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бен зд кайтоои. представит р летва',\ша
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маза. 5л справки ул. .Драгоман' Ке 25. В 
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‘

БЛАГОДАРНОСТ. Шй)ЩИЕМ. : ХРОНИКА^
1 Талас,рзфн1 * гслс-фомим ежобщамия) •“ г; _

' Мидн адвокат Вт
’я ГмрСмеа ни САо^оюаат 

«в ТАяаю с 
г леите ся я 

и; а .са ЬсксгфчтАй' 
•к'З-1 е.ма Л9Д(« в ю- •

С—йството ма покойния Д-р И вай А.
СтшБМТмадмс най-сърдечно благодари иа Н. В. 
Преосв. Варнен. Митрополит г*н Симеона. на г. Па
вел Адлиидис гРъики консул в Варна, на г да ле
карите. на аптекарите, на г. г. милосердните сестри, 
и на всички роднини, приятели и познати които с 

I приежтетвието си благоволиха да почетат 
покойния и съпроводиха тлените осганки

т.'И •*. I
_ЦАРИГРАД./11 март. Тук се знае а под- ; са.ч 

рооиости за формиралата' се тай-а органи
зация а Сммриемсиия випеат, коя го_________
да е ■*> помощ на ген. Папупас. гръцкия «. . 
глаяиокома ду од, за да се н лрлаи едни 
яид опозиция на предан ..мото решение за ри... 
евакудраие иа Анадли И иа Смириа по по- : лг». 
дра.кане Длмунциватл афера с Фиуре.

Тия пригг тозлеиня са и.яестии вече и 
иа Франция, и иа Англия. По интересни са 
С1ЮД..ИТС подробности:

Било реш> но армията под формата иа 
бунт да се тури в разположение иа Папу- 
лас Организиран бил вече едни централен 
комитет в Смириа. В този яомитет ще 
зат делегати иа асичии гръцки общини от 
окупираните територии: гърците от 32 до 
•О год. ажзрВст ще постжлят в ар 
като доброволци.

Сториядис гржцки иоментамт иа Смириа 
е заминал а Атина ло по.од иа тояа дам- 
жеим.'. Палулас заедно с офицерите си бил 
приготвил 4 девизни готови да ианжршат 
този устроен преврат, ло този начин лред- 
<т»«ят пред Европа, че сами се борят про
тив Турция.

2000 рчцерм решили да 
•ат заповедта за изпразване ма Амадояа.
4 девизни ще останат а Аиадола. за да из- 
лжлият всички заповеди иа Памупяс.

*ач Ь
мзгпежпаметта на 

на осол
ения до вечното му жилише а така сжшо и на 
онези, които изказа съболезнованията си писмено.
1АИ—1-1

*"Л. НОАТ0 1П1(|.КМ «т
* 'те к >Аим1к. о* М1Ш| 

ата. 
болшгааия

От Семейството.а I !уШ«, МАШСЖГЯА А

русиаця Лггашк «I 
««■а рг«и« ш Кр«» !1Гшаст*«* 
цВге с моторна 4**д
*4. ЖАгО мотор ПО ПАТА 9ШС- 
плодярлл. »о С морена Вода 
*аг кг* Осгаа -яи па пром.мм>*
« иа мерекмте бури. те ач 

см 6|ГН м 
проммаа м да отдекяе м 
л »дкага.« с ма аосоад «жредеат 
ПА' пАгуаадм иа ааяА 1*Агуао- 
пето км трае.1о I \ дам. като, 
от & ш аи се- ярпялршялм 
Ц-АПГТ м едаа ща 
аапц. додето Амемоще.та орме 
ушния* на ь>рмаомта пред 
ба.1гарсмм брет а С рияял да 
дс« от гед с кАроа ктгег.

^0ля иа брега Те бода таА < 
ниц«>ще.1а. с рампеммм уста

БЛАГОДАРНОСТ.
ПодоасаинА Хр КуивВ ог с. Кодлудж* изказвам 

те благодарности пя гЯЛ Тодора Кмрпяа от Варма. ча на- 
от пея мой портофейл с документи и суми. които 

та мг* поажряа по адреса ми установен от докумечтате. 
18424*1

свои

Хр Куиев впи-

ТЪРСЯ ДА НАЕМА та

слмостоятелна кжща или етаж от 4—5 
стай, кухня и пералня, свободни от 
комисия. — Любен Калицин.

Сжобщеиие депозит Шуменско пи
во, Телефон № 257 — Варна. 104312

С 40-

не малжлим-Пар. ,Д1Ьаша“ I нсмаим сала .да разправят 
а .«убостмте* иа болцм

Намира щая се .ки» ;>ежаи 
стучайчо о*р, уаряяягсл г-м 
Т\ Стефамов и пред. па лост.

дад ха яаргАДдае и

ПАРИЖ, и март. Сжобщамт от Ломдом: 
Бритвнсмото правителство е ре шило днес 
дв пристъпи ижм арестуване ма мидмйеммя 
главатар Гаидм.

и СТОКМ шш Кюстемджа, Цариград, Со- 
яум, Пмрев, Генуа м др. прметаммца.

отнесете се до Агенция Сер-
1045 1 — 1

За комисма
■асгамаапето км ■ стаите на

ПАРИЖ, 11 взрт. С«общават от Рим: 
В момента иа своето вамммаоаие »а Атина, 
едми редактор от а-и Ансиом 
г/ Гума рис а, който заявил.

манастира и аа даааието мм
пя плрм ппмоиь.

Варнеисив Митница У
интервюирал 

че гржциия аа- 
прос ме е още разрешем и че по иастоящса1 

I той преживява една решителна фаза.

8 СофЯ ял 27 м м. е Ам
«алсУКеи I фллшшшплгар вя хк- 
лкд гденовн б^иоме аа ок С То
чи {зуклер. коАт се пце>ю- 
рАчмАт. Уа ТАргонец па ашта.

ФалцшяАкаг- п^уг е работка 
а С- ^ороаач а
е устел да ;а*меми 40 парче- г ж 
га от тем боаоог

ОБЯВЛЕНИЕ № 1652
гр. Варна. 24 февруари й 1921 гдаина.

Управлението на Варненската иитмйиа обявява 1 ПАР:4Ж. И жарт. Едно ежобщемме от 
на интересующите се. че на 15 нар» от 3-5 часа Мо**»* гласи, че броя на гл (ду.ощите а 
сл. обед ше се произведе тжрг за продажбата на ; ***■ Русия по иастоящем 
следните изостанали стоки:

•жзлнза иа 90 
милиона. Туриестаиси. и одеската области 
са тоже засегнати от глада.

.
кгр.* 

0900 
30- — 

118 — 
40 —

1. I брой часовник будилник
2. 8 броя колела назжбени 
1 96 броя автомобилни топки 
4. II бутилки минерална вода 
51 2 врдзки бело тенеке
6. 9 броя ютии електрически
7. Спиртничета от тенеке 
8- 4 каси емайлирани еждове 
9. 9 каси боя за обута '

10. 490 бали хартия амбалажна
11. 320 каси гвоздеи телени 

Желающите да купят да се явят и наддават.
За правоучастие в тжрга се изиска 10* - депозит.

11<| е ля» случяДжхг Ьярт- 
крт от,рж ^ошм 1 ш. к 
ма ТКж . .треяя ( мт

Ормруаг- 
икт .<4-

Г1АРИЖ, 10 м»рт. В вчерашното ежбра- 
мие сжю.нчте финансови м-ри са приегж- 
пилм ижм разучваие на яжпроса за отпус
кане иа едни го тем международен заем за 
мобилизация на германския джлг.

Д'ОЛИЧН,Г. под 
н* ог гд». СгаСк.
то с. оомим.1 4*^0*»»*V-014 
уоидд- яд ГО МДОМ Н, ти». У 
ч ■ гащат, нд флл 
о» *М Я1.ДДЧ1 18 Т.'Н и
100(1 дгша Цд

173-,
25 — . 

118 - 
205 г- 
561 - 

58893 - 
17957 -

ПАРИЖ, Ю март. Сжобщааат от Атина: 
подписана е заповед за освобождаване от 
редовете на гржциатт армия блтлгарските 
поданици от ястчки набори. Залоиедта е би
ла телеграфирана иа комамдукзщия гръцка
та армия а Тракия и на вжрхоаимк военен 
управител а Мдиодоиия, тдето служат аой- 
имците бжлгари.

' ПАРИЖ, 9 март. Сжобщааат от Лондон: 
Иа колуарите на парламента се говори, че 
г-н /Юйд Жорж, след като се научил от ве
стниците само за иидчйското предложение

|Г."-

С4 «»-
шет«г« а лру/втг преборя ч

: 'ЦА.^йче

ПбСТЯЯМММ Л ео .Мадосжр- 
лпс‘ по ЩучяЛ осАОбоаде 
то ма Влмлртщ 4 * матр гдмп 
от праадалиага м родтвтв 
армкк кГгмаидира 
дарме|>м*ск4 дру 
мдйор Лдрлвяош апдлря ял

п. Управител: Д. Минчев. 
Секретар: ие се чете.1080—1—2

•• у*
ля* я НбриаРвкшт ■ „Вари. Поща“ постигат целта ея.

ЧОВЕКА БЕЗ ИМЕ
„Еди Поло“, ие се гледа* с таиоаа удоволствие, 
Прошек Ндчаао точно а 7 н 9 часа вечерта.

леден лжт 1-ва сярна. Ни „Метрм дю Монд". ни 
знамяниТ филм. — Кнно-Художестяеи Театр, салон -

I *
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Ак1» м Л иарг сАбрямето яе се састоо. то е • аясоо 
чл . от ус-аяя. омщ С()|1 • яре*, а сеното нссго я яяс 
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ио Сжоогсяото ИДооагонстоо бнио риннпо 
а ЩГ»* иа яарспок а Напраскап аоифаоа 
■АЯЯ А* яакауя а Ротжяая а Помия. За та- 
(А пая е яаработаат подробни яиаиооа м

ма р»»г~ мада 
***** м м*

•* П*р« • ю вг афм*
1Н." «

• 1-а*.»* *
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« «1И]гПри 
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тт пи пол ж тии инннм, конто оодот то Пои* 
““ * Роомпмя.

Сжоотото сметат 1=• Ьта» (| !9Т? гпс■*гм. а » гр*»*-и*1 
я., ая. «(ма пмс^я 
•*■*<*■* - М о. •*«**«. * 
Явим. «*»*|«т - !10

М — М) в
Ка*м л««. «*а*м. > ..

• смяа .Ца^ао. 
|% (П»«пт саб>рм | 

Дт А Серем* ни*

_______ , ** "апжяио амямоас-
"*"**'■ Ь*"* ♦раицусаа сиЕтне

м 5агу«я ■ ТпааЯа * Ц (И ТГГ? гад ям
СТОЧНО. оочеооо

готооо гдма флото от

авя5~2гЕг5гТ""* *°**аи>си*мм <«**п*т* гв"
та ма *м раят гопаияя 

"ротна Ро.ж!

<я«ая а»
< роояа алт («о.

| ^нпа раиИо а 
*япр*»няяя яа нг.аи 

*««*• яскгя 2»г,
'•ААсг*р фои 1

| оемялряа 
Т«ат»* «и.
1яякп-я| I*»* 

а »■ <*ПЯП) фпа I ,Ж|» 
*» » 'Ч* < АКТ

ороомм (Но •Хчм
Коитл **И инатя

ПИООк5
НЦ»4Л4.

Л
1 сяя ПОТ, «дно оояка рттера.

Шя СЯ аясняат гкжрдг ма 
• Мб^арля •АЯргчгк 

•т ся ярспяест 
Тутя ТТ куглтгч коааягрг

ЦАРИГРАД, И *„рт Т«р**о-м|гая-й
У твронттодо соодота

I
Пее вявОоеея я вениатщ С нобто т I•боят <тг ДОКЛАДст сгрят .4

ж ” •ГУт_С*о«имМт от Па- .. ««тпГ^Г *** Ь1.'4, Цада XXXIX лдам яеВраяяа яа аадяаааркта
‘Ч-подл Акщмонер*

ООГ Т
• 1оя сярна от ми

•тнусиоио от Ангини но 
"* '* ^ Минно би ао« но Сор-~ 1* ' *1 ласяо ал 202 от ТАргояскяа закон пптгпяпм ..

рпхит ГАЩЯТС редояяя, както я Вала ята . ^ *"*
*• « "«м**- мара мм«м.1^; ■?ГУ'
"“^Р1” * «яовомт* 01 оТГО*>р«ОСТ Улп.мт^пми'**рнте*а«я Сжап. м 1981 *од«м гФ**»тмии* « ГТро-

гр В*ря«. Ш мрт 1982 година.

Ком .^дп: <*«• отоусм* такжа «а Кома

ПАРИЖ, Юуч» • кяавм пи
■М (Пгач> «че) са

зяаат • Гата 
Сяорар „Чааага

о
Праацтдп с*и«т: I [■*»

"—тгглтеГ”'*- 1ЯЯМИ0 ЯСК\СТ» го

йад «ЧАТНИЦ/КЗОРА^вАРНА:А таемг мм *>« • фал.

Ш:



Нмг 1022 Гвя.Й»* ЦЕНЯ 1 Крой КОК../ /

вдамбмсгаIпоща г ЕДИН^ТКМ СЛУЧАЙ

ВИЕШ Ш ДЕТСКИ ДРЕШКИ♦
♦ оИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИЕНСКИ МАЙСТОР♦

V * ч® оинит* Калоянов Твшйолу. *\я- ф 
Ьпагал“. „Плзар^Паруш". Б «чваров А Син и < > 

'•ипоете са изработен* от най- , > 
доброкачествен < плагове. и по слумам светлите вети*- < > 
дгнсуи прашни ой «1 -гуснати на безиои урентни («ни < >

ше нане
г а

I а. ЕЖЕНЕШ НМШ1ШЕ11ЕСТ1ЯК Ни» тивп к а. За поржмни Г. Я. Ча 1**ов. ул .Добротнска* 39 Варна.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛУЧАЯ
ИНО 2 $

*• «ааа ливна I» ««; ^ Йааатмн ». Гл».
•60 леи. м 3 нсссцй (Ю .гм с:

* я.Ч|НТг« Ск
и в месена

♦♦♦ ш

Ш0/ШНЕТО.Гв] Още по оешшето 
в Варно.■Пусми | продажба отврвии аявспои 

аи какин и ве- 
Саяо по 14 пааа Ц 
«а „Витоша“ уп. 5 

па Радио Камбуроа. Ма- ^ 
вота ракии па спора. Прислуга бжра». IIюв

и
(Телеграфи** и телефонни ежобщеиия)

СОФИЯ, 12 Март Снощи ижм 7 
■ .черга биде и»а«рмек едаи бомбов 
тат от иомзметио лице в«рху а мерим.«н- 
с*1*т* легации. Атентаторжт е жажрпил боа* 
бата през прозорците ма легацията, които 
се намират точно срещу ахода иа „С 
ската б. сода. Бомбата е попаднала ■ ве
стибюли, дото се пазят цаетята ма легация
та. Бомбата е емеллодирала с ужасен тря- 
сжм изпочупила б почти исичкм прозорци 
иа легацията и е изпопжртила мази.т> ата иа 
степите я стаята, а която е емеллодир па

човешки жертви иями. аеднага гражда
ните, конто сж били иа улицат 1 се стичат 
кжм местопроизшествието и забелязват, че 
злосторника атентатор бяга по ул. .^Сла
вянска *. Гражданите се опитват д * го пре
ся вдаат, ио той стреля с револвера си и им 
отнема яжзможността да го заловят, като 
изчезва безследно. Още сжщия ч »с м-рите, 
които бека в Народни а тсатжр бидоха уве
домени за нещастната случка и м-стра иа 
ажтр. работи г Р. Д «скална отиде'веднага 
при пжлмомощи«я американски м-р, пред 
когото изказа сжжалечията иа праяител 
стаото и джкбокото си вжзму щение.

