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СОФИЯ, 18 април. Водеямте -цпгпипрп 
аа образуването на едни блон между ради- 
напи и демократи биде изпреварен от пре
говорите между демократи и иородио-лро- 
гресисти. Между последните споразумение 
то е вече евмршен факт. Даете партии об
разуват един общ блок ва борба и ущтвм 
пение на баззта от 8 март м. г. Влекат 
вжзприема една сравнит 
ма. Преговорите между демократи и иа- 
ро Д и о-прогрес ис тк са водени < оглед за 
привличане в блоиа и иа радикалите. Ради* 
капдемоират. партия свиква аишиа си пар
тиен ежвет за томииа неделп, който ще 
вземе окончателно решение по този вжлрос.

ПАРИЖ, 18 априп. Д р Кржстю Раков
ски се е опитал в Генуа чрез косвени ма
неври да повдигне отново вжлроса ва обе- 
зоржжааането. Сжр Роберт Хори отклонил 
разговора, като му забелязан, че този вж
лрос не е сложен иа дневен ред.

Раиояски изчислявал броя иа червена
та армия иа 1 мил. и 450 жиляди човека.

ГЕНУА, М април. В един разговор с 
сж.озииците руската делегациа призивна 
руси. джлгояе от преди войната, а за джл- 
гоеете през войната русиата делегация иска 
компесации за вредите причинени от конт
ра-революционните експедиции а Русия и 
отквжрпнла предложението иа финансова
та комисия.

В течение иа този разГоеор Л. Жорж 
проявил обсопютиа твжрдост, а Барту се 
поиазап непоколебим по принцип за приз
наване иа русиата делегация.

В днешното заседание от поведението 
делегациа ще се амяи 

дали ще можа да се проджлжи по русии- 
то преговори.

ПАРИЖ. 1Н април. Съобщават от 
Генуа: Бълг. министер пред 
Ал Стамболийски вчера 15 того 
продължителен раздонор с г Факта, ита
лианския м-р председател.

ПАРИЖ 16 апр. Шефовете на де
легациите от малкото сжглашение се 
елбрали на ежвещание и обмислили 
въпроса за поведението, което треба 
да длржат в случай, че бл\де повдиг
нат влпроса за обезщетенията.

ПАРИЖ, 18 апрял Сжобщават от Генуа: 
руската делегация изглежда има асиииото 
желание, що то конференцията да допря-' 
иесе ва туряне база яа едно разбирателст
во. Тя Прааи големи концесии на |еяролей- 
ските капиталисти и искреио желае да вле
зе в тжрговсяи и икономически сношения 
с света. В Генуа Русия тжреи спасителен 
пат.
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ПАРИЖ, 17 април. Хавас оповестява 
известието, какво франц. правителство 
е решило, че ако въпроса яа обезор^жа- 
ването в Генуа, то може да остави де
легатите си там. Съгласно Булонското 
съглашение и френския меморандум

до» се у: Кма Коств Т. Ка- 
яржчвата и бакалекмя дю

йм, при гарам-

I св
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С бочвкв от 2 метра, едва бо- 
кжр с матка комета. Нааств- 
на гостите сж аркбрада 
реяою имаме а сж ся 

. вали непвестяо где.
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дупредена горасдта жандарме
рия изпраща като разузнавач 
ротния фелтфебел, който 
и в селото, намира кмета и 
в момента когато излизали из 
кржчмата неизвестни бандити 
стреляли вжрху фелтфебела и 
го повалят мжртат. След него 
е бил изпратен един ст. поде 
фицер, който тоже бива уб*т 
от разбойниците. Според не 
проверен още слух бил уб^ 
и офицержт който бил изп^ 

с разузиавателм

руските черноморски пристанища все по 
вече и по вече се оживяват. Един голем 
брой параходи и кораби постоянно по
държат комуникация с тези пристани
ща. Особно много се посещавали прЖгга- 
нищата от гръцки кораба и платноходи

Франц, делегация ще иска просто въп- 
роса за обезоражяването да бъде пре
пратен в обществото на народите.

01».

ПАРИЖ 16 алр. Английския крал приел 
сватбата иа ержбекия крал 

сайджр. Краля ще се представлява от 
Галския принц, който сега е а околосвет
ско лжтукаие и ще се вжрие през юляи за 
котата со отлага и сватбата.

де и»

СОФИЯ, 17 април. За ликвидиране де
лата в военните еждилища, които според 
изчисленията са около 8 хиляди тутакси 
след лраздияците бждат иазиачеии а Со
фия, Пловдив и Русе по трима еждии, три 
мазаместиици прокурори и по 6 следовате
ли юристи, които след приежршваие иа де
лата бждат уволнени и ще се мине кжм

ЦАРИГРАД 16 април. Съобщават от 
Ангора: кемалисткото правителство раз
глеждайки политическото и военно по
ложение, е решило да иска ускоряване 
на преговорите за мир, за дз може да 
бъде демобилизирана армията и се за 
почнат полските работи.

ПАРИЖ, 16 април. Отговора иа релара- 
циои. комисия кжм Германия е, че ако Гер- 

до 31 май ие задоволи клаузите до
сейте гарантираните вноски, коитролата 
ща престане и сжюзиите правителства ще 
бждат сезирани с вжпроса.

та по репарациите се противо
поставила иа имитираното иа иоаи банкно
ти и настояла да се ажаедат нови даижци

тен тоже
мисия

В с Червеи (Русемско) ом 
зи нбщ Георги Кжиев стреяя.1 
с револвер вжрху Величко ц*. 
нев и го наранил тежко Ца
нев паднал в безсжзванае а 
бил отнесен в болницата.

От седмица е вече инстали
рана при Варненската електри
ческа цел трала яовонзобре ге
на™ помва ка сжгражламина ни 
г. Зидаров, с която за ! ия- 
нута от 2' « м. джлбочина с 
човешка сила могат да се из
теглят 240 литрв вода

Трасиран е и пронввелиран 
от водния канал за водите от 
„Франта дере" джлжг 1050а. 
от работещите от 11 - 25 а.
**. тррдоваци

мирно врем. ежетояние.

СОФИЯ, 17-й Ацрил. Съобщават от 
Хасково; пощата между Хасково и Каме 
нец е блла нападната и били задигнати 
I1., милиона лева.

ХРОНИКА.к
В града НИ се намират ес

курзнянти—около 30 ученици 
с свои 4 преподаватели - от 
Татар Пазарджйската гимназия.

Част от тех квартируват в 
м. гимназия и част в рибар
ското училище.

Те са дошли с научна цел. 
Днес всички заминават обрат
но за Пазарджик

Група ученяцй от мжжкага 
гимназия — Варна, посетиха 
Месемврня с чисто научна 
цел, под ржководството на 
двамата учители от сжщата 
гимназия — г-да: Андреев и 
Антонов. От тук отожтуваха с 
параход „София." Пжрвия ден 
учениците направиха излет до 
устието на река Хаджяйка 
вливаща се в Месемрийския 
залив

На сжщата страна се нами
рат крайморските песжчии дю
ни и двата кладенеца от кои 
то старите.жители на Месем- 
рия още лреди 600 години са 
черпели вода за пиене. До 
днес тия кладения са язворн 
на чистя вода.

23 сек., Тодор Коларов за 18 
м. 23' 1 сек и Георги Черда- 
клиев за 18 м. 27 сек.

Провжзгласен за дружесг. 
знаменосец Стефан Муканов а 
асестенти Трайко Танев и Ян
ко Бурянов. но предвид че 
Стефан Муканов за не добро 
поведение в дружеството е о- 
ежден от другарски ежд при 
дружеството на изключване, 
което решение е потвжрдено 
от настоятелството и което 
влиза в сила от 19 того то 
за знаменосец се превжзглася- 
ва Трайко Танев а за осеетен 
ти Янко Бурянов и Тодор 
Коларов.

■ Г

РИМ, 16 Април Генуезката конфе 
ренция е преустановила за 10 дни своите 
заседания поради празниците. От 18 до 
пристигане на главните делегати, които 
си разотидоха за празниците ще рабо
тят само разните лсомисии и подкомисии.

ВИЕНА, 16 Април Автентичните по
литически кръгове виждат пълно фияеко 
на генуезката конференция ВГенуабол- 
шевиките щели да продължат да настся 
■ат за невъзможни работи, а германците 
ще настояват за отлагане на репарациите.

ЦАРИГРАД 16 април На в. Вакжт 
ежобщават от Генуа, че Чичерин и 
Литвинов от името на целата руска 
делегация настояли пред конферен
цията да се повинат и турски делегати 
в Генуа.

Повммм е член садя* I 
Варненския окржжен ежл I • 
града мирови еждия — Шяаа-
чев, като на негово място е 
назначен г-н д-р Николов.

Падналите налостеджк про
летни джждове а нзгжлредно 
благоприятни за посеянте, ко
ито обещават отлична реколта.

за захарно произ
водство е дадена иа Чарлс 
Блрт с район: Варненска и 
Провадийска околия.

На 4 най ще се гледа шум 
ното дело на Пенка Димитро
ва, живуща в ул. Гладсгон за 
предумишлено убийство на Де 
ко Георгиев, сми иа на народ, 
представител Неделко Геор 
гиев. Делото ще се гледа с 
участието на еждебнй заседа 
лели. Обвннителнин акт е фор
мулиран в следната емнежл:

.На 2 септ. детето Деко 
Георгиев излиза от кжщата и 
Пенка Димитрова го цримам 
ва и го отвежда кжм Семи
нарията, кждето силом му на 
ляла кезап в устата и го из
горила. Вследствие на 
нените рани детето след не-

1ВВВВВВ1В»—9 >

ОБЯВЛЕНИЯ
/* за Софийските вестни

ци и за „Варненска Ле
ща" се приема^ ■ ае- 
стникарсмата агенция 
до бирария „Банка**".

в—20

БУКУРЕЩ, 17 Април. Вчера вечер 
една контрабандистка шайка, състояща 
се от 15 човека се

Тържествата иа колодрума.
Вчера 17 тото Варн. колоез
дачно д-во сжвместно с една 
своя команда на около 160 
души откри летния сезон В 
10 ч. 30 м. с. в катедралата 
се отслужи молебен а в 1 ч. 
на обед ь колодрумния бюфет 
се даде другарска закуска. 
Председателя иа д-то Д. Ми-

помАччи да си про 
бие път през границата от Бесарабия за 
Украйна на един пункт близо до Дне- 
стър, но биде своевременно обградена 
от нашите гранични войски, които след 
една престрелка заловиха трима от кон
трабандистите ранени, а останалите 
бегаха.

=а
ИМ>

причи-

колкодневни мжки се помина 
Убийството е Ши я илинзвжршено с 
предумиежл и на убийцата се 
иска смжргно наказание.

Лм калната бяряряя (чама 
бира ча края) ул Гургулята 
под бамята, точи со ошоД’ИЗ- тев в една кратка ежджрател- 

на реч описа значението на 
това праздненство,

В 3 ч. след

Затворниците от Ст. Заго
рския затвор на брой 130 ду- 
шн са дали колективно заяв
ление до нар. ежбрание, с кое
то искат да се амнистират вси
чки престжпления, азвжршени 
от 1912 год. до 1920 год., в 
което заявление между друго
то казват: „младите и неопит
ни еждии излизат от старите 
компромитираня партии и се 
опитват сега да дискредити
рат, настоящето просветено 
правителство.

Комунистическа митинг е бил
устроен вчера 17 того в Русе, 
на който е говорил Георги 
Димитров, който обрисувал 
двете катастрофи на Бжлгарня 
и опасност* от трета такава.

В СОЛО Пещера (Берковско) 
преди около една една сед 
мнца е бил убит един замо 
жен селянин от вжрлувашага 
там разбойническа банда. Пре-

м разми други пмтиета ма 
изажиредио мнаим ценя.РИМ, 16 Април. Решено е съветска 

Русия да бъде представлявана 
комисии в конференцията Това решение 
се сочи от италианския печат като пред 
вестник на признаване на съветска Ру
сия от съглашението.

ЦАРИГРАД, 16 Април. Съобщават 
пристигнали от Севастопол

пладне при 
много хиляди зрители се за- им * * и ям-В ВСИЧКИ
почнаха игрите в колодрума 
в полза на фонд инвал. офицери 
и войници от войната, излезоха 
блескаво. ПИР диномо-ипшиях

ДЩ се ПРОДАВАТ 
ежвдршено НОВИ м 11* 
волта, 100 хакера фаб «Н 
хода. — Пристанище Вари* 
За саедашм — вест агана* 
до барарая .Балкан-. »-гт

Произведе се колодрумно 
надбегване между юношите на 
10 кржга. |
Манол Трендафилов, 
разтояннето за 5 и. н 50 се
кунди. II награда Продан Ге 
оргиев за ь минути и 1||-га 
Светослав Вайнер и Атанас 
Захариев за 6 к. и 1 секунда.

