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СЛУЧАЙ

ДЕТСКИ КОЛИЧКИ
ОТ !-авта Вме>«-*Ч
>-Ояим ти -ГЕРн Е.'1 ПО.
ВАСИЛ КОНДЕг . ул _Млях» Пришием' Ня Ж).

еароп»йоп*т* по еле» мтмхт. м

Усетете я щс се твеите.с ?«г* ’ ?

Граждани повиннчари! ПОЛОЖЕНИЕТО. Маднюш умщ- ши гадш.поюуявйте е/тучв» вв отбиете пжгнага си повин- 
при най ияюени условия Отнесете се по Бюро 

яугв* — кржчня .влрпяр". срещу общината 1\3

(Телеграфни и телефони» ежобщемчв)
Таклаа аараеясеата сбицкаа 

орабещвя. Сега арш ллстялл 
не на сезона мае кокаве да 
обжрч-м вчамаимего иа ^бщм 
■«ря е кжш гех. вйщого тово 
са близо 1000 декара рввра- 
ботема площ. иопто може ра
ционално да се използува.

Варненското граждаастао ч«- 
ка еаген зелепчук

)а градмявге общината аа 
яараа «аса средства Салбда гш 
с «одери кладелам в ревер- 
ауар Достлва трайтор Раао- 
ра се едва площ блвзо 
2009 декара от ««|.» 
аи.чягл пие днес е гедаа ш 
зел-амукова култура Всачка 
гмв средства ве 
ма кал ас

На асякжде другаде 
ивего 11

СОФИЯ, 19 март. От еди а седмица насам 
вследствие вдигаме иа це-пурата и 
военното ту^пожеиие софийските граждани 
преживяват един твжрде интензивен пот
та не сми жив л От 2 3 дни насам ежедие-
•ио стават манифестации с политически ха- 
раитар, манто бе и ачералиия дай, иомто 
вжзобиовяват наночо борбите, иомто София 
помии само прав 190 7 1908 год. при ос
виркването иа Цар Фердинанд и при пада
нето иа Пгтмоаия кабинет.

За диес 19 тото в София тоже са орга
низирани две големи публични протеста 
цмонии ежбраиия, които по всичко изглеж
да, ще се прввжркат ма манифестации. Ед
ното ежбраиие ще се сжетон в градското 
кааиио, устроено от гражданския комитет 
а защита иа инвалидите от войната 
големи трмжм искат от правителството за 

I |Яащяат1ИЩ11 герои. Другото ежбра- 
мме ще се* жетон в ..Свободния театжр“ по 
униаарснЦтсмия вжпрос, иа което ще гово
рят граждани от различим партии.

Правителството от 2 3 дим насам чув
ствува, че ципата опозиция, подкрепяна от 
гражданството и студеичестаото се оргаии- 

Г аа борба чисто политическа против 
правителството. Вестниците нанасят с циф- 
реим данни афер-тс за пзлучнмте ат Ду- 
паримова с чак Пари от една Швейцарска 
банка иа сума 247 хиляди лева и други още

йсшщш дюген
(ДгжяанК^

I иенгжрл л& града с обстаиоЬац. уио- 
бан за ментори, представителства ооуша- 

. шивачи и тен подобни Може да се 
отстяпи и саио половината Платена си ина 

. За справки: уд .Драгоман Нч 2 ■ 
(Само иеасау 12'» ?’} ч п об ).

!Н]
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^ шн I от штш нш Л
Вя 1-мЛшг.и. 1ШШкю мин. пити.
Вв- СМЯ у! |м 1 - Км» ЯНИ. }я. Цянгуцюв 21

осявали» вт

миюА соимеяслаие 1таиама 
«В» ««.«ЯМ - Наш «пиЛИШ

А».... Цдваг.вд, яоидом,

а матпо-

т<

кжм пр «ммасхаото. Обмас-
ля: се всеажлмоасиа сгупдиска 
плачове и ее
кякво ярааам * Омове
ИМГТО СМ
стремеж е аа гв 
милото бвов 
ви те

Иве

1Т Ьки СяаспШе \\Ш
ГгВ« ■

яаимааа опс
, ек ГО I

1ЯЯЯ И 4МГГЯ !«и
ср«ш> Баагя) »• .

иосгя „Ори -мвр* 1143 м «ми 1ямм«ш
" чу» '-янд много чвмовем * м изтегле н от свата иа м-р 

председателя нар. представител Бояджиев.
Всичко това предизвика вчера прие ра

змекването по правописната реформа оже
сточени дебати я народното ежбраиие. И 
правописната реформа и тя влиза в ония 
повдигнати вжпроси, които не дават покой 
иа правителството, а цялата опозиция в 
столицата ги изнася като обществени и пре
дизвиква по този начин участието ма це
лия народ.

Правителствените хора, реел. министри
те, показват, че ие ги тревожат тия ежби* 
тия и заявяват, че това изкуствено се прав*, 
за дл се овреди правителството, което би-

• .ПеАиердввв* около 160 
декара. Том са рааребогеаате 
общински градим. С ежеедег- 
во аа тех а . Орта еашр* 
еячи плот «г 102 везира год
на. то ггапотякя до сега. 
> {емзло.му 
■ага площ от 
декара, конто пк*р а песан- 
лам все мояе да с< прагомл 

,м азвссгаа коатура Годм м 
членчукоаа култура е така 
САЩ ) и площта от около 150

а* ккедитот! СМЕТКИ в.» спора«г««явг 
НА СПЕСТОВНИ РСНИЖлИ с В*/, гоаямя* пш 
“ -------- сауяВс--------------- ------------ -

• мм п Триа «1у»«
II Ятаяа* 

Иа аиаваааатаа.
е а иоаорааоаа- 
.Орта аавр 4>7мжФФФФжалФФФФФФФФФФФФФ

ЕДИНСТВЕН СЛУЧАЙ
♦
♦
♦вити тип детски дрешки :
♦ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИЕНСКИ МАЙСТОР 

ианарлле в магазините Калоянов Ташйолу. Ма ж 
Пана гал*. .Пазар Паруш*. Бячмроа А Син и X 

►Бахар Добруджа* Дрешките са илработени от най 
юброкачестаеии платове, и по случай светлите велик 
Яневи ирахямиии са лусиатн иа безкон-уремтии цени.

!■ поржчлаг Г. А. Чалжков. ул .Добричска’ 39 Варна

ИаПОП38АЙТЕ СЛУЧАЯ
ИНО ♦ .=•

декара а «естаоста .Мяксуда*. 
Всичкопо все така силно, както в пжрвия ден иа 

подмаие власта.
М-р Омарчевсии снощи заяви в камара

та, че вжпроса за правописната ргформа 
след като се прие на пжрво четене щял да 
го предаде иа разрешение от комисията, 
като тя от своя страна покани представи
телите от академията ни нашите д л се из- 
кажа»т по тази реформа.

Днес обществото е изненадано от още 
едни факт. изнесен в в-к „Несааисимост“ 
по атентата в ..Одеон“. Всички в-ци нано
во се вржщат на тази случка и п ре печат- 
ват сжобщ«иието иа ..Независимост“ като 
чакат да чуят отговора.

Дмес ,,Н- зависимост“ печата втори до
кумент, по атентата в Одеон. В него се из
нася, че автор иа атентата бил Димитр Р 
Патамански, който заявил пред ром. поли
ция, която го бе арестувала, като атента
тор, в сената, че тон е извжршнл атентата

не. гдад площ. без
от 497разоравата аеса< 

пекара — 1427 декара «Таза 
площ к< е бутаат* А аро- 

Всека во§ дея е 
загубен ден Длбрка сгоеаавн 
не чака да го подсещат. 1р«б- 
га бжрзо и методично да се

I легта иде

♦
♦

пипа. Още ме е кжсао Но 
без много фааософаа м сис
темата Коя система да се
обгжрие ме е време сега 
се спори В помощ,

Фабрика за Мвбепи и Постройки

КШЙДИ7И0 ДИЯПШИ „ЯВОР' бих
ме препоржаали

•семдкав
*юф,»«. сто дом ■ ор 

саещажаеа отдел и постройчи като: 
ПР080ПЩ. ВРАТИ И ПР ♦ 

Всмано се изработва с машини.
Ам««

янж. грапозарии ческага сасгема, под комаада- 
га ма об|?*_• ги. заахото вре- 

А утре садямето ие чака 
като се посее могат да 
мислят начини 
се плашим, че комунистически 
бал ираацапа в гадно байо

I ве
Не требва да

. *

ЧОВЕКА БЕЗ ИМЕ
пят 3-та серия. — Императора на Сахара.

Кипо-Тевтжр Про-мек Начало 7'. я в", чтея ■•черта.



•4_г
ПЯРИЖ, № март. Сжобщават от Лоидож 

не остамата ма Л. Жорж се снета като не 
избежна от всичнм в ци.

Предлагани* лост за управление на Ин 
дия е Влизам от Дерби Лорд.

СОФИЯ, 18 март. Според едно московско {{ДШЦ
сжобщение получено чрез Париж панрусния ™------
изпжпнитепен комитет решин, щото сжвет 
ското правителство да не участвува в кон
ференцията в Генуа, ако от него се иска 
да признае руските заджпжеиия.

•о*.

Д-во .Диосжрие-/ ма «.мутрата, квйто по-и,в О
Длмдно с другаря си разбойник Стопи си отпемат

продава собетппщтг са
гна, която тежала около 4 кгр. и приличала

____________ То аяеаяи лре» един прозорец
а зимнина, поставили бомбата, иавиитилки, 
и ся яд ту* отишли в едиа сладкарница, ва 

1Т резултата. След експло- 
иа самото моето, дето

“"«0 5 а
дишяо, хругахе ш ■ 
см .Мпазстар*. едво-„ |п" 
пр другото 4-дпчп, с »
м прз Пр»дс«»1».1<1т, „ |Г~
жгегвото г ж< ГЪ :.««нси^Т 

- '*>*-г
д» чакат к

'винта те о 
стекли ведно с всички до вдигане на жерт
вите. След атентата останали иа свобода 
о!ця 3 седмици, след иоето били арестува
ни в Соф. затвор, отдото Патамаиски ус- 
пеаа де набега като отива а Ромжииа, км-

засегната р
_ .____ «Рсх3 чл семейство. Наен ар
бжр Спорату)
иията за К.

жилищна комисиа
дето а бия заловен и арестувай.

СОФИЯ, 19 март. Сжобщават от Гю- 1-1
ммрджииа, че положението иа бжлгарите 

да бжде влошено ьжлгари шяа клпас* ала
__________ пеюш бал
гарски и еврейски ежил 
машинопис и с кресна п»

продлшжа
и турчи се напращат иа заточение край мо
рето. В Мароия стотици бжлГари и турци 
оплакват своето нещастие.

Онржжиите управители устройват пов
семестни митинги и вземат резолюции за 
приежедииаваие иа Траиия кжм Гжрция.

Турците и бжлгарите се карат насила 
да подписват петиции до великите сили а 
духа иа тези резолюции. Гржциите власти 
са установили, че прочутия турски револю
ционер Фуад Бей се намира я Окчиларсно. 
Гржцкото правителство обещава ЮО кил. 
драхми иа този. който гоубие, или заловя.

хроникал
бота и инкасатор Справи 
в* е Варна при каниела 
рията^е Еарейск община

(Пг?—5 а

Цалраам В «чЛшч»« >ч>"* го се искаме по кечемка вре* 
•мра се през счупения дяии 
•лазя • алеяцмята> разгжршу 
ил добре и взел дреб « паря 
около 600-700 лева яааждиил 
си джобовете с цигари я обра 
т*о по сжшия алт си излезел 
от места/- саяджка и ся утишед

па нескика ия е допусна; а ед 
ял грешка а апрафялето за
прогестацаоянотв ежбрамив на
айрвевския комитет яа ежим 
на бжагзронте адвокати като 
е вметната и думата САДИ* 
югате се мае от асички че 
днешното прогеетациоиио сж 
браняе е дело иа адаомагсаша 
ежил. какго е афиширано.

АДЛЕР е латинскк
шрифт употребямнз ад 
продава. Справка 10П1

1М4М.ГабрЛо*
ППРИЖ, 16 март. Сжобранието иа сжюз- 

ните м-ри на вжмкашните работи за разре
шаване на бпизко източния вжпрое е опре- 
депеио на 22 март.

БЕРЛИН, 17 март 1ук пристигна 
- члейди на болшевишката партия Бу- 

хврин. директор на московския вест
ник .Правда*.

БЕЛГРАД, 18 март. Вследствие конфис
куване от страна иа гржциите власти ита- 

е параходи ..Умбрин“ и „Абация“ 
"••жи гржциите териториални води, итал.

еи м-р а Атина направил еиер- 
тичии постжлки пред гржцкото правител
ство. В-ците подчертават сериозиоста па 
този ннцедеит изкакват увереиоста, че Ита- 

ще получи пжпио удовлетворете.

ПАРИЖ, 17 марг. Сжобщават от 
Белград: Тук се носи упорит слух, 
че между Фиумск авантюристи 
и бжлгари, черногорци и албанци, 
то щели да образуват чети за да бж 
дат изпратени през Албания в Маке
дония за повдигане на вжзстания

Човека бея име За
ПРОДАВА СЕ дюг«всерия се ли и последен пжт

Итам вечер а кмяо прошек
Снощи • 10 ч. вечерта п. Едни филе с . всемяриа яаве-

до коляриажата .Сила* СаФ 
дяваие с довуиеит и!ип А 
Н*ДМ

стпост, който требва от всекипол. ежа произнесе приежда 
по делото К. Раяков, 
оежяиа ля 3 н 
строг гжмяичен затвор, лвш€^ 
ял зд вянагя от граждански и 
политическа права и да 
дати ма ддржавата 6 миярда 
в 645 милиона лева

да се види.
год. Сим Даес, недели. 3 ча 

са под обед. в салона .Цер
«овей Дои* Двдвои Ив Ввй 
им. гмшм. учител, ме гемре 
«а тава. Безсажргите на ду
шата. Схикптх пг ср пред- 
шгстаки от духоаек .опцгрт. 
Вход свободен м безплатен 
Капят се всички

ПРОДАВА СЕ1
3 лтиара 
ви ожрвета в иестносг 
,Рупи*. Справка ул -А 
тен тека X» 1.

с фрук*
И

Лесждага по делото на Ве
ли Неделизп м др. по чд. 4 
Сжда оправда В. Недедков, На- 
фталв Юсуфов. Сг Димов, и 
Ат. Чернев по чл. 4

В. Неделков оса яда иа 2 
месеца чатшор ад нарушение 
С. Г. О. (I. като иу се зачи
та предварителния затвор, а 
Ст. Ликов оежди ма 3 год. и 
половина строи тя миячен зет 
вор и лишене от гражд. и по 
лмтически права за 4 год. яо 
обшия наказателен закон като

ПА ПРОДАВА СЕЧетете сл. .Дечерии
Час ом“ брой 1.

Сиещи кжм 9 часа бкде
прочетена от Военно Под<аия 
.Сжд вриеждага по делото яа 
В. Неделков и др

Слеред нови* закон освов 
ниа капитал на Бжлг Народна 
Банка е определен 200 ми 
лиова лева.

еореице • иентжрв на
село Дншпуяк — Варие* 
ско с едни мамжк Спре» 
ка Д. Димитров ул. . Ме
рне Луиза 9, Варна.

имало
кои- ВАРку се „чига предппрпт. прест.

С*д* препраща делото ид о- От 1. XII. 1921 де 28 II 
к рдпшия сжд по подсжхамост. 1922 Г а града па е акмо 
Грдждаиския пек отпжрлп. 5 лболепкйп ог коремен ткф 

от конто едт скжрт слука*. 
Отложен а м зо

Пжрвока^естваиа Даг
ивиска бела вар прокт 
важпа и аоставз Техниче
ското Строително Бюро 6р 
I Стоянови — инженер» 
Сведение в бюрото ул. Ма 
кепонска 30 - Варна к» (-

ПДРИЖ, 17 март. Сжобщаваг от Чикаго 
ч< р последните дни там е избухнал в един 
■ кварталите на града прамаден пожар. По- 
жаржт бжрзо обхванал целия квартал 
чки усилия на пожарникарите били напраз
ни. Кварталжт изгорял

Загубите вжзпизат на 40 
лари, или 6 милиарда бжлгарски

и Пт“.~г.й.*^:.е:."1“гл:;:.“г. . гг,-,г.“т. - ■—-л-ч»:
От намерените

Интересна деаоистрацан
Лесовжда г-« П Гувсв ще 

пбоизвеяе утре понеделник в 
3 часа сл. обед интересна де
монстрация с джрво секачка. 
Ще се отсекжт и разгрупят о 
коло 20 30 от 
лвге 
казармите.

Вчера негата ееетнааа ни *»
под печат нашия човек ни сж- 
общи че аПаш влезжл в аге
нцията на вестниците и е из 
вжршнл кражба от отделение 
то яа тютюн.

г. и. по
следния срок за отбиваше лич
на га ■ коларска пжгна тегоба 
за 1920 г. в града мк

И ВСИ

КРМЧМАРИподуй зсжхиа- 
джрвега от алеата прнЦЯЛ.

милиона до- 
лева.

Преди да си купите кино посетете
КООПЕНАЦИЯ .ГАМЗА*

йа улица „Бенкоаска“ .Че 19. 
в зданието на Стойчо Муховски. там ш* 
намерите чйсти натурални бели и червеня 

вина и гроздов! ракии на >Р=!Ш§
Всичко див да се аерва, че 1800 руски
:п*Го.7.:ГН'"“ “ Дфрнка през 1921 гв*1 *■ вили болшваишки агенти.

подчертава особено

най-намосми цени цДвчГ«АК Е ИЗВЪРШЕНА КРА
ЖБАТА.

Н. 17 т. м. рано вечерта 
НАвезе буря която през нощ* 
се усили повече тжкмо вреие 
за апаша. До 1 Оказион

Продава се 4 докара праздно курорти© иосго 
по шосето „Евксиноград* близко яо града "Р"

: ^ между най-добрите куротм*
Споразумение в адмиинстрашипв пш

часа сл. полу
нощ агенцията беВ-и Дейлм Мейл отворена за 
приемане новини от София зв 
в Вар. Поща“ затваря 
иията а ‘това 
**но от апаша 
чаша хвжрля един 
шава

заието ■ лозятасе агеи 
вероятно е сле-иачалото. Повтаряме, шир; ка

та маса пека евтин зеленчук. 
Повесете 49_ ■ 
дадсте евгнн зеленчук без да
макариавате средствата на об
шината.

след което а-ПИЯНО 4 и ип а., и. п„ ДЯОЩеИЖ*ПРОДАВА СЕ авг.....^
нафта. Споразумение Или* Петров. Спп-се*^ 
хан -Черив-Море-. 1671-П

вие може да камжк стру 
едиа от 

втори ка- 
ажклото ту

ря един голей санджк и по не-

ча половина 
джамовете хвжрля 
“жк дотрушава

I



Варна, 21 ма,зт'1822 год.Го*. IV ЦЕНА 1 ЛЕВ БроА ЯМ.

|дц НРГ^рЙиШУИйЙ

ШПИ ШЛШ1КВМ
варненскапоща ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИЕНСКИ МАЙСТОР 

ше намерите в чагажнм?^ Калоянов-Ташйояу. Мж- 
газин .Папагал*. .Пазар Паруш*. Бжчаарст А Син и 
.Базар Добруджа“ Дрешюгге са изработени от май- 
яоброкачесгаени платове, и по случай светлите 
аенсии гтраздмицн са пуснати иа безиоимураитии цени.
^ поржчки: Г. А. ЧалжибЦул. .Добраочсиа* 39 Варна.

ЗвАЙТЕ СЛУЧАЯ

!

;

ЕЖЕДНЕВЕН ИВаОРНЙОИОНЕ! ВЕСТНИК
Пю .МЛЯ . • 
в 60 -.сия ,г- — -в|

Ршш доя Ь 221В11ВВ ТИМ I И.
ИЗПОЛ06яЯЯвМИЛ| ПО 1 -Ло

пмвгтакки оа 1 лев нл хума
к> ддряк-м СМ

м 6 тесай 100 леш: зя I месеца НИО-А -4
«♦♦♦♦♦♦♦♦Ж614ФООФФФФФФФО

След то«а б,иде устроена манифестации 
от иивалидите-от конното покрай двореца, 
ул „Цар Освободител" до Народното ежв- 
ракие, дето адвокат* т Табаков говори н 
изтжкиа големите зхлуги иа инвалидите 
спряжо джржааатл, от която поиска ло
го леми грижи за тези нещастници герои, 
като им се осигури едни по сносен живот, 
като им се разширят привилегиите сжглас- 
ио закона.

Той изтжкиа и под ерта, че вжпроежт 
за инвалидите ие тряба да се изоставя от 
правителството неразрешен, защото този 
вжпрос може да докара най-големата вре
да иа страната.

Маииф стантите удобриха речта иа г и 
Табакова с бурии рж кол леска низ, след кое
то по сжщии лжт отидоха до ул. „Мария 
Луиза", отдето си разотидоха мирно и тихо

Бездомш ври КметаРЕДгЬН СЛУЧАЙ
й Ь-И-ПА С ЯВЯ л,»я г-я. КметаПо реди ликвипяция разпродава се целд галерия от

60 картини - репродукции иа платно
с разкошни рамки на много низки цени. 

Особено важно за любители хотели и кантори!
. Споразумение Книжарница .Образование“

осслозпоаоиааа

V. едва 40 члена делугаовя. от
кооперация Бгздомхжю. коя го
достойно изразя искането ва
поело дните,

1—2 кс» срамната с нотариален акт 
*а честата ви отвуаетн от о 
бщияага сжгласао п<~<

с

«е №62 от 1Й21 год.
Деоугацаята сбусиовя яо е-Фабрика ва Мебели и Постройки

КОНДШШО ДРУЖЕСТВО „ЯВОР да>. В1Й бссяорен начин—убе
ждаващ всека 
по гормаге мета 
че нзасюзяибто I

изработва всекаквя спалня, трапезарии
те имат ас-бюфети столове в пр

араао. да 6ж 
дат снабдени с иотараавси акт.Iспециален отдел за постройки като;

♦ ПРОЗОРЦИ. ВРАТИ И ПР ♦ 
Всичко се изработва с машини.

■ аяявар Варяа. «.

Ма отлично иотивярвявте а

1яд Легия1024 та. Кмета <. гговори огрвцате-
СОФИЯ 20 март. Вчера в 10 , часа се 

откри големото протостациоиио ежбраиие 
в „Свободен театжр", иа което говориха 
професорите Мишайнов, Негенцое, Михал- 
чеа. От страи ■ на запасното офицерство 
имаше представител, то ме маше предста
вител иа инженерното д-ао, иа подофицер
ското н иа останалите културни корпора
ции и общества.

На сжбр*иието лриежтетвуваха ловена 
от б хиляди души. Театжржт бе претжп- 
кан от народ. Целия двор и улицата пред 
театжра гжмжеха от народ. След прочита
ме иа резолюцията, протест срещу посега
телството ма прааигплетаото против авто
номията иа университета, вжрху правото 
да пишеш и четеш свободно и срещу дра
коновските

Лео. лжпю от своя сгрява и.
гс шяртяаш

Граждани, повиничари! да янгажярва 
своя заместиш. Сага 
д-»о Бе <д(оиивк да 
иото пряса^твце ва I 
да колко е порасло в

гоя вжпрос

ИЬолзувайте случая да отбиете пжтната си повин- 
Йфт при ней-износни условия. Отнесете се до Бюро 

— кржчна еВардар“, срешу обшинага. 2-3
МММ
» се е яро

■VБездо«1 ме само че

■ шиш шпш нш ЛП11Ш| егвфва, I ай ну се 
ко съдействие м 
на лзлящия злободвевея жи
лищен вжпрос Противното — 
би зиачнло. постоянното прв- 
ежетвве мжлчелвяо да поущ- 
рям безразборното и контра- 
бантяо заграбваве на местата 
и укярвиатуриаангто на гр. 
Варял в Архитектурно от де ле- 

разува една грандиозна общограждаиска ] пят Редица статии ще се ю- 
м ифестация от „Свободния театжр** по . иесе историята на беадомяя- 
улица „Цар Фердинанд", „Цар Освободи- 
тел", народното ежбраиие, оттам по Тжр- 
гоасиа, Ьул. Дондуков, площад,Са. Неделя, 
гдето тоже говориха неколио души от сту
дентите и от други просветим и научни кор
порации.

През време иа манифестацията стана 
едни инцидент Между манифестантите точ
но иа площада пред двореца, когато кжм 
студентското знаме, което е червено, се 
приежедиии едно народно трико тиорно зна
ме и студентите запека .Шуми марица .
носящите червеното знаме, които били ши- жилищна комисия тжреи 
роки социалисти, запели интернационала, 3 чл семейство. Н*еи по- 
став т сериозна схватка между студентите бжр. Споразумение репак 
широки социалисти и студентите национа цията за К. 
листи. Националистите се опитват да отне
мат студентското знаме от ржцете на шир. 
социалисти, които го носят. След джлгз и 
ожесточена борба най-сетне можаха да 
о.кжсиат платното, което остана в ржцете 
на двете борещи групи. Проджлжително се 
води бой, кой да завладее това знаме, ма
кар и силно джрпамо от даеде страни, то 
не биде скжсано, а само измачкано

Националистите нанесоха решителна по
беда иа широките социалисти и го отнеха 
от ржцето им.

От всички страни из площата, а особе
но от „Юиион палас* чужденците наблю
даваха ожесточен, борба между двете гру
пи. Нациомал. група бегом отиде в клуба 
на обединената народно-прогресивна пар
тия, за да скрият знамето, обаче след мал
ко те излезоха пак с него иа лице и поте
глиха за площад Се. Неделя, дето се джр- 
жаха речи. Студентското знаме бе разпж- 
иато, но се джржяше здраво в ржцете иа

1МИЯ. 1-и Мит. и. 12.(00,100 - оси» резерв, панти.
Цвятр. <0ФИЯ, уж Лягя 2 Клен ВАРНА ул. Цариградска 21

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е I Т АЦ1 АНА
1ши дн пи Ш ИШ) - Рисии ин пи №МШ

Цяатряжя МИЛАНО. Няоиояе • ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
МВАОРИуООи.

наказателни постановления, 
предвидени в новия закон за правописа, 
която се прие с бурии а плоди смей ти, се об-

■ пряицяпая. градоаа ма Итаяаа

п Ьш Сиикш* ШИш
а Аистряя, Аржентина, Белгия, Бразилия, Колумбия,
Перу, Рам

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАИНОВИ ОПЕРАЦИИ 
ма (га*-«змаома условия, като I

Иииммрмг и шконтирлдг нл екмяии и лруе
Ианлащлиие и и«дввлне ня чекове срит Ь*л 
Писмемки и тедсгряфически преводи 
Изддмнс крепиш; писма 
ВИвме но КИЕЛИТОРНИ 
ВивОтжг* по СПЕСТОВНИ- 
Снаималма стокова с/.у*Ла дом 
Заеми и лем и чужди валути.

Иоачма издадени чамове срещу Итааиа 
,,Цириуипри‘< СА

рма| мо рее лом делти а аемчии джржавя. чесмия вжпрос и разрешението 
му с оглед на олатаге иа мно
го по културни сграка по сл- 
щия вжпрос. какго а стаиоав- 
щата на управлакмците факти

и тдртоесьи лоаумеити 
.парии н >|ул<*миа

I СМЕТКИ 1м 
КНИЖ^Н с

в нас а специално на града
Варна.

