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Варна, Ю хприя
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ЕЯШЕШ ■МШ1М1Е11ЕСТ1ИК
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7ТТ

к пи «яма - Няиявипип м *

.«■ цаамгаад, момдои.
грвдвм ма «ТВ1

а

п 1ш (апМ ШИШ

■о

Лщштштг

С

■тя ■

Ь

.ршвд качим климам
В®*

Д

1<м§м *жр.

операции
ита в

я июоатмрме и мамим м други тжргонсьи з«ж>меип1
ма чехоег среди) Ьадгари
и п

>

I.

рецггии писма
КРСДИТОтИ СМЕТКИ »ю спира)) мемме,
СПЕСТОВНИ КНИЖнИ с •% гаямм «хм
служба. документи креяиги. мкимитии и ар
и чудим аадуги

к

«

чама* *ра«>
1Т1

ваве

пи I

ИО ЗД СВЕТЛИТЕ ПРДЗДНИЦИ1

.и]
Ж|

КРЖЧМАРИ!
[и]
[•]
,я]

ЦЕНИ НАЙ-ИЗНОСНИ.
[Ш

[ат

(и11иняЦй1

РАЖДАЙКИ

и

(■]

СЖГРАЖДАНИ ! |

1К0Т БОЙНОТ БОЙКОТ
Дштч сладкаря, не н яя открм! тайната
мм яяя яа варайятяията вт яягя яялямдяисяя яуТЯ М Т...М. .мг. муси».
Г|уи [|
ГП

уа. .•-* СаитамараА' А 7.

П» случа ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИШ1 се
ямшрат в магазин, ми разни видоге:

г овя обуща-елки щшш№ка.
“ТИ, соидн ■ яя цели конкурентни.
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ФФФ
ИЗНЕНАДИ ЗА ВЕЛИКДЕН

ип,Лилия“ на В. Попов & С-ие ♦♦
(С

17 Иамдмата Баимл)

фала всанкм мерни да задоволи иай-изтжичвнитв вку-

1

на аарианцм.

Приготовлява най-красиви

и

вкусим

►уиацм, шомоладни бомбонм, фондани, торти, мазурки
пржа алт а Варна наежа от пресно сирене. ИарабоI единстаенмя в града им руски майстор
ладкармица .Маринов*),

(бмаш таклв

който е задоволявал аармек-

»та публика. Приятни радости за деца — захарни яйца,
1|

|

РИМ, 8 Април. Сжовщааат от Цариград,
Според положите
смд
кржгова в Цариград вили лолучоии саедаииа от Аигора, чв по целия фронт иа гржциата ара ма имало гояемо движение иа вовсии. Раауяиааателните отделения могли да
уаиаат, чо сред гряидиата армия владее сил
но движение против сключване иа
рве. прм условия извесии и опредяияии от
парижката иоифараицаая. Гржциии
комааадующ гаиар. Папулас яаадио с офи
церите от гржц. араииа са иалеали с елециалеи «диифост, иато иместииат па воДсмм*
те, чо то що откажат да со сжгласят иа
Атинското правителство м см точаа но иияр
предложел от пармж. конференция, тжй
като цолата гржциа армия модно с офицорасто о одинмодушма, и да проджлиш модио с цолмя гржцми народ, борбата м о«аобо
иа елините живущи в Мала-А, до благоприятен край и да отблжеиат
всеии опит, иа иоАта и да а яа отиж
иа гржцки 1 е ми а Мапа-Ааиа и преда
иа ново под владичеството иа Турция. Цо
лата гржцна армия иа чело с геи. Палупас
о рошена до со ио подчини и со бори иато

■рим цветя, великденски пиленца най-художествено
•готвени. Всичко при най-износни цени Мая за куауШ .Брнгадиру*
48-2-5

фоста зл проджлжелме ио борбата проа
турската а рама о подписан от главиоиом.
тонер. Папулас и от гржц. принц. Андрей.

Дига п ш пМ1Ц1ТЕ.
Диета т
• мбрмт. Ли т
м ггроАстм а раЦа»
ят<- бждгароии
сам та род»
Нарои коВто.
та и, еетребеа
своите героя.
иядядите, което
«ара им*
Всеии
ржкл ми крои.
в себе ся стр|дяямво яа

цел народ,
всеияродея

конфликт

в

ви родаа гдипир ■ — вр»тя,
които Лоядомсив. а бугяурям

яв мвр в
глвяхл в ржветв вя
от народя,

София и клонове В
ята.
Сж браните до сега в

РИМ, 8 април. Съобща
1Т
от Цармградх манифестът
доброволни пожертвуващи би»
на геиер) Папулас и
принц
Андрей е бия иапратеи н иа мигет в София и от тий са
критиките, конто са се обя получи сушата 40,600 има.
която се разпределя миу
вили против йтииоиото пра
вителство и организирали по следм: 1) Н.
дирепата иа акцията иа геи. офякрехо игшло друиаетю 2 800 » 1) Н.
Папулас и прииц Андрей.

1'М Н 1*НА. 7 април. .Манифеста е бал
ежобщеи на атинското правителство, с кой
то се вдивеетяха, че грдцкатн врани екдева всека врязва с правителството ако по
следното попска да наложа примирието в
Мила Атия, при условия които са вече из
вестни. В Сипрна. както и в околностите,
стават големи тдржесгва, на които провдагласяват принц. Андрей п тенер, Папулас
вождове на елетика в Мала Азия.

ОБущарница „БОСФОР“
(§>

п

иа споя ялрод да

мдолепите миогобройните си
па снабдете со с чисти и натувина — боли и червени от ви~
I склад иа Гитеа и Алтжиов —
котел Габроео (табелата).
3-5

я

■

(Телеграфи» и телефони» сжо«щмм)

мм, у» *к» г. - км» вдриа >*, ц»а»'а»д'«« 21
■опадан» ат
!а СОММЕЯС1А1.Е 1ТАиАГ1А

2

^

с

1) 50 декара Америкмскя дом всичките м им
3. 4 м 5 годишни с ано кдща за жарт,
4 де
кара .МАТОЧНИК- а« 4 години на сликото
шои то Горна Орех аица - Тжриоао на 1 ккдометжр от гряда.
2) 3 декара люцерна до сан ма град.
3) 120 декара пжряо качествени добре ядторем
2
4) I кжща за живеене, дамове м 40 добитжм, от горе
I И
и плевняк за 50 кода стана шля сено в
за поене добитжк. модерен калая ланбря» ла варене ракяя '
ю с всичкия инвентар м едно модерно стоваигтво
Спати устм. им
|‘ В1
»* .1

ПОЛОЖЕНИЕТО.

I цмглки тини шии
1-11 нит. и. 12.Н0.М1 -кин ням. мити.
I

ЦЕНЕН ИМОТ
Продам са поради
|«итар и
стао и ваш падаш

ЬЙ

I по I 50 лв хидратен с м.
приставеха по | лп на луна

1Л0 км.
месецаI 60

/ .

•о 28.000 м. ■ 3) п ама
.Иими- • гри Проаажаа
Сумите ще се
меиу ни» много «уцчпвии
се яяяялядя, ядомця и сира
ци от яойяите и градя ■
лията, за да може
от

тех да подучи 50—100 т.
Действително помощ иедостаиия жявот, ио
ПОМОЩ КО.
ято ще облекчи гтридячго,
ще зарадва измлчеявте бед
ните инвалида за светлите Христои праз диван. Ще сгрее
душите и тези Стражица мщото ■ том те виждат м«
от мерките с които се
да се подобри мита участ •
им се ежададе един що гиде
* Гри-

РИМ 8 април. Сжобщават от Цариград :
♦ гарнизона в Пирея заедно с офицерите ве: низелисти на брой 4 хиляди души се качили
на ненолко параходи и отпжтували без да
: известят правителството кждд бреговете на
(Л. Взия за да се приежединят кжм войски
те на Папулас.
Гопема част от гржцката флота, намира да помогне, како вичии
тези млаеииаи, вожертеуиеаи
ща се в Пирея направила тоже опит да за се зя м народя, жявя
мине и се обяви на страната на принц Нндрея. обаче й било попречено на замина доблест, ииаемогвит в вай таии
ка мнзерня Дали сжрби, екр
ването. Моряците били свалени на брега по ан или иекои от контурните
заповед на правителството.
европейски народи ще се есч

■м.|
тт-Ьщрт

бмде

пркдст.

г, па «*Ито *

1ТОМ

«
Шт
гстГТЪцрнс -тщ

ш’
1\

^тмитуяа иа

'*• и

**• МИфяяят с
И с

, «Йаче то се «ратаи
още ездата *емер с
уорощха морена
жГюрвя Прашгеясгжо то вмета

>на
■ 2и
■* 3. 1 вагон *«мадда

о

мссгамо ■ от
)са

* ш «

н<

го** «ммниЯГ
боб

и таят то

иарс*

ю
Вавов «е азаемт «/Д
на

I«те

отт
ПРОТИВпо сол-

г

ХРОЯ

9

: протвстираме про

;

бежанци

гражданството по

гщуй—н,
ЯОСГ «а 1921 в 19??,

т» т>1
1*0 1Я1

9г

искаме правителството, да се отсмс стоенето «у иа
1СТ
ща се ...
т нови нещастия,
Таен революция се прие с аила«
•И
от прмижстшуяощвто
двметво. Саед тоаа се о

Гшжрху »

10.О»5,.ЯМ.д,
Не
м 31 III сал/арм :
5 «ни

Г. .Т«
I. Втората

по

уп.

.Цар
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ягр.

И

площад, дето се
Туа*
г. Гр.

са гам. «Пм»<
. Па

щ

: моо

на . 5‘2

С1

I

-

кафеза
и

В Габрмо

комоик. 1
15 «аса

оо

та на тамошните надуел
ог сдюи ще се отара»
рея панаир от

общограядлнсиия
да протестира сращу

'Сми том той
I».