Кжм 4 ч. и 30 
наха бегачите за

награда ло.1учи 
изминалпжтници, че

На местото те са Вераа се. че тези пари сж би
ли закопани на това 
ще от

останели 
само три жжлтици и сж зак
лали, кой знай зашо, една чер
на кокошка. За всичко

уведомена карловската 
■олшоия, коягв своевременно 
«е явила ■ селого, разпитала 
е Петжр Маринов, но до сегв 
■* е успела да мезе в дири
те на неизвестните иманяри

Продай се ггтДместо о- 
руско-турската война 

когато заможните турци сж 
акли принудени да бегат. Ве
роятно е, че нманярите са ро
днини или близки хора иа то
зи чорбаджия, който на вре
мето си е зарил в земята сво
ето ежетояние.

м. се пус- 
дружествен 

знаменосец и асестенти; на 30 
•фжга в колодрума. Резултат 
Стефан Муканов измина раз- 
тоянието па 17 м. и 31 сек., 
Трайко Танев за 17 и. 217* 
С*к., Янко Борячов за 18 м.

конски сили или по отдел
но в Вжлчи Дол. — Спо
разумение Трифон Което» 
— Вжлчи Дол. 51—5—3

това

:

ИчпшЖ-МИ
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Брой 836.ЦЕНЯ 1 ПЕВВарна, 19 април 1922 год.

РОЯ- IV-

. » ♦варненска М Ц Ш ий >а доностроители, джр- I
ВДлЛчО ““роеиТлии «."т^ли" I
Пустнях и работа машина за оичоме на пмнарн н вадене I, | 
лавб* «а арати, прозорци и др.. находища се зад Арое- |, | 
нз"а. Превият се за оичене до 14 си. дебелини, ма н 
двг,йт*о по евтино -гиолиото на рвка се пян ща. а ма ■ 
ддреоделц* се прави отстдг.иа да раоотят и на час. Щпеша

ЕЖЕДНЕВЕН ИКФЗРН&ВИ0НЕН ВЕСТНИК РЦИН! кп*п 3? И.Огапш тиеНки Ь Ш.т Обяапения:дбомаиент! тя еди.? • > нл .
и 3 ркс* 1 ! 1вПГ*1СТЗ!1С>за 6 мсссаз 100 лева.

в тт н кигщПШЖШЕТЛ
(Телеграфни н гедефонИи сжобщеичя)

РИМ, 16 април. Съобщават от Цариград; 
саюзнию амрхсвии комисари вржчиха на 
ангорския пред.тааите/г отговора иа нота- 

а кема и,ткот превит-лстао. В този 
\ о гговор е ка .а-;с., че сдюзии ^ите ие могат 

;;а се съгласят с немедлиното евакуиране 
! на йнадоло кат ■ усло зие з > при дирие, тай 

като Гмрц я ие би с^ смтасила. Даже, че 
Га .ция би приела тов условие не би било 
. .лзмоано да се зъзприпятствува иа гръц- 
ките аоис и и Тракия. Съюзниците обаче 
с« разположени евакуирането на Амадола 
да започне веднага спед ртриемаието изц* - 
ло услозияа за .V ир под резерва иа изве- 
стии услоакя.

Отговора изказва и деждата, че глав
ното искан** на ангорското правителство ще

де удовь порено.

РУМ, 16 април. Ангорската делегация, 
която отиде в Генуа да иска призназайето 
из делегацията на и .родното сжбраиие в 
конференцията, е отправила ед.:а телегра
ма до агенция Стеф ни, за да протестира, 
задето са били изключени турниге от кон
ференция г .

Според делегацията коифереицият.» ие 
може да пренебрегне Турция, която има 
голгми интереси в Европа.

ПАРИЖ 17 април. Сао6щ. от Атина, че 
гржцкия крал Ко стаитии е заболел сериоз
но, кризата е съпроводена с повржщаир.

ПАРИЖ, 17 април. Сжобщават от Генуа: 
е/, но комюнике иа германската делегация 
смобщава за сключване иа един гермаио- 
сжзечки договор, основан вжрху пална 
I аимиост, възстановяването на иорм лми 
дипломатически сношения и сметащ за уре 
дени обезщетенията, произлизащи от мер
ките засмени от сжвстоксго правителство 
за социализация под резерва, че Русия ие 
ще даде иа другите държави подобно обез
щетение, или анулираме иа горните казани 
мерки. От друга страна привилегии на иай- 
облагодетеоствуваиа страна ще алезат в 
сила.

НЕКРОЛОГ
Твърде слаби гласове се 

чуват сег ис. тогме в подкрепа 
на нашата злоиистмл страна 
ог чужде.гцате. Ивко е че на 

'Ъкю съществуваме като са- 
мое гоя тел ма държава пречи 
гвъ <д«* мн*)го на полмгвката 
на исков ог

включим нашите саседя, 
лон.о биха ни удавили ■ кал
ка н»да.

Политиката на Англия, коя
то от векове е била да дър
жи далечег пелините Русия и 
да настроим саседияте около 
проливите страни против Ру
син, не мижеше след нашето
по^т.ожденме нр$ди 45 годи* 
ни гя да иска създаването иа 
идна руска гара на балканите, 
огдето >и могла Русия да 
«.илашва палавите.

Същото бе след Баакаяска- 
а война, а и днес след об

щоевропейската война — това 
е Англия, която дъраш , кор
ми- то на общоевропейска 1 а 
политика. тя ведно с свовте 
елм отиди раадела в владее
Европа в свЦ^Това 
поените пружини на английския 
имперяалвзлл* вчера и днос. 
обаче какао ще4 блде утре? 
Г..1И този ичлериалиаъм годен 
ла опали тези ггрогимяи над-
Сф>ЙКИ?

! 1ЯС/
ние да се евмниавме.

Генуа е една поличб . Ге
нуа е една стъпка, която 
покаааз изгревагдето утре.
I лосът на I у сия не може да 
не бъде чут. гласът на Гер 
мания също. А я не липсват 
гласове Н с«магд Англия, ио- 
иго да не искат да се даде 
е-на по друга насока иа ан
глийската политика.

Това е балкак.свя комитет 
и Лондон, чия го висок окомяе- 
тентмл дума по уредбата на 
Ьалканите, не може да бъде 
отмината

А 1>4Л канския комитет се 
зает ътва «а аси гневите янтере
с<1 па балканските народи в 
духа и т. на на една сярааед- 
ливосг, коя ю държа сметка 
за истинското подож 
иацио .галните аспирации иа 
всички тук.

Не е без значение това 
глас отправен към първите 
водачи на английския народ.
Ефекта от него само може да 
смети нашето поло 
да нл даде повече простор 
за развитие и културно твор
чество

съобщаваме т рошиин, приятели и :•С юрес
лЙв-а 7 часа о1рю- прг и «•!-.• аШ

»аш.1 и |Я ю
ПЕТР ЕНЧЕВ

Туячп 67 ГОДИШя-М, 
низ и биеш дирс« I ор ма 5. И. 5.

роден в гр. 
Кредит. Ба

•инеп1 н
Диреитор на

таапостол и осиш •
■ зри.пЧ 11'р.
|(-<ф1Н и 

I 1о| р
<>п*мо. < ще е • 
гр. Барна. 1(' -зп(

От вмчаяеиите;
•и-м. Порне и А 1«'К1'.Г|| . < |> - 
юн и Елена. Лра*ч «лм.цр 

Сгъейс:>,1 .1 I ;•

великите сили,
ч»' <•< • Ю МС .

I нясии. »зг. I пи ,> П шрч' " 
.1 р 1Ц» 111*4»:' 
Пенчеви •>' I

ии:|>нгяи. 
134>М... |1И. нч

Варненски Смдебеч Пристан.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1204. И, исч вамие КЗ..А.1 пл
телний лист 5277 издаден «» Иар-кчс> ■ чен с.ъд
на 24 Март 11>22 г. н ползи ик Димитр Я .’! 1Л»'-*т
Варна мрогьв Хюсеин Мехмсдов с/т ВарШ. .за 5ШК) тена. 
обавянам че на 22 Април 1922 гол. н •* ч са ир т <*• . л 
н Варна па Табахнага ще 1ф0данам следния |Тм»>т *м длъж
ника, именно: 1/ Една железна каса ..1сом* ог Ягмжияи 
без дървена подложки •ценена з» 51)110 лева.

Наддаваинсто ще Почне . оценката нлг '|н* и з«*м г.
са ос .респнаиите мотат да Се явя: и • оре-.нре<>:*• у с

определсний ден и час да над <ачлг. 
гр. Варна, 18.IV 1922 год.

1 Съдебен пр-астав; Н Д Полипсни.90 -1- 1

^•-~=5=**=-=Т •Ч
II немч кото|осн зва -

ЦНИМЙВАЙТЕ КОНКУРЕНЦИЯТА!

^ СТАРИЯ Б0- •'-.4

Препи па отминете, отбийте се тайнете си го
Цари1р<1ц--^1закуските м 1 скара приготвени ог 

ския карнаиариН и пийнеге от отлежалото :!|
- ПИВО „ГА71АТА“74—

■чнтиишк I тт шмкл ьм!'й
Аионим. Д-ц Кипи. дв. П.ОСО.ЗОО-ссвг" резеое швш.
Центр. СОФИЯ. уз. Леге 2 Клон ВАРНА ул. Цари>ра,1сиа 21

ОСНОВАНА ОТ
ГЕ УА 17 април. Сключването иа Герм.- 

Руска конвенция произведе голема с-нза- 
ция в средите иа конференцията и в жур- 

апистическите кржгоае. Утре 10 часа ще 
се емберат юридическите експерти, а иа 11 
часа ще се ежетои едно голем > с лбраиие 
иа сжюьииците и иа т^зи от малкото сж- 
глашлиие, в което ежбрвние ще бжде ре- 
шсиа у-«аста иа конференцията. Има осно
вания да се предполага, че края на конфе
ренцията се приближава бжрзо и обще
ственото мм. ние е убед4*
конвенция е нанесла един силен удаз на 
усилията иа конференцията да постигне 
благоприятни резултати, да отстрани теж
ката икоио*ичеома криза и да консолидира 
европейския м -р.

Всички среди продължиха до кжсио 
през ноща да разискват последствията от 
ежбитието, изтълкувайки усилията иа И.
Жорж да се преодолее сжздадеиото поло
жение и да гроджлжат работите иа кофе- 
реицията, при все то «а изгледите са ие 
твърде оптимистични

Е.ири.1. '.л.обш«нат 01 Генуа: но* За саедмяа — вест агенция 
Вармп* !1як «та -м 110дин.ПА,мЕ1ч> ; .рма» о руска!а ко.*- до ббраряя .6а*ка*г

ВАПСА СОММЕКС1АЬЕ 1ТАИАПА

Кшш ад 1Ш. ШаЦ пйии кщ шл.
Цент рака МИЛАНО. Ил«чом1 ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
МЮЙ0РК| 80 ипомоне ■ приищишп. градоне ня Шхипмя

мши (чинии шиш л кЕП икппМс ИЛМИ
■ Апстрия, Аржзитянл, Бепгия, Бразяпия, Иопумбяя, 
Лвру, Р8ЯЙ.ИМ1 норвслонпеи I м в исичня да<ржааа.

ИЗВЪРШВА ВСИЧЬИ БАКИОВИ ОПЕРАЦИИ 
ма мая-мзмоемм успочмя,

НЛ

Иньлснр^нс и ишочтнраис нл пг ; •
| Иандащамие и мядамме па чсьоьс с;
‘ Пишенни и телегряфнчсс:.н :;>еж

Плаване крсиимн мисча 
Влпгме по КИВЛИТОРНИ < МСТ 
Вбогом по СПЕСТОВНИ К1.ПЖ 
Сп.тн.гша сгокопа с:ужба л. кумент • •
1лсмн в лема н чуван иллущ.

Вснчмм иададеям чмове срещу И т а п я я 
Кк „Цнрмулярм1* ся. паатнмя без пре

мато I

I1 но, че сключената

КИ :■ С-Ч
Г.И С 6 И

динамо-машини
се ПРОДАВАТ

сжвАршечо НОВИ от 318 
воят, ЮО вшмя Ф«к пара
хода Првсгошияв Варна

КД |Ц ||л
м |«

Печатница „Зорз“ Ц-3-?



.здрненскй поща*
Стр. 2.

ся-цията в поспсдния Д*"- ОТ.К1» Систиис- 
г и Л.

фенит е произвел» в английските срелн 
ко изумление. Началника на кабинета на 
Жорж. говорейки по конвенцията с английските 
журналисти е произнесат думата 
Парвото впечатление в саюзните среди в Генуа е. 
Германия чрез самостоятелната си акция, се е о- 
пнтала аа упражни натиск вар»у ТРУ'"1' Ч“" 
относно повелението им по руските работи обаче 
далече от ая постигне целта си тази маневра те 
засили още по-вече саюзните сили в позициите 

наблюдение. Освен това си 
която бе

швет удобрмл по—РИ—то 
делегация в конференция та. I 
мине я среда >а Флоренция.
22 т. и. ЩО отпжтуяа за Г

БУКУРЕЩ, 17 април. Камарата и 
сената отправиха до Братняну в Ге
нуа една телеграма, в която го уверя
ват, че хранят пълно доверие в него
вата защита на романските интереси 
в съгласие с малкото и големо съг
лашение.