I «умение 
аишна лихва

ументи кредити, мричи.ин и ли

) спора
•’, го,

■о

Ив. Г. Попов (бездоаиин).

А Кяша под мием с
2—3 стаи, не

засегната от

6« 1Ж"=

ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Телеграфни и телефони» ежобщеиня) 3—3

СОФИЯ, 1В март. Каито вчерашния деи, 
гаиа и днешния преди обед беха посвете
ни иа протестни ежбрания устроемм'от граж
данския комитет, които ср ежетояха в „Сао- 
яодкия театжр", а свржзка с университет- 
ккия вжпрос, а другото в градското казино 
устроено от инвалидите.

На ежбраиието

ШСИ СЕ младеж, вла-
____________  декзш: бжл-
гарски и еврейски езиии, 
машинопис и с красив по
черк. за канцеларска ра
бота и инкасатор. Справка 
вжв Варна при канцела
рията на Еврейск обшила

1072—Д-б

когато требваше да 
с Иоято се иска

края иа ежбраиието, 
се вземе резолюция,

_________ ____ разширението иа закона за
подпомагане инвалидите 

-е» войната, в иего

АДЛЕР пишуща ваш яка
с латински 

шрифт употребявана се 
продава! Справка хотел 
.Габрово".

вдовиците и сира- 
„ момент една кому-

"°муииститс бидоха с ржкопашен 
1 от И от двете

1059-3*

ПРОДАВА СЕ ДЮГЙЙ
_______________  износно на
горната част на гр. Проаадм 
до коларюицага .Сала* Снаб- 
аяаане с юяумеют веднага А. 
Н»Д«* - Пртмдм*. 1Щ-3-7

страиибити.



В».„варненска пощя**Стр. х.
• .Юв»,

мрм отново още по*ожесточена борба, мнивт бжлгарски вароа 
Обаче тоан пят се постигна спорааумеиие 
и анамето бе предадено отчоео на аиаме- 
иосците широти социалисти, иоито се обе
щаха, че ще го предадат пан на универси
тета иа сжхраиеиие отдето беха го ваели.

Тжй се сажршиха даете протестии ма
нифести, е иоито участвуваше цилото гра
жданство.

ПАРИЖ, 18 Март. Сжобщават от Атина: 
гржцките латрулии паоаходи ааджржаии 
отново един френски параход в Черно море

ПАРИЖ, 18 март. Сжобщават от Щут- 
гард, че а града е обввеиа стачка от стра
на иа металургичните работници. 30 хили- 
дм работници стачкуват.

ПАРИЖ, 18,март. Сжобщават от Бер
лин: по всека вероятност Канцлера Вирт ие 
ще отиде в Генуа. Германия ще се пред
ставлява от Ратеиау.

ПАРИЖ, 18 март. Според!,Пти Паритиеи" 
г. Саро кавал в камарата, че Вашингтонска
та конференция била открита след като 
Сжед. (Дати, Япоииа и Англия са се бали 
споразумели относно предложенията, иа

се

•6ая ся
гласува своите интереси с цлвж. в ваш Пещ. , 

32&.719 таяв а в
мо1 ------

Колкото се отнася ю
ие.ние в чиозияетсаю

селение от «екове живее с вас с ------------- —
участ и слабини (и вовя яе рввма борба за е
стоятелност, с-«ярзоеяяте 
ще достигне своята иечта —

сн е

Див
по аеаап а гуаал ш

свил

{ляржлкл. Слеу обмо еероеебевата 
'даде една веляха Юг ос
'бия, В чиито прелели а-----
■М2ШИ сжнлротиици Тлзв а 
тави да развитието си. вочто се намират а Вре ле

«а. авС тая 
се сял вР°

нрвти от Сяр-
е. в Добруджа. особа.

I шптите на нашия веъовеи ярлгн*
1е случа* с Солун, конто о6«ми тя зрябя ял 
:сш[ие. С гом*а увереност <иаш« ■■■■« са
1 ародници да проявят с-----

ага свещена национална алузл.

„ЯДЛЕР"
г ПИШУЩИ МАШИНИ 

Мпвгм ММ 7. 81 15и 17

хроника Ив. Хр. Шопов—Ьариа 
Теяфи X# 342.

Отвтеча е «шдкш с т/ШЛЖ 97 и

ПРОДАВА СЕт* е
гимнастика яре вврчемеващ м.
гимназия Лят Друмев в !|
Соф. и. г
остава тжклш

Печ* жл
Ь“

Сжед. Щати ще отправят в сиоро вре
ме до сжюзииците едно изложение на аме- 
рикаисиото гледище относно уреждане еж- 
проса за оиупациоииите разносни.

ПАРИЖ, 18 Март. „Журнал де деба“ сж- 
общава, чо иомитета иа народната отбрана 
в Фиуме след като е бил запоаедел свик
ваното иа учредително ежбраиие фашиста 
Кабрума разтурил този комитет и поел дик
татурата. Фиуме е обявен а аоенио поло
жение фашистите поканили града Сисек да 
се подчини на техиата власт. Фиумсиото 
население е поискало премахване иа фа- 

'.тката военна диктатура и идване на ре
довни италияискч войски за прилагане иа 
Ролалсюм договор. Югославия е поискала 
от малкото сжглашеиие да се застжпи в 
Рим в полза на излжпиеиие 
Договор.

3 декара 
■и аяроета в иестноста

с фруктов м аирл »
• ГЪвондх» 

“ Ж 7. (>1*ип 6р 
Чдрес*а .Ма* 7 Пнои

50 а го

ай • Рули- Справка ул -Реи*ж«а п
Юв~ 2-?

нает
25 г и. ежбата ичгр ■ ВАРвк 11РУ«-

л Добру:
Бувар «влг

■ОСГТО Ктртпод ржконодеготго ма ушгтг 
лят*. Ат.. Бмгтер. Ая Дру 
ксв. М Добрева П. Ишпа. 
В. И 
Ив Снорчеяв

Ьмрягя. шябфшт ш 12 т. ш.

^егво ао у 
та регуллшя •

|ш а огр*
ра«6> г *

Н. Крапго. У ара ■
Плрвокачествеиа Дяя-

пром>
и Еж Каската ■ вежда и доставя Техниче

ското Строително Бюро БрЬуир Радя Крлхге» бел 6«т 
■ ссрнбеи %.*} с Стоянови - инженери

Сведения в бюрото ул. Ма
кедонска 30-Варна шя/з-з

т мяатсресоамта • I
т а 1та

А
1076 4 -3 I

бодат опфвта курс» е* яп *е» ПИЯНОиа репалсиия ЕЖ: а учителите вра ажр-кзбра ГН8 Атт
гат и да отшае • Сифмш ■ 

Орел мародаот > ежб

ге у
ПАРИЖ, 18 март Сжобщават от Лондон: пре

говорите между господарите и работниците от 
морските корабостроителници относно 
на надниците пропаднали напжлно

ПАРИЖ, 18 Март. Телеграфират от Ати- 
на, не французина параход, който е бил 
джржам от гржцките власти е.бил отвод 
• арсенала в Саламии. Италианския пара- 
*®Д „Арезонс“ е бил тоже заджржаи от 
гржцките параходи. Този е трития мталмям- 
««и параход заджржаи от гжрците.

ПАРИЖ 18

Ог 3 —П ?. в. Нщкюото 
ищкяя <ци

XI.

намаление яа ! ра кдмюяото. '
Делегата 

11'/а ч. вред 
« гарата от бшрото с е ПРОДАВА СЕ

кжща улица .Канадска' 
Нг 7 срешу морската гра 
дина Справка канцелария 
та на обш. трапезария

ШЯ--6-6___________

■ ■

Ьддп
г.за е 7 Ю Т Ю ■
13.233,701 «гр. ма ствбнсст

Пр«1 1921 ■ 1922 г. яре Зьб.454 33 >
лозоми рт!л—г е отделеше 
9-6 дгира и друг. иултурн Ог 27 1.-5 « где* гра

га аемтрдеа ■ Варна < 
щш )зша 10.920 шиомгаПрю Продават « 2 ииига

Нари са
рад — 50." шр >т
аш оугове, Ю ар.

«а Царят -март с.енатжт вжшрие с 236 гла
са срещу 2 проекта та преустановяването построй
ката на много бронепосци намираш ! се 
цузките корабостроителници

в ул. . Каблешксв“ при 
входа от .Нишка * Една 
та масивна удобна за две 
семейства, другата паянто 
ва. Двете с вода. Спора 
зумение в редакцията.

789-8 10

Д яя Леча
ОГ ЛЛ. КОЧГО ОК
■ шока ча ч п

ург«дд топло Фрак-
151 «тр. сл

дама ■
ПАРИЖ, 18 Март. Сжобщават от Бер

лин: Райетата започна разузнаване иа про
вята относно принудителния заем. Импер
ския ежвет удобрип предложението за 
▼оиомията иа

мтд и
щетгретяото «а хекделелжто

х« сг -чггрюат

га е . рддд ал ся от
Е '50—2 -1в. гжчото парче

На 20 т. в. по 
« Обществото »*• «ародмте се 
саажи аеждушродея кош рее 
я борба с 
глошя ще се яредсгав.-,нва от 
г Д-р Г

• *»078 за "ШИ“ 81 ^хр»п

мтте »4<6ця е 40 дшимперската баиия. Продава а кжша в I У4 
улица -Кнх 

жеска* N° 372 около 425
кв метра Споразуиение
Д. Г Батчиев при джрвени* 
склад иа Горската Банка.

оливкия изток. Пти Паризиеи

ОЬщ.
|тма

;— озучда, я -чтрнигчгхна 
гяр дчо пчд (ао1 
таянглаю ЛО 25 7. ■_ 77*6 
Иди опблг с

пише, че спо- 
се постигне по лесно 

поради чувствчтелиото 
заета по-р .мо от

равумеиието ще 
колкото се смята, 
маменемне в 
Великобритания

ешште Ьжлот-
I

позицията
в с. галатя
се продават 2
кладенец, дам. паеямяк я око
ло 2* - декара лозе и овошя* 
лкреете в двора. Справка Р^
дакцняга 1022—в"10

За ядката гядана са пред 
256 милахрвою гршвгет^г от гавШа реч на Кекал Паша. Саед гот тщ . от бандерол.

Кав I
да се дават

Господа желая 
Балканските джржави 
шата национанална кауза 

Днес ний

аа месеца Вери.а само • ад и ^
ттмлмтг меаа ще

тр*: см моанерт
ма ПИЯНО „РОЯ!"на бедните■
»Ф ПИЗР яесегц от«шята е « е» 2--б * 

10*2—
аа расте.да разгледам положението иа 

засега на-
■рекя дав.жгш в ддржввного .ПнВнип! I* Ж 22.което ОТ близо ежкроваще са постдпади 
16 790,993 лв.

виждаме България 
лизирана под тяжестите на

*и стон нобн- 
с издаденото ииложеиме А*ЯС •’> ч. са. обед се 

белдонньцм Сярата редаицяята т-ч »на оротес-



ж-
Варна, 22'март 1922 тод. ЦЕНА 1 ПСВ •11.Г*А.IV л

ВЯРП6НСК2Я
за ©ЛЕеедПОЩЯ заминава на 24 т. а. 8 ч. сутринта 78 т
Г^“ МОТОРНА ГИНИЯ -ьА

С СКОРОСТ 8 МИЛИ В ЧАС
приема стоки пасажери III мп. и ар. иорж
Справим и лоржчиа пра параходната
ция И. Н. Костри нападне жот. „Ит 
• 12 пр. об. и 3 в сл. об

ЕШ1ЕВЕН Ш6РКШШЯ ВЕСТНИК Ниш тш» 1> Ш •ттлът 1081 —1—3
Овааяаияя: по

2 ПрИСТ8ВС«И ВО I ЛГП ЯЛ УЧ»«
^3 Щвивч------ х* пи годимй !Я0 кла,

П * "КО* ,Г®

.»■ ааддрвтгя С м
. и 3 местил 40 ..сал

ППППЛКО ГР
11ГиДН1|П ЧМ Работи с бензин или 
нафта. Споразумение Илия Петров. Севсевмес 
хан .Черно-Море- * 10713-3

ПОЛОЖЕНИЕТО. 1 Имен ект 
тричккго миши.

■ >гтаап,л яв 1 Пира
(Телеграфни и телефонни ежобщеимя)

>■. Г-е Р««*гтвре.
СОФИЯ,'20 март. Тааи вечер народи ОТО 

ежбрание прие по предложени 
председателя г. Мл. Стамболий 
писмата реформа да си остане таядаа. как- 
то е приета от мииис 1ерскмя ежвет бе» да 
се слушат мнения 1 а на професорите »а за
местването иа буква „а“ с

Правописа както си бе до сега такжа 
си и остава. Предложението е прието на 
второ етеие.

Да отворя яя торя яабау-1( дем от тмл м тшя лоши» ри- 
ПрЯЯЧГ N ВГЧ4Т4 м своята .ом

е то и* вир
ски прало-Архитект Евгений Дякович

ежетавя планово иа рааим постройки 
и ржмоооди мапжииеииото и*.

уа „Яааиа-П|1всаавсиа‘| 21.

им* както ■ да виат с»еао-
ста да 1Г сяоето 1СДОЯЯ10И |
мит варя С том м Кодушбя.
па даже да атядат до тви тя

1^Г* Граждани, повиничари! да пиш«г. че Пг^авоя . ибер
ся лема* от гедяштс .чу( 
тя чеяржц*.", която яорятя 
иредя тю Г1

Използувайте случая да отбиете пж гнета си повин
ност при най-износни условия. Отнесете се ао Бюро 
.Услуга" - кржчма .Вардар*, срещу общината. 3 3

СОФИЯ, 20 марг. Зааиара а синода са 
е явия пра дс та ви.«л иа правителството, нар. 
представител К. Илиев и ежобщил, на пра* 
вмтелството а вмзпряело да вжаажрма до- 
баажчиото адмаграждаиме иа саащаиии

мра» бюджета

4> ся се
*л саста а рами -вся

ко достойно м себе ся 
рам Но кгдаейкя да огнева

ОРЕДтКК ВЛУЧДЙ а ците и яжзлри. по да ост 
уреисдамато иа сеятиаршвте от Симода. 

Синоджт отговорил, иа централните луи 
та на бжлгарската цжрмаа

«ваям емятро ггяяяця кятв код
аяемю сгагяята г Г ПетрояПоради ликвидации разпродам се цела галерия от

50 картини — репродукции ма платно
ведно с разкошни рамки иа много низки цени. 
Осзбемо важно за любители хотели и кантори!

Споразумение Книжарница .Образование*
аояооаоаосьааоасасс ззооас

(и» пясяяото от него
ктове/а иска* 
са други, а именни: да не са лосега иа «ж- 
иастирскита имоти и фондова, да на се на
рушава цжризвидта автономия и да са да- 
дат средства иа синода дз равана служби
те си. а ис да осакатяват равните служби. 
Делагатжт г. Илиев отговорил, иа това иа

е човек с .достя* 
гура) и отигвЬг редове от

*ул

-
колоявте мв вестнем Вя еже

I2—2 сяовте гду оостш, го водя Вя 
бждете тж1 добяр р го и 
яляштг «I поставя па Ваше 
радвало сушата 1 ОйО авФабрика ва Мебели и Постройки е от мегомв компетентност. ядявято аз Вав оставяш я воя-

КОНШИТНО ДРУЖЕСТВО „ЯВОР* то сува те се платя адаша 
яв ковясяя от дяя

иа електро вяшяяерш. която да 
се промие се ажрау яряаомта 
за изказаното ог иея а брой 
8оЗ имение. Ако яе шпа 
прав вз ще ялата, ако ли ме 
— Г осев 
мага. Вярвайки яе голя е най

Около убийството но м-р Ал. Димитров.вдработаа велики» спални трапезарии, 
бюфет», столове в пр

специален отдел ля осгройкя кат:.
♦ ПРОЗОРЦИ. ВРАТ» И ПР ♦

Всичко се изработва с машини.
■■ даааЯар Вария. *

гра!

СОФИЛ, 21 март. Столичната попмцик • 
■аповила две сявнитопии лица по прои». 
юждсиие ма ме дои ом. иомто при,напи, че 
били ивпратоии от Тодор Алоисаидроа да 
убият в София един македонец.

Един от тех призвлл още, че видел убий
ци» иа бившия м-р иа ажтрйшиита работи 
Ай. Димитров.

Той бия приежтетхуахл иа ежбраиието 
ма автворииците, могато било теглено жре
бието кой да изхжрши убийството.

Пре» време иа самото убийството това 
сжщото лице охр .низало шосето »а Кюс
тендил на кое/о бе убит м-р Димитрое.

Заловените лица са пред .доми иа са- 
дебни те власти.

БЕЛГРАД, 19 март. Бжлгарсиии ппълно
мощен мииис тжр г. Коста Тодоров вржчи 
днес 19 тото акредитивните си писма ма 
Крал Апексакджр, иойто го прие иа тжр- 
жествема аудеицив. През ареме ма аудеи- 
цззята кралжт е носил бжпгарсниа ордеи 
„Апексамджр I“ степен.

СОФИЯ, 20 март. Бюджетариата парла
ментарна комисия вжастаиоаи асичии иате- 
дри и служби зачеркнати от м-р Омарчеасии.

СОФИЯ, 21 март. Сжобщават от Бел
град: пре» виталата седмица а Фиуме са 
пристигнали нови италиански войски, а ос
вен тех, близко до италианската граница се 
намират други 2000 италиански войници 
Готови да заминат за Фиуме.

*8Д ЙФГШ10*4
як яке побра

Практическо Рибарско Училище
ше яе яжлроса 
Господни Редакторе, яе ще я* 
пАдяяте молбата вя
Оггояяр на вях Ш Юрддноя

Де отговарям яя статия коя

се,

ОБЯВЛЕНИЕ К8 154
гр Варна. 20/март 1922 година-

Управленмето ма училището известява на мн-
терисуюшите се. че н& 23 март н г. от 8 ао И 
часа прел ибвдне в тржжната зала на Варненско
то Окржжно Финансово Управление ше се произ
веде тжрг по доброволно, сжгласие за доставката 
на мрежи, бензин, памук и др. рибарски материя- 
ли нуждни на училището

Обшата стойност на предприятието вжзлизз на 
лв. 200850, какть следва

1. 350 кгр мрежи рибарски с разни
очи от англ. памук. 124300 лв

2. 540 кгр. вжжа с различ дебелина 23300 лв
3. 300 кгр. галванизйрана гел № 10 4500 лв.

«9 пакета памук англ. разни К^-ра 10730 лв.
20( 00 лв. 
18000 лв.

е ос де ре нс кжн чуястве м щед
рост н поощурж 
и омаловажи пояс малко моя 
те гяжрденяя

се ваяя

мн се 
и Аз сжже- 

лявам. яе ял.преки вемп стил 
с който смТюслужял, почятае 
мия мехаяяк кряяо схванал лек 
депцяята иа статията ми Не 
да умаливажа лелогп яе Дево 
Михайлов 4 - Све ви покажа 
на гражданите не за еляа тажр- 
де оСинм-явмиа попрапка коя
то може. да се язалршя в 
Варна, София. Сливен, е ако 
щете в Т ря яма — лудост е ям 
се прдщаг хора в странство дв 
купуват иатеряаля от там. Аа 
лдк щс повтаря ЯЗДДфВЮИага 
работа ат техническа гладка 
точяа но представлява яецо 
особено, но с това но знача 
че аз отричаш заслужената 
почит кая Д. Михайлов * С-яо 
за тяхната инициатива ■ упо 
рятосг а предпрчвгата робота. 
Почитаемия механик говоря и 
.уред-некрАк“ като нещо во-

малко смисал

а !2л Нетра парусина 
6. 1500 кгр. бензин

Всичко: 2008.0лв. 
може да станс изиело или поот-Доставката

делно на групи. 
Залог за участие в тжрга се иска 10*. вжрху 

оферираната стойност.
Чл чл. 125 и 127 от закона за бюджета, от- 

четноста и предприятията са заджлжителни за кон
курентите.

Публикацията и гербовия сбор 
доставчика. г

„™.^°СГаВКаТа Ше стане най-кжено 1 месец слеп
уУчили“Не На 1ЛРЖННЯ ФРанко

ПАРИЖ, 18 март. Сжобщаи бв, че Чм- 
черии отправил до Поанклря еди» радио
телеграма, в ндято наказал опасенията си 
относно преговорите, които се водят меж
ду големото и малкото сжгйашемме к които 
би могли да иакжрият сигурност», ие»ави- 
симоста и суверенитета на Русия. Чичерии 
искал преустановяване иа неприя»иеиата 
печатна кампаиии спрямо сжяетите и лот- 
яжрмип желанието си да ежтрудничи а Ге
нуа »а преустройството иа Русия и иа света.

са за сметка на

Ог Упраашяпего на Училището
»о, както и в пк рита етапи»
са сра,»,,, то* с делото иРеклите в „Взра. Поща“ постигат целта ей. Кодумбв — 
тяе. Аз ая чочя г*ш Юрчяяоя

не откри



•И.а. и

ската Баят. Варнеоки 
строеж са ддашии ш ю ^ 
■ен срок да мму.мг стри* * 
им материали или 
строежа, ако ли ие. ля 
пат сумзте в банката

СМ Моя „
I, ме* т мастната

И пр. м ме
гара*»

# отбеммм с гордост коадиистича- 'С.1
МОг„„

ОМХр
•0«гп

* джржаните

ПРАГА. 10 март. Соц.
■жпи ■ най[. Сжобщаалт от Атня^ 

представите п от Сопук
«в ашиги ще бхде т гтх

поюжеяме. Нес* образна* ;е 
с том. след проверката 
лишлаат от облагите иа

ро време по дипломатически пжт пред Мос
ковското правителство.мигистар.ф ШсСе

4*<>.ц
тят преследванията срещу соцайап-реяолю- 
цмомер .те м масовите екзекуции от болшв-18 иврт. Саобщав т от А- 

(лство е дало запо-
иегамизаме бежамц*по

ПАРИЖ, 10 март. Сжобщаввт от Лои-
и наж-

Ирте позиции в областа иа Бели Саид. Ис
панската артилерия заставила да ммпжк- 
иа: оржднета иа нжзстапиици ^. които бе
да причинили тежки повреци иа едни ис
пански параход.

ПАРИЖ, 19 март. Сжобщават от Лом- 
дои: Утре ще замине за Париж г. Шаицер. 
за да приежтетау вя иа конференцията иа 
блиаиия изт х, иа което щс- участвуват г. 
Кжрцои г. •юаииаре, И зет Паша и Юсуф 
Кемал Ьек и гржциия п^ли мощен мнии- 
стжр в Париж.

Т(
м ща бждаг осао- 

два задтржаии италияи
дои, че две ислямски колони ЦЯЯ известява. че ши отпе«

(И

от телеграфо-пощекск,
кст с което щемогат да уд,Е, 10 март. Сжобщават от Рим: 

обявили обща стачна в ЦЯ1 
I. Та ще бжде особена силна а гале

нето Генуа, Венеция. Чи-

сгоасряват саиомимосгй са

пощенските гишета 6е( Д1 «
гжреят позлати на чивовмя*1 
свидетели. Тия картл се мда 
ват като се иодаде обгербва* 
» >явление до п-ка >и(ЦАРИГРАД 10 март. Сжобщ от Атина : "•чиен
ската стаипни. с едпя ф -игра
фи« малка и се виасм 
такса Валидност а м :м 
та е .«а дае годими

представител получи удовл - 
от страна на гржцмата флота за 

фралц. параход, който с бил
• -кн.

. Нояомщжржамня фраиц. карай
•• « бил освободен да про

яж та си. Вярва се, че инцидента
ПАРИЖ, 18 март Сжобщ зват от Лама- 

дом, че Лорд Кжрцол приел по отделно 
л Бой

• И ...
гп.к(мпо<п полкопяяк Вино,Иве! Паша и К.уф КЧ) те каменни вжглища
сян е пгпрмн.1 
като е иодараи сумата 1Ямч 
ле в полза на ноаозсиоммг- 
от бдлгарсшие артилернс -

красив жес“ те бжде уреден. Иает Паша ще таммие днес аа Париж.
Той вил, не е доволен от раагоморито.Март. е ичаиа•| иоито е имал с л Кжрцоиа Общите 
аас границите аа Турция са следните от Ца- 
ри градено гледище: пеаия бряг ин Марица, 
ивлраваале иа цяла М. Атия, включително

л. ДЯ >я тажоеи ряджт в
фонд .Родна фааноайои **
тердтура." Б йода, м ежи,.. 
фонд от н прихода 
ж 1й нмгрга концерт в Б 

ндуб.

ао й
ОТ ДЖ1 ЯН*Смирна и Цариград, свобода ма проливите«а

гаранции аа боаоластмостд иа Цариград, ма
на ржцкитг параходи и закрила 

иа малцинствата, сжгласио симзочеимте до-

е«
а 0омжкш„ тема и Г

С*0бЩ1 М «6(1 п
л*ии. вдовици и крий*

---- При делете
рмм т от 6. бедня м се мит|ва,

ЦАРИГРАД, 19 март. Сжобщават от 
Кайро: Крал Фуад направи преглед иа аги- 

Множество студенти са

-:Я ТА НА Ьюрото ао НАС 
бенинците и се запишат 
иовобработен строителен
рнАл. кииго ше ни ег

I. Тапа сдща а на рога
ЗА ЧА

I МАТ-
пред двореца ивприяамеиа ма-

а И»иифостацип.
иетдааио.

ЦАРИГРАД. 18 март. Сжобщават 
: Спад доипарациата иа Гумирис иа-

От ГКГП1
ОТ

ГрДЦИЗТС зеомцин ежобша 
ват. че „иомятаджли' пргдяо» 
дани от Фуад бей и Оллгар* 
на Янко (ле) са били вдмпи

за
«арата му е гласувала доверие с 164 теса 
срещу 66 и 66 вжзджржали.44

ПАРИЖ, 16 март. Сжобщават от Лон
дон: атитзторжт Гянди е би * оежден на 66АМО подучено

•ниь Су-' ЛИ МОСТА При Оичваар
‘В

Роажномя опомщиояеи а-* 
.Луптвгор* от 13 III е спря. 
зв азл. за.

