- 
|е на Г. Г.

2 24
I 2130

■

■ар188 ~

Здравкатв трапа ж аараеа-
схата селска оба|вааи бора 
« 24 февруари сш бма саех- 
мнте: жаго чераеака 100 кгр, 
587-5 ла. иареамца — 301 
лв. ечмак — 366 ла- а боб 
от 3*0-400 лв.

кункурентите всеки приеж- 
>ен ден до деня на тжрга в В рненско 
Окр. и Провадийск. Учас. Инженер- 

са и в самия ден на тжрга в Варненско- 
Окржжно и Провадийското Окол. Фи 
1«>ви Управления
Разноските по публикацията и сключ- 

<е на

за-
Зднапред дирекцията пя

железмхцатс е алредала влто
варището аа азаосва стока ла 

гара.
договора са за сметка на дос- ПАРИЖ, 1 март. М-те иа Англия, Фран

ция и Италия ще се ежбержт иа 10 аарт а 
Париж ва да разрешат близкоизт. вжирос. 
От И-впия ще прмежетауаа г-н Щаицер.

чика. може да става при

ТваОвмп
д во пра тдрасаската тжргоас-Окр. Инженер: СТ. КурТ?В,



7**.„адг-нснскд пощя-"V*■

Не ш франиркм параяода са били пренесен, 
турските младежи на чалоазийския брег на мр, 
морно море. Гжриите се чувствуват много амжр.н, 
оцени от тези симпатии проявени от Франииа 
Италия кжм турската кауза.

» асддеиич се отлага к 26
март. дираиа^аойиаД ‘а К» - "РО- 

лмвите и трето траикйсккя вжпрос.През мкеи ямудрми 01 пре
пя ДАВАЛИ В ДАрАЛЯМОГО СА-

креамше са плетжпл.*ф
ЗЧ19Й1М 79 лв.

ПАРИЖ. 1 матр В сжоора сугр. в малкия зат* 
пор в градчето Версайл в парка е станала екзеку
цията на Ландрю. обвинен и осжден от парижки* 
углавен ежа на смжр за убийство на 11 жени. с 
които е живея в по вече- или по малко сжпружес- 
ки вржзки. Кжм 4 часа сутринта пристига камиона 

гилотината, която била внесена в мал- 
пост осна Явяват се сжпеб*

ШУМЕНСКО 01Р1Ж10 ТРУ1110 вамСаяевсгмто нл * оокойияч 
Ставрм Г. Сяеавров елит* 
благодлрноста си вя всички ОБЯВЛЕНИЕ № 1470

I. приятели и ао чиги 
гтс ос-

гр. Шумен 1 март 1922 гоа.Р0Л1
с-частите накоято придружим ГЛС1 

таиш кд покойиим. Гдщого Бюрото тжреи па наеми помещение, склада» 
в градовете Преслав. Джумея и гара Шайтбнд*» 
за време от 1 април до 1 октомврий т. г. Желаюц, 
да си дадат помещенията под наем да си мзлратт

кия двор на затвора и 
ните власти, които ежбудили Ланаю. който се на
пирал в килидта с* Осжаения става.' тоалира се 
добре и се приготовлява за грозната участ. Него
вите зашитмиий му казват да не губи кураж. тЪй 

аз сжм невинен и напжлно е безпо-

блдгодаря ид чиновницитг и 
чиисвииякиг от фяявясовото
уярвилгяяг. която придружи

предложенията в домакинството ма бюрото илихл е Iковкия до всякого ту
отговори
лезен вашия ежвет. но все пак ви .благодаря. Аз

самата комисия котето се яви в горните места 0 
ферти се приемат по 10 март т. г.

«■лят? и и сжЛрдит по
между яя сукдгд 412 левл н се изажчнд с една много трудна, дори отчаема за

дача. Благодаря ви запето ао края ми вервахте. че 
сжм невинно осжден. мо не за пржв пжт оежждат 
един невинен Прокуроржт тогава го прекжснас с 
думите — Ландро ше направиш ли некои послед- 
не размития *• 
считам този вжпрос за обида, зашого аз Сжм не
винен

*•подврем мд егмейегвото му

4Г
• *

Тжрпяам Дкц Д-м „Трцш!»“ - 1дцн
X Никакви, отговорил Ландро. аз ПОНАНАх 5 \* §8

х С1 Г 
« О 5 
х(-? 
с ?
1 0-1 

5.° I

18 V .|равятвлявя Сжяет яа Тжргов Аасц. Д-ио .Трудов» 
бяс. свиква Г да Акционерите. сжгласяо ял. 25 от дружее 
исинм Устав* на редоин» годишно общо САбрвяне ма 2Й 
Март. т. г. в 9 часа сутриита в помещението на Дружестк 
пата кай гора С следния дчевен ред:

1) Доклад на управителния и проверителния сяветд 
удобренмс .баланса* н Сметката .Загубя в Печалби* аа 197!

Ландрю отказва да чуе литургията под пред 
лот »е не желае да принуждава публиката да го 
чака и посочил на журналистите, фотографите и 
публиката/ Отказва ,-да запуши и да изпие обичай
ната чаша ром. '

И Ландрю се отправи за построеното место, 
лето е ешафота Ржиете чу са ажрзани отзад, а 
врата и гжрдите му са открити. Силно разтворени 

- _ - те очи Ме мигват. главата гордо е огнвжрлена на 
® зад Свешенникц му казва
^ 5 1 Кураж. Ландрю. Ландрю отговаря имам
© 5 Осжденим пристжпва гордо ^ с малки крачки

щшШщ 5 кжм сшафотл
I® Часа е би 4 минути Бдмн тлвежк. един жест

екзеку тора. един глух и тжп шум • и всичко 
д ^ 1» СС СВЖ^ШИ‘ човекжт мистерия умре'

^ . РИМ, 1 март. Според еж общения та иа
5 I в римските вестници Чичерии направил име- 
■■ни» I реверач относно участието на Русия

иа конференцията я Генуа пред вид гопе- 
имте претенции иа ажтрешма намеса, коя

31?
2 8 од. и ореставечото ог сАщите ежаегя рвзаредеяеяяе пв чие*

тата печалба.
-) Освоб ждсяме аа У правя тели вя я Праварятваняя Ся

ветя от отговоря осг през изтеклата 1921 гад,
А) У добран» иро: околното решение яа Уяравятел! 

'.жает от 10 Февруари! т. г. под >4 10.
4) Доклад на Уиряяиг. Сжает ао реоргаиишраяето

д аото а банка.
5) Увеличение капитала, преимеяоааияето ма д-вот» • 

Генка .Тоудопобие*. Акционерно д-во с срок 50 гоя—
Ъ) Иавлечемие яа чл. ял. I 37 включително вв устя»
7) Избиване на Управятуди и Проверителя, ежве»* 

двв«4 юмощнвци за поезедниа. джгдлево новото шхЮ1 “ 
иа Ьайката

8) Разпя предложения от Акционерите и У правят мям
(девет.

Х2

0 =

I
с
■с

ГО
Акционерите, които 1ШП и шш участва * слор» 

требм и деподар.т акцнмтт см • (Црм щт Лл 
жк'кмтта Ч1СТ »лм ■ ммш ятстяа Впи. • то МГ.лои 
до 23 Й ■ М,рт 6 чд.. .тчертга

А«о сж',ри«*то ю се елегии нл 26» Мерт. п. иа 
отложи 31 2-4 Аор -.т ежи» чк и мето в поя алти ше
вен ред

то предявяват Франция и Ангпмя и ноято
исиат да наложат на Русия.

ПАРИЖ. 26 феаруаряй. С м об ща яа от 
Иожаиасбури: я емдебната папата ивбукяа

Парад. 2/ Фе.руа. и 1922 гоа

|Т Сайт.дниамитна енспповия. Ияпунани са и лояре-
са стените, има убити. Ехсппотни ста- БАЛАНС

и Тартоасаоге Адцеоаеуаа Две .Тя*11«1и- — |Д|М
12» г.

иаяа иа раяии места а града.

ПОНДОН. 1 март. Смобщааат от Умрай- 
иа, че Пстпитра вжаиамеряаа да отида а 
Генуеяката моифереиция. аа да протестира 
против участието иа московското прааитяп- 
ство в сжщата иоифереиция.

Актив

>>ПГЖМ 1Я 
Н'фтфсВд 
Тшущи ок
М 1ЯИМИНН
1 игб»и мел■
Цтяни а НИМА 
МпЛи-ЙЯ

.ЖАСРШ
Каса
Лтомраим цежжх-ж
ПоАПиЯ са и Яж АС*
иммрмя

10ЦПП0 -
47147» ЗЯ 
ЖО0- 
5ВВ17ЧЯ

304 75 
10 -

Напитка
Збоксея Еаняткт

1Г0ВКХ7

н впа

Мг ПОИ СА ми»
. .Я1ДН !

34ППАРИЖ, 28 февр. Сжобщдвдт от 8р«о«- 
В-м Соар обнародваксвл:

анкетата направена а Гермаммя и посочва, 
че империята има по-вече от 1 милион мла- 
деми. които се обучават аоеиио. Тави ор
ганизация е депо иа Оргеша и е станала 
благодарение иа тайната групировка иа те 
»и млад е ви. Идвало е даже реирутираии в 
окупираните веми именно в гр. Кйопи.

Лсяищдтд Н4 исаярстмрезултатите от
■а <« 75

«оа
иЗмслМТЯ м „„
*ГУ<* И ПечмвАял

«150 
7 И0 . 35 
134630гпп 1Сметка .Загуби и Печалби“.
и 19» гв«.ПАРИЖ. I Чдрг. р.днд тглтграча от Лсинд еж- 

обшдвд, че вследстнит новинйта
ЗагубиII Садейеа Препи

за вдигането на 
шинндгд м.н|ролна комисия и София и здмеова- 

О! ..соЛенд ликниддииоииа комисия Роман- 
СИИ1. Ююслаи и . ржцкин дипломадически 
ставители в Парим, след 
прдвн1ТЛС1Ва1а си всеки един

ввн
11Н»' (

От оВям рапк< 
(мип

ГИ
От иевнсн> н а аятофгвд ра-и».

С*я в ац. . ____
5*/, аапвсгв а* "

: 3*9 40
**, Тамгрячя ЛвТНП 
Ямбитеитв м 1ЗД1 

■пя. . 6 ч ■«
•ИМ

а ввт
14144 &1 И1ЖДгр. Пмрчд. м*рт 1921 г. пред

като се споразумели с 
- «и 1ех иооиглио по

дали в посмзамишкиа коиф. проеба да участвуват 
в днввдаа\1нонната комисия и предстани!сли на
сдсеаии в Ьжлшрии дарииани тай като разоржжа- 
вамето иа Ьалгариа преди всичко интересува 
ддржааа.

В дл *лй-яие ял обямеяяе- 4. \ Iго чи V 4К-* пт 17 февруарий 
. "убмчумо ■ . Влрнся- 

оя 1Ьщл\ бр • 7Я4 от 22 фе-
ярулрмй - ва« |м ил 1ДЯЯГЕ-
р*с«зяляятт .1иц| \е нл ■>-! те 
яумн нлр^ • 9 Ч чр. обед АЛ
СВМОТ1* често. ■

т г
740иВ

222
тези

гр Варна уя
.0-1 СспгемвряА*. .1 уц ма 

галя* .М*ячгстср‘ ще* ародл- 
м* аг>ря п*г (чзяя :г*“ 
кострчя N Другя яещя И-'Дроб
но олначемя Я сящ т обчвас-

ДОКЛАД
•т Прввврвт Сжвет и Гжрг Аа*. Д-м .(рудяаМи* —Л»К

ПДРИЖ I март Сжобшават от Цариград Мла 
дежите турци масово заминават от Цариград да Ян
тара ^вчера из цариградските улици са чанифес 
тиради повече от 20 дилвди

1«).ММ

■ л »лАт Акциоягри,
, “* <к“ом»“б « 202 от Тжрговевв. дибв в чл.

Дружествввмя устав, чест виаие да Вв додожвм. в» гора»* 
.Ьдлдас и .Сметка*. .Загуба в Певавбя-, сж верев вя»
че» от Дружаствеввте кнагн. аодевв вреа 1921 годвм 

Прочее Ви подам да освобоавте от отговорвест У»!* 
ввгеднвя с жвет за взтевлати 1921 год.

Вдрвд. 27 Февруарв» 1922 г.

души турски младежи, 
придружени от жени и старци и са направили ова- 
ци« на пребиващи» тук Исуф Кемал бей Говорили 
са видни турии от сената в полза на Ангора Йс- 
квли са споразумение на двете провителства и про 

! ажлжаване на войната ао край. Направили са ова- 
I чин пред французкото консулство. В града англий- 
! с"мт* п*П>»пи св засилени Прави впечатление, че 
1 м* англичаните не са приятни тези манифестации

. яряилди А.ЛЩИ ял Ч,4ксто 
Д Пн-я »т Нлрчл -\д-
ЧЛЛН4 ОЯ-НЧ* Я-ЧНМЧОТЯД

II Сжа Пзеечвк 3 X II,,,0,

Гвгм
Проверете лев сяввт: Даивгр КветвввИ 

| Задара Канара
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ЦЕНА 1 лев-

»ь09». ЯМ. Варна, 5 март МП год. г Вроб >*4.

варненска -—в

П©Щй *=?** ПРОДАВА СЕ ^
модерно уредено велосипедно ателие
< инвентара «у: колела сжажршеиио 
здоаии и мотоциклет. Сжщо продава 

фотографиееското си ателие с два 
апарата и принадлежностите на.

3»

Споразумение при: Врата Летжр и Ди- 
митжр Докови, гр. Провадия.

Б._____________________ ».7—I -а ______ Л
«Ив**- ЯК111Ш!! тММПИЛШ ВЕСТНИК ?ШШ11ДМ Ъ 22!.

Ш> ЗСМ. утттаия^ 
■ 60 .гевя. *■”“

I м «ма Г««М1
; и 3 •и«и| ю 1зо .)•. 

прястявсая по I де* на луда. '«>«< см. («в *6 инс'1 100 месеца

' ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАГ<« Ори

Г-н Нивата Ноиортоа
аи се в—внг м 5 мат т. г а

Ф Мврвидадаи Сжмгога а (Телеграфни и телефонни ежобщеиия)«и -Парна , Мр лрмеаддтзит г. Ад. 
Стакболийсщ мм яка ч йро- 
винцияга Вероятно е след яе- 
гояото ивржшаяс да проДжл- 
жи конференцвя по яжпрвеите 
конго Ьжлгаряя ще подигяе 
иа I еру лисата копфсрсяфм.

Варненската градом дружба

п
СОФИЯ, а март. Тази сутрин м-ра на 

вемадежаето г. Обое свика стопячиите жур 
иаиисти, пред конто даде обяснения по а- 
ферата с лекарството за метила. ГЧ-ржт за- 
кви. че нема никакви вржвяи Мара Байче- 

, че тк оиде преди ЧВ януари* се явяая- 
стерството като а-

Пасемздетп дямеяа отлетим помади
*91 —1 1

ла иа два пжп в - 
геитна иа К а лови Бобев, и дори при част- 

секретар иа М-ра Сила заявила, че ако 
успее да ловлиае, що го мкиистарствоте да 
муии 2 хиляди кгр. ог лекарството ва ме-

сжоОщям иа членовете са. к
ежбрааиего я днес и 7‘.» каса
след пладне ще стана • клуба
на дружбата, а не а 
галгжклията. както

тнла те щяла да поаучи В иа сте коааис.о-
кз от фирмата. М-ра отаа, да а
освоболедеиието й от учметжка. Попитал а 
само а кедела сутринта и-ка на участжма 
дали е приключена преписката иа аресту
ваната, понеже се бил кече научил, ча 
Мара Балчеаа в показанията си намеквала 
за някакви вржааие с М-ра. V 

М-ра иа земеделието г. Обоа 
ча имап саедениа каиао по пжтя, косато 
била арестувана, опитвали са да я убедят 
да даде показа 
ауаала като агеижа иа м-ра.

М-ржт представи далото досие по ре
шението иа ветеринарния ежват на раапо- 
лож
обвинява дори от своите ежлартаавааааа, а 
заинтересованост по тази афера, 

неговите думи

.1 се ежобша мера
Ог Настоетеестяоте.

Подпкацта и •горен 
ат джргани ига мс 

бжде открита през я а «Май.

Вспчм от коткепсп >рп* 
«муша а Варя се саакает а.
рсстораат .Добруджа* дом- 
зера I I а обрани

раа
ОТ » ДО ВВ МАЯТ 1М2.

; Щ-ШШ С1УНИ 31 Ш9Ш твжрди.
•траели; повече от 4000 

излежите ли от ажтрешността и странство

аа

такива, какао а декст-
По точки саааежм за улеснение при лжту

ваиаво и намирана жияиша чрез МАепег здраае с мредааа а агкеаа а

иа журналистита, помажа той се леазра а ферашека да чата, 
полукармв скамп ажрау акр» 
вета а

както и чреа почетното представителство в
977-4-3варна: Шаио* Лави В С-иа.

Д-р Ил. Ка
варна. Сава порт е поеучпа

от Одеса ежобщеяне, че Ткямшо, като пускал интриги по иегоя адрес.

СОФИЯ, 4 март. Отношенията между 
м-стоото иа просветата м академии. сжмт

а много остра

тжреовски парподи

Дим по случай
освобождението то

Дкдмяерм Д-ВО
„НАСЛАДА“

« I, [ • | I Г|

• градската траааааАи;
негаааа аа граф Иеаятяю ата явло;
10 а. сутранта ме са 
«оаевек. след това

Капитал 3,000,000 
Софмд. Бу

сорите да ие бледа уао;лева наожлно внесен. 
Фероинана На 190 тепе да бледа 

вта работа я да шесгме до морската 
ГДЯТО Ярг*Д построени 
ид царя ос»)бом1геди ще 
реч. Тжржестяото ще (
С общо народно хоро.

оставено да см варим
се аапавн автономията иа униварентога. аче дружеството ки е 

на всеиакви
РОКМИ. МОС-

яроияаояс противен случай цялото професорско тепе 
остава непоколебимо решено напжлио да

, биле

като:
ци. асриут. лижйорм и *р.

Дружеството им от желание да задоволи нам- 
претемциозммте вкусове на номсоиатормте не се е

и труд за

устои автономията на
по квкжвто и да е

Оетаяа да се реши в ле проса от бюджя- 
тарлата парламента -яа кемисяя по 
ствретаото иа просветата, която ще раз
гледа а мпроса в поиедепиин, или сряда.

БОРСАЛ ммртям в
май-хубаам напитки. мои то да 

Кг и пой РТДЩНИ1 вкус
идмбно сключени

Най вииапз с
яло напитки и изпжлнямие Ьсмчки поржчкм аадмага Швейпария .

Ню-Йор* \ 
Лондон 
IIдриж . 
Италия 
Цариград 
Ромжтчя

14Я7Ли-1|11!
ббб- 66

13мА— 1374,- 
795 - 814—

_
МвотрибямАте напитките парка .Наслада“ СОФИЯ, 3 март. От тави вечер се |ди> 

ажрху асмчнн печатни промя- 
н вестниците. Утре

:\„Наслада*4 н пая „Наслада** га
1Н1 п;«М 2

9860и брой на „Застини на веатнн"
гиГ»*- * 6179 И 20ИВаряаясии Слсдвбем Прмстлда 2501— 252 — 

IV —
«31* —

СОФИЯ, 3 февруари. Сжобщааат отнапален ме т вае Белград, ча длцужавята Ромжиия, Гжрция Б Пеш.
и Сжрбия са направили запитвала до по* 
слаииишката ноифереицма в Пзриж — варна 
пи е, на иа Вжлтарик е била иапр 
срочна 3 години ,за изплащане иа релара- 
циите. Меисдусжюзиишката комисия а Со
фия смята за джпг да обясни, ч. еже това 
вжпрос за отсрочвана иа изплащанията за 

от Бжлгаряи, )щ» св заии-

г, Варм, 7 шят 1922 гоа
Югоси.аа.
Кши

акт >* ММ ааааагн ота от-19*3 т. •
от ар. Варм. пропи Чтамс Патра.