АТИНА, 17 април. Преди да се от
ложи заседанието на камарата, м-рът 
на външните работи внесе закояо 
проект в свръзка с конвенцията за 
доброволното изселване на малцянст 
вата между България и Гърция.

/■

На • Софа*от яете ма
ое гал

УГШ. КОмТкт

ик>1

■редете 
■У «•* 

® г 11 К Лялгроа ь
псе. чеим иа предпазително 

за белези, че Германия ие е длржавата. 
требило да поеме инициативата на
конфекция.

една такава

бе
ПАРИЖ. 17 Апрмл. Пре* време иа едно 

сжюаиите делегати, г. Барту
54 хал

заседание иа
разкритикува двойната игра на гер- 

руски делегати, които ежи от
■ ^ Осие*

майските и
конференцията повтарят играта, станала 
по случай Брест-литовския мир, в един мо- 

когато всички европейски джржави 
работят м икономическото вжзстаиовява- 
ие иа Европа. Барту е заявил, че от сега
иататжк ще се откаже да заседава в офи- ЦАРИГРАД 17 април. Гржцмите в-ци 
циозиите ежбраиия заедно с Русия и че ще шат: г> Гуиарис се намира вече а Генуа. И 
иска инструкции от Париж, тжи като той | сега той м,бега без да даде обя 
треба да се допита до правителството в 
случай иа едио непредвидено ежбитие.

с**д «а хято сг състав г 
4 1тш — 3 «три» цюои-

6ъ_т
Пр-П •го г

•М в! •X.

положението, в което се намират гржцмите 
6 жпроси. Той сега ще сенациоиалии 

хожда с редингота си без да си дава смет- 
ма дали един народ убмт и ограбен от него

■ОТО. с «от> сг кярп* 
•а аез» с

ПАРИЖ, з7 април. В ците се науча
ват ОТ Генуа, че ТЪЙ като СЪВетСКИ- очаква « големо нетърпение макам 
те делегати не са могли да се спого 
дят върху отговора, който тряба да 
бъде даден на съюзниците, са реши 
лн да искат инструкции от Москва.

ПАРИЖ, 17 |април. Съобщават от 
Генуа, че отговора от Москва се оча
ква утре. Руската делегация била по
лучила къси наставления от Москва,
вследствие на КОИТО гледището Й би- емтел<тео, а иоято Уигар. финансов 
ло изменено съвършенно. Изглежда 
че тези инструкции били достатъчно 
точни, за да възприпятствуват щото 
съветската делегация да продължи 
към една тактика на отлагане, която 
би могла да се окаже опасна за тех.

иго • 
6и«т мцсш.1 *

тати ще даде посещението му. Квкто и ох:
раншното му скитаме сажриж с ампутации 
иа дражмата и с завзетите от кае земи, тжи
и днес иема никакво сжмнение че о---------
мото му страиствуваие ще завжршм с ам
путация иа велика Гжрция, за да се вжз- 
вжрие кжм онази измжршевяла и изтоще
на Гжрция, за която блеиува.

е

белите от 
мето да

От 14 т. и. ОР «Н-

БУКУРЕЩ. 17 Апрмл. Вестниците ежоб- 
щават, че комисията по репарациите е по*

ге овели
— %л ШК.от

лучила една нова йота от унгарското пра- » ри ^Пв
<хстр ежобщава, че Унгария се намира в ие- 

вжзможиост да предаде искания добитжк. 15 •г и с

телегво. П
чс ;рша

БУКУРЕЩ 17 Април. Сжобщеиието 
изходя ще от Берлин, според което ромжи. 
правителство било сключило едии договор 
с геиер. Врангела е лишено от основание.

яг е иим
М.п аосяел-

БОРСА

ХРОНИКД.ППРИЖ, 17 април. Сжоб. иа в. Матен от 
Птина, че съюзниците са препоръиали най- 
настойчиво на я-ра на вжнш. рабори Балта- 
джис да даде бжрз отговор на предложени 
ето за мир, направено на Гжрция. Балтад- 
жис е отговорил, че ще се допита тепегра- 
фически до Гуиарис, който по настоящем е 
• Генуа.

БЕЛГРАД, 17 Април. Съобщават от 
Охрид на в. .Политика“: десетнеаните 
стихийни дъждове в Охрид са имали 
катастрофални последствия Охридското 
езеро и реката Дрин са преляли и об
разували частичен поток, качъвто не се 
помни в историята. Целия гр. Струга е 
плувнал в вода, която достига до 8 
метра височина. Много къщи са събо
рени. Има и много човешки жертви. Се 
лата около връст на струга са унищо 
жени. Броя на жертвите още не е из
вестен, но той требва да е много голем, 
защото водата се е движила с голема 
бързина. Всички войници и жандарми 
от околностите са изпратени да спася
ват давящето се население.

РИМ 17 апрмл. Г-н Фаита пристигна вче
ра а Рим и отпътува тави вечер обратно 
аа Гаиуа. Сутринта е бил приет на аудем- 
ЦНЯ от ирапа, комуто е докладвал аа хода 
— работата в конференцията. След туй се 
е състоял министерски съиет, в който г-н 
Факта наложил положа -ието иа коиферен-

мм—. и
Ню-Йорс

Перял
Италия
Цариград

Вчера 18 того рамо суг- ски на перона на гази 
рннта се е поминаха скоропо- 
егижно Г-жа Хърст съпруга

У1 — -
1335 и* а
775-----
93 «0 100

гара блуждаели само не колко 
лица.

на ашлииския консул в гра стойност и в него се намира- 
да ни. Опелото и ще се извър ли 111 милиона лева банкнота 
ши днес ->1 часа ех. обед. а наз; ачени за кържалайехмя 
тленните осанки ще бъдат от- банков клон изпратени от Ру- 
несени в отечеството и Англия, се и ТърновоПоради напред

налото врене пакетат е бил 
оставен на съхранение в по
щенската станция. Късно през 
нощад рогато целага пощенска 
прнсЛуга заспала 
стражар Минко Стойков бе
жанец от Ьалчнк оставил пу
шката си. като обагрил ножа 
с малко кръв и ведно с пате
та с парите изчезнал. Съучас 
ниците му тоже с цел за заб
луда захвърлили една оижр- 
вавеиа кама в двора на по 
щата

Пакетат бил с обявена

49- 5»*
289- 2Ж-

Гер мания 
Прага
Виена
Б.-Пеща
Белгия

1 Ч:193

Нашите съболезнования към 
опечалените.

Днес щ «стигат една група 
от около 300 души руси от 
Цариград, които ще бъдат е<- 
спедирани за работници в ми
на .Перник*.

Елсмурзиантн 55 ученици с 
преподавателите си от с Див- 
дедово (шуменско) пристигнаха 
вчера в града ни. Ще се ба
вят 5 дни

Вчера полицията в града нн 
е подушила, че затворниците 
в болницата Никола Спасов и 
още четирна души. някои от 
които обвинявани в убийство, 
са подкопали стената н цимен 
гения под на болницата и са 

йКбегат. Изпратена 
била усилена стража и бег- 
ството на разбойниците било 
предотвратен^.

дежурния 1ап 9 т
<Пи та

Фира иа *аи) уа Гургуавга 
ввд Нита тгн си

■ н*« 
мвияива—
ш

вавивииив—ВСутринта събудилите се 
прислужници виждат че цен 
ния пакет липсва, донасят на 
полицията, която взема мерки 
и от разпитите на населението 
узнава, че стражарът М. Стой
ков се е движил по пъти за 
с. Осман Старозагорско. Из 
праша се поднре му потеря, 
Иоято го застнга. гой хуква 
да бега през угарите, но би
ва повален мъртав. В него са 
намерени около 100 хиляди 
лева които изглежда му са 
дадени като възнаграждение 
за извършената кражба ох

ОБЯВЛЕНИЯ
за Софийските ■«спи
ци и за „Варненска Не
ща" се приемат в ве
стникарската аг 
до бмрарвв „Батак*.

готвели да

Сжобщават от
Заввчера на 15 т

Хасково: 
м към по

лунощ когато един голем вър
зоп с банкноти бил 
подвижното т. пощенско писа
лище на трена на тара Раков

снет от
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В5ЯРН6МСК7Я в *» домостроктам, джр-ВАЖНОП0ЩЯ! во Делии и складом
строителни

Пустиах а работа «дшсиа за Смчвия иа ввяярв ■ вадят 
ламба иа »:раг«. криорцв ■ др, нахадяща са аад Ара»
на да. Приеиат сс за овчеме да 14 с а. дабедени. иа
двойно г.с ьаги-о ■ гмадмио иа рак* са ад ща а иа 
ддраол' 4Ци се г.равя с с-ълид да раДатаг а иа та.

I Серия Днес за пасдадам мг I! ТМН1.1Л ЕЖЕДНЕВЕН Ш0РПШШ1 ВЕСТНИК ?щци ида I И
БОРБА ЗА МИЛИОНИОИ

1'Л1С?4ДСЛИ 1И> I дсв. Н4
I ао 16" ля, » м ■ с и 

Л)В*

ГЩ |>Ч1._________ • -а «лял гг.
ю <гая 1*Ю лея*. *а 3 м>с«гиа *■

и.
■ 91 в т.агжр Рамков. 1-1

БЛАГОДАРНОСТ » от руско гледище договора едва ли е по- | Е»1*. 
леаеи, пред вид иа това. че Русиа се чуч<- КПИАЯТЯ ■ ГрНПЯ
дае от пари, а парите са единственото не- 1ЧгШв1В I къ1р>
що, иоето Германии ие може да и достави

БУКУРЕЩ 1Н април. Между генерал Враигел 
и Ьра1ияиу е бил подписан фориалеи дшонор, 
койго сдиъръд следните клаузи: I) Враи1ел приз
нава присжс 1ИНСМИСЮ на Ьесарабин кан Роиъиия.
2) о:к>л:а о. щетите нанесени на Русин. 3-о саз 
ва се от компенсацииге да муниции 1е иа сарого 
руско праните 1Сгво, които са били заграбени 01 
Ромънин и борбла м срешу болшевиците, 4) в 
замена на гота Ромжния сс .заддлжава да помага 
на Врлнгела, да пренасяне иа муниции, да и «пра
щане лекарски на врателони;е войски и да оси
гуряване иа военни бади да врангелистите. В слу 
чай на радногласие по тълкуването на договора 
днеге орани ще приемат арбитража иа сръбския 
крал.

ОмейСтпо Пето Енчеви поднася своите кскре- 
ии благодарности на всички които изказаха пис
мено или устно съболезнованията си по случай 
иа сполетелата ги тежка загуба, какю и на ония 
колеги, с г.рнсъгствкето си придружиха скръбна 
та церемония на 17 тото.

- Най ппелезяите ежобокеяяв
\ог Генуа ямиогг едва гоЙСКа

дипломат вчеейа яобеда яв во-
бедемате. НместяеТо м <•I 1- !
ЧПЛАСТ" ЯВС]

ски договор, дв «
мо с* гру дничесгяо между ре*-

Група варненски граждани мз- 
наяаме своята благодарност на из- 
вее тиня в града ни кржчмар

щдщдяе обеШтеввеГт
к шдо клто п-лищг—яж уа»ре

а мад дмпломлшмт . яв свц.
ииего.

Бедняла делегациите яв го- 
лемото в малко сап 
се свикалг иа а 
дш1, да да вдсиат 
срему един гакда .бевчестяя* 
сжюз. как то бил иареШя теб 
от ая лмйска сграиа. Впрочем 
думата .6*«честен* вероятно в 
отправена по адрес ва бедим 
вика.е, дащого те 
ио като водеха црвгоооря с 
Англия да въд< 
кормел ви сиошеяая са бввя 
вече прмеля юомтв СЯ Гвр- 
мамца пред

РЯДКО КДПБУРОВ ©а
от логото чупеното вино ни видово [Б] 

по светлите праздници и от бла- [Ъ] 
годармост отлрлнямо нашите лозд- [5] 

и му пожелаваме напреджи.
ОТ ГРУПАТА. @ ПАРИЖ,'18 април. Сжобщават от Генуа: 

г. Барту е разменил с Поаикаре мнението 
си вжрку положението и вероятно шефа 
на фреисната легация ще ежобщи иа СЖЮ1- 
инте делегати и иа теви иа малчото сжгпа- 
шение официално гледището иа фраицув- 
мото правителство. Логично е да се мисли, 
че Франция, които е дошла • Генуа с же
ланието да помогне аа успеха иа конфе
ренции та ие ще исиа да откаже ежтруд- 
иичестаото си, ба> да се опита предвари
телно да работи и лоиататжк. Требва-о би 
обаче положението ежададеио с подписва
нето на гермаио-русиин договор да бжда

-ай: иа

3» 1 I

0

Важно за търговци и руски бежанци!\
яв

ПАРАХОДА „АНАСТАСИЯ“ : лмуяв клту .бняяя*
Народят*.