(
I

комитет
<ТХ»*ТИ—М МТЮ1МОИИ а грш ни I) .Народен
Тпцри:. Д).йааамтею! аткг. 3) Вари Пооорнкч
ЗМ*ич.Щг«о, 4) Женско Благ. Д ао .Майна*. Ь)
■ОТ Лшарски* слиоз. 6> Ваем.______
КЛОН от
'Ирвои. Йраит. .Д-ао, 7| Дло Замените офиЛ) СЦмакрсхо Д-ао .Инвалма* Дло ноиилу,
■ле който «
сутринта в 10 часа пред общинско
по
.10
вогвго или япаущ бе аене се
а
авио внушително множество и митмнгжт
. .устроени от инаалилнтс. с-к стоиш® са от
и сираци на загинабжлгарски герои ивчеяо с черно
:*Р~с
Ии
те и *
>к> се гражланстко, което ее сле
]! се ажржаха сжчувст-

сс

с.

ажзбудепата атмосфера
шмото врвяе смущавани и абсолютно
се чуе от речите им.
г аамввмк Попов, г Стоенчев от Сог. Боен Смилов На крАи се чете
рвАВАЮиня. с което ежбрлмието о
** иа правигелството

, ми

който

го-

Н|
бмгоустро*с»мго ор.
и
« е I

и бажа
им* мета и ««<
*г

■ ТОРИ

и

■мооун ще*

самхаам сттит» твари Туш' и стаото
а с мг
ш М на по Еаааампг радиото им
М1 е ссостм*мдоормвд, шадраван. >дии с 5 стаи
И аухим с
та гаптм. 24 дамрд мето с ме I
%1аа. рт мато 7 докара аааенчуаам г радвал аа мда.
•** *таето П. Драма! — рррррм .Ту
•|МУуд -в «етамрш • — гр варна.
14 — 3 — 5

г

м от място иа
на
гге.
то манифест*■ тввв.потегля ло ул. Цар Борис

и

“"»* — вред но»
ГИоМе.----.бероо

Прмпятамп пя
*<■
рмгвмреви 32 н*1
'М-ВГГб, сто.в

1

*з<мдмгемт р
обрасти м муиета - *
'*»■ ее накара а свира
Р«м — Нкайорк. 11оск

•КРИТИЦИ!
Чамрджлга

У

под бившия I поящ учдмим <6дд*и

моето

>рц Я
29-5

ща сс ст
всички клонове ще орлаи 9
■те изследвания вжргу
ратв
**Р*У **р»У флората.
та и т н

й

5

о ЛЕБЛЕБИИ ЦАРИГРАДСКИ
ШНО ИЗМИ Ш1Ш И елш 1ЯП я II а»
НЕЩАСТНА Д08РУДЖА"
И НКП НМКПК I [д кцг КМ Ту г I у*
Българи
ПОДКрвПвТв СвОИТо 6в|
м шв останете аоаодни

ОБЯВЛЕНИЕ

1НЦИ

{

[—рял анг-.1

_______ 'Т моТОр ' г"

нуплтв ои

•Ю

" иа север 4
и пму< е*еЯ

2-4 I

1В31

’ конски ситгяли по отяег
но в Бжлми «Дол. *— Спс— Вжлчи Дол.

51—2—>

■

гр Варна ь а„р,л )9И г0„
Изеесгяаа сс на «нтересуювате се че елгммо мпоАИСС сг крепи м.р!> костат< ,, н “ Л“"'а ‘"Г-екин. >а Трудовата Поммюст 6ро«
31. Вжрхоанага Промрочм К
ще започне да мсе
м умрелите оо бойюте поле дам от 1 ло 12
М*и г г. ■ гр Варна и от 14 до 30
ти войници вжржу кржвта аа

&

■*й с. г в гр Провадия
Онтан
"
II * Трудов Набор.
™< ег гаа.герееумшгс роаиелк нд» брате, «окго
* от аоДвата граждани.
г да подааа г ол.икааиме
Жителите ва града и око
та ма Наборната комисия
да побжрит я изпратят своя1 «ОвТО с ГОТОВНОСТ се ге такива до

Трудовото Бюро най ижето до 30 •лрал т.г4
« лл дарят
пжк от 1 май с г.
до Вжрковвага Проверочво вещо. мними, че те не иа Комиск ч
и забравили своите вивдкяли
Злижснслите молби след 30 маАк^г. год
остават без
“ОСМдсгале
47-1-1

От Виорото

ВСЕКИ '
СЕТЯТ»

.т

N22 год.

,1"

тмт
внрцвмек7я

ь и.

ежшеш тогашнЕЯ вестих

нит тлът

вят» 1мям1|Г|нГТ^?^ЕмМ111111И^^ а ввварвтея см
кеша 60 лешм
приставе» а ио 1 лев ял дума

1ННИ И СЖГРАЖДАНИ I |

БОЙКОТ БОЙКОТ
р Ш Двавтмр ваадхвря, ••• «• »

I

тайаага

Важно я тжрговцм и руски бежанци!

низш
ПАРАХОДА „АНАСТАСИЯ“

заминава на 12 трил ог Варна
I—III класа, ко1
" АРИ. Н. Кои-

от •—е я вт а—е

(срещу
60- 1—1

I).

I

ня конкурентни ЦЕНИ
Пасти, тооти, иузуиаци. Прочутата кая аа чуауивци .Брягадвр*. всички видове ОоаОоии и лочуи от ЯАраоиачастаеии
■аторяааи. натурално иарабстаии боа ияяаквм имитации

САКО В ЛАНСКАТА СЛАДКАРНИЦА
Всеки ща остане доволен от качеството и цената
_____________ V*—1~Д_____________________

Я^РЕДМКСЛКНПЙ^
со яаааа ааа Коста Т. Ка
лем ма даос ааааваитара им, при гаран
стара яяиаитвиа. м —6
Спор
при И тая Стойчая а сжщаая дам — ул. ,,Македонска-' м> 88.

ИЗНЕНАДИ ЗА ВЕЛИКДЕН

\мат Лилия“ на Б. Попов А С-ме К

*

„БОСФОР“
По сяучмД ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИЦИ сс
ввамрпт в магазина ми разни нядоне

готин обща - Шпж цш иЩт

•ЯВПяпв, 0В1ВД1В ■ ВВ

1124

Излолгувяйгс случая

13-16

Продам се поради
иают с
нстио и 1в«1мили« край ГорниСЖСТОЯЩ СИ ОТ I
1) оО декара Амяри кански лозя всячкяте ям едяо мети
3. 4 и 5 годишни, с дв«г мжщи и живеене, два кдадеяця 4 деюрл .МАТОЧМИК" и2 4 години ид сащото место всички дв
шосето Горни Орехчиил — Тжрноео яд 1 килоиетдр ог грддд.
2) 3 лекзр.1 люцерна до самия град
3) 120 декара пжрв» качествени добре наторени личи
2
4) 1 кдща 1а живеене, дамове аа 40 добятжкя, ог горе
I
0 и плевник за 50 кода сина или сено а двора кладенец помпа
I м поене добигжк, модерен казан-ламбрик и варене ракм
всичкия инвентар за едно модерно стопанство.
Справки устни вли пневени Варна уд. .1

- мг

ПОЛОЖЕНИЕТО.

ХРОНИКА

ГЕНУА, в април Бжлгарсмата делегацаая
пристигна, посрещната от една специална
пописвая и биде настанена а хотел Генуа в
предградието на 10 млм. от града, дето са
пехаиеии и делегациите иа три джржааи.
Бжлгерската делегация з-.почна а една*
га подготвителната си табота.

Мухавамо 1 да а
.
Г1роф Мужм Сми, Мвспето Му какино Д-ло С СДДССГ■вего на грзжлавството осно
вава:
учтлвик. Отщрааащво му, па
то а поаробвостм по арогра
мата а таксатс ще ежлбщшя
аопмднагелмо. Ряаовохсгаото

СОФИЯ, 10 април. Траиаайсап
ажрхоаеи
изпжлаааателеи ноааитет чреа своя пратеааин
а Генуа е подал лов ааеавораидуаа, с който
вжпрос и искат завржщаио иа
божаицита и вжастаиоаяваие им иааотмте
има и аат<
иа цала Тракала, коато са
иааавара под тржцмм власт, а д4 бжде под
иа обществото м кародагтв.
СОФИЯ, Ю април. Народното ежбраапао
ща прпияаочи васедаааиата си иа 12 тото
Ч»*Д» 12
вечерта, иогато ща бжде закрита сесията. Камарата ща гпасува до то
гава аснааапа закони иа трето четено.

♦

г аа Драооаа в г. г. Аа. Крвстеа. Д. Ммааеаоа Иа. Стар*,
ноа а Щ. Парушаа. Пожелавана усавх аа тава

мало културно д -МО
Нас-аатааатаата аа
Жамсмо Слагогворвт. Д-во аарогопвтамаще .Налекда'
спа да са
аа
тате, пра
лате Храстова арамдяи а
атарата

Смоца

•аСОФИЯ, и> април. Сжл
онапра
ла
:
иа Г< .
■М ТДфГ
Бжятараая от дои иа дам налага по такавай скня стоя, вт,
шият ня йв м,
уовошн.
Бжлгарсиия джлг от 2‘. милиарда фр.
златим обезщат
се изкачва иа 2 виели- чмиокмивш а оЛщвватв а ар.
Г да Пежарея я Ааг——
арда и бОО
зл. фр. и им са налагат
дсконстратаако
емми тегоби и обиди.
В-м „Таи-1 от б април лаеше спадалото седдяаето, яашото
представени а
аа Г
>лено иа
сгода.
сто при
вор ЮО ж
8 чагвдртаа а «аа вовфвс
и и полиция да ааааа
260 хмлядм души; 2) отстжпаа й се 40 иа яуааа
жд«б аа
ко Фурни, защого
смйлскиа договор джлг, а
нм лрабжраада да умант
преки, че Нйойскма договор повволнва иа ценете на хдеба, преда да А*аавждусжюзиаашивта колаи син да намали, кли ежажршвио отмеааи обаящвтаааието, на ааломед. На па вваомво фурпротив то й се уве
ва. Ням аав и се да- аа лмеба се е продавал аа •
т условия нкоааомичасяи да жилав. иито та вгр. За тоа ареала ол влас
излаз ааа Егейско море.
та с сторила веобходмяоте.
ПАРИЖ, 9 април. Сжобщават от Гамуа:
П. Жорж и Сжр Хори - м-р иа финансите,
праадружваам от британска експертна коми
сии пристигнаха в ежбота тук ноздри
от името иа италианското правителство от
г. Шаицер.