грам. аа 966 и
М

мм. « аам за. а. 7 «арт 
М I часа аред обед в Варм на самото место ша та шава ратая* 9 убвЙмСВ а

21 маса обара а а Са-
Мзтграааа аа адаа длезем барам, маодаша ст я гр •метра от рум. маста.но*• уч» 7* м *и

18 » м. »жЩЩ
помря ТЯ е

ИКРЯД» 2 март. Сжобщааат от Загреб; 
че на 28 февруари се е ежетоало мида* 
има иа иапжлнителииа комитет иа хжрват-

иа
Софи се пра •*о 24 ля.
жгр.12 М

ог тя->«а е* • гореои| сдеяеиояог I, » 0Ир«Ж1
и * IIв»1 ДО Т

100 души до легати Под председателството
следобед. Прнсжтствумали-около са от

И* 1—1 ^ Очдсбсн Пуясгя |, 2 ИййН* крои».

)
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Брой 794.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“стр. а.

Как е бил убит големия разбойник Кепето.на Ст Радмч. Радич е произмесжл една 
изтжкнал, че от завче-РВДВКЦМТВ ма на .Спортна 

насял" моли да оповестим, 
че отложени* и концерт ше 
се састоя в неделя 7 ч. след 
обед.

р*"когато в*Белград е бил изпратен »емо- 
раидума на хжрватския блок, настжпила 
ИОВЯ ера в борбата иа партията и в срок 
от 8 дни приежтетвующите члеиоае треба 

своите жени, деца и имоти, ви

На 24 м. м. сутринта, кжм 10\в часа, от кжм га
рата се явява в фабриката на братя Г и К. Тене
ви — Дойчинови един човек, обшечен с войниш
ка шинела. Това е Алеко Кекето. Пристигнал в 
фабриката, той сварва на двора на последната Ко
стадин Тенйв и му предложил веднага да го отве
де горе в кжшата му, като го предупредил, че след 
малко ше пристигне един негов другар. Тенев ка
то разбрал с кого има работа, отвежда Кекето в 
Кекето в кжшата си и го поканва в приемната 
стая. а сам излиза и посреща другаря на Кекето 
Колю Гайколу. от с. Арнаутито. Ст-Загорско, който 
пристигнал е един твжрде голем багаж. Тенев за
вежда и Колю в приемната Последния оставя ба
гажа си. на леглото, който се сжстоял от две ка 
рабини. четири патрондаша с 600 патрона; един 
парабелум. един драйзе револвер, една одрин бом
ба. една сферическа, два бинокла и 2 големи ка- 
сапски ножа. Този багаж е смутил на малко ха
заина. които намерил за уместно да бжде любезен 
Кетето му заявил, че ше му 'останат на го<Ьги два 
три дни и поискал коняк. След като им бил 
насен конака. Кекето заеквайки, казал, че са глад
ни и да им намерят нешо за ядене. Аато не забра 
вул да добвви. че ге са оили .честни хора 
плащаме честно*. И тази им молба била

Писмо от града.
Моля обжривте вииманието 

ка общинските власти, главно 
на медицинските власти, които 
иинагя се грижат за чисто 1 ата 
иа града, вжрху следните 
факти:

В ул. Драгоман Ш уч. во
дата иа която тече по произ
вол и влече хвжрлеиите мжр- 
согия от кжщнте по сжщгта 

чешмата 
■о ул. Кавалска. водите на 
мовто тоже се ежединяваг 

ежединението на двете 
улици и носените нечистотии 
образуват вонлива тиня. ми
ризмата още сега почна да се 
чувствува.

Нека не се забравя че и 
тая има жм: ели иа града и_к 
искат здрави условчя.

Нам е достатжчно газенето 
иа кждта зиме нека поне на 
летото да бждем кояпенсирани

да оставят
да тржгиат на пжт. Те треба да се раа- 
пржеиат по ;ьосиа и Херцеговина, Далма
ция, Черна гора, Бараия и Банат, за да-про- 
пагаидират борба протии днешната джр- 
жава и да се опитат да организират хора
та, които да работят сжвместио с хжрват- 
ската селска републиканска партия.

След Радич са говорили и протестирали 
селяни, които завжршвали речите си с ду
мите:

.

„да живее републиката!“
Реш но било да се дадат половин ми

лион крони за разноски иа агитаторите ко
ито тржгват на пжт.

Н. Пашич е получи>; меморандума на 
Раднч, който иска да сжздаде велико хжр- 

в което да влизат Босна и Херце
говина, Славоиия, Бараия и Далмация с 
остров те. Депутатите подржжници иа Ра- 
дича а се прженали из разни м*ст<* иа 
хжрвагско за дз се обяви гражданска вой
на иа ержбеною кралство.

улицв сжщо е и с

ватско.
ПОД

и си
изпжяне-

на. но в често ягне им сервирали пжржена патка. 
Започва се гуляя между двамата бандити до вечер
та Вечерта вечеряли свински пржжоли 
нали През време на вечерята Кекито казал нл Ко
стадин Генев. че има два три 
ние. след което вжзнамерявал да замине за Ита 
лия Елин от плановете бил да 
експреса и ограби.
" На 2 * сутринта им било дадена

МОСКВА, 2 март. Ьсички вестници пос
вещават статии статии по случай 4 годиш
нината от сформироваието иа черв ната 
армия. Троции, Каменее,' Брусилоа и други 
водители иа армията са дали отчет за дей
ствията й по всичк « фронтове.

ПАРИЖ, 2 март Сжобщават от Лондон: 
Л. Жорж и неговите партизани губят от ден. 
иа ден саоето влияние в парламента. Ан
глийските джржави;* мжже: Чемберлеи, 
Сжр Едуард Грей са изгратили едно писмо 
до 71. Жорж, с което му искат, щото той 
да престане да си служи с консервативните 
партизани в ларламен-а, з.щото консерва
тивните партизани смятат, че между тех и 
правителствените хора вржзки не сжще- 
ствуват. Ако в последствие числото на не
говите последователи в парламента се на
мали, то сигурно той ще си подаде остав
ката. Нови извори вероятно е да станат още 
през лятото.

и си лег
У

А още повече нека не се 
забравя, че тая тиня е носи
тел на разните епидемии 

ГЧха, загрижете се и за 
нашето здраве без второ пре 
дуарежденяе. сега пето имам-.-

плана за изпжлне-

се спре Ориент-

закуска и след 
това пак започва пиенето, което проджлжава до
12 часа, когато сетрудова аомност дониса исканото печено _ягье. 
за да. обедват. След обеда гуляя продждйсааа с 
вино Кжм I и повина часа Кекито казва <на Йрс 
тадин че идват от Чирпан и били фукарии, 
им даде 50 хил. лева. като се заджлжили. '

Варненски гражданин

На $ варт т. г. (неделя) 9 
ч. пр. пл. в зала „Сжединсние"
демон. организация ще *ма 
общо ежбраиие с дневен ред:

1) Прие мале нови членове 
(м. 2 от прае.). 2) Предло 

за изключване иа чле 
мове (м. 3 от пр.). 3) Отчет 

1жлвнтеляия комитет (чл. 
* в от прав ) 4) Избиране 6ю 

ро от 7 души и контролна 
комисия от 3 дейст. и 2. за- 

(м. 15 и 16 от прав)
Сжбрвввето е от годемо 

вдртвймо значение, за това 
всека чл. се заджлжава да 
врвежетвува

Звб. а) Пр* входа обезател
ен се изискват поканите и чл.

I. б) При гласуването 
ще вземат участ» е изправните 
чаевове. в) Неизправоите чл. 
да ооажржат да ся внесат

та да
чк след

като свжршили един от плановете в Пловдив ше 
им ловжрче сумата. Костадин им 
кова пари няма в момента, но че 10 хил. 
нанизите на неговата и братовата 
да да даде. за да го оставят 

След това Костадин

заявил, че тол-
леаа и 

му жена може
спокоен.

* слиза да наточи вино и
размрабя на брат си искането на Кекето. Двамата

телно С п<хутеямите ? ^ убиЯТ бамдитите- И действи
Георги влиза

ЦАРИГРАД, 2 март. Положението иа 
Гуиарис се смета в Атина много разклате
но. Сами неговите партизани го силно кри
тикуват, задето той още ие се е завжриал 
в Атина.

ПАРИЖ, 2 март. Сжобщават от Бер* 
пред месец юний ще се произведат 

избори за избиране председател иа герман
ската република. Социалистите са постави
ли отново к идидатурзга иа Еберта. Гер 
мансиите монархисти и крайни национали
сти са поставили кандидатурата на Хии- 
деибург.

пиени лежали на постелката

вата оставя на Гайкол^Т вто^Гвист^л
лава срещу Кекето. който се бе надигнал сяеа 

жрвия вистрел. Тогава Георги явжрл. чифтето м 
револвера стреля 6 пжти мерел в двамата. Като 

изпразва револвера взема карабинатв и с не» из- 
трелва 5 патрона. Т '

За емналото веднага били уведомени власти-, 
ристига от Станимака следователя и околмй 

кия Началник. При аутопцията си са намерили 73 
липи619 ЗЛ37НИ пендаРи- махмудии. рубета и ерие- 
мяп и к,°лчета злато, книжни пари са не- 

нт!Ресно е да се отбележи, че'преди 6 ани 
дрехи° 6 °ИЛ В Пловдив облечен

лии:

чл снеха ге вноска за 1921 г.
ПАРИЖ, 2 март Сжобщават от Атина: 

Френския пжлиомощеи мииистжр е уа.до
мил гржцкото правителство, че Франция 
настоява за .««забавното ловржщаие на 
•ора»цузкия параход и материалите конфи
скувани от него.

■ да се снабдят до деня на 
избора с чл. книжка г) Член 
са вноски се приемат п клу 
6а аа партията, гдето се раз- 

■ членските книжки д) 
Набора ще се проджлжи до 
6 ч. в. (сутринта в залага а 
СД. од. ■ кдубу на партията 
уж. .Котел *

в свещенически

РАКИЕНАФАБРИНА I
КГ- С 3 КАЗАНИ “Й 1

й! инсталирани в модерно уредена изба ■
И * впектР"1всио ОСМТЯ9И9В, »од» и яаяаяяая. В 
Л чяя, с и«оходммитв жа рабата еждва* я б*чм К 
1 ;------ СЕ ДАВА ПОД НАЕМ ВЕДНАГА -------- ■■ н,зов ■

Заджржан гръцки параход в Франция.
Пжтиици пристигнали от Цариград с па- 

Р»*°Д ..Аидрос“ казват, че преди 2 3 дни
Фрамцузкото правителство г_„
Марсилия гржцкия параход- „Па7рис““иой“ 
то напусна варненското пристанище преди 
16 дни. Това е извжрштно в отговор акция
та иа гржцкото правителство; което прели 
известно време беше заловило

В с. Голата се продават две кжщн,
кладенец, пом, плевник, и 
около 2’. декара лозе и 
овощни джрвета в двора. 
Справка в редакцията.

982-3—3
ПОКАНАедин фран- 

цуаки параход натоварен с муниции и беше
Г° “^Т„ацндеиатТО К°ИфИС,<Ува ЖуНИЧИИТе-
се разразява педин 
ни конфликт.

За Варненските длжжници Траико Птептшг
«"ата Ипотекариа Банка, да се явят на обща
събрание в неделя, 5 того, 9 часа сутринта в рес
торанта „Добруджа- по важни вжпроси.

по всичко изглежда, че 
истински френско гржц.Благоприятен случай

ОТ ГРУПАТА.По случай заминаване от 
грала. преостжпва се ре
номирано питейно заведе
ние с инвентара: стока и 
мобили в комплект. Справ
ка в администрацията на 

980 3 3

БУКУРЕЩ, 2 март. Сжобщават 
Поща: унгарското от Буда-

по декрет, с който се давГизборнТпрв-’

ГяГгг ;,:то 24 г°дини ПРОДАВА СЕ кжща с пет стаи, мумк 
и маза. до окржжното 
инженерство, с лице юкм 

м. и дворно место от 
плодовити пжрвета,

вжзраст.

торатнад Египет е 
иа тази стрдна.

улица, застроена на 140 кв. 
1200 метра с кладенец и 60 
две асми и полови. 

Споразумение с

вестника декрет 
протек- 

довел до успокоениеГ-1м * -Т > ,
Георги Иванов

* 987 Я'-3-
притежателя

Тахчи ул. „Евдокия- 10 Провадия



7варна, в март 1022 год. Крой 7М.ЦЕНА МО СТ.

ВЯРНбНСГОЯ
ПРОДАВА СЕ -«©ща модерно уредено велосипедно атепме 

с инвентара му: колела сжвжршейно 
здрави и мотоциклет. - Сжщо продава 

фотографичесиото си ателие с два 
апарата и принадлежностите им. 

Споразумение ори: Брата Летжр и Ди- 
митжр Докови, гр. Проеадии.

*М7 -2 —л

'
.

1Ш*и1И21. ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Ршкш ТШСИ Ь Ю.
1*4)

ессцл '*> .тена.
Айкаамт • ля
зл 6 месене 100 лева.

06.■я год 
и 3 м

I ОП ! .» .тя. кмдрзггч см 
I А чютавски П" I лен на 4ума.

ФИРМАТА МИХО ЦАНЕВ ПОЛОЖЕНИЕТО. За осветлението но
Варно.

(Телеграфни м телефонни ежобщеиия)

ПАРИЖ, 3 март. Според получени тук 
сведения от хжрватско, целия хжрватски 
политически лечат едияогласио поджржат 
отцепването на хжрватско от Смрбин.

Депутатите хжраатл от з мледелската 
и народна партии, са се разпрженали из 
страни та и пропагандират гражданската 
война срещу ержбеното господство. Обра 
зуоан > е една мрежа на агитатори от Бос
на и Херцеговина до Славония. всички е- 
дииодушио искат от народните представи
тели да искат от Европа, щото в Генуа да 
бжде поставен вжпроса за автономията и 
независнмоста на Босна Херцеговина, хжр
ватско, Славония и Банат.

Сржбсиото правителство е взело енер
гични мерки чрез админис гратияннте власти 
против агитаторите.

На много места е имало формени сра
жения между по .нцията н населението в 
ония места дето са пребивавали хжрват- 
ските агитатори.

ЛОНДОН, 2 мирт. Сжобшаваг от 
Дублин: г-н Грифит, председател на‘ 
ирландския кабин т предложил да се 

'гласува отлагане заседанията на ир
ландския парламент.

БЕРЛИН, 2 март. Сжобщенхето относно 
конференцията между представителите на 
репарационната комисия и делегатите на гер
манското министерство на търговията е вер- 
но по отношение изплащането в натурална 
известни необходими за възстановяването 
на разрушенията в Франция материали.

БУКУРЕЩ, 3 март. Общата сума 
на австрийските крони разменени в 
ромжнека територии с лей вжзлизат 
на 8 милиарда и 200 милиона Ромж- 
ния е получила ог Австрия 82 ми
лиона златни крони, от които 14 ми 
лиона са вече внесени. Една ромжн- 
ска делегация замина за Виена, за да 
получи остатжка от 68 милиона крони.

ПАРИЖ, 3 март. Съобщават от Лондон:
Безработицата в МнгЯмя не е тъй остра, 
както се посочваше в официалните цифри.

Общия брой на безработниците на 28 
февруарий е бил 1,361,815 души, а през ми 
налата седмица били близо 2 милиона.

РаРИЖ, 3 март. Известния дг.ама 
тически писаГел Анри Батай почина.

ПАРИЖ. 2 март. Сжобщават от Цари
град: Тукашното гржцно население е пос
тавено в силна тревога поради уверенията, 
конто фраицузкото правителство е дало иа 
цариградското, какво то щз поджржа не- 
занисимоста и целоста иа Турция и Тракия 

1оПЧ<*>НПЖ»н Това известие е предизвикало голежо раз-
10ЧаТ«1РСКа ХаРТИЯ движваие всред гржцните политически ирж- 

. ■ * гове вследствие иа което гржцкия предста- ■.. , -
предно В ВВСТНИКОр. ОГЩИЯ ДО бир- „БОЛЗЕН" , витдл в Цариград е иалралил енергични по- Печат-мил Зора“ -Варна

Ижесгяо е, че общ. саисг 
изпрати г. киденнер Попов в ► . 
Виена, м да снабди мри. цен
трална ел.-кгическо освегле ме 
с трансформатори за да ЗАМес- 
тп повредените такива. Още 
тогава иле чухме гласове всред 
и мигане (чптюто в Варна, че С 
това решение общ. сжяет ще 
обремени бюджета с грижилия 
Суми И1«Я111ИИ р*1Х01М, понс- 
же трансформаторите туй и 
Варна могат да се Поправят.

Нам завян то1 
електроинженер г. ПетрИМИвов 
завиия е и на неиой САеегии-

ежобшава на почитаемата клиентела, че след 
смжртта на покойния, от 20 того. .чагазина поч
ва редовно да функционира под управлението 
и ржководството на настойника на наслед
ниците — г-н Никола Стамболиеа от гр. 
Варна, с тжрговско образование, който с своя
та енергичност, експедитивност и опитност ше 
се стреми да запази досегашната клиентела на 
фирмата и задоволи естетичния й вкус. като 
за целта е избрал добжр и опитен технически 
персонал, главно специалист крояч майстор. 
Като обещава, че ше се абстрахира от предиш
ните евентуални ненавременни изпжлнения на 
поржчки, приканва почитаемата клиентела кжм 
благосклонност и посещение за свои поржчки, 
покупки не готови обувки от здрав доброкаче
ствен материал, елегантна изработка и пр 
За уверение молим посетете магазина.

ци. че ежоетжт греши. Но сж- 
ветжг се вслуша само в свои 
те бюрократи. И откак е ва
ни на л июкмнер Попов за Вие
на, го оивщнв главен

РОША СЕ КЖЩА икст в електрическата цемгрв- 
ка Димо Михайлов уволнен 
от настоящия Сжяет, иа Свой 
риск и свои оскадмм средства 
приготви и поправя повредени
те градски елеутвлеескя трая-

» ул Македонска 92 с дворно место около 500 кв. м. 
3 стаи от които едната служи за кухня, келер. ба
ка и мазе. Спозазумение при Дим. Г. Пейчев, кон- 

при Варненската обшина. или Д. Вопев ад 
►кат София. ул. Витошка № 37

оформагери а тика п вар доени
969 1-2 и приети от

ска комисия я пушили тик
дни в действие и тжрговсиатаПродават се две лозя пияна биде осоетеяя.
•*о сащото тона време деле

гирания от вбщаиския ежвет 
иижинер Попов ежобщава от 
Виена, че още за джлго едва

местноста Евсиноград зад Тракака от 3 
и ^ аРа* а Другото в местноста Чаир зад 

«••рлите от 17» декара.
Споразумение при адвоката Д-р А. Ив. Ксантов 

» ЙИИитжр Пжржинов- уу. Драгоман.

ежнота в

ще може да бжде промуше
на'поправкатв (! 7).

Ако бившия главен маша-986-1-2
нист Д. Михайлов яе бе у*ол-

ЩЙВЙ СЕ тиви, то обОгаяап може бм 
нещеше да немее сома У—вя
грамадна загуба, около 300
хиляди ла.

Гражданството, което вече 
наново се радва иа еммтря- 
ческо осиетление, а и 
сведущк се питат защо ш-р 
Попов не бжде отзбаан от 
Вяена ? Защо се джряк за ма
шинист в варя. електрическа 
централа еди*

Ннс искаме да знаем какво 
ще изправи ежвегжт с оня 
свой чиновник, който ГО заблу
ди и стана причина за излиш
ни разходи, щом това Могло 
и тук да се изажрши. ?

кжша с пет стаи. мувак. 
и маза. до окржжното 
инженерство, с лице кжм 

ииа, застроена на 140 кв. м. и дворно место от 
500 метра с кладенец и 60 плодовити джрвета, 

асми и гюлови.
_ Споразумение с притежателя Георги Иванов 

игчи ул. .Евдокия' 10 Провадия 987 3-3

РАНИЕНА ФАБРИНА
С 3 КАЗАНИ тД

инсталиран» в нодерно уредена «зба
чмко воитлвив 
юдвмвт* за раб

СЕ ДАВА ПОД ИАЕМ ВЕДНАГА = 
Г. Т. НУЗОВ у*. мФ«рдии*м«“

•• вода и N31 
от* с*до■ • т

мапнаа-
• б*ч««

• «мит
ММ) • МОО

о внимание но ловците! Вариенци!
Искате ли ле ляет* чи

сти натурални бели и чер
вени местни вина? Искате 
ли чист винен гроздов пе
лин? — Отбийте се при 
кръчмарнииата на Гаерги 
Нолев. срешу халите на II 
участък, над театр Райков. 
Един опит е достатъчен. 
Винаги мезета топли и 
студени.