Американския пали. Мииистжр е бил 
твжрде слоиоеи и обяснил, че този атен
тат може да ф длжжи по предположение 
ни следните три причини:

1. Вжзможио е, мазал -.мерим, пжлиоаи 
м-р, че това са русин болшеаиии, които мс- 
иат да отмжетят на Америка задето тя под
помага и защищава интересите ма руската 
емиграция, иаа раща се гуи я Бжигария

2. вжзможио с, това да е дело 1в анар
хисти, които преди известно време искаха 
да бждаг освободени арестуваните в Аме
рика техни другари анархисти от американ
ското правителство, и /

3. Най-праидоподобно предложение е, че 
атеитаторжт е може би гржк, който мека 
да провокира по отношение на Бжлгарик, 
като я предстам пред «ужбмиа като стра
на, в която и» е сигур и имота м живота 
иа чужденците, защото известно им беше, 
че за утре 20 того тракийската амиграция 
в СоФия готвеше една всенародна ма нифе
стация и протестационио ежбрамме, за за
ставяме на Европа дз се вжрмат 2Ь0 хиля
ди бежанци днес намиращи се в Бжлгария, 
по своите огнища. Г-м м-ра на ажтрешммтв 
работи Р. Даскалов е и.пжлио споделил с 
американския представител последното 
предложение

веднага беха дадени най-строги наред
би да бжде заловен атентатора, който до 
този момент е неизвестен на ^столичната 
полиция.

СОФИЯ 12 март. Днес сутринта У ? часа стана 
грандиозно обшограж. ежбрание на плошад Св. Не
деля. на което говориха представителите на Тракия 
бившия пжлном. м р Никола Колушев. зап генерал 
Лазаров. Д-р Тончев и Гру*»«, яг^чки тракийци

Сжбранието изслуша речите на ораторите ко
ито искаха от Европа да се зас.тжпи за вжзврж- 
щането на всички тракийци по ломовете им. пето 
днес вилнее гржикия Т«ерор.

За* да може да се^даде пжлна свобода на жи
телите в Тракия да живеят мирно и свободно ис
кат автономията на Тракия. Десетхилядното ежбра- 
ние акламира речите на ораторите и в една мно
голюдна манифестация обходи легацията на Аме
риканските Сжединени Щати. Англия. Франция и

и |Т1*с«г> м решиптЦ
-то. Кр Р Уллж$' мни г. редакторе.

часа
атяи

И <имааки повод от ажгрефи-
лпч и бой ма Вар*. По
щя отвесно язгоралмте грвм- 
сф *рц*торм в греда ■ а моето
актрефмле се споменува я«ет©

лааин- **<■ смее да Ви мода да ао-тшш.1 кн гАРгввш ши
в. 1ШММ ■ им| юр*. «тти

месгнге .а надавания от Вас 
аес.яма коАто нимга с от
крием кодомпт ся. косато се 
»кк да се защитя* интересн- 
ге аа гражданите, следното 
кратко мое миенме ао вАПро- 
са. което 
време ил и караме трвисфор 
наторете нима л крез мечата, 
ако мамина. ио който гот 
дима < 
гдедмадл 
хала а
гласяааиато му а

Лвес. как то вазак * по го*

ул. Алта 2 Нави В ДИМ. уа. Цараградеав 21
••аяаааа ат 

ВАПСА СОММЕКС1А1.Е 1ТА11АПА
т пи Л М М

чя. КШМММ1 цдеятелд, яяидон,
мммав. гмлааа иа Ята

г 1яа Смито* НАШ

бях още •

Хммпмпш смет 
а иа аего. ме <

■Ч 1 Ю.1С «ността
бе убе- 
.1 о* раз-1Т« а аам* А*. В

яаикаая ояселция
«ата*

а м -
II I.» 1Г

КДИТОРНИ «Ястки ™ омрая>мспи.
ГГ1 ТОПНИ КНМЖг.И С •’. юанним 1«ш

I *.р>гин>и .ккхагятп 
и чум^ми* ре ал мюдзваа оти

то ма дадохте в крате ще- 
обясня сящостгая пя п*права
за да мож- в после диша гря- ^ 
жзанма да разбере.. Преда ( 
нси «ко да разберем как») ае-

Имаааиг щ*а 
фаогааа по К1 
||вгви но <Л

И—"-“ " V** »Г*

*

самц 1г****
що е тра *сформатор: НЧлмяиЯ-
оявлб дввто е адяотано ма
бобини макара отдна яяца. 
обвети (мииваримП с памук
Какви са поиредвте за която се 
Лши4 толкова иум. Пдаучидтд

м едно меанцуемо семейство
СЕ тжесм ЕДНА СЛУГИНЯ ДА ЗНАЙ 
дАГОаоеи малко френски език.
СПОРАЗУМЕНИЕ УЛ. ОХРИДСКА *Ь 4 
1047 МАДАМ ДЮМОНДЕЛ

обдама иа аеднага мяцд е 
прегоряла. Как гребал дл се
п >рлавят ? Ще се купя от Со
фия или Цариград нова жица 
оо 300 лева ктр. и ще се 
извае на макара Ако обай 
персонал от спеналластатк не 
може да навиел макари, то 
общината моли дл си ешлрши 
работата като вземе 2—3 над- 
ничзри оОмлноз* ини работница. 
Та.ш всичката работа изисква 
не месеци, н« седмици а дни. 
Аз кой го лично ежи виждал 
как в фабриките прагфвят 
стотици бобини (макари) иа 
де*, останах очудеи когато 
и)учих че общ чиновник пра
тен в Виена да купи бобини 
е ежобщвл че от почти два

1—2

избабкетазбиа

Тани МАЙСТОР НЕЛНИЧАР
с дд!ри ААфчаишш. *■ модерма валцо-

с добра мплата и квартира, 
а. Спора,умение Ив.

1023 — 3. 3— Варна.

Варненска Митница

ОБЯВЛЕНИЕ № 1652
гр. Варна, 24 фев|Мврий 1921 гопина

Упр&ланието на Варненската митнииа обявява 
на ннтересукявите ое. че на 15 март от 3-5 часа 
сп. обед ше се произведе тжрг за продажбата на
славните изостанали стоки;

1. 1 брой часовник будилник
2. 8 брея колела незжбени
3. 96 броя автомобилни топки
4. 14 бутилки минерална вода
5. 2 вржзки бело тенеке
6. 9 б(х>я ютии електрически
7. Спмртничета от тенеке 
8 4 кдеи емайлирани еждове
9. ?и«аси бо* за обуша

10. 490 бали хартия амбалажна
11. 320 каси гвоздеи телени 

Желаюшите па купят да се явят и наддават
За правоучастие в тжрга се изиска 10% депозит

п Управител; Д. Ияичав 
Секретар: иа се чета

месеци чакал грамадните заво
ди Сименс Шукерсг в Виена 
д! ^овлршат неколкого десет
ки бобини, коию той там по- 
ржчал. Мисля че сам доволно 
ясен, за да могат хордга, ма 
които думата трансформатор 
заучи като назаани на уред 
сложен. Ог всичко казано 
следва, че решението иа общ. 
савсг да командирова общ. 
чиновник да купи ох Виени и 
то нелргвонно от Сяаонс Шу- 
март. (Аз ЛЙЧИО № МЖ1М по 
какю техническа необходимост) 
бобини, и да се заменят пов
редените е плод по всяка ве
роятност на заблуждение.

Факта че трансформатора в 
тжргевскня квартал, който бе 
повреден я на който не е пое

кгр- 
0 900 

30- - 
118 -
40

173
25 -

118
205 -
364

58893 
17957 -

-



Ьро* вОЗ,„ВАРНЕНСКА ГКХДА“Стр. 2.

е сяеттл м свой джлг дв подирели ви- 6**У 23 фе*р*м. Ввдовой пр».
влетяо. Г-н Л. Жорж упром- хол 15.683 дем Расход 
мдото не се е воежветввя 

с кабинета и с това увели-

Аталия, на които поднесе чрез специална комисия 
резолюцията на протестационното ежбрание.

Американския. Английския и Франиузкия пжл- 
номошни м ри приеха с нужното уважение пред
ставителите на тракийската емиграция и обешаха. 
че ше ежобшжт на своите правителства желанието 
на тракийската емиграция, пропждени днес от сво
ите огниша.

Резолюцията има следния смисжл:
Плачевното положение на тракийските изгнан- 

ниии вследствие насилствените мерки на Елада. 
предприети да унищожат бжлг език в Тракия, раз
строи по вече от 400 хилядно бжлгарско население, 
изпрати по островите една голяма част от бжлга- 
рите само ра тоав. зашото не знаят да говорят 
гржики език Тракийската емиграция моли предста
вителите на великите сили. както и американския 
представител да се застжпят. шото всички тракий
ски бежанци под международна гаранция да се за- 
вжрнат в Тракия по своите родни огниша. като им 
се вжзстановят и заграбените имоти.

дяйското превит 
иая г. Моитегю 
првдвврвтв1вю « 
НИЛ мжчйотфгге

\ помйиу я отопленно 2Щ
оркестру 1600, по котмльощ 
2100, афяшм, бвдетн налог, 
освещеяк, фрукш, пфевол», 
в проч. 1756 80. Чвстий ора 
хол 7926 я 20 ст. Полроб- 
*мй отчел л Русскомъ Д®.

ив вжимдиото министерс гво

Юбилейното тжржество
ив артиста Стови Бжнввров. м* Комятел прааосагь *с

кремиую благоддрмостъ госяо 
«л Добророльогой, Атака

На П вечерта театжр Ранков бе препжлнен с 
многобройна отбрана публика, което бе се стекла 
да чествува 25 годишнината на един бжлгарски 
талантлив артист. В антракт* между II и III дейст
вие на пиесата .Морал" давана в чест на юбиля
ра. оркестжржт изсвири една увертюра. и завесата 
се вдига и на сцената са 40—50 души на чело с 
юбилейния комитет делегирани гражданки и граж
дани да поднесат венци, адреси, писма, подаржии 
и пр. на юбиляра.

Юбиляра бе поздравен от 120 учреждения кор
порации. приятели и почитатели на таланта му от 
цяла Бжлгария между които от Н. В Царя от м-ра 
на Нар. Просвещение, от Нар. театжр, от Варнен 
скатата община, от добружании. от десетки корпо 
рации, от писатели, художници, артисти и пр. от 
иелото Царство

' г. Бжчваров бе отрупан с венци и цветя всред 
вжзторжените акламаиии и сжрдечни приветствия 
След театжра бе паден банкет в Казино Лондон.

Ф

соаоД. Брчкоаой. Бимоаскс*
Пейчевой, Серафммовой. всЦ 
Дмюсоиу Коамтету в вскнз, 

я учреждещяап. о®.

лЪАсгвоадвшихъ уогЪху беда

Пр». м >шт |
погнат условни по доспа,

ПАРИЖ, И март. Сжобщават от Иохд- 
несбурт: сериозни схватки станаха сутринта 
иавжи града, аероллаии снабдени с картеч
ници ваеха участие има много убити и ра
нени, Стачниците нападнаха мината Карап- 
том. Седем доброволци пааящи мината и 
директора са убити.

аркима
В Пауд Саад • Суед се .

поянио чума.

0? 21 — 27 I в Цариград от 
Бжлгаряа е бая янесея дреб;, 
ДоАятжв — 7000 г. 
иеяа Л—**'/, туренн вяра

ПАРИЖ, 12 март. Сжобщаеат от Лон- 
Асив арестуването иа индийския водач Гай
ди се потажрждааа официално. Не се от- 
белеааат никакви безредици.

■

хроника ВАР_
Пжреокачестаенл Деа- 

произ-
вежоа и доставя Техимче 
ското Строително Бюро Бр 
х. Стоянови — инженери 
Сведения е бюрото ул. Ма
кедонска 30 - Варна кама

АТИНА, 11 март. След гласуваието, кое
то е станало в камарата Гуиарис е заявил, 
ча са налага оставката на правителството 
и помолил камарата да преустанови рабо
тата от до ежет

а

ПО ПОВОД лансираното 
вчера сдоемдепяе за иаитрабаи 
даранате 2 вазата ча «ва

за пдзио рсмззеиае да

гржцкатв армня а овен, ян до 
тегмяда войната, която щелд

не иа новия кабинет. а таз годаяз да проддлжя. 
Неяоя от тех саПАРИЖ, 11 март. Сжобщават от Лондон: 

Полицията е била осведомена, че комуни
стическата партия е поканила работниче
ските водители да попречат за уреждането 
иа кооифпиита между механиците и работ
ниците строители.

раняват
по и.шояяо пата Повеж- тех■змеев, че обааиенмто са

хажрзя адрху калятднз на 
параход .Варна- г Правна, 
а не яжрху аехаявя никой 
■вято бех.

чдстя а Тракия теля пак 
д, гя изпращят иа фронта ■ 
Анадол, те дезергирали.

Според икони за их*лжв 
телиото ззарояааие. в Варна 
ще бждат
200 нояя

ПИЯНО „РОЯЛ”вчера сдобивала 
Вчврд аехдмщяте при бал 

гдрсиото параход.,0 д ао кз- 
ордтихд в редакцията саой 
представител който с адаау 
щоиие отхадрли прописаното 
ид твхви другар прес-дпление 

В тукашната

Ввждмс от 2—4 ч. 
МоЯяишдд* н 22. 1022-4—РИМ, Ю март. Министерския 

ра се заиаааа с Фиумския вжлрос 
•ввло в предвид неговото бжрзо разреше- 
в*в. Сжватжт сжщо се занима с програма
та иа гаиуааасатата коифереичия и с еиспо- 
авто, моето г. Дафаита ще направи иа 15 
т. м. пред камарата и сената.

ежвет аче- 
и се е

построени около 
здания.

СЧЕТОВОДИТЕЛ с сред»,
ОбрВЗО-Зиани зеаледе.чсии училища

М-вото
вмзть

м **1ел, и джржав 
вжзнамермва да увелича 

броя на зимните земледелехя 
училища Проучва се ажпооса 
зимното у-ще. кое го са поме
щава в м.н. „св. Константи 1“, 
за идната година да бжде в

ва! и джлга практика в тжр
матница прие 
неколко дни 

или около

говеха кантора, тжреи подходя
ща работа. Споразумение чрез 
редакцията

тигнаха преди 
1000 варела
150,000 кгр. развалена риба 
херинги, 
ветернарен лекар г. Д-р Ин 
Жеков иедолусиал

«98-4 4

М гледището Ив индийското 
които обече ие биха били 
Условията

която пограничния Клипа зо продансамия град.
Курсжт па тия у-ща ще са 

остане пак двегодишен, като 
занятиита ще се водят с ажз 
растни мжже. през 
мжртав за полска работа се
зон. Направени са 
щото времето прекарано и тия 
училища, .да им се <ачи^ ка
ко време прекарано за огбм 
ване на редовната 
иовиност

сметка 
правителство, 

задължителни

изилючит.™!. ГЛЖЧ"0'ТуР*КИЯ *"р зависят изключително от сжюаиите сили.

за внос в масивна. по«а постройка с 5 
стаи 2 коридора н кухня, вз 
ба, перална отделна в у ами 
.Макеодиска- .4 51/41. Баск-

страната в я бракувал. Недо- 
в-мен стопанина от това 
кал ог

поис-
министерството експер 

тна комисия, в ежетав 
то влизали всички

зимнияна коя тричество и'вода. Споравуие-

11 *»РТ. Сжобщават от Лон-

,1МИ от кабинета телеграмата на им- 
дмйхкото правителство отиосителио гржцко 
турскив мир и поискал разрешение за об- 
народаане иа тия телеграми.

И само след като получил една бжоза 
телеграма. . която се кастоямлГм с* и“
СГм^ояа70’ Т 1мвтн«"- ч« *°*е да извжр- 

Г. Моитегю прибавил, че е констатирал 
последствията" иаГ"7* “°"Т° -

други ве- 
тернар ж декара на служба в 
града, която потнжоднла ре
шението

ние уд. Драюмли М 40 от 
1 1оЧ ч. слЛпл. 2 — 3постжпки

пограничния вегер- 
«ареи лекар Д р И*. Жеков. 

Концерт*!
гимназия, даден на 10

В с. ГАЛДТА
се продават 2 ижщац
киадеисц. дам. пленник и око 
ло 2‘/а декара лозе и овощни
джрнета в двх^ра. Справка ре
дакцията.

трудова
на девическата

того
вечерта бе блескав. Хоржг на 
г. Ал. Кржстева, оркестжра на 
г. Ив. Стефанова, балетжт на 
г-ца Добрева,

Отчвтъ Раяоннаго Обще-
егвеннаго ()бъединеннаго Ко
митета по Ю22—4-Ю

благо гворительиому

декламациите, 
концертното рисувание. 
пение на г ца А. 11опова 
ложби н

соло *чми 1н1щи т«1Г1Ш11ияр 1ижктс за
севжрекия договор и че размах на голема пе- 

алегоричната 
пжтници"

вица, а сжщо и ОБЯВЛЕНИЕ № 253картина .Странните 
от г. Ал. Великов.

