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■■рнаисмо Омржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ
т 1826
Гр. Варна. 20 април 1921 голина.
Обвивна се иа интересуюшите се. че на 28. IV.
н. г. в 9 часа преди пладне в тжржната зала на
Варненското Окржжно Финансово Управление ше
се даде по доброволно сжгласие на предприеман
доставката на следните хранителни и фуражни при
паси за време от I до 31 май н. г.
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V група
Сол каменна
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Ярма ечемична
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УМ Група
IX грум
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■родукгн

Мас свинска
Ориз местен или иностр.
Булгур
Захар
Газ
Сено или фий

90000

Горните припаси може да се поставят франко
арата Долни-Чифлик или франко магазина на 6ююто гр. Варна. Искания залог зв правоучастие
жргв е №.. Срока на доставката е пет дни след
жобшението. че тжржния протокол е утвжрден. с
«зключение на брашното и агнешкото несо в живо
егло; брашното ше се доставя на 2 срока на 5 и
5 най н. г., агнешкото несо на 5. 15 и 25 най н г.
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В МАГАЗИНА „ПАЗАР ПАРУШ“

От Дожвииистеото.

)

Пр/сги аха с.1?днше нам екна: Валма •
на цретна габардкна. Шевиот*. Еоамаа. Нра
Вснсна габтна крем». Вяенсяя стомявм. В)а«аа
за поелмаяв подовете. Цена азнесаа. 1014—14 — 15

СОФИЯ, 24 април. М-вото на вжтрешиите работи е наредило до окр. управите
ли и окоп. н-ци в Царството да вземат всич
ки мерки >п осигуряване иа живота и имо
та иа евреите в вржзка с пусканите слухо
ве >а погроми.

Варил

115—12

ГЕОРГИ Т. КУЗОВ

0г/

У.

Сгодени

който след джлго боледуване предаде Вогу Дух,
-е >10 часа сутринта.
Мир иа праха иу.
От Сдружението.
110-1-2

3

СТАРИЯ БОР

(Телеграфни и телефонни ежобщемия)

СКРЖБНА ВЕСТ
С ддлбова схрхб ежобщаваие за сядпата за
губа с сихрта на дългогодишния член на Митиепродавското Сдружение .Са. Трифон*

2

^

ВраЯ 941.
КОНКУРЕНЦИЯТА!

!1 Препи ла отмине^Г. Ф1МЯП8"хапнете си от
закуските на скара приготвени ог Цариград|3 ския карнаиарин и пийнете от отлежалото
И 71
«V ПИВО „ГАПАТА“
5-4

Изак Б. Калдерон
Софи*

1

ВНИМАВАЙТЕ

4
ПОЛОЖЕНИЕТО.

0#яммая1 по 1 *• яв. кила рат и с
приСгавски го. 1 леи ил думд. >ь. • .

Астро А. Барух

5
§
*

Ршкш ш*н 1Ь Ш.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

ГЕНУА, 22 април. Итал. крал пристигна
тук, аиламираи от една грамадна талпа.
Той биде приет в префектурата от члеиовете иа итал. правителство, иамираще се
по иастоящем в Геиуа. Малко ло-ижено кра
ли даде банкет иа борда на брои. „Кавур“
в чест иа делегациите иа конференцията.
Бопшевиките приеха предложената им кралсиа локана.
ПАРИЖ, 22 април. Сжобщават от Ге
нуа: Френцузката делегация отправи до г.
Фаита едно писмо, в което протестира сре
щу ежджржаиието на германския отговор
ма сжюаммшката резолюция Фреисиата де
легация оспорва закоимоста иа руско-гер
манския договор, който е противни иа из
и Кай и иска от г. Фамработените усло
та да ежбере делегатите иа 9-те ежаозии
сили подписанши рея . пищната, взета е Ге
нуа иа 18 април. В заседанието иа комисваята по руските работи, иоято се ежетоя сл.
обяд г. Барту каза, че се обявява формал
но против последната алииия от руската
йота и че отказа. да преговаря по този по
вод, яяо ие се вземе в ежображение, иа
признаването на ежветите ие би могло да
се пронаиесе освен след приемането на усповмята определени по този повод от резолюциятз в Кан, прибавяйки, че ясемо
праеителегао треба да ос гина господар над
целесжобразиоста за това призмаааване.
ГЕНУА, 23 април. На борда иа парахо
да ,Дайте Алигиери“ стана прием в чест
иа делегатите иа конференцията. От бжлгарска страиа беха представена м-р пред
седателя г. Стамболийски, м-ра иа фииаисиите г. Торпаиов и пжлномощиите мини
стри Стани
и Г. Радее. Г-и Стамболийски
бе представен ма Негово Величество Крал
Вия тор Емзиуял, който разговаря с бжлг.
м-р прядеедател. През време иа обеда гала
г. Стамболийски заемаше трето место отдесио иа Крала до г. Шаицер.
ПАРИЖ, 23 април. Сжобщават от Гииуа: Г-и Вирт отправи до г. Факта едно ля
смо, в което протестира против пасажа от
писмото иа г. Барту до италианския мииистжр председател, в който се обвинява гер
манската делегации, че е изтжкиала лжжливи доеафн.
ПАРИЖ, 23 април. Сжобщават от Копенхаген, според една телеграма правител
ството на северна Монголия лровжзгласило
своята независимост. То силючило с сжяет1та иа
сиото правителство договор в усло
който бопшеаиимте се заджлжаеат да уяазаат военна помощ, срещу всяко китайско
нападение.
ПАРИЖ, 23 гприп. Сжобщават от Лон
дон: к момеита, в който г. Колааис се гот
веше да произнесе реч в Киларней един
офицер от вжзстаиимчесмата армии запла
ши оратора с револвер, заявивайии му да
ие говоря публично. Еднл яж ста инч е ска гру
па се лрмежедиии илик офицера, залпаш-

Свободна копае.
Г-н Редакторе.
Веряам, неаав да
да напечатате ткя ми рлдоме
отпра гни до автора на бро
шурата .Евреаи-. Нам тоя
господин, който нема добвеета ла и меле с подгшса си от
I рааям г.и;ане: От тим иа
кои апаши е той. от тия ааоДСрчи тжкнв., КОЯТО
впонички писне ли, с цел вя
изнудеше. Имейл ля е тоя
яолерея илчяя. те сега се прабегяв до още яо мириши —
да изнудиг с брошури.
Вие. модерни
кмесгп де си слуките с таиииа зодии средства кяжеф от
крито: от и.
еуяв
нужда, .и кой адрес да а пра
тиш ?
ГОщастияш.!

ме да разделите оДщюааго
■
живеем еднакво с вето. с вси
чки слободии • Ьддгаряя мЦИК. КОГ2ТО И ИМС СЕ

м правата си. кайто и
заджлжеямята ся я
жава?
Приемете г и редакторе ■ ар.
С уважение С. Пардоо.

ХРОНИКА
Пристигнел • • греда им
професора по археолога от
шд Меигин. прмдру]
•т
г-и Д-р На. Ведсои. уремия
при иа родини музей • Софми.
Гот. ите
разгледаха мера
Вари. музей а дшес ще напра-

вят излет до здбелешпелаосш
из околности па Варма.
За никаза г и Софи. шито
делегати иа конгреса иа ах.
либералната партия от Впряа
Д р П. Панков. Георги Т.
Пертов, Ст. Лииитроя и Д.
Пастта Коргреса ще се откряе
иа 28 април.
те
м мнимите
и и пжрвото трянасечае аа
настоящата годим ме се иа
паащат най-кисво до 24 т. и.
включително; икасиелите
сия ще се изплащат след
дата от Софии.
Сиролиталяще
годаряост на Блшг. ИорбД|М
1>амка в гр. Варма за морфе
мата яа 17 тото 1000 (халмда)
лема. вместо
ма
Петжр Емчсм. бямш
ректор на елшата биика.

.

Вчера сугриита «язе
рея ипаирлея от яоровте
вялни трупе м* 70 п
старец СтоПво Цереп, с МСтояиио местожителство м

г\
Схр.*.

на града,.
иристялпция реботявци Мср- вайки е разстрелваме коменданта
Един монах
СНС Мердзуяяоя и Евгений който придружаваше г. Колинс.
г. Копинеа се
Рурос — руснаци. След иато който тоже придружаваше
труп» биде издаден от г си намеси и реши, щото този последния да
цейестге
мастя. пристигна джржи митинга на друга место. Речта иа
научилият се негов син, Яни Колинс бе акламираиа.
Стайко*. Сяяжт на дядо СтойПАРИЖ 23 април. Сжобщават от Царико леле своите показания пред град: отговора на ангорското правителство
■ряетанящния пристав: дядо до сжюзииците биде разучели от предста
Стойко през месец январий се вителите на великото нар. ежбраиие. Той
е отправил за село Карайсен ще бжде предаден в скоро време иа пред
да гостува през коледните праз
ставителите иа Белините сили в Цариград.
доим у свой роднини, Кжм 5 Ангорските делегати не са били още опре
часа вечерта на 7 явуарий е
делени,' но предполага се, Исуф Кемал бей
на гарата с бохча дре
да председателстаува турската делегация
п, като е носел а около 100
подпомогнат от множество специалисти.
яева. След коледните яраздници яапраздно са биле ожидаРИМ, 22 април. Италиянския крал напунията на неговите домашни да стна днес Флоренция иа пжт за Специя, отсе завжрне от Карайсен.
дето ще отплува с броненосеца ,,Кавур“
Напусто са биле н дирени за Генуа.
#
ята му от страна на неговия
ГАРИЖ,
23
април.
На „Пти Паризиеи“
сви. И ето днес — след 3
месеца, трупа на дядо Стойко ежобщавп от Генуа, че руските делегати
употребявали всички „средств . за резделасе намнра.
Каква мистерия сс крие та иа сжюзнкците През време иа едно сжоколо смжрта на стареца ке вещание от шефовете на голямото н мал.
сжглашение, г. Шанцер констатирал, че
болшевиците разпространили своя мемо
АртШСТД ОТ общ. Театжр
рандум из геиуезките улици.
г-ш Н. Гандев през март т. г.
е навжршил 20 годишна ар
ПАРИЖ, 23 април. Разни руски лично
тистична дейност.
сти и групи отправиха до седрегарията иа
По тоя случай управлението конференцията писма, с които отричат иа
на теятжра е решило да даде сжветското правителство правото да пред
в кегова чест на б май — ставлява Русия, че никое законно руско пра
Гергиовден — бенефис — дра
вителство ие ще признае договора подпи
мата Д«Ш0М‘ от Ив. Вазов. сан от временните подтисиици на Русия.

»

Иа тумимото приетаннще са
пристегнали следните параходи:
, Фердинанд. “ приет игнал на
19 т. м. от Цариград - Бургаз, с 45 това най различна
стока. Неизвестно е още кога
е кжяе ще отпжтуаа.
— «Хенрих — Фейсине“
французин, пристигнал от Кюстеиджа. товари кокошки, яйца
е храня. Наскоро ще замине
9а Цариград.
— .Майд — Оф-Хиос“ —
английски, товари за Русия
Чвре.
I. неизвестно кога ще
отнжтувл.
— .Варна“ ще замине за
Итадмв.
— .Саот-Лойиестен* герпяраход, под холлндско
знаме. Докарал е 400 тона
най различни стоки, след раз
товарването му ще замине за
Кюсгейажа.
— .Алжнрвен* белгийски
пристегне* ва 23 м. и., 400
това |СМ*ш, между което и
водопроводни тржби.
— .Авастасшя“ пристипнала
ол Одеса на 23 м. м.
— .Соураж“, фраоцуски,
пристигнал сутршна на 24 т. м.
От Цариград с 18 д. пжтници.