+
(•#•«1 Нв#ммта Бвдднв)
* ••••• всички мерим дв задоволи май-изтАнчеиите еиусвве иа варивицм Приготовлява иай-краснаи и виусми
иувуиаци, шоноладим боибоии фоидаим. торти мазурми
За пр*в ват в Варна
от пресно сирене Иаработе* единственил в града ии русии майстор (бивш таиле
■ сладкарииц« .Маринов*). иойто е задоволявал варие*
сивтв публика Приятни радости аа деца
захарин яйца.
вица ивй-художествено
*•*■*"" цветя, ввдмидвис
приготвени. Всичко при иай-иеносии цени Мая за яузумеци .Бригвдиру4»* •» 5

ЦЕНЕН ИМОТ

(Телеграфни м телефонни ежобщеиия)

ааааа ааа аа варааатаматв ат аага ааааалааааа ау
I, та аа талаааа влага аауааа.
1«Ж (I

И

ЦЕНА 1 лев

ч

РИМ. 8 Април. Сжобщават от Генуа, чс г-да
Факта и Шаицер пристигнаха тук Пристигнаха и
делегациите на Франция, Япония. Португалия, Югослаяии. Бжлгария. Чехослааия. Роидиия и Гжр
ция Пристигна и делегацията иа сдветска Русия
на чело с Чичсрин. Лигвинов и Иофе. както и дру
гите членове иа сжшата делегация На гарата де
легатите биваха посрещани от властите. Пристиг
наха сашо и Холандската и Полската аслепини.
ПАРИЖ, 9 апраал. Сжобщават от Ати
на: аамоааа аа примудитащ
мвм впем •
сила. Всички гржцкм баиимоти с изключе
на ядка и два драхми губят полояиаса
та от своята моминам лава стойност, иоято сжставлваа аромаияпя тмтжр ва облигациите

*
ПАРИЖ, 9 април. Сжобщават от Поиархиепископ тялотрафирал
дои:
на
кввгтврбермйсипя архиепископ, чв от
1918 год. до 1920 год. болшовииитв св уби
ли 22 дуил архивни снопи. 8 ат иомто са били жвстоио мжчвим.

Пааатзааа коЯто арап вар
ската грааама. в
вокваца — аасс
ау плоча, обжраата алт
рсто. са лзадстраяв •

Жедатео би бвдо, ял ся
Обврм вв-тоея иукдеоте
И ДС св

в
няредядо едеитрячесхото ве
вета
да сс угвси в 1
сляя вслувощ. й срещу врем*

[11Ш11
в

вечерта г.

Автвв

Отава с
ся я яштцл
а берерва , Пресяда.* воржчвйт ся бере в беседват В том
време ярястягат
коато, ааео бадо, бедя
от те*
Еяг

яормчвв сн бярв. ва ввмверв.
ву

нвев В тлвв
М.11ГСЖ

яо-

Врсяв

ВСДН-ГЗ

ПСС<Г В

В

-V

Ьрой «50.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“
©
грабва чашата на жемта на
от ^#*иа*а ка^а»
оа му у^цря олесц)Г.

№&№* **т г

ца.

за устната и лицето и
го нздрасква. От възмутената
пу(Цвка стават иекои и изхвър
лят пияния с другаря му на
вън. където той се скарва с
него и му стоварва един
бокс в главата. Ударенмя пада
на земята. В същото време при
стигна един рибар, който,отива
да гн ръзтърва. обаче пияния
ударва в нему едни бокс в
главата. Рибарят изважда ка
мата си в нанася на пияния
гърдите.
удара •
пристигна полицията и
Ск
отивб! пиения и другаря му
потънали в кръв в болницата.
Музжмиия СЯ бор. който
щеше 41 стане в Видин през
този месец се отлага.
За
тигиб
сия“,
ю от

ДМОС се очаква да прие
грЪцк. парах. „Анастакойто ще замине напра
Варна за Однса.

учащи. се почм от 12 т. м

» Щ-.Ш Ч> 24. IV.
почва измеремерните дру
жини иа общинските мери и
горе.
От 10
ваябго от

ЧЕ

тж‘ “г0 Ца‘

Т
М ириси ог
чум^Ьхтяяците идещи от т.м
да & доЬуск^т в страната са
“°
Ще пение ..скоро построй
ки^ ип моддаа гара а Ьургал.
П*М фееруар. от акци:<
вжряу старта а ддржаанот»
сиромш. с. постжпалн
1,16*7426 леи.
ЯКЩУ, 10 ппрал е
6«л^ мууииато едно руско се
нтйадо — бежанци, нддод.и» С^з 1 уч.сглк — от крид— иа, «рид идомии. следни 1с
ИЩк: 3 чифта дама» коспокз, 2 златик краста, с лаиси.
300 л« бкдгарскн банкноти
и У, килион руски рубли,
Пбшоакта е вече в дирите
и амШте.
■и а ■ «

ТКДИЩМто кастоягелсяо от
Сес-сузук нзкдлаа снопа благодарност кам г. Кржепо Пстиов и/т
подарените от пето
2500-Лсрв . М обуща на бед
ните деца от училищата в Ссс"От Училищното Н-ство.
34 гцуивата конференция
е замвам едни журналист от
•М"»И. империя — Китай.
Тоя журиаст изхождал ог име-

то ма вестник „Чин-Чоа-,
койтц. съществувал от 2200
годмид.
С«0«*ИП. С*., КИ.0 най
спра, сми на Крал Петжр
— бмшня Сржбсрн пресголо
— принц Георги се
е отназар от каборскии а,
ЧИН при югосаавямасата арния
Той отец от .яо митаташного
му служене при споменатата
армии не е беаарачшяю —
вероятно, ирмша е почувствувал веенето на друг полвтячеосн^^етър.

ПАРИЖ, 9 април. Вестниците изтжкват,
че между Поалш.лре, Барту и Л. Жорж се
е било пое догмало пжпио сжгл* сие да се
запази решеии *то и булон, според което от
гемуезката програма ще се иахвжрпи вжпроса по репарациите, вж проса по сухопжтмите вжоржжепия, сжщо не ще се разглеж
дат Версайлския, Нйойск (Я, Сеиджермеистия. Триаиоиския й Севжрския договори.

обявления!

за Софийските метни-

ПРАГА, 9 април, (радио) Сжобщават от
Москв , че освен Чичерин и Ленин ще иде
в Генуа, за да се срешче и разговаря с Л.
Жорж.
ПАРИЖ, 9 април. Сжобщават от Царкград: ИЗ ;Т П аша връчи .авчера
диа нота
на вжрхймита комисари, с която от името
иа правителството благодари из сжюзпицмте и иа техните представители за желание
то им да вжзстановяаат мира и заявя за. че
то а готово да прати делегация в дии срок
от 3 садмицк за преговори и сключване иа
мир.

Заловения

в

• разумение Трифон Костов
51— а „5
® — Вжлчи Дол.

ща'' се прменат а в«-

®

1продава а

агенция

20
* о'*иве
, нова
гоня
приспособена за мотор

до бирария „Балкан".
■^3

7—2»)

-=ХЗ!

:

Приемам поръчки
сходни йени. Варна.
лунска 44 Бодлев

по
Со

ЧЕСТ ИМАМ
В с. ГАЛАТА

да сжзбща на почитаеми
те си клиенти, че шапкар

« ПА*Д*М1Т Я КЯЧ1.

ското мм ателие св преме
сти наново в уя .Пирин'
И® 22 до Стоянова хан
гдето ще работи за в 6ъдаще Приемат се и
■ени шапки за ~ првЛ: со\
нирвана и биядиевзне

•чладгнец, дам. нлев-шк и око
ло 2*/.- декара лозе и овощни
дървета в двора. Скрита ре
дакцията
1022-9-10

ИЗ?

; мин: I. щат!.

«У-4 Ш I

векмх*^

ВСЕКИ
СЕ ПИТА
I

■ ни унзшпеше

Л
ип стоките и. Ш
\М1ЕИГ
гарантиран в' от фабриката иа

,Р. Грдларииви- -

Какао значн

М> 13.

отговор:
всичко еатеио.
Винаги просия
ни пасти по Т М мм
В ул. Драгоман № 13.

ЗА ОЦЕТ

ПДРгУЖ, 9 Април, а Вашингтон през м.
Юдий се свиква една обща конференция,
която ща се занимае с консокдирамето на
чуждите джлгове.
ЬУКУРЕЩ, 9 Април.

ця и м „Варненска Посгникарската

Л. Жорж е изказ л неколмо пжти свое
то ежображение да се вжзприеме една голема предпазливост кжм сжветска Русия.
Поаикзрз джржи на булоидоото споразуме
ние. Л. Жорж дал формалио обещание и
заявил, че английската демокрация вжзпага
голема надежда иа геиуезката конференция
и че тя. демокрацията не ще прости иа м*коя джржаеа, която с своето поведение
би застрашала успеха иа конференцията.
Позикаре уверил Л. Жоржа, че Фран
ция желае да ежтрудничи тесно с Рнгпия
в Генуа. Всичка разговори между м-р те
иа Франция и йчгия били твжрде искреиии и вероятно е постигнато сжгласи * по ра
ботите иа конферекц ята.