тавена нова жица,
сяно че ияиоио потта'?Т'Г Ги“:: ГоЗГГ" ' 
мук (макар по примитивен на- които общ 

10 дни) от едно 
частно лице, което нема

Провадийското Банкерско Тжрговско Якпио- 
»ерно Дружество известява на г. г. Пкиионерите 
от сжшото, че сжгласно протоколното
от 8

играна
С пж-при отлична постановка 

лен аргнетичен размах 
ничкнте: Аж елова Ф., Жив- 
КОМ Л. Заиетом Ел. Котаро- 
м ,М ' Андреева Сл , Вччсва 
В. Тарапова Е.

Хвала на всички 
щи. Коицертжт бе 
тжржество на красотата 
доста. Желателно 
повтори.

Оноло 20
от гржцката

тия.
чиновник^ ще до 

несе от Виена, и каквнто бо
бини можеше

от учесамо в
март 1922 година на УправителниТ^жмт^от4 

крива подписка за записване на 3000 — нпаш 
акиии по 100 лв номинални едната, което Ше ст7

ре да замотае и 
градс

тенциите да бжде специалист последния работник по 
кото осветление.електротехник^ функцноннри от 

• дни задоволително говори 
най красноречиво за неумест- 
иоста на решението на общ. 
ежвет да командирова свой 
чиновник в Виена. Ако лицето, 
което обви нанойо 
жиците на горе поменатия 
трансформатор разполагаше с 
цредства, тоЧможеше да купи 
фабрично нова (изолирала)

и Недкова 4Н.
участвую- 

едно

не по следния начин:
Варна 7 март 1922 г. 
Приемете Г-н 

моите кжм вас

Всеки акционер от деня на 
настояшето до 25 
н. г. е длжжен да

публикацията не
ч. вечерта

дружеството срещу кои““ще на" вс‘^100

нови ~ггн^: %
Не предявилите

Редакторе, 
почитания: 

Член от комисията 
чистване на погаравення н 
функциониращ1.-вече тран  ̂форма тор в тжрг. квартал

мило 
и мла- 

е той да се
март включително 6

по из-
с памук

души дезергйори 
армия, заичера и 

шира са докарани в Пловдив 
•е са добре облечени право на нови. които се ^ акционери, губат

от Г-да акционерите конта оГ“'”" "'ЖПу ОНИ" 
си акиии. то са "Р«мвили старите.041_1_3 От Дружмстммто.

Васил Петранов,
Е.1 иижеаер ВОЙНИ*

«И и подофицери избетали от



е*-** варна, 16,'мртЗИИ год. ценя 1 лев «04.

варненска

П©ЩН1 който 
КМЦН к стоки М

пристига иа 18 т. и. ИМ* *» 1*х* *Ж I -
МММф.1, Цар*?*. ОЬ-I пум, Пиреа. Генуа и мр. ММсТаМЬХ*.

За сшеаеиия оУМЪМИ* се Дь ЯУкициа
1 #63-1-1Сераици лртнивт

В МЛГАЗИПД .ПАЗАР ПАРУШ“
Пряетвгввхв навие». отелватМШ ШОп 1121. ЕЖЕ11ШЙ Ш0РНШШ1 ВЕСТНИК ’ШШ1 ТШМ Ь И.

—-    —- - ~ "■ - ■ — д ■

ЮАИ*Я 1АО леи*, I
3 месец* 60 ..см 1р-Г:г1 ,

и«| по 1-50 
приставе*и по 1 ле* иа дум*

|Ч*т| л* една
а 6 месец* 100 леи; и дешп в нтоМга хпвпяя. клазтп а С.м. Ю1Г—%—15

положението. пм йме.Фабрика за Мебели и Постройки
С1 'КОШДИТПО ДРУЖЕСТВО „ЯВОР* Настава работна.

Бвао лряроаат. и сайуяш 
от ежа. Нкжвро ис са мара- 
нс работа ао подето, грааааа

(Телеграфна и телефонни ежобщеам)

СОФИЯ, 13 март. Министерския ежает е 
решип да се отпуснат БО хиляди пека па 
оиогоаа, който улови или посочи атентато
рите а л«ер канската легация. Столяаиото 
градон .чалство отпуща 20 хиляди лева аа 
сжщ.та цел.

ПАРИЖ, 12 март. Сжобщааат от Йоха
несбург един аероплаи бомбардирал 
здание заето от стачниците по голе 
чист. от които са били избити. Изброявал 
около 600 души убити.

Стачницит : се «жчат да заа-тадеат Юж
ната част иа гр .да, дето проджлжаеат бое
вете. Те са опожарили казармата Ордебург 
Едно шотландско отделени - попаднало иа 
една засада и изгубило 18 убити и 25 ра
нени. Стачниците застреляли двама поли
цая и пленили 2 7 сруТи, които заплашват, 
че ще екзекутират в случай, че се опитат 
да ги осаободдт.

П-РИЖ, 11 март. Сжобщааат от Пои дои: 
Изет Паша изброил пред редактора на Ив- 
ииг июс иай-иеобходимите условия за СЖ- 
ществуваието иа Турция, които са следни
те: отстжпваие на Турция Тракия до Ма
рица включително и Одрин и територията 
за защита иа Цариград, Дарда пелите ще 
бждат свободни и неукрепени, но ще се 
иска гаранция срещу всеио нападение, осо
бено от гржцка страна; Гжрция тряба 
изпразни Аиадола и Смирна.

АТИНА, 11 март. Военното положение а 
М. Азия на Ю март се характеризира с ра
зузнавателни офаививни действия.

АТИНА, 11 март. Целото столично обще
ство се намира а крайно вжзбуждение по
ради «верското убийство на видния вени 
зелист Кавалкакис. Атентаторите не са за
ловени М-аиистерскиа ежает под председа
телството иа Гуиарис се е занимал с атен
тата. Представителите иа Англия и Франция 
са изказали ежболезнования на опечалено
то семейство и изпратили джлги телеграми 
иа своето правителство Партията на Вени- 
зелос е излез та с един протест кжм граж
даните, с който иска отплата за зверския 
атентат. Дружеството нд журналистите про
тестирало пред правителството и иска за
лавянето на атентаторите. Вследствие убий
ството на Кавалкакис положението в Атина 
е твжрде изострено. Има се опасност, че 
партийните страсти ще се изострят твжрде 
много и не е изключена вжзможността, 
страната да падне в пжлна анархия.

изработва всекакви спални, трапезарии. 
Мфетн столове и пр

специален отдел за постройки като;
♦ ПРОЗОРЦИ ВРАТИ И ПР ♦ див рибогвни Пяиецве пада

Всичко се изработва с машини.
Зад 1#гмшяая хамбар

» ее 1^ада птарадме
■т-*,Варна.1034 — готаа за тежки, груя иаЯто

чу гредстоя. Клала 
пжк и болшинството бжлгари 
го аиаит. че при тТМЬто 
аожсиИе, пра «Вето иа МЦта- 
аа ятфпки ЬНМбр, Ш"
Н е сме Т труп., 6 
те - ви.

го.шаОтстмпвп се дюгент
В

та(жгжтеи). а
В иентжра на града с обстановка, удо

бен за кантори, представителства, обуща
ри. шив»>чи и тем подобни. Може да се 
отстжпи и само половината Дюгена си има 
маза. За справки: ул „Драгоман № 23.
1037-3- «

© Е, добре (НМ и
«ьи Ржчгг^Ь мт й
гш и и <Нф*. СЯМг Т1 ^Иге-

■(Само между 121 * - 2‘* ч. п об ). градйам. Нужно е сега от ст
ав[а) ■мме всички мера м мв

ТЖРСЯ ДА НАЕМА рационално го аашмаумив аа
тая имота. Нужао е м|
«•с«тс гршишт и Се обра 
богат.Самостоятелна клина или етаж от 4—5 

стаи, кухия и пералня, свободни от 
комисия. —е Любен Калицин.

Сжобщение депозит Шуменско пи
во, Телефон № 257 — Варна.

. ДВ
едва гоял 
■тир е про; т

то*»? Г| 
та 1*са<1043 2*2

ЯМ
стЛЪ

Тяртско Инмстршн Мо „(ш" Варно"
д* н», зяшоте теч

ПОКАНА лишено прм дялам
от ефтим «ар—ч

Упрамггеания ежает на Тжрг. Инд. Д во .Сила“ ЯЯ се и. е. додялате, грЗждан-
Вараа яна чест да покани г. г. акционерите на сжщото д-во 
на второто общо иаажнредно ежбрани което ще стане на 
2 април т. г. в 10 ч. пр обед в канцеларията на 4-вото в 
Варна при следния дневен ред: 1) Увеличение основния ка
питал на д-то от лв. 500,000 (петсютин хиляди) иа лева 
1|690,900 (един милион и петстотин хиляди) чрез издава
не нови две хиляд» акции по 500 лв. номинални при усло
вия, определени от управ. ежвет я удобреии- от изпжнред- 
иото об!цо сжЬрнае иа акционерите.

За правоучастие на ежбранието акциите се депозират 
в касата на д-вото в Варна.

Ако ежбранието не се ежегои на 2 април т. г по ис
каме достатжчно акции то се отлага еже сжщия дневен ред 
за 5 април т. г. без втора покана. Второто ежбряиие ще 
се счита законно независимо от числото на представените 
акции, сжгласно чл 9 от устава.
1053 —Л — 1

ството сжщо желае да вада
азпоязумим т*я лоя*М

, * «• м « гфе-
епймте. мт»те, Ада

крантите ма ч*Л*га*крО№я.
Сжщото тяЛ едно добро 

перо за общината е радойДл-
вото язлолзуваае на яоросате
бани.

С пролетта иасгжпаа а тре
скавата работа за поаакжрвва-
ве ма общинските р-м.щп.м
Ще чакаме да вадим как ще 
бжде използувана пролетта от 
община рите.

От управителния ежвет Пропи а
жеска- № 372 оКолЬ 425 
кв метра. Споразумение: 
Д. Г.БатЧйев при джрвейин 
склад на Горската Банка.

ЮК— I—5

МИШИЯ 8ЯКИЦД1 ТИРГОВГКР 1тшИ1 ДРУЖИШ

ЯВЛЕНИЕ № 253051
Провадийското Банкерско Тжрговско Акцио- 

известява на г. г. Акционерите
РИМ, 11 март. Италиянскчя в-к „Темпо“ 

пише, че западна Тракия тряба да се даде 
на Бжлгария, тмй като нейните южни гра- 

треба. да излезат на пристанища.

нерно Дружество 
бт сжшото,' че сжгласт^о протоколното решение № '24 
от 8 мйрг 1922 година на Управителния ежвет. от
крива подписка за записване на 3000 
акция по 100 лв номинални едната, което ше ста-

Кддлгпану м,шмразяи
..■пЬууЧП >■ цИИ
стопаните им да се мкт и 
си ги получат от адмиЯи- 
страиязта на вестника

'оу-.1-!____ __

ници ще
а това е необходимо и за италианската тлф- 
говия с Бжлгария.

Чрез Бжлгария и Ромжиия ще има 
вржзка с Бело-море.

В-к „Темпо“ защищава горещо идеята 
за автономията на Тракия.

нови

не по следния начин:
Воекн акнионер от деня на публикацията

нббгвИИеТо 1*о март включително б ч. вечерта 
н. Г. С Ш1ЖЯЛН Яа предяви старите си акции в

всеки 100

на

Кжщо М ФХЙ
масивна, нова воссройха с 5 
стая 2 коридбр: н купи к, 
6в. пералйа отйАа в‘ МВи 
. Макголлсха- МГ5’Р4Г, ВЙХ- 
тричесгйо и йод*, 
вие ул. ДрачИМн 
I до 2 ч сл. ал.

друтчепяото 1р*ту ксФго ше получи на 
преаялвип стари — 42 нови. платими веднага при
првхявяение на старите

Не предявилите До тая дата акционери, губят 
Право на нови. които се разпределят между ония 
от Г-да Акционерите които са предявили старите
еп-аними 1вгг-г-=2 От Дружеството.

АТИНА, 12 март. Крал Константин вода 
преговори с шефовете иа партиите с цел 
да се ежетавм ИОв иабииет.

ПАРИЖ, 11 март. В експозето, което г 
Гуиарис е направил в гржцката камара от
носно резултатите на своето пжтуааие иа



•04.„ЯЛРИСНСИА гххцй-Стр. 2,
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ХРОНИКАно от П. Жорж •мплд, той посочил особено свиждането си 
с г. Бривн и с г. Поенкаре. които го лосж- 

да бжде ло-примирителен и го у-
иаме-

«1преа 19Й година
ш Т]град. Тракия я

варили, че Франция ще се старае да 
ри средства ва установяване на един по- 
справедлив и траен мир а Ориента.

Г-н Гуиармс заявил, че след адно здра
во разучваие на положението и след еди
нодушно положението и след единодушно
то желание на сжюзииците в полза, на ми
ра, той решил да приеме английското пред
ложение, което е искало от Гжрция да 
вжалриеме предложенията, които сжюзии- 
цита биха сформирали при едно посредни
чество. Г-н Гуиарис заявил, че ще тряба да 

резултата от близката коиферен»

. В< гарата Нощ« 
Г , ласа се е аоапаам нне екоято 

бил освен 
то П. Жорж сам е

'лачесгяо сеио прн 
г. Васил Табаков.

Пожхршята команда е прие 
», обаче

:т ка

саомте молела.
Монтепо 

тима в Мала 
опаслото

гигиш сиопе
Тойв

чеюто егио а ие е могло дапричините ма гр
/I. Жорж, което 
ската шмлер— Сж 
е удобрино

бжде сластно №.

Загубете вжзлазат на около 
100.000св

цик я Париж.
Олоаицията разкритикувала остро по

литиката на Гуиарис и след бурии инциден
ти се предложило камарата да гласува до
верие. Камарата изказала недоверие с 262 
глася против 56.

РИМ II Ма,зт Смобжават от Бе-а-рад: БЗзхр- 
•атскк депутата са аредааа на >1ажяч е 
рандун. с който се нека язаражмето

да
■ОСГ: ОТтжрват-
I >д к 324 >1ски аедегатя к коиферемяия я Генуа

МЕЛНИЦА ПАРНА.РИМ 12 Март Турската делегация опровергава 
ежобщението. сторел което ангорското правител
ство било опълномощило турски представители Д1 
заминат в Триполитания с цел да повдигат насе
лението против Италия

1УКУРЕЩ 12 март. Сжобщават от Лон
дон : Арестуван е индийския национален 
лидер Ганди заедно с един свой другар. 
Индийския агитатор Папах Лагиат е бил оеж- 
деи на 2 години затвор за бунт. Положе
нието в Индия се смета за твжрде сериоз
но и че е избухиала спонтанна анархия в 
разните места на полуострова.

ПАРИЖ. 12 Март. Спопед в-к Таи портфейла 
на г. Моитегю бил предложен на Лорд Дерби Ан
глийските кржгове се мжчат да разпръснат 
лението, което Монтегю е 
тавка по причина на своя либерализъм

бюджет ог 165,006 ля 
та Варм СХр Пост. Коамскя

Предадвая са та гара Обо

П.» С.чучлд ЧСС Iв 1МГ ФрСДМБ» и ог т>л
■ и гжргоче-с дка члфга

км брш
Ш4Ф

се л гр 1т1уме -
Слооирвмг Р Ра*ке« у а Чех^кха .V 965 Шумгм

още 200 вагона165:—1—1

между Оборшдс и Добрич от
25 т. и ще бждат мжзстмо 

реаоаио

а
3 ЗА ЕДНО ФРАНЦУСКО СЕМЕЙСТВО § 
3 СЕ ТЖРСИ ЕДНА СЛУПМЯ ДА ЗНАЙ в 
а ДА ГОВОРИ МАЛКО ФРЕНСКИ ЕЗИК. В 
а СПОРАЗУМЕНИЕ ТП. ОХРИДСКА »4 1 
в 1047 . МАДАМ ДЮМОНДЕЛ

4
0г диш ■о

ваг оре» Ру-градикарма се и Ромдяна. Там се забе-2 — *' I ». че градкнарнге са доб 
ре приета.