Намеря се у мичман Пиперков едчо 
I месечно мъжко поитерче. който го е 
1вйл да Го подири у него.
ЙПМЮМта по обявяваме настоящето и

Лржжката «у от 1. III. т. г. сж за сметка
стопанина «у.
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ХРОНИКАстжпни пред сжглашеиските представите- ; ВЛПбЛТВ ШИ 
яи, с които е искал да «у се дадат обкс- —*■ п*
иеиия аа поведението, което джржи фрак- 
цузиото правителство «жа Турция.

Едно вран вино е телеграфирал и иа атии-1 
ското правителство. По-заможиите гжрци 
в гржцки семейства се товарят иа парахо- 
да и заминават за Гжрция.

II

Едав гааява «фара. Ли»
вюро ЩЯ Дврй

Преди е ус
пей ди откряг в 
ло едч* годйи беи
мл обир, обаче, йога го се 
зами. ст<
врата, дето е бял 
яглоьи чегкрма от

пата и Ггбеджг с вел 
Дй оберат а

шета С Г. О. П. е
анкета между 6|ха-
ммм ■ саужашя при оловда*

ПАРИЖ. 2 март. Съобщават от Ли
сабон: Концентрацията, ва войските в 
околноста на града продължава, тъй 
като правителството се бои от мани
фестациите. Положението в целата 
страна обаче е нормално.

<7 6у*т оом районIII комитет. Цс.г1 1ГС. Д ОСТг е да се уст»
жой е открадни ■ ши да га миеше яете кон са ас д гн 

ч г. Н. Пен ка. употреби 10.000 метра сл
Ипнт

Част от
Вчера са бная пра! На Костни. Оляе с

стражар - а^чау Кдвама саон друкро н 
дача да задоонг убягиа. Те се схрннат 
който са 6и.и* убнеид л другаря му а

с зл-
I. вПАРИЖ, 1 март. Сжобщават от Рим: 

Русия иска свикването иа конференции та в 
Генуа да стане по-раио а не иа'10 април, 
както иска Франция.

ПАРИЖ, 3 м?рт. С(кобщьв тог Же
нева, че гермин< -полските преговори 
могат да се считат зл приключени.

ПАРИЖ, 2 март. Сжобщават от Берлин 
Болшевмшкия делегат Радек иа 18 февруа
ри* в Берлин е председателствувал еди4 
тайно сжбраиие ив германските комунисти- 

депутати, през време на което, той 
прелоржчал обявяването обща стачка в 
Гврмвиия ив 9 март, изтжквайки необходи- 
моста да св упражиат насилия.

от 'Ю душса
ледните натоварена с торба в воежат нжт кка 
Иван Костов се н*хвкр.«* вжрхт 1Тнг Савов 
го «лови. Другаря на Игяат Сдам чеков еж Лп*о оре 
ля вжрху агента Костов а ю рая ям що а »рлст < Пван- 
цейскияг агент :о»

Извратен е яхнросеи днег. ,
а нека да

'»чн гвапа афера «па ?
комитет Нейков, Кае*

ст,ч* и с аеже пи а ажртт Мгкат
Савов. кон!о сс опй.аа.! 1 » яочовниа мкдяпа лева, тда <тг в оржтдга а*д адатгго 
си карабина ла да дстргл а го яох трасга а дебе
лините. Куршума минат ооеа 
прел дс6е.ша.:гг на леа&и кроя. Првтвмг 
лнцаи, заловят .Ъябо в к<ког»

нетжря таат е костяува 
‘ ло 15*> лева Имало аеве па итгмл
рвомв ул

Гвдвм Нашяя добмр В} .ч
1*д г. Петко Жалея.

сг а ляга
■х «кн!»1- гдч варвбн 

Ксстмв ма \ -ш, ■ с.на След ,ова натоваря ра? 
снощи кдВ 10 паса го догаоаг в 

1*ж Я часа и1ДА<яа
•та гдгтв

сутрин к телгдетввт аа ви • » тру о«ф- сжд. с# е сгодил м
г ва Чера ♦. Хрк

гари ху
I

БУКУРЕЩ, 3 март. Първите резул
тати от изборите за сената предвеща
ва за правителството блескав успех, 

о е получило Ш мандата срещу 
а опозицията. Окончателния резул

тат от изборите ше бъде съобщен в

Кредитно Акционерно Дямзчм» „Зера- ст лавата двойка

0г с вт
ПОНАНА -Сж

Улрзтлглния Сжвет ид -рукество о с 
пионерите да првевлт-вува; ка общо 0'*ч 
"ч'« часа преди обед в кант • ата ял д-т-ото в

Дневен ред:

коет 
12 на

I. г
I» 19 тчао

'Г- «Ч» I
Пи г.,ицНедаля 1 Доклад от Ул 

не сметката
• саФ-шятммая а Проасрмтсжп с

.Печалба * 4дгубв* да 1«*1 ,в1 ;
», Освобождение Упраент .'-.мая * Приасг^ас^ц.

и от отговор л. г и 1920 ■ 1911 г-ннр.
3 Мреуцтроавдие дружеств.. , 4орл • у ЬжягарвЛ 

ската ТАрюмка Банка с узе.шчен каннти
Дештгиранет т иа акци «мтг и удос;ове»чвжя м м г 

акции аа право участие »ль с*.<раняе^о става 
Маоодната Банка и кантората иа д Ви .Зор.* 
п «ираннего ще се прекрати из 18 нарт 4 часа г-а *4се 

гр. Варна. ^ март 1922 I.

удобреь |“ ит I;г е
ПАРИЖ, 8 март. Сжобщават от Поидои: 

А вамврта *“ общините през време иа ра- 
ипиинита иа аигпо-ирпандския договор 
Чжрчмл протестирал срещу предложението

•г г. Жма ПоД. Автв

АА*е изменение, което вжгреки настоя- 
упетерците е било отхвжрлеио 

с 9Б4 гласа срещу 66.
•т п

ПАРИЖ, 2 март. Сжобщават от Лондон: 
>9ерпеи, Балфур и Юигер, каито БАЛА ио

Ч» Ирсд.тмт, >ЦПИ|« А -. 3^.- 
«• 31 Дтца 1931 ги

И дру
гия шефове коифериргха аче- 

ре след обед. Смита се, че Юигер е изло- 
яит че неговото становище е неизменно и 
че тоя представлява мнението М|1»Л Кмаш 

ЗЗВО 4.51 
*1ЗДМ.* 

ншЛА^ги кре 
9741.12 791 Ахц 
142

Каса
(Гногфсйл 
11-ими ьн»«з
<-?*>* и

мм дсГмп^мг 
Ме 1ИГШП1Н ЙМОГИ
Рим А* ТИНИ
I Ьиж-ки 
ОадсбйА а ела 
-Ъ-чамт
Ини.

Мпратор*». лиани

на местните 
са твжрдо ре- 

да наберат в предстоящите избори 
1вм* юиионистк- кандидати

■оиионнетки общества, които
Оа-ч. а б«дт «кп«

-о. »
МИ — 

2ИМВ-

164 Ь
ИМК4Ч-»
136442 - 
9о456 

Л1Ь56 - 
лНЖ* 

344228 
2<Ш77 4А

«7иЛ13к5

д—я1ВТ 1У1Ф
Дма-дарая.

МДА-ПЕЩА, 3 март. Опозицията ся про- 
тиаооостааи иа избирателния закон. Според 

то иа юриспюисулите,
"1*аао Д» повжрне оргииапа

Лет
'дмгп

4

Т"
11. АМ11ЧИ 

асо ммиаи 35 Ли и» а 1У».' гпра .ителегво 
иа за

конопроекта с направените чзнелепия от 
ежбранието и от партиите. Правителството 
* ЖАООиетворило желанието

Поя. Директор: Н N. Коства. Двретр: Д
Загуби м Печалби
______ м 31 1«иа 19П г,д

на социалисти- 
яаиото гласоподаване в Б.-Пеща.

ПААИЖ, 2 март. Слсобщааат 
а, Шаицяр предложил ма г. Поаннаре през 

"■ 1,овто пребиваване а П.риж, що- 
те ноифереицията

от Рим: Общ : рз изпени мага 
•папи. мл ина иа 
•лш*те. аандии и

Ииматгни лихви

0: гд.тглягкр г »г ази.
■*»«• ■ ТТ.

-*• ‘рчвевис

СЛ'.
Н«*К >1

иа сжюзиите м-рм иа 
в житните работи да се самиа иа 1 март.

По***»ре и г. Шаицер се споразу- 
^ОШл1 цв а* У<пека на коифе 
емуб ще тряба да се постигне

1>92Г>’ЗХ1 мел73*

Доклад

ГIнги*ма '

а в Г 
Френско-италианско споразумение по вси

Ак тонери.

Лру«^стм1ж° усТая ивт

лоено

ПАРИЖ, 3 март. В Албания

-
ка италианското

заседавала
декгввря |мвв

Кимто нлиерн за ррхАжнГсГГ«ружествечигг
стзкяД^Т^^!.*,1«Й*т> свет.,,,, кдкто В. а лргд 
’■ отчетна1921 -од ДД ' . "“." " пР°~сР««..т Саапя 
ежвганието Д с*гл*“о 7 точи от д

гр Щрн.. I февруар. щя год.

ниш и.

искала ходатайството 
правителство да им са ра- 

**"»"Р*7ят свои делегати 
ката конференция.

т
които да- застжпяат не- 

104тга иа ско41, срани.V X Стмч.
Про.еритсни ■ г.,Г

Н Га.гтим
1
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•. - Vвирпбнскя \Л */

ПИИЙШЕПОИШ \
«одерял уредено непогичедио 1ТММ 
с инвентара му: колела сжвжршеиьо 
,долни мотоциклет. - Сжщо продава 

фотографичесиото си ателие < два 
апарата и принадлежностите ни. 

Споразумение при: Брата Летжр и Ди-ЕЖЕ1ВЕВЕЯ Ш1Ш1Я8Ш ЗЕСТЙНЯ *МШ Ш Ь И. митжр Докови, гр. Провадия. и/Т“ ЛЛтт»
I м-;и<

Ч»«: атю СШ година .141 -а,;
1* 100 гва

ОСаапончн! |.о
■ 'мсшси! и< | Л1» на

О л». «МД^ГГН (У
: ■* 3 иес(и« Н/ *:..к-

Ц • виитодчвсм •саатмвае, аода 
■ М% *
Д Сввраавш*

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАРАКИЕНА ФАБРИКА
С 3 КАЗАНИ ГЦ

*исгз.1»р»к в кодерт уредена «зОа (Телеграфи» и тентронни сжобшеиия)

СОФИЯ, б дар). Бдлтарското Параход
но Д-во, чйито параходи са подновил* от 

| ' *е«ц насам рейсите си с грациите приста
нища, е заявило, че смита, че са още в си- 

I ла конвенциите, сключени с Гжрция още пре- 
I ди войната и иска да‘ се ползува от компен 

сациите, щото му дават тези спогодби.
Гржйкото правителство след като разгле- 

| Да вжпроса от международно правно гледи
ще и в*з основа на подписаните севжрски 
и мйбйски договори, ще отговори на бжлгар- 
ските искания за лолзуиаие от тии спогодби.

Изварата в Шуаеи Шума-
СК4.' а цбщмиа бе разтурена ■ 
«чера т>* се пронвл де избор, 
кой го * д 14 следните резу-а-

• м работа сждоив ■ бжчин 
СЕ ДАИА ПОД МАЕМ ВЕДНАГА ~—~

Г. Т. и У 3 0 В ря. „Фердиааид"
Г И

I (.гкшя| Кпиу—сти 449, 
^N471(41* 93. 

Широка соц. 46. Кае. либе 
рдли 16. Рада***■ 1, Анар
хиста 9.

П. Секция Комунисти 1)0, 
Ь-тон 299, Земдс 
Широки соц. 4 1. Наи.1* р.

Блок .3»

■

-■

16, Радикали 1,4

Ш. Секван Комуниста 273,I
Блои .*<>• 4смлел**ия 113.
Широка соа. 3). Ма* дабе 
рааи 67, Радиииаа 4.

IV Секщм Комунист* 2)9. 
Ькж 276. Землеле.
Широки соц 24. Нла-лябе-

АТИНА, 4 м«рт. Днес Франция ни дплдщва. 
АКО не Й освободи И !ОП4рАТ Н НДрАХОДД .ЕСбМр* 
яойто бе заловен ог нашата ф.кпл Гя 
н може да стори какаото желае с по-слабите джр- 
жави. Но ьека.се знае неправдата, която иска 
да изправи закон: иенойси руски евре- н бил При
тежател на този руски параход с руски екипаж и 
Изджнал фр.ниу?ко знаме Фрининц. каюгцокат 
ла. че за

2*4,
е по-силна

рача 61, Радикали |\ г
V. САкира: Кому наех* 174. 

1*4ок 61), чемледелинт
и 1 араь в" сви. 11, Нлл л*бе 
раза ЛЗ. Радикала 5. Авари
дасзя 1.

VI Сепим: Комуниста 2)6
случая дока аа оонроии ед< твуаа себе 

си, иллеждл, че пли оказион параход с едно еди* 
нително поданство адзбужда в нея желания да го 
присвои и тя 1ч> признава за фр..нцузкн, обаче не
ка знае Францият че параход*» а*преки.

! шг француд! о зцаме, ние то заловихме. зашою 
носеше припаси за неприятеля и минаваше през 
грдцкнге води И ако това бе се случило 
I *рцим« а в Фраииия. сигурно 
ижлчи срешу всяка ддржааа. която се опитва л» 
покрови теле гаува неприятелски параходи

1>ик 261. Зсилсделця 4 N
Широки' сой 19. Нм. либе
рали 19, Риляклдя I.че иосе-

Общо гласове , аолучвля
Коауаисги 1)03. Ьлок 1977
Ила либерали 219, Лемиеааане и
ци 73*4,. Широка сом. Г9) 
Радикала 27. Аалрдаста 19

гя щеше ла се о-

общнаск^ елвегиаии се алдлт
клкго следи Блока от алрод- 
ио-крогресастя я демократа 7 

цитл. Комунистите 6

,4 ЦАРИГРАД 4 март. Сжобщааят от Ати
на: Тукашното министерство иа вжиш итв
-аботи нека официални сведения, ___ _
теиика ид ангорското деляло народно сж< 
брамие в Пармж бил протестирал, м гдето 
Гжрция била лоамвклк под анатемата на
селението от Тракия. Обаче им се поло
жително. че Турчил иска по тома нечии да 
преди,вика и намесата на Бжлгария, по 
дипломатически ред. в пол,а на Турция, 
като поиска сжщо обесиеиие по тоа ажпрос.

ПАРИЖ 4 еарт. Сжобщават от Хелаииг- 
форс: Според известия получени от Москва, 
Ленин бил много сериозно болей. Неговото 
време .ио ртежтетеие от управлението да
вало ■мзможиост иа крайните елементи да 
<• аатвжрдят. На едно с жбрамие иа прате
ниците от мосиовскик гарнизон Троцки ка
зал, че ще свика нови набори,’ ако конфе
ренцията в Генуа ие даде желателните ре
зултати и тогава ежветска Русия ще Се 
увеличи с Финландия и Ромжиня. Чичерин 
пак заявил, че за да участвува Русия в 
конференцията а Генуа трябва да й са оси
гури подобающа моето, иоето днес за. 
в света.

Морска Тжргшв Полицейски Служба.
ДЛТ4

ОБЯВЛЕНИЕ № 330 Клкго 4 ядиестяо. общаяатн
по-раио б± ■ ксиучвстячеат

гр. Варна. 28 февруари—1922 гоп 
Управлението на Морен тта Търговска Полицей

ска Служба в гр. Варна, обявява че на 1 март т 
гоа. от 9 часа сутринта до 5 часа сяел / : лме н 
помещението на Варненското Окржж 10 фи-амсово 
Управление, ше се произведе тжрг по д- бронолно 
сжгтасие за доставката а разни материали и пред
мети за Корабите ат -Служб-^в, подробно означени 
в приложения тук списжк

Приблизителната стойнсст на предприятието 
вжзлиз на го00000 лева.

Материалите трябва на пжяио аз ог.говар-т на 
|5та и сбрасиите. които магат да се видят 

управлението на 
ТА ТЖРГОВСКА ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА гр Варна 
Оферирането може да стане отделно за всеки ар^ 
тикул. за няколко и за всички заедно

За коитрактуваните материали ще се досгааят 
фрамко склада на Службата в гр. Варна гдето ше 
•» приемат от назначена за целта Комисия

Крайния срок на поставката е 31 март 1922 г. 
Залог за правоучастие в тжрга се изисква 5* • 

•т стойността на предприятието
Изплащането стойността на доставката ше ста-

*а*. м сега е амчелеяа ат 
: кой?о Аярм се ше ра

ботя аедАо с «емледеловте.
;|*6оржг Лр* /олемо < жач-

а стмно ■ алзбулея «я- 
терес май чврто а тзгхе.

Н« 4 г, ■ • града на а 
отЯрлшум С реак» тжрасг 
Сгаеяосх плиммит! от осно-

Нарочно бе врапттяем и 
целта орал а грлдемч трлда-

опмеанн 
втеки приеже твем ден в

шл орех паметника в* ГрафМОРСКА- гмтаеа украсена ^ 
на м«лек1 К«м 1р ч, сугриа- » 
та аечт армстягяил е-* вече
от 15
аорпорлаян ■ жмивроермтл
и чело с нула «тя в с своите

яете ил оФиЕ1И. 5 млрт. Бившия император Карл 
заслужава грижите, конто полага пое- 

.иййишьзтУ конференция за ла осигури сдаесгау- 
вансто %»). Карл притежавал грлмадни имения в Ун
гария. конто не били конфискувзии и получавал 
редовно приходите им.

Императрица Зитз от своя страна притежава
ла обш-фии земи в Северна Италия.

'ЦАРИГРАД, 3 «арт. От турски източни
ци с* сж«б.ца8а, чв тчзм дни иа фронта

БУКУРЕ 
сжнсс^ не

Гй
които ярлядчуаахл яат-
роиея

Скоро ариегагал а лухояея-
и« след приемане материалите с платежна заповед 
чо предварително проверени документи от ежот-

ло с Н. В. Преос
вещенство митрополит Сяиеоа. Г 
който отслужа 6л. гоаарствеи 
ДОлебея. след иоле^м в рта 
г Атанасов вяорааеч през л- 

ва грпф Игаст е* 
ллряя орочуастееяя реч «а

ството
»*'

•"«ОТО счетоводство.
Всички разноски по сключванечо и изпжлне- 

инето иа договора по това предпрнггис остават за
•"м не деставчика.

N
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ГГ, *“•МИНИ II ууми

ПОКАНА1ИИГмим
I

ял ял .13. ЗЬ я V «т Злкоял ЯЪюяем. 
!» • 20 тИ.

,п«рл*п5т^
Т ЩГШ .н^млимсг*К.

— •чип шс се «ОСЯ01 ИЛ Г*ЯШр1 
» яримилгл аа Ч(йм Кл.«*лм*г. срещу «^'яграяят. к к», 
аряам обяд яфи «йкч

Дневен рвм:

М
ПЯРМЖ. • Т «VГ.

• вт «ил<; :
щтшр&чл

I Д
2- Р *яе«даяе « удобреяяе ял

.Зл/увм Я ПтЯЯЯбм* ■ скобоядшт вт
•мгтллняи и Коятпчлаяая емп+ч* я» *
1921 Iидяял.

3 Гллсу—яе 4юяяег м 14/2 гвдяял '«
4 РЯЯ««
А« САбр—ми-то я- се с*ст«м яя М млрт в»

*• яужлм -г. 4иеж> ядено»* елплясмо ял. яд 3? н М о? 3§ 
коя< ял К >11е>»лгв»»Я4Т- Оарумаяяяяя я яд 32 от ус—ад 
сл^рляягг» Се оглагл чл 7ч сдивяя м-ц бе* «овеял N щ
НС-1 («ЛЯЛИЯ.

ЯЛ У|Туя вря ттткпю мнму Лжвгвв•*•»? 'тича н гур< <о
Г «МИ.

■ С|В гоен« *Ивт
I оля вт" -I га и 1Тв

'Ю А» «г-19В» сгря-

I ? •«Иям 4Г ЯЯНМИ

гт в
II БАЛММт11. Ив пмшМуятяяо.