Продава се
конски сили или по отдел
но в Вълчи Дол. — Спо

Русе

54 3 4

приема т ааржчиа м
1Л1встао,пр«Аста.
■■тепат* ма фабрямтм

йи». Дз^чев. н Сниев.1вв

Бж-

ЗЖЯ уирайнски разбойник Махне от роман,
полиция, бидо докарай в Букурещ на след
ствие.

Нарнз.
, .Озфроим* .** 18 ж»
11‘ 7 .вд-иярски и1<ми‘ 8—10

! 7!

ПАРИЖ, 9 април. Сжобщават от Вашинкточ: американ, посланик в Берлин ще има аа задача да уреди арбитражния иск на
американските граждани срещу Германския
ПИШУЩИ МАШИНИ
относно потопяа нето на пар хома ГТузита- □
Модели № М) 7. 8, 15 и 17
иия- Искжт амзлиз : нз 500 милиона долари.
български, френски и ком. бииирани шрифтове при
ПАРМЖ, 9 Април. Два пощенски аеростигнаха нз
ллаиа които обслужват между
Париж и
Ив. Хр. Шотов—Варна
Лондон се сблжекаха в вжздуха. Четирма
с
Телефон № 342.
а
от лжтниците и пилота са убити иа место.
□ с а вшгаао □ □ а □ а аооа аоооде-,
СОФйЯ,_ 10 април. <1жтиици, лристгиали
от Нервен брег сжобщават, че завчера иа
Квраджа-о?сио Селско Общ. Упршкпж—
пжт за Луковит заминали три файтона с
пжтмици, които потеглили от Червеи брег
за Лом. На 4-ти киломптжр от Червеи
г
г
брег

1.ЛДЛЕР *. I

жж

I

ОБЯВЛЕНИЕ

по едно скалисто и гористо место били по
срещнати от трима аъормжени разбойници,
които стреляли вжрху тех. Единия от фай
тоните сполучва а к ркер да набега неаребчня°Т аасадата- 43 атория файтон конете
""“ат У°"ти. Разбойници, е поканили г.жтнншт»
СИ Да“ат паР**те. Един от пжтг«д!!7
"Р5,п"н_ тжрговец на добитмк от
Л ", 3ахаРий Савов, познал едното от

На 966
с

Длджноста секреIлр-бирник при
вакантна. Желающите да се явят.
59 - 1 -1

« оиимкжт за гаранция, че е умреп
“ отредва му грж ляна и взел 18 хи
ляди лева и всичко друго скжпоценно, намиращо се е убнткя. Избсгалите пмти>»ци

»Г ВНИМАНИЕ!

Н4

кита
нваа мост прв Черна*Вода.
попаз.ипннг пиД'гЯра 3«"е«чукова градина иа вода.
руизувение при Станчо П. Дренсин _ бирария .Ту.
й- '1
~6 СепгеидиЦ- — гр Варна.
34 — 4 —’5

Кмет: КР. П6ТРОА*

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14
с. Козлуджа. 3 Дприл 1922 год.

■

“ 1*р— 6рег сжобщават иай-Иапред на
полицията, която от своя страна е ваела
®*Р1И мерки
за залавяне на разбойниците.

общината е

Козлуджаиско Училищно Настоятелство.

С^6°оННк,*М7е и се °®жр"ал кжм него на
«бойникжт от страх да не бжде иза поспедствие убива Савова, а друпж тници успели в това време да избес

Караяжа, от 71У 1922 год.

Козлушканското училищно настоятелство оо*вява. че на еденадесетия ден след публикуванието
на нзегояшето обявление, ще се даде на тжрг по
доброволно сжгласие отдаванието под наем на у*
чилишната керемидарница, за срок от 2 години,
начиная от 20*й Ноември 1921 година до 20-й Ноемврий, 1923 година.
Ноемните условия са на разположение на кон
курентите всеки ден във канцеларията на Кмет
ството.
Искания залог за правоучастие вжв тжрга е
10-- от първоначалната оценка. Станалите разноски
| по двете
,,
публикации и лр. са за сметка на наемателя.
Чл. чл. 125. 127 и 151 от закона за. бюджета.
, отчетноста и предприятията са задължителни.
Председател: Р. СТОЯНОВ.
57

1-1

Касиер счетоводител: Д

СТДМОВ

1»

Варна,'12 април 1022 гад.

Го*. IV.

поща
варненска

ИИ1Ш1 тири Ь 121.

ЕЖЕДНЕВЕН НВФОРНДОИОЯЕН ВЕСТНИК

1МОНТI <а е ама година 1.40 лева
и 6 месеца 100 лева; .-а 3 месеца ЬО .тена

Г

[♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦И
ОТКРИТО ПИСМО

'-/~1

12 Алряи 9 часа сутряита.

До Бон Днмитжр (лодкаря тук.

♦

От Варияи смята Момя м оргемя
От асячия буями я мнадожанци
От яеячмм майни а бащи

•с

:

I

Бай Димитре, предупреждава че Ви че ано до
утре II часа пре|Ди обед ие ни ширите тайната и по
сей та на иузума ците ще те бойкотираме. -иго ще нупуяяне т Вас иуяуиаци, нито ще-ндвм бомбоиигй Ви
пс годижи, саадхби и крлщенс
|.2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

г

X♦
♦

:
♦

♦

ОБЯВА

Продаваме собствените си две грети части от мотор ни та
ни иелница. находище се в землишего на с Венчан. Прова
дийска околии, цялата с два действуюши камжкл и един ре
зервен. с моторно отделение, сайвант за колите, с явор
празно место 2000 кв. метра, от което застроено за мелнииата 120 ка. метра, при общи I раници Иван Яганасон и железопжгна линия.
За справка при адвоката Цонко Харбов в чр. Провадия,
който е упжлиомощен да извжрши продажбата,
гр. Провадия. 6 април 1922 год.
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Братии Драгни и Яни Вжпчеаи
от с. Дерекйой. Провадийска околия.

ВШ 19 ЩОМ I мин!

Дваострониля използвайте случая д» ся набавяте добро»!
честван и на износни деня плетен н неплегеи каакш Прие
яат се и поржчня на различни размери Пря'по(вляво но
апчеогао прави се отстапна. — 8 склада иа Сг Миленков
Димов & С и. зад митрополита
пазарния площад
;ц, 4. ,
ВНИМАНИЕ!

веяамаииаамевяаокд
2
ВНИМАМИЕ!“

Току шо с парахода „Роттеги" пристигна от {?
Германия знаменитата
| БОЯ ЗА Я И 1Д А (ОоеМпог - Уег1огЬе)

!

Единствената БОЯ. която не иапа ржиете и лава
ярки. красиви цветове За избягване на фалши
фикации фабриката е пустнала боите в ориги в
налма опаковка .трижгжлник“

Купувайте боите соио в .тридгжлникГ

м-1—2

Преотстжпва се хана иа Коста Т. Календжиев. кржчмата и бакалекмя дюгеи заедно с инвентара им, при гаран
тирана стара клиентела, м ,
Споразумение при Илия Стойнев в сжЩия хай — ул. ..Македонска“ № 88.

НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
Писти, торти, нузунаци Прочутата мая за нузумаци .Брига
дир'. Всички видове бомбоии и локум от пАрвокачесгвенм
матвринли. натурално иаработени без никанви имитации

МНО В ДАМСКАТА СЛАДКАРНИЦА

- Всеки ще остаив доволен от качеството и цената.
5Я-2 3

Обущарница „БОСФОР“
уа. ,0-д СаатамвраА' № 7.

По случяй ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗЛ1ППШ се
намират в магазина ми разни видове

готови обуща-(обствева р*т шйош,

I

8

Искайте от всички магазини
мявавааевааааава аааа
»аввваааааиааа

^•РЕДЖКШЧйЙ-^

г

?шш! тини» 1Ь 221

06
! 5(1 ля квадратен с ■
ч. приставени ш> 1 л«м щ ;\ча

ялегядтнд, тл,\и > аа цени конкурентни.
424
Изполгувайте случая, м - 1в

ЦЕНА 1 ЛЕВ

Брой 021.

=ЗА ОДЕСА ^

На 14 того замина
за Одеса гемията „Джейжуи“ 150
тена, реморнираиа от парои
катер. Снорост7 иии в час.
Приема стони, патиици и
пратки, ноито ще б<идат при»
дружеии от специален пра
теник. — Справка! Каиторои
дом № I срещу Бали. Баина.

ПОЛОЖЕНИЕТО.

ХРОНИКА

СОФИЯ, II април. Снощи кдено дмржав
ния бюджет за 1922 —1923. тод. се прие на
трето четене.

3« варненски и д. (родо
началник се назначава на мес
вакантно русенския селска
-Д- околийски началник г.
абронскн.