джржааеи секретар иа

ПАУНЖ, 16 март. Сжобщават от Пои 
А°ч; агенция ..Райтер“ опровергава 

иа П. Жорж.
Г«и П. Жорж ще отиде в Генуа в каче-

гта, не ще «Д
Ми чадата седаица е Дгдгсжгпасио предшест- спуха

а. ач едни грации поля се рд» 
бунтуилл Той е бел елбрд 
н този прие гз нищен грвд. и 
ДА бжде ндтомреи иа бар» 
т паоаходи и премесен че ма 
.,оа*илто»мя фронт. Големи чвег 
от в.»йм||Ц|гге. пбече, моето то 
ТОПИМ СА били а* рА чш
гарям' нн в Трамяя. проявял
яяно иеп(Жорс!во. ма го откри

остпая а ча

ма пран ммимстжр.
Една мг^ ата ес-
Пкраа, аз да подкре-

Двойното убийство в Ямбол.мтапиаи. параходи.
СОФИЯ 20 март. В см.бота 18 то 

черта Ямболската полиции пг паднала 
рите ИХ опасния раабойиии Д. Петров от 
Ямбол. Рчвбойииижт се опигаа да набега, 
ис полицията го последила и го настигнала 
по уп. „Ст. Пл 
ранбожитжт лрибигиаа

март. Сжобщават от Пои-
в д«-'ичесих партия

ивиааа то заявили че не желаят л
отпжгувАт ЗА фронт*. НекОй 
от тех избегАля от часта си с 
‘ рлжяето. Порежи този бткг 
полка бя.1 >ставеи вречееио • 
ЛедвАглч 1 злвмят ■ вян.нмиж'' 
НА бунта СА биле врестувАмк - 
биле изпрАтени н Гюмюрджни. 
♦« еждене

д* отидете не в Софт. 
1фс*.
жого (редче Трчши 
Жвгчяге. че

Г.»СЖД4к' АдЦр.ч | ч-
чер I
Н8Тй и.< рей-пзгй

ПОДА, А

.Юпадиал в опаеиостИС • 
А в МА.:

м да се

>■ мн^»ев Пловдив
с ЧОбК Н.1 П.МОЖ.11СЛ-

мато открил огжи срещу преследващата го 
полиция. Полицията отговорила с пушения 
стрелба Преа време иа престрелката раа- 
бониинжт успява да убие младшия 
стражар йнтои Петров иа аесте и да рани 
тежио окопни си 
*оето иабагал а

ЧАУни ,
КОИ) П Щ,- ВЖ1.Мгр<дцт

ФУДл н.1 Д Махймзпя Л Счк 
яе е

ТАЛЯвА ■кирдим
иМр|М«ЙИ I! фуняциопирАг 

от рюиечт 4

СА,кшч. ц:
4 (одими По ме да щ> ЧИЧ1

3.1 Виоцфгми-- и
N А

чувпиаишо ;и нн
зремоигА к«ка ги беше 

чао за се м6.>ужддзА 
т. Уо»м ш а«ц„„

е сжрчел* § 
Ч'*яеч |и («а- 

е слеч

няма

Н-к Ив Куру
■всшост.

-1ЯЧМО КАТ.!
УМТА. КАЯИАГ., 
•“•“АГА ИИКОГА

», ««ад
ИАр. ,

- д
ж ДА «С СМ. урсн «1X1

С КОЙТО кока. М АЛК4Ш4 м 
■ -ЯЯ аощ

;Д«* »>АЗ- мпяад 1
дири ЗА ГОТВАЧКА ВАЗДР* I 
СТНА ИЛИ МЛАДА ЖГНА КОЯ- ■ 
го да е свободна и огств- I
не на ьвартире и *°|в*т.1 
зу Споразумение чрез ад ■ 
ммиистр. на ,В. \Ут***^М

гт-ждзм те»чмчески 
яре» очн.мт

вжпроси ХРОНИКА яжобше по ПреХрАИАТД НА 
ГрАДА.

*** НАчАрчевМАГА 
н аоощренв,.., ОвК*,.,. ,о.
гето сс «4СДГ

«хзе1виц« 
чл яечаио
ТО МА ;р|н м «« ЩА, кОЯТи

Пр4й*-М И
ВсмДОТЗМ вдигаме го на вое- 

ного положение с ксето ра- 
богата в военните сждилища 
се намалява нзвжиредно много

хората огдаана
•аг *, От нчвщпра

арени
че ?е мо.а, 1уК

'• НО А1 ЖАЛОСТ
се лочувствувА и 

града ни липса ог меб н мж>
ЗАТАИ1СИМ 

ГрАДЧСГ I МТ1)
ПРЗСАКК.

•ерсиж за

чигамая

41 Се

П« ЧЙЗЗО «Снаха ДА се веду 
пе мм

Ог СЯНТМЯ.А АА ^вв^ГАС«..Т

вмвм че той' смеем

го рт гражданството
си купи гаижв. Днес е сж- 

•иото доложени?, 
едно. от менолио

не можаг-м Редея|цре у. 
вжм Вас по

и поради липса иа кредити зд 
воемио сждебндта част от | -ф 
Април ще бжддт освободени I 
оиоло 70

4

изжмого е ш.
ДНИ цената 

спада, а
Ш И»

Ътранм
<л нпжеиер

|Т
МА души юристи заема 

ши даденост* по там
« житата в борсат?А>- ■ »*-А МА мелинчаряте повишават цеммте А ▼.

4 |аркМТ4 аз раз « врлщмта Овщнннтн
" МНН1М по !он

Вснчн* бгжннин
получили чрхдз, и, ЗсгисАсА■

вчера 
ЗАОрОС И

конто 1036- 1- 1



Варна, 23'март'1922 гад. ЦЕНА 1 лев ■роЯ ВК.

поща I Фабрика м Набия ш Постройки

КОПАИДИТНО ДРУЖЕСТВО „МОР*
изработи всгкмм еяаам. трагизарха 

мофетя. столом ■ пр
циалт отдел 31 постройки като:

.. ♦ ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ПР ♦ 
Всичко сс изработва с машини.

ялтЛлщ1021 Зад««гяи •- Л

Ь 01. ЕЖЕ1ЯЕВЕЯ:ННФ0РНДЦИ0ЯЕН ВЕСТНИК Рцши тш«н I. Ш
Рекламите в „Варв. Поща“ постигат делта ен.1ИВ1--------- л едва година I») агм.

В месена 100 дева; и 3 месии 60 -сал
Овяммммим! ш> 1 5н
приставени но 1 лг

ле «марат. м с и 
1 дума7

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКА)за олЕеед (Телеграфа л и телефонни см общения)

СОФИЯ, 22 март. Пред вид извжн- 
редно важните и жизнени интереси, 
които Генуезката конференция има 
за Бжлгария, взети са всички Мерки, 
щото да могат да се получава на вре
ме сведенията" огносящи се до близко 
източния вжпрос и до нас Бжлгарите.

Вкири» клтим «трмм.
Днес на 22 ийрт, на 7 ч. в.. 
• салона .Цжрконен дом* ит
ГОООр* ПСГОМО ЬЧГОСОИСНСТНО
саещ Димятжр Тодоров аа тт

Дмаадосет п 
Исус ( храма, е на 24 тото.

ма 24 т. аа. 8 ч. сутринта 76 тоииа

и- МОТОРНА ШМИЯ -%*
С СКОРОСТ 8 МИЛИ В ЧАС

•нари III кл. и др. поржчки 
при параходната агаи- 

И. И. Иисгаитииидис хот. ..Италия" от 
. об. а В -В ся. об.

аа .
И

четка, в саииаа салон а вре-
10Н2— 2—3 ат щг говора Нтгомо Васоко- 

пртлодобат Архмандрат Махв
ал аа тема: Неамг а ааГркцио Крмясяо Консулство СОФИЯ, 22 март. Заповемиа завчера от 

стопилиата полиция един от участниците 
в убийството на Ал. Димитрова са намира 
а б-й полицейски учасгжк и се иаава Хри
сто Петров, родом от с. Чичево велешио. 
При раапита той приви т, ие аиае йон са 
убийците иа покойния Димитров.. В загоао- 
ра били участвували хората от четите иа 
Тодор Ал исаедроа и Иааи Бжрпеа (зжр- 
лю войвода). II иитереса иа следстаиато 
подробните сведения вжрху резултата от 

1 тегленото жребие за убийствЪто ма Алем- 
| самджр Димитров и орган чирам-то иа са- 
! мото убийство за сега се премжпчава. но 
1 сжщия е признал, чя е дошел в София с 
1 цол да р!м« видм-я маиедонец Цунлоа, за 
I мотото Тодор Апоисамдроа бил му обещая 

60,000 лева Брега иа Цуилеаа бил убит 
по-раио я Макед гиия пай по внушение иа 
Тодор Александров. Арестуваните се ра>

I литнат от еждебните власти.

дам мир
Вюд безплатен. Каиит сеОБЯВЛЕНИЕ № 24»

Грлшлото Кралско Консулство в |ф Нар**!. кочанял нг 
ваклите се до с&г* гржцки поданици о. щом район дл се 
яиг и се снабдят с свидетелство да п ■дансти-\ « к - унии 
102*2 година, (д<имонити|>иа) бел които н^дквз теяиа и лба 

м бжде приета, ни го ижк самите т- ьомр •< ит«мст у-аки 
* ОI КАНЦЕЛАРИЯТА

е р<* шил да отпуша на бед-
помощв в резците гра 

мер до 40и аа.10§1 -1-3
Тру ДОМ ТЯ седмица аа уче

ничките пра Вари. Деа. гвмаа- 
лая поим от 3 априлС ИВ 11Н ШИИ ШЯ А

1-М впп. и П.т.ИО - «син КШ шиш.
уа. Дата 2 Иааи ВАРНА уд. Цариградска 21

16МООАИД ОТ

Хлебари* а града иа са 
пешата иапоискали уаели<

том ина 
два дан.

крезе от

МЯСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАИАГ1А
ГО1 «ДШ - Пр«/чд м 

плодишца От 1 апрша т. г. 
ше поите прегледа иа 
мд#жа р&*пло

И*ли 1К.НШ
•МЧМ1 ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,

•мз Йтв1>вми.
I, като ие-Л 1Ш11МНП1Ш ШШ

СОФИЯ 22 март. Сржбския в-к Поли
тика ежобщава, че Гунтрис решил да извгжр-

годаите ог теж ще се кастри* 
рат. Нсмчкм гол 
ше се остаавт да общо ползу 
ааме и да

м, С| 
ита и

•яввм, М«лу|

ЯОКЧИИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
кречеиве технитеши. преврат и да разтури камарата.

СОФИЯ 22 март. Сжобщават от Цари
град, че Лорд Кжрцон бил предложил на 
Гжрция да изпразни Смирна и Тракия до ли
нията Мидия Рбдосто. Цариградския англий 
ски комисар, генерал ^(арингтон е назначен 
за. експерт кжм Лорд Кжрцона.

| __ ПАРИЖ, 20 март. Вашингтонските в-ци 
] сс научават от Токио, че иа 46 март едио 

лице е било убито пред главния вход ма 
имперския дворец вследствие преждевре
менната експлозия иа една бомба, скрита 
Лод дрехите му. Полицейските издирвания 
установили, не лицето имало намерение да 
хвжрли бомбата а дворец . В него е на
мерено едио пиедзо. което ежджржа за- 

брчв 1об7 >бшн се ю мкгесасу плашеане срещу правителствените членове, 
•мтт се, че ш 27 амрг т. г. ше сг произведе гжрг с яв- }
не коячурсмичя от 9 чеса до 10- часа пр. па а канцелария- I ЛОНДОН, 20 март. Крал Георги отпра
ти * Верченсдото в Шуменското фниано-и управления ,а «Д*а телеграма до егилетскиа крал
набавяне материали необходими зя р.моитирянс на иомюшна Фухд, 3. моя то изкозва надеждата см ча 
н склада аа бюрата Египет ще проджлжава да |се радва а бж-

■) (реди (буиоаи или джбоан) 1 и2 иуб н за окодо 
*®*® **“ *) Чамоа материал 0 58 куб м — 1206 ла.
»>Давм аа дюшеме 5 75 муб. м. — 11500 ла. 4) вар 
оп ^ ***** *660 да. 5) Ммпсшега за врата *■ броа —
Яда. в) Меятешета зд прозорцд 24 6р >а — 120 ли. 7)

Ьржа м арати 2 броя — 120 ла. 8) Гаоздга 50 кгр —
7*0 ла Я) Сташдн 7 
«ши* 10 агр.
I») Боа сви 1-5 

Залог за

стопиш ще блдат 
I от тукашната окр.

прям м м дррги тдрггиик») доа\мечти 
МС. 8 и34*88МГ шя ЧСИОВГ срешч Ьж.ч -1Р44Ч и ЧуЯ/аМИЙ

к опасва. В номнеаата по пре-! 8фС«И18М па
ВР КИШИКВмяовс

Влогове ВП икстпп
>ИНИ <-МЕТКИ .ю чн^апмен г
)НИ КМИЖГ.И С •*, * Л 11*1144-4 ДМ 4 АЛ

РСОТТ44 8врП«Н1ЧМ »| »р

гледд ще вдамт вгрошом. ве-
теряйрем лекар а окр. ежает- 
ках В Влраешскма окржг ще 
действуват едаоаремешю 3

стоя овя €»утЬ4 шжтвгвтм и
8 чудиш В44ТТ44

•МИ» ■
тт. комиемк — алрнеясхл. и рова

дайска в аоао селска аетерца-
рмо-едкмгаряи околая по едяа

( )Архитект Евгений Дякович Курсат м исаер-ладаае
двтеда устрой" от тукашната 
*еледелскл катедра ще се 
ьрае на 27-А тото. Всмчкм 
курсисти ше бдддат подло: 
на арпвг, след което ще ай 
се вададдг саддетеасаа.

постройки
и ЮДИ К1ПБШММИТО им.

1Ш- а-6-

1ЖЖИО Трудово Еюро.

Засеммт» иа яро:
а челата околая се ца- 

вжршад тажрде усмлсао ■
площ * аи далеч ще нддмаае

аеч нужда от длжд

Спортен иуб .Тача"
даща иа благата иа свободата и иааааиси-
моста под мждрото ржиоаодстао иа саои

жестаеаша оргаа —
ПАРИЖ, 20 март. Конференцията иа .Тача"

сжюаиите м-ри и а ажишиите работи по у- 
раждане бииаиоиаточния вжпрос ще от
крият досе
цията ще яаседаяа я м-яото иа ажишиите 
работи. Лорд Кжрцон и г. Шаицар са оча
кват да пристигнат в вторник в Париж.

Вчера В вудуврегв м На
родното Сжбрааае ставал едва 
малак впщдемт между депу 
гатд Костуркоа ■ М-р Обоа. 
М-р Обоа повскал обясиекаа 
от Костурком мдето го аа- 
рекжл в пленума на Народ. 
Сжбрааае. че бял подкупел 
г-в Костуркоа му 
рал гука аз

кв. м. — 1600 ла 10) Ьезир .Кро 
*00 ла. П) Райбери 4 броя - 4 ли. 

кгр — ]а лв |3) охра , КГр 2 ла 
арвапучвеш^ в тжрга се праема б** Мдтера- 

ще се доставяг десет дка саед утажрждение на тжр!а. 
Домускаг се оферта а ао

та см от среда. Конферен-

ЬЖУ 14;щ, 21 варг. Сжобщават от Вар
шава: Полша г една нога категорично дан- 
вява, че глнетг::ото прчпитедгтво е било па-

от дул но за всеки яид

гр. Шумен 18 мат? 1827 ГЛ(
1897-М От Домакмнстзию. 1о ве пттопа-

*



/•*»
•ГО* ««2.ВАРНЕНСКА ПОЩА“Стр. 2.

!>
а и водата и «кого пжти се е случвало 
войниците да получават по една чаша со
да сутрин и по една вечер.

Гарикаоиите в Бруса и Мудания се обя
вили против крал Константна. В Смирна 
гжрците искали Вениаелос. Имало рнвлепс-

„Да живее р*. 
публиката“! Гемертл Папулас поради голе
мия обрат в настроението на армията е по
искал -изместването на много в иман офи
цери. В о-в Крит властите са напуснали ос
трова и са избегали в о-в Хиос. Голем брой 
правителствени войски, която беха изпра- 
теии в Крит, за да потушават вжзстаиието 
се присжедииили с вжзстаниците.

ПАРИЖ, 20 матр. Сжобщават от Лондон: през 
йреме на едно свиждане между Исуф Кемад бей 
анголски м-р на вжншниге работи и Лорд Кдрцои. 
последния попитал: ще ли бжле разположено на 
иионалното правителство да сключи незабавно при 
мирйе с гжрците. Исуф Ксмал бей отговорил че 
пе е снабден с необходимите пждномошия, 
разисква тозя ижярос

ЛР.РИЖ 20 март. Главния комитет на 
Пан-Индийския Конгрес гласувал една резо
люция, че арестуването на Ганди не ще из
мени в нищо неговата програма, която под
чертава продължаването на личната граж
данска непоДчиненост.

раи, отговаряй само при пле- цедено II *аблу5КДСИПе. ИТО ТИЛ>|1ДП, Ч<* 11*
полека територия се коват интриги срещу 
слветска Русия. Ио.текого правителство -шя 
вяна, че никога неаа да търпи на своя те
ритория чужденци, ««ято ди водят* нроти- 

но.тнтпка на елгедянте ней държави.

БЕРЛИН, -'0 март. В един разговор 
между италиянския депутат Мусолини, 
който сега се намира в Берлин и гер 
манския канцлер Вирт, били се изка
зали съжеления з; дего Съединените 
Щати не участвуват в Генуезката 
конференция.

ЦАРИГРАД, 20 март. В една своя реч 
джржаиа иапоследжи а великото народно 
сжбрамие Кемал Паша е казал, че още ни
що ие знае относително преговорите, конто 
по иастоящем се водят и че разрешаването 
на близкоизточния вжлрос ще тряба може 
би да се очаква от националната армия, 
която е на фронта.

ПАРИЖ, 20 март. Журнал де деба сж- 
общавз, че вследствие сжбитията, които се 
развиват понастоящем в нлбаиия югосла- 
вяисиите войски на албанската граница са 
били засилени, за да предотвратят всяка 

961201 чбевентуалност.
Албанските бежанци заявяват, че бор

бата се водела с големо ожесточение Ме- 
1971 1% жду паР™»аннте на тиранското правител

ство и вжзстаиниците, на чело на които 
стояли Байрам Цура и Асан Бег. Верва 
че тиранското национално правителство ще 
успее да стане господар на положението.

пума.
Народния представи гел Ан

гел Грозков запитал Коаур- 
кова, защо не отговаря. В то
зи момент се намесва П. Стоя- ии промламации омглнов, джржавнмя обвинител, кой
то изтласкал Грозкона на стра
ни. Грозков нареклл Стоянова 
с обидни думи Неколко души 
журналисти се опитали да уз
наят м станалото, обаче пред 

|рата Н Ата- 
. махайте се

нна

ссдагелдт на кам 
касов им казал: 
ог кулуариге на камарата, ина
че ще Ви азхижрлн като пар
цала!*

Този язик на Н. Атанасов 
твжрде много е обидил жур 
каластите, които смет. т да ор
ганизират един бойкот иа офи
циалните ежобщеиия и на ми
нистерските речи в народното 
едбрание.

за ля

БОРСА
клтьио сключени зделки

София. 21 .Март №2 гоа.

Швейцария .
Ию-Йорк . . 
Лондон . . 
Париж . . . 
Италия . . . 
Цариград . 
Романи* 
Германия 
Прага . .

Б.-Пеща . .
Белгия .
Югославия . 
Канада .

645- 
1328 - 
754-

651 - 
1331
755

ПАРИЖ, 20 Март. Сжобщават от Вар*110*50 -
48 80 49 70 шава: спорец едно московско см общение,

цеитр*л. комитет иа руската комум. партия 
заповедал иа всички провинциални комите
ти А* предприемат една противорелигиозна 
агитация, колкото се може по големя Кон
фискацията иа цжркоаиите сж 
се предшестаува от сказки, митинги и ра
зисквания относно ликвидацията иа рели
гиозните верваиия.

1830
се.

ще
В парламентарните крА^ве

в София упорито се говори, 
че правителството влзнзмеря 
аа да внесе законопроект с 
който ще се разреши наново 
адвокатската защита пред ми
ровите елдмлнщз.

В нулрарите на камарата се 
говори, че правитевството ижз- 
намерявало да внесе в камара 
та законопроект, С' който да 
се забрани на професорите да 
участвуват в политеческия жи
вот иа страната и че който 
професор приеме депутатския 

той не може да бжде

ЛОНДОН, 20 Март. Печатжт проджл-
жава да се занимава с положението на ка
бинета и относно оставката иа П Жорж. 
Маичестер Гардиян пише, че ие сжществу- 
ва криза и че никой от колегите на Л. Жо 
рж ие му е отказвал своята подкрепа 
то и лидерите ,иа консервативната партия 
Лорд Дерби и Боиар Лоу са добре разпо
ложени спрямо правителството, което има 
болшинство в камарата на общините оба
че това не означава, че коалицията ще про- 
джлжи, тя може да проджлжи 
това е необходимо иа Л. Жорж.

ПАРИЖ, 20 март. Сжобщават от 
Базел: Бела Кун бил интерниран като 
бесно луд по заповед на съветите, за 
гдето екзекутирал в един окръг в про
дължение на една седмица 7 хиляди 
войници.

как-

до когато
ПАРИЖ 20 март. Според една телегра

ма от Виена до Нюйорк ^ералд се ежоб- 
щава, че военната партия в България сва
лила правителството на г-н Стамболийски и

ППРИЖ 20 март. Последните ежобще- 
южна Африка известяват, 

ред царува ло иастоящем в Трансваал.

ПАРИЖ. 20 март. Гд, щипана т от Брюк
сел, че ни конгреси ни .шнйориге 
ло решение, е което се иска от Гнмшеви- 
ките да престанат да преследват
дат соц1!а.!р!<во.цоц!!оне]»ите, 
кви сношения сме съветите 
кд свати.

ния от че пълен

провъзгласила военна диктатура.
Спорел ежобщения пристигнали 

прословутия Трошанов, бивш н-к на политич. ин
формация в м-ството на вжтр работи и който во 
деше анкетата против демократите, напоследжк се 
намирал в Цариград

Трош.жов носял с себе си един чек от 100 *ил 
швейцарски франка или 3 милиона бжлгар- 

ски лева. поради което бил арестуван от ангини 
ските власти След като бил проверен тоя факт 
Трошанов е бил освободен. Твжрди се, че тези Па
ри той получил от София от Стоил Стефанов, ре
дактор стопанин на в к .Победа“ за г. Даскалов, 
шурея на м-р Стамболийски, чиновник в Цариград 
ската бжлгарска легация.

Вярва се. че м-р Стамболийски ще обясни про
изхода на тези пари. • .

Последните общински избо
ри с« дали следните резултати 
според сведенията на иа греш
ното министерство:

Демократи—66,487 (с едно 
увеличение от 9,992 гласа).

Народи.-прогресисти 55,442 
(с едно намаление от 6478 г).

Землед. саюз 360,950 гл. 
(с едно увеличение от 56471 
гласа).

Широка социална и 26.055 
(с едно намаление от 9,760 г.» 
Ч Радикали 23.225 (с 
намаление от 4.041 гласа).

в столицата
С© © в:)©.

и <Н'.ьде
йна ч© венка- 

Щ© 6 А» Дат п ре- лева

ДОнПАЕи2МейМаРТ' Сжов‘Ч*"т от Лов- 
""вмпи Мемп се научава от Ип»мя

^в,:; лоГлвипитв - р‘»-^0-0нте0 
диижв ие са били русин революциоиеом .
болшевик*. н МТО са вече аресту^1ииТп "
Циален спиежи е бил пригот.»„Лн С
ииците на всички лиад иоиД . <Ч',ТО“’
Да бждат еизскутиоа^Ги мГ треб**ло
«иого убийства и ».раиЯва„ияЖиГИ“ вИПМ
те от стр«на иа вжзстаниците.

едно

к СЯРА “11 •8 I Явма благодарност.иа I големци-
Подписаната Г-жа Надежда Н. Сжрбеиова от 

гр. Варна от мое име .и за малолетната ми джше- 
ря исказвам големата си благодарност кжм Бжлга- 
рското осигорително Дво .СИЛЯ" в София зв где- 

шои представих нужните 
докумйнти, сумат^ 10.000 лева за която бе осиг»' 
рен при сжшото д-во покойния ми мжж Никола 
М. Сжрбенов по таблица 4 с полица N. 3498 от 
21 януари 1920 г.

Препоржчвам на всички 
близни аа сторят това при горепоменатото д-во. та 
шото своите либерални условия, низки премии 
и с своята кулантност и акуратно изпжлнеиие на 
задълженията си

ПРАХ II
■пспла и за'3” 

1 V ПОРИШ)
А. Д-, Вария.

ПАРИЖ, 20 март. В Гжоии.

&:яГ;^и^шГГре^гжв
Гржцката армия в Диая™ " “пае™т«-

"е*о безредие. Чу«твува" вПадее"° ■»-
Достпт и. всичко." оеобеинл ""*** нв'
обуща. Хра ата той.. ДР«*н и

"•Доста тжчиа

и Провим-
вжз-

то ми изплати веднага

ИЯ6.1 » I!

НИШИ имща
вНучдс АК

най-добрата част м града близ
ко до цеатра. две посгр йки в 
■ -Дии дюр. Споразумение лич
но. уа. .Арда* № 46, блико до 
хаахте па II уч. и Девическата 
гимназия

Девизия 
и прави-

милеюши за саоите

заслужава предпочитание пред 
другите осигорителни дружества, опериращи в ца
рството. 71089 1 3 гр- Варна , 18 III 1922 грд.

Навежда Н. Смрбеиовя»V



Варна, 24 март 1922;>од.Роя- IV- ЦВНД 1 па Брой «13.

вярнвнегса г I- Архитект Евгени Двковнч/

П0ЩЯ сжсгавя планове ма равни постройки 
и ржкоюди им

I"I • !•” М.

'
ПИСАНИЕ!■

I Насроченото теглене на 19 март т. год. 
томбола на Русана Сми» Вааамопомощ Пое
ните служащи с рааретани» на Вари. Оар. 
Уп-л се отлага на в май с. г. взетите билети 
за 19 март са аалндни и аа 8 май е. Г. 

гр. Варна, 20 март 1922 г.

Кутии лНИ Ь121. ЕЖЕДЙЕВЕ^ИНФОРМЙЦИОНЕН ВЕСТНИК Риши тшвп Ь 229.
1 ' Овятеиия! пи I V) ля .нин п

|т»1Л |~ I приставени по I лев на тупа
1{~ М#и9«мт1 I* сана
Е« 6 месеца 100 лева; тя

голина 1ЯП лова. 
3 месеца 60 ..гва ШЯ-12

Прехраната на Варна. 
Хлебната ори». Цената 

но шба.ПОЛОЖЕНИЕТО.Г-и КаднВнш Т. тишина
— и

Г-1 Ввси 8. Жнтарнв
СГОДЕНИ : —

(Телеграфи*, и телефонни ежобщепия)

СОФИЯ, 22 март. Снощния инцидент а 
камарата между м-р председателя г. Ал. 
Стамболийски от една страна и Турлакоа 
и Омарчевски от друга страна по повод 
изказаното мнение от г. Стамболийски да 
се прем.хнат санкциите и глобите из зако
на за правописната реформа, предизвика 
преувеличени коментарии всред софийската 
преса, така налр., че те са си подали ос
тавките.

• мерното е, че снощи те напуснаха де
монстративно местата си в заседателната 
зала на парламента, като казаха иа своя 
м-р председател: „сбогом, ние си отиваме!“

М-р Стамболийски им отговори с скрита 
шега „до виждане!“

Днешните вестници считат, че минист
рите не ще излезат в оставка.

Гази вечер г. м-р Даскалов, запитан от 
иеиои журналисти по този ажпрос иааал, 
че всичко е уредено. Тази вечер м-рите 
Торлакоа и Омарчевски не приежетвуааха 
на заседанията на камарата, а това показ 
ва, че те още се сжрдят.