в >>и
в "Я яя Н леясмяр« 19~Д гяд 3=1*-«е< «Н1мм *+»

! Ж «■I,77. *4г ачи

■М
Ч* »«т .1'* I* . в—Д 'кжтрвЯМг «По ■ИI* в

«0 01г0ре*« г:«л- 
ял’1ят ст*

1Т( П—— 1*7! «яя« I Ррсов 'Л Л
гг вПГ«

/ ,Ц*Т Гг сеяните >!»•<* •т т <в )Ттгага м 
|*яяяял •Л

ч Сметка .Ззгубн и Печалби-.\р*т. ч- 11 раоооо ом*ч
ОТ

41 *• «т I кч» 1» 11 Днмцй МП «мм
Т» 700

|. ЧМ1ГТТ1
•гмтпм>

*• *■ '"■■

• ‘мамя
'М ри м »>

ТИЧв, • иА 1Т пост- ~ У|ТаГ 14(714
1.Щ4Я
*Сг
1М7Г4

Ж7М
4.9+4)

Ц.У»Т*
М540

ба + -

■•ЧМ»*» я»
■1н*« •—»> ЯГ-1Г—Мп

от Цррт-»Т.
.^••гЛО________
I от Момя Лв-Щ,

**"*»ртш ряммпл
А<ттщ Прп »**> I

л гаргАг
«Л *о

07 I »* , • *чял
*>• , .РЯЯ»1»1 I
10^. Яя«««пно1 У ар «

в»1М
*нзв 
‘.м лЯв гяитл.

Пя- ''-ДЯЛ 
Пеяпм ся* «4 

♦°м *д*яяЯял (. а
'0*.

1«Гв
« 73

г •т 180
7»! Дмяяяг »1а •ч ЯЛ яо. Г?51■в г • Те «•

»ч§т л
*#*0 Ц« 

"« Ов. (М4
3 Д*-: ягярг Яя Чмаам'вI

Дом п а а*Г'««М
Я4 Мр»«е >чт#1ят Сяягг «а Петрявятеаа- то Кяо

Слружеяяе .Нешямсяжхт* я гр Вяряя яо 2-»о 
Овей» гопяшиа СвОрлямс 

ГоешйФя К*фщ*ратор*.
«* Чест имам да Им СА'*в<Я1М, яе сАГдасяо ял. 30 ял

мрял — Кцояерл

<*•*
в» смятат от П0^«Л иврл 

■И фцмл с (яо па
"• нрп мора 17Р

ог ■ *в М14ГОГ
С&ружеяяя я яд » от усл^л - 

по няргяяс ял Сарт**
нксг ч л тя«а сдодо .вяляяО* я ,Пея«яви я 4ягувя* сдст» 
яеяи ял 31 А гекемяри 19Л год. я нмаврялмс яе Са рвД**"*

оаобтнп
вя се

Гг |0в« вт П1П*»'! см4*|и я сее«4 
мм обет I. Турското

ГНИПМа *я |*та и чряямля^ ■одеве, яедластяяе мл която чолят

ДДРУДцщц асмош Училище«т Мои. мм*. 
«М-М Тт I■оките мм»

.Ьа.«*йс* а Скгти ,1.гу4н . ПмиМ- т«* 
и^тст.алямг н ичободигт <и отговорност Упрооотол.»
Сайт Гг иАстонотг ом цр«г Ш1 год.‘ИПвн яе вдас

ОБЯВЛЕНИЕ Провсримм Саалт :| ^ клнкпл
сд—

Н7НМ ЯЛ Л»Л 4
Гмрол— Простак араС НурТ.Дсре 1 М1рт 1 ад 

Нг 26 М1рг т г. от 2 до Ч ч.
обед н к 1ниг-лдр,1яг-

Сял4 год.а] •МИ са
‘«•-«дуо» I ОП 

Мо ир-
с-чед

иа основното V ше 
—■ се пр итведе пуб.тн еи т*рг, с явна 
«о—уржция за отдаването 
Ласплоатдцинга к.г следния 
лежащ на Курт Деренското

ч*
№ 8Л1

Ч гр. Проодд»- 1 мрт 1412 мд.М
на ндемагед,

•♦мотпрннзд-
за времето от Г^фиаТЙ* 

'год до .11 март 192-1 нм. И 
I Коремидарница 

Шяшкшта

:ежт1« *г ' .юадстаорение «с«. м ПрооддиМиота ^
, Тдргоошо Дружостоо • гр. Проощи 00 НО 

гс«»й «мддоятедеи ДИСГ N. 1»»Ь е» I «■« ||ц г. » 
В*Р»»НС«» Окрдкон Сжп дротоо Локатор, «рит Пттгом

1Л

шш ПГГ||]М; гр. I ||.0«Л1И М I 8011 до и др Овоооаоо. ДС от ооедег
»«Т ' Г.уго.гип оувдооуаоис «дствоосто « Ворооосод оов*

лвоо(1м то е ген подимл 
•вввми ткргооеин фирии. 
Двреи рМотд «и «осоод
Яржмд Й «ЖИ«Д1ПИД. Прег.5».тг, ^гг.:

Пчг

и я пр ч 1 лиияяяяс ял 31 д?м ще Йродяяям яувдяяяо ем««в мес тоста до
м нсиодоик оиоти. • 0ИИИК1МД*а.|.Л 

2. П*р1юнач11лната 11 Кдно Ьромно «сто оооодоше се • гр. Проо.1» 
Мрмл 75.0 от 8*5 00 «ту. прд сдееда: ..«е. .Кру»
*“*. Стооо Н. Вдоирпоого, Криело Иооооо 0 11.1001 т— 

амсто ещемвмо м 7б*> >. Гоял млгто е 
"Остосоост М ДДИООМИЮТС ««р. сс .

ОЯИММ Н1 нлемас ШЮ лв за двете юдини.
о. Искания о мода « овшзалог за «ра«.1участне, в 

мллрху н*рвоначалнзтатврга е 1<У0 
оценка.

4.1 Нснчки 
обгербването 

'■ма теля

ч»
Т: ГИ 00

ШНвЦМИИ“ Жсдлишаяте дл купят кмета могат
«тта яо ярвдяявята я да плддяяятразноски но обявяванет. 

в «р са за сметка на н*

Председател: Ц. 
^^гр-Стетоводите,:^.]

9П6-1—3 III Сидс«оа приспа |,
от 2—5 точ. ,Во«. 

• М 12 ♦41-7 3 |

ИШ ..ИК1 *»#а 1 1



у
т. 1,8 март и ЦЕНА 1 1М|| 11 С-Гвд.

*

ТЕХНИЧЕСКО СЙ&ЙТЕЛНО БЮРОвяинетазка
иа ИВАН митиига *—»«т» рл

*• вгрттт. Иа#а4«тва вс
е ИВ ери ■

из*>л«4рм*1
т- у-*

а) . „ Ц.

Печатарска хартия
се проми в кстннщр. агенция и бпр „Балш“

ШММШ 1ЕСЛП Ншнлии], и.
*ШЛ т т. I л*г ма дум*

•ИРЙ1АТА 1ЙИХО ЦАНЕВ ПОЛОЖЕНИЕТО. ЗАКОН
м иамии ■ 1М1ВЯММ и

(Телеграфа и тегк^оммн смобщяиня) (Иш* от .Длр» В-« вр ЛЗ)

Чл I. Думата .запечатай*
остава на почитаемата клиентела, че след 

смжртта на покойния, от 20 тото. магазина поч- 
рапоано да функционира Тюл управлението 

и ржководството на 
кипите — г-н 
Варна, с гжргоаско образование, който с своя- 
та еивргичност. експедитивност и опитност ше 
се сгрени да запази доаегашната клиентела на

като;
ав палта е избрал добжр и опитен технически 
ШЦОрнал. главно специалист крояч - майстор. 
Като обещава, че ше се абстрахира от предиш
ните евентуални ненавременни изгтжлмения на 
ПОрЖЧки. приканва почитаемата клиентела кжм 
благосклонност и посешение за сеои поржчкм, 
покупки на готови обувни от 
стаен материал, елегантна изработка и пр

СОФИЯ. 7 март. Комисията по репара- 
едма йота отправен л до пра

вителството -<сма, щото последното ца пре
дници « бюджет ап 1922 и 1923 година. 
Сумата 400 милиона лева з з изплащане лар
вата зноен.' иа

да се >а мени с яоаяячапЦимте туй
Чл. 2. Да се пререцмггвра 

целия член, кхкто следи. 
.Всека тлргввец и мдш

на наслед-

ЖЙИИТС ПО Т)ЗИ иисоя дл вв-
репарациите.

В отговор на тави нота пра .итвлстаото 
явило, че чжпречи добра*а воля и же

лание за доброс жвестмо изпжлиемме иа 
поетите заджлжеммя по ийойскмя договор 
нему е иевжзм жио д - предвиди в бюд
жета тези сума. поради пипе* ма приходи.

Комяемята по

дя. мхжлжи! едните пкргоасхи

и задоволи естетичния и вкус е
«ата, пгкочми а аакоиа. са
дддаом да уодят следите та- 
чнва: 1 >
дневни*, 1) п

•гари* канта; 3) 
• ■ 4)

копирна кимва.
репарациите в отговор 

правителствено заявление е настоя
ла повторно като е 'заявила: „ежиратете 
реех одите, от четири министерства по 100 

леша икономии и

С изключение и хжржаиТВ
иитс б) са.доброкаче-

скн^учреждегаа. която адалфш
тяргокха оперно., иа,г

пате джпга сн!"
Вч«рн има министерски смяет, който се 

с ож проса >а репарациите. Прави- 
аяаа, че тоаи вжпрос е уре- 

яяи и псичио вило т мед и масло

СОФИЯ, 7 март Нтпоследжк уси
лено се говори в правителств ните 
кржрояе, че е предстоящо рдно преу
стройство на кабинета.

СОФИЯ, 7 м*рт. Вчера вестниците 
Мир и Препорец излезоха от печат с 
стария правопис.ГМинжмерския ежвет 
ще се занимае с' този пжпрос.

ПАРИЖ, 5 март. Г-н Алеисанджр 
Людсканов, бжлгарски арбитжр в сме
сения англо-бжлгарски ежд почина' на 
4 март.

СОФИЯ, 7 март. Правителството 
реши да бждат пренесени останките 
на покойния Александжр Людсканов 
на джрж >пни разноски в Бжлгария.

РУСЕ, 7 марм. Току що пристигналият 
буда пещенски в-к „Пз-Ещ ежобщзва, че 
Ь.-Пещенския Бжлгарски Консул е помолил 
унгарската полиция да бждаг заловени пред
полагаемите убийци на бжлгарсиия журна
лист Н.. Петков

Един от убийците Йосиф Любенов е за
ловен снощи в Гзуда-Пеща, а за другия е 
дадена окржжна телеграма в Унгария за за 
лааянето му.

■хаш ДЛ») ДВ водят
товодстио в дуо и /
ш** закок. кдто и цевта рес
пект*!тепсгаого

Дкщпирю Д-и• • ■ да: оодробам наредба. в
Заб. 1 остааа сжщдта.нд/лл ял44 и

>: .Ооаяякакго а
гш, могат да се каят я дру

**язжл «‘,900,000 лява ндпжлно внесен 
София. Булевард Фердинанд Нг 190

у • •• сдпбиа1и. че дружеството ни е 
" иа всемакви

ГД спомагателяд ккяга*

ъдкто сведи
,С кзклютеямдта. иреданде-

им в 1ДК0МД освобоадаиг сенапитки. като: вино, ракии, кае
еараяут, лияйори и ар от водене и тжр 

гд. милагчмяте по чл 2 от
яж

закона з организиране а под
помагаме на занаятите), кога го 
зами влагат ржчея труд ори 
израбогиие материалите демч- 
кщ хлебари, дребни бдидди,

епрвло пред жертви я пери и грул за да може ла 
ьде «<♦-хубави напитки, които да задоволя 

ит и най-изтжмченмя, вкус.
Щ

винаги с депозит от помина
и и «пжлиЯаиме всички поржчки идната. 

1йтг напитките парка . Наслада “
I*4 м яем „Наслада"

зм-а-з_________

сладкари, млекари.
бренари. месари, |
халва джнм, гостилничари са
дамджии, кржчмяри, кафеджии 
колари, талигари. файтонджма. 
мркаджии, обикновеннн воятПОКАНА медници на вода с яо-мддко от
три камжка, гглавици, дари
ЧИИ. обнкяо чаркове (дже- 
кореаии) и други подобни про
фесии с такжв характер а рда- 
мер. когато сами и иешасрид-

Баима да се 
!•» имстормита „Добруджа“ 

8 като, ♦, чо«а вочарта по важим вж-
От групата.

1Т иа

с:вено се «анимаит с ям дре-
фесяя*.

.Лицата от свобо] 
фссми и аритика;

1РМВИВИИ Сллдвбви Пристав про-

*жболен ври, зжбомеидреи
В дедялнение да обявлението ми М 3629 от 23-ХН 921 г 

ник брой 262: обявявам, че про- 
от два етажа находища се

нмци. архнтекгя I. про-
шенописци, иуммрмм.а маг

к;9враа, I у*»., на улица .Девненска’ под № 151 стария, 
слседи уаица .Деанемскд*. депозитна вдвние на Банка 

(ароден Кредит, Али Ефенди Камрналмяг* и улица ,Со 
*Д-..в пмиаввев 22 февруари 1922 10д''н ше проджл 
^0 24 ма^т 1222 г„ 5 часа сид обед. с праяоиадгав-.-

ри, издатели ма аистици.
ги и списания, фелдицре. ху
дожници. аигрепрен.юри на теа-ЦАРИГРАД 6 март. Току що пристигна

ли сжобщения от Аигора лотвжрдяаат ио- 
1та за новата гржцка коицеитр ция. Бе- 

глеци гржцки войници твжрдят, не по це 
ви мощи се пренасяла

трилии трупа. «Зфмгше а др. 
брженари фрмзВори <Ви 
от стоки) 
иарж*

1>фявя •■МОТ е собственост на обявения в неежеп-ятсл- 
ИМСкя тергоавц Мввомтми Пенаишес. пжрвоначал- 
150,000 тяа.

Жааающате да купят имот, могат да ое явят всеки п~и- 
ННВ двя н твсе чшмцеларията ми. да преглеждат кни- 
Вмфммйаева яаддават

II фчруври. >822 година
■^1 I 0.ж—<ан Мрмствв: Н. Д. ПОЛИНСКИ.

ртггв в ,;Яври. Пвца** истягат целта ей.

да
га.▼елека артиле

рия и муниции кжм определени пунктове 
по фронта. Превозите се мвамршили само 
от верни иа правителството войски.

кай книга и всички чкноанк
ци иа джржавна. окожжна ■ 
•бщинска служба, която уп

ражняват яжзмездио и свобод
на практика*.

Нов ча. 10. .Заджлжаит се 
да водят ий-малко ялвеятари
и яаржчнпк касова кннгн аяня

РИМ, б март. Сжобщават от Фмуме: 
Тук станаха кжрвави безредици между мта- 
лмяици и хжрватк. Управителят иа Фиуме 
г. Дзамела бил пленен от националистите. 
В града е образуааио но ю правителство



Ьро* 797.„ВАРНЕНСКА ПОЩА“стр. г.
Г Д-р №. Стшмгмди н4„

от добрите лекари на Вар», 
не е между

Лекар народен а идват, 
емнежл на думата вс то*.

магат военио, ако бждат атакувани Гояааи 
сензация произведе горното сжобщение в 
Белград, понеже югоспавянското правител
ство и до тоан момент не го е опровергало.

:ти начело с Данумчио Новото
-------------------------------анексия на Фнуме кжа

Италия. Италианското правителство пази 
строг неутралитет по станалото. Вследствие 
на което а ваповедапо пжлна блокада на 
пристанището и града.

ПАРИЖ, 5 март. Арменското прави
телство е пратило една проеба до пос- 
ланишката конференция, с която иска 
да се признаят правата на Армения, ка
то независима свободна джржава и да 
й се отпусне финансова помош за да 
може да функционира като/такава.

ЦАРИГРАД в март. Маршал Изет паша 
м-р на ажишното ммнистарство в Цариград 
ще отлжтуаа за Рим, Париж и Лондон, за 
да конферира по вжпроса за мира между 
Турция и Гжрция

ПАРИЖ, б дарг. Скобщават от Лондон. 
Лойд Жорж според сместите на английските 
ддржавници ще остане и за напред на своя 
динистжр председателски пост и ще улрав
лява Англия.

•т

ге.

ЦАРИГРАД 5 март. Сжобшават, че 
революцията в О-в Крит проджлжава и

*»р с сжрве препжляево ,
кая страдащите 6<м

разлика па нация
Веста за неговата емжр- 

потопн в Офлб без разля., 
на обществено положение ц 
на големл част от виреел гр* 
ждаиаво.

че ежедневно там се водят кржвопро- 
литни сражения между вжетаннииите 
венезелисти и верните на правителст- 
вото войски. Английското правителство 
е изпратило нови силни пехотни и ар- 
телерийски части в подкрепление.

Лекарската професия е ц.
благородните професяа 

по ти бе достойно носена
на от

БУКУРЕЩ, 7-й март. Сжоошават от 
Варшава. Полското правителство пода
де оставка.

покойния Помпите ли ГО |
който час ■ да е иа «опи
той бе >гн готов н отма-

« локалата вв, нву^врнк
внимателен, ХЪбросдр 

женен. Той ве познаваше вач
•е;

ПРОДАВА СЕ КЖЩА
на ул Македонска 92 с дворно место окЪло 500 
с 3 стаи от които

кости за пари. Бедните вината 
лекуваше безплатно, а той по 
хапваше гражданството, коего 
бе призван да

Вжпрос за вжзяаграждеаве 
гой никога не правеше. Чао 
ве на прием определена йена 
ше. защото 
, болесга идва 
лекаржт требва винаги да бж- 
де буден да се бори с вее* 
— да и той се бора. додето 
падна под ударете иа еяжртта 

Мар на праха иа достойния 
имарвнни I

кв. м.
едната служи за кухня келер. ба

рака- и мазе Спозазумение при Дим. Г Пейчев, 
тролйор при Варненската община, и пи Д Волер. ад 
локат София. ул. Витошка N9 37

кон-

989-2—2ПАРИЖ, 5 март. Сжобшават от 
Атина: в тукашните политичитески и 
яарламентарни кржгове има големо 
оживление. Очаква се с близкото за- 
вржщаяе на Гунарис от странство ед 
но преустройство на кабинета. Аре
стуваните редактори на вестници ве- 
ннзелисти са освободени. Очакват се 
нови важни ежбития.

Продават се две лозя
виното в местноста Еасмиоград зап Тракаха от 3 
лекара и 3 ара. а другото в местноста Чаир зап 
казармите от Г , пекара.

Споразумение при адвоката Д-р А. Ив. Ксантов 
и аимитжр Пжржинов уу. Драгоман.

Руша гаст * Ь**ка Прас-
тигивд в града ан.
София,
цист ■ общесп 
Е. Макогон, 
царството на ся. .Вода Руан“ 
и яа в-к .Голос Руша. Г-а 
Макогон ще престоа тука т-

986-2-2
руаа нули

тжреи се МАЙСТОР МЕЛНИЧАРЦАРИГРАД, март. Сжобщават от Ангора:
Гжрцмте правят големи военни, 
иия по фронта. Голема тайна 
■омннте операции.

Тукашните военни кржгове заявяват: „Ние 
готови да посрещнем гржцките нападе

ния". „Нашата храбра армия 
им за подновяване на 
п»ия, час по скоро да се разправи с врага 
я да освободи, родината си от неговото на
шествие.

представител •

1 добри референции, яа модерна валцо
ва мелница, с добра яаплата и квартира. 
Постжпваие веднага. Споразумение Ив.

1 (>23—т

прнготовпе 
се пази по

Минев, мелничар — Варна. П**ма «мг Запера 4-а 
чарт, е идми от ГЬкаса до 
Софвя личат» власт

3

Порена Търговска Полицейско Служба.гори от жела 
неприятелските дей-

Премхмив ма цензурата
Сжгллсно окржжяото 1144 
от 1 т. и. от М-аото иа Вжт- 
ргшяяте Работи а Народното 
Здраве до окржжияте управа 
телн в околийски и-цш в Цар
ството цензурата се премахна 
от 4 т. и.

Обявление
.V 330БЕЛГРАД, е март. Тукашните политиче- 

проджлжават да коментират 
стеналата среща е гр. Братислав между
ГсталвГи та-

тр. Варна, 5 март 1922 година. След аейяото пре>
ще се прилагат новите изме
нения яа наказателния 
публикувай н .Дар 
брой 260 от 18 февруарай а.

Управлението на Морската Тлрговска 
Полицейска Служба в

разговори.