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия)

СОФЛЯ, 10 април. На разговора, който
бжлгарския м.р председател г. Стамболий
ски е водил
сжвместио при пжтувяието
си с ром. м-р председател г. Братияиу и с
м-ра на вжншиите работи на Югославия
Нунчин нашите политически кржгове отда
ват големо значение, иато претендират да
знаят, че случая е дал иа ежеедиите три
джржави вжзможиост да споделят мнения
ло вжпросите. които интересуват народите
ибито те представляват в този час.
М-р Стамболийски е могжл да се инфор
мира относно намеренията иа джржавите
от малкото сжглашеиие в конференцията.
Особено приятелски характер е имала
срещата между м-рите Стамболийски и Братияну, когото нашия премиер познава от
миналото посещение в Букурещ.
СОФИЯ 11 април. В иадвечерието иа
замииаваичто м Генуа -иа бжлгарсията де
легация сжаетското руско правителство, от
прави едиа йота до бжлгарското правител
ство, в иовто нота протестира за допускането
в Бмлгария н« Враигеловите ■ жорж жени
части и се позволява подготовката им за на
падение иа Русия. В нотата се заявява, че
ще се джржи бжлгарското правителство
отговорно за всички последствив. Сжаетското правителство е разположено да вле
зе в дипломатически вржзии с Бжлгарив.
Украинското сжветско правителство тоже
« една нота подчертава своето благоложелаиие за запазване икономическите и иа
циоиални аспирации иа бжлгарсини народ,
чиито интереси са сломени вследствие империалистичиата война.
Уирайисмата сжветска република с голема тжга се научава, че бжлгарското пра
вителство не само не храни такива чувства
ио еждействува иа Вреигеловите войски в
бжлгарска територия. И нотата се казва: в
Бжлгария се намират некои части от Врангеловата армия. В Тжриово се намира ща
ба на геи. Кутелов заедно с необходимите
части и интенданството Миркоа поли се на
мира в Орехово, в Габраво и Севлиево се
намира кавалерийската дивизия иа Кориилов. В София и Варна има военни училища.
И в Варна един вжздухоллавателен пари.
Правителството на Сжветска Украйна
иска от бжлгарското правителство да не
допуска в Бжлгария това, за да не смуща
ва сигуриоста иа умрайиския народ.
Бжлгарското правителство би требвало
да вземе мерки за премахването неприя
телите иа украйиската република.
Министерския ежвет ще се занимае 4
нотите и ще им отговори след иекопио дни.
ЦАРИГРАД 11 април. Сжобщааат от Па
риж: тукашния бжлгарсии представител по
лучи от своето правителство заповед да
лрекжсие преговорите за отсрочваме ив реларациомните заджлжеиия, поиеже прави
телството е намерило друго ло-благоприятмо разрешение иа вжпроса.
Бжлгарския представител в Франция
получи заповед да отлжтува за Геиуа, за
да се срещне с м-р Стамболийски.

п

Смазва Днес. среда. 7 и.
вечерта, в „Цжркоаеи дом*
ще се джржи беседа за стра
даният* ГОСПОДИН придружена
с цветни и др. картини на
т1оекционен апарат. Скаачвка
N. Високопреосвещенство вран
мандрит Михаил Ще
*уховеп концерт я
»а страдушив Богочоаек.
Вход свободен. Канят
иенчки.
Пристегне от Ояаспяея
параход .Бжлгария •
Току що бе пустиад котва,
пред парахода се ката браха
хора либолятевукмцн за
което става в Русан в настое
ше Мекои от екипажи на
рдход* се влустиаха в подроб
ност — дв ооосхаг бедстве
ното положен» на руския хв
род — частно хд Севастопол
ладжт ( 6м м! ужасена
бич
глад ц0О—§#0 дуI
а то ив
улиците, като лредирятелвв
им се подували ржце, кравя
и г. и.
Гладжт и* е' бил далеч ■
от чераеяогирдейцвте. тяв
като за 24 часа ям се пола
гало по 1 фуит хлеб.
По пазарите • Севаетолл «г
намирало всячио, обаче пай
цепите били баснословни.
Тия дим парахода .Корав*
ще замине за Царвгрвд. На
него товарят брашмо.
Вчеро в пристигнел грвмияним марснлскн параход — па
сажер .Фригма\ Товарят от
тук яйца за Марсилия.
Гервдисмга параход .Талис
ман' от САочиисбург е прис
тигнал завчера, От вето ре».
товарват железарии и др.. а
товарат от туй за
тюпам.
Параход .Варна* е
на I пмреи а на ажт
Италия.
Концерта ка д-во .Исмчо
Славейков* е отложен за сдед
пра иницвте. Разпродажбата на
билетите от к<
ароджлжаиа.
Упжрдан • от миявстерстиото из тАргоааита бюджета
иа варненската стокова борса
от 237,299 ла
В Преведа* иа 23 т. м. са
самки окржжно
ежбранме иа което се
да прветигае ииивстер Дас-

кодов.

„ВАРНЕНСКА

*.
ся уреждането
т увеселителен параход —
Вирна Цариград. Датата още

г

БОРСА
сключени злелки
Са#—, II Дири* 1922 юд-

Шш^тршя

п*Р“
Италия

ЧЪрвгрид
Ромъния
Германии
Првга
Виена
|.-Пем
Валгня
югоешян
Канада

2845 - 285014550 146640- 644 —
1340 - 1552 790- 795 —
102 - ИМ10520 • 107 25
290 - 292 191
I 93
18 . —
-----

——
-------

ТвЗЯДИЯ пристягат от Цари
град 300 руски деца. които
ще бъдат изпратени в Шумен.
СОФИЯ. 11 алри.1. Сжобита
ват от Ст. Загора: Луиза 1»е
нароя и Койю Даскалов се
залюбваг, въпреки пречките
на семейството на* момичето.
Луиза избегва. покръства се и
се омъжва за своя любимец.
Крамолите между близките
иа момичето продължили. Зетдг иа Луиза, Юда. влезва в
спор с приятеля на Даскалов,
некой си касапин, спора се
изострил и в разюрещене го си
касапина 'разпорил корема на
ЮМ. последния моментално
издъхнал.
СОФИЯ. 12 април. Земед
ларлам. група имд важно за
седанае, на което приежетвуваха и министрите Групата се
е занимала с свикване на из
вънредна сесия след великден.
тъй иато ще требва да се
отговори на комисията но ре-

бдаат
СОФИЯ. 11 апр В народ събран**
внесени два законопроекта от и ра иав ойната г-«
Томов по искамего на сдглашенск комнсшя в Бъ
лгария. Първия за обсзоръжаването с ко#то за ■
бъдаще ше се забрани носенето, купуването и про
даването на оръжия, ноенн припаси и иаг*р«яля.
както за отделни лица, така за всички организации
и инсгигуги Също ше се забрани носенето ма леворвери и пистолети, чието калибър ще бъде олределен с допълнителен закон.
В срок от 40 дни след обявяването иа закона,
всички са длъжни да предадът оръжията сн ма по
лниейските или жандармерйски власти.
Наказанията за укриването са от 1000 до 20
хил лева и затвор ог 1 до Н месеци.
Втори закон за училищата, д-вата, с конто се
забранява формирането на организации които след
време биха се обърнали на военна сила На уче
бните заведения, унивирситета, дружествата на персоналите на пошите. железниците, транвайте. по
жарните команди им се забранява военна организация освен военното учнлише.
Наказанието за участие в подобни организаим
с затвор от 1 до 3 месена и до 6000 лева глоба
СОФИЯ, 11 април. Вчера стана една ка
тастрофа с влак Мг 1 между Дупница и Ра
домир. Има много раиеии и контузени. На
едни пътник са откъснати краката. Ката
строфата е станала при спирката Тололското иадолище.

да сдобща иа почитаеми та са алаоита, че шапнарсаете ва зтедаа се преяесте наиезо ■ уа .Парен*
* 22. др Сгойиоаа хай.
гдатз ще работа и а ба
лада. Праснат се а ста
нела аилва и префасо«араана а боадасаане
»5Ю [
вам

II ший Ш31ЩИТЕ 1□
г;
иатууаям
вт XX ввм па §

то Вой-

т* гр*_

■*»Ма
с 24
РИМ, ю

м Пет
•т Атина
е

каив щеава Г
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ГЕНУА 10 април. Конференцията се от- 1
кри в 3 часа спед обед.
дрехи и
Председателствува итал. м-р председат.
Факта, които поздрави от името иа итал.
била Ю
правителство чуждите делегации.
В своята реч Факта каза: Понастоящем
страда 300 милиона население по недостиг
иа средства от първа необходимост вслед- га
ствие ив войната.
Доверието между изродите беше раз
клатено. А за да се влезе в нормалния ход
ив живота, народите в Европа требва да л
предприемат едно общо действие за удов
летворение и възстановяване иа пародиите па за да
стопанства.
1=1 клиенти
Икономическите и финансови въпроси,
които ще се разглеждат в конференцията
ще треба дв привлекат иитереса иа всички
народи участвующи в тази конференция.
ЦЕНИ НАЙ-ИЗНОСИК.
Престъпление би извършила оиаи джржа- ' я
ва. която а тави пжрна и сждбоносиа за | н
челия мир конференция би попречила за
правилния й ход. Г-и Факта заяви. че чрез
мждростта иа своето решение делегатите
ИЗНЕНАДИ ЗА "— '' —
в конференцията ще помогнат за преуст- **
ройството иа Евр.па и се постигне един
♦
добжр човешки мир и ж от.
♦
<■
След иего говори Барту, фраиц. деле- ♦
тат, който потвърди своето желание да се ♦ е взела всбоннд ф«рм* да «I
сово ма вар**«**|*А
Прагс тов)
А®йствува съгласно с всички делегати за ♦ чузумаци. швмоладзад 5:-д»вгж.«
преустройството иа Европа, защото по- ♦ За пржв пжт в Вар*»
♦ тва вдянствемАА а града — ру-ом
страшна пропаст от тази иема.

а
а
а

ВШД ц СКМК РШИИ1

ЦР/Г\ЧМАРИ!

о
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вавоваовв

ИЗ?
ВСЕКИ
СЕ ПИТА

Само олитиоста а си
яйте ма коикуракция
та А 13, раапопага с
ма* - доброкачествени
кузумацм.
Обжриете
вмммвиие за поржчмите си.
Цани БО иаасалеии.
«Ь 13 джржя рекорд
ммд меммми иузуяаци.
66-1 1

[лашкш Ли«1м ■ 1

БЕРЛИН, 9 април. Както съобщиха по-

♦
♦

в сладкарница .М«оям*ав •
сматА пувлммв. Понад-жм радоепн ва

г.Гч"и™гмг„р:;инпе1::лаш,н',а ген*а-

А
Т
Т

захарни цветя, еелитуДсзаскм
приготвени ЗСеиеМО .тре. «ии
маци ,Бригадмр>

повторил сж-

щото.

12 ла. игр.