М-рите Стамболийски и Даскалов ижм 
7 часа се оттеглиха в кабинета иа мииистр 
председа > ела и имаха продж 
вещание, след което напусна 
Сжбраиие и с автомобилите си отидоха в 
вилата иа м-р Стамболийски.

На днешния министерски ежвет, иойто 
е проджлж зя до 3 часа, «а лриежтетаува- 
ли м-рите Торлаков и Омарчевски. Заседа
нието е било тажрде бурно.

Народния представител Аиглел Грозков, 
запитан от нашия кореспондент по ланси
рания слух за оставките иа министрите, зая
вил, че не верва министрите да си подадат 
оставките.

СОФИЯ, 23 март. По убийството иа би
вшия м-р Ал. Димитров се знае и това: от 
показанията на арестувания Петров се ви
жда, че войводата Иван Бжрлю е орга 
зирал убийството за отмжщеиие иа наби
тите четници. Четата иа два пжти е устрой
вала засади на м-р Димитрова по шосето 
Радомир Кюстендил в конюнския балкаи, 
обаче едва на третия пжт им се удало да 
извжршат убийството.

Бжрлю войвода и другарите му са ми
нали в Македония, дето се намират и днес.

Според едно ежобщеийе иа белград
ския в-к Политика от 18 тото, преди неиол- 
ко дни четата ма Ив. Бжрлю е дала сра
жение при с. Арбанаси, от което сражение 
той излезжл иевредим, като оставил убит 
само един четник.

СОФИЯ, 23 март. Сжобщааат от Цари
град: Исуф Кемал Бей вржчил един мемо 
раидум до сжглашенсиите сили по тракий
ския ажпрос. В меморандума се иазаало, 
че турското население надделява ло числе
ност не само гжрцмте, но и всички христия
ни взети акупом. Турците били образували 
76'". от тракийското население.

Тжртовията в Одрин била в турски рж- 
це. В цела Тракия официалния език е тур
ския, 76 от селата са турени. Тракия без 
Одрин и Лозенград иемало да бжде приета 
от Турция. По яоеини, етиографичесии и 
икономически ежображеиия Тракия тряба- 
ло да се даде цела на Турция. Ано про- 
джлжава гржциата окупация, ще се лре- 
днваика нова война иа балиаиита.

Един от наЛ-аажчите .длро
са, който треаожа ширехте
градски маси е л*проса аа 
хлеАа. Оце с поемане иа уп
равление от настонщхн общ.

и прехраната 
дет а

1103 I 3 Варно!. Пазарджик

за ©лЕеед ежнет в ЖПрОС4

■ бе4»на града 
такава, че постоянното прясж- 
ствне бе се приежедиияло кжм 
решенията на конференцията 
иа градските кметове и прави
телството отпусна едни 3 ми
лионен оборотен кредит аа 
забулва не на брашно нла хра
ни и аа отстранение на хлеб-

заминава иа 24 т. м. 8 ч. сутринта 75 тоииа

^ МОТОРНА ГИМИЯ
С СКОРОСТ 8 МИЛИ в ЧАС 

приема стоим пасажери III кл. и др. поржчии 
Справим и лоржчиа при параходната аген
ция И. Н. Костаитииддмс хот. „Италия“ от 
8—12 лр. об. и 3 8 сл. об.

на 7 я криза
До сега този кредит стое

ше на разположение на общи
ната

10Н2 — 3— Л

По причина на общото
заскжпваие иа живота, поска-ПИШУЩИ МАШИНИ" плаха и зжрнеиите храни я 
респективно хлеба Хлебарите 
преди иеколко дни беха пре 
дупредили кметстяото и, окр. 
упра ител, че ис<ат едно у- 
неличеиие цените на хлеба 
сжрашерно с това па браш
ното н на «жрнеиите храни 

На 21 того вечерта вслед
ствие ултимативното заявление 
на хлебаркте ■ града н вслед
ствие ежедадената уплаха вс
ред гражданството общинския 
ежвет се занима с вжпроса за 
прехраната на града. / 

Сжвегжг избра една 
еня под председат. на п. кме
та г. Михайлов, която ще за
купи брашна ■ • момента иа 
повишение цените на хляба 
ще снаблят от отпуснатия о- 
6о|ютем кредит хлебарите с 
брашна и тай ще парира по* 
ишението на цените.

Освен това ежветжт реши 
да вжведе и следното пови
шение цената на хлеба:

Типов хввб 1325 грвм ще 
се продам по 8 мм, а бе 
яуп хмб 725 гр. — 6 ле.

На сжщото заседание сж
вегжг прие и следното пред
ложение на комунистическата 
общинскка група, което в 
> лавна черти с следното :

Да се гласува 12 милиона 
лв. допжлнителеи общ. бюд-

:
I

мЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ 
Германската кжща

В. Воненфус
ул. Цариградска 818-19.

2-5 лжителио сж- 
хЯг Народното

Гржцко Кралско Консулство

ОБЯВЛЕНИЕ № 248
Гржцкото Кралско Консулство в пр Варна, поканва ие- 

явилнтг се до сега гржцки поданици от своя район да се 
явят и се снабдят с свидетелско за п данегво, лл текущата 
1922 година, (днамоннтириа) без к< ито никаква техна молба 
нема да бжде приета, ннто пжк самите те покр. иителег улани 
1084 2—3 - ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА

Шуменско Окржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ брой 2028 На 25 т. м, ог 3 до 5 ч. 
сл. пл., в канцеларията на Домакинството на бюрото, ще се 
водят преговори по доброволно сжгласие. за достаьката на 
следните предмети и материали, за сжщото:

I ГРУПА

II Г 1*У П А '
400 кгр.

8. 10, 12. 15, и 20 м. м. 700 кгр.
.мора* 5 си. шир'ко\ 250 кгр.

. . . 3 5 см широко 250 кгр.

. плоско 2’5 см шир и 5-6 м. м. деб. 1500 кгр.
500 к! р.

' в

2500 литри, в каси1. Газ, Руманска

1. Железо .шина’
2. . . обло
3. . .
4. .
5. .
'6. . . сжщо, само 7 8 н. м дебело

III Г Р У II А
1. Джрва за горене
2. . . за тухларницата

. 200 куб. м. 
250 куб. м.

IV Г II У II А
.*• Каса огнеупорна 80/60/50 
2. Пишущи 
3 Пердета
4. Мушама за маса
5. Мастилници 
т’ ^^"‘•ченатели средни 
7 Ламби столови № 14 
8. Ламби стенни )4 8 
•* Ламби висящи .ч* 8

Предложени

1 брой
2 брои 

50 метра 
20 метра 
10 брои 
10 бр и 
7 брои

14 броя 
.7 броя 

I ру.рг^ или

машини жет, прнходжт да се яаеме 
чрез облагане ва богатите гра-

* ждави, да се иска от длфжа-
вата дв конфнекува храните от 
складовете на богатите тжр-
говци и земеделци, да се не
ка разрешение от централната 
власт аа реквизиране на мел
ниците н да се тури управле
нието иа градската прехрана а 
ржцете на работническите сия
ли катн и пр.

Това предложеяяе бе прието

и могат ла се данаг за ненчка .. _ 
на една мм за иеколко ог тех и за елин или иеколко пред
мета от Iруните. Количеството ма отделните предмети е
неделимо

Предметите требва да бждат предадени най мрени до 
края на т м. в склада на бюрото, освен ако при спазарява- 
пето е уговорено друго место за предаване.

.залог се иска 6% от стсйноста на предприятиею. За 
ояези предмети, за които тук не е дадено точно вида и раз
мерите. доставката ще стане 
от конкурента.

Изплащането ще

с гласуваме на комунистите под
крепени с гласовете иа Ю. Пе- 
кареа и М. Стефанов (шир. 
социалист)

само по образци представени

стане^ед 
гр. Шумеи, 20 март 1922

като комисията приеме материалите.
Така ве разрешел временногод.

<?Т ДОМАКИНСТВОТО. вжароса за хлеба в греда,
■»> /



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ *П.Стр. 2.

ХРОНИКАПАРИЖ. 21 март. Г. Гюанкаре се есж( 
напжлго с английския посланик по източния вжп- 
рос. Изглежда че вжрховнпя сжвет ше направи по- 
сгжпки пред Атина и Ангора да не се започват во
енните действия преди разглеждане на граишо тур
ския вжпрос от сжюзнииите

ЦАРИГРАД 20 март По повод го девата дей
ност развивана от грждките агенти в Тракия, ца
риградския в к .Икдам" птате: з'ейстаува*ал 
този начин гжриите не числят, че четирите,* в во 
тегна гжрци. конто се намират в Тракия, «е6ж- 

дат глЖ1ната един ден като чама нота Гжриите 
не искат да разберат, че националната им дейност 
може да сжшествуна само в стара Гжрпна и остро
вите. Гржцкия народ напразлно дава жертви Бор
бата на Гжрпия с нас ше н донесе най-опасните 
сжтресения.

СОФИЯ, 23 март. Поради много чести
те оплаквания от действията на Враигело- 
иата армии а наша територия, в печата са 

1 поадианати питания до правителството яа 
случката в Орхаиие, де то десетина вжорж- 
жени враигелови войници са нападнали и 
разграбили една мелница от която са за- 
дигиали 3 вагона храни.

В Стапимжна офицери ирангелисти са 
яаплашаали комунистите и са забранявали 
да протестират срещу своеволията иа вой
ниците им. 8 Казанпд-. тези дни са бил - 
разстреляни неколио душ- войници вран- 
гелисти без знанието иа нашите власти, ка
то осждеии на смжрт от военните враиге
лови сжднлища е Бжлгария.

На други места вцригелови офицери са 
ажзприпятстауаали на нашите еждеб. вла
сти да изожрш.т службата си по повод ед
но престжплемие изажршено от войник 
вр.игелист. Вестниците наият вжрховната

ьваюг.
яа м а я —“ 

г-а Геарш Нови ат *■,
—71- V • >
МТЙ тук.

-С. Но

>;
К Ш I. Г.А я

от
■ туш са

— 0*7п
в са 101 ■ Нар

ся

Горящите вагони.
СофМЙСКИЯ ВЛЗК СНОЩИ 3ЯИ7ТУ

власт в Бжлгария да регламентира поло- с|. Причините яа яаижеиемието са, че 
жеиието иа врангелистите в страната, тжй аариия влаи между Сиидел Провадия

от товарните вагони с намжш се
______________ ___ Вследствие иа пожара треиа спира, пояи-
СОФИЯ, 23 Март. белградските в-ци пи- ржт бива загасен, обаче додето се 

шат иаджлго за вииоаика № 407, който. Сти пжтя минават 2 3 часа.
визира бившия бжлгарски посланник в Ниш 
Ст. Чапрашиков. Вестниците пишат, прави
телството какво е направило то да изиска 
да му се пред-де убиецжт на саещеимици- 
те в Нншкия оиржг, който се обвинява още, 
че е дал заповед за избиване иа офицери
те а Яиина планина ирай село Кремен ци, 
каито и за заклоиите Полове при луловиш- 
иа река. Такова питане е отправело и до 
м-р председателя а Камарата. В. питането 
се иазаа, че сжщия Ст. Чапрашиков днес 
се разхожда а София и гриежетвува на раз- 

дипломатичгски со рета и банкети, ка
нен наравно с Сржбския пжлномощен м-р 
от Фраицузиия представител.

с 3 ча-

■3469 12 ле

ЕЗ Iкато тс стават вече невжзможнт-.
• агиТОп
“

1в» кум.
§т ■И»-

ин

! Ш (Ге1ЩЕ8 ) (ЦД1 И|И. У8ЩШ - Щп

Обявление 
№ 621.

В вра» и’-
от 14 I. ■-

^аами в
п • сш ск1. чг сага ват» 

* ***Р рабе:в г-вС белево, 3 март 1922 гол
Ч^бщмнското управление обявява за 

знание на 
тото ог 2 до 4 часа

е
■■ араачтеасгаотв а щял

ват:интересуващите се, че на 27
носле ооед, ще се 

произведат следните търгове: 1) учиди- 
Белево . Тухларница“; 2) учили- 

с. Белено ннве .Манастирска“ от 
15 декара и .'!) училище на с. Белево 
ва „Над линията“, 12 декара. Първона
чалната цена ще се 
търга. Наема на тухларницата ще оъде 
в натура-в е е в пари Искания залог е 
Ш"(,. Поеин*

г«

е
ЦАРИГРАД, 20 март. Според едно см* 

общение от Атина, военните действия в 
Аиадола били започнали. В Ат <на бил 
го песимисти и очаквали големи събития 
от фронта.

се шяа аа грв црг:
го ■»

ще, на с. 
ще на■1 МНО- е. че I 

ржг е може би грял I V ГНИ*

НАУЕН, 21 март. Полицията в Берлин 
о ти рил а една тайна радиотелеграфна

постави в дена на Ог I !В ИВ

стаи- от
«а*оа. че г. иир . ИИ1

ЯЗ •
ЦАРИГРАД, 20 март. Франц, окупациои- 

им власти в Цариград са обявили официал- 
ио възстановяваме кабела до Кюстеи ;жа. 
Директни ежобщеиия между Ромжиия Бъл
гария и Цариград са възстановени

ЦАРИГРАД, 20 март. Сжобщават от 
мтииа: Според получените новини от остро

вна ■оен!*мт® са арестували в Крит голем
оа в^зстанниц"те от села. 

та. мигиропуло, Аркодеи . и Гиеиа.
По-вече 

ии в Пирея.

ЦАРИГРАД. 20

ции ежобщава. че в среда Мустафа Кемал 
П*ша ®пристигнал в главната квартира иа да ревнзи^ пр^иГ„н„а
брГ^то? главнатаеАСеДаТеЛСТ*^33П 
дующи армиите.

Пред тех

1ге условия сж на разполо- 
в общинското управление. Закона 

3 1 бюджетът, отчетнсста 
та е задължителен за

«м
жение грян а. ч 

са •
«т

га Р. I
аа. м

Плрига
и предприятия- 

конкурентите.
Кмет: Марин Георгиев 

Секр.-бирник: Момчил Христов.

СГ ЛЯЛ

маша, аа «от 
от етга1095 1-1

БОРСА
&6Ш. ([Цщир [ИНО 06Ц81. Шиш - Варят

Обявление
№ 622

клмьмо сключели
ОТ 600 души са били препрате- Сшляламщш и

ЙВоДмн
Ню-Йорк
Лом доя
Парад
Ишаа
Цариград
Ромашп

?ад-ийн
«65 —

1-ио -
765 -
9750

110*0

март. Ангорската аген-
1334
774
Ч7Б

с. Белево, 3 март 1922 г. 
Общинското Управление обявява за 

е изложил новите удобрения знание- яе на 27 тото от 9 до 11 часа

ежбоаиие "!Ц!!!ИЛ" «икция от Народното ПРеди одед ЩС Се Произведе публичен,

вили: Феази Паша*н-Мкиь,ба киметНпе сз| явж' наддаване Г*РГ> за отдаване на 
пиииокомаидуюш иа западния сектор ад,ай 1 На, МаТеГ местата определени за скъто-
Якуб Шевиот п°*андующ *о*ния сектор, ! В*Де,Н Ф )нд в С. Белево И СтраШИМИрО 
саиту, Халкд Паша, номанад^щ войските' от'2 ) Белев%местноста „Върбалак“, 
"^"Коджа Ипи' Каризим Паша, главен ин-' ° “ ' декаРа И 2) С.1Стра111ИМИрОВ0, Мс-
и^ИтоккНщабаПн1езапалн0в''*К *аси" Бе* ”П°Д Л03Ята“' ('т 1° Декар^Г

Според новини ндящиТт 'дигооа Първоначалната цена ще се опреде-
1ТОЗЩ* • «АНТ немГлГтка офанзива"*^ ^ ?? ДеНЯ Н3 ТЛрга.

Високата п*о?аРД СаРай-«йой. Искания залог е разноските ПО

и**т Паша една джлгаПтГл!егеама°т!!0‘*0 от пУоднкацияга и др са за сметка на наемателя 
иомт<ГеГ нмалГ ."тГ* то^,км от с“"жд* имя"^ ■^акон1 за бюджетът, отчетноста и 
констатира пжпиото^жгЖРл°и' И*ет Паша ПреД||1)иятията е задължителен за кон 
•ЧГййите и аиглийските д*^,* ФР«"- “УРентнте.

ШОИИ.ТО иа ИЗТОЧНИЯ ВЖп« ° Р®' 109Г1 I
Иает Паша '

1!1
5«Ш8

квартира иа комач. Прага
Вягнз
Ь.-Псща
Беагяя
Юпзсамч
Канада

Вета > <са гадещ честа ла **
срок до 25 т. и. •
Р**^Т яа д-во ЛобруА^ ** м 
СГ чпашат м дост 
тераада.

*л-

е дветаУмащрсат
«ГИ на |*Д ■
то едчбрааие м ряяжт^е
и сягурао след еявв яи

рлхжш*1
яр -Р*1

ще даоочае да се 
Вдзиожао е 

седатеаят с
новаден да уреда а точа 
рос. т йЛ канто уреда вдар^ 
с правописа като арсивма •*Кмет: Марин Георгиев, 

ник: Момчил Христов.
е оптимист. ■ тж*<-екр. бир ка «телите



Д-Л IV Варна, 26~март 1922‘год.

I ВНРГ16ПСКНпоща
* • ЬИ ЕХЕШВКЯМтНЯН ВЕСТ1НК Рциш тш* » &

ки.ЦЕНА 1 ЛЕВ

| В. МАГАЗИНА .ПАЗАР ПДРУШ“ 1
I Прпстпгпшшл наеман сгомм раникюа фаееан ■ 
I Мушама л яолиам подайте Жарсета Мрем I 
■ деиям а аат гйс-п хасета ЦТ1Ч—7—15 *Е

^31 яспьсг.чгтаас 5 тпглкмвАМАИМЯНПМмААМР 
4 _____ Гр*_Цко Xранено Коксуштао

/ ОБЯВЛЕНИЕ № 248; 1р*и I -у К •иа.у ктво а ар Нарил, поипа ве
1» с*ч г;».».'|аи подайте от свое ря Доя да се 

>л11Г«*л:*В1 »4 пм4ис*во. ад текущата
- . Л1 6п Е. м <> я.«каква теяяа молба 

и*ь сами:»- те г о*р .*мтглсг 1 у»*4яи
«О! КА1ШеЛАМ«1А

• 'Ли е с
!»'<*• V ;аг г

06а НДи»1 лл*»* г 
.1 «А. 1 г ..р.ч : <1

аДфма
« -а Ь »гг«1 Н» жта м Л ПССеШ

1Ж* Чел
1 М) -е«и \ 1 :»-г*лж:ьи №■ 1

1 оЛ ГОЛАВД I ( V И. м
л

Г-» 1грам$ша!. Цадта ,с Ш
.

М гаси 8. Ж*т^о5. ,
• : СГОДЕНИ : |^М|*

^ / * I!

дГ5 ШИШЕТО. Пак за шикият 
греши.*

^ТеЛ-графни и 'евефомим ежобщемия) т' Н списание „ОоилдСми вре 
гдеа а довакеяс*»»* год X 
«и» I от 111 т. *.
.От 30 марг 1920 1 до |5 
ав(\;т 1921 г. общиескяя ат- 
роя я н <р Русе. Д. Арабов. 

елллумх та «лова 700 да 
ГТ.иу»ом «,<адива (400 д« 

на в дл а 300 ма» сухо» в 
1500 д«. ферма.

„Зеленчукова, а грддвяа яо 
уредба с ьгщрмечя аа 
ш\ европейска т 
дева е с 4 цеигрофугааяе 
па. движени с 3 мотора. Ма 

нмеячука в нароят го^ее 
така екгВн в ятобвЛСи

СОФИЯ, 23 «варг. .следствие инциден
та сталап в камарата по ажпроса за Пра
вописа между м-рите Змарчевски. Торла- 
нов и м-р председателя Стамболийски след 
двудневни бурни яроджлжигелч « ,линисгер- 
сми съвети избухна каб нетна крмз I.

След вчерашни.* бурен министерски с«- 
в«:т тази сутрин министрите Торлдиоя, Ма
нолов и Радо ом имаха отделно ежвеща- 
ние, а министрите Стамболийски и Райно 
Даскалов се ежвещаааха смщо отделно 

Земледенската парламентарна група та
зи вечер име* частно заседание, което про- 
джлжи до полунощ. Всички иастояваима 
пред м-р Торлакоз да оттегли оставката см 
останаха напразни. М-р Торпаиох бе не пре
клонен и лодд .р .а оставката си

Становището на Д-р председателя по

срещамеЙОДш Т. 1Ь ир»-*‘

РАДИО’ €■*»»
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО »

31 ВЯГКЯМ I ПСЯ1ШЯГИ ТМШ1?ТЦ
♦ ЗАРНЕНСКИ КЛ0г1 ♦

а
I. Сяеб-

Сжобшава на Почит Варненски 1жр- 
гояии които имаг пор*чанй стоки пт Че 
хославия. че навигацията по Дунава е от
крита офиииално и приема да преао-ад гто

условия и най - бжрзо
праши от пристанище Братислава «и при
станище Лом или Русе.

Сжию от Виена Лом или Ру.е 
За тази цел Дружеството е емглж» ра

ло пеииални шлепове, които ше обслуж 
ват ис ключ и тел но пристанищата Брлтм- 

Лом и Русе.
За поаробни сведения при канцелария 

та ма Д-еото над Софийската Банка,

игкгчЦ -.ЯД.

I
ни
Г 6*1.1

«мго а Русе. (вя ст. картофа 
-><* ст. *ел боб ■ ар ) 1 ом

правописния вжпрос стана причина да се к:о м пшра (амкпо /40 
разкла и издлчмо положението иа кабинета, хилели кгр пресея яелеечуя ■ 
Болшинството се намира в недоумение от ^т»» се още да се 
тази ежвсем неочаквано избухнала маби- и*яссе «а оамря 9Н4.<*Й 
метна криза. -ягр. яда цялото провазодегво

Диьч. злободневния вжпрос е кабинет- я< зеленчуковата градена ще 
мата криза. На всякжде из столицата се го- нжмгае м 1.213300 ар* 
вори за скорошното падане ма правител- .Фермата което е основем 
стаото. Общ ствеюто мнение е силно раз-

>

с чал як Аявевтер яря голея* '4
дразнено и с напрежение следи развоя иа уомяя това ля го е добето

1 69,972 кг р. ажрвевв храм. 
>4.000 кгр. авяустяеяо сево 

(фяв. моюр ■ лр у в €0.000

кризата.
Тази вечер всички м-ри имаха ежаме- 

стмо заседание заедно с по-видни те депу
тати от болшмметаото. за да намерят начин 
за изглаждане иа ижзммкиалмте тжркаиия 
и да се постигне едир с лоразумемаае.

Слеч обед болшинството затвори ара
тите на Народното ежбрамие. изг им жур- 

; на петите от ложите и има п^оджлжмтел- 
I но заседамме.

След което м-р председателя замина за 
двореца ..Враня", за да^поднесе иа Царя 
оставката иа кабинета

Други твжрдят, че оставката иа изби- 
мета ще бжде сложена пред конгреса иа 
сжюза който ще се ежоои иа 24 май

■
1^* 1яяпе Регяолпе Яизяе

ШетсЬе р!асе де сопезрог.дап* дап% Вагц|ие иО В-- 
Соппа1( <е чап^а>с »Ь<еп1 е( (аИетепд.

Щ зегяке дапз ипе Вап<) Ки^&е. с( гепсему-
Нтетз Вигеаи де .Варненска Поща

I -

кгр. СИ
Ог яачмого ма мсссиа. сто 

П4АСТЯОГО се сплЛяи с лостш-
«чем мявечгар а ко терен яяут 

• гра«тор>. В тшклл крштлх ве-1 м

рвоа (Г , гол I споменали аг
роном е равллмх от в шалля 

*га 116 годнавнимание! I.)С1

.Пре» «Р...ГГ, с мешаш
то тегне.- на 19 март т. год. 

Руни Сак» Взаимопомощ Поо- 
с рааос

6 май с. г. вшетнте билети 
са ваи-дии и та в май с. г.

20 март 1922 г. ч 1Ш7 2 2

17 4 Г 0МТШМ1 драмста м
общ., грешен, а 75.000 ще-Iиа 8арм. Оир. кора-шят др,...п по ияегга

•а • брега м Дувам. Посее е
ин..«естео гмогае. ■ горна

ПЙР/ОЦ. 22 март. Итапиянеиата ескад
ра е нап авила сип и демонстрации пред 
Малоазиатското мраибрежие срещу Доде- 
нанеза Итапиеиси гто войски се опитали да 
иалрнавт десант иа Маври срещу о-в Родос 
каю д баркирали войски. Обаче те билк 
посрещнати от силни турски войскови час- 

Ха—Т Сееез ушЗегег Км. МРМ Т1 ЧзИЧМЮааИ , ти. Заамрза се сраж име, ио ‘ТО е траяло
иеиолко час/ и в което са паднали убити 
Ю италиански мортци и 1 офицер.

АТИНА, 22 март. Сжобщааат от остро
вите: Италианските войски в островите иа 
Додекаиеша са били обешормжеии от мест
ното население. Ге п .искали помощ и под
крепления от италеевисиата флота от ос
тров Родос.

СОФИЯ 23 март. Сжо^цаит от Цари
град. според най л .почтителни сведения 
Амгорсиот.т правителство е лолувило от 
Москва един заем в размер В' мм пиоиа тур
ски лири.

БЕРЛИН 21 Мор» Сйтойща а* от 
Пг-ага, че но Дунава пжтув т много 

| военни транспорти предназначени за
_________ Врангела. Тези транспорти се товарят

В ..Вар. Пв*а" югпгат целта ев.' ОТ Унгарските пристанищр

ф-
шни држяягта я кудтуряа вдр- 
6а":

.И|рабогк.1 е обемвех ор- 
гаяАМцаовга пдав. ноА:о мо
же да служи «а вестояя
Г 4 М 
МИЯ. ‘

НIШНШ11ЙРГИИ ш* Лптпз
Иам.д1ШШ «1(- №№ пити. ф** «-ргжк.

и
о т Чмяяг ля аярвеепатг граж- 

лаем сле гоя петте еа общ 
ге клгячуяоав градяща.

ВАПСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАПДГ1А
1Ш ЧЙШ

I ЦАРИГРАД, П0ИД0М, 
•М«. гуздва-- *• втмммм

ле го общяварете? \
Ине с спеяойва сляест тшжр- !

и
дни. че с сдвдртеяо мддяя 
и««лм>чеяия ащтеяплто граж
девство осявана градввште са-

п Мв Мвш 1ШН
К«дгм, Ьраавякя, К*пум4вв, 

•А ДАумаав.гм ■
•сячяя ьдммввя операции

мо по дддаверата с «ютвевте
чушяв в оо яодвагя, «ойго 
Ле повяна* аа верв атлтто от 
члеввге аяшяа Иначе ас Лв

■ М, МАТА I

•м жждвщм а• *(«е п
Пял се обесвало яегоеяга васвввост

по отвоактвн вл‘вакосппе. що
- - а.».,.-...