Шумемсмо Т|впечат- Цфегред. Ю. Рпзу 1геа
направил с своя а ос К4гге действия по целия фронтО&ЯаЛЕ

се че ка 1Ч млр: юг ог
бр 13*4 Обвашва се ■» гересушща ге 

де и а горе кдт г*рг с са взела големи размери от 
от вчера Те са извжаредяо 

в секторите Ескк Ше- 
хир и Коджа Илн Вярва се. 
че тока е началото ва едва

I

БУКУРЕЩ 12 март. Резултатите от из
ворите за парламента по на стоя щем са : 
260 маидата зв правителството, 97 
акцията и ще останат 12 балотажии

О!в Шух .ч у
а фуражма

у ара; •го
за опо- 

от "°‘
ктв 6 благоприятни за либералната партия. 

* По този начин либералната партия 
пучи грамадно болшинство от което е 
необходимо за гласуване на конституцията. 
Генерал Авереску и проф. Морга са били 
избрани, Маргиломаи е пропаднал. Ромжи- 
ския парламент ще се свика на 27 март иа 
кратка сесия, за да реши иекои 
вжпроси.

храниге. « ареюе от I «тр*1 1922 
Ьулаур 5000 хгр.
:*> рлвмче-июI 1800

63600 дв -
“Слотя

>0о0

до 31 ум Сдщлтй : XI «д.: 
армбх ст.

тел».
галена офднзава, която май 
кжево

37,500 дв. растете.
ИК |сг разри. смя«гр — ЬЗЗОО ж.,

СОЛ клмевва 18 Ф<* «гр.
12» юр — 1.4*00 яя_ м реч

ще по- 249* ар'
ивоо .« седмаца

Здачера I часа през воща 
мевтвествк крадци разбяля дю 
«яна ва Тодор Крушахов ма 
пазаря, в откраднали 5 теме

ср >5В «гр .
ДА., юрпица 30Р0 хгр 

10м0*г «гр. — ь 1о« ле .
.14 . счети 2*нн>0 *р

1'»6ом л ..
нас 2<Хт х-р.
« «Лргофв ЙМЦ «гр — 800»> » я 

оОоОо дв

35000дм . фасул -40»» XI р
важат 20000 ккк свинска мас, едва геяекмякгр.

мед. една тенекия ориз. кякол 
ко кил мг рама храма каело, едва 
каса мандар 
обща стойност 10000 лева.

Дкжячдт е 1 разбит от как 
гърба, като са извадени тухли 
код кого да се обАрме човек

Полицията е а дирите на 
крадците.

БЕЛГРДД, 12 март. Конференцията на малкото 
сжглашение е превжрщила работата си Делегати 
те на Полша. Ромжния. Чехославия и Югославия 
разгледали всички вжпроси относяши се до 
Ф*р. в Генуа и са вжзприели обща линия на по- 
ведение спрямо всички 
разгледани в Генуа.

За участ* в тарга се «ска шог 6*. от вреддожевага
- ^вл*' *И!*- с шипреп ще бъдат кзпъл- я др. стоки иа

н‘ш с*сд «ато сг г>^еиа: от Народно гъ събрание креди 
ги: с и «лига *

кон гр .Штмея 10 карг 1922 год.
1055-1 1

вжпроси които ше бъдат

ПАРИЖ, П март. Съобщават

па не отиват в Генуа. Щастливо
тната и войнствена

През Двтотв ще се построи 
захванатия и изоставен моде
рен мост дж-ааг няколко де
сятки метра над река Камчия 
на патя Варна — Лонгоза — 
Г орно-Оряхово.

06а ■е № 323
щати с т«та»и 13 февруари 1922 

На М нарт 1922 год . от 11 до 12
ОСА- В КА

ТОД.сжвтааа с ароган

П,ввт ПО този случай^вТластНваотоеНИН ПОМРЛВ' 
то на Саедин

часа по о-
иелар*^1а иа общинското управление 

сс г*Р°нзаеае публичен гжрг с 
м отпадане -4

за неучастие 
руския дикта-

ше.
шати в Генуа, кжлето явна_____ конкуренция.

. „ закуповач ежоирането на обшинс
ОТ , Интимна

Сдобщеио в иатор ще иска да наложи правителст
вото. че ще бждат мевободени

своята воля.

ПАРИЖ, 12 Март Сжюзниге финансови 
с* Рошили Германия да плати като г. 
окупационната армия след | Март 19П 
милиона белгийски франка та Белгия 2 
лири стерлинги за Англия и 4в0 
Франция. ч •

за време от 1 април 
година.

19^2 секвестираните имоти на бжл- 
гарските подданици в Ромж- 
мия и на

гад до 31 рхарт ,924ч ря
ра «носии зд 

год. 102
и ад йона 

милиона фр . да

- - >« лв_Ис5^ГК^П^ЛПРИЯТИе,0вЖЗЛИ‘
тжрга е 10

живущите наши по-
правоучастие в 

лжрху Първоначалната оценка, 
оеиове 125 и 127 

че тоста л —
*«К4куре*т.те

даници там

В Женева ш 28 кжк ще се 
конгрес за моралното 

вжзпитание на младежта

За упрааитед
варяеискья И кскрещшя щ. 
ториум с^тредвядеяя по Ц0«0 
■тем годишно добавяни вжд- 
нагрджденкя

от закона за бюджета, от-
преаприятмята са свиказаджлжигелни за

БЕЛГРАД 12 март. Сжобщава 
банските ажзстаиницн лреааето, т_._.

се, че ал-
книжа могат да се видят всеки при- 

трд. } 8 кан^еларията на общинското
■и«*ле**е Всички разноски по търга като публи- 

са м сметка на закуповача.

Общинск кмет ЦК. Я112В- 
Секретар-бирник: |. Й||в&.

словен лекарите врилен и

каша. г«рб И пр
ПАРИЖ, 12 Март. Постигнато е 

по разпределение на сумите внесени „
ФраНЦ^е задллжена с 300 милиона ч. 
през 1922 год. за

споразумеят 
от Германия ЗОЯ 1-1

ОБЯВЛЕНИЯмината в Саар

ПРОДАВА СВ пияно „роял *
■”?' Г"миа -КаналскЛ“

ЧОрс,,а1в грд.,-В'~“" № а 
лкиа тлоаека каицеларм,
" *“ Ф««за^,

ПАРИЖ, 12 март. Сжобщават 
дом: в една своя реч в либера 
поитепо заявил, че е аржчил ма 
колеги от кабинета едно колие от теяепю. 
“п н* индийското правителство, 
впрочем подобна на обещанмото, н

от Пом- 
«ЧИ г. 
«еочте

за Софийските «естни- 
ци к за „Варненска По- 
ща« (е приемат • ве

стникарската агенция 
бирария „Балкан--.

4—ЗП

1022 5—ю

1=мижим--ци
__



ч *'ф'• V* '
ЦЕНА 1 ЦЕВГея- «V- Вария. 16 март 1622 гад.

ВЙРН6НСКЯ I >66Ж6»6»...................
ЕДИНСТВЕН СЛУЧАЙ

ВИЕНСКИ ТИП ДЕТСКИ ДРЕШКИ

«•поща IX ^ ►ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИЕНО<И МАЙСТОР
1 ♦ ще намерите в магазините: Калоянов ТашАолу. Мм- 
I + гйтин .Папагал“. .Пазар Паруш*. Бъчваров Д Сми и 0 
I Ф "5?мр Д®®****“* Дрешките са изработени от иай- 
! ф доброкачествени платове, и по случай светлите

аенски праздиици са пуснати на безиомчуренти цени

I

таи Ь ш ЕЖЕ1ШЕ1 ШЗРНШШН ВЕСТНИК риии шии и и. За пор*ч«и: Г. Я Чалжжж. ул. .Добрич».- 39-Варя.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛУЧАЯ
1060-1-6

.......................
0* яем; 1==-»* 

яем: за 3 месец.» 60 .«и
т зя елия годни» IЖ» 
100

1*60.-
и по I дти иа аума

ШМЯ1 по аа хазарта с м.
за 6 места приел

ПОЛОЖЕНИЕТО. ДПШШ11 шщптФабрика за Мебели и Постройки

копдядитпо ДРУЖЕСТВО „ЯВОР* <**»<• си ери* Аа. М___ .
и 1.1 вечерта в теттр .Рнмоа*)

(Телеграфни и телефонни сжобщения)изработва всекакви спални, трапезарии 
■ пр

специален отдел ля постройки като:
♦ ПРОЗОРЦИ ВРАТИ И ПР ♦

Дае думи. за 
преврат** в яоаулярни 
Демокрации га е.

бюфети, сто
СОФИЯ, 16 март. След вдигането ме цен- 

аурата с царски указ от 4 март, от емира 
се вдигна и военното положение.

. От днес времевите правилници
родно управление, но

Всичко се изработва с машини.
1им яашвар

жа слу-
чаите през време на военно положение 
престават да се прилагат. Военните ежди 
лища за а бждаще ще действуват само По 
отношение на военните лица. Техиата ком
петентност вжрху гражданските лица' «е 
премахва. С тока се вжзстаиоект потжлка- 
ннте конституционни свободи, вжзстаиоак 
ва се и гарантираната с цп. 82 от консти
туцията свобода иа ежбраиията: „Жители
те иа бжлгарсното царство имат право да 
се ежбират мирно и без оржжие. за да об- 
сжждят всяна вн вжпроср без да исктт 
по напред за това разрешение“.

За иииакво ежбрание вече не ще се ис- 
ка разрашеи <е. Позволени са ежбраиията 
и ил открито, само че те както и преди ще 
«е подчиняват на полицейските правилници.

За* бегш1021 ■•В"*- I ■ ЯЛИ При ТОМ 1

ияроа от чяста
С1

(В МАГАЗИН \ „ПАЗАМ ПАРУШ“|

|
1019 — 5 15 ■

С
смесица от рвеоам еленова.
дава яътояпост ва подбор. 
Там • ведрата ад ввродв ся* 
щесгаува борбе. Т

Првсгмгнаха

Мушама за постилане подовете Жероета Креп 
дешин ■ английски хасета

меки столове различкм фасвии

■ ев
ро да се ммара •
брожение. Обаче все пек. чуя
тввира се чувството ааГ1Шки1Шгштм1?ои' т дариосг. различите идея се 
киибяяярат

Дини. !-*• 11Ш. и. 12.ИМ06 - освен резерв, квпти.
Цеитр СОФИЯ, уд Леге 2 Държавата. това еКми ВАРНА уа Цариградска 21

1СР01ДКА ОТ
цми ма общестаеива оргааи&ъм.
Народа, това ся гражддявте.

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТАИАГ1А

Ши
Цитраяа МИЛАНО. Имаам. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
НЮЙОГИ, 00 ИЯ6Я6Я6 ■ яуяицааая. градим иа Италия

е Ьш СшкпШе Шм

кои)о жваевт в опреде)
БЕЛГРАД 14 март. В-ците оплакват ежд- 

бата на гр. иголя. В-к Балкан пише: ие- 
ко-а цжфтящия .ержбеки гр. Биюля днес 
е ежажршеио разрушен и обеднял. Тжр- 
говците са избегали от града. Населението 
му е под 30 хиляди души. Вместо богат
ство има голема сиромашия. Един килогр. 
хлеб струва в динара, 1 кгр. месо 26 дии. 
Единствената надежда иа гражданите е, че 
Битоля ще се ежвзем^ ако управляват дру 
ги хора днешна Сжрбия.

ПАРИЖ, 13 март. Сжобщават от Вар
шава, че в гр. Ка ’ониц през иоща иа Ю 
срещу 11 март е била хажрлеиа бомба в 
дома на директора иа полската банка. Ед
но дете.е било убито и жената иа дирек
тора тежко р«неиа. Сжщ.та нощ дае бом
би са били хвжрлеии в дома иа председа-

за германската

пи. КМК.М - №вш <1Н пи. ИВШ Г рДНМЦН М ШШ

Съществуват две дпгтрввв
за управлението ва дър)
либерализъм в деиоаратнаъм

■ Дистряи, Дртиит!
■•РТ.

ИЗВЪРШВА ЛСЛЧМЛ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 
■а маВ-и!

I, Ббягия, Бразилия, Иаяуаабии,
ката личност в цел — това еиарасяомАбити а асачии лжржааа.

Дтимфпамаа. жарете, уж:
Инкдснрлмг И шьсн.ирвне и» шимш и дру»и |«ркм>ски л<* чмеитм 
Изи.иаиниг и издаваме иа веаиие Срсш\ Ьалгарли и ч$Д; им 1 
Мисиеинк и телеграфи чгскн ирсволи 
Изллияе креаитнм писма
Влогове по КРЕДИТОЖИ СМЕТКИ по споразумение.
Влогоме ш» СПЕСТОВНИ КНИЖкИ с ••/, годишия ли хм.»
Сплиид-шя стокова служба: документи, *|>еди1и. ири-ппии м лр
”-------- ---- и чужди валути.

Всичмв язАаяи
„Цвряуанри") са. аватиаи боа арсданастас.

те ма а алено общество СА 
алт

ч»

да се во]
те са рааив пред атолите.

На прАа поглед тяв две
доктрини си противоречат. Но

•МИ6В6 срещу И ▼ а и ■ я те ме ся противоречат, а се 
прямяряааг, мщото М
природа вид ■ на
бера к. Ние иеможем си пред-КРЖЧМДРИ ®и

а Преди да си кулите вино посетете

1 КООПЕРАЦИЯ „ГЪМЗА“ ,
■ на улица „Бенковска“ № 19 §
Л в зданието на Стойчо Мусовски. там ше В 
И намерите чисти натурални бели и червени Г
■ вина и гроздов ракии на #
| иай-изиосии цени I

теля на полския 
Силезия.

В дома на едни друг чиновник от пол
ската банка са били хвжрлеии други две 
бомби. Тези атентати се приписват иа ли
ца идящи от Германия

общество иемеа «бери и.
демокрет. Тжкио обратаото, 
човек жмве кред обществото в 
длржи сметка м вето, а от 
друг. сгрма се стреиа за вз- 
днгаме на собстаената са «ч- 
нсст. себе са Дт»ств«тедво. 
ни, сме свидетели на постовв-

-
БУКУРЕЩ 14 март. В. Адевжрул пише: 

Правителството е твжрде много загрижеио 
за поведението, което джржи олозицааята 
спрямо него. Протестната телеграма, която 
е отправил г. Ману до ира тя, поради теро
ра улрачтнеи в Дрдял, се смета от прави
телството за тефжк удар от страна на на
ционалната партия. Загрижеио е сжщо и от 
обстоятелството, че опозицията ще се вж- 
зджржи да вземе участие в коиституаитата.

ПАРИЖ, 13 март. Едно официално ио- 
муиике ежобщава, че « започнати опера
ции за потушаване иа стачното движение 
в Траисвал (Южна Африка).

В областта Претория действията се по- 
джржат от аероллани и се развиват по за
доволителен начин.

Аеропланите бомбардирали убежищата 
на стаьииците и продоволствуват обграде
ните от тех постове. у

В областта Бриолгтои стачниците са ус
пели да заобиколят два ескадроиа полиция 
но след като аеропланите са хвжрлили 32 
бомби ажрху позициите иа стачниците, те 
са биле завзети и много стачници ллеиеии.

Едно отделение от 500 души буитоаии- 
ци. което извади релсите в областта Дриз- 
фонтан в било сжщо бомбардирано.

иото разедпясмяс пя тип
рая на краи-прияцкп». 

щата тяхното обе
Ре.тигяозяатс борба иа 17 

ьек и френската революция 
чертаха своята 
оргумеятацая от тия дае док- 
трапа Декларацията 
шкаге прааа е обобщение от.

II ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕН ПРИСТАВ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 815.
В допълнение на обявлението ми Л? 120 < т 12. I. т. г.

публикувано в .Държавен Вестник* брой 272 от 6. III т. г.. 
обявявам, че продажбата на една къща в гр. Барна. IV' уч. 
уя- Венчан № 13;5, едноетажна, съ.стояща се от две отделе- 
1ия за живеене над маза, салонче и антре, и- пег друс и от 
келения — дюкяни, от които четиртях над маза, солидна на
права, камак и тухли, покрити с марсилски керемиди, с из 
ключение на антрето ц^райните два дюкяни с местни кере
миди, н отделна пристройка — кухия, от тухли и паянта, по
крита тоже с марсилски керемиди, всичко з. строено на 200 
<в м. и дворно место 100 кв. м., при съседи: от двете стра- 
ш улиците .Венчан* и XVIII Линия, Атанас Стоянов и Не 

Маринова по баща Взкалов). е почната на 7 март т. г.
1922 год . 5 часа след обед, с

;
тех.