МЖЧСМЯ В 1'усмв в г 
тжрсяг вдтал ОГ

• яв*

Пристига от С У Л И Н А на 21 април и веднага изменено, напр. чрез аиут 
този договор в сжгласие с даете страни. 
Ано Фрамиия илоисма от сжюзнмците см да 
се приежедиият ижм нея, за да иска унии 
щожението иа до овора, тоа * ие би значи
ло друго освен, че се ззетжпяа за защита 
иа версайлскмя договор.

•адуммо пг.лоагяме. •заминава на 25 април от Варна САКО

ГВ 7ЛВСКАДА в ТЛАСКАТ ЛИ, 
МТ*> ВИ ВАТ»

От том
в I е*у* ме се 
моли- би аз вече 
в Еврояв.

м V

стоеи, пасажери I - III власа, монети, 
нисша, парични преводи и др. 

Сирения и поржчни при кантора И. Н Кон
стантни ядис. от 9—12 и от 3 -6 часа (срещу 
94- Балмаявсвсата Банка).

ЛОНДОН, 18 април. Според офицвя! ге
те сведение, дадени ие делегатитеI ге-
иуезмета конференция джпгжт не Русиа 
спрямо Аигпия иа 1 януарми 1917 г. е вжз- 
лизал ма 630 мил. 200 хиляди лири стер
линги На сжщата дата Русия е джлжзла 
иа Франция 8 милиарда и 980 мил. фраияа.ПОЛОЖЕНИЕТО. е МА

»Ж ВКАМСВ1

от кит магия
В ПАрвая 

асклт Чрез 
ревгярвг, мо 
твърде слабя ишото 
победвгеда веждаха беастржям 
в вобедеямте.

Може 6н това «е 
гд вя ВеЗЧАКВЖВ край м 
феремшгага мо то меяот

сто. воеве;

рафим я телефонни ежобрлеиия) те неПАРИЖ, 18 април. Сжобщават от Лон
дон: вчера в Дублии е бил извжршеи атен
тат срещу г. Колиис. Стрелаио е 8 пжтм 
срещу иего, но тема убити. В Дублии ца
рува паника.

БЕРЛИН, 18 април. Коментирайки сключ
ването иа гермамо-руската конвенция ле- 
чатжт изказва надеждата, че скоро ще по
следва споразумение между сжгпашеимето 
и Русиа.

ЦАРИГРАД, 19 април. Сжобщават че 
м-ра иа иа родна та просвета е затворил ца
риградския университет временно от 12 ▼. м. 
поради иелосещаваме лекциите ма студен
тите през последните дим.

/Студентите ие желаели да слушат лек
циите, защото не се изпжлимло искането 
им, да се отстрана т иемолмо професори, 
които ие сжчувствуяали иа кемалмегиимото 
движение.

(Т«

СОФИИ, 19 април. Дирекцията иа тру-
т е решмла вече оиомчател- 

трудовачки в София и Тжоиово 
да си отбият заджлжи-

трудова поемиост иа 1 май т. год.
по това са приажр- 

и разпределението им иа ра- йй

яо вдм
ржзбяржттжетво в Квролв Пв 
как вя пж гвии’ По вдтмквга 
яж фжлятж на дцсггвшявта

СОФИЯ 19 зяр. Между ярзвитедственн- 
е среди туй се говори усилено, не кама 

ще бате свикана ч началото на м. май, 
М се заииме с искането по репарациите,

ямпгрвмвстячяж яолвтяк*. яо

ог фрвшумвта ргяоамквв
ЛОНДОН, 18-и Април. Дипломатическия 

иа в. Дейлм Телеграф е иа 
чрез сключване иа до-

Лрвтсгяб иежжу народял а
по пжтя яж тпиото ежиобя-

Г< реките.
Сжбмтявга се рас сжпвтсиото правителство ще за- 

то сжщвствующо в Фраи-
я в

пол1ж вя нажкате народя
■ в другите държави ижм една руско те трхгяет 

вжтПАРИЖ, 18 април. Съобщават от Гвиуа: 
Германо-руския договор ежджржа 8 чивия, 
лжрвия от които опред 
които се уравивват яж просите 
щи от положението ив война между Гвр-

Д-р Ратемау. добавв ко- 
с тази си необ- Кряжата и Гсяув е ро!

КрА‘1 ЯВ 
между народете.

1Т, е
мждрата и тжика поли- 01

одв-целвща да ив се позао- 
да се компрометира без-П

мания и Русия. Двете страни се отказваткато еждружпица па Русив. В.
взаимно от изплащането иа 
ходи и от загубите произходещи от пойната.

едуяияте ва една видна
в Г< воато в па



1М1Ш41 *ж
▼4

яв е 
девер «рчягвя

•МЦдт
М1т

». «I • м
Сеф*
23 того в гр К

I ‘Ив

мюи ог сашмя град
Машите

«е ммп • Ц|РП** <а ■т
П|»и |ЦАРИГРАД, 18 Апр«л.

па Руси* Рв-чв Ч>
«гт те- т*М«« I<л. »» *■манто та га

ю ма по-
о пм»

ТШ петнили и
•О ЗреЛ>СГЯМЯ и МАГ

>4ае«15

•* ч*«то писка \
|. иг? бжмт • V 1ГТЯРИЖ 18 апр Сжобщават от Ьепфост: 

■чера гореуа в града 15 мания

ГЖРИЖ 18 април. Сжобщават от В >шииг 
тон: Два аероплана, конто представлявам 
едно сражение в вжздура се сбпжскара И 
повредени паднала на вемята

Ита убити 4 души.

ПЛРМЖ 18 април. Сжобщават от Генуа: 
Запитан миналата нощ от един кореспондент 
71 Жорж е отреижл категорично, че фран- 
цузката делегация ще напусне Генуа. Той 
добавил, че поведението на сжяяницнте не 
е определено окончателно, че днес прего 
верите по между им лроджлжаввт и че той 
м сега гледа оптимистично на работите.

С
ОТ »ТТО ОШМчт

яргдАа»чдм<ив 
ш земеделски яуждм се ос», 
бождават ОТ МВОСН Мвго
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» се
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«•ико са 
а* троен Кооаг а 
отдеаят пом тооа 

« думм ро» 
и Вход саободс*

I ги с мрат

1- ИЕТР ЕК ЧЕ
Аротия йчмирвфиМАм «елптв

К»дп иа Уч *>ияД 1йоо годни* ■ гр Тулча. яодучм об 
разумите: . ска Няаолаевсиатк Гмшм«. 1>смя елп смарш 

го ма които е учмтелствуавл аекасяо годим н гр Шу 
и гжмидга «ти ма робството. Чаен ма Цемтржт «мм Ре- 

•олкмлкмее* Комитет ■ Ьукурещ. том е усягл да орг митра 
* Шуми. даеди ■ с Во-нщ пдрми ЙПОСТОЛПСМ 
Ваподидреми от туремте маси джама Щ младежи Водоа и 

бнит преследвани. аштии мгачрпм ■ Шуиемсяия 
игмор м от ту* МО» с други десетина ши д еж и отведени 
■ Ру гмеимя ми МИ 
ДГн огд

решимо м
яа мета ш Варна да очнмг 
да застрояват, сягдасво зааи

|га нужда

«
1. С1

м «а
гдето пролежам близо глимаа. Кдмж 

ам сг иа дината младежи да яредрядл«окат ма*
«оеп> ги е с а провиж и .V при раи,дкага мм и> гра 

адего
илмаио сключим Ж"ин

Са«м. I. 1011 ~оп Гяиуя: да м ог ; ма прие т се в гоау-що арметиг-
____ прияекм одрал ад. мин »аат 1умана и се огираажгкжн

оуауреш Ту* всеиело младия Книга се предай да работа и 
подюгииме п >маага м .. кобождеяяе иа оггчествотт, 
с лругитг апостоли ог Централния Революционен Комитет — 
(.гамбояоя Видов. Оммпя* Паяоа. Йонен Ватов м «р

Пря обиаямме яоДиага между СжрЛмя и Турция I! Ен-
___Р ^ Бжлгарвяия Доброволчески Баталком се

прАСАгдишм иам и (рида иа срАбскмя генерал 
която е дейстеувдл црМ Зайчар Дели град (Алексинац) м до.

Мо каси срещаме неуморимия младеж в Н)*пж Руска 
гдето проджлкаи да работя м САбирамего опгаам «мгмяето 
и яаяраямяето ма бАдгдрсяяте чеги ь псаробема Ьжлгарма.

обеаямнг иа Освободителната нейна н 187Ь 1 Енчев 
ОА1 С_РУДИ» •Ойсям. иго пргаодчня при ^
»«вл Цкмермам. корпуса иа когото е демствуил 

1*усе, Варна. Шумен Енчев койт. 
тоя край и притежавал богат 

шоешен характер е спомогнат

пнеекм действия Гой личи. е взел участие в важни соаже 
якя И *а отличие е бял игрален с руския кржег за хрвброст
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е познавал от-
т па* Идетаагалета*го при чер* 

|тв са. Мях ода — тук -
ДЯЧЖ.1 иатермал и 

ого да сгратегмчеогмте я так-
от

%
годараост кжм 
ежеяорашя « храма за горг 
тия прием и свещенняците •

ижрковея хор 1

« ••вптв щапго ща «е

Г.
вввлпиаи продтптцнаето .„.'***' « работя м дамга по ежедмнеимето

пжрвом е работел в [ уберматорегвото
Ш*Ят- *я™ "°лларектор а Финансовата Дирекция

се предай ма байкова дейчос 
варна, гдето повече

Ог за щедритев Сяо
но слунвй Светлото Хряго*0. подткаашк гермчо- 

оплгжтуав- Вжакресеяне Оиггжт за

И кариера в Русе, а после в
____ .. от 30 гадями е служил иато Директор

_ Ря-аяарсмата 14ароди Ьачка и иа Креднтш Венка гдето
труже^к*1 С*°^ *М*ОГ адго яастеи. скромен м предан

ЯК. фт «Вил отговорил, «ас маД-гимиата 
чметвяцам 5м вата неща ори аелмгдеиските 

щеиш е уваам о уок* ‘ 
рддосто

•див ПО*

ма____ ?ук д*ва,4р и^то на долната телеграма, мдпрате-
и^"^"ств'’ °т г-ма М»ра м Народ Просвещеине

м цР*“- Енчеви .Вечна памет ма покойния
Иетр Енчев, който беше досега

™,ГС &Лнсп усцлш" р“*010 “в*отч«ч“ “
6^и" " *"°гто*и яя «ободягя ш Отечкь 

пг...» геи, н. тия борим, «• ттанатя сямо-
ПМ» 1.ЛМСТ " И“ г'х""’' "мяям С м*яя*«< прм«*р. Бяигя- 
Г*,.^ “ббо-ита см м юипмм стсм в бела мс гувм 

Г*11 ” ^ Ив яяаямт спгвям м мев ям. Покяом пред 
» * мя мдеяяммя борси и смовавягя мя Бкягярия*.

М-р мя ц«р Просмяшпик: СТ. ОМАРЧЕВСКИ.

6БРЛИП 18 април. Германското_______ прави
чиимо « внесло на О април на комисията 
пи ЦЖЧрмим* ч^тяи 16 милиона зл. марии

о мя II. яс» 
мяшВеликден в 

аеч. една ; 
течи; в
3 кд. в

спомен от е, елола

се вамврат 2!от Р«нм:

Р*М в е уч. г|

.Цяр Вмрмс"
уя. .Гурпяямт“ I* 9 от

Ршапгге в „Бдрв. шщв' шетгаг дела м. да ся в полут
и.



Варна, 21 април 1922 гмд.