•реещ в

се напмс4т н4 тях — вай ве
че от заяятересоввмата обеиБ- 
ска власт Другаде и подоб
ни деяния цялото общество 
става на нрав — а у яасЧято 
челя

а

1Л М Г бшю |
ПГ с ствмо Дзшто РТСГПС
пптт овитти вАи пм.пт»р



I

“ Ьм«кл 'М
) С <Лни

* * «2! . вг.‘ „. V
**«•• * »*<»« и.е С ,/Щ
•»<■ М «7 М» 14 г. ТЯ
иа 2Ь мрг

поиш
• *»•* 1*13ПАРИЖ. 22 Мярт С* динените Ща- 

. си оттеглят окончателно всички 
войски конто се намират на Рейн

■а я 
"оша см яубдяку

ГИ

ГтШЯ
Мт1Р№ВЖП№.

Нчфг ‘23 тото месгизтя комитет ил занаятчии 
ежите иТтрофесмомалми сдружения е Варии ма брей 
1Ь гайка протестаиионио сжбрамие в 5 наел след 
обед е мля ■ С * единение * за за протестират яро 
гив заажлжигелчото получаване ма . Джржавнм* 
вестник* м против произволното и безразборно об 
лягане с алмжк вжрху обши* довод м 1921 гол.

На ежбраниего в определение час бе се ствижл

и 300
вча» 1?|ив1. Д
- 4 шешртстпчгс** чш тЩ

ял рами меета
■ЙПМГ

■ гр*жм »
вГ ■«М«ЯТ» а 

С гем
от й пан:

"■ТИ* е 5

русенската ••^.1

ле, рптур— а—мера ^ 
парошч уяя* м сасп 

■а ял трячдешята|з-4
поакамяааа всички миайтчии и дребни • чрговии 
аа затвор»' дюкяните и рлбо ги линиите си за един 

Зала .О лайнени*' бе далече недостатжчиа 
ал побере стекли-* се народ ето ишо ежбранието

вияааен -народ оше повече, че в позива се

Смрад «ргждян- ОТ Ив

1 '
риеитяте «е бля»: сншпшгш 
ял 23 I, • зрелте.чрг Ш1
яатш ще яочиат .г ; • *а

стана в градскап гранина
Гооорир.з г-пл Васил Гамчев. Иван Дяков и Ка

ля»! Манолов. Ге изтжкнахл фрапиращи факти мр 
произволно облагаме с ланжк ажрву уобитя доход 
за >921 гол ц против заяж лисите янот^ Абониране 
не .Джржаяен вестник"

В дука и.* { торенето се взе резолюимя в след
на те пчиежл жорлииего «ротеггмоа против несп- 
р>ае'пиеот .• бетоазборно облагане с аанжк ежр- 
ку 0ГМ1И4 оокод и прот в заджлшителното получа
ване .Джржлвеи вестник *

Сжбрамисмина гизо бе* никакви инциденти

ва ОЦЕТ
•* •»

-
те* »«ма

СИ

1ш. Див I
ггг. • ч I* ЦТЖ .«

ЬжлЧрскм >|»А1 I

X Р О Н И К А. вш Д^иочот

г* фии ■ литератури кялат я 
яяоя

фр емк ■ явдготая сЖ» 
•т гаия»

<40 I •аявии и( аЯЯп Аедии Мадстю Пет ям гу напия
г*рг< вец. стадри по случай 
йегяятс ирящнипи 10.000 
ЯН 1Я момупиЯ обасидо N4 
•'и-яиит*- ученици при гунашяи- 
• ятг ооктв«м учяимца 
еащвя подари други Ю.000 
лв и образувание фонд м 
иид п*анс беяола ви уяеи «ве
си гр1пе«арим при глрвяте у. 
ЧИЛИШЛ. *ато идм теч ф<чи 
се приотяя н яачмгралгоеииг- 
то ту, и сдседаиим м и коми 
сич като *И(|цниски сляетиик, 
до гдето бдде пкжн

нита-
дади. 6еж*ии.< и ндомши да 
се яи«1 ирм Ью\у го м ниега 
•ммг Ремниин г. аеп* щг ич 
♦лде «м|ус<14 •'бравоггн п 
•е» матерна 1 ^киатмо

препидяка уроци

1ЮМЛ1Ж1Ц. -ак ацгт. (МШН1
'«I Ч|р*1ЧЯ1Д V 41М» (МОЩ

по исички прелмегл Иетмм
и 2) МНОГО практична СвЦЧ** 

рошиш иД-рН ин-кЛ»« мте е чин идас при
'1ЦММ ,румм («ММЧЩД мп пщргц 1 снояаеилт* ■ учичипи- .1 ио

.Чака.!* е шш ншшти|, И РИШ 4.1 К*М1и.(иРП1Г«' м стччи4 ..раз*
• ■ояииаатял гдиа учитедна. с добри ре»«р«ици.> !*рпИвИЯШЦ Д5 чмрт В*(п«н|«гр се >му- си подяоааша раооч.

Спрмив р«Д«иш«га »»
1Мб«-а

НалрАш* е
бюллс
ШГМ •*(»0Ж»и
ИЧ>“ Т Др. И«1 КШ!»

■»«м\Д 1'«и«'-чниа 
от «Н*.»ГН| ти ма Ниго

т ттт мо ш?** ш шм пя*ш > шс ири

Ш магми , ачв»у*ми си барай»
1-1ИЮ СрвЩу погооеииа бд тгарсии 

*ара код «т русятя — .Ьо 
рве* фраиаучк от прави теле -. • 
яо е отегдпал , руския яара-
аод .Яагя4 с »

Но нощ а дава оаида Таде- 
ф<мират им от Ст , .Загора * От 
>—Н дим и града ни аардуая 
гдиа смела коне крадена банда. 
До сега е открадвала ковете

МПМ «мрем.
стона иа иаП иаиосиа цена Ьу

ИМНИН..41* «м|)т. I н*»пм мглм(М1ти - 
|,)«тмг«п|ти сгру1м.г'1 имяч б|м>Г1
’•» «пмнипьну

лемрд .м*р»« Луш- V
срешу офяверсното ежбг ами 
Саорв>уме«ЬО0о гоааяг. и сливат» баря*-

>НИ»-1 ^4___________ _на телегрвфо-п01веискат* стан 
«ма N4 яйчарск.т. фМ>р««.1 «
дал чифта вотове от каиа пра 
/чирпаисиат» порта

1]нн«и.| « ал* Гммшшми щс пред'
1с иятери. пиене г иа олм-«I И ИГ4 ПРОДАВА СЕ ВАРАКА

в ул Думакк» Ш уч при
МИТ. м рЦбО*М1вягГ,1 ПАРИЖ, !22Мчрт. Америк. отшуща 

ЧММПМИ ао.гцр.1 На Чехас.ммм

ПМНИЖ. 4Й >мрг.<Ог
'Че Шмамитеяцти

КОЯТО
а*р»уааг по рали., нестл е о-'

сп ос обема за боивлия *БОРСА***-”* и 1.01ГГО ИМ. ОСМо*
тютюнопрол.аишю Спо(м 
1умемме ул Васил Ле»" 
Еиет Илиев 10И-*-1

МТИЛИИ по.оартими
». 0АЛ1Г ЯТ.1.И,

илммо СКЛЮИП.М Ш"«иЧТ МОГ.Т
|, 24 »М|Ч ИД.Сл

V .М.Т» *е»ю». тЧ.|..|'ЧТИ|уч а»«б------ШпаАиармя
Н*>Йор*>
Лондон
11ари»
Италия
Цариграл
ЙОМАИИН
Гермлик .
I1ра(л 
Ниеи.;
Ь. 11еша 
Ьелгии 
Югосла-и 

Щаяача

магеиатичата от 
мии Крум (.ми-

подготоа.тяпа слабя увс-
*нии и ученички

пиша аI** Щ Щ«А*
____ вПуяас:*» 
най-добрата часг аа град/4»’ 
к * до пеитра. дас постр^Ая* ■ 
" -дин двор (лоразучт"*' явч
ао. ул . Арда« V 4Ь. Адяко ло
«алигс яа II уч и Леиичес*»т1 
гммаааия

МДЖ1
«»о1П. V* —

1432 -
/•>4. -

т
;ОЧ75

ааяой
13Ь»*

71* ■
У(

44 Л
2Ъ0 -

п.1 математи
Н1 к«*т.»

____1
!*'И ГН отстдиилч. и.учшмш 

I радииат.
тесни дяешкллиии едииичих нля 
групов. I по 

Приема
оратежам*» я*г. счиразумгиие..“«•Що обет*.км яобктми градя-арс*,, 6ор*ри

аяй ги вреа«р1ичч. *, и>вцц* 
»а велта. ааТ..

елиинчич.), или гру- 
*» оремииаяа . аоятуриеитии 

• чорпкиг г.1м ооятурмеити п|«двпдеии«г
■атсрйд] в.»

титте 2ой
га

»в‘Д11.Н’яа*лряяяк, чом. с ' жт а*роопм 1270жатерня. ■ 12«0алпбра юомег- 
рин траточичегрия ачятичиа 
и ч*кци

— -.4' ••яиия а девет*
■ раморежмтик Ние лая » ЯI СЯРАра.фушм оатуритетим задачи за 

ивсточиитл ямигна сссмн.
Аарег

«виккечеи I5грааяиар, яям.- и раяя мщ,
3емнато Зввмдаявпо Учи- 

анща н град Аарм ще при-
влярапт своите занятия иа 11 
т м. Учениците ще ождц 
подложени на изпиг на 50 и 
31. През летото стопанствата 
яа учениците ще 6жда> често 
посетя вай и ог агроиоияте .за 
иапАТСТяуяаие

Смрад решевмето иа Ду. 
иавскии арбягжр освен до се
га дадените 100 шлепа

• Урияяааа оОищяя раяажам Хората е.» М,:>1'»лм. сем МОДрагомам 41 или

•имяачия

^Я^Ияиант^ I одмяа мина
з прлддаа 422,120 

ядглища
У:
} 11Р111МШ11
I й■

"я ти а-». нтчг- И •мат готвя» гтжи м **««»та ПРАХМм елию ■— ■ о—мс, «*М| - тяяжрпа е- ядл.
-А*и аа яямрдг «о ума я« градинаря «

компяавтуяяи ияботмнаи чяя
«г Кдаяон». вявд

нвт‘*а*д»'в'аа раавяиачи. а . Парник * 
той* кямеим

и
Оо «ао> яамрааа ог

*»то тд|врд >'Цмз Ма ИI СЯ4Я14ЛЦ га рааггн«и*«е
•■■Мрммаим*°ммам* "ям IЩцишо еееигра и 1>ор*>нас»кжке ЗООО0

«ами.
превитсдстяо е

"■ОряяиЛи ООСТЖПИИ ПО ДЖИо- 
ЦЩццу

гряж.1 м до*..

Ие«. ипм лол* «ч«ч пред Герпш 
препчетту», и пречи- 

- пре. Туптя я. ПИЯНО „ММ")
•• ооооаом. Важали*! «п 5 * 1

П урпт я Да яе г 
■мявето

гаадич Да ве Повтаряме злщето гра
да чада и*е я

се ддде още един шлеп ~ 
.Коре“.

«вп гарски "опиващи с редом»



»*г"

ЦЕНА 1
РТЧ

С«««<м Пщтм
обявление * гпль''ВЯРП6НСК7Я Iтт лтст .V 2031<> лл*т от Нарие иск* Осржяея Сля ■ пол- 

м *■ т;>1»4 л "чдатА от гр Варя* яроют Храстл В К* 
»«'«■ и яр от е Калахюсеии м ?7>М да .. обае
иа 30 юр. 192? : • 9 чяся ярея овея • село Комуд 

!'»«4*л*ея мпдробмо ома чет в обаят
ж I нй аз §**»* .це г 
дда‘*4Я»я Идгил X.

го мя .V» 7 20 о .1 мвр- 1992 
Казва* мето щ.- жмяс ог цена провзяаЯяв ■ миггере 

сомяге могат да се ямт а г

ч /^5 мт ге ямотя яа

г
место • опреа. наш тик** V т деления ден и чяс дя наддават.

|р Варна. 24 варт 1922 год.
I Сждевся П|Н1сгав: И. Д. Полински

ту» а «та ге
Ммм; м 3 I •>» >> АП Ш

I лгч и1 пим • 1112 1 — 1

шойейието. БЕЛЕЖНИКГ-иОяНШ 1 1Щ1ККН
Цакаурхгх •• и>и И.
Ишо полрмк бей» Цсяеу 

р, Дружбаш*,. но раво волрв 
»« «а Тодоров-аа* ■ О вн 
■» Длаеаа Ок, а свел ш вар-

— Я —

Г-1 Щ| 11лва (Т«мгрлфв> В глмфошв сжобщлнвв>
- : СГОДЕНИ СОФИЯ 24 март. Днес м-р председате

ля г. Стлмбол йени помами столичните жур
на лис .и в п гсжхо ст ритворав, а аа-ирзверинцлта си до лажариата 
«брикл Той беше миого весел и п обеден 
ижм журналистите. Покани ти в свое салон 
дето направи сл дните их лепения: „аехелор- 
но. клал той, вследст 
рата по правописа и решението, мо то ваа 
и .родното представитечетно преди 
силната опозиция а кабината ма а 
Омарчеасни и Торпаиов Те разгорещиха 
ампроса по-вече огиолмото том заслужа
ваш*. Нека не се аабр

фракмл квто авве сЖоото

нРАДИО рйдяо ■ рече:в
— Амяя'
Пя ризторяхя се сятоимоята рея в кама-

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО •о е праши м 
— Няродд „ .

Тоая ямдл кярдяая раза. охм 
трия. трета яо 

таяяд ■ грея до гуца а сто 
тш ва другяя д«я

— Все пищя те оаедхд 0. 
кодко
дд. Драган, Сз

Ад§ аоА го )№ дяаодд г 
дс е, та дд «у строша чояек 
глдмта, ей едно такова младо 
асдобрАсматО чомече от ае 
какао са разуааяядтеляо бюро 
взмма моацпкдта реят ог то- 
м от ояза шкпт яобто .мс- 
аета* м .асасрая* работа

и игам и имишмим тмкмртн
•е ЮФМЕ1ККИ КЛОН во

Сжобшава на Почит Варненски Тжр- 
Лтвии които имат поръчани стоки от Че- 

на. че навигацията по Дунава е от- 
официално и приема да лревотва ло 1

• бжрео
пратки от пристани .це Братислава по гтри-

, чв име сме м-ри 
зеааледелскин нар ден сж«| и ние 

сме Нему подчинени Понеже Ом арменски и 
Торллков настояваха да садите оставим, 
вжлроса се отнесе а парламентарната тру
па иа болшинството и снощи до кжсио ние 
трабаша да се хащищлвамо един други.

Прасе говорих аа, след меие говориха и 
други пет души министри. Особено смлма 
бзше речта иа м-р Янев, който маха, че 
ежтоаа ни дизс има по-вече нужда от на
шето сжгпасие и единство. След него гово
ри Р. Даскал тя, след това ваех думата иа- 
иоао ах и ихтаскилх дчшако 
обходимо да си про~,.чуме с 
исичии м-ри и да си правим отстжпии, яв
илото Бжлтарии има днес по вече от есяно- 
та нужда от нас Спад това говориха ме
ко ако народни представа тели които апе
лираха «жв нас, мими.трета, да се иронии 
ием от слях Iанието ха сжгпасие по между 
см. М-р Торпаиов ехе думата и а еди) об
стойна реч ихложм своето м -еиио по 'мйО- 
то вжлроси л .дигнати а камарата. В речта 
си той подчерта, че се примирява с общо-

:о ояелдл; Зя Нако 
а т. а

степите Лом или Русе.
Сжшо от Виена Лом или Русе 

[- За таяи цел Дружеството е ангажира* 
Г ло специални шлепове, които ще обслуж- 
| аатисключително пристанищата. Брати-
«ямв, Виена. Лом и ~

За поаробнн сведени» при каииелари». 
[мтя ДгВото над Софи искате Банка. трлваплепоте в играят» ю-миого е

ра. тура ге в влак в слокоХ-одии иа други
КШ-2 -.

— Овшктеемп биоая
елккг.

А от ту* с* вече врвлвгл 
члков — гв го -влеш чвтл-

СгЬОБЩЕНИЕ
Дм-

10 < мас.
гедю. ас е бябд — здаом9СЖДЖТО А ОТ N ЕА яд, ч* видиш, доаме утрени- лштл . бг зо паст ши " а гтотахом 

ясчуд, яикоА ас видел, 
те откарвдя в обшестаемвта 
беюавстяюсг, а от нея десмо

ТШ-1-3 Умамм .Вмас1* >4. Лся«>)1 М
то решение на ст ова да останем единни

шогвт вече дв се ексяедяраг ве:
— Це играл мач аатяор! Ще 

лежиш месец, дал, в че после 
ида га се оярааяЯ в докввавА 
коА < честен а кой бсзчссгса.

Та тш, цензурата се адв- 
гв, вля по опасем чук се сяу- 
ша над гдвмта ям

—Зааоаа и печата: . . . 
И ма коАто му стаена ясна

и занапред и на ново даде думата, че той 
заедно с нас останалите ще работи »а бла
гото иа страната.

А» не дмржа много иа министерския 
ст. заявих в послед ня момент иа засе- 
иието, и ако е ижлрос за тоя мимистер- 

сми пост, а> ще излеза, но сег пред Ге- 
нуезмата комферен«диЯ необходимо

каузата, която сжм се 
гжрбил да хлщитя до край. А пжк пред 
конгреса на 24 май ще сложим всички ос
тавките си и конгреса е властен да прмеме 
нашите остчаки или да нн даде мандат да 
проджлжим.

И тжй м-р председателя г. Стамболий
ски смята, че инцидента е принключеи ха 
сега Камарата започна отново тахи вечер 
своите редовни хаседлния. Сесията й ще 
бжде проджлжена с още неиолко дни, ае- 
роятно до 10 април, ха да мотат.да се гла
суват още иеколко законопроекта.

Свикаш Д-во т Вншето Тярг. у-ще
ъ гв, уредена от Д-ро ще сганс иа

М«г. и., яедвлм, 2 ч. сл обед. в свлоиа яя сре дно го таргоя- 
'УМе- Сдед том ме се даде танцували.! зябавд 

>111-41-

вя

От Дружеството
ми е да 

на-Д-во „КАРПАТИ“
я гр. еж.

ДВ

Предлага яа язноепн и конкурентни цени всекяклв вид 
дхрзен строителен материал, ромж»«кя доСрокачесг 

стоав, квто даски греди, пиняри, шипки всекакви раз 
■ери а асекакжв вид, каси зз яйца, захар, макарони и др.

Праемдт се за изработване го о фабриката ни всекаклв 
■Ха от гореаомеяатите материяли с специидми размери 
1ЮР—1—3 Тедвгрлфкчесх адрес КАРПАТИ

ДящаийтД
[шчеЛ
ИйцпамбаздДПРОШЕЕ бараки/

на ул. Пре 
п- славска.
срещу общинския Театр. 
Оирвуп»«ие в бараката

ЗА ОЦЕТ
СОФИЯ, 24 март. Според сведения, чер

пени от други хемеделчесми кржгов.-, сно
щното тайно хаседание в народното ежбра- 
ние, което проджлжи до 12 часа е било 
твжрде бурно. В него е говорил м-р Торла- 
иоа, който недвусмислено е дал да се рах- 
берег, че той не може да бжде повече м-р, 
ако м-р председателя проджлжаяа да вжр- 
ви по тохи пжт.

Сжс миннетжр Торлаков са м-рите Ма
нолов, Томов, Омарчевскм и Радо лов. Из
глежда, че техн пет души м-ри искат да 
пребжрхат с изпжлнеине на решението, 
което м-р председателя Стамболийски иска 
сам да предложи, именно да се оттегли от

глцигифАи 8 01 фАврекхта >| г,Р. Папарииоя — Русе | ек СЯРА _

11 прах]
'**" пкппд м

■цаммт мр*чяа аа *•- 
отнм ■ Рвйв! ■ мая-

ПО Мйм
ока, вля: 

стаисграфш . **
**** “ 1ТНШ1 

•»ж. Тара работа ■ тжргов 
си катер, тш банка. СпраакТяа 
редакции.

МФ Ибяяхмтю, Яфбдста.
••▼•жито ма файвяиат*'

две Шц Наш. I имш
Вярна. »л. .Софроии* М 1Н *» 
1107 .Ьжлгярски ЛоЯд* 2-10 I 8. V. 1Ш11Ш1

Е А. Д., Варна.
ня и»-4 а

«яйЯИ1ИЯН0 „РОЯЛ“
. Вижяайе от 2—5 ч 

1039-&—Ю1Я- Ж 22-



\
Мой 810.„ВАРНЕНСКА ПОЩА"Стр. 8.

ХРОНИКАЛОНДОН 23 март. Аигл 
предложили иа Цариградското, Атиисиото 
и Ангорското правителства следните усло
вна *а примирие:

1. Запазване главните

и Италия савласт, като остави да управляват другарите 
му. Едва кжсмо снощи са сполучили да ги 

като Стамболийски остава и »апримирят,
напред м-р председател и след като се »а- 
вжрие от геиуеаката конференция и като 
се сжбере конгреса иа 24. май, там иаиоао 
ще се сложи вжпроса аа кабииета и ще се 
определи кой ще управлява оттам иататжк.

Депутатите от болшинството са на мне
ние че м-р Стамболийски ще трева да джр-{ «тжпкновеиия иа една неутрална воиа от 
жи председателското место до конгреса. | 10 к. а. между двата фронта, която ще се

определи от турски, гржцки и сжювиичесии 
офицери. Примирието да трае три месеци 
и да се подновява доиато се приключат 
работите по сключване иа мира. •

МОСКВА.. 23 март. Чехословашкия представи
тел а Москва е имат свиждане с Чичерии през 
време иа което, той е уверил Чичерина. че г. Бе 
неш желаел конференцията в Генуа да разреши 
благоприятно вжиросите. които интересуват Русяя 

Чичерии е отговорил, че доброто разположе 
ние иа Чехословашко спрямо гусия ще бжде до
казано, ако Ьечеш се застжпи пред белградското 
правителство, за да попречи на организирането иа 
генерал Вранг.ловите банди, които готвят едно 
нападение срещу Русия

иа които се 
намират по настоя щем ядрата иа текиите пост.вея м разглеждане от 

"*Р ежбраяяе а аеряагао 
ще бжде разгледан.

Тоза зжпрос е мвого
яоже ь, 

яежду група-,

армии.
2. Воюващите да оттеглят споите пред

ни постове, за да се избегнат асеиакаи
в ще прадвзаяка
раздра «не

Утре во случай 9 гожшв, 
от падането м Одрин

СОФИЯ, 24 март Получени са сведения, че 
южно ог с. Голем Палат на север о1^Ксанги, зав- 
чера между нашите и гржцки постове на граница
та се завързала пушечна престрелка, копо про
дължила вчера целия ден к днес

Нашия пограничен офицер е поиснал да влезе 
в преговори с гржцкня офицер за прекратяване 
престрелката, обаче последния ожазал. Ог наша 
страна е дадена заповед да се спре престрелката 
По този важен инцидент я военното м во днес до 
обед немаше никакви сведения С такива разпола 
га само вжгрешното министерство

СОФИЯ, 24 Март Днес *Н 3. Цар Борис 
посети м-р председателя, за да му върне визи
тата, която той му направи вчера в двореца 
Враня.

ще се
ОТСЛУЖИ ПВНвХВДа за амжчллв.
те борци в боа м

Лева реми Поради иеспрне
ллЛвя уиол
леиарехм съюз е обявил бо*
кот м следните 
1) старши декар кожно веаер. 
отд. Варна. 2) околийски де
кар Фердинанд, 3) орДишштер 
Видин

аажжиост»

ее иа
тракийци-— бе 
в Варна и ок аванта, че ще 
има събрание иа 26 тото 2 
часа след обед в заведеяагго 
иа Панайот Гайдоа м взбяря- 

предегаяитед в] ок си. Е0-

СОФИЯ 24 март. Според получените те
леграми от родопските бжлгарски покрай
нини там Со се завждмлн нови рлзбойим- 
чески чети. Вчера една чета от 20 човека 
е била ежаряна оиопо местността ..Вжрха“ 
Чепйнсмо. Тази чета в лроджлжемне иа не- 
колко дни е извжршила маса нападения и 
обири на населението.

Дарждереиския околийски началник уз
нал аа местото дето се крие четата, под
готвил стражата си помолил жандармерия
та и пограничните власти да нападнат едно
временно раабойнишмата чета от иеиолко 
страни. Стражата се насочва кжм местото, 
дето трябало да нощува четата. Разбойни
ците, обаче забелеават приближаването иа 
полициятл и откриват огжн по нападате
лите си. Завжрзва^е престрелка, която 
траела повече от половин час, след иоето 
четата започнала постепенно да отстжпва 
по коритото иа р. Ерма и се оттеглила до 
граничната линия, до като най-сетие се лро- 
мжкиала в гржцка територия. Бандата ос
тавила иа бжлгарска територия миогото 
крадени аещи и материали, а сжщо и орж- 
жието на ранените бандити. Сжщо и други 
две чети тожи в Дарждереиско са били 
прогонени зад граница, като изоставили 
много души убити.

СОФИЯ 24 март. По повод иа вжзму- 
тителиото джржаие иа частите от Враиге- 
лошата армия разкяартироваии в страната 
ии, вжрх. административен ежвет при ми
нистерството иа вжтрешиите работи, бе 

иа извжиредио заседание, а ко
ето разгледа този вжпрос и взе решение: 
да се поканят руските военни части 
намиращи се в Бжлгарив да внесат депо
зити в финансовото м-во за бждащата си 
издржжка понеже досегашния е привжр- 
шеи. Да се приетжпи кжм бжрзото и ке- 
медлеио обезоржжаване на враигеловите

мм сия по иастаяаааие бекаа
им те

Около гояпита кражба » 
Разград Бе хме съобщяла аре 
ди некодко дни. че в Ригри 
е станала едиа го де ма кражба, 
като е би обрам бнжуерай- 
иия магазин на Паятеле* Им 
Златев

Задигватвте схжлоцеяисп 
от апмшятс според точките* 
сведения са бмдм иа аойммет 
около 120,000 дева.

Таза оочор а 6 мек
салон «а търгове-

военни части.
Правителството д* направи неотложими 

постжпки за амнистираме ма тези войскови 
части от правителството на Сжветска Ру
сия, за да могат да се завжриат по домо
вете си.

Всички руси, конто се намират в Бжлга- 
рия са длжжми да се подчиняват иа бжл- 
гарсаште закони и иаредби заджлжителио- 
ста, иа които ще се излжлияват в всичка- 

" та им строгост.
Руските воеиии чимове .и цивилни 

гат да иосят оржжие.

мото у-ще ще се даде худо
жествена вечер в чест иа П.
Славейков, ще се язпж! 1Т

избрани музикални оркесгрояя, 
литературни в др 74 ра, I 
сжщо а концертно рисуване 

Слобщавдг от Ст. Зегора. 
че ма 23 т. м. разбойника 
Найден Проев от бавдата иа 
Кекето разбил вратата яа «ре- 
станската стая на участжка а 
нзбегал. ,11ри преследването иу 
полицията го убила на улицата

не мо-

ЦАРИГРАД, 23 Март. Съобщава от Атина,
писал:че правителствения орган ,.Протевуса“ 

Кабииета на Гунарис, както получи доверието 
на камарата за напред ще тряба да употреби 
решителни мерки, като отстрани от управление
то вишите- държавни служители, прононсирани 
политици, които не оправдаха надеждите що се 
възлагаха иа тех. Новото правителство тряба да 
положи всички грижи за успокоение на стра 
ната, както и да възстанови реда в Крит и 
другите окръзи; да бъде безжалостно и строго 
клм всички които прокарват сепаратизъм 
разрушителни тенденции в държавата: 
телно да се унищожи разлагающата се Венизе- 
ловщина. Гунарис требва да покаже хладнокръ 
вие, издьржливост, кураж и примирителност по 
големите национални въпроси

ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО ТРУДОВО БЮРО.