Народа се сдремн да наре
жда и устройва държавата по 
пътя иа своите добре разбра

на рода • своята целецтаост ае 
участвува в тоя стремеж.

Като реален фактор народааена
л ще продължава до 6 април 

в 24 часа У/о.
ме уаравлиаа. Демокрация в
нашия смисъл, значи органи
зирано болшинство, а отмося-

травонаддаваяие
Горния имот е собственост на Крум Атанасов от Варна, 

тродава се за дългът му към Захарина Поп Божкова от 
варна. Първоначална цена 40000

Желающите да купят имота, могат да се явят всеки при- 
гътегяен ден и час в канцеларията ми, да преглеждат кни* 
ката по продажбата и да наддават, 

гр. Варна, П^рарт 1922 година
II Съдебен Пристав: Д. х ИВАНОВ.

ле па.
ни група (партчв), което т
представляват още цеяокуаян

народа не 
«НС1КВ0 участие И пема стра-1-^=1^—/



.Везя
т. и. (недели) сжщич 
сжщого псето.

Ш-р «рмоедтм г-н а.,
Сжбо
мяра в София в огизм * ил,

У Р**-

сс отложи за ]Ч 
Ч*с ,

са аа*«<
«М от «и «

Ст »■«*• «мит! П *ярт Слитвмеяат от Атом:
мм. че * ММ Теемм се се с*с»

яа ааяааааеяяяге я сяотояжяпчте. тпе грувв на болшвиегч
гмя мунинчапии ргпшлч ля поля Всички вжлроси 

бжда: уремия ПО домашно*.
1И и

а I. Незабавно предан»нс на без- 
ге нмсежгмш земмге на всички чифлняи 
•ма жммм* м бжйат «пити прели война, а

кост» са МЯ1
|та•ти па
би►гоот лекщмяе в университета то4 

взе иоа и но иот ерес- н Мляогяо да са I 
1ТИ •вржд» * и ИНС ру

Ошам ма 
|Та о Г<

1 Смае аа модуаат такива земи и черга- Вратите му са затворени, м
ряшвтв са праздяи, аудитатп.

има
|Гроаа аа ►го ама

Студенейте Нравит постивиБУКУРЕЩ, 13 март. Попушат са сжИ
ии ежбрливя и се четат рафто Добруджа,аа
рати. като че ли сега се чу* 
стаим неговата загуба.

ждамего ма Думаме. Ммо-от
го >жмм аома са мамо;

. Сжмтеиото прааитап-ПРАГА, 13«роба да са Преди десетина тия се до- 
нася на полицията, че в ври

би Ммаамиержт яеиоА си Сг 
Семкои е крадял с очи отяа

стмо ада мсиа от Чакосяаам ма
та о Гамуа адмо обевщатемие от

аеяатн, аа на:
сж са сражаипи

1та
шина и ги е п опил на ра< 
нн лица града По линията сеНАЛИ. 13 март. Гаранционна 

смя. моята в*сяда»а я Ааомми, ща
1та мо ом»

обира до смляния, че ивр>о Юмсма Аф-
царжт Н. Алексиев е пренае*ма поиграя ожржу 1маинато ма гар-
тки стоки и ги е предавал аа*. 
мто те били продадени от

ПАРИЖ, 14 март. 
ф*ст, ма

)т от Кон

то сио
‘Иара о Парят разелчдииието се уоаиоан

че много пжги са 
гомкн стоки и си ги дуода 
вали Такива крадени етики

Г»рЬукургш. 14 Март. В-к Даммшяиа ежобшааа. 
че се говори вече за вопжлизие на кабинета, тжй 
като никой от м-рвк щети да иглезат. Ирввигел- 
стчото е решило сееивта иа варчвмеята да бжле 
озвжиреччо крлгка Партанентжт ик бжае «тво 
рей сено за >4 дни и ще разгледа законопроекта 
за ежкрявгеииита по 6юзжет.;те и законопроекта 
зв наемите

Аио
тома Ита-

я ведно с ми

Ам врите аа
В тукашните училища са «в

ловени. Те са: Петякр 
16 17 гол. Иаии
13—14 год. Те са алязалк в

ма 20

РУСА И лифт.
• <У» Пттф Грош,

«•
г: учялаактл а крели разми ле

КЖШ1**
Ня 1 ТО ГО СЯ АДЛОЯЛИЛ 

л ул. .Вжзспямчесла- л лрял-
_ <М1

убит. Цяяяя грял ■
с». обед

бяха

нали, че сж мижршнли крак 
бл 1 учллшдлп .Са. Няуч- я

работлте ся ип
«яялятя бти

.Кяял Воряс“. IV лроямяяля*.
М я»ЯфТ. Омм •« Аркоястого у ЩТЯ Допял Л1 

тжр По-яочотв от лрлюятс 
работи са провинили иа Овнор 
Апостолов (борината до Зяро

м

са си жи одими ос ти м ма
•т 1 и 2ФО

Па мамо: К радий ге « пре надени чи 
еждебните власти.

Ог около .мт 
ц ей ските органи от г| 
чалството под вещото рдрю 
водегво иа джлгогодмшиинво 
лица* г. Ив. Пейчев, зам. 
до началник, са разкрили I 
ловили до сега;

«* мстапждмиа от бандата ма убмтмта а Ру-
г. Стратос. 

«••А N Сфатос си Ом ю >идМт ма т
• Завмарв ме га> 

Касмммаи м Руса а имано
см «ли*

бандити, моите

партийни. Водителите Тре-И-ТН
аа е 1 Сртниг • бя аа пблаияви* квчестпв и?1 

обществени п*'Я»гочм 1И-

ХРОНИКА.
учи

ча {миетернита в бжчилта)тели ни народа Те Требв да 
бждвт герои и строгои името ив цдеи.

личности, да имат леност я
I. Вп

дителите греба ла имвг с*з- 
то. че

които единия падна убит а 
. Конарджа * 

при престрелката с иоляцей- 
осчте органи.

3. Критите с крадените сго- 
стойяост повече от 80

►. 1а яе ивеите и дв бжяит пдв Стачката иа мераците От *и СВОЯ плрвн урок ПО Г>иб- 
лейскд к чмолотя — Разаш

беа но вчерл е ' бявтв стачка от пер 
сонала иа всички параходи на 

за«к<» Ь».лгир«ного параходно джо 
Парлаодитс .Вирна* и .Бжл 
гаркя* коию требваше да за

г за народа
тпето и живота ма замита през
вжраите дни — според бвб-а ТО ИС иежога «роба да се 

«жрии по течението Дожождв. 
■ежемг и момго греба да се 

. Тогаз

ки
'мита и науката

N иа 17 т. м. петжк — Не
>. беа

•орално новак уриш.
яв •ад-

хиляди лева от
Леои Коифиио и Сее.гг снощи, не

Смчкуилщите
шявха

аиес щеарж 
дирекцията ма пир 

Друмесгяо своите искания

гово Ьлагогов. Протойерей 
Йосиф Клмбуров ще проджл- 
жи своите уроци по Смиайско- 
то Аакоиода гелство - 3-та за

иде срещу 
■•пио водителите пока ОМмя. н .Мврт 1Ю2 гал.

т да
Швейцария 
Ню-Йорк 
Лондон .
Париж
Италия
Цариград
Ромжимя
Германия
Прига 
Виена 
В.-Пеша

Ш ** бил* иа наетото си Це
• пир аи милост ие. всички

помд .Иа проваиаояА името 64&М
1310—41330 
733- - 741- 
Их50 в7 — 

10030 10980

4Ь0~а1 водители притежава г д-ао в
е взе- 

подкрепа на 
тело в борба-

------1 на уни

н*нскуе Говамя напише- Клапа 
та я наялото значете от ара

снощното си заседание 
До решение щ 
професо|<кото
тв "У м автовонвига

е
свой ио

:шге аа иодмалк. Т(
.М ир. Таи Вход безплатенсж 56150за всички.

при средните 
у-ща ще бждат разпустнити 
10 април

5680
*. До го- 262-

!та и '• ДИИОТО чмрод
-Ш9С1846ЩЩ0Ш. 

т.-Иа. Свирни-
пляши» у, № ЯЯф

бе*ОТ ицми
Днес срила —чч Югославия

Каивла
I

«а д ао



в»р*«а, 17'март 1*22 го*. ЦЕНА 1 ЛЕВ 1М аов.

. ОказиенВЛРЦвНСК75|поща Продава се 4 декара праздио курортно кос го 
..Квксимоград* близко до града при вая

ло »ята между иай-аобрите куротни вили. 
Споразумение и администрацията на вестиика.

по шосето 
зане го к

ПРОДАВАН иа имо 
ио ! употребен 
с един плуг м о

ц«и мал-
тратяор
бработ-Ь И. ЕЖЕМЕВЕ1 ШМРИННМЕ1 КСТКИК Ншая пищ щ т.

ваие на градини и ноая, пригоден »а врмо-
Мя«ЯМЯЯ| ПО Г5П ля ьвдярятгк С и 
приставеха п>. I я*а ия лумя ■ ** ■1

година 1Я0 ясна, 
3 месен* 60 :.см

I 1* СЯНЯ 
яем: м малка, дарак, маслобойна, динамо и други. 

Склада аад митрополията Варяа. |0<>1—1—3

Подпясхота I! Д-п „Мусал“ ПОЛОЖЕНИЕТО. До Реакц ТЯТВ и 
в-к .Варненска Поща* 

Учяжаеаи г-и редакторе, в 
бр. 803 «а почитаемия Вя«• проджпжава до 25 т. ял.

От Б«яг. Землед. Ьаика.
(Телеграфи** и телефонни ежобщеяия)

вестник електрояижяяера г н 
В. Петрапов е стаява изразя-1062 - 1 —1 Воевете в Днздола. тел на мпеяяе. което ежвдр-

ЦНРИГРЯД 14 март. От получените пжр- 
ви ежобщения от аиадзлекия фронт се виж
да, че в последните дни 'са започнати аван
гардни боаве от двете страни. По всичио из
глежда, не се намираме в навечерието на 
големи боеве

шено „<■ споделяше слея пяряяя 
несл лучляв опят да бждят 
поправеив бобените в и«горе 
ля те траисфоривторя.

Дчес. оСачс, кога то града 
Вярна се радва на пдимо елек
трическо осяетлевяе^ благодв-

бжебщение
служащ а магазина им Вичо Ди- 

иищо обща с иас.всекжде кж- 
да действа от наше име и аа 

смогна • намажа и не поемаме иика-
М«те се рен^ сяляята кп м

т омежяяяяияге . Дамо Майк
лов. Радуш Сакеоаоя в Геоу- 
га Д. Петров ежова елевтр>

НТИНД, 14 март. Гржцко иомуниие зафоеи- 
ните действия. Турците напоследжк засилват 
извжнредно много сеитора Коджа Или, за кж- 
дето са изпратени 3 турени дивизии От два 
дни се води голем артилерийски двубой в 
сеитора Ески Шехир. Очаквтт се есени мо 
мент да започнат пехотните действия. Тур 
ското главно командуване е издало заповед, 
щото всички годни за оржжие в Пнадола се 
мобилизират и изпращат на фронта.

ЦПРИГРДД, 15 март. Турско нояуиике за 
военните действия на 12 мзрт. Гжрците ата
куваха с големи войскови отделения пози
циите ни в сектора Коджа Или, ио бидоха 
отбити с големи за тех загуби и беха при
нудени да се завжрнат на позициите си. Едно 
временно с атаката по сектора Коджа Или, 
гжрците предприеха такава и по фронта Афиои 
Кара ?(исар, дето тоже беха отбити с грамад
ни загуби, като оставиха пред позициите ни 
много убити.

ЦАРИГРАД, 14 март Тукашните 
гржцкм вестници печатат бюлетин на 
гржцкото главно командуване, който 
скобщава, че турците след ожесточе
ни престрелки били прогонени от аван 
постовете си, като оставили 20 убити

1Т.има
Баигмсв 4 Абаджияа
Магични . Нчоает* у.т Аспирта *е 21 2

имжммер мае да оммояяяся
испосяляяте вя сгаряпяя я да

[ В МАГАЗИНА .ПАЗАР ПАРУШ“|I
1019 — 6 15 ■

разправя. че работата бавя

нояеяяя 2 рябО|
Пристигнаха виенски столове разляния фасони 
Муша ям и постилане подовете Жерсета Креп 
дошли и енглийсия хасета

да
поправят бобяянте

Добре г-а Пгтрвяоа, Вае от* 
рипахте благополучния кряй яа 
това ядше д<ло, • сега идва 
да обезцеяяте труда ям! Не е
веряо ежио че 
дл сейсткиа се иогеи вя 10 дяв.
ге са употребели целя 8 песе 
ия м да я ■рят я тя ав(жгжпеи).

— С чеяря-приветивея
цм за устройството я работв- 
гата яа която I я Петряяов ха
бер ся иемл

Това ия напомня

В цен1жра на грапа с обстановка, удо
бен за кантори, представителства, обуща
ри, шивачи и тем^ подобни Може да се 
отстжпи и само половината Дюгема си има 
маза За справки: ул -Драгоман X? 25.
1017 4 и

м
пример яа Ксмуаба вря откре- 
вяето яв Америка 

С отлячно
(Само между 12'» 2'. ч. п. об 1.

Г. Д. Петров.

0ШШ& КРЖЧМАРЙ
Щ Преви и с« кулите вино посетете
I КООПЕРАЦИЯ „ГЖМЗА"

па улица „Ьениовска“ V? 19 
I в зданието на Стойчо Муховски. там ше I 
■ намерите чисти натурални бели и червени Н 

вина и гроздов* ракии на

КИНЕМАТОГРАФИТЕ.

Пагубното яв
кямематвграфяте

ся. Тя

тевтретя, двяаяа хубяяя яоу- 
чятелмн картния.

в др. СВ*!
ма времето те се влусадда а
сензация постепеяво завладяАТИНА 14 март. Натоварения от крана 

кабинет г. Стратос по* ваше зрителял до като гой се 
народя и днес е таяла само 
на страшното, на сеимцнояно- 
то. Големяте дрямя в рома-

да ежетави но
ради големи мжчиотми не • успал в 
ятз си. Кралят отново повикал г. Гуиариса, 
с когото се е ежвещавал джлго.пики I шпиш шиш иш А мя яз ««вота вя ряяяяНМтт.п. Ш.МКШ резерв, «пити. 

Ц«“т, сомкя. ул. л«г, г БЕЛГРАД, 15 март. Тукашните вестници 
настоятелно искат от ержбекото правител
ство окупирането иа София и Кюстендил 
от ержбеиа войска до изпжлиеиме клаузи
те иа мирния договор

Горното искано ержбеките вестници мо
тивират смс иеобходимоста да ся лопрячн 
иа бжлгарски чети да повдигат яжтетаиия 
я Македония т. г. Аяо това ие ся иапраяи 
бжлгарските чети ща ааллашат юг ос па вин
еното царство, ожигаритя тровя да разбе- 
рат, че днес иема аечо хамидоао време 
в Македония.

БЕЛГРАД, 16 март. Правителството по
дозира шестдесет и тримата хжрватскй де
путати. които вржчиха меморандум иа г. 
Пашич за самостойно участие иа хжреат- 
сио в геиуезката конференция, в предател
ство, сжюзеии СДС албанци, бжпгарн, ма
кедонци и чтриогорцч спрямо Югославия.

ч пресна!
МПШГЧИПЯ ПрОЛЮбОДСЙЦЯ я 
вя ля 0<Ц< ае сж

Клон ВАРНА ул Цариградска 21
1СНОВАИА ОТ

ВАИСИ СОММЕНС1А1.Е I Т А1.1 АМ Д 1 яуждл днес яя млял • стар
зрител И тук е явЙ-галякогомега пи 1Ш пяя

Ьми, цаеяггад, вой дои.
зло Особено шожу.

мя. гралввя шш Ятаяяяа

г Вли Шт№ НИШ ся ЯСЛИ но ля овя стражаря це
ля тжл1я дедеятяяя.