I вирценекяпоща
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г>| М ГИ1 гоамяа 1%' >ш
100 МП. «а 3 «гсеш ч. -см

ЦЕНА 1 ПЕЕ ..-|1 >
ЕФТЕНИЯ! АГНЕШКО ПЕСА
по 29 и 30 пя. •е вогат да см доста .•зггягс?чВСТВОио «АСО ОТ ■« | Сма^а
сдреми* м>1мм ма Ц#А 4. 
агиошпо ипсо I яо яячрсгво 30 лввв,
" О 9 щ ч о ■ « с о
тов» цола само • « моагмо *оо(

00 I 3

В Г|

Н-»о я—Фствв к —0090 качество 38 • завидяс*отЦОмм

ВАРНЕНСКАТА ШГ.-ИШР. ш »*•.
яоФ*вири опитен шстр с

ре с лжрж явното чето волства и 
та отчетиоста и предприетия**. Пвст*п 
га Заплата и побзнжчно вжз 
2000 лева иесечно

И
А» (’иг: 4 ял I да вдвврдтгяс» 1в»= •и I «■ и лумям 6 ■есавв

9б-1*>

ПОЛОЖЕНИЕТО, &ялш*1з
Г-иа Ваня бн. Буюклнвва > чеввцвте от м| 

мъжка
I

(Телеграфни и те—фояия иафЛщаика)И

Г-н Борис Л. Пиперов
ще се венчеят че 23 IV. 1922 г в църквата 
„Св. Петке' гр. Верна, 3 чеса след пладне 
Поздравления1 а те се приемат в църквата 

Мастовшвто

СъФИЯ 20 април. Реяараииониата комисия 
разпространи чрез дирекцията на печата елио обяс
нение по последните и предложения Ма пжрво 
место изтъква че сумата 2 милиарда и 250 мил 
златни е опрепелена като се е държало сметка за 
дългът на България кжм I ермания и Австрия, 
правата зя получаване на които джлгове са пре
хвърлени на съюзните сдружени сили, тъй че ре- 
парациоината сума дължима от България пред
ставлява ,, точно тжргомсио имлащаие иа 
дайствитапио предадени стоим.“

Като аош »а н София комисията поискала 44 
милиона лева *латии и българското правителство 
поискало отсрочка Дало се е веднага отсрочка за 
една безлихвена година. След проучваните. конто 
е направила комисията е издействувала от Парти- 
мата комисия шок* платежа, който треба аа са 
плати иа 1 кмий 1924 г аа се намали иа 40 мил. 
зл. ла. Само 10 милиона от конте за бюджета 
1922 23 гоа

После комисията обяснява; .кимненате биде 
принудена де изиска и «веч Iни гаранции за точното 
приемане ма иоито до 26 май т I тя пол 1М 
облекчението, иа което се тя съгласи. Тия геран 
ции се отнасят тлавип до банкнотното обръ 
и ло контролят. върху иекои приходни източни
ци Тия мерки са чисто и просто прилагана иа 
Пйойския договор.

Тая година комисията ще събере от контро
лираните приходи само 10 ммлиома зл. лева.

Комисията уяснява още. че с десегех милиона 
не ше се намалява репаряциоиния дълг. а една го 
лема част от тех. ако ие и нелатя сума ше се у- 
нотреби за други джлгове по договора, напр раз
носки по окупационната армия, по комисията и пр

СОФИЯ, 20 април. Ив 
и • о

култура — характер* ште «ара-
ВВ. ОСТ1•!

отделните покани тогааашттж епоха.
Истораята » тия дърааи е

следвате, обай м 
се. че предв векове

102 -1—2 с Павел-баня. 
К«ммяяш10

ром, м кхЛп> е ■острмя Ма.
спирт, с бт.Х.И. Миг**, VI*. Соми1 де 9а Ма)ое- 

<1е Ли (от) де
1

и че тук. ката 
владеем, сж 
точеяве водвтелкте 
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4 4 I, п

|1е «1 ргМА 1еиг 
I Гмаа1оп 4е 1а тог! и

ч хегемоанвта — между дм
ироРг имтк 4миМ, II 1миг ргю д« сгоС 

1а ррмаюп 4'аНа1гм >ягд1еяаМ кврвввв #1 
МПНЯИ|

Р»И>

ом

луостров.
Ту».
•мв е

.•0 0-1еШге, •а II !•• аииге фГН
'««У•е ммпмеЯг рг4с!еих 4е се

г нI* ФО аягН 1922. Ч*_| 1 тяв веимота т> вм 
ви*, кмете оа«н 

г. 14 то до
»
«ошязкртш I меки бежанци!

НИЗШ
'И

сруееяи —
В ТОП |^*Ч(

•Ма »Г
водела

Църкви от тях» Щ)Ч1р
св слеаяяге: .Христос* омюкт.нАстда«" стпие. туй

-
Пристига от 0 Д Е С А иа 21 април и чето острят. Тт

димим и И трил от Варно ма III Чест от тт
. с иой-

▼о промива* мра 24 часова обща стаява -Ся Тодор* е
делове — явпввв

11 — III мяаса, колети, 1 «ай м лоаумга ма тази ста • щ «Ф »•>»
смия праадммм.

Аио обидата сгачаа се прошимра, то 
та ще бад. пжраа аа рода см а

**••• ■чии прм кантора И. Н Кои- 
9—19 мат 3—9 часа (срещу

г-г
тули Смямп ат д. * X

>■1 — би
•а. Пола 4 е
иам<маге банка). мото работническо движения. е

ГЕНУА, 19 април. Бжлгарената далата- 
цмя а предала един мемоар, които мат жи
ва затрудненото финансово положение ма 
Бжлгария и необходимоста от отлагаме ма 
реларацмо
Вжлгария да прм ложи лондонск. решение

благодари иа асинии 
които посетиха и си 
набавиха от Ма 13

Г: Цариветя е три-яете

те иалмеамаиия, аа да аожя
ие па развонил* е 
ш сляна иервкааец. от името 
на народят Музей > Софт.

.Са. Пярястт* — 1Й1Й г. 
В га« аъркая се 
плоча с надвие а датд— IТ44 Г.

,Са. Иван* с декораитя

КШАЦИ И ТОРТИ ГЕНУА, Сжобщаяат от Нерви: м-р пред- 
г. Ал. Стамболийсмите и м-ра иа

1ММ седете
фииомсинте г. Тор лаков имаха вчера рат- 
говор с г-д» Факта, П. Жорж. Сжр Роберт 
Хорч, Шанцер, Банки, Снгмумд, Гунарие. 
Ветлеи, Хаиши, Нимчич и сенатора Луцати

по случай светлите
103пр

ЗИ ВСИЧКИ СЕЗОНИ! — с сводесто кум. Тук ев
ПАРИЖ, 19 априп. Според ежобщемиа 

получени от Авгаиистаи, болшевиките са 
етапи енергични мерни против Еивер ш 
като са таели всички стратепвчесим точки а 
бухарската допииа.

ПАРИЖ, 19 априп. Сжобщават от Мами
ла : един пожар унищожи 200 минци. Има 
много хиляди души ранени.

камара: кортттевв кааттелт.хрпмои и инижхри, имаме главно предста
вителство »а цяла Бжлгария

поставени и бяха.
. Потта Мвтрояодт “ 

тук е пренесен*
Александър, аодярет ат 
говвя чнчо. В 1490 г. я чля

тИяС1МЦИВЛВН СКЛЯД от дупожестмни РЕЛЕФИ и СТЛТУИ 
1 КЯШИ И «Яряпяйски видни личности, релефи от 
роняйсви картини, вази. черепчета и пр. и пр ( разкошни 
«тим оипщвции: имитации стар бвкжр, злато, сребро, чугун
друм

тнамеиити

поправена тн църк*.
.Ся. Всехържктел'

корянтеяи стял, с обрхя и
томм. Склада е ангажирал специален

— ехлугттор ЗЯ' постовимо нови работи Изработка
изтжн-

М

•ста и изащма. задоволяваща най-претеициозмитг и
Итяйге явастрм срещу наложен платеж ЛОНДОН, 19 април. В-к „Дейлм Хроми- *и ще

упярктя! Прмямат « поръчки но едро и дребно Препо- 
м учебмм заветния, читалища, библиоте

ка ИВ. ВАЗОВ, изработен по последния 
тристигвт релефи на разните 
С почит: Ст. Дамчев.

цятрялна книжарница .Нова Епоха Шумен.

тел). Тоя образ ваобрямя *кжп“ пише: ивяястмято м скиюямия ма
договора дойда като пжлма ма пана да аа стевяга е]

Определеяя ом Му*яй ,Сврелефа
В скоро врече ни п

и театри 
Р“—

538?
л. Жорж е поиедеаиии и го рахгиеви емл-

АрвВ!но. Аио Русия и Германия бяха постигнат, 
адио спора хуманна и го беха предложния 
иа конференцията яа удобреиие проми да

. Старятя- Матрояоят ‘ 
опекдвя.



.ЗДРиенскАгккцл“Стр. ж.
общност на интересите между Германия и 
сжветска Русия при а а щит а иа териториал
ните граници с Полша. С други думи приба
вения документ е ядио слл разум 
взаимна военна помощ я случа# иа полско 
нападение.

БУДА-ПЕЩА. 19 Април. Премиера граф 
Бетлен се заержща в Четажртжк от Геиуа 
в Буда-пеща. На конференцията ще се за
мества от м-р а на вж хижите работи граф 
Балфи.

ХРОНИКА1, вредата би бяла неаначител- 
иомфереицията внезапно

го
щ Д» (§ пост
пред свжршеи факт е грешка от параа

и справедливо се смета, че този 
акт О една нелоялност както ижм цеи- 
траливта иден за европейско единства, тжй 
и кжм резолюцията в Кан.

за
Дм кмафсраам се устрой

ват • сал ом „Църковен дом“ 
жяес. петък. и утре са бота. в 
б1'* часа вечерта, 
тема.
Прашили «а изкуството. Вто
риа — кризата в йвафшт 
ката култура говори писател* 
Людмил Стоя НОИ. Вход 3 ДВ 
за учащите се 2 ли.

Мокаммг се всички особено 
иктелегемщага. да посетят тя* 
тварД* интерес» ■ навремен
ни комферанса

1Д« раепгиет • града
на *т Англма сдаанате останка 
на баашиа »-р Ал. Люжсхааоа.

г.лряиа аа
Исаустмт* а аянанааБУКУРЕЩ, 19 Април. Украинското лра- 

амнистия иа Укрзйи-вагтеистяо е дало пж1 
ските граждани, воито са уиаствували в 
воините експедиции против Русия. Куролат- 
кин, Махио. Петлаора, Враигел, Кутеиоа, 
Саяаяаоя и Тютюнни са обявени нзвжн аа-

ПАРИЖ, 19 Април. Сжобщават от Гоиуа: 
интервюиран г. Кр. Раковски заявил, чя ни
какви преговори ие са запониати между 
Париж и Москва.

ЦАРИГРАД. 19 април. Сжобщават от 
Атина: Гжрции, Сжрбия и Ромжииа ще про
тестират против отстрочването на бжпгар- 
ските репарации даже и ако Бжлгариа 
приеме коитролата иа сжюзииците.

БЕРЛИН, 19 април. Двама арменци зас
треляха в една улица от западните кварта
ли иа града бившия трапезуидсни Губерна
тор Б. ха-едн Сахир Убийството има лоли- 
тичесии характер.

ПАРИЖ. 19 април. Кореспондентите в 
Геиуа предстаялняат Л. Жоржа много ядо
сай я доказват, не е поканил а Генуа асич- 
ки народи, за да лрисжтстауаат иа женит
бата между Германия и Русия. Итапкяици- 
тя са разочаровани и предвиждат неуспех 
ие конференцията, иа която Италия бе за- 
щитиица по вина иа Русия.

Италиянсккя делегат заявел сутринта: 
Гврнвяп рутил акт торпилира конферен
цията. Изглежда че асеко разискване про
блемите организирани зад кулисите са поч- 
тимеяжзможнк, почти смешни.

Осяси крайните и г» рманофилски в-ци 
я Рим, воито се мжчат да омаловажават 
важността иа гяриаио-русиото споразуме
ния, итаяияиския печат се полазва изнена
дам и вжзму тен обвинява Германия в без-

Засее*мето не пронетияцзге.
благодарете на добрата 
га се изажршпа най уендено. 
Сега се сей царевицата н фа
сула. Сжстоннаето на закннте
постна н ранните пролетян та-

е отлично Схиавстауалг 
венчия гаранцна и една от-ТЖРСИ СЕ ДЕЛОЕОДИТЕЛ лична реколта

за канцеларията на Варненското Запасно Подофицерско Бла 
огвсрителни Д во .ДРУГАРСКИ СЛЮЗ • с месечно възнаграж

дение. прел почитателно измежду членовете на д-то, но ако 
такъв не се окаже измежду последните, ще бъде прието н 
назначено вънкашно лице. Заявления;! ведно с документите 
ще се предават лично на Председателя на д-вото г Христо 
М Цанев в Горската Банка и ю най късно до 25 нключмгелно. 
________________________ 95 -1-3

Пуястигаадя са от Ваем 
тряма професора — експерта
«окго да проучяот о е* ароя.

РИМ, 18 април. В Геиуа петте велики 
с малкото сжглаше- 

иие я Полша по лредложеиие иа Л. Жорж
чсскатд неятрало Варна

От ди дан а Софаа ааст
дават четири конгреса: съюза 
нв българските земеделски ко
операции. синдикалната мит-
трала и зем съюз, съюза ии 
съдиите и той иа агрономите.

Конгреса иа съдиите се от
кри вчера сутринта 1* часа $ 
речи от г. Б. Вазов, г. Згу- 
рев и пржф Купом.

Називчвна • к
министерството иа тжргоииита 
промишленосга и труда, под 
председателството на ииспек- 
тора на труда, които се за
нима с прилагам закона за 
вощтная женски труд в гштей- 
тгге и др заведения В града 
ни. заседааа днес.

решеха да прмемат, ч« Германия, сключи
ла отделна спогодба с Русия, ие желае да 
участвува в комисията иааиачеиа аа руските 
работи. Германия обаме ще бжде свобод
на да участвува в другите комисии.