ПАРИЖ, 5 март. Сжобшават от Лон
дон, че пристанищните работници 
плашввли с стачка, ако не бждат 
летворени исканията им

в«*гр. Парна, обявява 
на интсресу кипите ее. че на 11-й Март т. г 
в помещението на Варненския Окржжеп 
Финансов Началник

г. откосаща се до алпетаа-
за- цмте н лжжците Особено ще 

се обржщв внимание ваудов- нц* се
но до6роко.1но слгласие за 
Р«мни материалн и предмети 
от службата, подробно означени

произведе тжрг 
доставката на

които клеветят нлк ек служат 
с непристоен език спрамо пред 
сгавителите на чуждите джр 
жбви, канто в кжм комисията
п» репарациите.

*ГгРЕЩ 6 ЖарТ' 8 по""тиквените крж- 
еввв се твжрди, че г. Бенеш е аоднл пп»
ЙГЙЛ °НДОН *а «"•«чване на един го-

за корабите 
в прило

жения тук спиран.
Приблизителната стойност 

тието вжзли.ш на сума .>00,000 
Залог за нракоучтегне в 
ог стойноста на г 

Оферираното може

В азборьте
на иреднрия- 

лева.м* тЛ^'ПЕЩА' ® *“рт- госпожд Ташева 
''‘°ГаЛа чре1 вАНИ Ф»"и.ив«В-52 ;Г.нн® *" И,ТвГПИ 40 000

Фвлшквнкаторката бжлгарка е 
вамв от полицивта. Залавянето й е 
«лед като белката е била 
сумата.

квмвр, в Вврав ва
телни членове ся избрвиа 

П Георгиев. Як. НаДдевов 
Д Радев. А 
ков и

т&рга с* иска 
предприятието., коввчев, Ив. Дв- 

инжмиер И X. Стовиов.арвету- 
е станало 

■вче изплатила
и станс н.1цсло Цйммгв ИЙ брашната

да са М 00 9
в грв-

_ 4В. кгр . МО
8-8 40 лв. кгр., М 1 7•§ — 
8 2 лв. кгр.

Движението не
■ Варненското 
било ;
1»Р«ода 718 с зает
239,940

всички материали по всички отдели, или 
само за материали ш> вдИц отдел.

Описания та и образците могат да ге 
преглеждат и Управлението на Морската 
I Жрговска Полицейска Служба 

Изплащането стойноста 
Ие стане веднага

—^^-.6жм4Г^Гн сж-
™г:гю*а ГдТоем вдин —"--"опи™:чосии сжюд ва 60 години, като <• «... 
жаввт договорвщите страни да св подло-

парвходите
пристанище е 

пристигнали И заминали
на доставката

с платежна ши вед 
нредварателио иров-рсни документи 
ответното счетоводство.

Разноските

гони.

Дирекциите яа «елеми
иито е изработена нова тврв- 
Ф* за
вжрху параходите, с които те 
се увеличават.

Построена е • град Добрил 
електрическа цеитрвла.

110миаятчни, които не
участие в производство

то, а само финансират 
коаодят предприятията, слщо
и виня хлебари, бакали, 
кврп, кржчмтри меелрп.

Ввземат карннци. хотелиери, брженари- 
фризйори.

от сл-
пжрвостепенни гос

тилничари. салам джин, пжрво 
степенни кафедаещ, н бирарим- 
локадн. конто

и рж- прнстанищиите такси1,0 обнародване настоящето 
а ,1а сметка на доставчика.слад

мте
джржат значи

телни запаси ог стоки“ От Упрявлешто кв Норе. Тжрг. Пол. Служба.
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«врим заШ!ли и постройкиВЯРН6 НСКйпощи Командитно Дружество „ЯВОР*4
изработя» все*а*вм спалия, трапезария 

оюрегя. столове н пр
социален отдел 34 оостр йки като:
♦ I РАТУ И <1Р ♦

Всичко се изработва с машини.
10 чттйтщ

\

102* 3** ••те» |-а

ЕЖЕДНЕВЕН НП40ШККЛЕР ПОПЕ
,.4-; О400л*и«г>* |

ПЯН Ь 121. НН»1 1ДГ! I) И Печатарска хартия
сз продава в вестникар, от»м и бнр „Балкан“

Д4оиаабят I м еака п.лнн* 
м 6 месена 100 леи ; <а 3 мост* '-и > 1''0 *%. е -I ги.

•е* И4 А?Ш.

\п&лйИснието. ХРОНИКА
(Телегрнфкп и толефояин сл общеиия)

СОФИЯ, 7 март. Дне. ■ столицата сту
дентите оЗразуз.ха едиа го лема май «фес* 
тациа, като се оп> таха да стигнат до лл '- 
Щ4да пр д народното събрание с цел да 
може ^дил делегачия от студенти д . зле* 

Ч зе в наоодмо .о смбраиие и да поднесе ед* 
1 на петиция с исканията на студеистеото от 

К; | Софийския унмскрсие, обаче полицията 
' предугади намереиията иа манифестантите

Всвчии варненски гра: 
и гражданки. чикго кец

ти (кдщя, дюгеня ■ пр.) 
йС-утчуждаваг по причина на 
удкчяа' иди дворишна регула
ция и - старя и отдавна лосга- 
нсвсчн оценки, се нокзинат на 
общо събрание. което ще се 
Състои в неделя на 12 т. и. 
п 2 часа след обет в зааа 
.Съединение". в което събра- 
ние ще се |«азмеяят мисли и

!'■

и иа време ги ра гои.« с конна стража.

СОФИй 8 март. Отношенията между 
«Г 1 превит лстаото и реларац омиата комисия 
Ь са нормални. з^осноат лни са слуховете 
И пуснати с зла умисъл за никаква обтегна* 
I тост на отношенията им.

РИМ 6 март. Сжобдават от Фиу^е: Ита- 
Й лиаисиик делегат пристигна вчера вечер 
«I тук, тази су рин той започна преговора с 
► представител >те иа всички фиумски партии 

за умиротворя»аие и« града. Италиянсиото 
пр вителлво не е прчзиало временното 
фиумско правителство.

ПАРИЖ. 6 март. Сжоош. от Берлин: един 
голем митинг от бивши войници и офицери наци
оналисти се е състоял вчера в Берлин, за да про 
тестират против екстрадицията на германските ви 
новници за войната, искани ог съглашението Вси
чки приежетвуюши са решили да се противопоста
вят с всички разполагащи средства, ма прилагане на 
тази мерка. Едно специално предложение е било 
гласувано с което о.е подканя прав телството да 
окаже крайна сжпротива на искането на сжгла
шението

ПАРИЖ, 6 март. Сжобщав >т от Рим: 
Гадри -ле Даиуицмо отправил в Фиуме едиа 
телеграма, в която заявява, че се лриеже* 
динява кмм днешното движение.

ПАРИЖ, б Марг. Съобщават от Белфаст по 
много квалгли из града са станали престрелки. 
Има един убит и 15 ранен; Иа други месга сж 
избухнали бомби. Има трима рененл от брмбите. 
Полиц-нка била нападнат, двама полити !ся ра
нени.

иземат решения относно тон
ВЪЛрСС. От група гражданя.

Шмлпчкм ШИП 11пн
Тези днн при прокарване

канал по уа. .Услеиска*. сре
щу старата цжркаа са. .Бого
родица“ работниците са нзко-
пали на една дълбочина до 4
метра една мрааорна колона, 
а до нея част от една мрамор
на плоча н 2 медни монети.

Повикай е бил г-н Шкорпал, 
който предполага че топа са 
колони от, старинна постройка, 

пжрал след по щателна 
пваане не може да се

;-Ж
но те

Съдебния Пристав при Вар. Окръжен Сжд радкр
установи по-добре от кое вре
ме е.ОБЯВЛЕНИЕ

ЛЬ 361
гр. Провадия 1 март 1922 год.

За удовлетворение мека на Провадийското Банкерско 
Акционерно Тжрговско Дружество в гр. Провадия по изда- 
дений изпжлнителен лист № 7585 от 12 май 1914 г. на 
Варненски Окржжен Сжд против Димитър, Христо Петкови 
от гр. Провадия за 1500 лв. и др. Обявявам, че от послед
ното двукратно публикуване настоящето в Варненска п ща 
и в продължение на 31 ден ще продавам публично следни
те недвижими имоти, а именно: 4

1) Едно праздно место находяще се в гр. Провадия 
парцел 75-а от 385 кв. метуа при съседи: улица -Крум 
Асен, Стоян Н. Бакъртжисв, Кръст ю Иванов и Катина Ива 
нова и общинско место оценено за 760 ли. Това место е 
собственост на длъжниците намира се а техно владение при
тежават го от покупка. Първоначална оценка 760 лв.

Желающите да купят имота могжт да преглеждат кни- 
ж?та по продажбата и да наддават всеки присъствен ден и 
час в канцеларията ми.
906—2—2

Сдщо ртботияциге са оаме- 
рили и една пръстена сто мия
чка доста добре 
до нев зъби от глиган тъкмо 
дъго се пресичат улиците .Ус- 
пенска* н .Парушева.“

След довършване иа канала 
археологическото д-во ще 
предприеме едиа разкопка иа 
местото на намерената колом 
по юго неточна насока.

■

Нещастие при гиаиастм*
Миог о често станат нещастна 
при гимнастическите упражне
ния ма гимнастиците. Такова 
едяо нещастие е ставало зая- 
чера в с. Абдул разградско. 
Ученика стоян Колев АтанасовПАРИЖ 6 март. Съобщават от Варша

ва: Председателя на републик. Пклсудски 
приел оставката ка кабинета, ка*о го на
товарил да уп аалявл до съставяне на но
вия кабиг ет. Редактирането на проекта от
носно присъединяване иа Вилна към Пол
ша продължава.

ПАРИЖ, 6 март. Съобщават от Берлин, 
че почти всички опозиционни партии удоб- 
ряват държавната финансова политика иа 
канцлера. Г-н Еберт, канцлера Зирт и фран
цузина послаиник са «юнферирали относно 
фискалниге проекти.

ПАРИЖ, 6 март. Франция започна пре
говори с Русия за търговски сношения и за 
сключване дългосрочни търговски догово
ри и учредяване иа смесени съдилища за 
покровителствуване иа чужденците.

ПАРИЖ, 6 Марг. Съобщават от Белград, че^ 
Италиянсчия пълномощен м р в Белград е уверил 
категорично Пашича, че Италия ще зачита гепал- 
ския договор

ЦАРИГРАД, 6 март. Съобщават от 
Смириа: започнато е да се разглежда от 
военните съдилища делото'на с.лзаклятии-

отишел в училищния двор ДВ111 Съдебен пристав: Ц. НШ’СВ
играе на училищната паралел 

.ка. Въртейки се на нея, парн- 
Длелката

I
Съдебен Пристав се^счупва, вследствие 

рошилите дървета и Стоян 
аднал на земята с главата 

долу. Вследствие силния удар 
разтърсване на мозъка, след 

неколко минута нещастния 
ученик се починал^.

• I Вар

Обявление № 720
гр. Варна 3 март 1922 год

На основание изпълнителний ли т .V 20319 издаден ог 
Варненски Окръжен съд на 10 XI» 1921 I. н пол а н! Тома 
Дрешджнев от Варна против Христо В Ктваклиев и др. от 
С. К. Хюсеин, за 27320 лв , обявявам, че на 16 март 1922 г. в 9 
часа пред обед в с. Козлуджа на пазаря ще продавам след 
ните итоти на длъжника Васил Хр. Каваклиев от с. Кара Хю-

Настоятвлствого на Сярото- 
питалище .Надежда* свиква 
почитаемите членки на д-то 
на общо годишно събрание в 
сряда 8 март т. г. 3 ч. после 
пладне в помещението на Сн- 
ротопиталището (зад пожарна
та команда.)

Поправи! В брой 795 ва 
В. Поща в пасажа на статията 
за осветлението на Варна вме
сто. „Д. Михайлов, уволнен 
ог настоящия адвет* да се 
чете : уволнен от бившата три
членна КсЦдЦИ»,

сени, а именно:
1) Един бивол на 5 год. върха двете уши цепнати .Ст 

рела* цена произволна. 2) Една биволица на 6 год на две е 
ушч върха цепнати .Стрела*, с женско малаче 1 месечно 
цена произволна. 3) Една биволица на 4 год и двете уши 
на върха цепнати .Стрела* на десния заден крак 
съз цена произволна. 4) Едно женско малаче на паника, на 
двете уши върха цепнати .Стрела* цеиа произволна 5) Пет
надесет двойни декалитри жито зимница цена приизволна

Наддаването ще почне ог оценките и заинтересуваните 
могат да се явят в гореопределеното место, в определений 
ден и час да наддават 
1025—1 — 1

алмаджак

\

Съдебен пристав: Н. Д. Помнени

Рекламите в „Вари. Поща“ постигат целта ви.
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**Вечерни рептаозия «урсове.

ДН' С м 7
.Църковен до*'. Негово бл* диес ще бъде ораетд рефор 
гоговевство свещеник Христо ката зв правописа и ще стене 
Георгиев ще продължи своя закон 
урок ,3а блаженството'.

Вход свободен за всички.

Параход .Цар Фердинанд-, 
който требваше да замие 
снощи в 12 ч. не замиа. за 
щото окапажа е е конфликт 
с дарекгора Нарамена.

Утре ще дадеш подробнос
ти но коафлаата. която са от 
голеш общ интерес

■цвете, жоеггоПоставен е ва дневен ред в датИят
заааадаН

внападнат гръцкатаНарод. Сжбртниг и вероятноп ССжп
я Я1 *И!елов нов ев.

■

^цтзавпаФЦ И в с. ГАЛ АТ ААгвншге аа столичната по
лиция снощи са заловили Геор 
ги Ннхолоа, кафеджия при Хо 
тел .Париж*, койгоиа 4 тото 
беше тежко иа; а.чид 
Еленка.

вото иа вме
по*.

и

тъ Ш» 1 кладеьги ден. .-леилик я Око 
прие- *> 2‘ * декври да* и отви 

_' . _ „7^-. джряега в дв ря. Справка ре-■жрахед, в ■ойтв(д2^л 1022_,_,о

в

Г ти. вал
Да «

Нд 3 срещу 4 готе вечер- 
га е била хажрлгиа бч*6л 
пред дома на Иваи Милчев 
Бжрдаров в с. Златарица. Елен 
ехо. Бомбата е слабо нараме
ла План Минчев н жена му. 
кои го са спели в спллчр.л си 
Заджрж-ш е като миолоць* 
Трифон Д. 1'ораичеа

В САОбщснлето ИВ за съ
щинския избор в Шумен, е 
пропуснато да се отбележи, вг 
земледелците вземат 3 мзг да
та. и че блокл се с ежооил 
от обеда! нист.. дем ЧЩТн А 
вацкон.-л. бермли. Сжобщ(..‘щК- 
то ки за гласовете за нлцм -л. 
либерали;е сс отнася д.» от- 
иепнвците такива к ято са из 
лезли с отделна листа.

суя м

I ПИЯНО „РОЯЛ“След като лв се
в

Ьлалдж оу 2-Ъ к
-1 > »0.ВИЯмимка* * 72н. ето сеБОРСА

КЛМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Софи*. Т Млрт !«:' гоа.V от Лоеаяоае: 

| от дама и
г. еПРАТЯ, 5 

Лойд Жорж се ! ОБЯВЛЕНИЯШвейцария
Ню-Йсрк
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Роман ия
Гершнкя . ■
Прага
В!’еяа
Б.-Пеща . .

15050 151 - 
66-4 50 065 — 

1372- 1375 - 
492*50 796 

-,5 9980

<
с Чемберлви. 

ат щото той
чета*. Той
- херцов а Хора, во..то #| за Софийските вестни- 

Я цн иза.р&. рченсиа По- 
Д щл" се прЩмдт е ве 
ф| стцикдрскдтд агенция 

ао бирария „бВякаи".
9)

да остапс
дв « сжз«т.

58 305о - цар;.трал.ЙЕПая иойто е зпязжл в226 2 27
2041 21 - да убие\ Белгия . . . 

Югославия. 
Канада . . .

>
БОИРЛй. в(втрт. ежвет разгледа

ШАВА СЕвлНай-нлсно до 1 април вси
чка телефонни ^богатя требва 
да ся- платят таксите, 
ще плащат 10?/* глоба.

За домашен телефоне пост 
яа хора без зииятне 1000 лв.

да отпра и едва протестна
В бЮДЖеТ«фМАТА ксиясия яо

Минисгерс вето на Нл;ч>джзто 
Просвещение се разглежда у 
ни ве рейте тек ик ажлрос. Пред 
полага се, че там ще се дяб- 
де до едно благоприятно раз
решение яа слира. На* кженм в ОТО 
до края ва седмицата в едмш| 
или дру, а сммсал бюджета ях тв, 
университета ще бжде урека.’е

■оста в Рим. Взет* «а
кжща улиш» .Канадска" 
№ 7 срещу морската гра
ни на Справка канцелария
та на обш. трапезария.

_ «6-2-5

^.вте

ПАРИЖ, 4 жарт. гт от Рим:
« Д^ ВС1' с занятие 1500 лв. Всички

ЯОрИАА-другя: банки, хотяли, д-ва. 
кржчмя тжрговцн, заведения, 
ще плащат по 3000 лв. за
година. СЧЕТОВОДИТЕЛ с средно

образо
вание м дждга практики в гжр-

моитмигемт от войевм
А*(ии ши тмтн Ндстоетелстлвтв

талнще .Надежда' от
гонена кантора, тжрен подходн-на строи

свое то лство тоже еНаучаваме се. че едно д-во 
•т Софня е поискало от общ 
ежвет да му отпусне летния 
летяня общински театжр в 
приморската градина на изпол
зуване за през летния сезон. 
Какви; о ще я изгоди да пред 
лага това д во нае мислим, че 
Щом общината изджржа своя 
трупа, то тя* нема защо да 
даде театжра комуто и да е 
да го използва. Ще се по
върнем.

ща работа. Счоразумвниг
лл границата. 998-1-4име и от името яа сар^атте) 

благодаря на следите язжгр 
твувателн: Италмаяо-Ьжжгарка-1 
га банка за ао зареете 2«9 
.ти. Г-и Янко Сзаьйсв ;
101)0 л. а начет яа вжаДнп 
му омове Атанас я

редакцията
през време ва 

м 40 дуунт, тежкоггв Продивот се 2 клип5 «реех.

ьелгглд. • март. Комфер. о. експерти 
ще се ежетон утре.

. Каблешков* при 
.Нишка.* Една-

в ул. 
входа от 
та масивна удобна за две 
семейства, другата паянто
ва. Двете с вода. Спора
зумение в редакцията.
’ 789—2—10

м то сжгж

ги* Фраьцу*<ия колеж 720 
те. Градинарското сдру; 
подзрм 300

м полските деле-
е за изр ^ботаанс

(та.но
ЦЛРИГ^г\Д, 6 март Малкото сжглашение ре- 

и«яо па ие се ^Ьси по вжпросите за еждбата на 
М. Л5М1 но то ше

ПВТрОННИЯ ММ прдвтиввв. рцл
' Г Живка Крдстач 69 в. Г *а 

Т. Коммс-вскл от с Круконо 
4 кгр. сянзсхо месо я 3 ктр 
мас.

лопРечи ча Бжлгария и Турция, 
се отметат да изменят статуквото на Балканите.

Цените на обущарски!е ма
териали на варненската лияца
са следните: фраицузки гйон 
1*0-200 лв.. 
г*вя 90-129 лв. 
зя обуща 30—40 лв. и обу. 
щарскн гвоздеи 30 ле.

ЦАРИГРАД • шарт. Англ. военни пласти
Мчивсте^ъ- ., », тврг вв ! 'Ч~А«жают ща ремакзират здания за «и-

та е ореп рл.ча..о ч^рпяигс гяишем.те домат, ксито 
вурсоас о.кршя от Вл-чеа- 
СК*ТЗ тжргоесхк л мв
другите камари

италияно и 
клечки з сз докарани неот- 

равотннци поправят воем* 
првктаввшче. Заедно с сухопътните сиВ Софвя на ул. .Софроия“ 

24 33 онази вечер трима рус
наци влезли в кжщата нл ед 
но еврейско семейаво От 
произведения шум на кжр;е 
нето на вратата евреите се сж- 
будили и надали пмежци. При
текли се ежеедите и успели да 
заловят единия от нападатели
те, а другите двзма избега.;и

те увеличават и корените

Кв пааахрв » ^чеиу от • •П.^41Ж, 44 Наргг. Саобщават от Берлин^, г.
“ *а*и зиреюор от Круп подпомогнати от 

з-р Ш.яму 603», шрегокфя с Радек
е Русвш КОЧОПО.1

возшт преговор, относно яеарнниите 
Урал

19—23
|Б*лг:рвв.