в
ОПЕРАЦИИ

обжрял ва лошо учмяше.
Кимематографя трябя да дя

ва картния ио сяно такива с
Инкасиране а имлятираае на иодним и друга : кримски й.*гаеитп (
И м * издаваме ма чскоис срешч Цдлтарня и чу* инх 

м телеграричегкк премоаи

оо^КНЕДИТОРНИ СМЕТКИ п» спора*) мсин.
Влогове мо СПЕСТОВНИ КННЖпИ с 0*. юлмшиа «ш

аомоаа служба. лиАумеяти, кредити, прммитми к д*>
9а«мя а лема и чужди валути

Писменми
поучително еждаржляме

Всячкя сев 
да се забравят

»



► „ВАРНЕНСКА ПОЩА“

с

на 40,000 лв. Всички усилия да бъдат 
открити крадците остават напраздни.

влеиие от министра на просва, 
тата е награден с кавалерски* 
орден за гражданска ааслуп 
V степен с корона.

ЦАРИГРАД, 18 ъарт. Според иай-поло- 
гжрцмте били «жгласим 

. Гржцките попитиче 
щй нрлцоие се протииопоставят само про-

>т С|А»
РУСЕ, 16 март Снощи ижм 9 и полови

на часа в улица Цар Симеон при обущар-
сиия магавии на Марии Воденичаров бе

Салам нает г-н Атанасе,
про-ястирал да си даде осгафц. 
та, иато негов замесяик «
СОЧИ г-н

ПАРИЖ, 15 март. Генуезката кон 
ференция е определена за 10 април

ПАРИЖ, 15 март. Сведенията от 
Авоара донасят че съветска Русия мо- 
Дивизвра против Ромъния

ПАРИЖ, 14 март. Съобщ ват от 
Иохаиисбург: правителствените войски 
имат слаби загуби в последните схват
ки. Те напр дват До всдчки посоки 
До сега са пленени 2200 стачници

БУКУРЕЩ 16 март. Срещу французина 
Консул а Лайпциг е иавжршеи несполучлив 
агрегат.

ЦАРИГРАД, 15 Март. сЖобщапаг от 
Атина: Между гара Окчнлар н Ксанти е 
аднгнат в подуха един гръдин влак е чу. 
надви. От ужасната сьчмиолна всичко еу- 
шмцожеао. 11о голеао протежение ни ли
мита са нроилведенн голейн раарушении 
Д*а. Съобщенията с Дедеагач са црекъс- 
натн до поиравине ни линията.

ПАРИЖ, 14 март. На 26 т. м. ще се ся- 
Кбрет вжищннте м-ри иа съглашението и 
щр се занимаят с ревизия иа севжрския

-А°гадрр-

хвърлена бомба от неизвестни лица. В мо
мента иа атентата магазинът бе затворен. 
Бомбата висялодира с страшен тряежи и 
произведе в пжрвия момеят паника между 
мииуващите от там граждани. Уплахата бе 
голееш, и защото граждеиство живее под 
впечатлението апашио нападение иа 24 
феяруарий. За големо щастие иема нииаи- 
ви жертви Днес пред магазина се трупат 
множество любопитни граждани и наблю
дават разрушенията, причинени от експло
зия т, иа бомбата, която е разпокжсала же- 
пезиата рулетка.

ннер Ьраякон

Пра Варненската «4цяна от
1 почва да се отбива времгн
нага трудова оовмност.

Уволнение на финансови аген
ти. Поради къкращение ма пер 
сонала ще бъдат увод неми око
ло 40 агенти при ммиистерсг 
вого иа 'финансиите, което не 
мат изискуемия ценз и не са 
издържали изпит

!

БОРСАх р о н и к а КАМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДСЛКИ
Софи». 15 Март 1922

__Швейцария
Ню-Йорк
Лондон.
Париж
Италия
Цариград :
Ромъния
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеща
Белгия ,
Югославия
Канада

150-----------
649 - 654 - 

1330- 1342 - 
755 - 767 

97 50 ‘>860
11050 111- 
56в0 56 ьС

276 - 278 -

РУСЕ. 16 идрт/Вчера илящ. 
от Букурещ ма пЖт за София 
мина през града ни бжл. дип
ломатически министер в Буку
рещ г. Фичсв.

В едбота 18 того д во ,До
бруджа* дава бал с томбола 
в казино Палас (Прошек). ка
нят се и гости. Начало 9 ч 
вечерта. Тегленето на билети
те за томболата ще почне от 
събота 2 ч. сл пладнл до 
края на бала.

Общинския съветник ги
Юсеин Ис. Арнаудов си е 
подал оставката като общмис 
«си съветник На негово място 
идна добре познатия ма вар- да държат изпит, 
немското общество г. Госпо
дин Ангелов.

. Вечер *« часове * единст
веното литературно и култур
но списание я В;.рна се печа 
ти и излиза тия дни I кн. с 
отбраио сждчрисанпе: егихояе, 
разкази театрални, архяелоги
чески и културни бележки, 
рецензии "и’пр.

Девиците които искат да
се освободят от редовната 
трудова повиност ще бъдат 
обложени с откупи ог 3000 
до 15000 ли. според имотно
то състояние

195

След Четословенското #-ао 
.Прага“ сн е записала тунел
ната Балканска Банка за :н
иа варнедското архиологическо 
д во <^одишен в *ос 500 лв. 
Похвали пост лейка за по ар* 
иа на нашета културно умре
жение —

На 27 т.БУКУРЕЩ, 1Б март. Албанското вжега- 
иио лроджлжава. Албанското правителство 
ноато по иа стоя щем се намира в Елбасаи

м всички огняри 
и машинисти по парните валя 
ляци ще се явят в столицата

е поискало помощ от Италия. варненски археоло-
На Цариградското тържище

износа от България от 25 11 
—3 ||| е 343 тона жито ; 133 
тона царевица. 49 тома ръж 
и 9000 торби брашно.

гичесхи музей.
ЦАРИГРВД, 15 март. Според в-к Проя 

Гърция и Ромжния била 
тайна аосноа конвенция, която задължавана 
Вбмжння да се намеси 
бждгармя нападне Гърция.

Съгласно .Закона за за- 
далжителното абониране и по
лучаване на Държавен в-к-
до края на м-ц март всеки с 
длъжен да поднови абонамен
та си

АДЛЕУсключена У ща яашмм
с латински 

шрифт употребявана се 
продава. Справка хотел 
.Г аброво“.

военно в случай, че
Секретар на Варненската 

Тжрговска камара — Влахов 
и тоя на Бургазката — Бурм- 
лков за зи минали за Цариг- 

апрнл от сграна на финансово I 33 лл НЗУЧЯТ изгаря там.

1059*1*3
за/получаване на „Джр- 

жавен вестни. ■* 
мага е

БУКУРЕЩ, 16 Март. В УкраЦиа <ъ 
констатирани много случаи от холера, 
том рояаигкото правителство е обявило 
Бесарабая аа аона ааотрашрна от х .юра.

•УИХРЕЩ 18 март. Вчера пред

като внесе су- 
Б. Н. Банка. От първи Продава се хъша в I уч 

улица „Кия- 
жеска- >к 372 около 425 
кв. метра. Споразумение: 
Д. Г. Батчиев при дървения 
склад на Горската-Банка.

.111-
го управление ще се извжрши 
изисканата ог закона проверка 
ц на неавонираните ще сс на
ложи глоба, равна на двойния 
размер от годишния абонамент
на вестника

Сжглаемо .Закона за рей 
ламите*, също до

Лривжршени са облаганията 
с данъка върху общия доход 
за 1921 г. • Варненското окр. 
финасово управление.Ж-Р пред.

Добршжаясяото население, което^астоя 
"РУ г- ** «• възстановят ж. пътните 
Връзии нзжду България и Роъъния. м-р 

нрж* делегация та много любезно 
"Ш****9 Щ* направи нужното за вжз- 

жма ежобщения та при гара Обо> 
?омц<| м бжлгарското пра- 

жена това вжзстаноаяаане.

1056—2-5

Вчера 15 т. м. е изгубен 
по патя от Народната банка 
до пристанището един кожен 
портфейл, съдържащ 300 ле , 
две лири турски и квитанции 
Ценни за изгубвана. Онзи кой 
го го е намерил да задържи 
сумите за себе си, а портфей
ла с разписките да ги 
в редакцията

В с. ГАЛАТА
се продават 2 къщя,
кладенец,
ло 2*/» декара лозе н овощни 
дървета в двора. Справка ре
дакцията.

края на 
март изтича и 6 месечната а- 
бонаментна

дам, плевник и око
такса за Пуснатите 

категория реклами и 
тия за театрите, кинематогра
фите и пр. Ония 
подмият абонамента'си' н не 
вне.аг предвидената

ог Ш
1022—5—10

които не Продават се 2 кжщидонесе
ог закона 

пусканите им рекла* 
с пред-

От САЩНЯ 
глоба от 1000 до

в ул. , Каблешков* при 
вхопа от .Нишка.“ Една
та масивна удобна за-две 
семейства, другата паянто 
ва. Двете с юда. Спора
зумение и редакцията.

789-5-10

УШството всред София. такса за 
ми ще бщдаг глобени 

, виденага ь чл- 21 
закон 
10800 лв.

в неделя 19 Т. н. 87, ч. 
вечерта в салона на офицере 
кото сж бра ние (военния клуб) 
извее)ния на 
лика г-няамцяйснм участък г. Банков врж-

____«• » *•*“. придружен от жена сн.
жертва на иондаестни убийциле

—!?.У«в)Я1 Ч *• дават иоиолко вистрела, 
цг доепо даа го аасогат а главата и той ъо- 
•дагемоо пад. ъъртаа на зеъвта.

^ следили своята жертва и
им бтдето и успели да

Малеева си план. Наредено е 
ЯЪЧМЧМММЧММ. .^ямредено е

варненската пуб- 
Св. Богданов, с учас

тието на г-ца Св. Вангелова и 
г. Драгомир Сакс.зариев, 
об щедостжпен

пмриш
чмю* Днес 16 март на 6’

обед в
5 ч. сл.

пжрквата .Св. Нико- 
кола* Негово благоговенстао 
свещеник Димнтр Годор.,в ще 
джржи сказка па

дава
популярен кон

церт с благотворителна, цел Го
рещо препоръчваме юя концерт 
на почитаемата публика, кжде 
го тя ще има да чуе красиво 
изпълнени художествени, а най 
вече бжлпарски песни.

ПРОШД СЕмногоин ге
ена та тема: „В свсгия 
Сказката ще бжде

град.“
Т^йца чКвиаяскя4' 

№ 7 срещу морската грв- 
Слравна камиеларжя-

"рндруже- 
номера ог данна с неколко 

ския и руския любителски хо
рове

нима
та

Б*ЛПрсМАЯ Народен Морски 
Сговор урежда иа 18 
морски тържества в Бургаз. 
За целта ще замине 
флотската музика от града ни. 
Ще има бал, томбола .Алегрн* 
и увеселения в морето

Д »о -Яялосардие“
ва своята си изказ

голема благодап- 
носу иа г.ците р. Гюлмезова 
Мякков. в. Етимова, Кацова! 
П ^*«ф*рск.. Николова и 
П. Ив. Попова,
ЖЖ> участяе в

т. х.
_ СОФИЯ, 16 март. Съобщават от 
Радомир, че онази вечер в с. Лобош 
неизвесгди разбойници успели да 
^3>т « общинското здание и след 

4А разбият касата и да 
Ш/|*№наг общинските суми възлизащи

Д-во „Нишите"
продава собствените си доза: 
едното в местиоста .Сотире' ат 
ЗУ* декара, американско 5 по- 

Пп олкчай ои гп дишно, другите две в местно
НО случай 25 годишния си ста .Манастир-, едното 10 ЯЬ 

юбилей, учителя при Девичес- Другото 4 декара. Справ
ката Гимназия — к. Тодоров к* ПР" председателката на Дру

жеството г-жа ПЬтаманСка.
1иа4-1-ц.

за там

конто вееха 
поднасянето 

гражданки Мартеници 
по случай народния обичай 
марг

*м вари.

1
с царска грамота по предегаI



I (
ЦЕНД 1 ла*;* 171 . .2
---------------- »■*

Г*и. «V- Варна, 18*март »22 год. Брой 807.
VВ2ЯРМ6НСК7Я !33

Еп©щя Отстжпвс се дпгенЕ
(жгжпм).

В иентжра на града с обстановка, удо
бен за кантори, представителства, обуща
ри. шиш.чи и тем подобни. Може да се 
отстжпи и само половината Дюгена си има 

69 маза. За справки: ул .Драгоман’ X* 25. 
@ 10}7*5-в

5 Е
1ГШШ1 тш*и Ь121. ЕЖЕДЯЕВЕП ИЯФОРМДаиОПЕЯ ВЕСТНИК (Само между 12’*- 2‘*ч. п. <>&►РШХШ Т!1в|Ш № аз.

Обяаясиая! по 150 лв. квадратен с.м.А ■ за една година 180 лед*;
за 6 месеца 100 лева; за 3 месеца 60 *еаа приставскя по I лтв иа дума

ПОЛОЖсЯНЕТО. Попче «етлт.ПАНАХИДА
По случай 3 месена от смжрта на милото ни дете Квпме п .Теигпг* Софи а.

Но повод статията на .Вар
ненска поша“ поместена в брой
803 ог 14 на.ома,

ГЕНОВЕВКА П. А. ПЕЙЧЕВА (Телеграфа м телефонни ежобщення)

СОФИЯ, 16 март. Генерал Врангел бил 
в Еделград. Сръбските вести ци сжобщават 
че той готвел

на 18 т. м — Сжбота 9 часа пр. пладне ще се 
служи панахида на гроба й.

Поканват се близки познати 
Ю67—1-1

от- рт т. Г- ООД ЯВ
ЛО осветлениетоглавне

ма Варна-, моля Ви г м ре
дакторе да поместите • близ
ките бройове настоящето ми.

Почитаемия аятор иа стати
ята г и електроинжявер В. Пет- 
ранов се е яагжрвмл по едяи 
много прост ивчип да обяом- 
ва на варненските гражданя— 
що е трансформатор я какао 
е неговото устройство * как 
би могло да се

нов-* а змия от 50 хиляди ду
ши, конто ь нзй-скоро време ще започне 

срещу съветите. Романското прави
телство му * оказвало всякакпо сждействие 
за да може да пренесе войските си кжм 
праницата й и кжм Попша. Ромжиското 
правителство е запитало Югославия и Че- 
хославия дали те ще подджржат Врангел 
и Ромжиия в случай че евентуално Русия 
иска да отнеме Бесар бия. Части от Враи- 
геловата войска са минала вече в Бесара
бия Генералите Петлюр Балахович м 
Врангел се споразумели да започнат едно
временно офанзива срещу Русия от Полша 
и Ромжиската граница. Фраицуски и ромжн- 
ски капиталисти били готови да подкрепят 
парично белата гвардия.

и роднини.
Семейство Пейчеви

воина

Оказион
Продава се 4 декара праздно курортно месго 

по шосето „Евксиноград* близко до града ори 
занего в лозята между най-добрите куротни

Споразумение и администрацията на вестника.

вли-
вили.

ютлдлт ае- 
ювите »згореди бобиим . . . 

Акм стагмята не 6я бил м-
пнелиПРОДАВАН на износна цена мал

ко употребен траткор 
с един плуг за обработ

ване иа градини и ловя, пригоден ва ярмо- 
мелиа, дарак, маслобойна, динамо и други. 
Склада вад митрополията-Варна.

то бих похвалил 
му да популяризира техничес- / 
ките уредя между сжграждл- 
няте см. вя жлжясг» 
кого ое «^ 
казали правдиви 
и е

10*>1 2-3 БЕЛГРАД, 15 м рт. Ромжнското прави
телство е решило да свиха под анамаиата 
два набора войници и ги изпрати в Бесара
бия, дето бо. шевиките са предиааииали 
сериовни бунтове

стрий ми а,-

Крайбрежна Жандармерийска Дружина в
ми. меганата от друга страна.

Луст. синОБЯВЛЕНИЕ № 722 то с
прегорените бобини, вра ИК

ПАРИМ, 14 март. 3 Армения днес гла
дува една трета от населението Сжщо гла
дува по-големата част в басейна иа р.Волга.

ПйР.пЖ, 14 март. Сжобщават от Ва
шингтон, че американската армия ще бжде 
намалена иа 50 хиляди войника.