Юридическите експерти решиха, че рус-

4 8 Жаидармерийски ескадрои

ОБЯВЛЕНИЕ № 296
гр. Варна. 20 IV. 1922 год.

мо-гермаиския договор е нарушение иа ре-
Каниеларията иа 4 8 жаидармерийски ескадрон 

в гр Варна, обявява иа интерес^уошите се. че не 
З-й Май т. г в помещението на Варненския Окрж- 
жен Финансов Началник ще

а а Кай, но ие ежетааляви тех-
иа версалския договор. 

Аотвжрдяаа се, че автора иа протесг-
теиа до Германия е Лоид ОТсе произведе тжрг с 

явно малонадааване за доставката на следните фу
ражни припаси з^ храна на конете:

1) 15000 килограма фий
2) 15000
3) 8000
Приблизителна стойност 

лиза на около 120.000 лева
Залог

пата мота
Жорж. Нотата • подписана от Франция, 
Англия, Япония, Белгия, Италия, Чехослаяия.

ПАРИЖ, 18 април. Сжобщават от Геиуа: 
Сжювииците и представителите иа малкото

ечимик.
слама или плява.

на предприятието въз-гласуаали и вржчили иа г. Вирт 
революция, а която сметат че сключ

ването иа гермаио-руския договор в време 
то иа конференция та е нарушение 

иа германските задължения след деклара
цията иа Вирт а конференцията. Р ехо лю

та споменава, че сжюамиците покайвай- 
, са й

за правоучастие в търга се иска 5*. от 
стойноста на предприятието

Оферирането може аа стане на иело за всички 
артикули или по отделно

Описанията и образците могат да се преглеж 
пат в канцеларията на ескадрона всеки присъст 
вен ден.

; ^
БОРСА

КАМЬИО сключели здмии
Со+иа, .Ю Април 1Ю2 го#-ни г дали вжзможиост на ло

ялно сжтрудннчестяо, но Германия отгояо- 
иа това с един акт унищожаващ вза

имното доверие, освен това сжюзииците 
считат, чя договора ежетаапява фактическо 
ианжрияваие ма иввестии принципи, легнали 
в основата иа конференцията. При тези ус
ловия сжюзииците считат, че ще бжде ии- 
то право, нито справедливо Германия да 
участвува в разглеждане клаузите между

Шатй 2775-жг.Лондон
Париж
Италия
Цариград
Ромъния
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеща
Белгия
Югославия

Ню
Изплашанието стойноста 

не веднага с платежна заповед
932-

1327-
772—

628- 
132»— 
770 - 

98 20 
105190

на доставката ще ста- 
по предварително 

проверени документи от счетоводството на 4-й пе
хотен полк. 98 ЗС

108 —
Разноските по обнародване настоящето 

сметка на доставчика
Ю1 — 1 — 1

4870 48.90съ за
284 - 28-

190188пишат и ш ща кат ‘'С
188

II Варненски Сждсбеи Пристав.ПАРИЖ, 19 април. Сжобщават от Оле
ли: аодиделя ма полската партия а Глайвнц, 
който я сжщяаременио технически 
имк при сжюзниците, е бил убит от иепоз- 
иато лица. Града е обя

----- Г"
Хрусаиоа »а повеи.
Апаша Хрусаиоа. който бе

ше пререзал веригите еи и 
избен от ръцете не стражар*, 
който го конвоираше прели 
неколко месеци от 
затвора в Барна е бнл преди 
неколко дни заловен в Ромъ
ния Там той се е казвал ае Сте
фан Хрусаиоа. а Алекс. Хру- 
саиов. Вън от 
тъпления той се обвиняп и 
като нападател и обирач ма 
бижутера русин в града ни 
преди около месец.

и=
самото място — магазин

сжвет-

вен в воен. положение.

ЛОНДОН, 19 Април. В. Дейли Телеграф 
предава важни изявления, в които казва, 
чя договора има много по-голамо значение 
отколкото може да се заключи ло текста. 
Вестииижт се научава, че кжм клаузите, ко
нто са ежобщени на конференцията и кои
то сж вече известни е прибавен един до- 
пжлнителеи документ, който кога то бжде 
подписан ще има характер на пжлна воен
на конвенция. Нейната цел е да установи

г ■ 9 часа пред обед в Варна на 
... .Маичесгер-, Ц участък, ше про-
да.*» «сдаат* «от, а. дджжаак. Хрнсг0 д. Пнтеа. аченао .

1) дъсчен рафт на дължина 
2 метра, с 26 преградки за 1000 
с 9 преградки, на дължина 2' 
лв • 3) 1 тезгях (маса)
1 маса с чекмедже 
м 50 лв.. 6» 1 дъсчен 
жина за 200 лв

съда до

около 4 метра, височина 
2) 1 дъсчен рафт.

височина 2 мегра за 500 
на дължина 3 метра за 500 лв.. 4) 

за 500 лв . 5) 1 огледало 
сандък с орехова боа 1 м. дъл- 

лъсчен сандък с орехова боя 80 
^ >) I джамлък с 6 джама, ви 

метра за 500 лв.. 9) 85 парчета 
разни дървени прибори за 400 лв.

Наддаванието

I м
редицата прес-

с зелена боя

7) 1
С. м дължина за 150 *лв ,
сочина и широчина по 2.Аналеясис' — тук се на

мира една плоча премесена от 
„старата Митрополия “. Тая 
мриморна плоча е била над
гробен камък на Полеолог Кун 
такузина По заповедта на Сул-

& Красново преди неколко 
дни две малки деца, играейки 
сж около огнището, едното 
от тех пада и изгаря.

тана е бил обесен пред соб- 
ственната му къща След не 
говата смърт — 1441 г. Ме- 
семврия е подпаднала под друго 
владичество.

ше почне от
явят в г

и час да наддават, 
гр. Варна, 18 Април

оценките и заинтаресова- 
гореопределеното место, в опрените могат да се 

делений ден

1922 год.
II Сждебев Пристав; Д. X. ИВАНОВ.99 — 1 - 1
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Варя». 22 април 1922 гад. ЦЕНА 1 ЛЕВ ВроА

ДГНЕШКв НЕСв 12.ЕФТЕНИЯ!
гостивнвцнтв. «окалят* и частната дово-по 20 и 30 лк.

Чвстввио месо от ие Тиива I [щШ1 * Г»Р« Сиидвл иа след» 
гноения магазин иа 1Щ8| I. ШПвЩЩ иитв бавкоинур цмнг 
агнешко месо 1-во качество 3* лввв, Н-|М ннспо М н4)
ярешко ие с*о

вв могат т о» дос<тт ао качество 25 лева, II ро квяоство 20 
ратно ноемо - по нм 

100—2-3
сио ще бждат аввнгво- 
ОТ СкЪДЪРЖАТЖЛЯ.

тевк цени само зя к
иивки цаки

ШШЮШ ТЖРГ.-ИНДМСТ?. КАНШ-
дири опитен касиер-счетовадмтвл, запознат доб- ~ ,
ре с джржавното счетоводство и закона за бюдже
та отчетносга и предприятията Постжпване ведна
га Заплата и добзвжчно вжзнаграждение около 
2000 лева месечно

ЕЖШЕЕЕ1 пмтшш ВЕСТНИК йшш ШИП ь и.шик*®
Т»сяпат.итл 1 НО -1<м , 0

м б месеца 100 лева; и 3 иесеиабО ;.еаа ^ приет
I по 

в по 1 лев кя
лв. квалратен см. __
дума. 96-2-3

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОШДГ-игг ВЬня Ян. Буюклиева 
Г-н Борис Л. Пиперов

В ща- се аенчамт на 23. IV. 1922 г. в цжрквата 
Шш ,Св. Петка” гр. Варна. 3 часа след пладне.

Поздравленията ще се приемат в цжрквата 
< Настоящето заменя- отделните покани

с. Павел-баня, 
Камила шко.

(Телеграфни и телефонни см общения)

СОФИГ! 21 април. М-ра на вътр. Работи г-н 
'•р. Даскалов
^исти следните изявления:

—Нашите политически партии, противници на 
правителството не се задоволяват да се борят 
срещу правителството по начин позволен от за
коните и интересите на страната, а прибегват 
до съдействието на чижденците. Те се мъчат да 
свалят правителството и в заслепението си за
бравят своя дълг

Те не ще успеят в тази си цел. Изборите 
доказаха, че те са далече от народното дове
рие. Ако искат с чужденци да свалят правител
ството, то освен, че ще пострада България, но 
щб пострадат и самите те.

Никаква нужда не налага свикване на на
родното събрание на извънредна сесия. Ако 
обаче опозицията си представлява че има на* 
родното доверие, то землед. правителство е го* 
тоао веднага да разтури камарата, за да се про
изведат ноаи законодателни избори. Резултатите' 
от тех обаче, нека знае опозицията, ще бъдат 
не добри за тех. Последните избори доказаха, 
че ние можем да вземем 140 депут. мандати.

СОФИЯ, 21 април. Сжобщават от Цвре 
град: Турските власти ааткорика. 
гржцка поща, като 
пратки в английската поща.

_ м тжртовц 
те ■ Вария. Вараевс»
тжрговско иадустрмляа 
ра, съобразявайки се с 
ро взетото решение от 
тарнмте власти оре местят* 
общ ни*, съобщава до туиан»*

Ф
направи пред столичните журна

102—2—2

имте търговца следното:
км внесени

преди да бъдат ОСВобоа 
пуснат» » 
да бъдат по, 
гареи контрол мг страни

м
V отговор- юг поздравите отправени 
вгг яжицфойните ми клиеятя, най*
иярденпо им благодаря, като вина
ги ще се стремя да ги задоволявам 
я*й с писти и- натурални вина

С почит: БАЙ РАДКО
■ма, след туй нъ» бъдат ще-

Лкггм
противоречи ки

на общи нит а от
гледна точка.ШСЯ. СЕ ДЕЛОВОДИТЕЛ

[япелармятв на Варненското Запасно Подофицерско Бла
|ри—на,Д*в* .ДЯУГАЯвйИСЖЮЗ, с месечно вженагриж-

прм тукашната обоиви по еду-
чай светлите Храстова«ду членовете на м-то, но ако 

клл не сб окаже измежду последните, ще бжде прието и
. Заявленията веяио с доиумеятите

ницм са построевв ■ скачеш е
градската елентичеекгтаим мжашао п

ао*арсмвлг лайна на Председателя на д-вотв г. Христо 
ЯЩанев в Горската Банка и ю най кжено до 25 включително. 
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Г1М11

39 нова допжлиителвв
ЦММ.предадоха готояито-

За сжщото време ст
тен плмв

•1ММХПМ01Л БАШ ЦАРИГРАД, 20 април. Сжобщават от 
Поидон: в камарата иа общините далутата 
г. Оиоиор е разкритикувал решението им 
парижката конференция да се даде ие Тур
ция и Бжлгария обща граница а Тракия. 
Депутата г. Риц е отговорил и упрекнал ко

ма за■опи. Г-п Ьпит. а. 1ШШ1Г- кш иш). ниши.
Ьитр. СООМЯ, у*. Лага 2. — Кдои ВАРНА, уа. Цариградома 21 

ас и одаи* ат
М*МСА С-ОММЕЯС1А4.Б 1ТА1.1АПА
пят яитпг шмт - Рота ар пи п.пш

. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,

сформагоряр поял в маочмаг*
нов на VI. Примре
почистели IV, VII,. IX,, ХУ а 
XVI тромсформ

а »*

1легата см м дояермето му иж« Гжрциа,
като И1ТЯММЯЛ, че гжрцмте ся потомци ие 
Одисея, който см е служил с рчнн хитри
ни, за да постигне своята цел.

Г-н Риц цитирал и един стих от Омира, 
след което я камерата последвал общ смея*

41 е ле* ролери в 
аузкдающате се — боа 
т ре мерни инсталация Напреки, 
но е ревизии на 
свещите ни 2й домове в град* 
Ремонтирана е еяаотреовемвв* 
инсталакм в морската гравина,, 
тъй ката е нииио повреха.

За времето от 1 алрие до 
края н* ве. 
ницв-е «работена- 28;314>в» .
лоаата-чоса електрическа 
ги*, за добиването 
е изразходвано 12,49§ литри 
газйол.

1ЮЙОГМ|ВО| ■а Штаама|»аа а арамампая. града

Ш \штШ ИаИш ■
ашг

г» а- асачмм Д«Ф<
Ар

ЦАРИГРАД, 20 април. Гржцкия е-к „Еф- 
Т. Бапканмон“ ежобщава, че бжлгарската 
делегация в Генуа щела да иска излаз иа 
Бело-море при Порто-Лагос вместо Деде- 
Агач.