“Хрт е »»«*в в
Сх.пес

Варненцн!за устано-
за железниците, едшо се 

и мините в

Обязе-щ е к
■ост (адемата фмр*л г _ 
Ч|ушр'.у воят: шмхпа 
«С» Мл^гу;,, Цлр.^ 
Шккара, . ч, Т» роГвЕтк 

ПН|8 Шумен е бил * ь*л«‘фвя. Пасива 
открит двугодишен безоаатен • 
курс за занаятчийски Деници. :озд турски

Ктамас
Искате ли да пиете чи

сти натурални бели и чер
вени местни вина? Искате 
ли чист винен гроздов пе
лин? — Отбийте се при 
кржчмарнииата на Георги 
Нол«в. срешу халите на П 
участжк. над театр Ранков 
Един опит е достатжчен. 
Винаги мезета топли и 
студени.

ЬсР.ШН. 4 .Чарг. Сжобщанат ог Йоханесбург 
•л^буяовиаето нр» джлжала. Д ндмптни експлозии 

стж.:кя9«ьня между стачниците и пазачите на 
■юшж-е кладенци се отбелязват много Полицията 
е гр«свило жь. се намеси

Шт^;л

;Амавинанснвя матен штьс 
вжгля?а на 8 милн.фда дола
ра или 1 трилпоп наши левове

Курсовата разлика 
та ■ митнишките берии през 
март встава 1200*'*.

Австралия е освобод.1',1 
всички секвестирали бжлгарскя 
сббствености ва жнвущяте там 
бжлгарн.

"'рез пжрз
8УКУРЕЩ. 7 март. Ромжнемите депега- 

™ 33 "Редаар*«те/тата конференция на ек- 
о,ср,и,е от малкото о- глашенме ще замк- 
•**т Гря за Белград.

то N
е пш1921

зчоезз 1.192.367879 
«юс само м 774667.497

год.

ч.» и ,
за мита-

СЙЕЦИШСТКА | 8 НАГАЗЕНА .ПАЗАР ПАРУШ“ Ъ
•о рили,* е*** — | •'Ьвокзам вве*с*в столове разлвчнв фасона I

■н»«в за постеха ие подсеете. Жерсета, Креп- Е 
хасета 1019—1—15 В

КОРЕСПОНДЕНТ
френско — бжлгарски,
опитен, честен, познава 
всички търговски фирми, 
търси работа (и часова). 
Приема и вънкашна. Пред
ставя гаранция. До редак
цията. за М. Т. 15 пиния.

973- з е

БРОДЕРИЯ Ти-6дава уроцф . 
рзботваме
белйо и яр е* __
■Обпряк- 45. с

иа.

йр*з февруари от потюясв
биадерол посгжп».щ са в дж|,-
жаимото ежкровище 15536278

ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА“-варна.дева.
9 № 27.
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_М

варненска ШШРИп©нга Прели л* си купите вини посетете
КООПР.РЛЦИЯ „гъмза*

на улица ..Бенковска“’ Яв 19.
в зг.анието иа Стойчо Муховски. таи ще 
намерите чисти натурални бели и червени 

ийма и гроздов рвкии иа
най-кзмосин цакиI

Ь121. ЕЖЕДНЕВЕН ИЯВОРНДВМОВЕН ВЕСТНИК Ниш/ пади .* И.
Б1"" г( К9ММН1 п«. I VI ти кщргг. ..

приставени по 1 деа иа дука
година Ш> лева , 

; м 3 месец* 60 >еаа ПЕЧАТНИЦА ..ЗОРА"-ВАРНА.ат * м
100 ден.аа 6

ПОЛОЖЕНИЕТО.АРПАДЖИК ХРОНИКА
Продаваме пжрво качествен сливенски ар* 
ладжик еже умерени цени.

Бр. Димитрови & Ц. Хаиджиев
ул. Софийска № 16.

(Телеграфи*, и телефонни съобщения)

СОФИЯ. « ч^рт. Днес пред обед се прждиа 
упорит слух. че мра на вътрешните работи с. Р. 
Даск.л н си е подал осанката от иинкскрския 
посг. Това елкоошение ш официално место се 6п- 
ровергава

ЦАРИГРАД. 7 март. Тукашните дипломатмче- 
сии мисии са получили иззестме за безспирно
то и безсистемпо обезлюдяваме иа Тракия от 
глрцитв. Обвзселяването продължава с такава 
методичност. че живущото мм турско и българ- 
ско население по численост е останало едва ли 
не на четвъртина от това което живееше в Тра
кия преди гръцката окупация По-вече от 100 хи
ляди души българи са откарани е открити ла
гери в Малоазиатските острови

Шведския консул в Смирна който е матова 
рен с защитата иа бАЛгарите е слставил мно- 
гобройии прогонили от показанията на избега- 
лите от тия лагери бАлгари за страданията- и 
терзанията, на които са били подложени

Ангорското правителство от своя страна е 
отправило една нота до великите сили по повод 
изстАпленията над турското население в Малоа 
зиатските села от гръцките войници.

АТИНА. 7 Март. М-р председателя Гунарие и 
Ьалгаджмс се завърнаха от своето пътуване Вел 
мага с пристигането си I уизрие предеела«елстяу- 
ва министерския съвет в края на заседанието той 
направил изявление пред журналистите на които 
заявил, че ще изложи положението пред камарата 
той прибавил, че нерва в съгласие с своите ко е 
ти да е мапр 
налниге въп| 
на власт до като се радва на доверието на народ 
ното ежбранне.и иа краля. Прибавил, че страната 
се бори с големи мжчногии, но те не са били съз
дадени от правителството, коею е свързано с дей 
стви тел лото положение на страната такова какво- 
то е било създадпио от развитието на събитията. 
Той би бил щастлив, ако мъчнотиите биха могли 
да бъдат отстранени чрез промената иа правигед- 
С1вото и прибавил, че ние бихме предложили та
зи смяна, ако тя би могла да доведе до разреше
ние на кризата

БУДА-Г1ЕЩА, 8 март. Будапещенската 
полиция откри едиа танка болшевишка ор
ганизация, получаваща значителни суми от 
Москва и която ежтрудиичилз тесио с бол- 
шевишките организации в Виена, Цариград, 
София и Белград.

В арестуваните специални куриери били 
намерени стотици хиляди франка и съвет
ски документи. 14 души заджржали в пред
варителен затвор са изправили пълни при
знания.

Бра иа вейката г Томов 
който беше по обиколка ■ 
Шумен е отпътувал и Софяя 
от ден

1035-1 3

Пямав водо) го на мр
неясната телефонна е яЙЬло 
в една йк>еоб| ама фааа. ко 
ято 'повелително налага едно

ПАНАХИДА
По случай годишнината от смърга на неза

бравимия ни *и мил мъж, баща и дяло
осаетлеяне м амлш 

чи.гдна подла м км«н теде- 
км конто 

теле-

ден

'фомия абонати на

ГЕОРГИ х. ДЕЧЕВ са поддлв мевленп аа
фоннм постове н не са удон-

ки фирми н делови хора от 
мряеяскага пилил канят се 

чкя тфн на елбраяме в са-' 
лона .на | търгояскага камара
па 12 тоуо неделя а 10 ч.
н 30 м.

а индустриалец

ще се отслужи в неделя. 12 март в църквата „Ус
пение Пресветая Богородица след Бфиествемата 
литургия, заупокойна служба.
•** Покайват се роднини, познати и почитатели 
иа покойният да почетат, с присътствиего си, па
метта иу.

гр. Варна, март 1922 г.

Ареди пладне, гаетр 
м телефонмата стая-4

цяя ще яалрави подробно 
южеиие но/ въпроса.

В четвърта* 9 магр Ш22 
г. а сд обед а църк-
вата .са Нагилай* * неговоКинка, Дечо, Сава. Госпо

дин, Марийка, Кинча. Ден
ка х. Дечеви.

Ли-
катър Андреев ще 
сказка на геМа: . Иашиге сек
ти и Годг

1132-1-2

отс^я кръст*.

Вчера пра влагалището на
гарата, когато 
Г. (!астармддашеа. Юрдав Сте 
неа и Ьорнс П. Пржжеа са < 
вдигалк едни бакли* С 70 кгр 
серял квее 
гааяг в опакова 
бмнлака им се шчиъзаа на 
ръце ге счуява се и 
киселина се разлива на земята 
н полива н тримата по ръце
те н краката. Най много е ' 
пострадал П Пастармадяшев.

ттт«шюш тт иш 1вил всичко за уреждане иа иацио- 
оси и че правителството ще останеКим 1-и 11111. и. 12.100.000 - мкя к»п. пити.
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ОСНОВАНА ОТ

I. за да го пое- 
иу кош.

ВАПСА СОММЕКС1Д1.Е 1ТДиАПА

|ШШ Ш Ш1. Ш.М.Ш - №вш ИШ 1Ш т ом.ооо гага

Цамараня МИЯЛИО. Имо I ЦАРИГРАД, АОИДОИ, 
в арнмчмвал.градове ма Итаяяя^Ш010П|Ми.

Ошш пиши 1овш г 1ии пиш
Арамаятяма, Беягяя, Оряаяяяя, Иопуябия, 

■ дентя л ясячии ддряки. 
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 

ма яяй-яаяосия усяояяя, мата •
4|>>1И I е римски локуменги 
1>х.1гарим и чужбина.

а Ааот|
Оарт, Ря*ая.явв| морао* Пристигнат в в града ви 

подпредседателя иа народното 
събрание ив Теренага реяуб- 
лмка {Кавказ) г-м Г. Фалчтоа. 
Терската р .публика (фон 3 
мнлиооа население и е една 
от най богатите области в 
Русия.

Г-н Фалчиков ще държи 
днес четвъртак 7 ч. в в са
лона на .Църковния дом* 
срещу катедралната църква 
(бия шия театър .Свободна 
България*) сказка на тема:
, Казачеството н революцията - 
тема извънредно интересна, 
мето се има предвид голямата, 
роля на казаиятс в минало го и 
в днешно време и в б; 
то на Руам.

>)Ипасмряне и 
Иаомммние я вадамк

с на важни ирм 
е н

ииижтя
а чсхшс среш\

Пвсмсааи « телеграфичееши преводи
Издаване креаятнн пненл
Влогове по КРЕДИТОРИ И СМЕТКИ - спора 1>чсн.л. 
Влогове по аШСТОВНИ КНИЖчИ с . «одишил янхил

жбд: документи крели ТИ ндриангяи й др
валути

Спдцидлна стокова слу 
Зввмн в лем и чужди

чамове срещу Итамаа 
1*1-0*. пяатния без арадиаааотяа.

а )Н1 Обява ПАРИЖ, 7 март. Сжобщават от Лондон: 
Л. Жорж, който страда от бронхит е при
нуден да пази стаята см.

ПАРИЖ, 7 март. Сжобщават от Аигора: 
Народното ежбраиие избра Мустафа Кемал 
Паша за председател н Фуад бей за под
председател.

ЦАРИГРАД, 7 март. Гжрците м кемали- 
стите правят трескави приготовления за но
вата офанзива. Офанзивата се очаква да 
започне преди изтичането на м. март.

БЕЛГРАД, 7 март. Вчера в 5 часа юго- 
славянските, чехекмте и полските делегати 
джржаха лжрвото подготвително заседа
ние за конференцията из експертите иа

Изгубена е една дамска кожа в неделя на 5
.Лондон".того по пжтя между пристанището и хот.

Умолява се който я намерил да я предаде на 
Холандската Мисия в хотел Лондон срещу прилич-

1032-1-3ио възнаграждение. пред
ставлява голям интерес зя 
бългярскяге демокрлтичии кръ
гове. тъй като тя ще е едно 
осветление ма събитията в 
южна Русия от гледйщето аа А 
демократическите руски

ВАЖНО ЗА ИНДУСТРИАЛЦИ! |
Комплект вжршачка, с апарат за дребна | 
слама, локомобил 8/6 к. с. Клайгон Гиут- 
леморт Хофнер Гиранц и комплект р*чна 
■реса за фабрикация рапичено масло, малко | 
употребявани, сивжршено здрави, се про I 
дават ори износни условия. Споразумение I 
Акционерно Д-во .Палестина“, Провадия. I ,

—»

Вход Ь и 3 ля

Изработен • вече правилника
по разд«*анега па месата от

1030 11
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м мь %•
г«*рп«в 1 104». —*I Р*9*л, 
Н*Ш. ~!Ц »М»1Д '« 3 м. КМ1ЯДМП10 119ХЕПМ .Ш

иработм вентили ММЯ*. 1ф§1М1ДрВМ

Нмшнммн *> 
раяаге »уурвяц-ч»Т

«ифетя стяяяве ■ «у.
ПЛРИЖ, 7 Март- Сжобшаввт от Марсилия ам- 

горския п-р иа вжишните работи Исуф Кепал бей 
пристигна тук Днес сутринта имал свиждане с Фр 

п> ЖЯЧ бобен и монета занимал за Пери». В-к ГНи Жур
нал вжзпромзвежла изявленията на Ис Кенал бей. 
направен прао представителите ма печата Той яат 
вил. че е пошжлав Европа, за Да изработи окомчп- 

ж, талпата бай зл ата спогооба между нова Турция 
'И сжтявшението Ангорското правителство ие е им- 

>. то мелве силно и мое мир. който 
признава свободата и независимостта на страната 
Турците искат една територия, вжрку която живеят 
теяии сжиаролииии Те не преследват никакви за
воевателни цели Те желаят па вжзтжржествува 
справедливостта, за па се постигне елин траен и 
лжлен мир по целия ориент

БРРЛИИ 7 аарт. Сжпбшеиията според конто 
♦вя Кел поискал да се представи през военния 

[Ш а ЛдДпмнг се потяжрждаязт.

БЕйЛИН. 7 иарт Ьиншия ввстро унгарски крал 
Карл бил подучил познпяеннс да се яастяин и жи
вее я остроя Кант

ПРОЗОРЦИ. ВРАТИ V ПР 
Всичко се изработва с машини.

■ 2—п

•*» шш*

1 ПГ1
■а I 1Т
«Ма I ‘/, <1**.

ФИРМАТА МИХО ЦА1им ши лютЯЯ II
яяа «

сжобшава на почитаемата клиентела, че слшг 
сижртта на понойиия. от 20 тото. магазина поч
ва реловмо па функционира поп управлението, 
и ржноабпството на мягтабвииа иа наслад-^ 
нииите -* г-н Нииола Ставбеаааа от гр.. 
Варна, с тжрсовсио образование, който с своя
та енергичност. еиспепитивност и опитност шея 
се стреми па запази досегашната клиентела мм 
фирмата и заповоли естетичимя й вкус; «агт^ 
зл целта е избрал побжр и опитен технически) 
персонал, главно специалист крояч --майстор. „ 
Като обещава, че ше се абстрахира от препиш- 
ните евентуални ненавременни изпжлнения Ив 
поржчии. приканва почитаемата клиентела ижм 
благосклонност и посешеИие за свои поржчии/ 
покупки на гогови обувни от зправ доброиаче- 
ствен материал елегантна изработка и лр

Яя -яж явгтяк. 
ч 4 ’

:мв МТ1 *■ »вЯ

НЯМРрт «г яавят учивп- 
вте а: Парк

руе яятяг мчяр ■ то 
I* яо отрия т*м-•МР’,1

ч
и

От*9*м
■ИВИ г

от г.
п

>4
Чи, Кряит ярина «р >«<»- 

гве I Кг сприят <я
от 'вба'-м|

Г
нвв.чщус. « Геяуя м щеще ♦<

тстяуяя иа аа<
|та. 1<

1 гисибямите суаяротит ще■*.
' ‘Ще «нас -I

7 шарт. 
т а Рап» иа 34 март.

ТЯ11СИ К МАЙСТОР МЕЛНИЧАРПЛРИЖ. »> март Проектопоговора межву Русия 
и Шмии« е вил оепопирям в швспсмвта камара. 
%а аа бжае ретифииирон Според тази 
•ами официллрн руски препстевител ше вжпе по- 
пусмот в Швеция с впил малка свита и при условие

Комвей
шведските поааниии 

мивуши в Русия известни гаранции. еж що препвиж 
па позволение та руските тжрсовии па работят
Швеиия. ;

с добри рофорвицшц мкоивеииия >ДО| ш
ля ттттщл, с добра вммта и

ал се вжгажрж.т от всяквкял пропаганда 
ииятл. което препвижал тл 1023—2— Зт!женим мор

в Вдрмемсмд Трудова Задруга

ОБЯВЛЕНИЕ № 98г .7 «арт. N. Жорж о Дап ЯП аамст гр. Варил. 18 Януармй 1922

Варненската Трудова Задруга, 
тересуюшите се. че иа 15 март г. т.. 9 часа преди 
пладне е Варненското и Шуменското. Финансови 
Управления ше се произведе тжрг. с‘явна иоику- 
ренциЯ. за продажбата на 550 агнешки кожи и 
247 550 кгр. вжлна. ма сума около 67,500 ла. Залог 
се иска 2700 лв Кожата и ажлната мотат пе се 
видят есени присжтствен ден в склада на Задругата

година.

на инт 4ТВУ —
♦Йа *»»
117» 1)1 . 
67» ».«1

Гмиш. 7а*рг. Камерата иа
1К#аята аа ратцфииаяеиат» иаг • 1 947 -

73 ВИЕНЛ 7 иарт Изложбата иа бжлгарското из
куство е^била открита а присжтстаието иа м-р прел 

Шобвр м ра иа вжишните работи лжл- 
иомошнмте н-ри иа Германия и Полша и множе
ство видни личности а дома иа изкуствавг в Виена 
Бжлтарскмя генерален коисул в Виена Личев лжр 
жа реч при откриването на изложбата.

)№
ГТТ ВМ4- -—(•-*Г± сеаателя г-

3; п
Тжргоасма Морска УиаФаа Част.С! -ямжжу см* в която за

■ чс пжрвата бДлгарскл изложба за Европа е 
била открит.) и Виена по този начин бжлгарското 
изкуство благодари на близкоизточн»;я 
ропеЛскьта цивилизация

Г-м Шобер поблвгоплрил на г Личев и под
чертал. че откриване иа изложбота в Виена изказ- . 
•а «она почит иа бжлгария

Обяпвмме № 458■‘♦с щияя • >я а.
Сту- град на ев- (гр Варна 7 март 1922'гад.нВзеаа"|а. • «аа

■ири ат яябтз
««•вя-

Домакинството на Тжрговсквта Моска Учебна 
Част обявява, че на 14 март т. г. ше се произведе 
втори тжрг, от 9 до Ю часа препи пладне 
иелармята на Варненското и Русенското фимасови 
управления с тайна конкуренция, за поставката на 
следните вещи и материали :

1) Черен плат за зимии горни палта 114 
приблизителна стойнос 45.600 ле.. 2)

«У-
кжм австрийското из в кан

ч , ^_ ИКУИЖ, 7 *ядрт. Сжобщжвдт ат Поящяж: 
Троящи «ял „„ял че в ясовор *•

------«асе
«••О хиавди лири

мСя,Г,| т Чмкчч ТЖИИО емн
плат зн горни дрехи !20 Метра, приблизителна ствй 
иост .Ю.ООО лева. 3) готови шинелни 
броя. приблизителна стоймст 6000

яитт
аа а Генуа мушами >

. лв.. 4) готови
зимни шапки 23 броя. приблизителна стойност 
3450 лв Предложенията иа конкурентите се прие
мат втеки приежетвен ден в домакинството на Тжр- 
говско Морската Учебна Част а Варна н финансовите 
управления в Варна и Русе и в деня на тжреа от 
9 до 10 чеса преди пладне, в финосоаите управле 
ння в градовете Варна и Русе -Закжсиелтв предло
жения неиа да се взимат под внимание. Залог за 
правоучастие се иска 1(1- вжрху приблизителната 
първоначална цена 1чл. 170 от закона за бюджета 
отчетност» И предприятията) Желаюшмте да 
участие в тжрга. са длЖжми 
чл, чл 125—130

.. _____ е Рейн явиучял ии-
Да приведе тави хума . Диеммм

че.™..бор«ж« КОРЕСПОНДЕНТ
ч чкмгмреяятг ЯК» и <)С. френско бжпеарски 

||рпитен частен паунвва 
хск Ояояяаскяч и:- *‘**,<и ’*Ф™««и/фирми. 