БЕЛГРАД. 16 март. Сжобщават от Шмо
дра : революцията в Тирана проджлжава. 
Всички правителствени членове са забегиа- 
ли в Елбасан, с изключение иа Ахмед бей, 
който ежбирал елементите от иациоиалиата 
правителствена партия и организирал сжп- 
ротиаата. Кжрв.ви сражения са станали а 
улици.е и оЯолиостите на Тирана. Според 
едно нелотвжрдеио още ежобщение Тира
на бил в лламжци.

ПАРИЖ, 14 Март. Сжобщават от Иохаи- 
сбург: правителствените войски ваеха по- 
големата част от стачната област. Войските 
атакуват стачниците от областта Мерен- 
сбург.

ИИМ(

гр. Варна. 15-й Март 1922 гоя

Обявява се на интересующите се лица, че на 
27-й Март н. г. от 9 до 11 часа пред обед в Вар
ненското Окржжно Финансово Управление, ше се 
произведе тжрг по доброволно сжгласие (спазаря- 
ване) за доставката на Дружината 41ХХ). килограма 
мека железна поцинкувана телефонна жица в 3 
милиметра дианетжр по образеца.

Изплашаниего на жииита ше стане след дос
тавката и приемането от комисията.

За правоучастие в тжрга се иска 5% залог от 
предложената от конкурента цена, в банково удо
стоверение.

Разноските за публикуване настоящето еж за 
сметка на доставчика.
1069-1-1

щеспувеща * дццч а*
ваят п градят » В ептшт
па г Петраиоя се ууалоижяяа
■ подценява работата нзяхр*
ш-м от техяяв, тяхрае огро
мен наш ехгражданян пра ус
ловия заслужат ада саао ял

I. КОЙТО1СХИЯХ
| зихршя тая работа по дран-
те па г. Пеграаоя .вашяре-
тепихите да бхаса
еаекгротехяяк, * а 
ля Вий г-п Петрано. .. 
вхрху хоето хахрдяте т. 
голяма гелка.

Машинна техяяк Дамо Ми
хайлов оатомец ха

ОТ ДРУЖИНАТА. уяклхце пра флота, който ат
джлгк годхнн мно, о у 
работа като елехтротеахак тук 
(а работа е а > Америка) в

варненско Окржжно Трудово Бюро

ПАРИЖ, 16 март. Сжобщават от Рим: 
италианските в-ци ознародаит едно офици
ално с.„общение, което ежобщава, че пра* 
вителстьото свикв конференцията а Генуа 
на 10 април.

БУКУРЕЩ, 15 март. Депозиран е я ка
марата законопроекта относително ратифи
цирането иа договора, чрез който сжюзни- 
те сили признават приежединяааието иа Бе
сарабия кжм Ромжиия. 8-ците подчертават 
значението иа тази ратификация я иадвече- 
рието иа конференция та в Генуа, дето сж- 
ветнте ажаиамеряват да подложат иа ра
зискваме вжлросн, които Ромжиия я никой 
случай не би могла да приеме.

ПАРИЖ, 16 Март. Сжобщават от Рим: 
шефа иа сжветската тжргоасна делегация 
а Рида, В и ровени, вржчил в вжишиото м-во 
една нота, с която иска гаранции за лична
та безопасност иа членовете на бо! 
ката делегация иа конференция са.

ПАРИЖ, 6 март. В-к „Таи“ ежобщава. 
че Чичерми потвжрдил искаиието иа ежает- 
си-зто правителство, щото еж-етсиите ек-

с с аибра тесразвоен а пра-ОБЯВЛЕНИЕ № 1165
ктвческа подгоним •

гр. Варна, 15 март 1922 година. л«ст който
Обявява се на интересующи.е _ се, че ана 20 марг т. г. 

■ 9 чеса преди ал*дме в тжржнага ‘зала ма Вари Окржжно 
Финансово Управление ще се прои-неде тжр> по доброволно 

за доставката на зеленчукови семена, нужди н за 
енчукомта градина, а именно:

1. Аряаджик
2. Лук каОа (воден) семе
3. Зелено семе, марнополско
4. Картофи
5. Доматено семе ,
6. Лук еджр глави турфанда
7. Боб цукура
8. Боб райкен
9. Праз лук семе

10. Крастаьнци семе
11. Пипер сладжк семе
12. Пипер ратун камои
13. Пипер лют семе
14. Цвекло сухолко 
16. Сини домати 
16. Ряпа вимна

ници бяха ноал — Т*

тв ж
беха орел в ____
за чмтм врдвй умд А* *-г I. м •400 кгр.

К1 р.
кгр. 
кгр. 
кгр. 
кгр. 
кгр. 
кгр. 
кгр.

0000 кгр.
1 500 кгр 
1 500 кгр.

кгр. 
0 500 кгр. 
0 500 кгр. 
0*500 кгр. 

кгр.

4
4 ме дд намотава имащи ■

200 по тжш качен 
използува старата 
недвелга на

да м 
I. а са 

тай ва
2

ьоо
7

10
4 моето той — аатегда ма пух 

ДИМ диааотр мдмлщап
А>

А до колко е трудно да се 
намеря и сетя

;
на яа яукашя аямктжр йвао 
я Софт ядн я Цярвгряа са

-■

що не знае гоя, който яе е
Обща стайдост на хоето ще излезе на около 30,000 лв. 

Конкурентите д се пвит с образци. Зало 5»,. вхрху офери
рат стойност. Срока иа цялатв доставка е на 27 март т.-г. 
Доста ката ща стане франко магазина на бюрото.
1066-1 1

дарял.
Ес-ествеяо, « нзяхршетт 

работа, аа тв»т»ятгю яа
ОТ ДОМАКИНСТВОТО
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ХРОНИКАЛудия в Народното СхИпк.сперти трябя да присжтстяу<*«т в конферен
цията в Лондон В противен случай сжвет- 

откаже може би Снощи кжм полунош служащите в Нароеното 
Сжбкание били изненадани от силни крклии и 
шум пред главните входни врата на сжбранието. 
Полусжнни се зачуват задавящи звуии. маяши от 
вжн и изеднжж били стресн «ти от страшните гря- 
сжии на вратата и от силния шум на строшени 
стжкла. Служащите стават запалват лампите и ах 
оржжени се опжтват кжм входните врата Блжспа
нето на вратата проджлжавало сжс все по голяма 
ярост. Стигнали до предвечерието пред тех се ю- 
пречза силуета на сжвсем гал човек, който с мус
кулестия си ржче здраво хванал крилете на вход
ните врата и проджлжава да ги разтжрсва- Упла
шени служащите се спират за момент «пред това 
видение но се сжзземат и се приближават кжм 
вратата Голия човек ги забелезва и се сочейки 
кжм вжтрешноста: .Христос. Христос, там е той*! 
и последвали нови удари вжрху здравите стжкла

Ржиете му и гжрдите му били потжнали в кжр- 
ви. разранени от сЧуггените стжкла Служащите раз
брали. че това е луй чозек и му отварят «ратата 
Той се хвжрлил в 
обуздават. Уморен 
глас на умираюш шепнел: -Христос. Христос, он 
сюда приехал*!

От това служащите р; збрали че е руснак, по
несли го навжн той се отпуснал и гол паднал ма 
площада пред ежбранието След това пристига по
лицията. която го отнася в лудницата в Александ- 
розеката болница

смото правителство ще се 
от отиваме в Генуа. ■мду црвте Аспо 

ехмАТИНА, 15 март. Кабинета е окончател
но ежетавеи от г. Гунарис н днес ще поло
жат клетва.
Балтаджис, Теотоккс и Протопападакмс сл 
запазват сжщите портфейли.

БЕРЛИН, 15 март Сжобщааат от Лон
дон: г. Чемберлеи заявил в к <мар «та на об
щините, че според една телеграма от сж 
ветското правителство до римското, руска
та делегации на конференцията •> Генуа ще 
се сжетон от Лени ?, Чнчер >н, Красин, Л*т- 
вииов и други бопшевики

ПАРИЖ, 15 март. Журнал де деба об
народва една статия от йтииа по убийство
то иа Кавалкакис, директор иа в-к Елефте- 
рос Типос и казва, че след завржщанпто 
иа Крал Комстантииа била образувана така 
наречената организация „Силогос тон епи- 
сратон“. Правителството иа Гунарис окура
жавало тази организация, за да си осигури 
властд чрез терор. Тези организации убиха 
в Пелопоиез директора иа един провинциа
лен вестник, те нараниха тежко генерал 
Куидуриотмс и убиха директора иа един 
веиизелистки вестнии без да се узнаят 
авторите.

БЕРЛИН, 16 март. Сжобщааат от Моск
ва, че сжветското правителство е помоли
ло английското да джржи готов едни вое
нен параход, който ще от« есе от некое 
черноморско пристанище руската делегация 
за Генуа.

е■о а

Досегашните министри г. г. е

•ойгто е тргбало 
■» Р<т*

г е бях •
ла Ьие

Кигахе

все

И ■ ■В О-

м МС

СЖ*рд-оялдт
па. сг

С

ГОИ

им. те го посрещат и го 
папа чжрху паважа и с слаб ■ сх.и»

лая е.

яесгд аро! 
та .Ьс

Дяес *9 Я.СЩГСК
м в; о I. 
елша 25
сгршШл та ата „Бе

по мг жш-яа жвуят.

6-Й ПОГРАНИЧЕН СЕКТОР - ВАРНА

ОБЯВЛЕНИЕ № 893
Варна. 15 март 1922 година. ао дадената от; 

сал н
•кт та
то н 1М .1

ГЦм опш тя г смета ща

•— в
ПАРИЖ, 16 март. Сжобщааат от Рим: 

вследствие големите обещания от италиан
ското правителство, г. Джурати счел за 
свой джлг да се откаже от поста си граж
дански вомеидаит иа Фиуме.

Фашистите заплашват с предизвикване 
иа иови смутове, ако г. Джурати не се сжг- 
паси да управлява свободната джржааа 
Фиуме.

Обявява се на интересующиге се. че на едина
десетия ден от обявяването на настоящето в вест- •е мгста та

ник .Варненска Поиха‘г в Варн. Окр. Финансово 
Управление и Кеманцарското . и Козлуджанското 
Селско Общински Управления ще се произведе 
тжрг по доброволно сжгласие. за доставката на 
следните строителни материали необходими за по
стройки и ремонт на пограничните постове в 16, 17 
и 18 погранични участжци (Кеманларско. Козлуд- 
жанско и Климентовско).

1. Вар негасена около 6300 кгр. за около
2. Тухли около 3000 броя за около
3. Греди различни размери около 13 куб.

метра за около
4. Джски, летви и талпи различни раз

мери около 8 800 куб- м. за около 11440 лв.
5. Керемиди марсилски, около 2700 бр

за около

г «тяупрт аа
отеля

я ме

РИМ, 16 март. Според последните све- 
двиия от Трополитаиия вжзстачицмте снаб
дени с две орждия успели да разрушат ж. 
п. линия. Последни та позиция се е поджр- 
жала от морето от крайцера „Рома“. Ита
лия готвела да изпрати големи войскови 
части в Т рило питания.

ду Тжрпжжото 
болата* гд

я
5670 лв. 
2500 ле.

■по сл г
150СО лв. Мд да >дгмг житщт сре

ПАРИЖ, 14 Март. Едно сжобщение от 
Руга описва подробностите

мая зд у*<
по смутовете 

предизвикали в Харков поради големия глад. 
На 7 Март едно големо работническо ежб- 
раиие е гласувало резолюция, преписваща 
цената отговорност за гладната катастрофа 

ежветската васт. лервеиогвардойци- 
те извжршипи множество арести. На дру- 
гиядеи била обявена обща стачка от ра
ботниците организирани тжлли нападиали 
продоволствените складове и разграбили 
запасите.

94 зО лв. 
1000 лв. 
3600 лв.

6* дд знае че е 
борба. Бжтдрского дух-асмс 
гтог армия га яд ажркмгд гря 
бд да се < >*омгае от 
зд едмоогагр]

6. Капаци (керемиди) ок 200 бр. за ок.
7. Керемиди юбик.) ок 6000 бр. за около 

**8. Прозорци (дограма Ис‘каси около 8 25
кв. метра за около 

9. Стжкла около Н Ю кв.
3300 лв. 
670 лв'. 

2430 лв. 
3150 лв. 
7500 лв. 
600 гп в.

Човека оез атм. за около
10. Болтове и скоби. ок. 70 кгр за около
11. Гвоздеи разни, ок. 210 кгр за около
12. Камжни около 150 куб.
13. Пясжк около 3) куб. за около 

Допуша се‘доставката на

чкя за дд аряижмбге • тус 
1 инягд Сдхдра. в царството яд
лАммеге. • годечЯте я

м.. за около ви евроаейокя 
най после* геяй .яеяеп без вях"

■

СОФИЯ, 17 март Евреина Давид Атиас 
известния крадец иа петте милиона лева от 
Бжлгарската Тжрговска Баиил, който бе 
избегал изажи Ьжлгария, на лос лед лк е бил 
заловтд в Париж п момента, когато се явил 
л° работа в бжлгарската легация. Краде- 
Ц*т “*• изпратен в Бжлгария и пре-
Д*Двн м емдебнмте власти.

отделни предмети об
що за всичките участжци или за отделни 
ии. на. всички предмети за всичките участжци 
на всички предмети за един участжк 

Доставката

. която се им • театр 
Прошек тдли •еяер.

борса
участж-

I ИЛИ

КАМЬИО СКЛЮЧЕЛИ ЗДЕЛКИ
ь 1Ь Мирт 1Я2.’ т .на материалите ще сгане в с. Ке- 

манлар. с. Козлупжа и с. Климентово 
!1 от всичките

и то около 
около * в

Швейцария 
Нн>Иорк * . 
Лондон . 
Парих 
Италия 
Цлригрдд
Ромжння 
Гермдпкч 
Прага 
1**ещ 
Ь.-Пещд 
Белгия . 
Югославия 
Канада

2915-1 —материали в Кеманлар; 
Козлупжа и 11- в с Климентово 

Залог за

149 I ю
(»50- 655 

1.540- 1352 
770 - 772

■о при условията при които 
е работил и тона което 
прднил машинния техник Димо 
Мяхампов като я сжщото вре 
ме е дал нлзмо* носг по ско
ро дд се даде светлина нд за 
тжмнелигс квдртали е голяма 
адслугд. Т хникжт Д. Михай
лов е — „Лмцег . което еб
ан наново с памук жиците’ 
— по израза на г-н В. Петра
но*. иска нему се благодари 
н поощри, как то се следва, 
защото работата се вжрши не 
с сдам а с дела 

Ако имаме сдгр-ждлии хл

правоучастие в тжрга 10° о от стойно- 
всички предмети, 

ше става без дроби от сто- 
Други книжа могат да 
ден и час в Домакин-

ИТО ЦС"ЯГ ПО1НДМИЯ7л

дж^. нека ла бжлат 
при вж.чнаграждеииетч труда 
иа техника Дими Михайлов и

и тру-
е на- ста на отделния или на 

Малонаддаването
щедри ММ

тинни. Поемниге условия и 5590 56 20
ла се поощри в начинанието му 

Нск.1
259 - 264 — 

194- 196 
—1640 -1860

се видят всеки приежтетиен

ството на Сектора, а в деня на тжрга в —казани
те финансови и селски общински 

Изплащането стойноста 
не с платежна заповед 
тите от счетоводството

ние не си послужим с 
на Господин В Пегра 

нова. защото ще се чувствува 
сжщо Iжй неловко и бидон, 
ако се з-ш чие по сл.щвя нз- 
чин дд се

езика ; р луправления, 
на предметите ще ста-

след проверка на докумен- 
и Сметната Палата,

Спортен му6 А—яд- ■
ежбота 8‘.
салона ва

умаловажавя, под* 
ЦГ«ява и критикува и негоаа.а 
работа, катг електро инженер.

15. III. 1921 год. /

на име- « вечерта урежда а
то на доставчика. ч

Разноските по публикацията и други са за смет 
ка на доставчика. Документи не се изискват.

От Домакинството иа

тжрговското учялм- 
ще литсратурио муз кояцерт.

На царврадемга тжржжт -
се забелязаг гендешша т см'Мехчшк Люб. Юрданов.

Сектор*. дащ|с цените . брдшмагв.