ОБЯВЛЕНИЕ
Осввщамие на знамето и

музикалния професионален сд- 
юз а града иа ще ставе_утре 2* 
того по иай-гжржествен начая 

За случаи пристига от Со
фии председателя на музикм- 
ния съюз Г. Д-р Коста Ели* 
зов, концерт майстор а театх? 
.Реиесанс*. утре сутринта 

Освещаването ще стане слея 
черковен отпуск. След 
ще има манифестация до пря 
морската градина дето ориес 
тра на съюза ще свири 
крито, сжщо и след обед ор 
кестра ще свири в гради*** 
пра хубаво време, а пра *°' 
шо време в „Прошек'

■V 1414
гр. Варна, 24 Март 1922 г 'липа

Обяннва се на интересующиге се, че на 27 Март 
т. г. 9 ча а иредн пладне н гърчената чала на Вар 

Търновско Окръжни Финансови Управяс* 
ния ще се ироваведе търг по доброволно съгласие за 
доставката на

иенското иили
оконча-

аеленчукони семена, нуждпн за 
ЦУ кова та градина на бюрото, а именно: 

Арааджак*.
- Лук каба (воден)
•1- :1елено семе.
4. Картофа 
•». (.ометено

велен-

1 . 400 — кгр.
семе 

марделоаско
4\

РИМ, 22 март Италианското правителство е 
поискало 15 милиона лири обезщетение от Гърция 
за задържаните от нея натоварени д: стока ита 
лиянски параходи

4-
. 2000 —

семе . .
б • 1ук едър глави турфанда 
» Воб

2 иа от-
150

цукура 
■5. Гюб райки н 
9 Праз лук 

Ю. Краставици 
N. Пипер сладък семе 
1- II и цер ратуи камбн . 
X3. Пипер лют семе 
N. Цвекло сухонеко
15. Сини
16. Ряпа 
1”. Спзеля

ПАРИЖ, 22 Март. На 1 април ще се отрие 
а Букурещ една международна конференция за 
уреждане разните влпроси относно 
по Дунава. В нея ще участвуват: Англия фран- 
ция. Италия Германия. Ром*ння. Бллгария, Ун
гария, Слрбня. Австрия и Чехослааия.

10-
семе , 

семе
4
0-500 ,
1500 .
1 500 .
Г- — .
0-500 .
0500 .
0*500 .

ще възлезе на около

плаването
БОРСА

КИДБИО СКЛЮЧЕНИ ЗД1ЛКИ
Софиц г<уМщн 1922 ГОХ _

ВИЕНА, 23 март. Сжобщават от Москва, че 
една разбойническа банда вжрлувава в Москва и 
преди неколко днн нападнела вжрховния сжветскн 
комисар Кржстю Раковски в чентжра на трала в 
11 часа вечерта и го ограбила, като му взели 
златния часовник и —.......- 3

Швейцария
Ню-Йорк 
Лондон 
Париж 
Италия 
Цариград . 
Ромжния 
Германия 
Прага. . I 
Виена г 
Б.-Пеща 
Белгия . . 
Югославия. 
Канада . .

29101-доматн
зимна 161 — 

668 -п
1375 - 
776-

150
664

1364Обща стойност на които 774Р-20,000 99лева.

• —•3-"п 
"..?г !

Л<)ставката ще стане франко магазини на бюрото.

От Домакинството.

96 90
кожуха. 111

4640•4560
АТИНА, 23 Март Пълномощните м ои на 

Англия, Франция и Италия връчиха на г. Балта- 
джис една колективна вербална нота. 
со предлага примирие.

270' 
—Г

266

9016
в* която

1116—1—1 Н—г



I ЦЕНДУ ЧВари». 277*арт 1922 гоя.Го*. IV. СТ. Бре* 9М.*I I
V варненска II Вар

ОБЯВЛЕНИЕ т 1997. в
""Т' “* * 4*5 от и феаруцм* и 657 от I мрт
I г аубаикумни ви» .Вврмкка ГТоии* • бройовт 794 
в 79:), ...чмвва» ва 1н»тересумшт' «пи. ве вв 9* март 
т г. в 9 часа пртав обед ва самото место в гр. йаряа
II у-1 улица .Нй Оптеаврай*. Магазин чМамчестср* ще 
продавам в ори вжт раава памучни «остпмн
подробно омлет В горвяте обввлеввв пр ____
Хр. Д. Питев от Варна, пдрвонач. оценка ироиаволма.

гр. Нарва. 24 март 1992 гол.

Сждябяи ПростааX// *т

П0ЩД ДОДАХневяе М обяме-

4 ■ други ВСЩМ.

тивиЬШ. ЕЖЕШЕВЕ1! ШМРНШОШ ВЕСТИШ! >Ш1И ТШ»1 ь т
п м, |------------ аа сана гпдеша ]Я0 аева, ООн.
ЗЯ 6 месеца 100 лсм; м 3 месеца 60 -ем

I®-е» по
приет 1*0.9 но 1 леярна зуиа

квадрвтев С.м 11181-1 I * Н Сжд. Пристав N Д. Помием

ШО.ШШО.' 17* 1яяле Рагаоппа Яни>
СНегсЬе р1асе Ле сопезрог-.бап! бапч Вапцие ои Ви- 
ряи. СоппвИ 1е (гагца.з (Ь1еп) е( ГаПеталб. 5(аде 
|с ипнее бат ипе Валц Килзе. Ябгеззе е! гепзе:д- 
)етепЦби Вигеаи <1е .Варненска Поша ■.

1тг гцшшп г щип
и 1011(Телеграфни телефонни ежобщения)

СОФИЯ, 25 март. Иабухнапата ммиистер- 
ска криза, която» кан то ежобщихме кече, 
омдв уреден.] в тайното заседание на бои- 
шмиството, н на която според предадените 
от нас изколения, на м мистжр-прсдсед <т. 
т-н Стамболийски е турен край чрез изамм. 
ни отстжпкн между министрите, е дала вжз 
можиост та една оляма шега, която е би
ла добре «кроена и добре изиграна.

Н.иом зевзеци, а според праеитепетяе- 
иите издирвания, кооперация „Освобожде
ние" пояикиат по телефона на 24 тото ижм 
10 часа сутринта Т. Теодоров. и от името на 
частиин секретар на Н. В. Царя. Разсукаиоа, 
му ежобщааат че е поканен от Н. и. Царя 
на ауденцня.
. Кжм Ю часа поуп. „Цар-Освободител" 

е бил забелезан г. Т. Теодоров облечен 
официално дв бжрза кжм двореца. Срещат 
го журналисти и подозирайки, че той отияа 
ижм двореца, застигат го до входните вра
та иа двореца и го запитват: „Какво ново?“

— Ще имам ежаещаиие- с короната, от
говаря г. Теодоров и ялязжл в двореца.

Едновременно с това, ежилите зевзеци, 
предават ежилата локана н~ на лидера на 
радикална га партия, г. Ст. Костурков. който 
иеоаижеияаа да се отзове на лоАаиата.

Слухжт, че Т. Теодоров е поканен в 
двореца се разнесе из столицата с светка
вична бжрзйиа. В това време пред дворе
ца се трупат много любопитни, за да про
верят достоаериоста на лучтиатия слух.

Имеио тогаз се задава г. Костурков при
ближава се до входните врата иа двореца 
поздравява стражата и влаза в двореца. 
И двамата поканван по измамничесин начин 
лидери се явяват пред секретаря на Н. В. 
Царя, който остава очуден от неочаквана
та визита.

Теодоров и Костурков му казаат. Че 
поканени в двореца, посредством г. Разсу- 
канова на което той им отговаря, че абсо
лютно имило Не знае по този случай и по
викват г. Розсукаиав, който сжщо отри
ча да е предавал каквато и да е покана 
за посещение в двореца.

Само десетина минути след това г-да 
Теодороз и Костурков напуснаха двореца 
и сн отидоха по домовете. Слухжт за по
сещението в двореца от Тодоров и Костур
ков се разнася ит града и дава повод -иа 
всевжзможми тжлкувания н догадки, какво 
кабинетната криза е вземала неочакван об
рат и че народници и р дикани са натова
рени да образуват коалиционен кабинет, 
а демократич. среди се забепезваше едно 
раздразнение затуй, че те не са викани в 
двореца 8 следобедното 
отправени много закачки кжм радикалната 
партия, че тя не искала еласта отгоре. Ня
кои от лидерите на радикалната партия ще 
внесат запитване в висшия партиен-ежвет, 
за да узнаят кой е олжлномощавап г. Кос- 
туриова да отива в двореца. Кжм 9 часа 
вечерта в камарата се яви,г. Тодоров, кжм 
мотото болшинството отправи тоже некол- 
ко закачки. Г-н Лялчев бе много доволен, 
че може А< благодарение на една случай
ност не е станал жертва на тази измама.

Не след много от излизането на г. г. 
Тодорова и Костуриова от двореца Н. В.

|1р««а 9 годиш 11
«« 6* ежборем от
ТС тири «а бжагаряна 
непреаземземх гвжрднла аа Бах- 
кднчге. В своя 
даде свобода аа Макед омекна 
роб бллгараяа показа преда 

'ММ*

П(М 2—4

СгЬОБЩЕНКЕ
Бившия служащ в магазина ии вино Ди

митров иема иищо общо с иас, всекжде 
ждето са яви да действа от иаше име и
■ N1

редяяте в ек 
сюбхаими под-сметка е измама и ие поемаме ни- 

;ва отговорност.
ьаигиеа & йб .джиев Бжлгзрскяя дух бе пробааа 

там И то* аздезе по тядкр' 
от тядр, 
ше се и.кя аад бдлгарсяятс 
пок >деяяя преа вековете* ва
дете* в Д1 
росг в ве. 
сжкрушамосг. С

/вя. заредяха се цех 
ежбятяв от тогава.

01—2—2 .Ниодет' ум. Аомрух Мл *■

|та в неговото ехо
Аиоиимио Акционерно Д-во „КАРПАТИ**

а. храб
Предлага износни и конкурентни цени всскакжи в»л 1. м сяха а ав

ариен строителен материал, ромжнека доброкачее^ 
стока, кго джеки греди, пннари. шипки вссчзкви раз

три и всекакжв вях. каси ял яйца, захар, макар ни и др. 
Приемат се за изработването о фабриката ни всекакжв 
от горепоменагвте материали с специялии размера. 

09-2—3*

хзжрлиха тжжната са
над това величие иа бжлгвр-

Телеграфическ! адрес КАРПАТИ. ския дух. Нае ие сме госпо-
дара днес аа това. за което
се бяхме, сме а е*

]
нашите 
величави яо!Архитект Евгений- Дякович 1ТВВ

сметавя планово иа разни постройки 
и ржкокоди мзпжлиението им.

1083 -4-5

година вя мача а кара да
плачат бжлгарасяте сжрдцх от 
Дунава до Охрад в от Черва9" „■аана-Пувсвавсиа1* XI.
море до албаяскате усоя.

Малак народ сам и напре
ки нашия несАкрушам дух в
воля днесВ МАГАЗИНА .ПАЗАР ПАРУШ“ в едво унизително положение

Пристигнаха следните нови стоки: Вдливни и иоприне 
ии цветии габардкни. Шевиоти. Еолиени. Крелдешина. 
Виенсии таблени кревати. Виенсии стололоае. Мушами 
за постилане подомте. Цени износни. 1019—8 -15

и оковани с чай теяпште вераги, 
каквато човешката 
иия е могла да

Но нека знаят всичка 
които на изковаха тяа асрага. 

"че народ, който има 
с кржв епопеи като одринска
та. то* ве умара.

Под големите а несжфушя- 
ми крале м духовната иа мощ 
ние храним големите ся надеж
ди за поправленае аа сжз- 
даденото за народа на поло
жение. Ние аерваме, че набе
лязания с кржвта на самур на / - 
обединение на бжлгарщииата 
ще бжде осжществеа по пжтя 
на културата и нлрастващето 
демократично сжзианяе иа на- 
роЛте.

Епопеята пра Одран а ре- 
та ве

лика гордост, която аае вся
ка година спомняме с очи пре- 
изпжлнени с ежлзите аа вяра
та я светлото яя бждаще.

виеНЕНСЙО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ. са

ОБЯВЛЕНИЕ
У № 6Ю2

гр. Варна, 20 март 1922 год.

В допжлненис на обявлението под № 1826 от 
февруари и онова под № 850 т. г. публикувано 
брой 242 на 27 януари н г. въ джржавен вест-
|к, обявява се на интересуюшите. че в каниела- 

|»4ята на варненското окр. финансово управление 
(3*ла .Сдеданенва ) на 25 април н. г. в 9'/» часа преди 
•ОвД ще се произведе ткрг с явна конкуренция за 
Лродажбата на 45 праздни общински места в гр 
рарна, между тжрговското училище и винарското 
дружество „Грозд*, край Евксиноградското шосе 
С|»ешу приморската градина в кварталите: 597 от 4 
парцела. 599 от 7 парцела: 581 от 7 парцела: 595 
от 10 парцела; 594 

Залог

днцата като яея са

заседание бехаот 12 парцела и 600 от 5 пар 
за участие в тжрга се изисква 5% вжр- 

ду пжрвоначалнвта цена. която ще се определи от
СЕ?1* К(?мисия * пеня на тжрга който ще се 
■равни при вжзлагане тжрга.
I увпвването ще става за един квадратен метр. 

Тжржните книжа сж

цела.

ОБЯВА
Кржчмари. бакали, воденичар*, 
мламари, бозаджии, — бегайте 
при тенекеджийиица .Ташана* 
срещу кржчмта на Б*й Радио 
Камбуров ул. Бенковска, за до 
се екдбдите с мерки аа точмо-

на разположение на ин- 
приежтетвено време в обшин: 

при чиновника по тжрговете в 
новия обшински театр на улица

есующите всяко 
то управление, 
ми» етаж на 
сенска■,

•ш пра най износна цака.
П17-1-4 С печат: Ах. Даяхтраа.

Кмет: Т. Атанасов. 
Секретар: х К. Наанаа. ИтаиЖ-11291 I

г



! Г
Стр. 2. **** 816,

Царя изпратил .частния си секретар гря 
тех, за да го извинят за сг.уи ■ та. яз еаям яомр

И 1 ПУШАЧИ.Отзвук в оди. -Ц0ТО
па *

Вследствие на станалото в С : рие вчера 
туй бе получена телеграма, която ламоик- 
чески казваше: ..Днес в Победа сжг.жржа:

бииета, игочОкеания*©Зрат

■е“

«*ртеа ,
оставката на ка
в кризата, опозиц оннте шефоде пои ^арв.
Кабинета Тод
правителство пред камарата. Последните 
изявления на Стамболийски.

Тази телеграма е едно кратк? врем б: 
разгласена из целия град и се коментираше 
от различиитс политически среди щжрде I иджврхвт в 
заинтересувано Всички бгха изиенадамм 1 
от иеочаииаиил обрат н кр пата.

Ние своевременно з питахме е Софи» 
и узнахме истинското положение, но по 
прмчии I на напредналото време иг «о аж- 
ме да го разгласим чрез щт^мредиа при
турка иа вестника

Ьсгм ■ 1м г
та фабрмш в 

А*
СЛЯт «-НСТН в

сКосгуркоа Новотоорли
агвамаот *в^и

.Бавим-»•цата от
легашм и 

ажт“**- ‘ с илт, 
М ***""• <**° по гд« 

гоим могат дя елмзат , хоФто 
1т »у«игт а Шагатг *

и тиф рием

АТИНА.М
{

■ ГГГШЯ е а с ла-
Р*твла

с*цо а да плати
"■ «мевненект гара 

«соигу^ся от
слама** ,

• ора п-
ря Чсрвс».йргг е
рячз ОТ ин.ю» .Явим,
Юря» I

Няя СЯЧТЯ ОТ

стоящ. То се е йм сялио
и слян ипп.

флаг .МКСИМ. Сжщся
СОФИЯ. 24 Март. Сколо мкнкстерскнте 

спорове прод.нлжаза още да с гозорм. те
не са окончателно уредени и коиф ик а 
оставил джлбоки корени, кои о с*.оред ду- 
ните на някои пра”ител:твечк х га ще м - 
растиат може би в по-сермоз а фо.яаиче 
в скоро време ще стан ясно от как-, 
ляма полза е бит то? иом-р ик от равге- 
шеиието на нойто ще .спечели <амо демо 
нрацията и ожпгарня. Твд.рди се, <е *-р 
председателя е поаписал проток л, с 
то се заджлжава .да не извжршеа иито ед
на обществена работа б з зиаи-ето иа 
саоите другари м ри. Вре . ен - то с . р.зу- 
мение. ноето е постигнато ■ два ли щ до 
чана конгреса на земледелците иа 24 
Вжзможно е след заарчещането из Стам
болийски от Генуа ианозе да Се 
сцената вжпроса за охдащмте м*ри.

ье-ЯГНА л. 24 Мврт Ра^чч и Л3р1

е те“*за ял «*вгат да
Гепуа. 1я--лшс щя иито 
и да в пред:

1Т свой • дтм в 
пито който '«Алуаярол.

геп вт

РМ*н в
зв ДВ бждат

И чата. кон го от иекод«ог>
ежбп в • «г

•ти
-*А

при яхнат* сжлействм м 
•ли
«яр. пж ЯОМОЩй I,

— акмга . Ошшщ.
ОкржжнмЯ- > прамгел

гратмвмите ор,гмв саС«1з- в и са
ЧГ

ибст м 
Г. Сггфяяоя. М СЖХГвс-инго
коя го { оказва, а сдай а м1ХРШКЙ Лмфячвата вл

а биле очмегеяя ■ украсена
^ла вас. от учениците с гражданството 

окржга която 0% тм о;чв
• I рШ I

лкрвхтчри иа
разходни край малар- 

Чхм-с сим > дето откриха до- 
ст» киересии старини

прегишизмитаи » варг
1мио а щедро • иоиокцпе саГ* НЧЛлос а« На

IТ-ийсс ^ . час» »<6тш го-
-ТЯ *\ Ние купувамеБе нисш Бдзпр

чуждострвмям уяяшахг- 
вврви, цели отю

СОФИЯ, 24^м рт. Професорите Мкщ н-
ков, Н. Милев и Дп. Цам.новкаит бехз н - 
канени от м-р турлзков да уч етву ят к во- 
«нс.ята по и- готвя че

“ В «явзрж .Ск. ки и
ИЯ ИМ|0«м еляя зазАяйям ?6ят

Стара Загора. По
<М ст «Д :д»
• ЙЙП»..

гг
геле-

фоаа. зк-щтс. в Стара Загора 
е «ил убит ощ* 
рааооВнан» от баидага м*А.«е 
«о Кечето. > 6*тия е Найден
Прогч -

реин ниска и оди*ой* с ик“?*•
р б :ап ка бжлг р-

св**т* делегация в коифирс цмчтас» • жоб- 
щипи иа г-н м-р Турл^чов,

чатаим ижрху гм мари» Пда

1щаис по сялио за тезяелки голейсг с т/Авзач» а -«а-аече 
герсо^цд *х 
* ча Л' Ч1 

'ТЧ» е ч >*гтаял с»г- 
*ЛДН С^з хриг 

ки«аит-? от «сиха -тма П>ую-
зм 1Х|ИИ«.Ч

В Е *К V

«окт* ме са отвевгн* от плик».
яхк ге трйбм ха бе

ла г изрезаяи с «ятата заедно
ул Фкюрегоаа ЬУ и Оле

11Ш—Г-З

че поием м-ра , ш
просветата лроджпжавал да т тр&пфа г 

тажрде зле. кого уронва и -Ю1чажава а^е- « * 
стижа им и иелреста сз иаизсат о5
уронващи техиото достойнство, те невотат 
за напред да еждруднмчат

вете
с

елин от иай снели
те л корана « крдечин банднтм 
®г’ чегагл ма Клето. ^

сус

. МАШИНЕН НИЖЕШ
> ляСс

в таз Я.ЗММСЯЗ. Тащгмви л«ш
-'(•е. ш Лят Друягз
26 Гяо. 3 
.Юмглим- ечи. 

Взегн с.
л*ра« ред.

СОФИЯ 25 март. Днес в наооачо-з еж 
бракне се разгледа няпроса * ""в « шТ-«
опозицията за аферата -коло метна -°-! С> л*'1'* “* *гсга,° Ч» 
Обов даде своите обяснени; н то на.ог?
рнчно отхвжрля всякакво участие и М *“ “-‘*С7М
кяа корист зт - етоаа стр зид рГра^ “з.

емммнИ5,апГОР"ИЯ а"'ПРО: ЛРеАпочя анесо^на 
единия препарат пред другия й с ала а, ло
^ ®""е На ве1еР"нармя : ежвет. През аре-

"а рахисква мята станаха о«п„
между правителството н опозищата.

ти.скпГИЖ' 24 Март Сжо6-**о б»о 
турското и гржцчо правителства ч ПГ. 
верите за мир Ще се водят а !^о1гз7Г.
вят*с°паТ " ДВе'е стРа"" б-й»о^Гсес1^
•ят с правителствата си поТж .г ^Г_^

тепст«идЯТ К0*пете":1№0 "а Даете

с джлгогоаишна практика 
тжрсас работа в частно 
предприятие или индуст
рия лно заведение. Оферти 
на адрес: Г. Г. пост рес
та нт — Варна.

часа сл. пладне в

•сички игр«я за

* а я 1сшпл к '«й»да Ш9-1-3
Схазкд Днес. неделя. 3 ч. 

■‘д в салона .Цжрко-
-*еш дом* Меюио блзгогоиеч-
сгзо са П. Н-тономом 
»«'>ря иа техага.

Христовия идеал и 
"^•кага мисли

' ГдЖЗКЗТЛ

ХмЗЕав,:^ г>гте.:с нке 6с за

РЕДМК СЛУЧАЙ!5*3.'А. а щЛГЛбитг 
1-т» и лева

сг иил‘т!*лг чзст
*•]" ИЛ » г
с* * ^рлжа. л* ичесат

По стучай заминава не продан 
се велосипедно ателие с пжа»

ще го-

инвентар иа уи. , Мария Лу« 
за* .4 11. Справка ежаото 
агелме

елвре

г. *е*гр«А*в ге»сг^аф*> 112 —1—5 .са предшест- 
•у*м от духзмшй концерт.

Вхол 6тзо.итея. К.нат и 
К..ПСН

1 Шз,ои ■ телеф маа спкав
- такси и 19_»2 ОТПИ ши-Сдаалксиа гоимиа до крия

« г ;.:* ксех. ако ве дмра за готвачка ижзлга 
стна или млада жена кои
то да е свободна и о'Ста
не на квартира а домат 
му Споразумение чре* ад- 
мимистр на .В. П * за Ст

■зкаг
» -Ь* *-**са; а рччн< ще и мли 
I

„ "2 Ггк*>-°"1 *•««?«»«... ,.,ч „6.-
3» провра-» .?.сх бллгхре,

[ «е*
ечжето за ^ =7

■Охгб.,4

Н Иузикаден схбор По
ця>гнаа7« на бжлг. 
сжкзз егедегвне
УШ

ИНИ-
-а лосгч-вгге км музикален

решеще.о на 
музмкнлси Кингрее, ) а 19 
' се урежда !]

®°Р в гр. Вндвн. В гои сж 
бор и*%сс 
ял родните 
Е л. Манолов Ал. Кржсгев. До- 
бди Христ.-в и Дям. х 1еор- 
• иев. Общо ще се

АТИНД, 25 *.рт. УЙерявз,
Щ« приеме предложе-не^ ' 
не на воен те действмя.

Печатжт коментнрз пре-ла 
примирие благоприятно

ЦАРИГРАД, 25 март Ан е*,. 
вителство е решн.ю д, нзле . * '
ядиа делегация, която ла а1Л^. _ а*>“'
тжрговски стоки. р»тми ВЯ1

сблмже- 
« днес 1 «•' *

Щ-* с?

му», сж

млвле*- 
___ • деюш

гарски и еврейски ези^ 
машинопис и с красив по
черк. за канцеларска Рв 
бота и инкасатор. Справ** 
вжв Варна прн каниел* 
рнята на Еврейск. обшин* 

1072—4—Д

ТМРСИ СЕи» *жршя ИЧПЖЛНЯГ творби 
комп/мистя: г. I

7 с.ея прес- 
, .Юна:^ 

|лл Ст^ «о-зе^им ще
С*а-ж^ • - 'ища: ст в_*ч 

з.всжСгхува*.
и*псят от

химн
»» и

вевчхн хорове нар^диия ___
Авзруджавйжи храм и Китка
Х»ете «Ал КръстевI. Гаиммага
кайма Л Христов I. Калаа ве
ка Яадех мамо (Ем. Манолов). 
Иове пр([я«ие (Д«я. х. Геор- 
'«Т»)

ПАРИЖ. 24 
яат политическия 
щя св установи 
иото 
то в

мн™Дрт. Сатявя. вест.* '\гу д се
* редаовмг. м. Сх-

• ри ретуч- Я»:. I

правитепс тяТ^^бГ^- 1

обществото иа Норо;нте. ^ при®.

обед отп а. , до а ниското 
» Цариградското пра нтететкГ^^ " 

ирвве между Т

•“ТХНЯНТО “> е Мй1с.
Осово» нича-ат.« 

>г‘*' .РезядО. и\
лал,Т4' кго като фкя Н литератури желае 

зя I преподава уроци спешил»*) 
фр езмк н подготвя слаба 
у *енччхм н ученици от г»**4

д*
во *

плиремея- 
з^служжзл да бл^ прочг 

тена ■ — ^
жаавр.

I «правено е разпореждане 
отпуск ма аквцягс и пигуване
по Б. Д. Ж. с

Л тЧ 07 »сех»
навидеяве.

В туй кулгуряо тжржесгво
ще »зе»*ат участие вскчасч хо- по вснчкм предмети. Метод* 
роме в Бжлгарящ От Варна много яракгмчаа. Спорахумевис 
ще учдстуна катеДразЕяя хор. редакцията за Д р Н.

^,,в»,“дкте от зкя! а м прогямназяяга почтя

'Ч-вкраах. трухевг, я.