ксяскч група СЯЧ». сяДря. П*^,И !**6ота ,И часова), 
«т « «ст„ аркяс™,«я» [фчтма и ажнкашма. Пред 
""жр Стящм . Лпар» Г*Рвнмии' Р«пвн- 

иията, за М Т 15 линии

7Г! -, а
с срслит 
вбряюк

* **** "|>якпк« а тяр 
• Пеяю русея. Кур- го*в* ««пора, тярся вяеяохя

е с» триа и 
•с Яро

*■«*• то счета 
**■ **вЧс вмвт ч асячяо

"вжамт
«аз*«
*а»а1

вземат
■а се ежобрезават с

„ „„„„ от 3*квна « бюджета, отчетнос 
та и предприятията Поемнйте условия и образците 
могат да се видят всеки прмежегаен ден в домакин 

Гжрговско Морската Учебна Част и » 
финтсоеите управления в градовете Варна и Русе 
аги.„п ИТ<; "° публикацията са за сметка на
прелпри-мача

Каопм патиш•И*ЛПВиащв ч 4 -чеса 
У Я «X. «в»х я ие»»

*ММЩ- ЛЯ| -
М %1 : Ко- ството

сг т»
г*. I 1031.1 От/ IУ
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ВЗЯРП6ИСК251 »♦♦♦♦ м 9 099 М 1»Ж» »»»»»♦ » Ф ♦ ♦
ЕДИНСТВЕН СКУЧАЙП0ПШ ВИЕНСКИ ЯМ ЛЕТИШ ДРЕШКИ

ИЗРП€ОТЕНИ ОТ ВИЕНСКИ МАЙСТОР
ше намелите в магазините Калоянов Тяшйолу. Ма- 

ф г«им .Папагал*. .Пазар Паруш*. Бачаароа А Син и 
ф .Базар Добрудж#■ Дрешките са изработени от иай- 
ф доброкачествени гшагоае. и по случай светлите велик- 
А денски праздници са пуснати на безконкуратчи пени.

1Г--------ЬИ. ЕЖЕДНЕВЕН К1МРШИ01ЕН ВЕСТНИК напи лаик и
Ш ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛУЧАЯI за таил голина !Мо лепл, 

; за 3 месен* 60 ;,еяа
■■•иая • и» I ‘мг ли. 

прнстаиски по I лея нз уума
имаратги с и”71 за Л месеца 100 |6«0: 1-5

0ШШШ® КРЖЧМДРИ *я-
в Прели да си купите вино посетете
I КООПЕРАЦИЯ „ГЖМЗА“
Г на улица „Бенковска“ № 19. 4
И в зданието на Стойчо Муховски. там ше | 
Я намерите чисти натурални бели и червени I 
Г; вина и гроздов ракии на
I иам-измосии цени ^

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКА
(Телеграфни и телефонни ежобщения)

Превишал е а г ряляня ии-
СОФИЯ, Ю Март. Нашия софийски 

респоидент е срещнал м-ра иа ажтр. рабо
ти, г. Р. Даскалов в момента, мога то той е 
правел ревизия иа полицейските участжци 
в София. Запитан от кореспондента 
лансираното вчера от в-к „Прялорец“ еж
об щение за оставката 
вил:

ко-
чеа по гв и среляяте

■■вадата вечер Нар Сжб- 
рам* даде мандат яа и ра ядии за
фякячеввге г. Торляков да

му г м-ржт В вая- 
„иакто мв виждате аз инспектирам 

своята полиция и ако в редакцията иа е-м 
Прялорец лягат и стават с миежлта за 

моята оставка, то ежобщете им, че аз стоя 
здраво иа своя пост и сжм в услуга иа стра
ната за иеййото мжгрешно спокойствие и

правени управагг свиет
яд Бжлг. Сродна Баяна, сж- 
що я да бжде даден под садОбява

14ягубена е впна двмена кожа в неделя на 3 
тото по яжтя между пристанището и хот Лондон*.

Умолява се който я намерил да я предаде на 
Холандската Мисия в хотел Лондон срешу прилич

1032 2-3

ояя члея от упряя сжяет яа 
6аяката м когото 6в се яв-
иеряло. че е нявжртял прес-
ганлеяме с пи и кприет.

за гарантираме живота и имота ма бжлгвр-яо вжзиагрвждение Фт ачеуе
да четат

ските граждани.

ПОНДОН 7 март. Коифер. от 
иа малкото сжглашеиие, която се ежбро в 
Белград, е решила, що то теам експерти да 
ие отиват в Лондон, тжй като работата ме 
засега техиите интереси.

Пжрси СБ МАЙСТОР МЕЛНИЧАР
!С яйрм р*а«р1МЦ11и, »а модерна валцо-

г. Сгущег-
т*т* са рама., п

, с доЕра заплата и квартира.
Сл*1М иу* .Там- уе--ой- 

м а Нима. I* пга и м 
са ярамгм акт жв акт. к- 
т> .Арм

6ГР7ТИН 8 март. Германския панат ис-— Варна. 1023 -} з <«м своето самалм.е >а де то коафер. 
а Генуа Смаиателно и месжамателНо са 
ботира. Конференции та а Генуа, спор ад 
гарман. е-ц. ие м*е бтде в сте 
това положение ма нещата да раагкеда 
действителното положение иа

са-

ЙРПАДЖИй ■ исамс,
Сберея ауявт градска-а гря.ар-

ММпВр. Димитрови Д Ц. Хандисиеа йЖУРЕЩ, в Март. Рааултата от яабо- 
рнто *а камарата е: следните: лраактелст- 
вото печели 111 мандата в бившато крал-

Вукоемиа, 83 а

|изз-2-з ул. Софийска № 16 3* • 1щ*| поссшсяват.

[ 1
Пристигнат! сасиск. сгкмис рамкчи фасон. ■ 
Мукпа. 11 пост.таке подовете Жерсстн Креп I 
дотетн ■ онгяойаш тосото 101»—3— 15 Е

В МАГАЗИНА .ПАЗАР ПАРУШ «е се двоумят сако в среда
от 2 —1 СД. пдадяе япредполага, ме 

а ще получи окопи 80 мандата 
н, че останалите от МО ЗВО ща бждат та

«мм* от 1 — 12 паст щкд
омак а от 1 I ст шатн

елстаеяата партии. Ояоича 
•уятат ща вжде мтеестен а крте иа т
пр тото се

Да от т«т
КОК

см. ре»:

I и к
4 ИТЧПОРАДИ ПСШЕЛБЯ се

ПАРИЖ, 7 |вт. Сж< вт 1 утонаследниците на Д Червенов продават
1) Масивна кжша с 720 мв. метра на улица 

„Войнишка*; 2) Мвгазия на ул .Малка Тжрговска* 
до А. Илиев 3) Празпно место от 522 кв м сре
шу к. Панако; 4) Лозе нт местност .Иупи*

Споразумение при а Атанас Червенов зал га
рата склад за джрвен и строителен материал Хасан 
Дурмушев А А Червенов 6) Любен Червенов — 
Провадия; в) Веселина Днглеловл Гжрноцр

"е с !Т, Дя сскш^яя ся сял|<
«т ДРГ* кци ягемстеото ля се ляяя устяапмяяя рел

ма итатмясияя депутат
селквиа учя- 
1рямг лепштаПАРИЖ, 8 март Сжобщават от Камфаст: 

смутовете проджлжааат,
«та м 
Трулом СС]

го жертви. Кметжт сж >бщмл. че мрокла-
V яа Жеяякирамето иа военното лопож

нуемо.
лясао<мяя, ч* яа 12 т

ПАРИЖ. 8 март. Исуф Кемал Бей м-р 
яа яжнигните работя в Аягора пристегна о ДАржя • ЮГ» ч. я сяло вя вяПАНАХИДА

По случай годишнината от емдрта иа неза
бравки» нн и кил та*, баша и зяло

с«а: Вааап а I» ма
ПАРИЖ, 8 март. Вснчии аос

родиат официално иом 
иата

• иа:ГШРГИ х. ДЕ4ЕЕ •мгчгто-
I, в яоето се уст; 1Т кз-

и цесията ма имотм от Гер иа сжюз- 
то до 31 дояем- Сог•мете джржаяи

1921 год. Общата сума яа т
вжзлмзе на 8 милиарда 487 милио

на и 866 хиляди златим марки.
В този опис ие

М 99индустриалец

ще се отслужи в неделя, 12 март. в цхрчвата „Ус- 
оеяяе Оресветая Богородица *. след Ьожествпта 
литургия, заупояойяа служба.

* Покайват се ролмяни. познати и почитателя 
иа покойният да поиемт. с приехтегвяею си. ла 
•«та» ву.

гр. Варна март 1922 г.

? з

|. че яв яИфя

барврвя ■ ишИ9ш мкдлм
и»* бдлт ло 1 ч. 

го ло
2 ч с». емуявш. слял яоето 

по у ля

от Гормаияш за издржжмата иа ртяагп ко
ли, чим то разноски лежат ажрху и

сумите изплатени в иаггура направени по
1татмата

■БУКУРЕЩ, е март. Ромм< 1Т еКякка. Дечо. Сава Госпо
дин, Марийка, Кимна Деч 
ма х. Дечеяи. е обияета ие Одеса е* По

не ярелстяяяттл вя сагасчячтст
яете. «о*то • лоотслА протес1Ж|име се
тя яя ерешт »к- 

, сегятс.1стялг# чя цря^ттястчс'
’

аитмболшеп. смутове сл степа пи в
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изпадне в най-мизермо положение, завжр- 
швапи вратарите своите речи. По този ма
нии правителството се опитва да повдигне 
духа на отчаяните вече войници, иоито во
юват цели 8 години по различните фронтове

ПАРИЖ, 8 иарт. Сжобщават от Йоха
несбург: изпжлиителиия комитет е рошил: 
обявяваме ма обща стачна за солидарност, 
иачииая от 17 т. м. Това решение е било 
акламираио от хиляди души.

ПАРИЖ, 8 март. Сжобщават от Атииа, 
че директора иа в-к „Елефтерос Тмлос“ г. 
Кафакис е бил убит от едно иеиавестиелице.

БУКУРЕЩ 8 март. Едно от главните ис
кания иа Ромжиия пред Геиуеаката конфе
ренция ще бжде консолидираме иа джр- 
жавиите и частни вжишни джлгове. Ромж
иия ще приеме разоржж а валето при усло
вие да й се дадат гаранции за нейната за
щита. Тя смята сжщо, че трябва да бжде 
поставена иа равна йога с джржавите, с 
които ще бждат третирани общите интереси.

БЕЛГРАД. 8 матр. Относно сжбитията в Фйуме 
една част от чуждия печат се старае да посочи 
конфликта в Фйуме като вжзникнал случайно, оба 
че според сведенията получени от сржбските в ии 
се твжрди, че това сжбитие е било подготвено. 
Нападателите са пристигнали с два влака от ита- 
лиянските джржавни железници и с блиндирани 
автомобили тоже джржавни.

Фашистите са бомбадирали Фйуме от борда на 
едно малко параходче комднданта на което се е 
оставил да бжде пленен, а другите италиянски па
раходи. които са били на близо не са взели абсо
лютно никакво участие, за да локализират движе 
нието.

то ижрху автономията на бжл-
гареката цжрква.

постоянно протеста от промя
ната. В та се говора аа хо
мото материално положение на 
саещенмвцяте.

Са. Ствол теза дм ше ама Зиицши 1п, 1-и „и з щ“ I с. «ииш. Миат
конферсацая заедно с пред-

ПОНАНАстааятедя м свещеничеството,
ва да всичка мерки, Поканват се Г. Г. Акционерите на Общо Годишно Сжб- 

рание на 26 Март т. г. в 10 часа пр. обед ■ кантората па
дружеството в с. Крумова.

конто гряба да се ваемат за 
замита м свещениците я цжр-
квата. Диваен ред:

1. Доклал на Управителния и Проверителния Сжввтн.
2 Удобренне сметките по разпределение печалбите за 

1921 г. и освобождаване от отговорност Управителния в Про
верителния Сжвети за дейвоста ии през сжщата 1921 г.;

3. Изменение на устава — угеличение на капитала;
4. Гласуване бюджет на дружеството за 1922 г. и
5 Разни <
Правото за участие в ежбранието има този, който пред

стави акциите си, илн пжк удостоверение от дружествата или 
банките за заложени акции, 
нието (чл. 20 ог устава). .

Ако с*6;>аиието не се ежетом на 26 март ще се отложи 
за 2 а-фнл т. г. в сжщий час и место, без да 
особна покана.

с Крум во. 7 Март 1922 г.

цвгари .Вау
чер" се пущат а продажба от

до бараряя .Балкан“

БОРСИ
КАМ6И0 сключени ЗДЕЛКИ

Софю, 9 Март 1922 им
на бюрото в денжт на ежбра-2995'----------

15120 15150 
660 663 —

1359: ! 363 —
7641 — 759 — 

98.50 98 80

Швейцария
Ню-Йорк
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромжиия
Германия
Прага
Внеяа
Б.-Пеща
Белгия .
Югославия.
Канада .

има за това

От Уярамтамва Сдаат
6020

247'30
60 70 баланс247.5С 

2; 16 иа Зеяаадаасаота Акц Д-м .Изавр* — * и^увдм. 
сшятптт иа 31. XII. 1М| г.

2111
20(90 актив ПАСИВ

21651 Зб| 
12Н41С-3- 
507013 12

Каса Капитан
:1*пае*н К8ПЯТА1 
Чужд*
Депо шраим гараац.а 
Дивхдогт 1919 г.

. 1919 г.
1920 г.

«0000.ПАРИЖ 8 март. Сжобщаяат от Влади 
возтом, че правителството на Меркулов е 
било свалено.

ПАРИЖ 8 март. Италиянсмото прави
телство е поискало ежбраиието иа между- 
сжювимчеснмте експерти да се свика иа 20 
март, вместо иа 13 март.

ПАРИЖ 8 иарт. Сжобщават от Лоидои; 
Камарата иа общините лривжрши дебати
те вжрху аигло ирландския договор, който 
е бил гласувай.

11ортфсйл
Тек. счеши леЛиюри 
Силейки ле.м 
Мебои
Депозит гаранции 
Инкасо 1ЮЛИ1М 
Протестира 
Деими кяшкз 

ерЛовихлраи

52205мхюГП
170-ЧЯ

2ЯОС0 - 
474 — 

400СО- 
аао- 
19С4 711

МИ да предуп- 
абонати ва те-редвм

лефован постове да са аиесжт
змо -Тая ти ежи 

Срочам могпк 
Лаяхцн
Осасроним мигом 
Сконто ЛИХВИ 
Диамлатт 192

*• МОК I1та теле
фони станция иай-кжеяо до

I. 741025 - 
1»57?М 

884581,9031 текущи месец по
м 1922 г. 67009*75вгипт тарафа ч спрелуп- 

решкпк. « ще ш уве.чиче- 
к и «бонитта с около 50*/.

1 г.

Днректор: Ж Крлитаа.

„Загуби и Печалби“
"» 31 Диеир.* 1921 гадала.

смх врвемие ваджета от 
«мирт. Н. 1 аяри ще 6ж-
д. везуслопо пренает. те-
лефоаюто ежовщеае и топ СОФИЯ, в март. Сжобщават от Цари- 

град: Шефа иа гржициа ген. щаб Сариянис 
пристигна туй с цел да отведе гржциите 
офицери венизелистн отцелници дв подио- 
вят своята служба в гржциата армия иа 
смириеиския фронт.

По целия гржцки фронт 
деаертираиия иаито на чуждия 
та армия елемент, така

ю*т» яепллткдоЗ! март т.г
Изплат. лихви на клигонс 
0'ищ| ра «ниски мамтя 

иа служащите, канце
ларски. осчетл, отоп
ление маеми и ар.

, аморт на мебели 
тиеми 

:асеи фина 
Зап.ксн фонд ( 

на УЬрамгт.
Дикидсш 1921 год.

212М1|15Ж9ЯВХ) От лихви и ком»
(и. д-м по

намел коиф пакта между про \ !32657^5

;-Ц|

4П -сдбранае а се е зас- 5С 0 — 
0 —ставвт масовигадно за автономията ва у- 351

решение
с«вег:веверсятета, която ве бива да ив гржцка- 

и ив недоволните 
вжтрешиостз иа

от селата.

7920-—
20010.бжде погазвана от м вото.

гжрци, иоито ввбегввт 
Мвла Азия и се хранят 

Гр. Смирил е обжрнат 
^®Яйевио пристигат коли с муниции, кои- 
1° се Рввлржсват, по различни 
фронта. Една част от буитоадщите 
ии войници запалили

2125*113 212581СШИ Двес. ветжк, 7 часа
•ечовта, в силова Цжрковен ча военен лагер. ДОКЛАДАом ще говори Негово Васо-

От Проверителния Сжвет при Земледелското Акционер
но Д*во .Извор* в с. Кручояо", Варненско до Г-ла Акцио
нерите ма сжщо го Д-во за Общо Годишно Сжбрание свика 
но за 26 Март 1921 година.

7оспооа Акционера,
и качеството си членове от Проверителния Сжвет, сжг- 

ласно чл. 16 от Дружествения устав и чл. 202 от Гжрговския 
зак н проверихме всички дружествения книги и операцион
ни бе тежки и

посоки иатема: нашето .Оарую*
Огудемтата от аншата тдр- 

гомена академия в учениците 
от 1П в IV курс на тжргоас- 
кото у*ще през Великденската 

ще направаг екскур 
Дв Цариград.

се гржц- 
едми скл ?д с муниции 

«елото Мелимерис. 
части, които обиржжили 

и се завжрзало сражение, 
сирили в

ие далече от Смириа в 
Изпратени били 
бунтуващите се 
Бунтовниците се 
в селото, отдето стреляли 
те Гуиаристи.

В това село

отделните кжщи 
вжрху офицери намерихме всичко верно записано и водено 

^921**?"° уСММ и Решенията иа Управителния сжвет през
за което сме ежетавили нашите протоколи. Прове

рихме Сметката .Загуби и Печалби“ за 1921 г., конте отго
варят на направените записвания в книгите на 
и верно извлечени от сжщите.

Ето защо. молим, да приемете за верни и верно 
ченн от книгите на Л-вото какго .Баланса* така сметката 
•Загуби и Печалби* за 1921 год. и освободите Управителния 
С*ьет и отговорните управляющи за деятелноста ии през 
1921 година. г

ВВФОТФ уволнения лектор
папи За "да7 40 р” 
мени. За да ождат избити и приинлеии м
До7лто,н“цит'

чи^тосчар.” сГер„ГшаРаИ*
част от селските "о-гопематВ
вар5^а”а?аЖбвил"%Пр^^^^е^®*-

Венизелистн. ГржцТ^^ " А“"а 
ле се е видело «ожаидуаа-
случаи и. дезертиранин"0 ОРаД" Чв*ТИТв 
Даде заповед, с иоато 
■сеии войник, срещнат ,

Гтрбе*„\ГвОДв" б"""т- 
с«.тп.°^жтгГр*„т: «
бунтаяе. иоито *тГмГ?см°иПОР*пМ чв1тмте 
ството е изпратило г!.Г^Р А нвя' Привител-тм. иоито д.пр^;~;пг:л:и у*деиег»-
изтжииат големозиащ,1^“" "° *ро*,тв « Д»

епиа. Победили ТурцияГц^р"^Х

ара тдргоаската аиадемая ■
Вярва В. Кован 
Н. Бевгатов

назначен е Дружеството

е аа адмаияет-
рвгпамта власт с пасмо да
вят аа точиото изпжлненве
иа и. от правилника 
м лотариите, според който 
«мерата аа аечелявшите би 
лети трябва да се публикуват

с. Крумово. 26 февруарий 1922 година.
{ Г Янков

Провсрнтеле!! Сжмг п!
! Т. Диптрм• неспата преса.

ЦЩУ-
ки |о-е-?яйс:*

х| |
м|"8{;|я зг*?1

ей!

з Го■ с. ГАЛ АТ А ОТ армията да из- 
"Редупреждава, че 
м»ежи боевата 

“»е бжде веднага

_ ?«>,ос " г
О 5 й5: •-

*• предават 8 кжщи,
кладенец, дам. пленник и око 
•те 2' * декара лозе 
Джриета а двора, 
дакцмята.