V. и.
Варна, 19~ззарт 1922 год.IV- ЦЕНА 1 |)ЕВ Брой-аЬи

В2ЯРН6ИСК2Я
СЛУЧАЙ Зя ИЗПОЛЗУВАНЕ©Щй = ДЕТСКИ КОЛИЧКИа1 “I

от 1-адга Виенска спе олалиа фабрика м летски
«олички >ЕРН ЕЛЛО.
ВДСИЛ КОНДЕВ. ул. .Малка Преславска* М 20 
Модел по йзбор Количките конкурират ИЙПЖЛМО
европейските по елегантност, тлравина и

Ь И. ЕЖЕЯ1Е8ЕЯ ЯЯФОРНДОИОЯЕЯ ВЕСТНИК №»ш Ш‘Л Ь И. Поитете н ас се ши» «г 1т Миип1
■па ин година 1%) *м; | 
100 ме; и 3 месел* 60 лм

Ойятттятя% по I 50 де. и>
■ приставени по I лев на дум*

1ГС1

*ав

оложе:нието. Кокшта! нищил«!а «ями.Тшква (Телеграфни я тепе^онич сжобщеи»:я)

■>— СОФИЯ, 7 март. Днес след сбед Сту, 
дситите (от софийския университет събра
ни йа масово протестлц. ежбраии. а ауди
тория № 45 на университета. По общо 
шеиие изл.зохк да направят манифестация 
и» града в знак иа лрот ст срещу своево
лията иа м-р Омарчеяск . и намесата му а 
автономия 1а на университета. Обаче мани
фестантите още иа площ. „Алексаиджр I“ 
пред двореца беха посрещнати от конни 
и пеши стражари.

Началниците и приставите иа учкетжцм- 
те се олит.х.1 да разпржеиат манифестан
тите, като гк предупредиха, че манифеста
цията им нема да бжде помолена.

След това предупреждение полицията 
лристжпи ижм действие и с голи шашки и 
камшици стражарите разгониха манифес
тантите. ,

Има мнозина бити с иагайии други уда
рени и контузени с г ли саби.

От страна иа манифестантите се оиам 
упора, обаче бидохо разпржеиат*. Спад 
пжраата схматка с полицията повечето от 
студентите успеха да влемт в градската 
градина, дято наново се организираха м 
протест, а дру а едиа група успя тоже да 
Се организира пред народния театжр Из 
средата иа студентите се джржаяа протес- 
тациони < речи в градина-а и пред народ
ния театжр до зданието, в иоето се поме
щава комисията по репарациите бившата 
Дирекция и I С. Г. О. П.

Проджлжителиото ,,ура“ и „долу пра
вителството“! които изпязаха из средата иа 
стУДснчест«ото предизвикаха отново пети
цията, която този пжт, ажпреми големия 
ся брой. че можа да разлржеие даетя ежб- 
рания, устроени иа отярито от студентите. 
След и- успеха си, лолициага се задоеоли 
да обгради улиците около градината и оне
зи о- оло народни а театжр и министерския 
ежаят с силни иордоии от стража.

От 3 до б чата полицията заема очак
вателно положение, а през асичиото това 
време студлитите се изреждат едри по едии 
покачени по джрветата а градската гради
на и по стжлби-е иа народни* театжр да 
джржат протесгацноиии речи и честите ви
кове: „Позор! Долу правителството“! иоето 
погазва културата и просветата и отием. кои- 
ститу момите свободи на гражданите“! Те
зи ажзгласи долитаха от исичи* страни и* 
многолюдното ежбраиие, и членовете иа 
комисията ло репарациите наблюдаваха от 
прозорците иа зданието иа Геидович таз* 
акцзтя. Едв • ижм в часа п- истигра столич
ния |радоначалник, който биде посрещнат 
с дюдюкания и „долу“! Той помоли мани
фестантите да си отидат, те отиамха и на
стоятелно искаха да им се освободят ули
ците. за да направят своята манифестация.

Градоначапиикжт ся вид- принуден да 
отиде при м-ра иа ажтр. работи г Р. Дас
калов и да му дохладаа искането на сту- 
деичеството. Часа е шест. М-р Р. Даскалов 
пристига сам, придружен от гредомача пже
на. Гржмогласио „ура“! процепка ажздуха. 
когато се забелез*. че иде м-ра.

Миизктжржт даде заповед иа градена- 
чзлинка да ежобщи иа студа ччестаото, чб 
им се разрешава манифестация та я кордо
ните от стражари си разотидоха в своята 
участжци.

Студентите изреден* а редици по 4 ду

1.К1
ИЛ бжлг одрадидво д-ао. 
то беда обявели оояторко 
ч». ся г!{>едл»ялм смийте ас* 
ками: увелячемме ма 
ге шпага а идоволатедев 

с аап-МОМИЧЕ ро-

ра«»ер • саоп
ла мг* ма морвелте от друпима Ш.М. А

Сжобшава на г. г. тютюнопродав- , 
Ците и пущаните, че от днес пусна 
в продажба ЕКСТРА ЕКСТРА па- I 
янроси с коркови краища в ма

вгериииди г< ДЕраам.
■

О. страна мм д*| ■'■вимета
Ш> ^ КШ1ЛЯШТГ ш
чл .рами-п 
!*ОШ4

аа м

■ имуществою ма екшияштя
# 6? «платно .кче!иутт. приготвени от спа-
както е с чулият* 
адаарамииме аа у«

подбрани хармани. 1ге
ас мдетмие ма ореол01Ешн опит ще ви укри! I алт рлииестаама а
от дирекцмага беа прмчамя.да 
сг огнена аиамтто аа 1 в.

плражодл .Царкбпатаа от
Фсрдмяакд" Акасага. да саОказион отбере гимоажеи ежает, пойте 

учаегме оре трегер*-р втена 
МС ажлросяте аа
уоя
се от еш

■
•• 4 декара празлио курортно место 

сто „Евксиноград- близко до трап. при вли- 
■ лозата между най-добрите куропш види. 
аразумеиис в ааминис(рзиижа иа вее тика.

на нар
Прутюи да бжде тварте»
иа «тестото ов.

жебщение Сжветжт ара олрааодаото
д ао е приел да удовлетвори

а по отношение на г. Пру1
е «аявил. вс гой еим Вино Ди

мящо обща с илс.вс иждв кж* 
да д«метал от наше име и аа

служащ в маг

временно ял ри положение т
аярскамвта до амкгтяряяе 
кое дела уя -*т чвеген^црвмтер.

След това решевие аа СЖ- 
•ета ечипажмге ма праховете 
.Варна* а .Ьжлгараа" са аа-

|мл и и« поемаме мика-
1Т.

Ьлигмев 4 Абаджиев•V
Миазма .Ь- чвгг* **. Депа м *» 2

ДАВА СЕ
Сюрезумение I

1 мотор зжвжршенно 
здрав от 12 конски сили. 

I Работи с бензин или 
Илия Петров. Севсевмес 

071-1-3

• рейсове.

а. пияно
«• г*»в* АМА

>т м».иа износна цека мал
ко употребен трлткор 
< едии плуг за обрлбот- 

н лозя, пригоден за ярмо- 
спобойиа. дн амо и други, 
ммалвамта Яаоиа. -I *

щя 17. 107Д—I—I

Цжрио Настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № I
с- Хасжроапш 12 март 1922

март 1922 г- от 8—9 ч. пр. паадне ше се 
публичен тжрг с явна конкуренция за 

ижрмовната керемидарнииа при 
■реле от 1-й април 1922 г. по 1 й

година

«25
оиемка на предприятието вжз- 

жиляпи лева за целия наемен 
правоучастие в тжрга е

Чив^четкре

Т*™с•тенове 
Жриятз 
всиюш I
■ иа тарга са за слепи на г

II и 12

и произвеж
наемателя

настоятелство.



?±
I ТЛР* под

II след»«.ттг в И рч. — ,92|
• *и«тг , 

Р* — 265Л1 . де 
>1'’ Г*- — «.570 «
• V зя. ^ 774..и,о ,, 

*"* вД-чоо 
•ом» 7Ш1шл»м п

•«СТООТо
ис »с«« дл и. МСо _ 

ги а го
«аш най та на

•олучип аангговор.
а Раид а

в «и-
бждат

ПАРИЖ 16 Марг. Саарсд ввобшгям отМакк 
и • Говбовскзи суберааа нзбухмцзо садено 
сгзяме,’ Огрелите ма шеф* на 
лов (олсам борби сращу оо.аиГс»ншнятс «овени. 
Ми./ю . : иувнши бежанци от Царициисната и Са- , 
ракмекги губернии .е прмевепааааааи нам ажт- 
езаниишгге^

РИМ 10
не ерябсаш-грмшшт*

таинааагс Л**е-

иЯОДГОТМП4Я-

сд
^«***-^ М*Г-мм, првдимми» м ЮГО1

Швеш,рая
Ню-Аорк ЧЗДС

647 —гопм-
Лрядоп
Париж
Игала»
Цвряград

ЛОНДОН 16 Нарг Вссшиник прмпмемт го- 
значение »4а огка>.1 ма консерва 1ивмлд п*р~ 

ти^ и глас ум сдж> прг.1 кпьемне и нгрнос I на 
Л А-фш. Том е един нов удар нанесен ма кол

ел у ч огмосло осгав- 
н.1 Я Жорж. корто имал намерен ле да 

тегли м ун./авн»гмм^1; *с имга сл*л влизаме 
ма ИрддМнПким иго**-

13.14
75» - 
"7 50 : кмо

оЛ%* мк-
юА

Гарант*
Пр»п
Виена 
Б -Пеша 
Белпм 
Ю<>хявжп 
Идвала

л****и»14 и се огбелства мое
■114

**
:»2се от 

в смла Н*

ПАРИЖ 17 март. Сжобщит от Помдом:
^тв <е

Поря Д грби откамл щш е (ап|1 
<*»етлемк а градо* <
и Шумен,

(1АУЕН. 17 Нарт М«жд> Цариград Амг^ра
го «мимо саиласн? мфчу ближе го по- 

шпттш) отиващо ма цедомупмл ту ри ми
прртфайпа м Индиясе н

РИМ 16 март Бтт. пжпиойощам м-р 
предаде днес ма мра гм акредл 
писма.

птит ге смТопено уш ге от II1
ЦАРИГРАД. Т7 март Смобщамт от Ам- 

горе: «поред
Помдом джр __________
те работи е ммеил а камарите, ме А мг мия

лреши, ме се ожонвржвим да 
, обеме ме е екскурзии до Тлрио») а ;ф ям от.•тмоткктп, аао «е постигне с ШСИСЕТ*Р'•«•'.МРено ..................... топим да

олн-т по т /«ма прогма- нмтаравн ■ Имдия и ма мтож. гарени и «арайски*•-нмг юто ешпт—ив и Д* «е разреши по-аморо 
ррое. Мирният договор трибма 

да «в подпиши а Цариград.

машинопис и с крва 
черк. за каниеларо

гШШЙИН..|*> Март I. фци С/чсои 1 ц...
т Д.р Ьартмаи л>1«мн уважа и Пар а. на- 

з* и «мина; црс» ноиаса*** «о 
,‘Ме нммнм кур. «и и^ввн. м нм 

«каро «ермдм ир.мьвакм) и «п--**»*•»*- 
>мв«г ш лт дедоаам пушпнк лффмди 

м>ог т» 3( мидм ,.,, ил?и-

ДОМК !в_«брт Бмс Там смет.;, ме Ю-
ммюаии

вжв Варно ори 4
рията на

1|.*д.
Еарвйск
«АЙ-1-4аРВЛИКА ераща. в —леля 

«еяергз Шуиенпя н Шу. 
ме«жяте .егйояе е. сябарлг
яз Шуато/ ерешт » Юяяш-

с в В

КжщяДа-»Прягаемашмо сж»««ияе се
•• утре, иеаедя я 10'н ц 

в М-..1 .Сжедвисивс* ог са-
а. адяомтвге и садввтс^ Общвмсюгтс месарска

•Мм. ллон гц>>гик чх*«гинат.У 
у|»Г»«В4ем*е срещу 
врввовАДиег.т

и ле%е(дт,н- авсегма! 
жилищна комисия 
3 чл семейство Нв' 
бжр Споразупение | 
цията за К.

Гатиио I ?
А ^ " »"•Оарсяи дюкяни яз М того се

|П
------ Правитвпс. »р, ие еиошо-

4|ВМ л Тцрцпв имат отбраните 
— хдраптер и пв дою-

- ___ _ •* мраицзяп не е бил «илючеи
•АИ*Мрб <аа Ам.яиа Турция жвл ,е 
«Д—дра т е гшкциица г.. и Аиг .ин

просвемм. 
мгадраж- и<1 умпгрсягем Варненско Училищно Настоятел!

По правописа. В мячем ф с Обявлениерашиого .)4Ссд»н*г и ммараг4 
сс ирис (Цивилвика ла ораи.. 
ояс1М1а рсф»фма в ск-дммя дух:
41 ПИИСТ 1СН

ЛОНДОН, 36 март. Египетския су Оди
«е,ЩНЮЖ*гпа<.< за крал. Спор д ат- «е 241н праяоовса ма

САдрсисимдч кипжовен 6лшг>р 
сви език се ирдви следнятл про-
мена

• 17доброи от камара- 
'■•"Й1Т СТ 1ВЛ свободи «• 
има Амрта гп 

Аем да си илдиачааа
а Нуж6:*иа и да

народите^ П*иаио^р *йГще

гр. Варна, 17 март 1922 год. 
Обявява се на интересующите ( 

на 29 март т г. 9.*1аса преди пладне 
Варненското Окръжно Финансово 
равление ще се произведат за вт 
п*т след следните тжрюве с явна 
куренция: ,

1 Доставка на 90 комплекта Д

Мв-
нрапетво.
—I Д«И1ЛО-

букВМТО Ъ Н Ь С- ЯЛ.
хь.т.рл«т от 6алг*?с>Цтд албу- 

В с.юмягвгелмия 
ГДдго.1 СЖ '>укаа I з м 
жеим с а. буммга

*а и еамк
СГ 14-

нарсикАде 
« икенява с е Предвижда: 
се следим ге ниимтедми санкции
«*едн нничи

ПМВИЖ. 16 АЦЬ. (Сл.ИЧЦЗв.гт „т ! .1Я!ИИГТ/И, 
р-яяние е «,«•„. с,.'

штнж к ПЩ1Т. гч< .л
1(апуа.

оери^ти /ески син- 
Сгдркя пра 

«опие се симрят ог 1 ло Л »е. 
сеии Яжржзмяте езужнтелп 
които ек служзт 
прдеопис. нлн

сдим^ написани са.

за йодните ученици при учизжщатв с* 
близителна стойнос 43200 лела.

2. доставка на 120 метра шаечен п 
за джакети за бедните ученицки 1 
сжцщте училища с приблизителна ^ 
ност 16560 лева.

Залог 100»

еже Сирия
х*>д на> Д*Мг

|ЦШЖ \Х7 март. Смоощ 1ДЯРЛГМНЯ н 4р ндонедни п..от Ри л :_ яШ»Т
тммгрямй от Дурацо егдрия прд юме 

от служба. Частните
Се уволнява гвждтам-

_____Тпрана Прави т влета*.
<*• Двоим Дурацо.

лица уП
рдвнгелмте на пенагниадте нли
издателствата, конто бяха м. 
печатали кмнги, брошури 
леча гни произдеденнн На стар 
оранопис се накамаг с глоба
от й до 20

<9
‘

в банково удостовер1 
Конкурентите требва да се ежоб 

ва1 напжлно с закона за бюджЕ1-3’ 
четносга и 

Тжржните

Тбвирт. в парлимацтрипте 
•дпо чватуатм «н- 

■^псвятп— рмиотвяшат» 
Даяяоиразн- 

**во|*о про вита отповио

и лр.

хиляди лена
предпрянтиита.

книжа са на рвзположеМ 
на интересующите се всеки присжств 

настоятелството, а в деня на 
окржжното финансово управление. ^ 

юг;-!, От НАСТОЯТЕЛСТВО1

Печатно го произведение се 
конфискува, а веч.тшщата се 
затваря от 1 до 3

Д вирт. Сжобщвавт от Нокви* • месеш.
правоиис се вжвежда 

гот., а мак 
ваза телим ге наредби от обна- 
родваието на мдегбшщпя здкон

Мфг:

ЯН
Новвя 

от 1 юамй 1931
Ден В
В«■ опери-