извъмашд вемнин вднмовк ОПЕРАЦИИ
аа аай-аааасаа у елови», мата I 4

‘«сирене и шкшшфше. иа полици н други тжрсоисии документи 
иащаняе и надаван* на чекове срешу Бжлгария и чужбина.
чмина> а теасграфалеежв преводи.
ладмЕ креипни пием!
»гоме .го кяатторми СМЕТКИ ПО с 
това по СПЕСТОВНИ КНИЖлИ с •’ 
шнолн* стоков* служба; документи, кредити, варинм.ни и др 
ми в лева и чужди валути.

*
Б. Р. Това ежобщеиие на гржцкия в-к 

тряба да се приеме с голема резерва.
поразуменне.

ЮШ,,1И. ЛИ ,3.1

ЦАРИГРАД. 20 април. Мустафа Кемал 
Паша заминал за фронта и подготвял офан
зивата, която наскоро кемалистнте ще пред
приемат срещу гжрците.

ЦАРИГРАД, 20 април. Сжобщават от 
Атина: Според последното гржцио комуим- 
ке едно кемалистко отделение от ЮОО ду
ши нападнало гржцките войски при Афиои 
Кара Хисар, завжраало се сражение, което 
траяло от сутринта до кжено през иоща.

1Щ]

п» IПоследни» «ряимот гру* 
ловапи т Оро» «озо 20*.II Иариемски Сждебен Пристав

- душа. са разпреж 
Една. част от те е 
прм ка1

ОБЯВЛЕНИЕ 1303
гр. Варна, 15 Април 1922 година.

I. хр^а — моцоква
I. троп» — л<та гра.1

^ допжлиеиив на обявлението ми № -193 от_17 февруа- 
&§■ г., публикувано в .Джржавния В-к* брой 7 от 10. IV. 
Ш обявявам, че продажбата на: кжща двуетажна в гр. Вар- 
ну уч. ул .Черни Вржх”, под М 11 14. ежетояща се: пжр 
втт от цм спя и салон и втория етаж от една стая 
'Щом, нворвмна от камжк. тухли и джрво. покрита с меа- 
^Бреашди, застроена ма около 32 кв. метра, в двора дам* 

керпич и джекн. застроено на около 15 кв. метра, с 
Ви керемиди, с дворово незастроено место около 305 кв.

пр*п ежеежиг ул. .Черни*Вржх”, Щерю Качев, Зойка 
^^а*-и Дишггр Кйосев. е почната на 11 април 1922 год 

ва до N май 1922 год. 5 часа след обед. с 
^наддаваме а 24 часа 5°/*
Горния имот е собствен на покойната Мария х. Димит- 
5Т Варна, продава се по протокол, опред. от П. ХИ. 1920 г 

Ояр. Сжд плфвовоначална цена 15,000 лева.
д* купят имота, могат да се явят всеки 

воз* дом и час в канцеларията ми, да преглеждат 
оа продажба** и лл наддаалт.

р«садиш а ул. .Каваасмв#.
Всяка група, в 

от горното разпределеше
ПАРИЖ, 20 април. Сжобщават от Генуа: 

Германския отговор ще има формата не 
един протест срещу нотата на сжюзчиците. 
Отговора ще обясни, ие Германия би допу
снала председателя на конференцията да 
говоря от името ие цепото ежбранме, или 
един подобен документ да бе изработен 

комисии, която ще пред 
всички джржави. Нотата оспорва иа 
та джржави вземащи участие а конферен
цията правото да налагат известни 
на която и да бияо делегация. Тя тежрди,

нмжршм месели ежотяма
вуюла работа.

През
отявления до яшл. к<

СОС-----иуждвю!
вжршеш анкет»-----591% ка
лшцни дела — 127, разгле
дани такива — 104,

23, прекратеев

про
от

ш ---
РН: 14. А|ела жнлаща и помещения — 104^ 

нкгммми, — 11», « рае > 
мосгваиии' — 16,

сжюзиицитв са заблудим» вшрхуча
II Съдебен Пристав: Д х. Иваиав.1



1
„ВАРНЕНСКА ПОЩА**Стр.*

значение н не сжздава едно положение 
общ саюз между Германия и Русия. Гер
мания била готова да иапраяи спогодбата 
де се сжгласува с решението иа ж
та конференция и щяла да иска ло _____
вероятност да се обясни пред подкомисията
ло руските работи. Предполага с?, _____
Барту ще се противопостави гермамската 
делегация да вземе участие в разискването 
иа подкомисията по руските работи.

иа

дете проектира чре! новото 
влаковете да 

ваведе 1 нашите железници 
броенето на часовете да (ст* 
ва от един до 24, както е на 
запад.

ТднцумАнд забива урежда 
иедеда след пладне в Юяаш 
кин салон танц. курс на учи 
тели Ав. Друмев

Взети са всички мерки за 
реда и дисциплината през вре 
ме па забавата

жа

иа г.

ПАРИЖ, 20ПАРИЖ, 20 април. Съобщават от Геиуа: 
Руския отговор иа мемоара иа сяюяпте 
експерти в Лондон налага подробно аагу- 
бите причинени чреа нападенията против 
съветското правителство. Отговора прявиа- 
ва джлговете от преди войната под реаер- 
ва иа правото иа Русия да получи репара- 
ци аа претжрлеиите аагуби.

Сжветсиата делегациа заявява, че Ру
сия е готова да заплати джлговете с усло
вие сжюзииците да и дадат отсрочка и 
дит, обаче отказват да обезпечат чуждей 
цяте имотите иа които са били сочна; 
рани.

буа да

БОРСА
клмьио сключени зделки

сцу. * А-- те ~
Швейцария 12600
Ню-Йорк
Лондон 
Париж .
Италия .
Цариград 
Роман и и 
Германия 
Прага 
Вмеиа

1

136-
610-

1270-
750-

6И--
1300
760— 

97 50 
103 —97 30

100- ПАРИЖ, 2047 50 48 20
ЦАРИГРАД, 20 Април. Сжобщават от 

Атина: в. Елеф. Тилос е доволен от това, 
че Кемал паша отхвжрлмл лредлож 
за примирие и мир. Това обстоятелство да
ва иа гжрцчя удобния случай за 
ваие Гржцките войски требва да потеглят 
след тоя отказ срещу кемалмстите чувству-

275- 276 50
180 1 82

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

1770 1790 !ТО

скота
вайки иа страната си и сжюзмата подкрепа.
Отказа иа кема листите да прие ват пред
ложението иа сжюзииците представлява 
пржв по рода си удобен момент за Гжрцвая 
да осжществи своите вжжде 
ваиия, чийто постигваиия се осигурява по 
иай-безспореи начин. В такжя случай бор
бата ще бжде в полза иа елимизма. 
ската ще излжлии до край сяон джлг, 
и правителството е призовано да 
сжщото.*

Сжббщаявт’от Прага:
ПрЛ време иа прдставление- 

то на едни протиаоболшевмш- 
кя фйлм, надсяовен . Провала- 
та‘. е 1Яяематографа .Репуб 

Г И Бран неизвестно лице 
хвлрмио едяя вонете бомба, 
която избухнела с страшна 
сила в станала прачвиа да се 
прекжсие представлението В 
театжра приелттвували, според 
.Народна Политика' и 14 
младежи комунисти, от които 
некой требва да е хялрлил 
бокбата.

ПАРИЖ, 20

ПАРИЖ, 20 април. Сжобщават от По»- 
дои; Според една телеграма от А тима. 
иа експлозия на военни материята е 
па в Битоля. Некопко стотни деца и 
ци са били затрупани под ра;

АТИНА 20

ДР»ти

ИЗ? ЦАРИГРАД, 20 април. В-к ..Неологос4* то му в този град
пише: от момента, когато ще се изпразни 
Смириа пред Гжрция ще се сложи ясио иа-
проса: или да живее в иелристалии борби
с двама силии врагове, е откжм
ток, другия от кжм север и да се мзт 
в кржвми и парични жертви,

благодари иа всички
които посетиха и си пжк да

остави всички свои бпеиове за еди частич
но обединение и да се вжрие 
те стари граници. Среден пжт иема в 
може да има.

Ако атинското правителство 
си с решението да изпраз 
аа свое решение ще отнеме ираежг 
камжк от великата сграда иа 
ция, която без друго ще рухне.

ся
набавиха от N1 13 ку- 
зуиаци и торти по слу
чай светлите пра-

10*-1-1 ПАРИЖ, 20

М. Азия, с то- <"
гврви-руси. до-с

Гжр- |та
Та се обяснява с факта

проходите по 
част отЛОНДОН, 19 април Специалния геиуез. коре

спондент на в Ивниг Стандарт съобаюа: г .1 
Жорж се старае да спечели французите сичпатп 
за генуезката конференция То* е дал сагласяето 
си да бжде обнародвано следното нзвестяе в фрш 
цузкня лечат от негово нче; .Британската делега
ция изкренно желае да работи в хармония с Фрак 
ния. Великобритания изпусна нного точка, които 
беха за нея много важни само. за да ржботк с 
Франция в Кан и Булон и се надева, че францу
зите ще направят същото, като съблюдават ' 
само буквата но и духа на спогодбата За ко 
сиите, които ние направихие ка общественото 
ние в Франния и за франц. желания бехче остро 
нападнати в нашия печат, ко Англия а 
са работили, и ще продължават да работят заедно 
Англия решително се противопоставя ва 
надмощие в Европа. Тя желае 
верва, че той е от общ

г<
ресууине, с ковгго тя може да разполага

за

Сюшшпюто I Примреш градиво.
Снощи към 9 часа в (ранината до летния теа 

Т*Р в триморската градина се дава един револве
ра* вистрел. Веднага се притичва пазача на теа
тжра кди това место и вижда единмме- труп на мжж 
пешуехблечем Пазача ежобщава на поиилията, която
асаиага се явява на местопроизшествието.

Ям е уйвтяя? Той е Днгел Попов.
•инян. 50 годишен, запасен

вари. граж- 
поручик, женен с де

на. Преди тази воина и през нея е бил началник 
на варненското воннно окржжие. а след това под
председател на окол. рекв. комия Той е дошжл в 
градината, грижливо елбдекжл горните си дрехи, 
оставил ги е на страна и се е само застрелял всред 
градинския шубрак с револвер броения в устата. 

Гфичините за самоубийството неизвестни. 
Полицията взе мерки още снощи за запазване 

на трупа и но тази заран съдебните 
ха направили оглед, за аа бжде 

Възможно

ккр в Европа ■
интерес. ■

ПАРИЖ, 20 Април. Г-и

МАГАЗИН ^

|ндш печалба!
1 X I миши йените I 
^ ; и стоите а. ]

е от-
седо победените, комто треби 

французката делегация, 
на съюзниците се отнася 
Германия. Фраицуямото 
противопоставя иа I 
ТВ с съветите, но с 
Ще приемат щм*
Аио съватското

власти не бе-
вдигнат трупа.

______ е оставил бележка в орехите си
, 1Уичините КОИТО са го подтикнали към свие 

уоииството
в



> $
Варна, 23 април 1922 год.IV. ЦЕНА 1 ЛЕВГ<

ЙГИЕШКОда 22ЬЗ
по 25 и 30 пЛ. 2"]*1 1.'*: * **■

пмп«и ::гйгг1гег
у»1Мн о «вс<1 * %»> чмчям-твч М *ммв. М-мм «ВГМ 33 -мМе 

- #ю » -Сп I во аъпвстао 23 двв*. В м
**•!« цемя Г Па. л кммо БПБФ*
и<41««и цп«« ПО - 3 3

ЕФТЕНИЯ!ВЯРН6НСКЯштщ
4 Ш М*и Ь Ш. ЕШШЕВ ИИ90РНДЦКВ1Е1 ВЕСТИШ Иша ПИЯ Ь 2
Е . .

20
вЖАаТ МИ А»

сзмжри1апцяот

ВАРНЕНСКАТА ШГ.-ЩКЯ. КДНАМ
иири опигсе касиер-счетоводител. мпомат доб
ре с ажржавного счетоводство и закона яа бюдже
та отчетноста и предприятията Пост*лавне агни 
гп Заплатя и лобевжчио вж знагражяенме омело 
2000 лева песенно ____ ДИ^

м в -«г^ Кв

*
» «Н Г<Ш‘1М 1 НО »г«а.

, за 3 месг'1.1 Iл) -.см 4 -г ОАа
приставени и** I <ся ял дума

м* ио : 51. .» ккмратги С«

ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАСКРЖБНА ВЕСТ 
С жалваха схраб схобиияамс за схапага за- 
с смлрга на ЖАЛгогоякшпна член на Пктне- 

■всиото Саружение .Са. Грнфон-

(Тепеграфик и телефонни сжобщеиин)
В а

ГЕНУА, 21 април. В пжлиото ааседаииа 
на фииаисоа.зта комити. бжпгарския мини- 
стжр ил финзиси.те Торпаноа направи 
следната декларация:

„Бжпгарих приема резолюцията >а сто
панското и финансово вжаста повявана на 
Еаропа. Бжлгария са стреми да уравновеси 
бюджета си и да спре увепичемието па 
банкнотите, но та това са необходими слад
ните условия: ЬV-лгарик траба да получи 
пжлиа н проджяжителиа отсрочка на про-

оАе. сачет кфре «яТ> а Як- 
Р*« г •■«еяер Заета 1)4(1ГЕОРГИ Т. НУЗОВ

след джлго боледуване предаде Ьогу Дух, 
Ю часа сутринта.