иГжр-Очакад се

■ ме:-1
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В2ЯРМ6МСК2Я |

Т10Ш2ЯIЛ ' Щ Аеиле Регаолпе Ящ«> тД

' СНегеНе р(асг (1е соп«ропс1дп( 4апз ддпцие ои Ви-

I МИМИ. * ЕЖШШ1:И1МРНШ11Е1 ВЕСТНИК Ришп гими Ь т ?аи Соппа" 1е "ап«|>,: (Ь,ел| « Г«Иет.п^. Зц^
[ м—* '■—* *"'г -*~пт~,г" • »* ж:™д=^-'-< кгу|св (1ап$ ипе Ввпо Риз$е. А<]гшс е! гелхекг»
* 1—1 И   м с“« г,од,м КЗГ по I 50 « «дари-н г в _ . . п . ^ ' ГСЛ^е.дч

; мЗмсшооми прнстос*» по | а«» М|ум петел!* аи Вигсзи бе .Варненска Поша“ но»-*—з

)В МАГАЗИНА ъПАЗАР ПАРУШ*
П»«пг»«1ц месят ям ата: 
п китна габардгя Шията. Еа 
Винена полея нремтв. Винени стемине. Мушая
м постндине педанте. Цма износих 1019—»—15

а

ма

а.т
к2В

1 ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАСтойна П. Гвисша

Юрдаи Недков
С (Смр бяряии)

СГОДЕНИ

НО—1-2 Шумен-< Шаран

(Телеграфна и телефонни ежобщеимв)

СОФИЯ, 27 март. Днес ма дневен редя 
оюджетариата комисия бе сложен яж проса 
*а чиновнишките заплати. Те ие ще бждат 
намалени, ще залазят старото си положе
ние. Кжм закона за бюджета се прибавя 
*ДИИ член, сжгласио който, ако вследствие 

щат за чииови. заплати, заплатата иа 
иеиой чиновник бжде намалена, той има 
право да иска изравняване иа новата с 
старата заплата. Бюджетариата комисия в 
приела следнята

ските рдботимци • града ив са
обяши стани яа господарите
си като искат по високи нжз
иаграждс! 
града те бжде бе* жлебОбущарммца „БОСФОР“

ум. ,М Самташмри* М I.
По слуки» ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИЦИ се

.•пират а магазин ми ризи. видове

На 26 Пра> вида вриш са 
оо.тиа 11 пробият стаята от

но

ижм гжрвд иа штврехав «агаготяи обуща - Шпма т гоайш. »" Чикаго ул Преславска по
ие успели поиеяе стената и-

влвгаатаа, оодади а ая цеми коикуремтии.
1124 Използувайте случая. 1 16

лема каменна
ТАБЛИЦА

за добввжчиото вжзидграждеиие Ив 25 Т в- биде
от тукашния окржкеи затвор

/Кепе я
с I ни*
2 дена

Жеие«
I а ■ ио-

/Кгтгт 
лгям.

Жм»а
3-4 леилЦЕНЕН ИМОТ рпзбоймммп Ибрам Лае Ибр.

4-хДПродева се порадм масвлерме явот с асич-
яов по пжта е пряаеп оомт ял 
язбега яо м успял Пра гара 
Тулоя арестяегя алаза а яло-

1 котогория 300 550 400 500
1250

45
II ооо 350 100 450и принадлежности аа лозар- 

край Горки-Орекоамца 
ежетоащ са от:

IIIстко п 250 300 350 400 зета а стражар, го е 
ажа. сяарля са от аромат ве
ригата а и хвярля отлаажу- 
щяя ялак в супа да бага. сра- 
вара забслсая нара. са по
дир яего да го гоя. стрела

от
IV 200 250 300 350

I) 30 декара Американски лоаа кичите яа едяо мяст 
3, 4 а 5 годишна, с дае каши за живеене, два кладе нца 4 де 
кара .МАТОЧНИК* ая 4 годния на ;ащ то место !*смчки до 
шосето Горя Ореаоамца — Тжрноао не I кнлометжр от града. 

9) Я аекаре люцерна до самиа град.
3> 120 декари парао качествени добре наторена 
4) I наши за жяаееае. дамоае за 40 добвтжкт. ог горе 

м од—мнк аа 30 кола слама или сея > и двора кладенец помпа 
**^*** дсюигжк, модерен казлмлвмбрик л варене ракия 
с вемчнма нааенгар за едно модерни стопанство

устна ада

V 100 150 200 250 300
VI 10050 150 200 250

Процентното вжзнаграждеике е увели
чено от 20 Ма 30 6МНИМ

« бега а с
трета коршум го поааля ара
та продалжааа

< СОФИЯ, 27 март. Бпмамоиа точна та кон
ференция а Париж е закрита.

Разгледани са вжпросите за Тракни, 
Одрин, Пропишмте, Малаазиа и за малцим- 
«твата. Конференцията ие дава иммцо на 
Бжлгария. Одрин остава гржции. Границата 
между Гжрция и Турция ще бжде Мидмя 
— Еиос. Галило лекия полуостров се дава то- 
же иа Гжрцин. Става ясно, че Бжлгария и 
вжрховиите наши отечествени интереси са 
станали средство за разжеиа за изглажда
не недоразуменията между Англия и Фран
ция и за помирение иа техните различил 
интереси по източния вжпрос.

Англия отстжпила по

таа яд зенита

Трудовата Бара яд стис
кал *ш кая Зеялелелскя Сжюа 
яма алзмоааост да ялетаян

Варна уд. .Манчаствр- № 1
1125—1 — 10

безработната яа джраиана ря-
Анонимно Акционерно Д-яо „КАРПАТИ“ 

_____________________ Иг,- яжоа.
бота в мината Перник. Пжту- 
■кне до 11ермик безплатно. 

Условия н справки от 10 до
12 и от 3 до БПредлага иа износни и конкурентни цеми всскакжв вид 

джрнен строителен материал, ромжнека доброкачест- 
иси» стока, ка;о джекя греди, лимари, шипки всекакви раз
мера н всекакжа вил. каси аз яйца. захар, макарони и др.

Приемат се за изработването в фабриката ни всекакжв

чеса. и по
мещението иа варненската гра
дска земледедеха лружбащФБ- 
Ш»д Мусала, само вгорЛМ 
среда.вжпроса за вжз- 

стамовяваме на турения суверенитет над 
Мала Азия с отстраняването иа гжрцитеот 
Малоазиатските им владения, ио срещу то. 
яа Франция от своя страна е отстжпила от 
становището за автономия иа Тракия под- 
джржаио с такава ревност и упоритост до 
последния момент. Остава неудовлетворе
но само искането иа Турция за Одрин с из
точна Тракия. Границата Еиос Мидия 
ие е точно установена. Ьез да се джржч 
сметна за народностите иаселващн Тракия 
и за постановленията на Нйойския договор, 
който дава свободен излаз на Бжлгария иа 
Егейското море. Парижката конференция е 
изоставила това справедливо решение, за 
да не повдига иа ново вмпроса за отнема
ме иа Тракия от сегашните й владетели.

Това положение докарва нашето оте
чество ие само да загуби надежда, но го 
тласка кжм отчаииие пред приготвената 
гибел за страната и народа.

ни от горсяоипигята ивтарняли с специални размери. 
1106—3-4-3 Твлвграфичвсш адрес КАРПАТИ Лмтауа во мвтематвша от 

мжжяатп гимназии Крум Смо
лено* подгогожгвва елвба уче
нички и ученици по ма темата-

[ ]Архитект Евгений Дякович
ежетавя планове иа разми постройки 

и ржководм мзпжлмението им.
10вЗ-*_5

чсскяте дкецкпл 
Ж1И групово по споразумение.

Прием* единично, или гру
пово да прем 
риенткн ■ абитуриенти пред
виденият материал по алгебра, 
геометрия, трит ово ме трия, «на 
литичм и общи матуритетни 
задачи за лреа настоящата шл- 
пигна сесия

Адрес: уд. Драгоман 34 ми- 
мжжоата г

единично

с абиту-уя и»аяна-Памяамим 31. още

И Вармоисяк Сждебеи Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ А 937. В допжл чиие на обявле
я___  360 от 6. И. т. г.. публикувано в Джржавен
Вестник брой 279 от 14. Ш., обявявам, че продажбата на: 
Р“» • П>- Варна, IV уч. уд .Арабз-Конак- >* 23/19 ед 
<Юет**в* °г *•* стаи и салон, солидна направа, покрита с

името

Откраднатм банкноти.

Народната банка е
обявлеиие с което 
банкнотите, откраднати от сж- 
кровището при разни случаи. 
Тла банкноти са: 50 
серия Ф. от 486,001—446,000 
■ серия М 54.601—57,000 и 
57,501 — 58,000; ЮОлиеиоии 
от серии Д. което ме са аз- 
мененн с буква А и сжщата 
серии Д 202,001—203.000 и 
204.001—210.600.

Анулират се сжщо и касо
вите бонрве, от 1000 ли. от 
сариитГУ ит 8001—9600.

керемиди, яа 66 кв. метра и дворно место от 200 
" "**■ ^евдм: Михал Петкоа, Имн Дремджие»,
лрмето рииоа и улица, е почната иа 1о март г г. и ще 

•«рил 1922 г. 5 часа след обед с прд 
г ьам1 — ,4Са 5*/*. Горния имот е свбстиеност иа 
цТ 1гУ^ж°* ” Вар,И' ПР°4*»* се за джлгжт му кжм Тотю 

°Т Пжрвоначалиа цена 10,000 леаа.
тслаимците да куиЗт 
вжтетиен деи и час а 
рата к да |

П>- Вврма, го шут 1912

123 — 1—1 П Сждсбсн Пристав: Д. х. Иванов.

анулира

СОФИЯ 27 март. Днес в 3 . часа след 
обед тук пристигна Исуф Кеанал бей. идшц 
от Париж, придружен от 10 члена иа ми
сията си. Той ще проджлжи пжтя си с бжр- 
зия влак до Бургаз, отдето по «оре с едни 
французин торпилйор ще замине за И на
боли и оттам за Аигора.

СОФИЯ 27 март. Според последните 
сведения от Цариград, твжрди се че цари
градското правителство е дало сжгласмето 
си за приемана условията за примирие пред-

•чогя. могат дв се явят всеки 
канцеларията ми,- да преглеждат г

год.

I »мр1 Поща юстмгат целта и-
I
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ЛШНРЖМШ0 ПОЩЯ“лм«Арр.». *

ШШР/ШН Яв март. ВгЦцжцунмият " «т« ;•» •
< гвтш.гц 

мама

отмала иа ангорското
;спо от*се до утре 1та

иа П. Жорж.л

^шгпувте «'ре-'
(1АРИГУАА. 36 Март в Атина са направени 

големи м л инф е <г т л и и и н полза иа кира прел орал* 
синя м орел м мото ил • алиюиит? работи.
Грамлемгпгого яеяио е миряните и войниците ус
троили голяни я а и и ф и е 7 а и и я и « грала и 
оре I торена. иа%ч> поискали ла видят краля. Крал 
Комстлчгмн се е яии.1 н инииано облекло което 
Означавало. че гой бил привърженик иа мяра. На* 

адт ю амлаиира.1 с Чито* . ..Край иа войната' ? 
з ИДИ1ИИОГО мно. гоже била направена мани 

фестаина. II* б*Лкт«о 1С ими.м <м р«тс Балтлдитис 
и 1унари1. кпию «»1 своя страна заявили че гръи- 
мвто орани теле тси> мека мира и шр го получи, за 
икмч» това е желанието ил грдпкин ивро.1

«ала. -н< правата* и скжяс «МК( л- йреддраи о и
"и грМаа »1 <1 «*- 

гпве'тригеькькиЧ
31 Чщ.4

*•* €’

гУрОИЖл Ж—р е уввип СОФИЯ, 27 март. Вч< 
«ОМ*

вдия"|' Нвригряя сяняовгтг и
I. пя* . Пр та"М«Яш.<’

I» ■ '»«<• 
частие 46 
епархия.

ОГ«

-рммя. >Т
в» ж
в ‘ «лВВнммг* С «ерямпю #0 в?« Г

тт'Ю'г.'Ч.И" воини у 1*л 
■ а Илрсмоти. чг разрежи м

1ТВ В

пуск иа чери «а с вдмв л в

гачрит. 26 март. Сяюмите м-ри иа иесеиа от иитрояоиит Неофмт, която
-работи са р.тучнпи финансовия пира имм тих ри действуват по смеест"

ие с принудена воля,--------------

'■ тия, мг се е хр| яяс а. кк-
г'утспг а ятамал... Т*.

г4вр ТЯ. IV н Пазви
пои фнекаяна

МЧНТМИ С Л4>
л 'Ьт 1) тото *н расова 

гавс ад <

уявртмте по чепка чероятоост ще оамерят м паството от
гепеи .-ежим.

ПАРИЖ, 1в плот Сдебщлмтот Атина:
о само

** "ост Избора трая б минута Гла<
А6 души, от които 22 ____

*чца Резултата а:
Епископ Стефан получи 46

ШОП*:' ОТ П;»«Й1

лаа^учвмжпуваг1 впием ум.* - гевспо 1М•е—в - напукали учюеим'нр^з 
■М.УбЧ гЛйти гласа -фсме чвт 1ТО•В" •о(и «ярд. \се«а*-». 

|т ИрМ1т.1 и е«*явите 
•учмми. Дивно Твмп». Маг 

■е йвгрвмои, Нгтд(. 
'■Л-Ш. Марвмоя

дднт Кирил получи 26 гласа, ара. Абадя 
*° гласа, еписааол Панел — 8 гпаса, 

химаидрит Шиеачев - 2 гпаса и 
Михаил 1 глас, спад което се

АТИНА, 26 март. Г>и Стратос е напра-
■и камарата и искал да се 

|те тепета иа сжютиата телеграма.я. II

Ннллпчтг! гопемото Iс отгоиерип. че правителството по нойто се
ежбрал пред Рофийсиата митрополия я>»г «Мря. С.1МММ.Г. '«• Чпгтечц.» рвхучава

а -1» в
■II. ЯЯТ». М1№ 41»

'« «М.-ЛММ г .......4.
*з. кяп, ср*и|. с вио-

. който ще 
Н* -«е даде м спед разглеждане иа 

т.ипи1ге фактори ще на

ет

Сив*»от
■мраим обстойна млок<

кесиите
набор между де 
гласове и поста па

•тдриж. 86 *вр1
Англия мс що биде 
та*Вж*с Цн »им

Агенцията Хавас гчгга. че 
разположена аа прмече линия

и ва Гр Ис-
«•Р*. Сривиа ^сс тдтала 

жв*|1чврт «аа 112 
Амвра. Таи аддачшс аа »а 
'«вамаа- са- Ррамммнми пра

чвй

бжде даден иа ивйами. ог I, ебанаI
БЕРЛИН, 26 • Бегошмя,

•ирал Кард «абояпя МНО.

ПАРИЖ. 26 мерт. Министрите реагледа- 
Пфрвмте гр«|«я>.| и Тракия. Тжй като

Пиша се 20 то|’Мсс: >еия«. ■«..*, и», турят 
тт. «« .«стдмпя««. с« ОБЯВЛЕНИЯ приспособеиа-м иот» 

I Приемем
I сходни цени 
[ лунска 44 Ьодлев

Чвчв****» «и* те». I.
■ >■'■ «||»,.и.и. .. иид,

. |«о «еМрс-
-•м -«ию пам. и тпоац

тук се расл.ча-
—т, еероатио е да се постигне едно прии-

ПОрДчк-
Вари.I з. Софийските шести, 

а. ...,,&)р.ем».По. 
им" <е приемах а *е 
стнимаргиата агенция 
ао бирария ,,Балиан".

, моето ще фиясаара 
Окгмтиито ОдранГ|

■ЙИИШ^Г
I Срешу обигкяскмт Тел

Спорвзунеике^й баракл*
1114-2—2

може да стани иа мач
те, делегатите ще м 

т по вейка Ивроитпистфапц вре $ 
което се постави т см», аом1*1

•рет н остава'В*6МВИЙ|
вжлеи суверим*

«рис. Относно Га-

•еа пян Отиаспо.
с Ши. тт умятит

- •ичимщ ч ПИ'МН 
"**$.»в.те«нН''«ис."#М ...
**.' I МК. Рвсст

•ля«еипе ял ЛЖт-

«амо ожрву евро лей 
«ма да разпростре о°1Т<

I ..А ДЛ Е Р" | корвепмлеятка^1^г=
I тт
й- «ви Тжрся рабетд я гдр*" 
I сва кан гори яли Лаиж4 Сгг®
■а рслакцмятя. 1 М4 - '

алйиии

е да ее ос-
в ат-

л па гжрцмте които
Н№!9иязЮ'?.Н1

НЩ. Г*Щ им 2 Инми
нгисяа СгбЯОГИФ1* *8 ПИШУЩИ млшини

о «Зоптт. М? № 7. 8. 18417 
§ «.лтвре.и, фремск.*
0 >иимрвни ирифтове при- 

стигмвяа ч)
| Ив Ар Шотов-’ Варна 
° Геявфон Ц» 342.

о т турците
КВВТЛ

'ПЙМ1М1. 26 март. Ожобщават от Пои* 
балтийските дякр

■ правагтелство,

нцрм-
-ап мкн 41 

•Жбам ркиртуар . >фгя, 
''вввдг^ хиаф*^, - н ^ 1^,^ 

Кг посещ

«<
моето

^____ А» се ежбере
Гоер песее «жетоела в след стане 

*ТЖ'ЖгГОВВВ1 И Естония.

•• а
отказа «и а

К*н»я

ЧС1ПО СЯИ*01«Ш»Т1 СГ 
СТПЯ1 ИГЖ^ЯКИЧ.ВЯ ***** " I

.меч де» 1
трешу

ЦАРИГРАД, -26 м>рг. Сжебщ.ват

«.2
от ЗА ОЦЕТ■ м< ТуйТ По С

Я- гра*
Вя 'Жавсма • ввбуо тл оо< тс 
'Ик ЗМщ -р

н и топ*< I
Р Г1апартов — Русе ЛТ1• ♦.« и -V' с,

Го-
|те »в«<

• ▼•■ИА ■ Г» И<
••«•••«•• т**, ■^•дата*

!•▼ да*х.чиа •« *•-

ШШ .П1ПШ1
с поори. р«иеииии 
си Л 00X04**.-* 
Спреекоредвк*“1

ши-;

«м-мег ат яМмшт 
'«уямо ИкиипоП-м мде 
‘«орянигткн тешт.р

' «1 ЯМ*» 26мирт. Ги, 
то оПИИЙР1

поиска тепат- 
А—дола. {|Ш. Щ«1 1 (ППН

«ТИМА 26а**.. К.рнд и .Озфроии-
I И/7 . |.* ТГ»|> КН |оЯ,1-

АН»К|||1С1
“ ,\.м аИ•^рт. Гржцмото врадител. 

•о иапрааеааото от сжюзиж 
МО чипримирите Турция.

г
4; Г< МСТ .т'фт гЯг- 1|

ПАРИЖ 27 яррт.. Г-н 11 гяпц»гМ СЯРА«ри » се ■ Крммра, •«»» ш'Гр' 
я в емира, анали*

ПРАХ
8 : НаяРурм у а. Ьаммр“ ” 

папи II ■^Я и имМш е-
8 1 * «ШПШП вЖЬЗ?

•Чо о 
>ВК' г иа>то<

IIп
■Итет пя- 

-АИАити • Ан-
I Н«ч I

17 .6Цц1 11о.
•м МК) -

т*Т
Мсуф Кимал бий.

и» 27 Г<11
■ЧИ»"

•■-в- в,
•ЧМ*. « )



ч- •
шщ. IV.

г
9 ,

ЗОТмарт ВЯ22 го» ценя 1

варненска 1
| Щ Ц I По случаи ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИЦИ сг Ц

I |Г#Л 11 /11 ; ■•■лГкй I
| ■ 1124 И 1гп>лзу««йге случи. 3-18 I

<*

ь ш. вшшавмтииш кти ншштипьиш и*Т1 м смя тяим 1*0 яем; I»—^
100 мм, чл 3 месена 60 дем | .,ТГ| приел

кмлрпем с и
и по I асч ма дума 1в

странство муниции, оржжия, аероплаии и пр. 
Русия е готова да посрещне с ормжие

йй)чш ХРОНИКАт ки опит м военна намеса..

ПАРИЖ, 27 март. Сржбс. м-р на вж 
ни те работи Мимчич заявил на в. „Ииделаи- 
дас“, иадаваем а Солун, че Сжрбия ще на
стоява да ясна точното 
Ннойсиия договор. Макар да не сжщестау 
ва никаква слециалиа спогодба кааал ержб- 
емня м-р, ние ще се и ами аЬе а ежтрудии- 
чество не нашата дожия ежеедма Гжрциа, 
мщото имаме общи интереси.

ЬУКУРЕЩ, 28 март. В-я „Димиияца“ 
пкше; Д-р Раковски направил изявления 
пред кореспондента на в-иа в следията 
смисжп: Сжветска Русия язпраща на геиу- 
езиата конференция свои делегати, за да 
иска от великите сили материална н морал
на подкрепа за вж зстаиовяваие на Русия.

Русия е готова да направи отстжпии и 
Я> даде гаранции на чуждите капиталисти, 
които гаранции ще се узнаят иа геиуезиата 
конференцията. Сжаетските закони ще се 
из метат сж гласно сегашните нужди. Русия 
исяа да бжде гарантирана, че никой ие ще 
й се меси в яжтрешиите работи. Скоро 
тя ще стане социалистическа федеративна 
джржаат. Сжяетите ще оста 
бода на капиталистите ва вжздигаието иа 
Русия. За сега иито една партия ня тряба 
да участвува е управлението иа Русия, за- 
Щото днес имаме диктатура иа пролета- 

; рият» По ромжиските претенции а Бесара
бия ще говорим я геиуезиата конференция.

(Свир бтрппл)

СГОДЕНИ 
1122 -2-2

Стил ниши.АI Смоци ллш 9
дими се разнесе 
града че еди магар е огрв- 
бен • улицата и раиеи от ааа- 
ши У лицата гдето бе ммр- 
шеио ограбването м момеят

като
Шумен -< Швря изпжлиеиие иа

РАДИ0,<
г раждай.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО покушение и
КРАЖБАМ ВХШ01И Н ИЕЖ1ШМШ ТМ1СЮТИ

♦ ВАРНЕНСКИ КЛОН ♦ Квм 7 ■ 
рта руснака Тодоров родом вг 
Ьесарабма, 'вукцаомем магар а

в.

Сжобшава на Почит. Варненски Ужр- 
говии които имат поржнани стоки от Че- 
хославия. че навигацията по Дунава е от
крита официално и приема иа превозва по

м май - бжрзо
пратки от пристанище Братислава до при
станите Лом или Русе.

Сжшо от Виена Лом или Русе 
За тази цел Дружеството е ангажира- 

|по специални шлепове, които ще обслуж
ват исключително пристанищата Вратм- 
«яма, Вяаяа, Поя и Руса.

За подробни сведения при канцелария 
та иа Д-еото над Софийската Банка.

чии МЯТЯЯ.
бири 6мжюте|1М а ре 
см чанта, м да га отмесе а 
домат ся. както

■ Ф*-

асека аечер. Тржгаа аа кай
домат см. бе* да подоаара че
е преследвам от апаоп. Тжкмо 
а ул. Шопска, бдазо до деп- 
чеемп фр. яаисмоа трака дам 
касв «мада хора го обграк-

т лмлиа сво

да т стоварват му еди бокс
а главата ид деаото му |ухо. 
ежбарят го аа земята ■
ако мамута 
гдето грабват чантата ву а ху
кват да бегат по 
кам морска га I рл.
•еиа от бокса русин стаи ■ 
тнча подяр тех иго надава 

Но всячко безполезно. А- 
папате дават веноако вястре-

ЦЕНЕН ИМОТ ЦАРИГРАД. 28 март. Сжобщаеат от 
Атина, че креп Константин изказал жела- 

А* посети гржцка Тракия.
..Натрие4* пиша: мей-сетне гржцмото ме

сел е име ще види своя любим крал и ще яз- 
иеисе своето желе име де остане нерез дел- 
пе нает от гржцмото кралство. Т 
■о ■ смжло к ре леко жепенне гря бе де се

се мадот с а 
остм зе лозер-м

■рай Гормя-Оре
мц се от:

м

1) 60 декара Американска л зя всичките ия Саио мясго 
[и 5 годишни, с две наши да живеене, див младеят 4 дг
I .МАТОЧНИК* яя 4 години иа ежщпто место гсички до 
гго Горим Оряховица Тдриово ид 1 иялоиетжр от града.
2) 3 декара люцерна до самия град.
3) 130 декара ядрно качествени добре нагоре ли ниви
4) I камда а- «ивееие. дамове лл 4о дойигдк*. ог горе

------ 1К аа 50 кода слама или сено и диора кладенец п мпа
поеме добитак, модерен ► иач ламбрик »а варене ракия

|кии инвентар за едно модерна стопанство

жубе- морската грахяиа. Равеям от 
бокса премлляаа я бива отне-

изпжлми час по-скоро. сей в болквцата, обет • кржв
Бжрзо полацията ваедмо с 

жаидармервита. блокираха гре
ли «та по иапраалеяае кам гро 
битата и аквариума Усялиит*

ПАРИЖ, 27 март. Сжобщаеат от Рим, 
че московското правителство уведомило
италианското, че то счита като иедостатж-
чии дадените гаранции относно ▼а бе- вм за залавянето и држакктезоласност иа болилеамшмата делегация.

БЕРЛИН, 27 март. Общественото 
иие в Германия е убедено, 
циоимата комисия настоява иа своите иска
ния един политически погром иа Германия 
ще бжде неминуем.

злати до гоая момент осгям-
Гармаа устия ада писмени Варна ул. .Манчастер. В® 1

!Б—2—10 I.
ха чапрази. Ограбените с и, 
ятата скжпосиеи! оста са бкасче ако релара- .повече от сдай д. оста
вени от рази хора и коки-ПОЛОЖЕНИЕТО. В мчдд*то и
аепланерите бригада ще 6а-ПАРИЖ, 27 март. Воениик смает ■ Фк- 

У»в вржчи вчера вечерта власта ма учре
дителното ежбранме. Веднага след туй ле- 
гнонеркте са бипи разоржж<

п телефопин ежобщеииа)
Д-т рддлрдтд.. ■■ ошуддат. да

Ромжиския имерат
■ср»следната дописка от

Тндмацвга пра 
• учеддчд» « особокддмт е 
сдбота от работа врез трудв-

ПАРИЖ, 27 март. Сжобщаваг от Атина! 
Гржцмото правителство иска а саоа отго
вор, щото отстжккотито иа гржцките 
син да се изажриж с военни почисти.

народ вжрху бжде щата
разочарование го а

ге и диииомати-
Руамга жпиш г*аи Л»

ПАРИЖ, 28 март. В нотата което три
мата сжюаии м ри иа ажишнмте работи от
правиха за Цариград и Аигора са заавава, 
иа иа масата иа Фраициа, Ангина и Итапаа 
има посреднически характер.

П ре дл а жени е то за ре

во. Стадии шд джрев смеИ Югославия, спо-
ампе

СДД1
една отбраимтелиа

|. Птуедта т I 
■пред ■ I с са. обед а» кй:

Обаче.РУ
а сключе

на сржбсаиа народ.
томи дркм*. Втората ад 1 
•арка • * «сд са. обех а
.гдид: Лу!

иа саажр-
екне договор ще вжзобиоам иа Турциа ирй- 
име суверенитет. Само Смирла ще има едии 
автономен общии. ред за закрила иа хри- 
стиеиските малцинства. Суаереиитета обача 
иа хапифа ще остане цел. Едии подобеи 
режим ще се установи и за гр Одрин, тжй 

«та малцинства траба да

ю-
в Патро грагдднд м
та обяа-

та бждаща мдд«.стените
бил иаз-

|те тдт ти аду«1 ешех



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ вро* 8*.