БМ 441.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА»

ПАРИЖ, 23 април. Сжобщават от Генуа:
След банкета даден иа делегатите Н. в.
Краля разговаря наджлго с г. Чичерии. Же
ста иа гекуезкия архимандрит, който чукна
чашата си с болшевиките, произведе голе
мя сензация.
ПАРИЖ, 22 април. Сжобщав. от Генуа:
Вследствие официалното вржчване в кон
ференцията на руския мемоар, който е в
противоречие с прог ам .та в Кан и с отго
вора иа Чичерии предаден на г. Л. Жорж
на 20 апр> л, г. Бзрту помоли г. Сейду да
се вжзджржа да заседаза в подкомисията
от експерти по руските работи до присти
гането иа инструкции от Париж.
ПАРИЖ, 22 април. Сжобщават отГеиуа:
При откриване на заседанието от експер
тите в подкомисията за руските работи г.
Сейду и неговите ежтрудници се оттеглиха
последвани от японците. Председателятвующия Еааис вдигна заседанието. Русите зая
виха тогава, че оттеглят саоя меморандум.
ПАРИЖ, 23 апрмл. Сжобщават от Лон
дон: в-к „Дейлм Нюс“ отбелезва, че Чиче
рии получнл в Генуа една телеграма, в която се уверява, че червената армкя е готоза всека еаеитулност. Според получеимтесжобщения от джржавите ежеедки на
Русия, констатира се зойсковч движенил в
Сжветска Русия, особено спрямо Ромжния
и Полша. Пжтиишките влгкозе между Киев
и Одеса са преустаноз енм вследствие преиоза иа воиски кжм полската граница.
ПАРИЖ, 22 април, Противно
мте. които се носят в Генуа, г. Поан^ре'
не вжаиамерява по настоящем да участвува
в конференцията вследствие
У
ста

на «. май. Г. Поанкаре следи с внимание
ежбитмята в Генуа и остана в тесен и пое*
тоянеи контакт с г-да Барту и Мнлеран
ЛОНДОН, 22 април. Сжобщават от Бел
фает: католиците поискаха теле“,фичясни
ищятата иа британското праантелГтво
Положението се влоши. Отбелеваат се «но
го атентати. Ог 24 часа насам има « „
убити и 30 ранени.
* Има 6 «Уши
БУДА ПЕЩА 22 април. На
■ржщане от
Генуа м-р ^председателжт
г Бетлен заяви
между другото, че унгарските
делегати успели да приалеиат виимаи -ето на еврол.
джртавни мжже по вжпросите
митересу4

ващи Унгария, особено по финансовия а*,
прос, по вжпроса аа икономическото преу.
стройство и сждбата на уиг
иства, намиращи се а чужда територии. дь
легациите се третират в Генуа на ра
на.
га, ио това вжишно равноправие е са*0
привидно тжй като истинско равноправие
ие сжществува.
Решенията са били ваети от джрисавите
победителки, който естествено преследват
свой личен интерес.
Руската проблема господстяуяа в кон
ференцията. Вжпррса аа икономическо щ.
вдигане на централна Европа сжставя саво
един сюжет ад теоретически разисквания
Великите сили не саидетелствуват спрямо
Унгария нито особена умрааа, нито п*«
симпатия. Привжршвайки г. Бетлен отвел,,
за, че руско-германската договор отиачаяо
застраши конференцията с спиране, ио пжрват.т криза, била вече преодолени, то«
вярва, че ще настжли едно споразумение.
Ос .ава да се знае дали едно споразумеят
между сжветсиа Русия и другите капитал»
етически джржави ще бжде плодовито.
ССФИЯ, 24 април. Министерството м
вжтрешните работи е получило ежобщеиие
за извжршеиото нападение от разбойниче
ска шайка вжрху В. Мулетаров, комунист»,
чески народен представител, нойто е пжту
вал с Д. Топалов, жената на г. Топалоа и
др. Нападнатите са били ограбени. Райска
е а шията жената на г. Топалов. Полицията
е вдигала тревога за залаване на разбой
ниците. Нападението е станало по пжтя от
Мехомия за Неврокоп. Разбойниците стрелялч
— п срещу автомобила, за да го серат.

АНКЕТА ПО ДЕЛОТО ЧЛ 4.
на г. Георги Пасаров.
(Пролллжеяие от бров 134)

От горното се ви;кда, че г. Пасаров е оежден защото е
позволил един пжт на куриерите ла донесат в Бжл ария в *
дипломатически е им млизн частни яратки и, то ако им*
праздно место тези чан ги и сжгласно нареждана* ат М ра
на Вжшннте Работа, който е Н-ка на куриерите — самия ежд
е чоастзнтира!, че Птсаро! е направил това базмарастао.
паполеояитс 400 и 1о00 е пратил по куриерите на Бан
ка .1 ир-шг' в София, която като гн приема по л*. 48, изда
ва чекове Лира турска по лв 56 изпраща си в Цариград за
разноски на даете деца на Пасаров — там в Американките
училища. За двете деца сж бнлн по гребни по него време
около 1000 лири турски поради склшотията; сега за едни
ученик в Роберт Колеж сж потребни лв. 100000 годишно
За допущание куриерите Да донесат частни пратки и за изпращзмие го куриерите пари за децата му — златото оста
нало в Ьж1гар-*я — Пасаров е бил оежден на трн пжтн по
г“
“сич,ко “л Пг г°«- затвор.
,
Софийския Полеви Виеаеи След с определете от '2 й
Ноемврии 1921 г. е «раемдняил всичките ирислии в еди*.
л станозил 2‘ з годния затвор, от който Пасаров е ,
“'сса Сладня елд с заповядал да се ““гвс
нлчзбраната вжрху имотите му.
илгл Противниците
я „
МУ- като видяли, че яеможе спремо
" се"Р‘'-ложи чл. 4. дирили в архивата на министер
гк1^и.На Цж”шните Работи немали таен догорор за войнат»
■Ча1/Г.асаРов’ та
приложат спремо него чл '2 от
-закопа оа Народната Катастрофа. Такжв договор, обаче, ж
се намерил I -н Пасароз сам е представил в ежджт договор
за купел сключен между него и бившия гржцки мивистхз
председател Скулудис Лжржзвния адвокат като е защиш»ва*ь гражданския иск е искал да се приложи спремо Пасаро»
чл. 1 от Закона за Народната Катосгрофа, защото с сключ
взне Дз. озора зз пргдавание Рупеа на бжагарате, Пасаров е
спосоосгчувал за продължава ние войната. Сжджт, обаче, *
е вжзпр 1ел то а, защото този договор е най голямата заслу
13 сторена с>т Пасаров на свояга родина и най-доброто неш
во ле-*>. като български представител в Атина.

ВДРНЕНСКД МЯШШЩщ |>9КИII

'ОБЯВЛЕНИЕ № 982
гр. Варна 24 април 1922 гоцина
16-та Варненска Жандармерийска.Дпужинас*
оошава на инт§ресующите се тжрговии-манифактт
ристи. чена 29 април н. г. 3 ч. сл. обеп, в шаба н!
пружината, ше се произведе тжрг. по доброволке
спазаряване, за доставката на 1200 метра ам»
рикан широк 1 метр, за нуждите на дружината
Всички станади по тжрга разноски са за сме*
ка на доставчика. алог не се иска.
117-1 1
от ДРУЖИНАТА

3

ТЖРСЯ РАБОТА
■мм да е. гаранция ма
ождружннн др 60.000 лева.
Саоразумекае адаинистрацн
ата на вестника
109-2-2

= ПРОДАВА СЕ .

тунсозен файтон, № 7, с &
луксозни коня я луксозна »'
яутя,
ие I з
Спориу»»*
8«сял Щерев Тв ляння, Р*

Варна,;гв<април 1922 год.

Год. IV.

*“

вярненекя

8) тиЦМ 1к 121.

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
Мш
приет

Изак Б. Калдерон
—: Сгодени
115—2-2

Варна

1

ТРУДОВА БАНКА <2
Комат. В-яз И. Неделчо 0 [■«. Варна
Талеграфичссмм адреса ТРУДОВА БАНКА,
уя. „Прсслаасна1* Мг 2 срещу Баямаисмата Бамиа

ЗАПОЧНА ДА ФУНКЦИОНИРА
за записване на йон чяоиойон командинтори
1. Откри подписка
очни влогове за 3 месеца, 6 месе2. Приема 5,писка
и година,
аа гужл я, от собственно про-

3. Откри ”{одство. иа

изнюсин
подписка за доставяне на
райе чрез вноски,
полици аа
ружение
нки, друедбираие.
жества и частни лица аа тжргоаия и органи зирване
рааки производства.
125-1-8

4. Откри

5. Приема

8. Влиза V»',

• ДОМОСТРОИТЕЛИ И ТЖРГОВЦИ! •

Ощма шиш и ши. =
Ц19-1-:

ЦЕНИ НОННУРЕНТНИ
Франко гара Варна.
□ ОДРИНСКА БАНКА О
Представител. Ис Яриауяоа

ПРОДАВА СЕ
склад от 400 кв. и. за сено, джрва а
пр. Обградено с тел, няа стая и оай
вант. Споразукенне ул. Девненска —
120-1 — 1
А, Коларов Кунев.

рпип гойна

™«ГшБштш

з II|| 11 I IIЛIIII една седмица ще се опрасв.
1нЦ11П «Ш111П Угоена живо тегло около 105
нгр. е изгубена на 21 т и. вечерта. Който я е заловил
нлн лжк знае где се напира да съобщи в магазина на
Стоил Б. Иванов ул. Цар Борис № 6, срещу
123 — 1 — 3
много добро възнаграждение

(Телеграфни и телефонни ежобщеимя)
СОФИЯ, 26 април. Вишия партиен сжает иа радикалната партия е привжршил
снощи разискванията с едно решение, което
констатира постоянното и катастрофално
влошаване иа положението вжтрешно и
вжишно на Бжлгария и необходимоста да
се свали правителството, за да се излезе
от това положение и упжлиомощава пар
тийния изпжлнитепеи комитет да еждействува образуването иа нужната обществена
сила, чрез която тази цел ще може да се
постигне. Това значи, че радикалната пар
тия ще приеме да влезе при известни усло
вия а блока, който е иа пжт да се образу■а между демократи, народнопрогрееисти
и радикали за борба против дружбашите
и ежетавяне ново правителство, ако пред-

• ТЖРСИ СЕ ^
опитен

готвач за Морения

Дят

Са

наториум. Постжпваие веднага. СпрааВарненска Джржавиа Болница.
112-3—3

?иши тини Ь 221.

1ММ1 по 1-30 лв. квадратен см.
ся по I лев на дума.

Метро М. Барух

Софи 51

*о

01Ш

Абонамент • за една година 180 лева;
за 6 мессиа 100 лева; за 3 месеца 60 лева. |р

Брой 942.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

%

ложение в тази смисжл й бжде направено,
нещо което се очаква да стане още тия
дни. Едновременно с радииалския партиен
ежвет заседава и вишия партиен ежвет на
народно-прогресивната партия, който се е
произтеежл в сжщия смисжл като е удобрил действията на централното бюро.
Очаква се незабавното прнстжпване
кжм общи преговори.

1

Гоим шип мхци»

С1Й1 I МЛЯТ I П. |ЦМШ

На 23 т. м. и. в гр. Про-

окржжеи земледелоа ежбор.
на който приелтетяуяаха око
ло 700 делегати явх<
от земледеяоенте дружба я
около 1500 посетители ог
последните от окрлига.
Слбора се е занимал с адпроси от важен вд.грешен ор
ганизационен характер, между
които и избор
председател, окрликно настоятелегво и окр. управител.
Присжтствуиали са ярятмици на минястерскяя ежвет, вяместни
М-ра — председетели.
ЦАРИГРАД, 23 април. Една английска
райотя г.
ескадра, която от джлго време се намира м ра на вжтре
ЦАРИГРАД, 26 април. 6-и „Еф. Том
Балкаииои" ежобщава, че а един разговор
с Л. Жорж Чичернн заявил какво даже аио
сжглашението даде Цариград на гжрците,
Русия ще го повжрме иа ангорското пра
вителство Сжщия н-к ежобщава, ча гржциата военна организация .народна отбрана*
е произвела обща мобилизация а смирмеиско, която засега 24 набора. Мобилизира
ната армия щяла да се нарича „Малоазиат
ска армия на отбраната“. Тази армия ще
се бори против Турция.

ше иа котва в тукашното пристанище, за
мина внезапно за Смирна по заповед от
Лондон.
АТИНА, 22 април. От добре осведомен
източник се ежобщава, че гржцкото пра
вителство ше отговори на последната нота
на сжюзниците без да дочаиа сговора иа
кемалистите.
То ще отговори, че приема да започне
преговори за мир на базата иа отговора,
който то е дало на предложението за при
мирие Правителството е вече определило
линията иа поведение, която би следвало а
мирната конференция, аио последните би
успела да се ежбере.'
Правителството е решило да не прави
никаиви концесии по вжлроса за Тракия,
против които ще има подкрепата на Юго
славия и Ромжния, които сжщо биха се
противопоставили иа всякакво изменение
на установения вече в Тракия режим, защото подобно изменение би нарушило бал
канското равновесие и би довело до нови
войни. По малоазиатския вжлрос гржцкото
правителство иска щото Смирна с район пообширен от този предвиден в сеажрсиия
договор да бжде обявена автономна.
Гржцката армия ще се оттегли от Смир
на, само след като новата автономна джржава се окончателно организира и бжде в
положение да се защищава с своите соб
ствени средства.
ПАРИЖ, 23 април. Сжобщааат от Цари
град: Представителя на ангорското прави
телство вржчи на сжюзиишиите вжрховии
комисари отговора на ангорското правител
ство на последната сжюзническа нота. От
говора отбелезва желанието на турския на
род да се освободи от политическите и економически пречки и настоява иа необходимоста евакуацията да започне от прими
рието. Ангорското правителство заявява, че
е готово да започне подготвителните пре
говори с сжюзиишиите представители в Па
мид и после да се срещнат иа сжглаиюнска територия.
/
ЦАРИГРАД 24 април. В-к Т. и Ефкяр от
22 того предава извлечения от последната
реч на Мустафа Кемал паша произнесена в
народното ежбраиие. В нея между другото
се казва: Миржт и условията за мир това е
зжпрос, който ще се разреши направо ме
жду Турция и сжглашенсиите джржави. Нема нужда да се разяснява, че Гжрция е

ли на камарата г-и Недялко
Атанасов. Сжбора се открил
в У «аса сутринта и ароджж*М ДО 7 часа вечерта. Пра
небивал ентуежаажм , я абсо
лютно болшинство горните адпрося се решяли, както следаа:
1. за окржжен председател
се преиз >рал
та*
кжа — Аядр й Добрев от гр.
Варна.
2. За членове на окржве.
настоятелство се преизбрали
досегашните такива: Жабеа
Жмпо., Калуда Паса. Ида.
Карано., Иа. Юрдааоа, ГапрГеоргаеа, Косга Наааоа, Хр.
Русев, Юрдан Саааоа. Саааа
Славова Каро Васале. — асяааа от селата аа Впрмвяат
оаржг.
3. За окржжап улрааятел а
преазбраа досег:
— Петжр Стехааоа.
След праалючаевето даеаааа
ред г. а-р. р, Даскалов джржал двучасоьа реч ажрду ажг-