ВИ» »МГШ НИШ” о
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I Чизми

уд. Ангтп. |, V уча.

ц».

1Т "Р*

И

ЧЕСТ ИМАМ

ИВ Т

II.

ЦЯРИГРНД, 11 април. Сжобщават от Яти
на: Венизелос ще пристигне скоро в Лондон; кждето е упълномощен да представпява смирненските гърщи.

•Л22? дяьй;*—• -

поиска от правителството да вземе
*ерни, за да се освободат чуждите г
подаиннци от вътрешния
принудителен зеем.

БУКУРЕЩ, 11 април. Вчера се гласува
бюджета. Парламентарната сесия ще бжде
закрита утре 12 среда.

“Ц; !***’'*°'а иу*.-

- -~™ • -™й.тгяг:
хжгк*.-V»- —•
ПАРИЖ, 10 а поил я п.

комисари
^“Р. вржчеи от м-ра
на вжишиите
(работя.
то
заяаава,
че
отдава значение иа г
п*реата еваиуации иа
окупираните територии.
Правителството
съжалява, чв ив можа
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Б-илгари, подкрепете своите *теимж4»
и ще останете доволни

:
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внимание]

Дай се пад наех стадата зврау
несто с теза аиа 1иа 6 а дав. аз
са) е собствен еодварееад.
и кухня с вашииа за глвеаа. 24
щик. от конто 7 декара цивщ
Споразувеиие ара Стдиче а Дра
нех*. ул. .6 Сеагямрня* — гр.

Конто нратики

и**--™.

Варна,113 април 1*22 год.
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ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРНД1ИОНЕН ВЕСТНИК

« 1Я една
и голпия 140 лена.
и б мссеиа 100 леда. 14 3 и сесия 60 ..сия
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С шш I бшш тжршскд т Л
(мия. 1-и «нит. н. П.1И.Ш ссве' кин иш.
Клан ВАРНА ул. Цариградска 21

Цптр. СОФИЯ. уа. Леге 2
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ДвЙтЯавв МПШЯа. ■>«»•••. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
иаа. градоае иа йтапяа
ЙМММ|

П 1*ш [валим 11ЛШ
• Ааатраа, А
, (еагия, Браапаяя, ИояршОии.
■•РУ, Рвия.ппи| яаресявидеита а всичии джржа •и.

■ПтКМша всячим

I

кдямойи
?•<

ОПЕРАЦИИ

а, иата •

тдрк-аПАИ Л-ч.,ИГМ'В
Имяа**ак и я‘Аиамс ма ««пее срсш> Ьал41 ария е чю чии
Пес.
а и теяст
В-.ЧОЯ» яо

К. ОИ10#» .И 1-МКТКИ МО С1Ю|Ф умсНит1Р.СТРЯНИ1 КМИЖр.И с 8*, .нишмл мит
.1

р»

3

дяд списва й) аба дсжуесмтм. цмлигч, ияривя пи •• *}»
а ти и т, •» айаутм
чеиаае

•еМмриуаиви“

сап.

яяа>1

сраму Й ▼ а а и а —
беа предяюестяе.

Л

13 ден

ВНИМАНИЕ!
Току шо с парахода .Коттеги" пристигна
Германи* знаменитата

I

от (

'ВОЯ ЗА ЯЙЦА (Ооюнлог ^ итПогЬе) |
Единствената БОЯ. която не иапа ржиете и пава ■
ярки. красиви цветове За избягване на фалши- ^
фийации фабриката е.пустнала боите в ориги- ь
нална опаковка .трижгжлник"

■яуякте Попе само > .трижгжлник!1 |
~*-2

Искайте от всички иагазини

I

»33«С9Т:1'=!3*в*

ДШ

се пера чозе с овгщ джрвета от
6 дапара Ееспгаста .Рупв- иа
•мсомм курортно «сто Слоразуа.
Стефанова евмемюг шосе А! 182.

I

>то Офицерско Кооперативно
мЗАвврРя“ дяжмсяостта директор
- Годната заплата 24,000 леаа.
иа запасни офицери
се
< тжргоаия. Жепающите да попредседателя иа упраежвет майор Сокачев — Брегови

Пеект.

...73

1

тении.— ОправнаI Найторен
дом № I спешт Балн. Банка.

Геиуа. иато представители иа еаролейсиите
народи, аа да издирят най-добри средства
за вжастаиовяваие просперитета иа иоитииелта. Лойд Жорж наказал сжжелеииата
си аа отежтетвието из амврииаисиия пред
ставител и заключил в своята реч: аио кон
ференцията а Генуа ие успее, едно чувство
иа отчаяние ще настъпи а целия свет, а
ако успее, един лжч ще огрее света.
Японския и белгийския делегати напра
вили изявления относно ежтрудиичеството
иа техните страни.
Шефа иа германската делегация Вирт
ваел дум та и посочил в своята реч труд
ното ажтрешно положение иа Гермаимя и
прибавил. Германия е готова да ежтрудиичи в конференцията
След него ваел думата русина сжаетсии
делегат Чичерии, който се приежедиии кжм
изявленията иа Факта и Л. Жорж. иато за
яви, че в Геиуа иа конференцията няма по
бедители и победени - всинии са иа рав
на нога.

ИмддСВр—» а тдтчггеуиаг е* поянвн е »ру|Т»

ТЬечм

жялгимМЕЗЕ

•
ПЯРИЖ, 10 април. Сжобщааат от Геиуа:
Барту проджлжааайии речта си заяви, че
той носи иа конференцията обмисленото
слово и лоялното сжтрудничестао иа Фран
ция. Фраичу.иите делегати ие са наблюда
тели, а сж-рудницч за участие в делото и
общия отговор. Те ще иажат това, изето
сметат за справедлива необходимост и ажзможиост. Мирт и
труда са програмата
лоауига иа Франция.
След Барту ваел думата Л. Жорж, кой
то заявиЛ> ч_- всичките делегати дошли в

праси манта
меси ируияцитя
пиете ируиацитя.
пече иузуиацете.

С почит

Приема стоии, патмици н

Вф1еу

Нямат МИН»5
|М.

■I

И из.

Ратбуяи <» <*иеи, буя еи и ад и у ре и
И пепита старя си май иа машеаа.
Маре мае*, стар» пая*
Пеев ли са ежраи петли и «тори
Викал яя • Сеяна родни в ««»-»•
Драннаяа яа са мОМаисяя беЯа м;ица.
Па пешмата и яояаИ 5я* Дппитр «и», аио има по сяавси песнопоец от иею то
'•* си медта да му «трепе главата
Всички песе те те Ь»в Дивите и аа чуете «аи пее песента иа
1ат| яуеумаии

•В-М

На 14 того замнЕН ^^и
са гемията „Джейкуи* 180

(Телеграфи,: и телефонни ежобщенм)

• дтговор иа мера мотото Ви пмево печатано ■ а а
.ВаряФмсва Леща’ вм отговаряше
Защо са мусим «ухуиадмтв иа БаЯ Дивягр сладкари ?
сам
сам
сам
сам

>\и

= ЗА ОДЕСА Ш

ПОЛОЖЕНИЕТО.

^

иа варненските моми, ергени и др.

Заидата Бе* Дирятр
За «•то БаВ Димитр
• 8а а Димитр
Запоите Бай Дии!итр
Я »»Ьяите сам им

Ншзп гшщ Ь И

Обяаяани ч И"
| пристане** по I мг нт

ЦЕНА 1 ЛЕВ

1

Ймвя I „В*рв. Поща“ но тигат целта ен.

Руските делегати, проджлжи ораторжт,
са дошли а интереса иа мира и преустрой
ството иа Европа Делегацията запазва иомунистрческите си принципи, ио сжщеаремеиио приемз ежтрудиичеството иа даете
системи
сметайки ги за иообходи/ии за
ииоиомичесиии живот иа Европа.
Руска 1а делегация ие ще прави пропо
веди, ио иска преговори еже всички прави
телства ажрху основата, взаимност и равен
ство. Преустройството и. Европа изисква
усилията иа всички европейски народи. На
Русия е необходимо преустройство и тя е
готова да открие границите си за даааие
концесии на мним и по земеделието. Русия
е готова да работи за иоисолдираие иа
мира, стига тя да бжде «.сигурния и ие ста
не жертва и че ще се радва иа безопас
ност и иа ажтрешиата си свобода.
Русия приема с симпатия днгламеяото
предложение за периодичните конференции
за запазване общия мир и е готова да сжтрудиичи за преобразуване „Обществото иа
Народите” а една лига иа народите без по
бедители и победени. Сжздаваие между
народни пжтища и пристанища и пристани
ща и разпределение на златните резерви с
обезценяване иа аа лютата.
РИМ, 11 април Сжобщааат от Геиуа: а
заседанието след откриване иа конферен
цията след речите и« Факта, Л. Жорж, Бар
ту и Вирт, Чичерии повдигна вжпросе за
обезоржжааа <ето
Барту отговори:

п

-СхсджмГ-.от
Л9 дш шхлршл ус
троемта ад вар. /<ццгдсхо
х ао «ояферешия ям учяплшг*
от пелия омржг.
11ом,мЛ отаи«имг« реферат
по >чигслси«та работа а двадата. учагедойото огдрааарс
ис и м ташаваиг т саоатр
профасиомаляр арп
Всред бущуюшяя птдца
тс«и дух, който ,е обхааоаа
поясчето среда, учотадстоото
• Ьллгдрп. М вггоор кла
чест. пак 01 осгам С ом ВСкрея и

аа гяорчебтяо. • «шета 0»
РУ шева стрмд. Додето
■

ззрохава у-штаа

К чийка ц ттущ

« “ГИ аемвфф«« ахевео фзагза а»
тз ороезегв в саест ао гуаавегда а "М*Ц.,И
Ежао аостд щаарас
ь
а ммесрамцда
ДЗД. ,го 0<, * г
обладават по час
мшото майке те к п »

8
довода**

са роммо то учштедво

учителското
* вена друг А ибааСТ,

бовоГАА. «ЧАТ^ЦЧМ
м своята матура, да "рг^гтт
с»о* труд. А тава е ДОСта
чувсгвмтт
а*гу5* м аародмг1 просвета, мщото ^яятяджт. особеяо во седете,
по добре дв яося «ржетжг ■*
просветштед и илдда щ стар»
гова иск ме дд
предстой едяо по ЛМВД д*грижмие
матермдаото Дфл■ириаак за
лл
Ав бтт з от сзтгого са
V* се говора , аасаа. вс

пее по кудтурш вфрнм ре
се мл чам дд
ввгуПОрйЗ ЯОООСЖ т
по МШАТД

тджрде

ййото

дд

«Ц*ЦГ{8П

обпптйм**

посредсгвемт* ту ряфвта . ■
го ммяударФ ,дам
|^в
се боря м
а

мдтермлао атофетс ■ *•

:кудоЛрмйс ад грпгдоямте усдо■ учдддщгто

пилия

ШШПЦШТС

този мпрос е отстра

нен от програмата на конференцията и че
фраицузиатз. делагация е принудена да про
тестира и поставя категорично този вжпрос.
аио той би бил повдигнат на разискване.
Барту се основа в своите изя-неиия ажрху

СтшшшМп
Я II. то-!—•

' *
й.Отт о

17 I,

«И
— * ш •г*И а* «у.