РЕДЖК СЛУЧАИ
По случай заминаване

ПРОДАВА СЕ*« лоировятеяствуват. Систедаат* на конт
рол ще се простре н спрямо проливите, но 
Гжрция ще пази галиполскмв полуостров. 
Плаването по проливите ще се постави под 
контрол а иа една междусжюямишкв коми
сия, която ще се председатоиствуеа от тур
нат. От финансова гледна точка ремсимжт 
от преди войната спрямо турските джетове 
ще се остави и Турция ще плети само едио 
общо обеащетеиие.

Комисията та дмиговете от преди вой
ната ще се ваджржи и ще се обрааува дру-

к ж щ а
________________  иПучас жк
най-добрата част на града близ
ко до цеятра. две постройка а 
■ ‘дян двор. Споразумение лич 
во, ул. -.Арда* 46. блмко до 
жалите на II уч. и Девическата 
гимназия

%
жааосотв д м .Добруджа“
шв бждат досгавеии материа
ли щя строеж за бежанците по 
тДркем начин н ще може да 
се добие 
ка тезя материали. Умоляват 

строители да 
се напишат при настоят, иа 
дчгв до 1 дарял.

нрцц
се велосипедно ателие с щ,.. 
инвентар на ул. . Марн« ь 
за“ Л* II. Справка сд%* 
ателие.

ум низка цена

1 $89-3-3се добрул

ШШ СЧЕТ011ЦШ
с добри референции т* 
си подходяща рабо- 
Справка редакцията за*

1130—3—а

Предават се 2 оди
Нд 22 ти ас. лескояец в ул. .КаОлешков* при 

входа от .Нишка •- Една
та масивна удобна за две 
семейства, другата паянто
ва. Двете с вода Спора- 

акиията.

е бая обран дома м г Ьабад- га ликвидационна смесена комисия.жоа от иеваиестин разбойници
3митият му ся 500 шпоае- ПАРИЖ, 27 март. Сжобщаввт от Пои- корстщитнг.*ма адале 10,000 сребжрмя 
петолевки, 252 хиляди книжни

дои: Твймс ежобщава, не болшевишиата
делегация се очаква да тржгие в вторник 
ва Генуа.

зумение в
стенография ак| 

шущд вдшимд знае и фрае 
език Тжрси работа а ТдргЗ 
ска кантора или банка Спра*, 
редакцията.

дее немскала., 23 шлядя старя 
руош рубли, осяги том му са за
дигнали и разни други скжпицен- 
ни домашни вещи.

Кражбата вжзлаза общо на 
460 хиляди аеяая я е изяжр- 
шеяа без вжлом

Крадциге влезли през тава
на в килера, дето се намира-

789 7 10

ЦАРИГРАД, 28 март. Турското населе
ние ■ Траене е изпратило в Париж една 
кояикия натоварена да защити тракийските 
интереси. Тя се ежетои от Тефмк бей, Ибра- 
кин бей, Исуфзия бей и Али Галиб бей

ПАРИЖ, 27 аарт. Сжюзните и-ри иа 
вжишните работи заявили, не те не се ежи- 
ияаалм какво кея>глистите след като обми
слят ще лрецеяяту с чехите, конто предста
влява сжюзиото предложение за искания
та яа ангорското ежбраиие.

М-ряте са убеде. и, че конференцията е 
направил, една голема стжпиа яжа окон
чателно установяване иа мира ■ близкия 
изток..

Продава се кжша в I уч. 
_________ ^ улиаа „Кня
жеска* № 372 около 425 
кв метра. Споразумение: 
Д. Г-Батчиев при джрвеиия 
склад на Горската Банка.

1'Дб—4 — о

;из-
а

Продава се й) тонна^
______ __ нова под
приспособена за мотор.

Приемам поржчки пс] 
схопни цени- Варна. 0: 
лунска 44 Боллев

п В с. ГАЛАТА
) МГ Я03КЯ курсове

Днес. 29 среда, на 7 чаез 
вечерта а салона „Цжрвоаен 
дои, ме говоря Непяо Все • 
благогоаенетно Протойерей Ча

се продават 2 кжщи,
кладенец. дам. плевник и око 
ло 2‘ г декара лозе и овощни 
джрвега в
ддкцмяга Ние купуваме

ки и чужд*чггрднни униш *•

двора. Справка ре- 
1022-7—10

всяиж ^
Бжлгпс 1

МЯСТО празно в Варна 
в добре застрое
ния квартал 265 

(до цжркв. ся. Петка дворище 
V б) се лродввд не износна 

ЦОНД Споразумение Ив Гвв 
рвнее ул .Гургулят*“ 20 — 

1—3

нп яащеясам варен цели
рени писма и пликове с шг ] 
чатани ежрху тех марки. П»| 
щаме по скжпо за тези «пра • 
които не са отлепени от вам ] 
яете или пжк те требвз и бе 5 
дат изрезаяи с книгата шт 
ул Фнлоретова .'й 69 и 0*

1110-2-4

мгжи, ая самото време в ме
Сто. ше г повря Негово Благо 

Хрвсто
ПАРИЖ, 27 март. „Новий Мир“ 

че според белградските сведения
пише:

ген. Вран-
геп имал 2 часова дудемцик при ержбекмя 

к че армията иа Враигела била гото
ва и чакала само сигнал ва започваме 
аогге

г« ва

_ воен со^в
Авйстяяя срещу Русия. Тя наброявала 

пооече от 50 хиляди души.

сус
34

Нвснмггг встмого пияно ,тДВЕ
баракиРИМ. 27 март.трудейки в Про- 

в скеле
к изд грее са открили осво 
■к * храж ГЬ стените ки*

ж ... Нтап. м-р ма ажишиите
роботи Швнцер подджртал в Париж гле- 
джцетчз. според което цяло източна Тра 
требело да се повжрме ма Турция.

•• «можем. Вижда*г
юг-*-*. Воиинцц- М, 22.солидни на улица Цари

градска Ле 12, III й участ, 
споразумение при И. К. 
сжщия Л*-р. Я

прах ]'
ПРИСТ1ГН N “

1 У. 1Ш1Ш11 I
А. Д-, Варяа- I

И*-3-» 1|

СЯРАПАРИЖ, 27 жврт. Сжюамитс м-рм тазм 
сутрин са коифериралм по вжлросв

Храм » п И| к> 1—2
Iза гра

ка севжрския 
договор, относно капитулациите и за аоеи- 
""70 роаходн иа Турция.

яа* 1ТЖРСИ СЕ младеж, вла- 
деюш: бжл- 

гарски и еврейски езици, 
машинопис и с красна по
черк. за канцеларска ра
бота и инкасатор. Справка 
вжв Варна при 
р^ята ма Еврейск обши не 

1072-5 5

Л

Р9Ш4, 27 март. Белгийскитемеря сто владетели и 
престолонаследника ще пристигнат утре 28 
тото туй. Аудеицмята им у паната ще се 
ежетом един час след пристигането им.

то язтши, че той • нелри-
м ■ вферята < •4Т4М4всвв камиела-

я че ге ОГИОШЕ1
СШ Зяла ВЯЯ4ГМ и*А

с
ПАРИЖ, 27 март. От Рим ежобщават, 
ангорското правителство отказало да

п»)
ЗА ОЦЕТнзостреяя. Зя дя се услужа на

ДДЦД Д-Р по правото,

Ф«я и литература 
преподава уроци специално по 
фр. език

пое
гафаят«М" •* *» "*талка от своя страна за по 

скорошното предаване ма Па- „Р. Лапарвнов- -желае да
тамаиош от роили, бжлгар 1Т наржчя* як А*'*Я« 

ят» 
и« «АТИНА 27 аарт. След министерския 

вет, а мои те--------
и подготвя слаби 

ученички »и ученици от 
’мята и прогимназията 
по всички предмети. Метода 
мносо практична. Споразумение 
редакцията за Д-р Н

полиция, аа да може общест
вото да узяае самата истяна 
за всички атентати и убийства 
ставали от азаестяо време ял

■«• ■ ГЧАММ * «■■* 
•яячбоТя», яртдегя-

гл.внокоеамдующкя^артиятГ в^м" Аз«УП*1

"■ 1 ржцкото правителство на' на-

§=553=353:
[им на
почтиОТ-

1011. (ШИ, I [НИШ '
Варня. \л. .Слфрони* М 1* 
И07 .бжлгарсжГЛмм*11044-3

Й1ИДИП предегипел Д,. 
е яапрввнл запитване. 
е направило праянтел- ОБЯВАВ пжрвата, гржцкото 

назаа желанието си за 
ряяене иа изтока, като 
то предложение, в втората нп» 
стаото излага саоето

резерви*ПП,ЖШ,Р,,вТО " "Оадхрява известни

у"ж:.в п4°.т.г.г^Го^ЛГ;
«"ГиГаи^^Г-кез^Г^^' " ^

Нржчяарн. бшм. водвнмчзрм 
■лекар», бозадщ», — бягайте
лри гв*е»едж»йн«ца -Тишии»* 
срещу крачката на бай Радао 
Канруро» у ,. Банноаси. и да 
са схавдата с варна за течно 
етн пра най нзноенн цанн. 
тг и С почат: Ан. Дваатроа.

„ЯДЛЕР“правителство из- 
бжрзото омиротво-I ге

каете налагал, сгаряте дар 
* ако- 
гн ат

приема направено- ПИШУЩИ млшини
Модели М, I* 7. 8. 15 « 17 
&*лгарсж. фржо— 
бинирани шрифтове пр"~ 

стигнах* н]
Ив. Хр. 'Шотов —Рврнв 

Телефон 542

, че са 
РИМ н по том начин
ложиха я уммзяха. и вой-

•Иуадяап) сабранаа Пзгяе
лй вчера сутринта утгаер«.мг. 
вжирос.

М-р Омарчеяскя заяви, че 
те яе бмлн ПРИШИ Тютюневата

__________ си барака
заедпо с находищата се в нея 
стока на май износна цена. Бу
левард .Мария Луиза* Л* 2 
срещу офицерското ежбраиие. 
Споразумение ь слщата барака. 
_____________1106-3- 5

иойма яа се пра-

ШЕШД| се валожм яя д*р-
!« Г5 I

§Р*РГ
|?ТПТТГГГ~
;55р*РГ,р

Xжявагя. Сам 
се ярявмт и
гат по бпам

I I
" = -< Зи

1| ИЙ1
5* = ‘'“2й-| |г*г°1

5ЬЕ8?Г

8?се I
за Ьафай—т« •е*’**' 
Яни „Шарквнг»* П*' 
ща“ се ярмяат

тии окобрмтпи. 
Мя края м ржт заяем, че бюд- 
«ггз трябва яа се гласува той 
*я*10 е предложен, за да се 
убеявт всички, че и

о I л ■ •*-
А || МАШИНЕН ИНЖЕНЕР стммиярсмдта
О ; 'стра-

н* има закони и те ще се из ао «куарка „бай-.;. Вс джлгогодишна првктикв
тжрем работа в частно 
предприятие или г 
ринлно заведение. Оферти 
на адрес: Г. Г.
™нт — Варна.

■-

3“I! МиШ 6-20п; »г от всеки граждайки 
699 а Вчмжета биде
г.исуяан.

индуст-I
X

погг рес- 
111*2-3

-а
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Варна, 31 март 1922 год.Г*д. IV. ЦЕНА 1 ПЕВ :ЧV 4 ^_

^БОСФОР“ 1
Сфмт«»чшД» «7. 1

По сг.учаи ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИЦИ <* I 
намират в магазина ми разни видове: К

готови обуща -ийти ти шйш. I
• олиши Щ ВЯ цени коииуроитми. В

И «ползувайте случая. 2-|в 1

В2ЯРНвНСга . Обущарнмцапещи РЛвГЯПТНЯ,

1124

теЩ Ь 121. ЕЖЕДКВЕГИНФО^НДаИвНЕН ВЕСТНИК
лева . ; Обаапеияй

месена 60 ..ева приставени но 1

Ршии 1аг»п ь И. I МП.по I 50иаямт I за една година 180■Т1
100

ле. каа ф.1- 
иа думаза 6 месеца лева.

меки Онр<ьжен Затвор пошшшо. ХРОНИКАОбявление (Телеграфни и тепйфоини ежобщемия)
Падиадм «мера джжд а град

е благоприятен за 
севи но зле се е отрааал вжр
ху евощяя4Ъ-

Приажримна е вече трудо
вата седмица на основните у-ща, 
прогимнаааите а тарганга пю
училище.

СОФИЯ, 29 март. Тази вечер председа
теля иа Народното Събрание ежобаци на 
народните представители, че бжлгарското 
правителство е получило официално *жоб- 
щение от Рим, че то мо че да изпрати свои 
делегати а Генуа и а конференцията.

Председателят помоли парламентарни
те групи от другите партии да определят 
по един делегат от всека група, които за
едно с общата оелегация да заминат за 
Генуа. Необходимо е още утре всички пар
ламентарни групи да посо^ 
може бжлгарското правит^л 
готви книгата за заминаването.

Конференцията щ' се ежетои на 10 ал-

яо
№ 915

гр. Варна, 28 Март 1922 .
Известява се на интересующите, че 

на 3 април тек г. в 3 часа после обед, 
в канцеларияа на Варненското Окръж 
но Финансово Управление, съгласно ч :

от закона за бюджета 
отчетноста и предприятията, ще се пр • 
изведе търг, по доброволно съгласие, зл 
доставката на ХЛЕБ и ДАРБА, за хра 
на на затвори йцитеот Варненския Окръ 
жен Затвор за време от 1 Април до 30 
Юни 1922 год. включително.

Приблизителното количество на хле-

Цените ма мреногого стоко
во тжржаще от оня дея са: 
захар 27 аа., ораа 18 ла., чай 
150 лв.. каменна сол 2 80 ла ,156 буква ЯМ" т лицата, за да
книга амбалаж 13 ... гоиж»ство да иа. при-
месо 25—33 .... агнешко ме
со <0 ла., мас 46 .а . айца 
1 '4 ... парче, арасно 
10 .... сирене 36 ... ■ сом' 
иг.устик 1500—1651 ...

рип т. г.

ПАРИЖ, 28 март. Сжобщават от Лон
дон: г. Шанцер заявил пред журналистите, 
че през среме иа рдзгозора си с Л. Жорж 
били засегнати всички вжпроси, които ще 
бждат разгледани в конференцията. Лойд 
Жорж покаол голем еитусиазжм за геиуез- 
ката конференция, която ще бжде пжрво- 
то историческо ежбитие от го лема важност, 
защото за пржв пат победители и побе
дени ще се срещнат и рляисцит с еднак- 

ОТ ПОМСНаТ ТЯ права. Конференцията не ще мом<е да 
разгледа всички ажлроси. По някои от тях 
Ще се дадат само осветления и ще могат 
да се уредят в другите конференции 

И мдлонадда- I На руската делегация, казал Шаицер, 
ването, което ще бъде явно ще трае ДО ще вмдат дадени всички гаранции от ита-
5 часа после обед СЪЩИЯ ден Перетпжж- "ия"1"ото правителство, че техиата сигур- 

. лсп- 1 1СНС■ ржж ност както вмтре, така и вжи от страната
КЗ на следни ден НЯМЗ ДН има. ще бМде защитена.

Желающите да вземат участие в тър- 
га, могат да видят поемните условия все
ки присътствен ден в канцеларията на 
затвора, а в деня на търга 
совото Управление.

Дюс четажртаа 36 март 
> цжрквата Ся. Нямала ш* йЧв 
члел сл. обед ще се-6а за това време е около 5000 кгр. за 

Юколо 84,000 лв. и дърва 150 куб. м за 
вколо 52,500 лв., а искания залог за пра 
воучастие е 10°,, в банково удостовере
ние (чл. чл. 170 и 171 
закон).

сили ма тена: .Нлшятс рели
гиозна секта а а
за на Дамова*. Сканата е аа
актуалпа тема а заслуасаяа да
се- посетя.

лоаая аа отдаааяа на
саа ряболоястао! о а 
морските а дуиаяски блата.

От дамдм идрху печалбите 
от войната в джржавяого ежи- 
ровище през миналия месец са 
постжлаля 3.272,655 да.

вкесии ) • каро.мото Щ
раиие закоиоароект аа бяааи- 
тен внос ма беяаан а 
ни масла.

I Тжрга ще се открие на казания ден 
точно в 3 часа после обед

.УКУРЕЩ, 29 март. Начело иа ромжм- 
сиата делегация за генуезката конферен
ция ще бждат г. Братияну и Дука, м-р иа 
вжншните работи.

ПАРИЖ, 28 март. Сжобщават от Хеп- 
зиигфорс: комисаржт Красим заминавайки 
за Западна Европа пристигна тук. ч

ПАРИЖ, 28 март. Сжобщават от Копен
хаген: тжй като здрав-словното ежетояние 
на Ленин се влоши всички ботиевики ше
фове намир, щи се в Германия, 
ни бжрзо и обратно за Москва.

БЕРЛИН, 28 март. Сжобщават от Лон
дон: Лондонския вжздушен експрес Лон
дон Париж Страсбург Прага Виена, Бу- 
да леща Цариград, започва функцията си 
от 1 април. Пжтят от Лондон до Цариград 
заедно с почивките ще трае 40 часа.

РИМ, 28 март. Белгийските владетели 
пристигнаха туй, посрещнати от кралското 
семейство, министрите, представители иа 
парламента, дипломатите и воеи. власти.

Белг. владетели посетиха ватииаиа и 
бидоха приети на аудеиция от Папата.

ЦАРИГРАД 29 март. Турските в-ци сж
общават, че много чужди параходи се о- 
чакват да пристигнат в Смириа.

СОФИЯ 30 март. Сжобщават от Цари
град: Сведения!а на високата порта гласят, 
че Изет паша получил уверения за приеж- 
стане на Турция в конференцията, като би
ла поканена да изпрати делегати.

ПАРИЖ 28 март. Тукашните вестници 
ся научават, че в Фиуме владее пжлеи ред

н Финан-
Г « Нари Мфири аялго-

годпшеа фшаисоа
ревизор ю преките 
ч-к и бюро и 
фшияеов инспектор от

Директор: П. Георгиев.1 —

рип Т. г. напуска службата еи

Варненско Окржжно Трудово Бюро. пш новооснованото а града вя
акционерно индустриално тжр- 
гоаско д-во „Искра", 
ще се заиямава с тжрговяя ■ 
индустрия В лицето аа г. Ле- 
фтерова новооснованото д-ао 
е спечелило един аеш финан
сист.

са повика-

Обявление
№ 1561

гр. Варна, 29 март 1922 год. Софм. 29 март. Саоред
сведения от Рояжяяя. е»Обявява се на интересующите се. че 

на 30 того 9 часа преди пладне в търж- 
*ита зала на Варненското Окръжно Фи
нансово Управление ще се произведе 
тжрг по доброволно съгласие за достав

ка 360 кгр. дървено мамо, нужлно 
за храна на трудоваците от отделенията 
на бюрото.

Залог 5°„ върху оферираната стойност, 
срок на доставката веднага, при съобще
нието, че

е почвала болест плеарояяеа-
мония по добятака и аашвя
са» итарен сдает е взел р«| 
ние да се яе разрешава вноса 
на добитак от Ромжяяя а ст
ражата

*

ката 1Ьрвм. <8 март. На меж 
ду на род вата
ато била открята в Кая. пря- 
ежетвувал а Марконя

гржцкия режим там е бял у-

Гржцки а ида аги ио седя и 
градове терпфаарат вжлпр- 
ската ■ тураф яасел

тържния протокол е утвърден.
3

ОТ ДОМАКИНСТВОТО.
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА-стр. а.
и наскоро ща бжде 
иа биащите му управници.

освободените до се ги заточе- 
» ■ островите Тасос и Ми* 
тилни българя са били изпра- 

иалоизмйския фрокт.
Мизерията исред население

то е крайно тежка. За орех- 
раиата му маста не се грижи. 
Иа зейнат се земи иа бжлгари 
и ту рий И се даиаг иа гж роите.

СОФИЯ,* 29 Март Вчера вечерти туй приствлм 
идиш от Париж Исуф Кемал бей, шеф на автор
ската делегация, който обходи Европа за зашита 
каузата на Ангора. С него пристигнаха и член иа 
мисията. Делегацията ше ппестоа в Софии днес й 
довечера през Варна заминава за Аьгор! Исуф 
Кемал бей направи изваления пред 'журналистите 
гой каза: аз винаги съм считал че отношенията 
между Бжлгария и Турция требва да бъдат 
но приятелски На това мнение е и ангорското пра 

чело с Мус гафа Кемал Паша между 
спор не може да има Вие преде тааля

ОТ Ряп,
шияетяото диес има първото
ся заседание, на което прясът
ствум м-р Стамболийски, кой 
то даде осветление по пред- 
стояшето заминаване за Генуа 
и задачите на бжлгар. деле-

вителство на 
нас и вас
вате една страна тоже онеправдана, както нашата 
Моята мисия в Европа бе. да защитя отечеството 
си. До известна стспеи успех. Аз се вржщам и ше 
докладвам на мое го правителство какво сме сто
рили, Нашето становище е известно Ние о> Смир 

можем да се откажем. Тракийския въпрос 
интересува както Турция гака и Бжлгария н между 
нас спор по него не ще има. Автономна ли ще 
остане. Западна Тракия Българска ли ще осгаяе 
по тия въпроси между нас ще се намеря; допи
рателни точки. Моето в 1еч.1 тление в Евр ша е, че 
известни политически фактори симиатизираг м под
държат каузата на Турция и Бжлгария, обаче на 
шите ежееди се страхуват от една обща I раница 
между Бжлгария и Турция, за да не застрашим 
техното сжшес твувание. Ние сме мирни народи и 
нашите ежееди требва ла имат пжлно доверие. 
Моето убеждение е, че ангорското правителство 
ше настоява до край за освобождение на Тракия 
и Малаазия. Турския народ не желае по никой на 
чин гржцки войски в Малайзия. И до каю не из
празнят Малаазия и освободят източна Тракия мир

ПАРИЖ.

гацяя.

Дястааната м 2-те хиляди 
телефони апарати е останала 
вжрху Буда пещенската фирма 
ЗоНапп Каибйка. срещу 
6150 иаджарехи крони за те
лефонен апарат с 2 држжки, 
равни иа гколо 1430 бжлгар- 
ски левове.

на не бяла

ПАРИЖ, 25
град в

Райета срещу пира Ьлл-
гария е . и положението иа гм- 
ботяик, който всички сиои яу* 
дя удовлетворява от средст 
вата иа работите си ръце. 
Дошли сме ■ положението да

ПАРИЖ. 28
Да

ижеио щесе откупува нашия труд, като 
в епохата иа робията. стигне и

Една крупна яредприема-
подпожи иаческа фирма в Лил (Франция)

е предложила на нашата ди 
рекцмя иа джржавиите дългове 
заем от няколко стотни ми
лиона франка, срещу няколко 
хиляди работници — бжлгари. 
които ще бжджт използувани 
в разрушението от войната 
фршнузкв области, при вжз- 
стаиовяванието иа последните

Вжзвбммнм н« ш«т« ,
г. Варна тави година твжрде 
много се засиля. Множество 
стопани веч убедили се в неус
тойчивост иа директните лози 
(отело. италиявеките и други) 
на филоксерата ■ недоходно- 
ста иа сжщнте са ги изкоре
нили и засадили с американски 
облагородени лози. Близо 1000 
декари през тази пролет нови 
лови са засадени По всичко 
дачи, че през идната пролет 
засаждането иа лозяга ще бж
де още по-масово

рабори в Белград. С неговото 
назначение за вицеконсул в 
града ни ше се допринесе 
много за усилване икономичес
ките и стопански връзки меж
ду двете ежеедни страни, още 
по нече, че г н Джилович е 
добжр познавач на страната ни.

Гя1(в1
аа ОТ )(УБАБ0 НА ПО-ХУБАВОа

БОРСА '
клмьио сключени ЗДЕЛКИ

Софиа. 29 Март 192* гол.

ВШвейцария
Ню-Йорк ,
Лондон
Париж
Италия
Цариград
Романи я
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеша
Белгия .
Югославия
Канада
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106 —

г .60 .
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274 -
а45 20 в27350 аI 99 2-

16 63 1665
1265 1268
192- 193- аРедящият! иа сп. .ВЕЧЕР 

йй ЧАСОВЕ“ като съобщава, 
че е опжлиомощила г. Ив.

а
0т 27 11 — 5 III в скотобой 0 

натв са изклани 91 глави едър 
рогат добитък дал 13090 кгр. 
месо и 61 глави дребен рогат 
добитък дал 3772 кгр. месо.

В края на тскущии месец [■] 
март изтича срока за предста
вяне иа проверка спестонните 
книжки след тази дата непред- 
сгазените губят лихвите за 
изтеклата година

в
Ашшшшоскш, студент • тжргов-
аип кипи. и ежбар. 
абемюта а сука и спасим ЗАПАЗЕНА МАРКА 

щ тютюневите фабрики 1М11 софи I Ккш
то. умолява гражданството да 
■у указан нужното доверие.

Народено 0 за напред ки 
брят ни каси освен от дър- 

складове да се про
дам и от тютюневите фа
брики срешу отбия от джр- 
камтв 12*..

а
а I- За господа пушач

па опитате нашите ■ папироси и тютюни, та 
рите в превъзходството им.

II. За продавачите иа
Номв«ихме ю ишиж цените, м

Ценоразпис

Препоръчваме се уве-
Ковясията от международ 

иото сиропиталище в столица
та, която събира волни помо-

а
явя юбилей иа Елни-Пелин се 
отлага за 6. V. \ 10 II ШМ СЬГУЖ |ши из окръга, изказва своята 

благодарност на г. Окр. упра 
внтел Г1. Стефанов за съдей
ствието което и оказал, а съ 
що и на гражданството в града 
и окръга, което бе тъй отзив
чиво и щедро в помощите си.

От комисията.

ш
»а поржчки общо по-малко от 20 

Цигари
С—рвД едно съобщение от 

от 1
0 у:
0Букурещ, иа април (I)Ь1 Бистра

т ютюяа% анзиосивте такси ги страни с Бюст екс» Дипломатически* - 400 та кгр
. -Б*т Ьродериа* — ЙО па НГр

I во качество "гр
2- ро качество
3- то качество

висока валута ще се плащат
Г-Яо
2- ро качество

3- то клчечтво

в влято иля в чуждя деядаи.
валута

1 ЗЯ

Зя страни одш с 
ще бждат

164
139

114кгр 
ТВ. кгр 

114 ла кгр 2Щ «7■0 • лей. • розопроизводителния не»
тар с. Рахманлий е свикан на 
1 и 2 април конгреса на бъл
гарските розопроизводители.

От 3-9 април в гр Поо 
мдия ще се състои голям па 
наир иа колониални и 
разни стоки.

За поржчки повече I
от 20 кгр. 150 л. отст

продавачите иа
СрМш вамуа г-ш III. За[в]Алекси идар Джиолоапч прие-

Предлагаме за■Ц -и—-лме за всека поръчка от 200 кгр. нагоре спец пад— усвоежп

| Поръчките изпълняваме най-късно в двшая еж
тшгяи «чера в града вя и вал 
рави посещение иа окр. упра
вител.

Г-в Джяолояач е бивш сек- други
^стар « и яятя на външните З1п1п1п|а аиЕанЩГй]

»