решаело а вжншаого положе
ние аа страната.
Точно • 7 часат ежбрднжте
се отправели м площада пред
онолнйсното упрадленме. от
балкона на което гоеорм г-а
ар Райно Даскалов а г. Не
дялко Ата асое.
Тук аа сжщото место бал
устроен грандпозеп

Женсдето Д-м .Рддммгм*
■ гр. Шумен е
50 годишнината от оао
нето ся.
сироПигалаще Бжлгарската На
родна Банка — Варна, е
даряла 1000 ля. аа
Хрисговя Праздннци — иа сяроляталящето, вместо аеяец.
покойния бивш директор яя
слицата Банха г-н П. Еячея.
Сираците н управителни пер
си опал исказват благодарност*
сн за тоя ху
жест от
страна на даритела.
В споменатото сиропиталище

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

СЦ»А
се наперат по настоящем 57
сараи от войната, на вжзраст
от 7—II годнш.
Схщмте — питомци ге от
том Офоамталяще, в най
скоро време ще даджт забава,
пофотвейки се поа ржковоле-, на директора
9Щ>
■ом Венча номера — декла■ едва шега. ще се
от
Нека тукашното гражданстмасово покаже, че то е вина
гя на страната на ти нещасг, каго посетя предстоящат» забава.
Ивв ма ажтреишнте работи
взема уенленм мерки за борба
протяв разбойниците. Предпо
лага <г, че взетите мерки ще
бждат а ежетояше да турят
край аа теза шайки, конто
особено вжрлуват в новоосво
бодените зема
Об|М> • онази вечер в
Г(
•шита яа шапкаря Поом.
са нападнали в
педант Христо Ста■ «царското шосе шумен
ско я му ограбим всички ценвостш. Саел като напуснали

&

скжсаяа всички вржзки « тоя вжпрос. Ку
жио е обаче да обжрием колкото са може
повече внимание, за да се тури край на
разрушенията, конто причинява Гжрция на
страната и да попречим по-скоро на клаиетата, що вжршат на народа, както и на
щетите, които ни нанасят.
РИМ, 24 април. Сжобщават от Генуа:
Комисията от осемте експерти натоварени
с проучване подробностите на руската про
блема се сжбра в Палацо Реале. Русия бе
представена от Красни, Литвииов, Раков
ски й Иофе.
БЕЛГРАД, 24 април. В-к „Политика“
ежобщава, че преговорите между Югосла
за рапалекмя договор бияи
вия и Ита
прекжсиати,
понеже Югославия искала
пжлиото приложение иа договора.

РИМ, 24 април. Сжобщават от Генуа:
Кржговете от конференцията смятат, че
инцидента, предизвикан от сключването на
гермаио-руския договор е приключен бла
годарете сжтрудничеството и доброто же
лание на заинтересованите страни.
БЕЛГРАД, 24 април. В-н „Политика“ еж
общава, че геиуезиата полиция е разкрила
едно сжзаклятие срещу руската делегация.
Сжзаилятниците били руен, пристигнали от
Париж. Арестувани били повече от 165 ду
ши сжмиителни руси.

ЛОНДОН 24 април. Нотата, която бе
миимжбеяМ' която вржчеиа иа германската делегация от ше
• семейството т М. Ис фовете иа глааиите мисии в Генуа, за да се
|'В*С. Ябааамца на 22 тури край иа инцидента предизвикан от герт. жн.ес обрма окозо Орха- мано-руския договор, бе изработен от бри
СО>-ОЖ1
»,* а на 23 танските юридически експерти. Последната
т. .Мг е водааа сжщмнско сра
фраза от йотата е слГеднята: сините си зав живелите на с. Ябла- пазват правото да считат като недействит
всички клаузи от германският дого
Кб 23 ?.
през ноща са вор, които ще се признаят че са в проти
воречие
с постановлението иа сжществуга
иябСгяям с оковите см от шу
затяор М. Бакалов, щите договори.
Сжобщава се, че герм. делегати били
24 годямея, оежден на 5 год.
да приемат йотата и че никаква
затвор и Лазар Иванов „ Сни Р
жа»* 01 с. Бобошево дупнишко. опасност ие сжществувац щото инцидента
да бжде подновен чре, едни нов отговор,
И»
просветата решило Хармонията, бидейки
по този начин ажз*
становеи. верев се, че работите в конфе
м'3*аиргге се м народа • кой
ренцията ие ще бждат нарушават от иоТвм* «I чшшулшт ледугите ви инциденти.
бжагари от вларис.
РИМ, 24 април. Сжобщават от Генуа ■
лш—«ГО вя свободна Бжлга- Гржцимя м-р председатеп Гуиарис и генерал
рнв* както ■ почетат бжагарн- Ексадактилос напуснаха тази вечер Генуа
те<
Гуиарис отива в Атина за да вземе участие
тсратурата ■ изкуството.
в заседанията иа парламента. През воеме
ив неговото отежтетвие гржцк.та делеГаВищм ршгаоша курсова цт ще се председателствува от г. БалтаДак среда, а 7 ч. вечерта, джис.
а Савова цжркоаен дом. Него
БЕЛГРАД, 24 мрил. Вестник „Полктика“
во Все&игогоеайнство Прове
ря* Иосжф Какбуров ще гоаощ ва тема: Дм М почваи IV валовед. — СжботеШ вв?
Урокжт ще бжде предше- *** мюсюлманите в Македония. За
- тазм цел
сяузвя от аорояо концертно мюсюлманите в Македония открили подписка.
в картавв ва ароекцмо■еш -апарат. Вход свободен ■
„„ПАРИЖ. 23 април. От Генуа сжобщават- тжй
безплатен аа аатаса.
като франиузката делегация получи ясни и
уверения относно отго.ор. „а /аГнД,," ц’“4""
оттеглянето на руския меморандум делегаЕ!.™
КАА5ЧО СКЛЮЧЕЛИ ЗЩЛКИ
отбелезя. ясно неажзможноста да остави V. л
СМ—М Ааяя 195?го.

борса

1ййя ■

пю-иорк . , 134,--------Локдов
587— 597—
1258-

Ж:. :
&

;

р?*ЯН
Кчма».

.

'Я—
9197,—
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договор бия
говор от
категорично тези слух
"Уди, ак
заселван
омиротворя
ма
вече, че сме
обезор
да сключим и с другите стра
говор, маижвто
сГ<
ии споразумения«.
Дирекция иа Народното Здраве
От мая Саимта

ОБЯВЛЕНИЕ

ЛОНДОН, 23 април. „Дейли Телеграф"
ежобщава, че Троцки ажзиамерявал да
отиде в Чехославия на лечение.

яш ажлввигте за с. Кйоклар

/

ма!
че се носят слухове.

та н. г. Барту р,зчнсг,Ратчос.ещтаТ'Гн^пеИЯ
цията кря го ще подеч. сео, „ор^де“ ход‘ИР?Н'
^"М, 24 алрнл. Вестниците
пишат: Ра.
оаст опровергава
комаенцмя м.ж^ст^^ ° На
-договора подписва Га,»?,," и" Г*Р"*Н*«
ео смята аа театрален жест, т !а
А*
преговорите започнати през «.ц
*^Й
в Берат, дето руските пратеници коЕ***

Рв|

1то"т "о-»«че^Гз’даГт
уаяоп дв сключат пжпеи догояор ТГ^

I

#6 679

гр. София. 18 април 1922 година.
На 2 юний 1922 година от 3 до 4 часа после
обед в канцеларията на Варненския Окржжеи Ф»
нансов Началник ще се произведе тжрг с там*
конкуренция за доставката на 2.200 килограма
нинови вжжета и 20 манилови балони (крании) ц
нуждите на плавателните еждове по прокопае»*
на Гебедженския канал.
Приблизителната стойност
вжзлиза на около 100 хиляди (КХШЮ)
Офертите на конкурентите трябва да са при
дружени с залог 5“„ от стойноста на предприятието
и с образци от предлаганите вжжета и краний. сжгласно чл. 3 от г;
поемните условия нд предприятието,
Предложения се/Прие1
емат за иелото количество
искани манилови вжжета. и балони, поставени •
магазията на Варненското пристанище.
Поемните условия на \д<оставката могат да се
се видят всеки приежтетвен4 ден в Дирекцията на
Народното Здраве в София I в канцелария на Началника на Пристанището в гр. Варна, а деня ме

I

тжрга в канцеларията на Окржжния Финансов На
чалник в гр. Варна.
116-1-1

Пилил н ниши юм

Морско Машинно Училище

ОБЯВЛЕНИЕ В ВЯВ

гр. Нарвя, 22 април 192» годяв».
Домакинството на Морското Машинно > чвляшя
обявява, че на 29 того ще произведе тхрг по добре*
волно сжгласие от 10 до II часа пр. пладне в Парне"*
скоко Финансово Управление' с тайна конкуренция а»
лоставкдтд на следните материали:
кввмч
1. >ахар
1000 кгр.
23000 лв.
2. Мас
750 кгр.
34500 лв.
•[. Сирене
300 кгр.
9000 лв.
1гарто1|)п
2000 кгр.
5000 лв.
5. Лук
700 кгр.
4200 лв.
«. Орна
500 кгр.
10000 лв. V
7. Макарони
300 кгр.
4200 лв.
Ь. Фиде
200 кгр.
2300 лв.
9. Гюб.
1000 кгр.
5000 лв.
Ю. Кисело млеко
2000 кгр.
20000 лв.
1! Пресно млеко
1000 кгр.
9000 лв.

Лг. Чан

!'* ^пет

50 кгр.
300 кгр.

5000 лв.
1500 лв.

1*
15

1ервев пипер
100 кгр./
1000 лв.
Сено
2500 кгр:
-7500 лв.
Кчмик
1000 кгр.
4500 лв.
17. Трепи
600 кгр.
1800 лв.
Предложения на конкурентите се приемат всекк
ириежегаея ден в докикинството на сжщото училнаге
и 8 дена па тжрга от 10 до 11 ч. пр. плад» в Фи
нансовото >цраалепме. Малопаддаването мокмгдзета»е в едно н аа .отделен артикул.
Залог за правоучастие в тжрга се иска 10»,'. вж^
ху приблиантеляата пжрвоаачална цена в банково У
лостоверенне.
7
ЛСелающите да наемат уеаети» в тарга, еа длж*ви да се ежобравяват с чл.
чл- 125 и 120 от чаков»'
■за бюджета, отчетности и чрелпрняткята.
Поемните условни попат да се вадят
гжетяея ден в дояа.яяството, * „ деш,
фяяяноовото упрЯеленне.
* тарга
Публпкацяята е ва сметка
на предприемача.
124-1-1
1

От Дбмаяинс|вото.

Варна, 27 април 1*22 гоя.
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■ »■ Ч *2Ж гп,;|.|а 1ЯП ТГМ.
; а 2 месеиа 60 -си

ШИИ

ДММ

: сме.
2

•

в

Паиделя Д. Зеигямоя 1М уч.
се от 6 стм, 2 яухмв ■ 2 пералня
едияп
сеаяастяз с асячвя удоб
■ иш. Слидо се дават под
етж*. гот
с
те се удяб
. Спор. пря свщня.

ДОМОСТРОИТЕЛИ И ТЖРГОвЦИ!

•

«ПННШЕ
ЩЯ1 ИОИИУРЕИТИИ
гара Вария.
ООДРИНСКА БАНКАО
Прмст—т и* Вря»уран.

М> 79
Комисията по длеболечението при Варненския
Гарнизон.
че на 5 най н г в каниеларията на Варненското Окржжно Финансово Управле
ние ше се ежетои доброволно слазаряведе за до
ставката на 2000 кгр. морска сол и ЮОтЬна ажбоаи или иешови джрва нуждни за гарни^онн&т.)

♦я»»
Солта требва да ближе морска
хЬ доброкачествена и да не бжде влажна
Джрвата да бждат едно»
су*и джбови
или мешови и аа не бждат г
та става франко
Приемането ьа солта й л
гарнизонната фурна ул- .Македон ка* Н* 1711.
Посините условие могат дд се видят всеки
ден в Финансовото Управление.
'<1
Залог за участие в тжрга сс иска 5% от обща
та стойност в банково удостоверение

от комисията.
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ПОЛОЖЕНИЕТО.
СОФИЯ 26

вите от малкото сжглаилмие, беа да сд*
ществуват отделни сжюаии ержаии
сдю*
*еи договор сжщестауаа само между Гжр
ции и Сжрбия
ддрмавиге от «атото
сжглашение се с ж ю зя яат с нас по едии
яжпрос, който е толкова жизнен ие само
за нас, но и за Балканите изобщо.
Едиакаоста на интересите сжздааа по
този начин едии практически и силен ежи»,
чието значение и стойност сигурно ще се
почитат особено от конференцията В този
случай Гжрция се счита двойно щастлива,
едно вк тоаа, ке по едии иай-тлавеи и жиз
нен за иея вжпрос — Тракийсиия - иамира такива и толкова преднини защитници
и второ, че те по свой почин й са проятичат
иа помощ а борбата.
Това показва какво доверие аджхаа
Гжрции като пазителка иа мира иа бакланита при едно турено бжпгарско заплашва
не. Гжрциа промжкяала се като
ду тия две балкански джржааи парализира
и премахва т.зи опастмост вато се проти
вопоставя и неутрализира двамата балнаиски метежници.

РИМ, 25 април. Според
една мооковена тепеграиа
Лепим щел да отпжту
аа
Генуа.
ПАРИЖ. 26 април.
На „Еко де Пари"
ежобщават от Стокхолм, че според т
шиото обществено мнение Ралалскмк дого
вор легализирал само вече сжюза между
Германии и болшеяиките. който сжщестиуаа от 1918 год. насам
Германските инженери работят за преус родството ил парах. корабостроитежищп
поставянето иа неравната флота иа аоввита
йога и за оргаиизир. иа вжздушиа флота.

!

I*4 от 24 т. яа-

в

и*

от яа-аото

ИВ
г,

че са
в Бжлг.

с

А>
настоява
вече фамт.

та е упжлаом

иик

ажрху
ЦАРИГРАД. 25

%

(е

Мв 21

Ге-

1

Грайско
След оку-

22

града Свлче
••а вот. "

ПАРИЖ, 2Р април. Сжобщааат от Ге
нуа: Италианското правителство е рошило
да изпрани г. Джианими главен секретар иа
италияисиата делегация а гоиуозиата кон
ференция пред дисциплинарен сжд. Офи
циалното италианско лице, иоото било ам■ело германците в грешна и ги накарало да
сключат договор с ежае тите в време ив
конференцията - това било г. Диша шиш.
В всеки случай, уверяват, че той заявява
в свое защита, че е само излжлиил пред
болшеаишката делегация лайсната, с което
е бил иатоаареи.

чзст

|та

:: в. вокЕНФК клг*тг

РИМ, 25 април.
Сжобщазат от Гоиуа:
Унгарското иореспоидаиц бюро катетормчио опровергава слуховете, които са иосахе
вчера в Геиуа, че Уигариа била сключила с
ежаетмте договор аналогичен с руско-германеммя.

■

(Т<

ио,

А ТИНЯ, 26 април. В-к „Катнмернин“
пише: изглежда, че в генуезката коиферемцив ще вастанат иа страиата иа Гжрция
особено по вжлроса аа Тракия и джржа-
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1ДВДСЕВДНДЕН
?*-

СИ.

^

ба сжпротива.
Турските власти преди да
напуснат града, отвлекли 4в души пдрвеици гжрци. Генерал Папулас е поискал от
атинското правителство амнистии » офи
церите веиизелисти постжпипи иа служба
а а иа до леката армии.

«а 2 . година. Балканска
■•рода бре
I. аоато до
еди еедами «е се опрасе-

Угееяа кай голо около 105
кр р ек|<лве и 21 т а. вечерта Конто я е заявил
где се ишра. да сдобие в аагазана и
Б.
1Я. Цар Ьяр* 9Ь 6, срещу

ибр

ШиъЖЬП

04—2— I ПО 1-51» « «вирне* с- , припаси по I лея и дум*,

Бжлгарсня и латимсим

ШИШ
Стм

кеш Мш

п I г.яи. ял.

В икдкчеряето на Вяскрг
х^кег.ло. когетя белки
1 богата сс гогнет и посран

СГ1

акт сяггмя нркиннн. нжясрел
нощ и рояАясккт| гркннчя е
ст*к*л* кжрвввд рамряаяа с
пограничните ромжиски
Ц" и една чета бандити
Н опята са дя
ишмга ее сбдАсхаяа с

елгяого

кдааваг том. че

срешат сжпрогям яа яигра
■нчяятг. баядягягг ае да ре*

чвегят ПАТЯ са. опцшоот туиичея огжя, «ртаа не кавга
са станала давел убятя е чегярял ряисяя от страна аа

воЖнацатт. Още сдщета вечер
лостова

воДянця

сш. днтит .яркото бхлгарсяо
лепне ял кран.

наел

<4

бри

мг аам нест*]
м де тжроет
пусто. Те усяеля да мбегет
яекоя се ламя — бжлгаря
ает • а ротна бвиятсяятя че
та, то вя том
ат гя тарсят я
Ти
сяуюжя бжлгара ат
тлте чета. са б!ие
раня. от ту*, че баае уж
от бандата.
Ма другия
ся бам
а
вукмця &т.
ТЯ аротяа
гтранв м
тажрдс кестояо.

— ат
в бвг*

Сзфю. 2« ири
Длама
га кол сях о-ихте .Дек" к
.Гюи-. и лсто сс ига
дглгтним е я*еяа а Геяуя м
раяяоогя 115

■чия доста га«п|

з* п
ТЯ И*рВИСИ1 бодени* в грам
мя е иаваачея Д р Ьоахая.
ст*ркм деядр Пра иестсмот*
ската баняни*. ^
0.М дах ле
премига
боампца • Шуяе. с Ви фт

«у са пшгргш |ни
•гр. бои .
У1

А

ПАРИЖ, 25 април.. Много парижки ве
стници вжзироизаеждат лаисираиата теле
грама, според която бмл сключен тави уиро-русян договор, чинто главня лч
изработени в ежбота. Русиа ще
унгар. аспирации относно

били
призива
. Уита-

ще дрипав интересите иа Руосе а Ба

ерглжтг тдремеал учвизм
• ерлитл с рЛлмссаа гву
Яфу ирпл. «роежтл н облв.
и трелогат вмвтя
м-ржг I обемал и се хиг
той облесиис.
ИГО сс
рои ■ «т уевтехизлт сялстх

/

ж
щт пн уммииа

ял

1Т

срощу Гош
в

тг«

I. Щем

СОФИЯ, 26 «прмл. Снощи « И ч.м 3«

ме-

а аараап Са Нпколе
гщт-7 ■щ. и аа ог ст «КС
ш
Ж»'в1
II

аагааггаяааа • Жеедтел
|| -ааааао *а потели,М|
■аа

ат ма
веел

Пад, ж А|щ| >«.’ ж

ми»- —

Ни

66*4

М* -

Й^Г

127?
тт-+
«Ч

9»:
9Ш 5130
369^ 2П> I
т- ♦
МИб
4

&

Ь2Г

ПАРИЖ, 28
•лв <а
м Гтрита. Догоаорект носел
ПоАдЖорм н Лорд
па да пояджриса Гтрцда по леввжпросм. Т
сашацаа а Гааауа.

есцед аа

ГЕИУН, 25 внрнл Иаийаш преввно ииможмосга м отигтна*то на Франц»* от ге
иуезвата к тференцня всични изказват навеждата, че Бития, Итапаа и белгн* ще
« споразумеят, аа да ароджпжа: работата
ма конференцията
ЛОНДОН, 25 април. Иеинг Сталщарт отбялезеа, че е вероятно Л Жорж «а се вжрме в Лондон, я да мека наново доверие от
мрмавенга я своето поведение в Генуа.
ПАРИЖ 25 април Вм Люмавмте ежовI, не ■
се е ежетовл вдии грей-

ммтммг

ПГ?--* 1И0-*

аг-

ма който

ута фгадуааасттат» и иеаааисааааита
от ШО жтап. дуиам. В раааамаагга
.
ти апуимтепмм
сжбрапм в цантжра иа

! Ма 64 гааю аачеуп ара—яя
Л

ат справял вепре-

тва

таяа
406—-а» йо тур—
|. (арап а
1ЧЛП
ге аре-

ш

ВЛРШЙвЯ, 25прмл Попската теяегр агащи* се научава от компетентен източим»
«I мобилизация та на германските военни оргаимяциа В Гор Силезия цемн влакове с
орджмя и муниции се движат.
нра: Л. Жари! <

|. СнсоЯшават от Гес

от фрмбрмтвнвмите делегате. Срещата бе
. 71. Жорж
че мего-

Гйавврвя («__
— |сее ав«д

Ш«иа«ц
*||1М

а

1Ш

1СШ. вв

т
т* * вмаа <У

— бе« ааогпо «в са помучм а Генуа м
*а се лостмпеа целта
смаов между Амгл— и
мойто « имона
ия амгл. м
I подържането не едно общо
. ЛОСТЯЯЯЖ1 м реягпяждаие ■ комтя.

г жт-

ПЙРМЖ, 25 «зумп. Сжобщавлт от Брюк
сел - Шведския крал се очаква да пристигне
1А<
•е» с яо 2 сеам е
ШЛШ91Г ТУШИ ту» на 2 мак. На 8 май в Брюксел ще
§ гС
в пристигне сящо » английския владетел.
«а— «тй-г
II
ПАРИЖ, 26 април. Французката ко
мунистическа партия се изказа с 3387
гласа срещу 8000 против единния
фронт препоръчан от Москва.

фв»*е. .1

<1

ямир—

=<11ПШЮШ

-Б7.Т два
ва-

тч
М1Г1

ПАРИЖ 26 апр. Сжобщвввт от Гвнув :
рмвговормте между Бврту н
71. Жорж се рев гледа вмириса
«дми до• Британската
ежобидм им—га процеси.
—равотцм от Т1. Жорж
Фроещ. мяпягв-

«М^лжрж.

|.*1Ю

тшт Оврем овцд
,|ввв!‘

При

■I

ра Подучи са иамж
ала». Катастрофата I
а ата. Двата
даим От евпжклладмято и
иима между лмтямцате

м

т

в

—спорт» ща нарабо
«•«—яма. — който
отговорят -с >Ла",

Н Им-

• га

»очггу
_ пан-

«ач

а
пжтимците а баела

т

от
гара поена влвяа аа

то от ПЖТ1ЛЛЛ1МЯТЛ
ват. Подредите

са

аааачааталаам.

Води

е.

С. ФИЯ. ** апри.) Тава ара е игде.тч едно от
деление гржиаи войнмин. вжораженм с пушки ■
бомби е мапиаин» егде
сбор а с. Лахаао пет
ИИВ1К0. Селото според новата
разделено ма
та « ■ бжлг. а
лругата а грапав гериторая. Трал
е*о?
са в
ао
сега селяните яе правили
ЛИ1
и си ходили яо гостя и по работа «яа прел
вари» едно раз решение. Тяив било и ааичерв. Квп
то се започнало аеселието едно дева о
■е
се впуснало ад
аттаи от пивото село жн
«У* « бдлгвр. гериторая. Накова Хаджии,
геи таргоаеи н длиго
сяодаижннк на Яни Сандали—. За мега се
пили селените. I ратаите войници о
«трал
ба на която група иладежи бллгвра
с реаолаерид стрелба Зааасрмао се
сра
а гине. което траело
час Уват блее влян
бждгаран и е дай ранен Грял, войници се оттет
лили бе т да
т Н

|«

Кжрпшгго шик I Пловдив.
Злвчерл в Пловдив в мимдгд .Кяришека' се влвдршвл сведбенкв обрат неалу кртн Каров от ту. Пловлвв н
Ькш Храстова от с ХеоЙна След вчваршаавг ва обреда.
младожениите и гостете се прибрали в

•шва и се огдвли на веселие

домат

и илядожен-

което обвее не било лост*

тдчво лалио. здцото по повод на там свадба в семейството
Кирови е шляй I олети кавги и спорове Оеобсяио (млт не
пряязиени отношенията между братята Крум н Георги, «вети
претендирали да една н са«цд мома. сливам моято «вчера
станала жена на Крум.

Кам 2 часа слел пладне
ногаго
>го ** енвдбарите бяло в своя разгар, двамата братя се скарват и се
нахвАрля I едни срещу друг с обидни думи. Кавгата ям С*о
ро се изразяла в форменио збивяие
В том време Кругрябва е «на бомба .Ьу халка* мгато в яда ем ям
1еняна
Нас глава суматоха всред гостите, конто
с роаитеягтс

иа младоженците хукнат да бегвт срез вроворявте м шрлгя
та яа

ван Децата и женят* надяват промиеш
В том момеят бомбата избухна С ужасен гряежк. Ужа<
нконава всичка присАстяующн конто остават вято
ПО местата см Неколко души се повалят на земята
Картината е ужасна Бомбата е *збм
в рАнете на мля
дожемника Крум, комуто отижсиада врАСтмте и на
ДВГТ1

ржце От разрушителното дейстме на бомбата, горната чае
на главата на невестата е язаржтила. краката м са вречу
пени 1 я лежи обляна в кржв в агония. Обнта е на месп
^арня Лейчянояа която е ореедужаала иа гостате. Ранена <
тежко Янка Д Маджуроаа. По едни чуден случай едж
малк<> детенце, което стояло непосредствено до Мярвя Дой

чичова е останало |ежясем здраво незасегнато някак. Оп
греежкз на бов1бага всички сгжкда на прозорците са вят»

чупени

Втората

След лАрвяя ужасен момент настАпва едяо кратко
трайно успокоение. Присжтствующиге гости се втурват как
салона гдего дежат жертвите за да им даддт помощ, но е
този момент вред вратата иа кжщата тира фдйгоя от кой
то слазя г. Киров. Некои из публиката изникна: .ме хв*р
« 6о»<и- нестмеа пои . още оо оовене
качи се етуцит де беги В бегетеого е
кадАна много жени и невинни дечещ вали

гатеа н

№ЯМ«Пв

София

от

\

ОТ ГИ* ~Ш1

по тоом повод (Цц

Житният шшШ.

м

утлт
г« «МО

ще моме яа отговори

1ТО

, -т конте
еоетцедаи ешо
ео тулещ

Неколко ниму ти след етордп е—ка
юпокоекив. Топил релереииге
гг г. вввдее
ва тази ужасна ил. рми
■ ■»

ед|

имеект селен побои

В—»г. сл «и .Л.Г..Х, рлиите „
. „р
|*е болница. Нелесни рочкндда о«е по пате. К««■
Гебр». Ято к др. и

.т

т.

Варна, 38 април Ш22 год.

пеша
варненска

ЕЖЕ11ЕНП ММП1ШШ1 ВЕСТЯНК

т

а^ГмЕттяГнЮ и ти! го.шиа I»!
асва; и 3 месели г.

н(«нстааски пп | хп ш лумл.

ПАНАХИДА
ме на роднини, приятели и познати,
и но случай 6 н. от смарта на милият ни покойник

<:*

запасат вот

I)

■ неделя на .10 и. и. сутринта а нжрквата ся. Ни
сола, след Божествениета литургия я|е му се отслуви
ОТ ОПЕЧАЛЕНИТЕ.
129-1-1

ГИ1Ш БАНКЯ
Мм Н» I. кюп Не. Ьм
яза

1ТШ

ЗАПОЧНА АА Я»УНМЧИОНМФА
млмепане н«

41

срочен ааогоаа м 3 месеца, в месе
ца » гвдика
аодяискя
иаводстао. мм
иа «ми

1

>ски

пояици м

5.
«тест V частни

дари
В

яйца

6. влия

а сдружение
с Оании, доу
тергпаий и оргаиизиоваме
1Д—3 -•

тшвшм

1т ат 3-4 етая ям

1

|. н.

|ге*иа мжща

га

иа 27» годяня Балканска
порода бреяемна иоято до
•див еедямца ще се опрася.
Угоена живо тегло оиоло 105
ягр. е взгубема иа 21 т я. вечерта Който я е заловял
«аа пай знае где се иПмра да ожобщя в яагазвна иа
Б. Иванов »«. Цар Борпс «Ь Б, срез»)
123—3/-3
чмго ЛРбро »*1и»гр»ждвяяе

ДАМ СЕ ПОД ШИ

Пдндеяя Д. 1*кг «нов III уч.
ря.Иажлмв смстоища се от 6 ст««. 2 кухни и 2 пералня
ффбш и «ае, нея едно голеяо сеяни с те о с вспчяя удоо
: „да електричество я ялндл. С*що се ддадт под
I* дягекя в долмв етеж голваи севииите с« удоб
, ембоднн ог жилни»вдта яоиненя. Спор. прн сдщпв.
|!2~

4

111 ш

НИЩ1 пт «. т

Ма—«явя « во ! Ь< ■ш. яширатсм с .

лем.
-.ГЯЛ

-

и сребжрен часовник

на черна лента е изгубен на 25 април вечерта ме
жду улиците .Парушева". .Княжеска' и .Ферпиненловска“. Умолява се който го е намерил па го
Регентска' № 4
повжрне на следния адрес: ул.
130-13
Мизрехи срещу отлично вжзнагражаение

Ъ МАГАЗИНА „ПАЗАР ПАРУШ“
*9Яшюд« следната нови стонн: Валнени н нопрнкв■ХЖШ1 пбардяин. Шепоти. Еолаени. Крепдеиини
“
»ти. Вненсяя стололовв. Муиман
1.Цнм нзнеенн. 1019—15 — 15

ценя 1 ЛЕВ

ВФ4.

3П ВСИЧКИ СЕЗОНИ!
преда*

Тжрговци и ин«жар«, ним ----ВИТСЛС

Специален СКЛАД от художествени РЕЛЕФИ и СТШИ
иа наши и европеАсям
еяропайсдн картини. вази. черепната и пр. м пр. с ршми
цветни оксидации: иимтаии* стар 6а* жр, злато, сребро, чугун
и други мигаличести томове. Склала е ангажирал специален
художник
схлулгор за постоянно нови работи. Изработка
чиста и изащма* задоволяваща най-п ретенцио зейте и лутайчени вкусове. Искайте мостри срещу наложен
и в«в
се уверите! Приемат се перачки иа еаре и
ржчваие особено за учебни заведения, читалища.
ки и театри релефа на ИВ. ВАЗОВ, изработен по
му портрет. В скоро време ни пристигат релефи на разните
партийни шефове.
С повит: \т. ВЛ<
97-2-2
це трална кмимаииица .Нова

ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфи- м теп^фомл, ежобщеввне)
СОФИЯ 28 април. Пред вид невждможмоста иа правителството да отговори в сро
ка до 20 май на йотата от междусжю!
шмата комис <я по отлагана иа репарациите,
то е поискало едно проджлжаиие иа тови
«рои до 18 октомври, да да му се даде «*»■
можиост да обежди и приготви отговора си.
Молбата на правителството е ао'__ _
иа с обстоятелството, че г. м-р председатеии Ал. Стамболийски и компет!
•-Р
иа финансите отежтетвуаат от Бжпгариа и
чо вжпроса не може да се реши без да
бжде иаслушаио народното ежбраиие, но
ато ще бжде сеаираио веднага спад
аане иа яаседаиие а редовната му сесия.
РИМ, 26 април. В-к „Паявпо Д’ Итагиш"
пубяикуд следния разговор с м-р
датата иа Бжпгариа г. Ди. Стамботайаии:
Шафжт иа бжпгарсиата делегация направи
следните иаавпеита ежрху стопанското попожеииа иа Бжлгарип: нашия бюджет, бпатам година бев дефицит. Едва постигнато
т<
равновесие и реларацмоимлта ио!
ии наложи да яиесем иоям суми, поето иеочаквано о коренно наруши уст
раяиояесие. Не бива да се забра!яя, не рпа
носиите
по
кздржжката
циоимата комисия се равняват иа една
чмтелма сума. има иоято тряба да ся до
бави разносните аа военните комисии и аа
комисията по определяне иа границата. По
този начин се ежадават едм* ме продуктивни
разходи. В Генуа ще имаме ежзмежиоста да
докажем нуждата от разумно иаивяеиие
иа тия иомиож, аа да може нашата страна
своята производителна енергия,
Да раз
и да посрещне поетите яадж
Унаста иа Бжпгария
:и
гему евката конф , иолкото и от репараци
та комисия, а която главната ропя играе Итаи
пия, тжй като от общата сума ма ма
джпг 40
принадлежи пай.
СОФИЯ 28 април. Напоследжк твжрде
настойчиво се заговори м свикването иа
камарата иа извжиреди* сесия.
Тези слухове са в саржзка с отноше
нията и а правителството с реларац. коми
сия. От компетеитио место ии се заяви, че
народи, ежбраиие сега иема да се
ма извжиредиа сесия.
Мммист. сжяет е компетентен по вжп
роса, защото той треба да опредени дани
да се свика, или ие, а той-не са е занимал
I. Но ако политически и други причис Т(
ии наложат това, мииист. ежвет ще вземе
нужното решение и ежбраиие то ще се сем■а сесия.
1Ж1
ПАРИЖ, 25 април. От Поидои ежобщаи: Кореспондента иа
аат на Пти П
Таймс а Генуа ежобщавд, че Рапаясюж ру
ско-германски договор ежджржал Б тайни
кпаузи, аа които дчва следните подробности:
1. Берлинското правителство се ваджпжааа де вжрие на украйалсиото под фор
мата иа изплащаме а натура стойност»
сумите попучеми през германската оиула,, изчислени иа 980 милиона франка.
2. Сжщо да освободи 8 хипнди
военнопленници, намиращи се по маете*щем
в германските концентрационни
3. Берлинското пра<
жааа да раатурн

Снмпмм мт.
В момеят., когато а Геау.
1кгдн|т диегатм ма 34 му
липи а тжреят л.ягящя м ами
СТ.МО....ПТ и рятррааеяаа пт
аоДаата сват, а Софии реа.
|та
дааа у,
рял
там1гавмм аопишепеи Бла
гов. пред ами аромаст.
Че Бждгараа ае моме да

м гралаца не
та аа едва

да рааама

■ от зорката бдятеаяосг
сжглашеяскаге к<
Бжлгаряя дме е
под едва С1 адяаа

иа

■
ярждмае кддега
и да с, в от когото да е, ве

с
л

« явяо

т
•У
шаг бжлгараом

ства, ве
яаауая,

'•ОТ

«в «сСКвТО ЗДДТ1

>,я явете
те

л. турят рммп м

*от
илшите
те Байта рея я
еапе. Не
да се отрече.
че вашите ежееди оказват яз-

вестяо
за
тезя строга яервя.
Полвтяката на подозреше ■
е една
гябеляа за нашето бддащо яолятяка. Нас
дв
ие, че ковкото в да бжде
безплодна работата иа конфе
ренция™ ■ Генуа, тя аа авс

бп била сяепша, ято балпреките делегати там бяха ус
пели дд вжздеДствуявт зфея
кржговете яа победителите в
бяха могла да отсрочат пла
щанията и се избегне едм пжлен контрол яа Бжлгаряв.
Още по вече сега, в разга
рл НА
яа европейскизе смля
политици бяха ежумаая т аа*
действуват таая
мп ия
би

да продан

.
ж

„■дрншскд пощи"

Сф> *•
Германия коитрдреволюционни организации.
са ааджлжава да ма долу4. Г
то пра* германска територия
матармли, предназначени и
Полша, Ремжмия и Естоим и другите джриааам, образувани от поделбата на Австрия.
5. Русия предоставя на Круп правото да
пронааежда топове и военни матермли в
известен брой руски леярници, главно в
риащата ма Лато Савюлмиа, близо при
леярницата Харта, а « и една трета леярница
навираща се в провинцията Тамбоа.
Кореспондента добавя, че четажрта и
пета клаузи носели подписите иа Чичерии
и Ратаиау.
ЛОНДОН, 26 април. Говорейки пред
----------------- иа печата в Геиуа г. Лоид
Жорж им позволил да направят следното
ежобщвиие иа английския народ: речта иа
французин* м-р председател г. Лоаииаре е
една доста сериозна пречка направена беа
да бждат предварително сжюзинците за
това уведомени и която ие ще допринесе
за едно по-тесио сжтрудничество между
сжюзинците. Изнесеното иема нищо общо
с геиуевката конференция, но безспорно
самото фраицузмо обществено мнение е
смутено от фалшивите доводи относно ед
на тайна английска политика.
Нашата политика, обаче водена до се
га е следията: ние иемаме никакви разно
гласия с Русия, нит© руско-германския договор ни причинява някакво безлокойствие
но ние сме решеми да ие позволим Европа
да св преажрие в касапница. Нашето жее да водим едиа лоялна и хуманна
политика, обаче поведението на
Делегатн затруднява нашата задача. Невжзможио в да проджлжмм да се спазвряввме.

Г4

ПАРИЖ, 26 април. В-к „Люманите" сжча Кржстю Раковски е говорил в
яред ЮО журнал мети и опровергал
“
за разногласия между него и
заявил, че ие е сключдоговор между Гермаиия

ЛОНДОН, 26 алрин. В-к „Дейли Нюс"
от Геиуе, че експертите по рус
лото роботи след регаенваитта с руските
Аонегатя, които ме са довели до никакжв
т ретини отработването иа едиа ко
мета. които боа да има характер на ул
тиматум, ща бжде редактирана в доста
иаргнчаи *»*• “ Д* •« остави да се верва,
че русите ще имат >ред вид сериоеиоста
иа положението.
ПАРИЖ, 26 април. Сжобщаиа от Берпв|с Гермаиия и сжветска Русия ще отло
жат пред геиуеаката конференция иапжлмо единодушието си по ижпроса ва стопаисиото вжвстановяаане иа Русиа.
Според спогодбата Германия се отказва
от пжраоиачалиин експлатациоиен проект
иа Ратеиау.
Сжветска Русия ие е вече отделена от
Европа с бодлив тел и ■ лицето иа Гермажж ти има имен и верен сжюммк. Италия
и Аиг
иа глед са сжщо сжгласни да
аииочет спогодби с сжветска Русиа, само
Франция храни още враждебно настроение
За сега сжветска Русия я подкрепят всич
ки пролетарски маси по всеяжхможии напраалениа по целия свят. Нашето положеиие сега стана по определено от тлка на
речените велики джржави.
ПАРИЖ, 26 апрмл. Сжобщвввт от Рмви
общестя. мнение в Австрия се обявява от«рито
ма страната иа Германия по руско_____
гермвнекмя договор. Виенския печат посвещава джлги статии в защита иа Гермаиия
и Русия и напада остро сжглашеиието. Той
признава обаче Италия за умерен елемент
и храни вярата с нейното посредничество.
ПАРИЖ, 26 април. Вследствие иастжлмлите ежбития в Генуа, които заппашват
* крах там хаседалещата международна
конференция. Фрачц. м-р председател е
счел ха нужно при отелктиието иа парластановището иа Франция, моето

я

»

•44.

им от мирим договор и обехор **«««• и»
Германии, м да са обаапечи фраицухката
беаопастност,
. Геиуадиия иорвепоиПАРИЖ, 2в
деит на Пти Парюиеи нерва, че адия улти
матум ще бжде отправен до русите, с кой
ят тия последните в
то ще се иска да
от 46 часа дали приемат илр не
едни
ения а
взетите от Чичерии вадж
отговор до Л. Жорж.
ПАРИЖ, 26 април, б-к „Таи“ ежобщава, че Л. Жорж водил тайни преговори
с болшееишиите делегати
без зиаиието
на Франция и малкото сжглашемие, сжщо
така бритаискм м-р председател водел
тайни разговори, с Вирт и Рат
‘УПАРИЖ, 26 април. Еко де Пари се нау
чава от Рига, че в е див прокламация, от
правена до световния пролетарият, коми
тета »а болшеяиш пропаганда предричал
пропадането иа геиуевката комф
И
близкото пжлио тжржество иа комунизма.

ХРОНИКА

Кмта иа е. Караагач. алое
дявеко съобщава. че иеизвео
ни крадца обрали чрез взлом

Пристигнел е гржцкия М[и
*од .Андрос- 01 Кюстенд*.
■ с 15 петним.
— Пдрдход .Анаетаснягржшии не заекне м Одго
с 100 това царевица.
— Французина варахП]
.Сюпрах* завяна заввсря
IV за Царяград натоваре. с
зжрнеии храня.
— Холанаснаа
•Слот
Лейверстайм* е натоварен с
171 тона стока, ще заяяне
Кюстеаджа.

БОРСА
КЛМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
Сл+ш. . - Април 1922 гил

Швейиарна
Ню Йорк
Лондон
Париж

Италия

Цариград
Ромът**
Германия
Прага
Виена

2740- 27*>о 14Г
142-

628
633
1265* —- 1310
745- 750
94- 98 5С

10025 101
51‘— .51 5(1
271)50 273
1 83
1 84

Б -Неща
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Белгия
М-аата ка вътрешните ра тя. от лослед!
задигнали Югославия
боти свиква градоначалниците 1800 аи. в банкноти и 22 хина конференция. която ще се
моиегн
Утаят § началника м СК
състои на 3 ма* Т. г.
Убийство В с. Мраморен. аада за дар]
1ТД
След професора от Виена едни циганин убил не иконата
ГИЯ — Стойчо Иаанои Кадите
пристигнал в града ни проф си женя с нож. Тя е прому
•ито е
Найбере от Мюнхен, за да шена на 17 места. След това чен Марии Юрдаяои.
видя музеят щ го е посетил восега и на живота сн като
музея ме колко алти.
се промушва на повече от 10
При копане основите на места. Жената е била илиерекжщата на търговеца Ст. Ка ва мъртва а той в агония

----

пятавоя, срещу бившия фаиц
дев. пансион, намерим били
иеколко СТариНЯ ежкленячка,
ааибичка, кученце от пржет в
др. произхождащи от едвонре
иешеи гроб от преди 2000
годния. Старините са предаде
ни м музея.

И N9 13*

Заварка се от обиколка из
окръга п. инспектор по труда
г. Трайков. Сжстаяеио е м
повече от 20 души работода
тели в Провадия, Свидел в др.
якюве за яеслаавяае закона за
осигуро ка на работниците в
служащите при случай на бо
лест и злополука и гоя м
Сдобил ват от Русе: Тюа хигиената и безопасност! на
сутрин южно от града по клан ТРУ*«_____________________
нииите беха
извадени два
трупа на неизвестни лицате се закачили
на един шлеп н са били из
вадена от прислугата. Двата
с. Каджной, 26 IV 1922 гоп.
трупа са еяжрзани с важа в
Десет цни след публикуване настоящето е встеса привързамн един кжм друг
По средати виси друго вжже ник .Варненска поща*, в канцеларията на каджиойвероятно иа него е бнла вър скотоСел. Общ. Управление, ше се произведе тжрг.
зана тежест, която в послед с явна конкуренция, за отдаване на закупчик сеното
ствие се е откачила. Трупове на училищната ливада, находяща се в землището
те са иа мжже от 40—45 на с Каджкой, местноста . Гереня, - от 70 декара, за
годияа и двамата са облече- време от 15 май до 30 юлий т. г
Наддаването ще бжде -мзиело.
ни и дрехи на хора от сред
на ръка. На единия главата е
Пжрвоначална цена на сеното е 2000 ле.
Залог за правоучастие, в тжргжт се изисква
гола. Самоличност! не е уста
10%
новена. Следственвте власти
вжрху пжрвоначалната оценка.
полагат усилия да се доберат
Станалите за публикация и други разноски, са
до иствната па
зверско за сметка на закупчика, Поеините условия Могат
престжпление.
да се видят всеки приежтетвен де.
132-1-1
Председател: Н. Иванов.
В мравката училищна н><
Касиер-Деловодител: А. X. Покои.
пекция е получени окржжва

■ Наскоро
■ ?!?!?!?!?!?■

■ №13И

КШИ1И0 Щ|Ц йстипкти -

ОБЯВЛЕНИЕ №|

телеграма, с която се разрелродължеиието на отпус
ката в то само ва учателите
— делегати в съюза на земледелосате кооперации.

(Варненски Сждабен Пристан

ОБЯВЛЕНИЕ ЛЬ 1242. В допълнение ва обавяелението ми М 812 от 9 III т. г. публикувано в дарвнвеи
вестник брой № 8 от 11 април и/ г„ обявява., че продаж
бата па една кжща каходяща се в гр. Варна П уЧ. ва ул.
Плсвдив Пловдивската об* • Цар Борвс* М 193/11 е нсвва М 6 двуетваап с обвк
щана съобразяваха! се с об
новенв керемиди в двора ши построена още гдяа вжша а
стоятелствого, какво
две малки постройки с общо диорио н под сградата 195-26
цнте получават мизер* и запла кв- "Ора, лрв ежееди: Ди.ктлр Калинов. Димитжр Г,орта. то, последната е съобщи
гкджик, наследниците нл млйсгор Георги а удица 27 Юда*
ла до всички учреждения о
а сегашни деелмиа Ди.итроиа, Пандеди зенгинооду, Янчо
града, взетото решение:_ на Ваита, Митраии а улица .Цар Борвс*
е почната ва 12
чиновниците от тия учрежде «прил т. г. и ще продължав? до 12 май
т. г. 5 ч. са. обед
ния ще се вздадьт хлебни с правояаддаяаие 5% в 24 часа.
карти от местната община,
Горят имот е собственост на Васил Дмалтов я Евепосредством които последвате иа Бонев. Калчева от Варна. Пл.раоапалаа оценка 2462»
ще си взимат хлеб по намаНаддаването ще почне от оценката в замнтересомавге
ленн цеви.
могат да се авяват в канцеларията мв всека ден да фвгИздавааето ма хлебни кар. леждат книжата м да наддават.
ти е почвало. Хвала, прочие па
гр. Варна 21 април 1922 година.
плоадааската обащма.
12* - 1—1
I Сддебек Прима: И. Д.

*
I

Варна. 29 април 1*22 гоя.

ЛнГоя. IV.

поиш
.ВНРНбШКН

• *|
.-

ш. : ежшшв шмгошш истини

■ата ч едм година 1 Но лева;
100 дева; за 3 месеца 60 дева

за 6

т

|

1ТАМАПА

т ш ош я
ЦАРИГРАД. ЛОНДОН,

Г

Явру, Рва*ввв| вврвв!
1ТВ ■ ВСВЧИВ ДАРАВ!
1ЯА ОСЯННИ, ЛАИКОЯМ ОПЕРАЦИИ
шковзвраве на. подмил в други тдргоесьи аовумеатм
ав чекове срешу Ьжлгярв«*и чувебияа.
Влога* та^РьЗЙтОРНИ СМЕТКИ по спора зуазеяие
..СПЕСТОВНИ КНИЖкИ с
Специална покои служба: документи, кредити, мрнянтнн и др
н нужди валути

4

А Витии

•I
I

ва

■вватвваввв Ава арвдаммтм.

«1

*

М1ИШМ

ищт «аартанвят от 3-4 став ала самостоятелна к*щ

X

IДЖСШЩИН Г^ТГ-Т« X
ь И уа.Наааясяе, омолмца ео от 6 стои, 2 иухнм а 2 перална
удобао аа да*, ат едно голеяо секейетао с вевчяа удоб4 ■ отоа: вода, амагрячестао ■ канал. Слидо се даоат под
Д1 В наем 2 д юг еня в долния етаж. големя с всячмиге ся удоб
- ■ етм. сеобедия ат жялящната номясяя. Спор. при с*.цяя.

.

1
И
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СОФИЯ ХРИСТОВА - ЗЪБОЛЕКАР

1

и 0. (кин 14 (в ниша) тима Ши л 8-121

Йанскн сребжрен часовник

на черна лента е изгубен на 25 април вечерта ме
жду улиците -Парушева“, * Княжеска“ и .Фердинандовска-4. Умолява се който го е намерил да го
повжрне. на следния адрес: ул. „Регентска“ т
№ 4
Ми зра хи срешу отлично възнаграждение.
шштт

!Г|

ТШОВА БАНКА »*
<ПШ НИ1ШЛВI № Мв'"
• ТмагрАфачбот М8«С1 ТМД01А ВАЙКА.
пм. „Яриеаадема“ ЯВ Ж срещу Ваяиаисмати Бааиа

ЗАЛОМНА ДА ФУНКЦИОНИРА
под писна аа ааписвана иа
имам- командмнтори
очии влогове за 3 месеца, в месви- гедииа
туааа, от совственно производство, аа ааааоаа цена.

0 ц.°

подписка аа доставяне на жл-рми *• гв*
-авм чроа вноски.

о Кчп 6. Влиза ■сйКГту*

ир частни 4ица аа тяргеаил н оргаммаирване
прокзводст ва.
Ш-З—8

-

ПЙРМП мпшинп
, ‘ ОТ 25 КОНСКИ .СИЛИ.

«

■ заедно с котела и кумин4,

I I •

»

I е I шиш. I Справка: Пояупяриа Агенция ,,Бжр-

"У т миа" ул. .>11

» Л-Лук.

.ШИПКА
щотсум
г-и Л. X. • Хжрсг, ио слуаай
смлрта па елшругап» му г ка
Ава Мара» Хжрсг е
п
общинската каса 1504 ли. м
• полаа и бедите Варненски
граждани. Варненското градско
общинско управление, благода
ри г ну коисулу — Хжрсг.
Одрин общ. лекар г-п Недмдков, ведно

ПАРИЖ, 27 дарил.. Сдоред „Ексепзиор"
За -е^
днешния ефентив иа ажветсмат» армия ажз рол.
м
лиза на 1 милион и триста хиляди войника целта.
разпределени на 37 дивизии всяка ат. по 25
Сшпрт шеп са яомхи вяди.'души., всяка червена дивизия врите- спгаради «аа едучая. мбок«я от «орок. т*ф а..
ОТ
жава по 50 орждия и всеки полк притежа ■орбалас. прсаесеаа от ала.
ва по 30 картечници.
аававраж • «др

1 1

ЙТВВВВ -

нЦврвуварвм

441
' >

СОФИЯ 29 април. Предспддтелствую«цин министерския ежвмг -г-и Р. Даиилоа
Днес Лотвжрди пред исурмя писти те гледи
щето на правителството 1иа
» иа*
цаиа да раатурм ст
чката община, че гласуваиия да тави цал ваиом иа можа да иа
сд утажрди от джрап
Спад това
п
пред навикателно
аца
чакат да видят дали И. В. Царя ща малак лни ддма см лрад парада и конституцията,
или ща са солидаривмра «, адио
галстяо, иоато аача ма
1ва
там гранмци к сом те яр—м1Ш.

»м »<
91

I
I

(Телеграфни м темфотм ежобщеиия)

• Цмга СЙОИЙ. ц Лие 2 — Нляя ВАРНА. ул. Цярягумси 21
о с и • в.д и д ат

• Централа ■ИЯДИО. N1

>

мщшт

I. Но Кшт. п. и, N0,000 - осаен резерв, капитал.

шттт -

«рО»Чб.

>

■^5ггд.

;апш'1Шоишм11Ш Ш I

ВА14СА СОММЕЯС1А1.Е

ЦЕНА 1

I по I -50 мя. пирвгся см.
приставени по 1 лее па душа.

>г,

. 1апи

нопп лая ь и.

*
«$>»

ахмата бв|мц|| Града а еПАРИЖ, 27 април. Смобщават от Лон падемвчссао отаошеаат еа бедон, че аикчнотиитв, конто Цикории со опит- .
ва да ежададе в Полша би могли да бждат
Вчера сутраата среау аапрелюдия иа един сериозеи конфликт ме
«гмгрмта рибятПА—Щ «в Со
жду Полша и Русин.
фи
ежт автомобил е I прега
Военните приготовление в Русин проджлжааат под ржкоаодстаото иа Тронни. зи едно дете.
Една телеграма отбелеава изявленията иа
Смищ между 6 и б'/« ч.
г. Алексиев, комендант иа иотрограмсиата един старик, който оревосвайвоенна област, който ааяаии, че бо
ки линията при гарата,, носел
ката армия е готова и може да срам Фмн- ни гярба си дарм<> би заелаидия, Полша и Ромжиия медно, или по
отделно.
на а ажлртяя дадените, емгяяли той ие обржщал
ПАРИЖ, 27 април. Сжобщават От Генуа: пе-мрлииш о*.
|та н би
в идущия поиедеаник конференцията ще за сялноударен #т
I. Еаседава в пжлния си ежетав. Тя ще разучи ната му -рк*а

заключенията и предложенията на комисиите^
и подкомисиите, които лривжршиха работи
те. си.
ПРАГ А, 27 април. М-ф предсядатялят г.
Бемеш пая ви ■ Генуа, че рапговормтя, е кои
то е ваел участие му дааали майчпямм I ид
(з прием. ете и» едии до
деисде относно
говор, даващ пжлно удовлетворение т цяла Еаропа. Очевидно е, чщ иои^ереи«<ията
тряба да аачете- всички между народни падтлжемия, които* смщеогвуват лпеждулподписаашите джржави и които долшиват и
т обществото им народите Топи до
з
говор, ваключил р. Беиеш, ще биде наис
тина една от иай-сигурните гаранции па ев
ропейския мир.

>ц1тав

В ЖАЛНО

би

Мннпстерстмто и проспетата ежобщаи до
ми>

пя учил. инспектори щр пред-

стоя щата инспекторска цкоифереяцпя на 19 н- 20 щай п
Софт.

В евм Гвтар . Михле. Вврнеиско на 15 т. м. се е ро
дило мжжко конче От оежм
крака. Кончето е иаплиио зд
раво, и макар че е « оежм
крака свободно се дияжи след
майке см. г беияяятедчполагат
ТО,

Ай П

ка-

» ЦАРИГРАД, 27 а«фил. В-к Еф. Тон
Балканион ежобщава, че в Гжрцня е
тоогжр <я ао мумяи плм
настжпила внезапна криза.» Правител-| °Р|сестж»>‘пи| ||<г* ич^офет
^ ■ утството щело да см подаде оставката. пм сжщм г
е ларазходмиа 129ДМ ли.

Г I ЛОНДОН, 27 .влрила Тъй като ло-голя
тно
мата част от сжюзиицито
.разположени зв.
то » Г«1]д иа |еМ- бруджотця, трашйци и* маке
донци да ее-ивит вПябра
—'Вер
на иоифореицми оя жилите
свйлекия договор, има се пред вид едно -■ зида -,Оа—ии—И иа 30
април, неделя 4 час* -елед ота
седмица
«Смята
се,
«жбранис преж
ащ. бюрото
че едио свиждане между сжютиците • бед^л
ще торий
•о
желателно вследствие мзяш
пои*
в сяоятв роч лр
1>рот И Пе

.*■

*•
■ос. сроежа а лвптширавего
бежанците
Лрисдтвгмкто на ВСИЧКИ
гои то м т получили места е
крайно необходимо.

Бмрлйодуи, ■ която подчерта, че
дивидуалиа
снел И

— — .

ие «в знаят още, но вврва сд че
рос интересува всички
ПроМдиАсиото околийско ския договор.
що ТО
учителско доужество сяикаа
франция ви предно
м Ю, 11. 12 и 13 май око да бжде поставен в н
лийски педагогическа кояферен реиция. обаче тжй като всички
цм и гр. Промдия.
страни са навират но иастоа
-.ЛрдупреаАмат са ■СИЧК, иуа, то в този град ще са
оитиепродавци на едро н дреб на Поамкзре

на, които имат свои замест
ници, и тезгехтири; които не
са записани в акцизната, СПГ
цямаата за целта кшга, да
мгигжт в най скоро време
нуждното заявление и изискуе
мите документи. За заместник
стоваиите на питиепродавците
се изисква и такива удостове
I рения, в която да се покаже,
че те са оплшиомощени зя

■вбухна

■ Гб-

Та* (,

ВТИНВ, 27 април. Мр првд«д«е*ят г.
Гунарис, придружен от депутата Маиае и от
н-к щаба на армията г. Енсадактилос при
стигнаха идящи от Генуа. Народното схбрлние е свикано днес спед обед
ПАРИЖ, 27 април. На се
черта още в вжишиото
меренията на П. Жорж да
иа ажрхоаиия ежвет в Генуа. В
чай Г. Поаикаре ие би аизгжл да
едно подобно ежбрамие в Генуа
завржщаието иа председатели
7
ката г. Мипераи, поето ще
8 май. ■ случай, че подобно еж
ежетои преди тази дата, то
ает ще треба да се сепна в
Тук Поаикаре ще
юзииците по резии вжлроси
от Г<
взиечото поведение, прои
спри мо еерсайлсиик договор. Изглежда
че, че при особената ат
се ежадала от приежтетвието ма
те и руски делегати в Генуа г.
налитал иааестла опасност да
ната седалище иа ежбраннета

На горепоменятите се дява
10 дневен срок.
Карловското юи.шко турне
тическо дружество .Юмрук

Чм* < вземало авш.итивзп.
,1 да пост ров ш стврошививския
, ври , Юмрук-Чал ‘ спасвтелен
дом, додето ще се приютяват
туристи попаднали в яглвнне
то да се витюбуват на дубв.« марда .Юмрук-ЧалВ вай скоро вр- ме постройката яв хижата щяла да се
започме, като за целта блдат
подпомогнати от карловското
общество

БОРСА
Сярна. 2» Анри. >ЗЕ го.

27501------!-|
140- I-----1—
611- 6291280 - 1300 ♦. г Очи» . .
Италия . .
7521 - 754 96 2С 971Цариград .
РОМАИИЯ
971— 100—
4^,40 50;Германия
,
Прага .
2711- 272 Виена
. .
180
181
Б.-Пеща . .
1»Белгия . . .
Югославия. .
Канада . . .

ГЕНУА, 27 април,
дробно описват срещата на
гация с италия
Кореспоидеитжт иа а.
талии пише: июбвинт
бе
иурса иа Аиг. иа Чичерин и па другата
»'зЛ|
а Недели, 30 легати. Те пжреи
тото, 3 ч. ся. пладне, парахода „Дайте
в „Юнашкия салон“.
иа тиа комуниста за
странна. Те питат коменданта

за голяма тяргоаскл к,Аша олнтен човек за Iработа бл рза и гочна. коЯто да разбира наянпуллияятя н кои тролата да стоки.
Оферта до редакцията под М 21
с озвачение вжзраста, тлети слу
жби и искана заплата Пжрвостепенни референции необходими,
но без да се
тнта.

т ПРОДАВА СЕ А
ЯММ 2 двкара, удобм* за
страшв, между виха „Ноиарджа“ в навия добруджан
сав квартал. Справка Ас. Ниполее ух. „Швйиовсиа“ 23

"МЛАДЕЖИ

I
I
I
I
I

е средно об ра
зумни тмрен
. мботГТнйм бмнкд или ча
■агне нангора. Споразумение
адштютрацаята на .Варнан.
Поща- за Т.
139-1-3

в1

*

\ж-т

правоучастие в тжрга 1№. от пжрео

книжа сж на резположение 8 кмет
по тафта са »
« откулчика.
Кмет: СУ.
-.'екр.-Бирник Д. X. Стефанов137-И

»|
ОБЯВА т 9220
гр. Варна. 27 апрззл 1922 гохине.

легации изказаха
иа крали.
1:

>то

П

с
1:

.1от

1922

сутринта а кам-

аааааанатв иа зокупчмм обшин
срок ат 2 пипани — от
до 31-й март 1924 гм-

Т1

ри иа едии 01
но е" и краткия
ведмига спед
говорите отгоре на

рим м
Барту
тографите а <
злота, Поето

Паша* в 10

оюажета. отчетмоста и обшеаавени

■ от

от посрещането,
Величество,

№ ЗОч
в а.

500

Н. В. Кралжт се
дали случайно
ски произход.
времето на

«иш

Д»

След Чичерин беха
Красни и Питвниов. И

- Г♦ ЛОЗЕ-ХАВРА ♦ |
I
I
1 I
■
1

бжлгар
ва 24 т. а. е бшддресту
ва Петков, со

дали гребла да см
пред крала, или ие.
ината ги усп.
:ва:

ТЖРСИ СЕ

*•

ет Дуб

14

Шушна забава,

V

ирерогата

ПЯРИЖ, 27 април. Сжоб. от
според една телеграма от Геиуа иотвжригда
да
ва се, че г. Лойд Жорж
СЖ
поиска свикването в Генуа иа
вет, за да разгледа вкпроса за
на германо-руския договор в свржзка с Версайлския договор. Л. Жорж смята да
ни французекия м-р председател г. Поаякаре да дойде по този случай в Генуа.

Швейцария
Ню-Йорк
Дмдои.

В

рускойл

г<

кямкио сключени зделки

*

Да
»■ Ра

■

се но интересуюшите. че в намиелзршта на Варненското Окржжно Финансово У прав
й т. г- в 9 часа преди абе* ше се
на 9
ние
■фоижяе тжрг с явна конкуренция за
наем сметните общински шогени за време от
1922 го*, по 31 март 1923 год.
1
1- Дюген № 7 от 7 тед двойни шогени;
2_ Дюген М 1 от 28-тед дюгеня на пазара.
Пжреоначалната цена 4а всеки имот ще се оп
в деня на тжрга от тжржната комисия.
се
КГо.
Посините услови- условия и арута книжа м»
гат ва се винят всеко приежтетаено време в об
упревнение при чиновника по тжреоветг
138-1-1
От Кмете—ото

1йп ттшш

Варна, 30 апрнл

ЦЕНА 1

варненска

ПОНИ
Я.

Ив

ЕЖЕ11ЕВЕН И1МРНЦИ11Е1 ВЕСТШ

■й’-

1Я0 лем; !■
; м 3 месеиа1 60 .-.си

смота и помпт шапки

ао вмврикаисии начин и се спестяват големите разходи
особвио при днешните ек*пи цени иа артикула.
N1-1*2

Много У-сГ* важно!

Обвим се ид вдгнопомннчжрите граждани на гр. Бар
на. че предерн«вените ма петната повиност. а именно Ме
теда Ст. Гаидее — бюро .Услуга“. Павел Дороснев пред
■ Петр Тодоров — бюро .Пдгна повнност' с аген
■ Т. Чермам — пристанищни работни
то Сзвфва
*.оо ааг
с договор по между ом. че за 1922 год.
на медающите пжтнопоомимчарн да им се мра
•г
работата по 290 лв. за квитанция всее
300
. ваито партията през настоящата година ще
Наруиитедвта на договора се глобяват по 1000
за взета по гоаова. или по валма сума от 250 лева

де

ПОЛОЖЕНИЕТО.
ГЕНУА, 28 април. Г-ч Лойд Жорж отго-

на черна лента' е изгубен на 25 април вечерта ме
жду улиците -Парушева", .Княжеска“ и .Фердинандовска*. Умолява се който го е намерил да го
кповжрме на следния адрес: ул.
„Регентска“ № 4
130-3-3
Миярехи срешу отлично вжзнаграждение.

ЩА СЕ ПОД ИДЕИ

штчтаршаяш клща на
Пвиделв Д. Зентвнт 1)1 уч.
у
еастоащ» с* от встм. 2 вухна в 2 гмрвлна
удаби и ам, мввдяв големо ссжйояо с всачаа удоб
спа: вада, ммтрвиство а канал. Салдо с« дават под

етаж. голова с ааачавте са удоб
нам 2 даваш*,
спа, свободна от аимшциап коеасна. Спор. пра слицва.

ГЕР КАНСКИ МАШИНИ ЗА ГОТВЕНЕ
[и и латински шрифт
2—3
~ В. ПКЕНФ9С Йа-Шг.^ ома

♦

в Бар-то-дук с «дна реч,
ети.

КОМЕТА

КОМЕТА

КОМЕТА

КОМЕТА
КОМЕТА

КОМЕТА
ДВДШ

иоято ддрж» иа

англо-американските

журнали-

ой «»а, не от Алпите до Марио а ора

границите тепжрм
сив и Гер___

ще св

опрцаяет.

___ежетааляват
__________

Гу

____
______
две
трети
от

Европа и би бил слеп този, кТ.йто би повереал
не може да ги джржила в йод*

с сила.

РИМ, 28 април. Сжобщават от Гемуа:
Слоред последни сведения конференцията
понастоящем се иемира в своя решителен
период спремо руските работи. Засега ежпроса ва санкциите спремо Германия е ос
тавен иа страна.
РИМ, 29 алрмл.

ПУШЕТЕ!

Лигавя

и

Политика ва подозрете в
счел том
идва
обивимт Анмаа •
Не том
отговор*, ва
л т « м» ве

Пр.динжд. с. «елф,
Я
у» се- авМврвг
. * п»| »т цв«о-

иява нл Англия
покойство*.

ва недоволство в редовете на
те депутати, сжмишлеиици не Гунарие. Тееа
недоволство «е засилило спад и «редните
митинги, които са сж стоя ли в цела Гжрция
и иа които било подчертано решението на
македонската национална отбрана, иоете
дава повелително и изрично мнение не де
путатите си да гласуват срещу
вителство, което би се сжгпмипо де прнцаа
едно намаление на спечелените вече фяцки национални права.

прл-

ЦАРИГРАД, 28 април. Тукашните гржцки в-цн пишат: Неблагоприятното вжишио
и вжтрешио положение иа Гжрция се вло
шава постоянно. Никой не може и не бмее
да се ежланява в това и нема да се тмаере
човек, иойто би вжзразит! иа твжрденнето,
че положението а Гжрция се влошава.
Върховните национални интереси са на
ложени на голям риск. Гжрция проджпжеаа да стон иа иржетолжт, иерешителиа и
без компас.
ПАРИЖ, 28 април. Г. Пол Дешаиел по
чина днес а 5 . часа.

ПАРИЖ, 28 април. Според „Пти Пармзиен" в вслучай че вжрховиия ежает ае
ежбере в Генуа г. Поаииаре ие ще приеме
да се рааисква репарациоиния вжпрос.

Коментирайки инцидентите вжзиикиали,
между Франция и Англия, Густяв Херме пи
е с
ше в вестиии „Виктоар“: Да не{сижс
»Т« Ив
Лойд Жорж, нещото вжпреки реа
част от печата по неговата политика, той е
още най-го лема политическа сила в це

\

каква изолация биха» изладмалм
бждем даже сигурни, че маямозо

мак акт

I
вор на Авта

нм де

без

ОтгоТО* ае

«2

Смтлт г галт през вов. а «ушила. влЛага. Ф са*

м по пра.
казахме че в Гмуга ийе*и« «ао. пжраото ям. 6а
Да. воСван а Рпра аеаоа
ралгау Н атомна
цаа сага русмогсрмаасааха сяогаабн прааагак
вр».
грудалас аа енлатт а Европа.
Иапааама, че побеаеяате а
рллрушеая страни, конто аагубнаа с меча ще могат туд на
анплонатнчесаня фронт аа се
реаяншярят.

Русия е днес цевтдрдт. около който ще се оряеипра
утре света. Дуката яя руски
колос бе казана а Геяуд.гр*мко И с запях. НеЙшят ефект,
том е м недоверието ■ поло
зренкятз между Ангяи и Фран
ция. Том недоверие ше нослужиможе би да се приключи
един етап от водо.гоем и ал
чни за импереалистични грабе
жи, дипломатически сжюза, м
да се открие ерата
(Шбарателството и ка сближението и
тацпаеш стоавяско аксиомабаза.
Том са шарите сшштомн
на едно дддго
от
иамжчеште нарои положение,
което фатино треби,,ц.апОяе

Ангина, и да сижсаме с него би значите, по
линобри
не в тоя момент, да сиж пее с
тания, това би значило да се ивложмм
нттора.
Нека
се поедна много опасна
а

са
саио
«жт-

рудявчество между ввродите,
а се поставя врежа м умяроПо вап

ЦАРИГРАД. 28 април. Сжобщамт ит
Атина, чв било констатирано,
от бившите министри, между които бил и
Ралмс, се отцепили от иециоиелмета партии,
като повлекли след «ебе си
и
свои сжмишл епици. Освен това оживеетеу-

мисии

Щ*

с

с РИ».

без да

>т

>иит с

реицията в Генуа да се отложи М в аесеца.

ГЕНУА, 28 април. Бжлгарсиия делегат
ам в лжлио заседание иа
г. Турлаков
транспортната коааисия, че Бжлгария е ра
тифицирала Барцелоиската конвенция.

КОМЕТЯ

КОМЕТ Д
КОМЕТА

от
Генуа, калето се косе иядбатв т ут решим
■а света.

яори на ранга иа г. Поаниаре. кромимим

ОТ ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ.

Донски сребжреи часовник

п

*

|м уя. „I

(Телеграфни м телефонни сжобщения)

банката иа

143—1—3

при пфодмнбАте

'ШШ ти*| Ь 221

!ТНА НОВОСТ

Впи»!

ОТ 25 ксжот сипи

пгтдно с мотела и куммма в денжаамв

0«виавав1 по I 50 яв «виратен с м

на Д. А. Увуиов иа ул. .27 Юлий* II уч. N8 87
.Са. Никола* се почистват и префасоииоавт

В В1

ППРНЯ МЛШННК

мисо

Паси" ас Т.

1ДЙ-2 3

'

-а

и избегали кжм конювииа Веанага се понася в 2-й
полицейски участжк и стражарите опжгеат по пи
рите на файтона. Файтона спрял на ул .Три уши“
№ 116. циганската махала Момичето вжвлехли в
кжши. След малко пристига стражата, освобождава
момичето и арестува циганите и файтонджията

ТИ)

ХРОНИКА.

голини

I. М ЮМ п

траищ 70

Угре по случай 1 май праза е около 70 см.
нане иа труда, понеже всички
* Сказка Днес. пеяглч 3 ч,
рвбопшци напускат работата
оолнр обед, в салона Църко
в ва тп
|а да излезе.
вен дом Негово ЬлагоговейпОТ
Иа 27 т «. 10 ч вечерта сте двмом Ма Вамков ше
м ■
• с. Лескевсц е равен от орни- Говори на тема
телите си дългогодишния раз
Критиката иа сдвоил мети
бойник Борис Първанов ва ме* те м Възкресението Храстово
сгоарои зше ст вве то
Скадката ше се прелшеству
Овчарчета уведомили поли ва от духовен концерт
ру вивмвв! рм Парим, иждвто ще
Вход свободен Клияг се
уутре <гг. Поамсррв. В <р«ца той цията която се явява при ко
шарите и установява, че ра- всички
тГштуш.
кейк* с лългогърсеивя разбой
* Руми бежанци са отправи
ник Ьорис Първама. когото
ли петици ч до българското
залавя и откарва в участъка.
правителство да ям се отстъ
стопвии и из пи земя грай морския бряг
ято г, Пмшр1 ме мома #шой- датели иа вестници в своето около Вдриа за да се заселят в
1е овя де
като взе образуват земеделска колония.
гг. Ини- ха пред внд извънредното по
«гт. Шоицор амрду уснопи* скъпване на хартията, иа съ В МД«М сутринта детска
общителните средства, теле та музикална китка .Родна
графи. телефони и поскъпва весен* ще даде концерта си
нето иа работмишкия труд, ре- в салона иа .Църковния дом*.

т в"*****»

теигт.

ежбра
получените

1ИЖДОН, Ш

шаха да увечичат цената на
■сетивните от 50 Ст. иа 1 ла.
броя. Датата на гоаа увели
чение ше се съобши подълиителво.

тю«, г-н К. Квастаигино,
«гр ори. и 1 кгр
г Шй Яаи Аммаооаа | г
(раба), ри Иван Да*г„,
пакета сжялаит сапун г.„
‘В
П
*сгр ориз, г н
Илиев 50 л., г-н Ив. Чи
2 кгр маслини, ги Кост а
ров 1 кгр. елини, X месо. г-н Стоил Иванов •_»
свинско гтушено, г-н Янн
като 1 билмак ммо | ,
сливовица, Козлуджавског,
рковио настоятелство 2*0
ца и 12 хляба, 1-н Вичц /
калъпа сапун.
Мвствятелстаото т
.Милосърдие" : трогад то
този красив жест иа сл(
ние озлочестените старци,
дечио благодари на годея*
ватите дарители.
На 1 мм учемичкят*
девическата гим навия ь
тииата.

в „Кокаряжлта* е гласу!
бфджет 200,000 лв., обаче
е утвърден още.

БОРСА

кимоно сключени ЗЛШ
Сарая. 29 Дарял 1Ю.' гал

Швейцария
Ню-Йорк
Лондон
Париж

. 2720

От ияммо мдмця В Вар139
138
611
ва ияма гербови марки по600
1275
пво
долу от 1 лев Всред заинте
Италия
72«» - 710
ресуваните среди вжзмущянис
Цариград
и
то е силно Няма ли кой да Роиъимя
9750 9ь 47 501 49 21
Г ермаияя
Н* 24 Т М. баяла от 5 ду- Се погрижи ?
267_ мо
Прага
раабойишш нададвали и огСт, Загара. 77 нрм. По
117*
I
рябалн 4 хиляди леаа от пе- телефона Преди дка дим е Б -Неща
18(90
терени* гражд!
Васвл Пан- бил изпустяа г товарния влак, Белгия
Югославия
195— 199
>. койю отваал за Т.-Па- който се
Кг нада
гарджик да нули добитък в Плвчкоими и който има аа и
местиоста Вълчи п *лнии в ле- дача да прибере и закара а
Ьйлгви черен с кодвиче
во от шосето Нстиера—Па- Ьорущмца изоставените по га бел хастар иа малкото
ЗГрД1
рите товарим вагони След ка джобче е изгубен.
то пристига иа гара Кръстец
Трудела Баина се основа
влака е прел един говар кой предаването му в редакция
в града ни Банката ше се за
то ас е могъл да бъде посей ва .В. П,нимала с производството на
продукти и материали от пър
ва необходимост и широка сел това две от спирачките съ би
с тимнвзиццна
ли повредени И когато тръг
ска и градена консумация, е
образование
търговия иа същите продук ва от кръстец за към Ьорувладеющ мно
щица влака полетява из нанети и с бвикерстне. Капягада
го добре стенографи* {ру
на банката се образува от ля- долнището с една скорост от ски и френски амин те от
120 километра в час Усилияловете иа команднтерите по
части
счетоводство, тжреи
та на машинисти и спирачи да
10<№ лв. дела и банката по
Орът хвърчащия влач нс да подходяща работа. Аярес
чиаа ва П|
ул. .Раковска- Л» 61 я М.
ва;
шви резултати Всички
«43-1—1
СТЗ Ръководители на бвимата
гари се преминават транзит и
когато
с;агат
Бурущяца
и
то г 41 Марки Неделчев н Нк.
гарата гой е бил
кола Стефанов.
баико

-Ч-.

« щв бмще
и ж проса да ст

ймярампшшгцрошявп ш 2 миши
Ню
бе нападнат от аоаши руснака живущ
■ -у* .Шопека на когато 6е*а задигнати
оегвае
****** ’*•* КОМСИПМЦИ, скжпоиемности костващи око
ио 2 мил
. Полицията ***** и е добрало додо рамермпп
които в последствие може би
...__________
__
-шеууетемвввт същинските крадци иа круп,<ат«з краж
Я>,: _ *. ш"Ф,1ма Гррмо-Орятомцм по.чнцичта е на
ИМ по Мраяга от смжпоиеиииге вещи лрмнат-смм^с^ГносТ^

'

Друга
_____ *5 парчегл м заловени » иарнграа, у
■мтее позрителнс В май-скорс време чрез тия раз
•ратен крадците (истински) ще бъдат заловен* И
на съдебните власти
Изглежда
В които са иомерени веишге
а <|Врнмтели и като гама — значи се в връзка
с нишката бамал

Мнинш пи | София,
Падна цигани ияигаали «но момиче
в «фвбрикл .Никотвв ■ на ул .Мишка- Поамгажирали елин файтон от .Се Крал •
>И1гтп 6 мага «емерта сг отправили по уяиио Кн
ЧСМнимина Файтона спрея пред фабриката В тоак

тт

ни Дйрвнтори, банкера, коопе
ратори въобще хора с нали
тан жизнен опит и добросъ
вестност I !ожедаааме иа енергячямте г да широка и плодотвориа робота и усяех иа Тру
довата банка
Ма 30 гаго в салоните

Какъв ужас е преживял пжтупащия с тоя ъгак персонал
се вижда от гоаа. че 10 ми■Ути след като съ слезли на
тарата никой от железиинари
те не е могъл ха каже нита
дума

II

I

на

сезона

№13

Д-в*.* . .Милосърдяе “

Появяват се асички гости яз
събранието

Снима ***** Прга,
весг*> време е убита ва вар
веаското етер? елка рсдм
ормаа. която обитава мсажм
севеу и пооекога само ил.тж
• северна I емая <я
Името яа ятвцата е черво
глуш норсяя

I

7Ш1Ш

Пост*,1 лайне
по случай
-Ндщрссевве Храстово*
н
о;

*

I *а Л К Попова 40
«а и 3 купуващ, г т Руасика

®*С*лсва кутуваца 80 яйца в
10«| « Д-во ,1 Ъейчсх Пата.
“лиска Нелк< * >«гр зажвр.
г'-«а А риска * авчева . билиик
вино X — обед I ак Доса
I
коистаят—вва
козуивъм

г-н Евдсмши Лимягро*) подври
1 кгр
*а
гмурец - Цп.
туааов •■ял I
5 кгр боб

паго- вгепеиз
Ппщдта.е ортмрар*** от
,
ииганн се атурпт н трупа ре
♦р Страч* а I еоргн Лоа.ч!
>м «ф«^ат работничката Пета Ннколом
•ремтчтор»
й угап и е посгаяет на файтона ВснчПтицата прилича и обикио
(Ж се сттна/и* да освободя**" те«веясии глупец
е с
«** Обаче файтона «ил помарлн бърже
■0 Зругв красив ва

я кузувавв г-я Баск.; I еоргиев |
2 кгр. орял н бои м яйца.
-Овца*
жгр. ма*
нарами I кгр
я 3
I. Г-И вййтел Николов 1
кгр.
г ъд Драсовл I
тю-

имишмим!

в>уибатх .Воамнцяи-. 16

-«»• М§ 31

в двора, щв «а»*
в«т* аубаво вино н ракия
Цви» на»-)п*ер*им МоВто об»^в хубавото питие щв се
Г—0* ш горното СИМО ПР"
144-1-3

Хд

таи» ща I !

ПРОДАВА СЕ

♦ пояе-

♦

•*« 2 дмара. удаатм и

т

1*■

1,