Ат .3.

СОФИЯ 12 еарнл Сжобч—апт от
М ©ткрив

та*

днес

ЦИ*Тв биле да се постигне спорвзумиие евМДу
обоз.*уввне минен $р*>«'
не война против
в
Русия. ЗЯ
срещу
придобивките на работниците по маиа Руси*, по *ире. договорите и пр
I
На 7 април било постигнато слглвсие мм
ду я торил, аи и половина и !И интернационал.
Набран е ковиТвт, който да рлкоеоди и определя общите акции против всеки опит за напа
дение срещу Руси*.

I

с

и

ч

*т

екогурщ) 4

■ Ск
фе*. с
вт 3 г. ■ х
тжрговската к-ияра слоб»*.
'»в
и
м мостра • гр. Ве,
вие те «в «жетва от !(> ,
31 г ■-

ТкЖГкА п

и.

•Н|р,Ч

ригопроаашчкага* п ■
*1

Ьепае дову* посетена
*с.
тв а яу^мп

а
РИМ 11 апри*. С*ов*«а«ат от Свирня: предстааители от гръцката армия и флота лоевтиха'
италиеиеичв представите*, пред петото се извини
ха по стана*и» инцидент с италианските еореци.

•0 т^яв стока
рая* « ареста^
«1.

I- с 520

Г|

■•рвод
лис 8

от място време не
тяааатя е а ижжек ирт.

Пропакаи собствени»
си иртор 12 к. с. Г»
южен не котлета
утютребееаи 2 години
не ажршачеа Спор*
тунелна Вести лггм
шав — Разгрея 68-1-1

■ш вол*. Овраим-с
том *» и»лов|киг>л»т) отделение

с 400

ИИ'

е ириси

СЛеХИЯК 1ТЯ

I
*■
И
||
ят я уа. „Храбар* 4 Д ум ат
в аре
♦ечмигте се яусг «
яериодячме (МГ. по |—2
«■ дев. Том л ягвж.яасии-

ХРОНИКА

геатяр от даде
яете Прелетачлемия от |- |
прмход
.Пвтрвс* 47.311 м

гоаа
вт ежардатяяа през 21 \Щ
-31 М т г
ОТ регобб*
Дмс дояара от ПарятР«Д
мвоагда 3 а
ояляо 150 - 200 руся* уми
от
кепсеИл
4.
Смжртян еду
г.
— СД)
3 само ат Тоаза
Р8ЯО*.
сопки<а*ка
И—и > трала
те
мрмемелага стомова бор.
насге. >я
Аягоа
са са !растигяаяе аа 5 IV 39
гдага да
да»*»
гояа 1лряеяа храня 3 6р*ш
•• « ела*
яа«в.|«о време яре* което «е
яо, аа б IV — 24
грятия храня а 5 бра шап
т шля: чер*. яв 7 и М IV
2П
Ьп
»*ю1
«Р*СТ а яосмляо »ре*е- у вас ажряеияхраняя 5
• добре мдакед Сжаокуп
лост* от членовете м такава
орп
Ц »сиоввяя ара гва
е — шлтти я деяич
Т» .0-0 Скегг
а т
кхжху
(.яроп
По смуча» ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗДНИЦИ се
МЖ *.
замират а яагазин* ии ря чии аядоие
-ипа яа сало
от 2530 пм. лушя у мщ
еч»егаатиа. '<'л щ ■ Яя
1124
И «пол туичйте случая. 15-1*

1

00,1

НН Я вири* Мреицузиик печат удобркаа
“
1 »в»то а успа* да осуети
ПтКЗСТЛИМ, Н*
•ти се изтжииели чеиао • «огрвб* де м«зат не
вт великите сили, ио и от
1 а слщо и други сипи. Тоев

да елезет в твей коагиси*

гатимИш-Шив I»

СОРСА

сключени зделки
Счряи- Ч Ачцкл <7. и*

■нара
ЯаЯив

7
/
ет Метакототв яе

» ет Ф*у

•И

Лоялгч
Париж
Италия
Пврл-раа
Роижмия
Германия
Праг»
Виена
Б.-Пеща
бе.тгля
Юго-ламян
Камада

маниадя—|

144 ,тС1 140
•,1г,
642
3340 !:«о
733:л 7*>
102801 103
10О- 107 5

КРЖЧМАРИ! ■ «■

I яа
1Н2

I 97)

1вГ, -

3» ■дайте от -15 ялрт
падам техническа раСот»1иица с иаработ
предмети
пазарна сто*яг«г 36.634
л 1 * **Раз*оамно м »ап•нтн яа р.б<)1
■ покупка
» мретик 19,954 я.
ма
■
"0 ете«У"“11 то ос*ег«мке ма град,
" * у*“* .Вктрвсоч.- ДО
тмлмтх а п уч. елек

<ч

Да

ми

кжеютм снабдете (е « щети н Явту
Иее емна —
я
пя Г|
а Алт;
46
^5
я ете» Т\
(
НИ.

^РЕДЯКОНЧЯЙ-ЗД
«е

П

»

«
гтаре

Т. Яе-

•1-3-5

е «*-

- *я.

»

гт-

14 април 1*22 гвд.

ЦЕНА 1

вярпенскя

»К

©ща
ИППЕК11Ш1П11Е1 ВЕСТНИК

I я НИ пм
ЮВ **т. и 3 а

ввй

!ЯП «ги
60 -ем

I

ГфНСТ!

■ «з

ОвАДИЕВ
с гвд* як
79- 1-1

^

•<

■ Шт

ШИ ВДСИЛЬЕВИЧА ЗДДЛЕРА
Ш
ил держаамоА больнйим 14-го Апрелм
7в — 1
1
аа 3 часа ш.

за юнтдгаскктЕ прашни

IIШИИЙЕ й
т

ч*|

гатурамга а десертна дина
пусна • продажба. Пра

Тоя ай. Вермут,
■ крааемата авиа. В избата ще иаяерате
ИГ,
РИ.

■ яр. ■ пр.

^ ОПИТАЙТЕ
I ■ Л Поп I 1ви I 11М11ПМ 11К
ПГОДАЖКА ИА ЕДРО И ДРЕБНО

с

рвии. МА

ОБЯВА
Продаване собствените си две грети ‘юсти от моторната
Ни мелница, ивяодяша се я землището на с. Венчай, МроааЯиАеиа окопни, цялата е лее аФствуюши чпмжка и един резервеи. с мотори» отделение. сайвант за колите, с лвор
пра «но место 2000 кв метра, от което застроено за мелни
цата 120 кв. метра, при общи граници: Иван Атанасов и ме
джюпжгма линия
За справка при адвоката Цонко Харбои я гр. Провадия,
който е упжлномощен ла извжрши продажбата
Провадия. 6 април 1922 гоа

Братия Драг ни и Яни Вжлчеаи
75 2-2

от С. Деракйои. Провадийска околия.

п-К№ СМШ-о
Приотстж

са хапа иа Коста Т. Ката, иржчмата и бакалския дюара им, при гараис
стара илпвитвла.
I .
Спарадув
при Илия Стойчев в еж
им — ул. „Македонска“ М» 88.

ИА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
Пасти, тортм, куаумнци. Прочутата мая зя кувуиаци .Бокга. Всички видова бонбони и локум от плрвочкчветввми
материали, натурално изработени без микакаи имитации

СДМIШ1СХДТД СЛАДКАРНИЦА
Всеки ще остане доволен от качеството и цената
- ..
4 )

~

■ ВАРНА

-------

на Балканския Полуостров
от чсични тачарни слятият к тестени
прои тпении. какнито може искустшото
на майстора да и зобрети

^НАЛКАТА ПАРИЖКА СЛАДКАРНИЦА

ПОЛОЖЕНИЕТО.
(Телеграфни

■

Союзь Морскяхъ Офииероиь и Гокиь Русскихъ Офкиерон1 нъ г. ВарнЪ сь прискор
бмяь ммЪемкпъ о грагической смерти ихъ
члена и добра го лруга Капитана 2-го ри ига

т

II

т I 5Г> лв •(М1Ц4ТОМ с »
■ но I
ма д%на

г

С.

Ншл тим Ь а

ПЛРВА ИЗЛОЖБА

и

телефонни сжобщ«иия)

СОФИЯ. 13 април. Саобщамт от Генуа:
ж-р Стамболийски
а един проддлмителеи разговор с Л. Жорже. Сящо ж-р Стамболмйсми ижа среща с английския ж-р ма
фииаисиите г. Роберт Хори.

СОФИЯ, 13 април. ,.Най Фр. Проса“ кожеитирайми йотата иа реларацмоммата ко
мисия до Бжлгария, казва че с тоаа са погвжрждава още едмаж робство *о над Каягармя, която без сж протича до дом днешен
е излж,
)аала всички прищевки иа сжглашеиието и иа неговите жалки сжюзиицм
Всичко тоаа а а джлбоио противоречив
с идеите прокарвани в Генуа.
СОФИЯ, 13 април. Днес са пржсма слух
че между олозицииоиитв партии се водели
пре говори за поемаме алоета. Според едив
версия била покамема и иациоиал либерал»
пата партия да взема участие а власта а
случай че а вземат и другите партии. Пос
тигнато било принципалио сжгпасие с иац.
либералите за обща борба.
Преговорите са водили от видни иац.лмбер., които имали широки пжлиомощиа.
Едио от важните предложения а било
вмлиг
иа бившите м ри от Радослааоаия
кабинет, иаито и амнистираме ло чл. 4.
Партиите от блоиа приели исканията иа
циоиап либералите. Горните сведения може бч ие са лишени от ос
обаче
наглежда, че твжрде прибжрзаио е тома
сж общение.
СОФИЯ. 13 април. Получомите до сага
сведения от Генуа са аиеслм гол еж песмжиежм всред водителите иа буржуазиита
партии. Комунистите гледат с: насмешка иа
иа тази
коифереиция.
IИ1 най - умния
славянин ще и*а< юва удобен маиеажр, за
да изложи пред цел свят алчиоста и жес
токости иа капитализма кжм победаиита и
отрудени европейски народи.
Особен песжмисжм навява ежобщеиието, че ие се допуснало резмеиа иа мисли
по иай-важиите вжпроси: договорите за
мир, репарациите, граиичимта вжпроси и
разоржжаваието. макар да а очевидно, ча
без разрешение иа тази вжпроси положе
нието в целия свят ще са влоши по-яече.
Особио погрешно схващат сегашното по
ложение неизвестно фрамцузекия лочат.
СОФИЯ, 13 Април. Народното ежбраиие
са замри снощи. Едиа група земледолчесми
народим представители вжзнамеряаат да
посетят Цариград, а аио до тогава бждат
уредени отношенията между Гжриия и Тур
ция, те ще посетят Амгора и Смирна. По
сещението иема да има официален характер.
СОФИЯ 14 април Съобщават от Белград,
че ген. Врангел. който сега живеел в Стремсни
Карловец (Югославия) слобщмл. че членовете
от неговата армия имали инструкции да се дър
жат най-лоялно
Той заявил, че руската армия не служи и
нема да служи на никаква партия, или личност
в Българин
СОФИЯ, 13 април. Сжобщ. от Берлин не
мските а-ци пишат: сегашната карта иа Ев
ропа е временна. Тя иа може да осгаие та
кава, защото пречи иа много естествени за
кони. Договорите за мир в ВерсаДп, НоЙ,
Срвжр и Трианон .а решения на водопой-
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■ яринцилал. градове ма Нтаяая

1шм доиш мини п бзаса [икпШе ШНш
■ Ааетрвв, Армфитнив, Белгия, Брааняяя, Иояумбяя,

**•«•*•

>им| норвспвидвитв а

есавчивв джржаян.
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не и шкомнряне ня пи.ишя й други търговски довумемги
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в теле графически предо аи
Изаадяне кредити писма
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)емйежка ]щшп Дкшверпа Баш „Плуг” Провали
ПОНАНА

СКЛАДА НД ВИНА И РАКИИ
на СТОЯН СТАНЕВ & С-ие
ул. „Цар-Борис“ № 18, бивш Ангел Начев
ле случай светлите праздници пуща
я продажба пректигналите му чуде
сно хубави черии натурални вина

►3“ ПО 12 ЛО. ШГ -ь*
за а кжщи иа миогобройиите си
илмеити, които иа требва да напу
щат случаи.
87—1—1
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РЕДЖК СЛУЧАЙ ^
Преотстжпва се хана ма Каста Т. Календжнев, кржчмата и бамалсниа дюгеи заедно с инвентара им, при гараитирана стара ияиентеиа. 61-5-4
Споразумение при Има Стойчеа а ежщия хай
ул. ,,Македонска" А 88.

ПЕЧАТНИЦА „ЗОРА“ - ВАРНА.

ПОЛОЖЕНИЕТО.

5-2

СОФИЯ. 13 Април. В
I испжлиеиие иа ряшението на министерския ежает да се по
иска едно отл-гаие Ма срока за 30 Април,
т. г. даден на бмлглрското правителство
да отговори на нотата на междусжюзиическата комисия по вжпроса за отсрочване
на платежите по репарациите на 6 т. м. м-ра
на вжтрешиите работи г. Райно Даскалов
бе отправил ьдиа нота до междусжюаничесиата комисия в смисжл, да отложи аа
една по ижеиа дата отговора, който та окомисия
чакваше. Междусжюаиическата
веднага е сезирала комисията по репара
циите в Париж и прелоржчала новото му
проучване което да джржи сметка за ма
териалните ежображеиия изложени в йо
тата иа Бжлгарския иожисар. Вчера заме
стващия м-р председателя и Бжлгарсиия
комисар г. Райко Даскалов получи една
йота, с коя го междусжюзмическата коми
сия по репарациите се е сжгласила да от
срочи за 20 май т. г срока който пжрвоиачално бе определен за 30 Април, ио под
условие до това време да ие бжде пред
приемано нищо с цел да се удобри целим,
или част о! б.оджата, който ие би-бил ежгласен с клаузите на лроеитокоивеицивта
за отлагане иа плищаието. Датата 20 май
трябва да се разбира като дата, иа която
трябва да стане ратификацията предвидена
от конвенцията за 30 Април.

РИМ, 12 април. Твжрди се че една вид
на личност от руските крмгове в конферен
цията знае, че емветката делегация е решила да от^вжрли мемоара на експертите из
работен в Лондон. Тази мемоар, според кой
то подновяване на ежобщенията с сжветска
Русия ще бжде в зависимост от признава
не от страна на сжветските руски джпгове,
признаване рекламаците на руските емигран
ти, преустройството на администрацията, не
зависимост на еждите и даване гаранции за
чужденците в използуване на чуждите предприятия.
РИМ, 12 април. Германския делегат ^Сермес предизвика бурни дебати относно репарационния вжпрос повдигнат решително от
него. Той огбелеза, че на Германия, която
смставлява ядката на иконом, живот в цен
трална Европа, е необходимо за икономи
ческото й повдигане вжпроса за репарации
те да бжде разучен. Не е вжзможно да се
раздели вжпроса за икономическото повди
гане на Европа от вжпроса за репарациите
и заключи, че реларац. вжпрос трява да бж
де разгледан, згщото той е фатално свжр
зан с иконим. ежвземане на Европа.
Французкия делегат Пикар отговори, че
е невжзможно да не се вземе от ежображение щетите, претжрпени от народа, който
понесе предизвикателството от войната и
който тряба да бжде компенсиран.

вмети

Камбаните

(Телеграфни и телефонни ежобщеиия)

Провадия 10 април 1922 год.
Поканват се г г. акционерите на Земледел. Тжрг.
Акционерна Банка .Плуг“ — Провадия да приежетвуват на извжнредно ежбрачие. което ше стане на
21 май 1922 година в 8 часа сутринта в банковата
кантора в гр. Провадия с следния
Дмевен ред:
1. Изменение банковия устав.
2. Вземание решение за ^ежбиране втората по
ловина от капитала на банката
3. Приемане оставката на членовете на управи
телния ежвет и избирание на нов управителен ежвет.
За правоучастие в ежбранието акциите се де
позират в Банковата кантора. Бжлгареката Народна
и Земледелската Банки и клоновете им най кжено
до 20 май 1922 год 4 часа след обед
Ако ежбранието не се ежетои на 21 май 1922
год. то се отлага за идната седмица 28 май 1922
год. сжшия час и място без па се издава нова
покана.
Ново депозиране на акциите за това ежбрание
трябва да стане най кжено по 27 май 4 часа
след обед.
80-1 — 1
От Управителния ежвет.
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Обяалвиав I по I 50 .18. кмирятси с ч
пристанем и по 1 леп и* дума

СОФИЯ ХРИСТОВА - ЗЖБОЛЕКДРКЙ
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днес по вд

метжплешего х най-снетама
от енглитг ираздиаци — 5..
«рвеекаетв
Ог аМвоиате ай стоп
мяди емти домове довечера
ще се вж-местм м
ПАТ Христос Вжзиреоо!
В тез кратки слои се крм
целия смока* м е,
коя го вече 2 хмлядвлетп
Бога.
Байте камбани! Разгласете
по целата гре1
ММ м хилядни паги начакмието спасе
ние чооечестио великата радчт .Христос Вжхресе*4.
кай

с юли вадглас, иекл и бра
та и врагове кажем—Христос
Вжзкресе!
Пека искаме чрез него да
вАзкресим а душите иа хора
ла всичкото добро, което все
вишния е вложил там.
мресе да подповагоем и ажлк ре се ние иа оплв сжвест у
ближем и врагове, която, до
говорила едкаж, ще донесе на
истина ВАзкресеяие на цялото
човечество.
Бийте камбани! Разгласете
вежде вАзгласа и Вжакре
сеннето на Божественото у чо
века, за да се подготви аа
оня Велик ден, а който ща
бжде прогласено и стяясното
възкресение на братската
бов всред всички людие иа
земята.
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печалба!
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ЧЕСТ ИМАМ
да ежобща на почитаеми
те са намига, ч«
IXсного мн ателие се враяееги наново а ул .Пирин№ 22 до Стойнева хан.
гдето ще ребетн за а бадаще Приемат са н сла
мени шаяка за префасонирване а боядисване
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