Мир на ораха му.

КОЙТО
•чера в

Т(
м-р Алсксвввжр Лв»2
прмствгявт т

От Сдружението.110-1—■1 у 1 ре. мля • втор»**.
Обед—евпа нартвв В Гр# 

дв мм появим почитвгеАЯТЙ вВ 
П>:«ОЙЧМ| ДЯф! 
таг пвм«ив му ввто I 
вуввг мв в.уповоймвтв 
м в омто ще сг чет» ав врв> 

внищетл лрт ирмстм ви> ма 
| сра юда с ос/аняятя ма в»-

и
>=—*•—ид^== ДДГ1

Фабрякз !
МОМИЧЕ:

ИЗЛИМЩИТе и от мирим договор пернинм
заджлжеим. Иначе тя мв може да <• сдо
бие с висок международен кредит ва ажв-

на пострадалия инвентар а 
стопански и преводни средства м ва е дим 
износи* ликвидация на летящите джрмвв- 
ни джпгове".

Тави декларация ие срещна иикаиеи 
зжзражения и манто всички други ще се 
пр дстлан а генералното заседание и« кон
ференция та

стаиовяваме КОЙ

У« т II
Мжашв Га

с саоягд дум—
ЧОМЯВ в
грвд|
морската грв]

Двм, наем, 3 
оЛад. • С«— • ,Цд
д>ж‘ Ног<*м 
СМВМ1 Ппжр Т||
1ж:.|*ово ще гоморк — удава 
ЦжрМАТА в ДЙДДС1ВЙГТ ВВ. 

Ще се «веснат тмрдд

им М. Н. Авгериниди
Сжобщаяа на г. г. тютюиолродав- | 
цит. и пушачите, че пусна в про- 1 
дажба пжреииечествени папироси | 

подбран , 
харман а малки красиви кутийки |

■ Ч*ю

ПАРИЖ, 21 април. Сжобщаеат от Генуа: 
шефовете на големото и малкото се срещ
на х а сл об. н размениха мисли по повидя - 
мието на конференцията зя руските рабо
ти. Те удобриха мнението на Барту. спо
ред иоето се с тстраияяа ежаетената аеак 
гация от официалните ежвещаиия а които 
ще вземат участие представителите па не
утралните джртави. Те реммиа. че ще хе 
ежетои едно ежбраиие ча лодиомисиата, а

от специааио

&IС ПО ЕДНА ЛУКСОЗНА ЦИГАРА
в дутите, а а големите кутии по

20 ЗЛАТНИ ЦИГАРИ Сдеитя. шт се артдюгегуу— 
от дуяо—м комлерт.

Вхсд смоблдеи. Каият к 
всичка.

Там» седмица фабриката ще пусне 
в продажба Н-ро качествени цига
ра в нови кутийки с капаци, ш 11

иоето ще вземат участие и делегатите иа 
Швеция. Полша, комжиия и Швейцария и 
в което иема да бмдат почакани гермви
сим те и руски делегати. В това ежбраиие С||йу4вдм т Айцир»-
ще се разгледа иа ижео русина отговор и 
ще се реши ще проджлжвт ли праг01 
те С съветската делегация. Сжщата ПОД* 
комисия ще има официално заседание по
дир обед а прмежтетаието ма руските де
легати, ако тежкото прмежтетвие бжде ро
шено как то се предполага.

А. Пеоов м с ос*та грв.
та вял н(мя белееха от аов»
то ав се
комго са го та 
рчме «рой мв :

ТЕАТЖР РАНКОВ X серия2 серия

БОРБА ЗА МИЛИОНИ
кай ту>
св.

Неделя само 2 вечерни. Понеделник само I вечерно. близко 
гд маста» мата в и

ча
ЛОНДОН, 20 април. В-к Ден ли Телагра- 

то ежобщава, че аеиизелос се очаква да 
пристигне в Лондон ижм края иа април. Вг- 
низ е лос ще се постави иа равлолож 
ггжцкото правителстзо. ва да защити грж- 
цката кауза за Смири а, като употреби вси
чкото си влияние пред сжг 
низ-епос щел да се стре«цие и с г. Хардимг 
в вашинктон.

е лошото ИА*»|

е: тжрсн се ^ мм», моето го с 
01 чмямм». С*д<иа

б«з вуговсм.
опитен готвач за Морския Детски Са-

иието. Бе- ГмДММЧКСТМП « ШР0иатормум. Постжпваие веднага. Справ-
ипомд споряз която 
грааиш • гриим трюм $» 
сг анптючрят ■ ежбкт е 
.1ИЧЖ карт».

Бармане на Джржавна Болница. 113-1 -1

ПАРИЖ, 21 април. Сжобщават от Генуа: 
В отговора, който германската делегация 
предаде иа сеиретарията иа конференции
те се изтжКра, че Германия е признала сж- 
ветската република от неколко години и 
германо-руските преговори целящи ликви
дацията на последствията от положението 
иа война били достатжчио напреднали и

ю- ТЖИ СЕ 1Е10ШШ пристанище са прнстгнвдм НО
зв квнцелзрмяга на Нариенгко-о Запасно П->д.'фииерско Бла-
|отвотпггелио Д во .ДРУГАРСКИ СДЮЗ,* с месечно нжзнаграж 
л«мм». ареяпочититеАно и<между членовете на ;.-тп, но ако 
тмжв не,се окаже измежду послед- итс, ще 6л.де прието и 
назначено ажнкашно лице. Заявленията ведно с докумем!Ите 
ще се предават лмчио нв Председателя нв д-мото г Христо 
М. Цанев в Горската Банка и 10 най кжено до 2-Ъ включитслио. 
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вагона я тесмовярНИ» ш л.
Очвкмг се н 1 Г»0 зв норчвдям.

Петчйстяст тзф. Той огяово 
• Кяшгараг. В

позволявали сключването иа еди з коиааи- 
ция, целяща положението иа мир с Русия 
и възстановяването на нормални сноше
ния, свободни от всякакви задължение иа

же-

Хармдндмй сж коястСГЯрВМ 
пжрвнте смжули случи. В Со
фия вчера, мв уа. .№пвм*.

Утминалото. Нотата твърди, че Гер* 
лае да сътрудничи в Генуа за аъаста 
ваието на Европа и критикува лондонската 
програма, приемането ма което бм 
викало рекламации ма непоносими релара-

то-

пегамСг тмф. Г1< 
сгатиран още • Тжрмовосн. 
Шуменско ■ Попсеого. В ЯМ*
ма Бжлгаряя осмет з Хяршшв

с
ВНИМАВАЙТЕ КОНКУРЕНЦИЯТА!

Б#- СТАРИЯ БОР “Я №
Преди па отминете, отбийте се хапнете си^рт 
закуските на скара приготвени ог Цариград
ския кар-нацарин и пийнете от отлежалото 
.74-

ЦИК от страна и а Рус на. Вследствие 
ва германската делегация са вижда прину
дена да запази иитаресите см, тъй като са 
опасява, че ще бжде поставена в засада-

Еди» И*
сс иштма А*

ПИВО „ГАЛ АТ А“ -4-5

7хГ



/
«40.

да пречи ма «тиф тавпито -не комисията прав проект
лжрху пакта аа гаранциите.. Това <а причините, поради кои-

►то е бил подписан двгоаори а сжгласие с 
адии лроак. мавработаи по рамо.

Тдиимяпа делегация оправдава 
поведението «и, като тежоди, не желае да 
види «аирвращчла да постави основата 

чт вдио общо уреждаме ма ррвиата проо- 
в свидите рамки, в които е бил «мто- 

мем гермаио-русимя договор, който (еежо-

ч*

ма един пропаднал опит, ако тоем пат н« 
бжде «мтомем. Той едвам, ма Твжрдеммето 
ма Ратенау, какао бмл в 

•руските преговори, не а 
Л. Жорж заи точил, ме

Ч апв еовего

ио
ка

Германии м Русия в. «■

те е жапатапмо а интереса мапреди всичко от мксжлта, че ми-
ЖП1 е окончателно приключено — една 

ммсжл. които е била обявена като ржио- 
целта ма конференциите. 

Германската делегация сам та, че ме трл-

ПАРИЖ, 21 април. Попити
чам ч -мети
яки и «Иман
ви. Помай яг с.

договор разклаща стабипмоста 
дио ежбрачме ив силите от

|.Е- ]
им».понататтк участие в разиск-

лмо сжгл ■шении, кемто и Приши,сте И 'М ео-ие комисията по русиите работи
собемо тастр шема би требвало 
вя геиуезмата иоиф►ио

|,ир може дс►неуредени оше нрав рапа пек. конференция.

Франция ще поднесе ма"ЛОНДОН, 21 април Слщбщаяат от Бе
лфаст: в вягпйемите складове стана експпо-

от
страна ма сжгпашеиизто нейните ежображе-»*Д

мия, надавайки се, че те ще кривмаят нео
бходимост* да бжде ртягптдамо новото

ма муниции, ммв трима убити и 3 ранени.1I т-

€1
1.М

ПАРИЖ, 80 април .Смобщаит от Ва- 
шмпгток: в коментариите, конто прав* по 

‘слун*й

МН
И*Ч

«4

попожение.
1

БЕРЛИН, 26 април. Положението лро- 
дмпжавй да блвде обтегнато а Генуа, но

о нв гермамо рус кин до- 
ввмлючава, че 

о не Германия е едно домегатап-

У5-4 ||100-
М ■

»44

Е преговорите иежду итапиписика, апгявйан, 
германския и руския и «ри иа ежиш. работя

ЧЯ
иа Фрвм-К1>1 Ф

|Т*
■

ция са бипа основателни
ще бжде отстранена. Вржчиаието ма гер
манския отговор е било отново отложим, 
вероятно за днес.

ЛОНДОН. 20 април. В-к . Демпм Хроим-—- -* мнение«о, че единствено рт-
■ бн да напреем Противно ма едно сжобщение. 'ЖДу

германската делапщмн ме сжществуват ии-^ЗЮгтж ее е мирим
*нв страна н де м> ее леем мето една по-щщтт*

тщ. Н* 2
макак разногласия

ПАРИЖ, 21 аНрмл. Сяюбщвв. от Гвпу I 
Шефа на японската делегация

~гъ ме постигне
г. Н

обаче, че даже ако Герма- Я по мия ще действува в еждру 
пенсиите народи по вжпроса м

«ат п в

иа сжветското правителство. Той прибавя, 
че Япония не може де у добри геривио-

нмщо друго освеч. руския сжюз м че тя остава нв страната иа

удобряеяме поведението нв 1ДВ лроджлжя да в те I, коя- 
ло меля»•и

лоялен нечии.
. Сжобщее. от Генуа:

ЦАРИГРАД, 21 април. Атинския в-к Еф. 
ТонЬвлкаммом ежобщявя че синовницкта са

в отг оворя см, чева-ш
П» Но

|. че е готова маточната м за лед ката. Гржцямте войски 
требва да се нв теглят от тия области и в 
тек ще■*»

!У - Сжщип в-к ежобщааа. иа И. Жорж 
Фаигв и Барту имали проджпжищлио <ж- 
аащаиие по гржцко турския конфликт. Сж- 
гпашеимето реши по да иа прати ма Турчяа

-а1
т мямдпм____

маажЧЬЖю,.

а
с забе- йяв й юга ТЖРСА

иам да •. гсиеМ"Ир- шип Ри ария (Ч1Ша 
•ера ма края) уя Гургудята
ид «ямата тня

шветпенпцм, бае то да бжде лрмемето офм-

109-1-2 ]*• мрд- 
ямо нрмиямтни 

■ И**' другм яятаата иа
■мдирмио ЛЙ1ЯМ

ата ма жтии21 -I |. Сж< «т Гелув:
7.

ии Ш1 II АЩч|епг.и>

мота. След
тз см немити, че■еа '4 1ГГ. цжнте работя отиде у г. П. Жорж.

71. Жорж, Барту, Шаицер, Тйоимс,
имто ян стеям ен•0
•гн • ул 4I- 74а тен ма Де-
Ф 22 до Стоянова хан.

пт аарГг^^та: гмта це работи м а бе
даца Праащт ее • а»е «ра> март ■ 

ааас
еии имаш и лрерасв-на

депепмрщ. особено с таен иа ита-N
та манго

ГСНУА, 91 
ОТ от 900

ЯмДр «б <Ва мстрм.и е
•) •^ Лойд Жарж ежбра по

прел ко- 
- Той ОБЯВЛЕНИЯ«I

'В"В» и м Софийските еесток-
иов

. Оаапат се “в" се аромат . мДепе-
от сж- стнккароига агенция

ао бяааря. „Ьикич».
па Г<

•и Дого-в Ру< ио