л«-
и овощни 

Справка ре- 
. 1022—2 — 10 щ, 1II = з зД1!а?Чт

5 ■ ? „• “ ов 
: в к 2 " «1=11 

ш 5 Е 8 и о

СЧЕТОВОДИТЕЛ с средно
___ __ образо-

■ляие и ддлга практика а тжр 
гонеха кантора, гжрем подхода 
ищ работа. Своряаумеиис чрез 
редакцията. I:'.'98 3 I

: еклаяите в „Взри. Поща“ постигат целта еа-
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Варил, 11'млрт 1922 год.од. IV- ■рой 801.ЦЕНА 1 ЛЕВ

вярнвнсктя шкшнИнИешзе ©

I( Отсшвп се дюген©ята I| (ягжлм).II В центъра на грааа с обстановка, удр- 
бен за кантори, представителства, обуша- [5] 
ри. шив< чи и тем подобни. Може да се © 
отстъпи и само половината Дюгена си има [Е] 
маза. За справки: ул. -Драгоман * № 25. В 
го 7—1—а

,1
ЕЖЕДНЕВЕН Ш0МШ01Е1 ВЕСТНИК Шиш пя* Ь ТЯ. (Само между 12'МВ1 Ь Ш. 2' ■ ч. п об).Ге’

0 0 0 0 0 0 0 0 0Дйиая«ит1 19 (Ш година 
^ м 6 месена 100 яеаа, и 3 месеца

Овяая«иш«| но 1*501 НО ,1сяя. 
I 60 ..ева

•'и ииддратеа см.
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Пазете момичето!Адреси писмени и гелегр лфичес^м, получени от столи
цата. провинцията и гради, кои о ще се четат от члена на 
юбилейния комитет г. Н. Мирски. а имено от

1. Дирекцията на Народния Театжр - София.
2. Сжюза ма бжлгапските писатели
3. Сжюза на бжлгар:ките артисти — София.
4. Елин-Пелин — София.
5. Редакция „Нова комедия"
6. Г-н Божан Ангел и, оин.к д-р нар. театжр— ии 

сиехтор нар. просвета.
7. В Юрдяиов 

превода на юбилейна:.! пиеса .Морал“
8. * Варненска Тжрговска Камара — адрес.
9. Ьжлгарска Народна Банка — Варненски клон. .

10. Представителите на-Придворното Бжлг. ГПивоварно 
Шумен с подаржк 1 бои. бира

11. Адвокатския ежве при Ндрисмския Окр. Сжд.
1-2. Д во „Мил кжрдие* - Варна.
13. Женско блвгот. д во .Надежда" — Варна
14. Младевшо Християнско д-во Варна.

(1 други адреси и подаржщ, коиго биха се (Научили в 
роследствие.

Организираният по тоя случай банкет същата вечер 
ще се ежетои в ресторант .ЛОНДОН*.

Има родители неразумни, 
които с сила искат да прияу 
-ят детето си да ходи. Те го- 

(т от нетжрпеяие да видят 
малкия си любимец изправен 
яли да прнстжпа. Насила го 
изправят, насила го подкан
ват да приегжпи и радоста им 
нема край, ако тежкото жела
ние се постигне. Немаме нищо 
ироти желанието на родите 
ли да видят детето си прохо
дело. Заслужава похвала и теж
ката любов, с която те обсип
ват своя младенец. Но требва 
жестоко да порацаем техндта 
1юстжпка спремо още иелро- 
ходмлото де» е. Защото тая

:
София. \

София.

С"фия (ивш д-р нар. театжр и

й • й
шега г. Стоки Бягаш.

Д »о 100 Литри

постжлка, от каквито чувства
■ Таза вечер Варненското гражданство ще отдаде заслу- 
■на почит на един от големите артисти на нашата малка 
шава, г. Ст. Бжч варов.
I Голяма гордоо е за варненци чс г-н Ьжчвврсш. кой го се 
Влзува с широка слава в цяла Бжлгария е еди I вариески 
Втяст, защото той* до днес е игргл на _ вари. сцена 
•едегавлеиия, начиная от 1897 год.

I Венцкге от то плота, от искренна радост, които всички 
^вечера ще поднесат г-иу Бжчварову са истинската и най 
цлбоко заса.ужеяа награда.

Редно агртисти в Бжлгария са спечелвали тжй безре- 
рано сжрцата па публиката.

Довечера в чест на юбиляра ще се играе пиесата „Мо- 
|л“, в която той игрде ролята Бергман. една от много- 
ройните коронни роли .ча любимич роден артист.

И довечера покрай .хубавите приветствия, многобройни 
е пожеланим и достойни лриценки сжрцето на неуморимия 
ртист ще ое свие. ще капнат мскренни топли ежлзи от 
руженнчески очи и в този грогателен момент пред него 
ге са възправи миналото му осеяно с толкова горчил». 
олкова мжки и шс нашепне то “*» артиста думите за щастие 
[зкупеио и язкжиамо в ежлзи — В сълзи твори, в ежлзи 
ържествусай! .* . .

и да се диктува ти, е пакостна.
Тя поврежда как то момичето
тжй и момичето. Но особено
зле тя се отразява на моми
чето. Детето не бива 
с нищо да се пресилва. Не 
бива да се преселва в с про
ход ването. Природата е много 
по умва от ивс а знае кога 
ще принуди детето да ходи. . 
Нека я оставам свободно да 
вжрши своята рабрга. Г и 
се ве бжркаме, защото ще о- 
страда детето.

Костите ва слабото дете са 
слаби и нежни. Сжеданеииего 
им в таза още ве е завика
ло както требва. Затова есеко 
пресилване в проходваието вв 
момичето може лесно да из
мени и размести костите в 
таз-.. От това може да се ро
ти не правилен таз в непра
вилно разположение на орга
ните в него. От много ранно 
проходна не т*ажт ва момичето 
може да се стесни и да оста
не такжв за винаги. А знаем 
че жена с тесен таз е об. е- 
чена на страшно наказание: тя 
не може да бжде нормално, 
родилка. И помислете си само

гота
500 1Пристигнаха амнем столове различни фасони Г 

Мушени зй1 постилане половете Жерсети Креп ■ 
дешин | английски хасета 101»—3—18 I

( В МАГАЗИНА „ПАЗАР ПАРУШ

Фабрика за Мебели и Постройки

КОШДИТНО ДРУЖЕСТВО „ЯВОР"
изработва ясекакви спални, трапезарии

бюфети, столове и пр
-специален отдел за постройки като:
^ ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ПР ♦ 

Всичко се изработва с машини.*
Зад Штгяяшния хамбар Зарма. 3 -М1024

ПРОГРАМА ПОЛОЖЕНИЕТО.Зв реда, по който ще се чествува артиста г-н Ст. Ьжч- 
мров по случай 25 годишната му сценична дейност на 11 
г. м.
«ата пиеса Морал от Л. Тома. в г^атжр

1. Приветствен адрес .от градския 'кмет г-н инжинер.
Г. Атанасов.

2. Очерк за дейноега на юбиляра и адрес от страна яа 
юбилейния комитет, четен от г-н В. Ставрев.

3. Адрес от страна на г-на министра на народната про
света, четен от г-н Директора на Мжж. гимназия Костов’

4. Адрес от артистите при Варненския общ. театжр.
5. Русенския общински театжр — адрес и подаржк.
5. Дружество „Майка". — Варна адреси подаржк.
7. Доброджанско култур. благотв. д-во „Добруджа“ —- 

реч от председателя г-н Попов и подаржк.
8. Северво-бжл! арска спортна лига — Варна — адрес.
9. Варненско Ловно д-во. „Сокол“ —■. адрес, четен от 

г-н Майор Сокачев и подаржк.
10. Бжлгарскн Народен Морски Сговор. — адрес, че 

ген от г-н П. Стоянов и подбржк.
11. Дружество на Варненските индустриалци. — адрес 

четен от г и П. Стоянов и подаржк.
12. Адрес от учителите при Варн. мжжка гимназия.
13. Спортен клуб „Тича* — адрес.
14. Сжюза на артиегиге, музикалните и театрални слу

жащи в Бжлгария — Варна — адрес.
15. Ученическото окр. спортно турист. друж:ство „Раз- 

•атие" при Тжрговското училище — адрес,, четен от уче- 
■••ка Ап. Димитров и подаржк.

16. Адрес от учениците при Варн мжжка гимназия.
17. Руските артисти — Варна — адрес.
18. Артиста Н. Гандев — подаржк
19. Стажантките при общ. театжр •— подаржк.

вечерта, между второто и трето действие на юбилей 
„Райков“.

(Телеграфи* и телефонни ежобщения)

СОФИЯ, 11 Март. Тракийския въпрос отново 
вълнува бежанци!е тракийци у нас и този въпрос 
расте и пред чужденците, представители на Европа.

По инициативата на в^рутвнпя тракийски из- 
нълншелен съвет а неделя п* 12 т. м ще се ус
трои всегражданска манифес1ация за автономията 
иа Тракия и за завръщането на тракийците бежан
ци в родните им краища

В манифестацията са поканени да вземат уча
стие всички сродни дружества, организации и брат 
егва, а също и столично ю гражданство.

Манифестацията ще се състои без знамена.

каква голема злмна причинява 
вашето желание да проходи 
рано момичето: вие го лг— 
вате от най-вжзаишеж>то - му 
назначение.

г.:
кога порастне, 

—лишавате го от майчинство. 
Искате ли да изпитните съ

вестно своя свещен родител
ски джлг. оставете детето да 
се изправи и проходва само, 
когато неговата природа му 
наложа това. Не го пресилвай
те с проходваието, за да ве 

а не над главите ви тежащ, 
I .-накупим грех. 

гр. Русе.

СОФИЯ, 11 март. Съобщават от Пловдив, че 
там е пристигнал гюмюрджинския гражданин Халил 
Ибрям, интерниран от гръцките власти, който опис
ва положението в Тракия и Гюмюрджина за непо
носимо. Преди 20 дни «една разбойническа банда, 
формирана от дезертйори гърци се е опитала да 
спре влака между гарите Бадама и Кирка, като 
поставили' върху релсите бомби. Вследствие на ек
сплозията машината и фургона и били разрушени 
Това дало повод на гръцките власти да започнат 

на жителите от околните бъл-

■редседателя на д-вото

Д-р Ивайлом.

Кжщи за продан
масивна, нова постройка с & 
стаи 2 коридора и кухня, из
ба, перална отделна в улица 
„ Макеоднска " Ле 51/41, Елек
тричество и вода. Споразуме
ние ул. Дра* омая М 46 
1 до 2 ч. сл пл.

масово арестуване 
гарски и турки села,

ЦАРИГРАД. 9 март. Сжобщават от Аи- 
горз. че Мустафа Кемал Паша настоял пред 
председателствувалия от него военен еж- 
вет да се вземат бжрзи мерки, за да може

ОТ
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•О!ВАРНЕНСКА ПОЩГСгр. 2.!
>тадийсаовте чувства 

вдрския договор.
В телеграмата се ■

армията да бжде готова за офанзивата, 
иоято ще почне от средата на м-ц март. 
Датата на офанзивата ще бжде окончател
но определена от военния сжвет, който ще 
се сжстон в главната квартира в Сиври Хи
сар между Мустлфа Фезви Паш* и И»мет 
Паша. Мустафа Февзи Паша е аече при
стигнал в глааиата квартира и е започнал 
срещите си с Изет Паша.

ЦАРИГРАД 9 март. Е една от послед
ните заседания гржц. вселенска патриар 
шия е взела решение да ср отстжпят на 
самостоятсли та сржбска чернова ве чни 
православни митрополити в .Македония и 
Боен * и Херцеговина/

ПАРИЖ, .9 март. С един декрет се раз- 
—- решава иа фраицуските заемодавци да по

искат направи от бжлг<*рскиге длжжиици 
изплащането иа своите креаиси.

ПАРИЖ, 9 март. Компетентния м-р зая
вил в камарата, че ще депозира едим за- 
коиопро кт за отпускане иа едни кредит от 
20 мил фр. предназначен за олимпий
ските игр^, които ще се ежетоят през 1«24 
година в |1ари

ЦАРИГРАД, 8 Мярг. Ц-к Натри: гжоГ.щава, че 
гржт м-ви на Марината е реквизирало некоико 
тжрговски парахода нам. раши се и пиремскою 
пристанище. Сжщо и дру|ите параходи, к »ито се 
намират на или са получил* .хапове! да се отпра 
вят незабаш о за респективните си пристанища. 
Тази заповед б <ла в врждкл с мерите на глачно 
то командувано ожосящи до предстоящ та офан
зива в М. Азия.

ПАРИЖ, 9 марр. Сжобщават от Берлин: 
Ратенау направи в вторник пред гласната 
комисия в Райстага едно изложение посве 
теио особено ижрху репар щиои.-атл про
блема и конференция в Генуа.

Ратенау припомнил, че Германия е 
длжжиа да поправи повредите причинени 
от войната, тжй като тя е сложила свой 
подпис.

ДелвТв на роижмсжмте кому 
■уста яече 35

Не 26. И- богаташа Мехмеа 
Исуф ог с Арвбадакилар би 
обран а бвт от немзвегг* 
а иша.

в м*тт <* промпф,
сселашзарето с ж-лезаоожгва

да бждат прояж лиса*
сенеутра 

Трач я, Цариград и
се ос1
тите мест-.

ЛОНДОН, 8 .март. В камарата
А*

се не допуска Турция а Г« 
реицмя ще остаме в смла. градовете Бжлчвк-Лоб-

ПАРИЖ 9 март. Отг«
езапитване в камарата яа аа добитжк от Добрт* 

за Цараград.чдиш :ите работи е
гави причини да се вереа, че

и«* Полша и другите ежеедми яа ворсв
ЧЛМ6И0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКЙжави е заплашена от сжзс

ЛОНДОН, 9 март. Пр^гооормте между
господарите и металурмччм е работи яре за Шефиувя .----- -----------

НрИорх - 149» — 149избегваие иа нокаута, който треби а да се 
обяви на 11 март пр . ладяажа Ш 661

Париж
Италия
Поиграх

Гсршйг,
Прага

1е2Г

135* - 
?«/ -
9440

има
ПАРИЖ, 9 март. Едии си *еи ураг; 

то е вжрлуаат по цяла 
нил големи опустошения исобемо в 
иите области. Крайбрежната 
служба между Франция и 
лжлмо прекжсиати.

775
96*е

€250 635.
са 197 2 -

1960 19Л

БУКУРЕЩ Ю март. Поло 
ден ля от Цариград гласят, че 
иа кемалистите в М. Азмя е

*>
Кавала

я В | « апвсеки момент може да почне. Едно гржцио
я Аемаадекомуииие говори вече за 

еви схватки. РУС «ПГ 
барат ■ Мадо 
■я-А|4*л

с

Както е известно прели. 15 дни бидоха убити 
в с. Пашмаклий Алеко кекето и неговия аругар 
Топчията, Разбойниците оеха застреляни в дома на 
двамата братя Константин и Георги Таневи аето 
беха отишли с цел за грабеж и в последствие в 
пияно ежетояние убити. Разбойниците обаче са ина- 
ли свои лични приятели и преданни другари, които 
завчера са изпратили Н(р двамата братя едно запла
шително писмо с неизвестно местойзпрашане. пус 
нато в подвижното пощенско писалище" В писмото 
се ежовшава на двамата братя, че другарите- на 
Кекето ше отмжетят за неговото убийство

На двата братя е дадено срок до края на ме
сеца сами да посегнат на живота си. зашото иначе 
те бждат убити заедно с семествата си. Вместо 
подпис писмото носи думите .Черната ржка.а

т
Сафш ■ Тжрвово ме бжда- 

*ЖИ в рея п М-ц вл-

1ШП11ЛШ
— Сап

опитен, честен.ЦАРИГРАД 8 март. Турския в-к Сабах 
ежобщава, че високата 
рапа пред сжглашеисхите сипи за гдето 
гржцките власти в Тракия са употребявали 
иасипхе ажрху турското население, за да 
го принудят да вземе участ -е в митингите 
за протестиране против вржщаие иа Тра
кия в Турция.

ПАРИЖ. 9 март. В-и „Таи“ се научава 
от Рим, че фашистката и национална пар
тии, които беха до сега враждебно 
роени спрямо Репалскин договор диес са 
иаклоиии за неговото цело ажГприемане.

„Кориере дела Сера“ подчертава, че се 
налага незабавното прилагане на Репалския 
договор.

РИМ, 9 март. Поаикаре прие Изет Паша 
турския м-р иа вжншиите работи, който спед 
това веднага заг ина вл Лондон.

РИМ, 9 март. Камарата 
■яват заседанията си от 1(5 т.

"ТИНКИ тмрговски фирмипорта е протести-
т*рсм робот» (и масова» 
Приема н гжикаши". Прео

гаранция До репак
леи. За М Т I!, линия
№ 77 «1-М

I ПК, яно„ роят]
I— М.М.. З.ЧЖ.О». 
|_.*1пм, - М а МП 3 »}

Птшт «• 2 пш
хрониканает-

Редакцията ни отпу
ска хиляда броя за продаж
ба в театдра в полза на 
юбиляра

папите на фирмата 15 хжл. 
и и шезнали в неизвестност. в ул. .Каблешкоа* при 

входа от .Наш * Еви*Тая дни пристига в града «, 
Професор Алеясачдар Цапкв 79
който ще говори на публачло 
ежбрание на тема : .Дгввца
цмя и девлфатязжа-.

За часа и

х/Граждани >к забавяйте да
носегитс утре 2 ч. сл. об. 
ежбранвето н зала .Сжедине-
нне“

Сюув-ва. Двете с 
зумемме в

и сената подно- на което ще се обеждят 
мерките по уличната и дворна
парцелация.

местото 
ежобщи допжлнятсляо.

щс се
ПАРИЖ, 9 март. СжобщавИ^от Берлин: 

германското правителство е уведомило 
парацион. комисия, че то е г 
дневната вноска от 31 милиона

галета
Според последното 

»» академията на
2

РззлоьАС..Н0 Дете. Вчера, 
кжм 3 часа е .Табнханатл“

ре- нуше ц 
да се

в средата на думите 
да ся остаме

както е било по-рахо ,6* да 
се и «хвжрлн. Народното ежб- 
рамие ще бжде властно
произнесе.

е
внесло'десет- правописа, буквата .ж“ 

замести
до 2* «
Хжраета в д»трж С

м
зл. марки

в чужда валута, предвидена за 8 март. Те
зи вноски ще траят домата репарационмата 
комисия определи изплащанията г 
и натура, които Германия ще тряба 
прави през настоящата година.

срещу мелницата па Тр. Ни
коя едмб дас .ъ*. а .ь*гурче на вжфкет 

намерило неизвестно12 год

*ИШ|Щв монети 
Да иа-

де едма 
която I

шрапиедш запалка, 
обс т заредепв.е бил да се

Детето почнало да я чука с 
теслаИра да и разглоби. Вслед
ствие на ударите запалката 
вж зп.именяза

«з-иМ1
ПАРИЖ, 8 март. Смобщааат от Лондон 

Камарата на общините решила с 208 гласа 
срещу 100 да се депозира в камарата за
конопроект за даааие избирателни права 
на жените.

Саяолачноста
убити в Рус, след едни прес 
трелка, която бе 
Двд часа « в която бе

на апаиштесе
и почти откжева 

му ржча от траяла це.чмлевата китка!а 
теж траяха

пели дяа часа и в която беха 
паднали около 12

двата му крака наранява 
ко. сдццо 
Левото

и Дясната му ржка 
“У око е ударено

ли ха пиете чм- 
сги натурални беля аа 
*ени местни

душа ране
ни н 3 убити е вече устаио 
вена. Убитите са: НЬкола Азек 
сисв н Стойно Петров от Ям 
бол. Пжрвого сл общение, че 
е убит бандита Хр. Николов 
не е-еерно.

- ПАРИЖ, 9 март. Агенция Хавас се кау- 
-> 46 лонференцията за източните рабо

ти ще се сжстон иа 22 март.

ПАРИЖ, 9 март. Сжобщават от Индия 
Индийското правителство отправило в Лон
дон една телеграма, в която се казва, че 
в иадве .ериет0 иа конференцията в Генуа
на иг^дС"еТа “ свой джлг «а напомни 
на «нгпниското прадителегво силата на ин-

сил
но. Веднага се приличат граж- 

и го отвеж-
? Иомтр

ли чист винен .р пмм»
/Н1Н ■ — Отбийте се пфм 
[Ф*чмарнииата на Георги 
Мйлев. срещу захапе ма I 
участжк. над театър Ршшввл 
Един опит е вклщрик 
Винаги 
студени.

дани нд помощ 
дат в безсжзнаиис в болницата.

Сжобщ. от Слввен:
сутри.чта една банда оТ "6 не 
возндги лица в.1ез.1а в

вчера
(

На 19 т и ю ч.
музикалния сжюз" 
салона на
•«рей конце.р с който

К.11ТС-
рата на-Андонов и Махаахов 
с извздеаи-

Пр. Об.
Ще даде в резета топли иреволвери и чрез 

заплашвалия изггржгнала от сто- теагр .Лада4 попу-
прик Печатница .Зврв*^ Варна1,:


