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Т
' ЦЕНА 1 паВарна, 2 Май 1822 род. 1рой 847.*вярненектя Важно! Много |С^ Вш|!

Обявява а на вд*»ввлвввжив#втв грдлддмя м Г|-
иа че предприемачите ма алт на та шш. щ тттч 
тодм Сг. Гаидвн — бюро .Услуга“. Павел Дарбсав* пред 
приеман и Петр Тодоров бюро .Л*гма ооааявсг с «НИ' 
ги Стефан Василев и Т. Чернаев — лрвсгаюидии работи 
ци се съгласиха с договор оо между см. чв за >922 Г/М* 
да вземат на жетающвте пжтноповингчарм да вм са взра 
ооти от смоците работота по 250 зра. за гтгтИ“1|Г а»ес 
300 лев-) каито даржавата през настоящата година ще 
им вземе Нарушителите иа договора се гдофамг оо 1000 
лева за взета ао годема иди оо малка сума ат 250 дама 
НЗ—2 з

ътщ
I) ш ЕЖЕЩИЯ ЛМИИ1МЯ1 ВЕСТНИК Ншш п**и I. И

голина 1ЯО лена;
3 месеца 60 «сал Е

• по 1 *30 ли квадратен с и 
1 лев иа дума

»а елиа 
лева, мЮО ОТ ЙТЕДПРИОМЧИТЕ.приставени■ессца

Праша на живата 
н тида.ПОЛОЖЕНИЕТО.РУДОВД БАНКА

МО 11ШЛКВ & № 81102
(Телеграфи.. и телефони* ежобщения)

РИМ 30 април. Чичерии заявил неотда
вна пред американските журналисти, че са
мо цар Николай бил застрелян и че вели
ките княгини требва да се намират по иа- 
стоящем в Америка. В-и Юиион обнародва 
по този повод една статия от г-и Никола 
Соколов, еждебен следовател, натоварен 
от администрацията на Колнаи да анкетира 
обстоятелствата на изчезването на руското 
царско семейство, конто категорично опро
вергава доводите на Чичерин.

Цар Николай и целото негово семейство 
биле убити наедно с револаерни истрепи в 
Еиатеринсбург през иощта на 16 срещу 17 
юний 1918 г.

РИМ, 30 април. Едно московско 
съобщение потн*рдяна че Ленин бил 
опериран успешно от един германски 
хирург.

ПАРИЖ, 30 ан|Н1.1 Гл,»Г>щикиг от Ге
нуа: И|мм преяе на |1а.1нгкканини1 на френ
ския и англиПскнн нрщчггн .ш преустрой
ството на Руска и подкомисията иа рус
ките работи, Лоид Жорж иронично иианп- 
,п( литсратур ите качества на френското 
предложение, но го обяви та пратен, своя
та основа сравнявайки го на една чаша 
бира. в която пза повече пана отколкото 
бира. Карту отговори в с.ь1циа гон, калпай 
ки. че анаел британската нрактичност, че 
проекта на Л. Жорж наглеждал ма про
повед на ирогестанскн пастор.

СОФИЯ, 1 май. Вчера 6 Ю пр. плад
не свиканото от аиархистиите ежбраиие 
стана на ул. „Пиротсиа“ и ..Олжлчеисиа“.

Сжбраиието бе вече отрито и орато
ра бе започнал своита реч, иогато поли
цията се яан да предупреди оратора да 
спре и да си равотидат, защото немат раз
решение за това ежбраиие, още ловене, че 
от градоиачалството не било даже поиска
но разрешение. Оратора отговори: ,,Ето се
га ние Ви предупреждаваме и искаме ва
шето разрешение. Н-иа иа участжка каза, 
че той лично не може и не е а сила да да
де разрешение, а отговор на това той по
лучи следните думи: ,Д.е като не можете 
ние сами ще си разрешим“ и оратора пре
дмети иа иоао саоата реч срещу днешния 
буржоазен строй. След този отговор начал
ника иа участжка се оттегли ведно с при
дружаващата го стража иа около 20 крач
ки и иато даде иекаиеи нареждания иа ст
ражарите, които останаха там. В този има
но момент конните страж .ри иавлезоха 
всред тжлпета и с помоща ма своите кам
шици почнаха да разгонват слушателите. 
В този момент биде хвжрлеиа бомба от 
страна иа анархистите, конто избухна с 
страшен треежк и се дадоха иеколко ви- 
стрела. В помощ на полицията пристигна 
едно от де лайне стражари иа чело с начал
ника иа участжка и ло негова заповед да
де един залп е вжздуха като предупреж
дение, анархистите отговориха с иеколко 
еистрела. Завжрза се формено сражение, в 
което падна убит иа мпето едни стражар,

Вчера бе 1 май. денжт иа а#>- 
ра *д|| 1ата се красота, на пробу
ждащия се живот.

Вчерашния ден е бил деи иа 
радоои и тържества, на рели 
гиозии церемонии и иа особен 
култ у много народи от край 
време

Раззеленилите се и окичили с

7ЛТ

!■«< И* 2 срещу Баяиаисиага Бами;1рссяо

1ПОЧНА ДА ФУНКЦИОНИРА
подписка за записваме на ваав чаено- 
аеаа комаидинтогж
■ срочни влогове за 3 месеца *6 месв- 
I ца и годииа
подписка аа туаям, от соЛственмо про
изводство. иа язмссим «осмя.
подписка за доставяне иа «.«.рее за го- 
рсяв чрез вноски
, полици аа Г ВИШЛ " СА°’Г"
I елвнране 0. 0ЛПЯ1 г бай

своите фантастични шарки греши 
цветя и маци, овощни и джр- 
аеса, като че ли редно с прила
гащите горски певци образуват 

иа жиро-
омио

нки, дру декорите иа една 
та. песните и любовта.

Цялата прарода надавала о- 
собио празнична времева, а об 
кичена с бисерните слънчеви да
чи сияе и очаква иякакжв сват
бен пир

Химните, които са вАаояаала 
природата от край време до се
га. пеят изключително м месе- 
цаг на зараждания се живот

1 май е избран от работни
ческия интернационал както е 
известно и м празник иа труда.

ва и частни лица за тлрговия и оргамичирааие
1.’з—•— ии производства

ПРОЛЕТНА новост
геливТо иа Д А Узунов иа ул. .27 Юяий* II уч Му 87 
АРиаата .Св Никола" се почистват и префвеониоаат

н тшнамени шапки
•якамсии начин и се спестяват големите разходи 
> при днешните изпи цени иа артикула. 141-2-2

год работни чеството иа длжж 
и на шир по земята манифести
ра саоата братска соладар-

МАШИНИ ЗА ГОТВЕНЕ

11М1ПН носг и празнува наредено а 
стройни редове под раааета 
знамена. То не е празник аа
веселие, то не е празник ра 
култ. ие е една религиозна це
ремония. не е едно разгулно

Бжлгарски и латински шрифт
1ТМГИЛ1* мря 

I. наша
пиршество, аа какаото иа го
ворят летописите през време 
на реиесааса. ие е и деи за 
ежлзаао молебствие. то е праз
ник иа зов за борба, позна аа 
сплотяване, за единение за по-

пшяп I шии мш ши X
I- Д-м Кант ЛI 12,000.000 - осна извре. аванти.

гр. СОФИЯ. ул. Леге 2 брат мятане.
Клон ВАРНА. ул. Цариградска 21 И т. г. той завари широките

ОС народни маси особено в стра
ните на победеаате в снетотоМС А СОИИЕКС1А1.Е 1ТАИАЙА

■ш яя пи «.ама №В№ ПИ ни Ш1К
В1 ИМАНО. Мффмфмв. ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,

окаято полоз 
ден заседава една конференция, 
която е ежбраиа с едачка цел 
за едно асе) «родно еж труд! 
чество за спасението иа разо
рените страни н народи.

Разбира се. че в коифереи 
цияга заседават и днес част 
от старите дипломати, гоя 
то станаха причина да олуааат 
народите в кжраи, мо асе пак 
ие е далече радостния май за 
народите Той изгре в Генуа, 
за да озари в недалечно 6ж- 
даше целия сват. И тогава всред 
божесгвепоЦкрасияага природа 
ще засияе н радост и щастве 
и човека 01 дето и който и 
да бжде той.

За този ден копнеят наро
дите. за вего и. , греба да се 
борят с ажлио сжзиаиие че, те 
служат иа нещо повече от култ

!. но аа таза

• мая. граден мм Мтаяяя>т«о м

и 1ш [ик;ш1( 1ймилейки
Вбягия, Брааяяиа, Наяумбям, 

явадвктя а аоа-чми джржакк.

■заж^швд всичик банкови операции

■•сирене я тъпи тракт на полшщ и 
■вд-ицаииг и и «даване на чекове среш) 
Н1киии н тгдегряфпчесхи преводи 
ралядне креигни киска

овс ЮбЬДИТОИШ СМЕТКИ по слог 
дог.чте и.» СПЕСТОВНИ КНИЖкМ с . « 

Ьмнидлиа стокова служба, локуисятн. кредити.
• валути Л

1Тв I
„ до»УМСЯТ*

-14 Х'1ИЙ.1

др\п.
Ьл-кари* к

»л 1\осн.' 
олкича

карнйи:ии и л> *
«ГНИ В .КАЛ И ЧУЖДИ

срещу Итвам*
| баа мражмаввстив.

ДАМ СЕ ПОД ЯДЕН мммегрмиага н*ща ш 
Пнип Д. Зенгинои III уч. 

у*. Напдсш. ежегодна се «т в п», 2 иу»м« ■ 2 пердянд 
уаМт и ДИ. ада «дно гояаао ««паство с дедчяд удоб 
ема: ида, «деатра-жегао а има. С*що се дават под 
«м 2 Дютени а доянвя агаж, голи» с еоачмте са удоЬ 

и ембодаа от жа.ащаата аоаасм. Свор. пра сащая.

шип в „Варв. Пвще постигат целта еи.



I
н •„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ ЬроА ^Стр. X.

Унгария не намира за желателно.
Една друга цел преследвана от вжиш- 

ната политика на правителство е поставя
не на равно с другите н-.родн. Унгария бе 
разоржжеиа след обещанието за справед
ливост, като й се направиха, но които сж 
илиозорни, тжй като нейните сжседи чрез
мерно се яжоржжиха, от кждето следова
телно политиката на вмешателство в вжт- 
решните работи на Унгария. Под предлог 
на рапарации иска се погребението на ун
гарския народ от плодовете на неговия 
труд, но Унгария макар, че се заджлжи на
сила да поправи причинените повреди, то
ва не означава, че унгарския народ' е сжг- 
ласен да бжде подложен на вечно робст
во под игото на победителите, които искат 
да го експлоатират.

П АРИЖ, 30 април. В-к Чикаго Трю- 
бюн претендира, че г-н Поанкаре от
правил вчера, до г-н Л. Жорж една 
нота, в която изказва своето очудва- 
не, като констатира опит да се нару 
ши тържественото задължение поето 
в Булон за неразискване на репара 
ционния въпрос.

ЛОНДОН. 30 април. Съобщават от 
Токио: Министерството на вжнкашни- 
те работи опровергава официално об
народваното съобщение в некои вест
ници относно споразумението, 
било сключено между Япония, Герма
ния и Русия.

ХРОИИКдруги трима беха тежко ранени, от които 
в последствие всред ужасни мжки 

. Ранените беха веднага отнесени в 
Алексаидровската болница.

От противната страна има убита една 
бабичка иа место и много други невинни 
граждани пострадаха. От анархистите има 
иеиопяо тежко ранени и много от тех бе 
ха в последствие арестувани.

Сражението трая повече от половина 
час. Жертвите щеха да бждат много, и ; 
благодарение че и двете страни се беха 
барикадирали, техния брой се ограничи.

След сражението полицията пристжпи 
кжм арести и обиски в кжщите на анархи- 

, стмте. Положението иа некои от ранените 
е обезпокоително.

РИМ, 30 Съобщават от Генуа: Иичерин 
отправи до г н Факта един меморандуми с 
който го предружава, че той неще създава 
конфликти с руския меморандум от който 
по.рано бопжевишката делегация обяви, че 
се отказва предвид протестите на французки- 
те и японски експерти.

СОФИЯ 1 май. Днес по случай 1 май тук 
станаха две грандиозни маиифестаций. Пре
ди обяд имаше иаартални сжбраиия а сл. 
пладне голема манифестация. Комунистите 
бяха ло-ваче от 16 хил. души техната ма
нифестация мина покрай двореца до па
метника Левски и от там до площада ,,Св. 
Неделя" гдето завжршн с митинг.

Никакви инциденти.

ГЕНУА, 30 април. Г-н Барту кон- 
ферира вчера с г-н Лойд Жорж Само 
в случай на продължение разисква
нията относно нотата отправена от 
съюзниците до руската делегация, г н 
Барту ще напусне Генуа за да отиде 
в Париж за да конферира с членове 
те на правителството.

ПАРИЖ, 30 април. Едно официално 
комунике от Рим гласи: тъй като вою
ващите страни, Гърция и Турция, при
еха по принцип предложението за при
мирие, италианското командване на
мери за уместно да изтегли окупа
ционните войски от долината „Мен- 
дерес*.

РИМ, 30 април. Съобщават от Генуа: 
Експертната комисия за търговията, 
на от втората подкомисия, се събра 
преди пладне под председателството оа Гос
подин Фаготи. В събранието 
представители на международното бюро на 
труда и на международния земпеделчески 
интернационал.

ЦАРИГРАД, 30 април. Кемалиското 
муннке: В сектора „Коджа Или'' направихме 
едно ненадейно успешно нападение в неп 
риятелската позиция. В сектора Афион Кара 
^исаР успешна аеролланна дейност. Сектора 
„Мендерес1' неприятеля който 
напредне по направление на реката, биде 
изгонен до „Сокс". Ссед опразването 
зи места от италианските войски, население 
то ужасено от гръцките зверства, избегна 
вжтрешноста.

Вчера тук комуни,,, 
партия отпразнува 
на труда много 

Макар че 
манифестация га 
внушителна. В нея

праз|
тдР*естц 

ленът
и“ 6?,,

участие повече от Х| 
души. До 5 часа янаи , 
а площада 

На площада
я Араба коя* 
“УСалата

риха от 2 трибуни Ма»* 
таитиге обходиха целия

На Варненската жилна
са на 24 т. м. пристигащ] 
вагона зимнича и 1 вагоябш 
но, на 25 т. м — 34 Д
на зимница и 3 вагонаи 
но и иа 26 т. м 30 | 
зимница и 2 вагона бр

Прегледа на мъжките *■ 
плодници. Двете от кгмоюцН 
ао прегледа на мъжки:? 
плодници, действуващи ! >■ 
вадийска околия, са пряи^Н 
ШИЛИ веч работата, а ти аН 
Варненската след неколко «И 
свършва Вредом е консвН 
рана големата липса на гокЛ 
ди — волски и биволки ряН 
плодници благодарение ча Л 
липса по големата част отарН 
вито и биволиците остава: *И 
покрити, с което загубата Щ 
приплоди и млеко иа каем И 
нисто от крлга възлита- • ■ 
десятки милиона лева.

Омщиии разсадник 111
Кюпрю шой Местото ч>1 
садинка веч е разработи * 
през есента ше се пргхи 
към ; -сжжлането на дрллга
ГОДИШИО ПРОИЗВОДСТВО 6д

де над 40,000 држвчеп 
разсадник ще даде силев » 
сък на развоя иа отоинрста 
то в камчийската долина в а 
съперничи на Кюстендил® 
край в том отношение.

Научаваме се. че пр« 
Кирил син на бивш цар Фе 
динанд, напоследък е шс* 
дил от своя чичо Княз Фа* 
едно богатство възлизаше •
2 милиарда маркн. Кирил * 
настсящем следвал по з«* 
делието в Шутгард — Гери»
ния, и поради наследството 
което е получрл от своя « 
чо — минавал за едив от «• 
богатите студенти. Имал сее 
състуденти българи с ко*5 
и другарувал.

което

ГШРИЖ, 30 април Сдобщават от Генуа: 
Преговорите между съюзниците 
тата

относно но-
която ще бъде връчена на бопшевиш- 

ката делегация, продължават. Поведението 
на съветската делегация застави известни де- 
легаси да искат максимум гаранции относно 
частната собственост.

РИМ, 30 април. Съобщават от Ге
нуа: Господин Барту отложи 
заминаване 
ването на съюзната нота на руската 
делегация. Нотата бе разучвана в ед
но събрание.

ПАРИЖ, 30 април. Съобщават от Рим: 
Естонския представител в Тифпис 
консулски чиновнициса арестувани. Болше- 
вишиото правителство отказва да даде обес 
нение по този
тонското правителство арестува 4 
руската легация в Ревал обвинени

своето
за Париж за след връч-

и триманазначе-
днес

повод. От друга страна Ес-присъствуваха
члена от 

в шпионаж.
Съобщаваме на г-да пр>* 

жателиге на автомобили и »МЛДЛЕЖ с средно обра-----зувание търси
работа в някоя банка 
стца кантора. Споразумение 
администрацията на „Варнен 
Поща- за Т.

САМО ЗА МЕРАКЛИИ! миони в найскоро врем? » 
подаджг нуждните заявлсМ 
до »-на акцизния началник > 
за да бъдат обложени С А* 
нжк. Това се отнася и до г-А> 
притежателите на велосяпеА11 

Размера на данъка за вея* 
липед — 120 лв., а за АР' 
гите ще се взема под с*0* 
раженне конските сили, 
за всека ще се плаща

КО- В х умбата.Возницки- 16 ли 
) N0 31. в двора, ще наме

рите хуба 
Цени най-умг 

хубавот

или ча-
80 ВИНО 

рени.
и рания 
Който о-

бича
увери в горното само при 
едно посещение 144 ’ .1

Ха бакалжм де 1

о питие ще се
139 3 3

■ Наскоро щс....! Щ
■ ?!?!?!?!?!?!

____________ 131-3-3

се опита да

ЗА ПРОДАН пона те
съвсем малко употребен 
дамски велосипед
— английска фабрикация 
-Империял- Зъболекарна 
Папазиян.

гос-1лв Нека горепоменатите 
пода побързат да се 
в най скоро време с необх°- 

6* 1

снабА*т
В

димия патент, за да не 
последствие да си имат непри*1121 3-3

БУДА ПЕША 30 април. Говорейки в 
избирателите м-р председателя 

граф Бетлем заяви, не целта иа унгарската 
политика а да запази тжй скъпо купената 
независимост. Унгария не очаква нищо от 
аиуеската конференция, идея разпростра

нена не отдавна от европейския печат, за- 
Щ°то тази федерация ще ускори господ

на славансиите народи, нещо

ности с акцизната вл сг

ПОР динамо-машини
ЦШ, се ПРОДАВАТ

Втория международен па"1 
ир в Братислава, ще се състо» 
от 9 — 16 юли т. г. Же-Ч-= ПРОДАВА СЕ =с*в*ршено НОВИ от 116 

ьолта, 100 ампера фоб пара
хода — Пристанище Варна. 
За сведения — вест агенция 
до бирария .Баяни*.

панаир*ющнге да посетят 
трябва да се снабдят с "У*01 

, която 
от тукашната

луксозен файтон, № 7, с два 
луксозни коня и луксозни ха- 

Споразухение 
Васил Щерев 16 лаиия, № 15

ната легитимация, 
им се издаде 
тжргов. индуегимм

мугм. 4*6—3—3което «5-4 - ?
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Варна, 3 Май 1922 год. ЦЕНА 1 ЛЕВ ' Е . 2Год. IV. Брой 848.

В2ЯРПбнсга Еажио! мюм Важно!
Обявява се на патнопомиачарате. раждаш аа гр. Вар

на. че предлрн'■ачвте на патката помиост. а 
тодн Ст. Гандев - бюро .Умра". Паам Доросяев пред 
прнееач и Потр Тодоров бюро .Патка поааност' с атм 
ти Стефан Василев и Т. Чернаео — пристанищни работна 
ци. се съгласиха с договор по мери у 
да вземат на желающите пжтноябвямгчари да аа се кара 
боти от сащите работата по 280 ла. аа иаатаицая аиос 
300 лев.1. наято даржавага през иастопщата година 
и* взеие Нарушителите на договора се гдобиват пс 
лева за взета ло голеиа или по мля* сума от 250 лееа 
143—3 3

П0ЩН «бе

у сн. че за 1922 гад.

иЗ11ЧТЩ1ТШМ Ь И. ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК РшшпшОм В. И.
за сляа голина 1Я0 лева; «р ! 

лева; за 3 месена 60 . сол
06яая«мня1 по Г5У ле. квадратен с м 
приставам по 1 лев на дума

Абондамем
за 6 месеца

•▼I
100 ОТ ПРЕДПРЯЕВАЧаТЕ.

ПОЛОЖЕНИЕТО.Ш мпп ще-Квяшпва ХРОНИКА
въ Варн-Ь. ----

4 сего мая в 2 часа дия в Вице-Консуль- 
ствй (Варна-Ситн 26) будет производиться 
продажа съ лубличмаго торга находящейся 
въ Вариеискомъ порту русской паравой шху- 
нъ! ,,Алкив1адисъ“.

Торги иачиутся съ 600,000 левъ.
Конкурента должмь! вмести лередъ тор- 

гами залогъ въ 10" о съ иачальиой суммь!. По- 
кулиая сумма должиа бь1ть внесена въ Ви- 
це-Консульство въ течеше сутокъ, в про- 
тивиомъ случай виесеиньш залогъ удержи- 

ся и иазиачаютея новь!е торги.
Варна, 2 мая 1822 г.

(Телеграфни и телефонни ежобщеимя)

СОФИЯ 2 май Отговора на междусж- 
юзиическата комисия по репарациите, иа 
бжлгарското искане за проджлжаване сро
ка за разискване предложената лроекто- 
конз нцих за репграцизнмия режим е вече 
известен. Така, както се очакваше в самите 
правителствени среди, той е отрицателен.

Днес заседанието на министерския сж- 
вет бе посветено на разглеждане иа този 
отговор.

Определения от комисията срок истмча 
на 20 май. Между правителствените крж- 
гове се говори, че камарата ие ще може 
по никакжв начин да се свича иа извжи- 
редиа сесия. Щели да бждат направени 
нови по-еиергичии постжпки за отл гаието 
на датата.

ЦАРИГРАД 2 май. Високата порта врж- 
чи иа сжюзиите комисари своя отговор. 
Турция приема изцело предложението, ио 
си запазва правото да разучи финансовите, 
военните и репарациоиии вжпроси тесио 
свжрзаии с преуспеваието иа' Турция. Тя 
иска заджржаието на религиозния автори
тет иа Султана. Турция протестира срещу 
контролата иа проливите от между-сжюз- 
ьическа комисия, като обещава да даде 
пжлна свобода за плаването.

СОФИЯ, 2 май. Според едно белград
ско ежобщение, хжрватския полк, койтб е 
бил гарнизон в Грац се е разбунтувал и на
пуснал казармите, за да се вжрие в хжр- 
ватско, обаче бунта е бил потушен.

ПАРИЖ, 1 май. СМобщават от Генуа: 
през време иа разискванията иа члена от
носно военните джлгове иа Русия, г. Бар- 
ту подкрепи Канската резолюция, лотвжр- 
деиа от свиждането в Булои, относно ие- 
покжтиоста иа принципа относно руските 
военни джлгове, имайки предвид известни 
улеснения при изплащането им.

АТИНА 2 май, радио. Граджт Калоиова 
(Куш адаеж) е окупиран от (ржцките вой
ски веднага след евакуацията му от ита
лианските.

ЛОНДОН 1 май. Работническата мани
фестация на 1 май стана е Лондон днес в 
пжлен ред. Участвующите в кортежа, кой
то бе джлжг повече от половин миля беха 
по-малко от м. г. Стана ежбиране на по
мощи за гладуващите в Русия.

БЕРЛИН, 1 май. Според едно лондон
ско ежобщение вжрховния ежвет ще се 
ежбере а Сан Ремо. Той ще се занимае 
сжщо и с вжпроса за границите в Източиа 
Европа.

ПАРИЖ, 1 май. Геиуезкия кореспондент 
на в-к ,,Пти Журнал“ известява, че ежеди- 
иеиите щати уведомили г-н Л. Жорж пос
редством своя официозен наблюдател в 
Генуа, че Америка ие ще признае в ника
кжв случай сжветското правителство, пре
ди то да признае всички свои заджлжеиия.

ПАРИЖ, 1 май. Сжобщават от Генуа: 
Според заявлението иа делегациите иа 
сжюзиите сили, има се надежда до 10 май 
да се привжршат най-важните работи иа 
генуезката конференция.

Главните делегати иа всички джржави 
смятат да напуснат Генуа между 3 и 10

Изборжт в Русе.
На 30 април се произведе 

в Русе избор за общ. схдет- 
иьци. Резултата е следния: Ц 
души комунисти, 10 души от 
блокл, двама земледелцм и 
един широк социалист. Почти 
старото положение, като зей- 
ледедци.е изгубват един, ман
дат кой го е спечелен от блока.

Комунистите се подали кон
те сгация. че в две секция 
председателите са затворили 
ррмите по-рано от 7 члса и 
искат да бжде наново произ
веден избор в тези две сек
ции, което ежджт щс уважи.

Комунистите се надавнт да 
вземат общината защето те 
губят 12-ия си чоиск само с 
7 гласа

Сжобиомт от Русе: в ае- 
деля вечерта 
ил от 4РВ*п 
Тя бе докарана от баща й. 
Об че сутраита па 1 май уче
ничката е изчеемда безследно.

Днес преди обед « изва
ден от Ду1авл едни труп иа 
жена около 30 годишна. Лич- 
иоста й ие е у станове яа. Уда
вена е преди около седмица. 
Ио-кжсио при устието яа р. 
Лом бе изваден друг човешки 
труп. Този удааем е простич
ко облечен човек с царауля.

Привечер кжм Н часа, ко- 
гато много любопитна" се тру
паха кжм гарата да разгледат 
трупа на удавената жена се 
даде нова тревога защото дру
га жена се хвжрлила да се 
дави в Дунава. Бжрзо след 
нея се хвжрлиха двама рибари 
и я извадиха. Тя била циган
ка. на която е дотегнал живо
та поради лошите обноски ил 
мжжа й.

150—1—1

Големи Конкурентно Моторно Фабрика
елле да предаде свойто представителство 

Варна, иждето в скоро време ще лрис- 
гме нейн пжлномощник. Умоляват се о-

>ерти само от пжрвостепеиии тжрговци на 
емледелчески машини под шифр N. К. 1383 
л 5ов1е1а(еа Оепега1а <1е РиЬ11сИа1е, Вика-

152 1-1(, гие Кагадеогдеу|се 9.

Шити Шито |; Кнмдрш Саццш; |ии«ти.
Главна, ментора Коттаитниопль II Гла*

Гааага Кара Мустака 69 || Гал
Лоаолитъ ао сяКден1ю Русскихъ 
Змигрантокъ и Торгооцеа», чго 
сь 8-го май.уста 
емльнис репеи 
Семстоиоль, Оеоаосш н 
на Дону н Ьилгарт 11ри 
иа више уктянтл 
гжсьма хенеап 
довольетненния и ас 
«и муку отаедьно

За спрамами улица Цариград
ска Ч 5 коитора П. И. Ман 

Главния агеитъ дл* Всей 1нм- 
гар!и И. Е. Раиуци1й.

Пераий пароход */« .Ловчснъ* 
подъ итадшнекимъ флагомъ - 8 
май ». г.

ора а Цариград 
а Мустафа N9 69

ана наит 
ата Кар

Сжобимна на руските емкг- 
пра. || ранти и тжргоиои. че от 8 

между портами м«й т- юд. устройва прани 
Ростовь\д рейем между поргоиете Ссва- 
иимаегъ 
портова, 

иия псрсводи про- 
шевия посил-

НШ1ЛИН.Г 1 I.

сгонол, Теолосим и Риете 
Дон и приема :м 1орсу6|- 

чдниге портове пнеуй, па рич-
венини преводи, проловолст 

и вещеви пратки, храни от
делно, от Ьждгарим.

,1а спривкл ул .Иарнградскл* 
X» 5, кантора А. И. Маиоя 
срещу Сцтето

Главен Бдхлгария
Ралуцни.

агеят та
И. Е.

154 1-5

ПРОДАВА СЕ
стояща са от локомобил 26 НР., 
то** м апарат за дребна слама с вси
чки ромаци. — Споразумение при Акц. 
Инд. Д-во „Слжмчоглед“ — Варна. 151-1-3'

ба-

В СЖбота привечер в Пан- 
черево стана една страшна 
трагедия, жертва на която е 
П. Райчсв и Катя Ефтимова. 
Между двамата сжществували 
интимни отношения отдавна.

В ежбота Райчев, който ра
ботел в в. Слово взема 6 хи
ляди лева, иамвра се с Катя 
и с автом >бил отиват в Пай- 
черево. В ресторанта .Русал
ка" те прекарват неколко часа 
и после се оттеглят ■ едва от

Н Варненски Сждебеи Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ ЛЬ 1362!
гр- Варна, 22 април 1922 година..

На основание изпжлнителний лист № 15434 издаден 
, от Варненския Окржжен Сжд на 21 септември 1921 год.
■ в полза на Акц. Д-во .Дружба“- от Варна против Д-р В 

Бончев от Варна. за. 10,000 
1922 год. в 9 часа

лева обявявам, че на 5 май 
пРед обед в Варна на самото мссго

V уч. зад Мжжката Гимназия 
на длжжннка Др В. Бончев 
реа за фабрикуване 
джечен

стаите, като лоржчват иа сж- 
джржателя да ги повика кжм 
7 часа вечерта. Когато ежджр- 
жателжт почукал на вратата

ще продавам следните имоти 
именно; 1) един казан 

на ракия около 250 литра, с един 
кадус — охладилник за 3500 ла ;1 2)! един ка

зан бакжрен за фабрикуване
ност около 50 литри за 1500 лв.; 3) една преса за гроз- 

ЛВ': ^ една каРУца железна, нова небоядиегна2500

от вжтре ие му отговаря ни-
на разни течности с вмести кой, разбиват вратата, иа лег

лото са проснати труповете на 
Райчев и Ефтимова потжиали 
в кжрви.

На масата на една цигарева 
кутия Райчев е написал, че се 
самоубива понеже немадо 
ежл в живота, Властите са уста-

5) една ярмомелка железна за 2500 лева.лв.; 
Наддаването 

иогат да се 
ден и

ще почне от оценките н заинтересуваните 
гореопределеното место, в определенийявят в г‘ 

•чс да наддават.
I 148-1-1 II Сждебен Пристав: Д. х. Нинов



.ВАРНЕНСКА ПОЩА"С«уь *
застрелва водител ■» бамдпа 
Сандо Дедиев а лмм от

Общината е отпустнала без
платно на училищата в града 
растения и цветя за около 
10,000 лева.

Електрическите лаиои по
улица „Страшна11 V участ лис 
от досг.* дддго време0 са пов
редени. Обржщаме внимание 
на на едектр. отделение в об 
щината

Започната е поправката на 
повредения VI трансформатор 
и е изработен илана за Х1У.

Направена е к уредена е 
нова алея е морската градина 
водяща направо за морските 
женски бани джлга около 300 
метра.

През пжрвага половина на 
април от продажба на разте- 
ния и цветя от разсад жц.нс 
а общината 52,544 лв.

май. Програмата, която остава да се при- 
вжршм още се свежда в 2 точки: спогод
бата ма сжюзиите сили с сжветската деле
гация и пл
■ви от П. Жорж, който ще се разгледа 
преди да са раапусне конференцията.

Според този плаи в проджлжеиие на 
10 години иема да се изработват никакви 
нови вжоржжеиия. Преди да бжде внесем 
проекта, той ще бжде прегледай от сжюз- 
иицмтп Изобщо днешното положение в Ге
нуа е много по примирително и убеждения
та са, че с лжлиото изглеждаие на случка
та изииииала от гермаио-руския ^договор, 
нови кризи и опасности не ще заплашват 
вече конференцията и от сега нататжк ра
ботите ще вжрвят по-гладко.

ПАРИЖ, 1 май. Сжобщават от Геиуа: 
Папата отправи до конференцията едно пос
лание, в което изказва пожеланието за ус
пеха й прибавяйки, че пропадането на кон
ференцията би значило подновяването на 
■жорж жените конфликти и граждански 
войни. Папата изтжква мерките, които му 
причиняват страданията на руския народ и 
изказва пожелание за ежединение на ка
толическата и православни цжркви в тех
ните политически и религиозни обязаиости.

Г-н Л, Жорж заяви, че е много довог.еи 
от чувствата, които светия отец изказва в 
своето послание.

Папата, прибави пжрвия британски м-р 
е в течение иа положението в Източна Ев
ропа и желанието, което изказва да види 
■ждворяването иа една мирна ера с Русия 
е едно иасжрчеиие за всички християнски 
страни. Коментирайки посланието на папа
та до иоифереицията в „Дейли Хроиикжл“ 
казва, че Ватикана играе в гемуезката кон
ференция роля достойна за иай-голямата 
християнска цжрква, която ие е по-низка 
от ролята иа велика сила и ежобразио иа 
аигпо-италмяиската политика, която цепи

Т/КРСИСЕговите пжрни плмощюаш а
хора, слеж кжго аз-преда!

бегва. С у биваме то на теза 
трима разбой< 
банда на Сандо Делие* се сме 
та за унищожена. Вкмч«а ней
ни ягацм в Пещерско а Вла
шко са изоларестумян.

за разоржжаваието, пригот-
»

го. зечдта ■

ат 4с» ш «Е

вПР0ДАВП СЕ I има
В крг&ата

МДа

I!!! саиостоятваяа «жица от 4 
|{| стан салон, с 
| ческо осветление, чета о 
11 дворно место 223 а. • IV 
Ц| |Ч«Т. ,д. Дябриаи тп 
|!|| Справка павилиона пред 

149-1-;

в»

30гзпощата Ха ЯК!

01 ОБЯВЯВА СЕ Ш нади;на «нтересуюцупе се. че щ» 
дева. собствената са ица 
находмца се в гр Варна. V 
уч. у» .Каодешноаа- № 26 ' _
състояща от дае подраздеае- Т*РСЯ равота. Пет 
ная в одаи двор с по 2 сгаа ■ л0 
один мугвак отделно от тухла 
Споразуненне с стопанина а 
Нлая Панов от 12 2 часа са. 
пл есени ден

ЕИвИ5Ц5Н5Ц5иаяЕиа1аи
> Варненски Сждевен Приета,

луянаве. с « 
«депоВечерна религиозни курсове

Дчес, на 3 май. в салон.: 
„Цжрковен дом ще гов- ри 
Негбво Благоговенство свещен 
ннк Димитжр Тодоров на тема :
Пред зарята на общественото 
служеиме на Спасителя и Ве 
виния пророк; а в пегжк. на 
5 май, в сжщия салон ще го
вори Негово Всеблагоговекство 
Протойерей Марин К. Хапджй 
ев на тема: Св. Климент Ох
ридска

Вход свободен и безплатен 
за всички.

У* ,У«
за Д К.

118-2-3

ОБЯВЛЕНИЕ » 1378
гр. Варна, 21) апрал 1922 

На основание изпжлнителний лист ТО 4531 
Варненски Окржжен Сжд на 13. Щ 1922 г. в 
наил Натан ог гр. Варна против Вектор Д_ Диаябергер г 
Варна, за 12,000 леша гбявявам, че к» 9 
в 9 часа пред обед в Варна на самото 
следните имоти на длжжиюса Виктор Д. Датмц^^
1) една джечена барака находища се в гр. Яарц ш 
-Цар Борис* и на жгжла на ул. „Шеймоиска* 
вжрху праздното место на Георги Симеонов в 
3 метра джлжина 2*5 метра ширина, покрив ллсаея м вар 
ху него керемиди, с 26 големи и 25 малка стила шлеп 
наге и врлата оценена за 10,000 лева.

Наддаването ще почне от оценката на горе а 
ресованнте иогат да се явят в гореооределеяото место 
определеннй ден и час да наддават.

I Сждебея Пристав. Н. Д.

е
БОРСА ваЗ

КАМБИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
София, 2 .Чай 1922 гад. 1*22 тщ

2700 — 
136 — 
606 50 

1264 - 
732 - 
93190 
97 80 
48 50 

269*-

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

Завчера сутринта Тжрновс- 
кн граждани са намерили в 
водите на Янтра, трупа на 
Радослав Атанасов, джлгого 
дишеч подсекретар и Тжрнов- 
екото Окол. Управление

137 50 
61050 

127050 
735

ПАРИЖ, 1 май. Сжобщават от Геиуа: 
сжветската делегация получи от Москва 
заповед да ие прави никакви отстжпки от
носно правото иа работническата класа 
сама да определи своята еждба.

Спогодбата, която ще бжде подписана 
,с сините, ще требва да остави на Русия 
свободата сама да се занимае с своето сж-

94
98 50
49 -

I 73 174
17 60 15 95

ваемаио.

ЛОНДОН 1 май. Сжобщ. от Геиуа: Фи
нансовата комисия се занима вчера с ре
дактирането иа последния член от йотата, 
която ще бжде вржчеиа иа сжветската де
легация.

205 145-1-1—г
I аарисискм Сждебеи Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ № 1348.
гр. Варна, 28 април 1922 годииа.

На основание изпжлнителний лист .V* 1534 издаат* 
от Варненски Окржжен Сжд на 27. I. 1922 г. а 
Герчо Атанасов от Варна против Андрей Андреев 
Добрн-Дол, за 8981 лева 40 ст. обявявам че ва 8 ма» 
1922 година в 9 часа преди обед в Варна 
площад ще продавам следните имоти на д 
Андреев нмено: 1) едни кон тжмно червен 8 год. 
за 5000 лв.; 2) един кан ачик . червен 7 год. оаемеа м
5000 лв.; 3) една железна каруца с два хамута, ни— ■ 
юзди оценена за 4000 лева.

Наддаването ще почне от оценките на горе и заинте
ресуваните могат да се явят в горсопредеяеяото место. * 
определеннй ден и час да наддават.
146-1-1

мовили, че най-напред била 
убита Ефтимова и пгеле се 
самоубил Райчев.

предлог на напреднало време 
отказва да даде думата на 
анархо-комусистиге. завжрзва 
се с.юр, който докарпа до бой. 
Двама от анархо-комучнетите 
стрелят с револвери и избег- 
ват, обаче стрелбата в клуба 
проджлжава безразборно В ре
зултат има 8 души ранени, 
от които 4 тежко ранени Де 
ко ранени са две жени бежан- 
кн. един стражар н един стра 
жар и |едмн работник. От а- 

спуска й “Р™*»
1ДШ дачата, и с ючрук я V Полицията арссту-
дарва по главата. УдарлтТ'“ л,вт Ивано»,
бил толкова свлеи. чс неща Г' Касабов' д- Сотиров. Ив.

Кроиетов ц Ал. Георгиев.

Вчера в София кхм 12 
часа по обед чегнрма стража
ри начело с един пристав н 
един старши стражар аресту 
ваха на улицата около борсата 
30 души борсаджип, 
вжргят около борсата. Обгра
дени от полицията, те беха от 
веденн по ул. Цар Освободи 
тел и Тжрювска 
чалството.

Сжобщават ни от Пловдив:
От джлго време в Пещерско 
и Баташко вжрлуваше една 
разбойническа банда под води- 
телството на известния пре 
стжпник Сандо Делиев. Неот-

от оса
I, когато работниче

ска София празднуваше 1 май 
на бул Дондуков, стана едно 
страшно престжпление. Една 
жена минавайки по булеварда 
вижда група дечица. Усмихна

Ашдрм

данна тази банда посред бел 
ден бе влезла в гр. Пещера и 
вжршнда золумлуци. Понеже 
вековните и

та тя поисква да погали едно 
от тех. Детето, мислейки че 
тя ще го бие, започва непроходими гори 

не позволяват успешното пре 
следване на бандитите’ ог ор
ганите на власт а, то престжп- 
ниците джлго време си дей
ствували свободно Най-после, 
миналата седмица, един смел

да пи
щи. В това време излазя ба-' 
щата, Делчо Клянов, униегите нема ни то I Сждебсн Пристав: Н. Д. ПвМИСМ

II Варненски Сждебеи Пристая
стндта жена паднала 
туара и след неколко минути 
изджхва. Убнецжт е арестуван.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1394иа тро
подвиг на един подофицер от 
жандармерийския взвод, 
варен с преследването на 
бойниците, успева почти да 
унищожи бандата Вжпросният 
подофицер, преоблечен, 
в дирите на бандитите 
гато ги намира, той се приеже- 
днняоа кжм тех

гр. Варна. 25 април 1922 години.нато-
раз- На основание изпжлнителний лист Л* 1217 издвдеи ^ 

II Варнеиский Мнровий Сжд на П яар, 1922 год. и и^ 
за на Стефан Флоров от с. Белево против Ксавер Вознии

8 май 1922 *
след-

Сжобщават от Ппо-
ЯЦИЯ: вчера в комуннегиче- 
оом клуб .Роза Лючсембург*
в махалата Хаджи Хаса и стана 
кжрваа инцидент между анархо 
комунисти и комунисти 

1^м 10*/и Часа, когато ко* 
муиистите беха устроили сж 
браме в клуба, влазяг около 
десетина души анархо комуни
сти и поискват да им се даде 
думата. Обещааа им се. Кжм 
12 часи, когато ора-оожт при* 

речта си, оюрого под

ки от Варна, за 1557 лева обявявам, 
в 9 часа пред обед в Варна на пазаря ще прод 
ните имоти на длжжника Ксавер Возницки именно: 1) 
железеи креват, двоен, нов за 600 лв ; 2) едни пушкало* 
джийска 16 калибр за 900 лв.; 3) един джобен часове** 
без капак, чер с показалец за 
4) един килим за дувар, 
една бжчва от 700 литри за 250 лв.

Наддаването

влиза 
и ко-

че вакоито се

като лице, 
което желае да взима участие 
а телата бандитска деятелност. 
Шефа бандата го приена и 
той става неин член. Една ве 
чер, обаче, когато бандата би* 
ла на почивка в Баташ сия бал- 
кан, под аКжржела* 
подофицер издебва момента а

в градежа 263 *•месеци, дата н пр.
цветен за 25в лв. ■вжлнен,Жилищната комисия е раз

гледала през март 685 посгж- 
пали заявление и 104

заинтересуванитеще почне от оценките и 
могат да се явят в гореопределеиото место, в опреде; 
ден и час да наддават.

дела,
настанила е 119 семейства и 
е направила размествания.

смелия
II Сждебеи Пристав: Д. X.147-1-1



Варна, 4 Май 1922 год. ЦЕНА 1 лев Врой

варненскапещи
ь и. отпи нипнвш кстт хшт тим §. т

150 да Чад 1^4101 с н
■ * ■ приставиш ш> 1 дса на ли* Рекламите в „Вар. Пив“ нетитгиля.]ЯО .!№ . ■ I 1И:»: «* 10 хш »

БЛАГОДАРНОСТ. ПОЛОЖЕНИЕТО. ХРОНИКАСемейството яд покойния ,'Ьио Дмшггр Видинлигв рс 
1пи благодарност на почет Вари. град 
аа даденото гробно место и пжра квасна 

дарои. яд началника на гарнизона за 
военната кумил. 1 отделение и по 2 ма господа 

•фма от частите та сжнроаождгпе на тленните о.танки на 
■анмАДЙн. ма техни бддгогонснствл свещенннцч Стеф Ганчев. 
Пти+ кдмбурон. К-жухлров и Лнмнтр Тодор н *а бгзвмз- 

н сжнронождане до греба пои йнкя, ма

свита сжр
(Телеграфни и т< фоним смобщемия) 

СОФИЯ 3 пай. В сеоя известен отто!
Гр алляоношпвр

г. Паиурявс от Софш яриеги-
гяв вчера а града

гржкин
от 2-3 часа ся. об а туш-

е асгдо праиятеястиого по искането де се про-
джлжи до 16 оитоаарм срока аа "Р

е ооаторно благодарност за
дателна реч произнесена в деретата 

д-ао. ос&Чю на инвалидното което взе на 
участие с знамето ся н раскошея венец в скръбната 

Оспгенно благодарни на г г. Ивач Касабов. Си 
в Петко Яжрейечкоя, за техйите 1 рижи око

ва делото за по тържественото му 
V — На нмии учдегвувашн почетни г. « ражда 

на опечаленото семейство и за

Д. Тодоров по предпожеиу гуроекто-иоп-
аенция, междусжюАиическата и В ма .1 

лорд РаЛотеп. - '•-*— жув- 
ааавег ■ • волкотгеха вате

поНа
репарации 1пашц,»аио
проджтшни на срока 20 ааай. иаято 6а

— ИИТГ вст ежобщено преди иеиоляо дим, ло маеафм ши свет аа 1 • п
апоеод от на прашел ото иалоследжя от Арад» 

седАтслстеующия ами, ежеет г-н Р. Даска-иа покой.ша до вечюто иу жи- 
156-1 1

а^аея.
на

лоа ммалеияе пред журндяястмте,
правителството лема пред елд една наежи- 
редна сесия на народното ежбраиле иааелд- 
тоеиеобжодима аа глдсуеакето не прввя- 
то-конвенцията предупреждава» ле тоее бн 
било раеносмлио с един отиад и заплашел

т:
Китай е чвталртиш
ч ве<

ЖЕЛЕЗНИ 
за постройки

е 6
Нинд т

ЖЕАЕЗА I ЖЕЛЕЗАРИЯ тегне геая дни е гради 
ще дерам вур* от Ь I

■
страната < санкции: ,,едил тлеела

ллалл се а нотата, е една крачка по ■ ипад т
на отжажрляне на лоиеаицилта. От»пжтя еп. .Ведри I* брой

ДО"» ИНСТРУМЕНТИ 4 с п
- ВН|

гласуване а нар, ежбрачие епкжна нана
ЛАМАРЛМА, ЦИНК Пмн

данжцнте н приходите прадаидеин а яри-
-у

БОМ, БЕЗИР м др. поженнето нд ни. 7 от Нйойсддля договор вола! Пгтрлл. Спят гмд

неизбежно ще доведе до последствие, чи- 
ето тежко маачеиие бжпгарсиото

НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ м сгариинв
Верев от Шееряяв е инре е

* Ф
Цената ве вдвиене в греда 

яв е нярг

ВРВ
стао треба да првацаия.1.1ав Ниш- Нави бряг ят ЛеЙТ.

Санкциите, подобни на оииа, но г. Поаи-
ен 11 де.иаре лава пикалата саддад

\яете неустойка ме Гяротвчнв се отнасят до 
евентуалната окупация не яаеестяя чести 
от териториите не Бжягеряя.“

Ано ся ежди ПО яде грояиието не 
янте среди не упрввлвющвта пер тия, 
ятно е. яе конгреса не 
иесрочеи аа 2» ней щя бжде саяяаи то
рено н евдне.е спяд аеержщене не вжяг. 
делегати от Геиуе ноято се очвияе е иене-

Впкш ЦЯЯ *В !. ОЛПГ1
електрическо 
инсталацията ера ж. а.
гврд К|

г« г. • Цаг*'М«
>4 Кара МуоеДл Чт МГа

Ь/ШВкяЖъ СнАии ла р».л»тг е*ш -
■ ч о? Врдмгм а (жрг> 

м*Д т. юг устрой** прави
иидпяв и кжщя е г. Касае-са М* ежа».

2 да. нечди. кдго се 
сегщ месечно, д аа обоюедта

т* *.«мн
Роси

I *л .1» т препи I* !0рс)л*- 
**тмт* “ р о* е.и л*^ »<■

пр»-.ои»т *гнн 
гр*»*». ж

. жжл> . Ж.-И .-Ж'

4 I .тогоа. Тплки ■
■ и оЛщ. Уфгжлгаля тляв 1
де месечно Остава
вдта м общ. упрамнкц. час

по то на третата седдцща от т<ОТ- «-Ц по скоро ДВ-ч ь А А . ОГ 1<*с 
и еп-—« и .1 

* вал-41 А •

стжлбд в йроявра шнш я ДВс цел да се раагледа положението с»я/уя.1*Н1 а »’
кекс всекь да се енвбдн сИ Яем. депо от реяардцнонпата ирввеа н да се
«^еятр омаеше.

ят решение по нея.— ч п»' И 1?В|МН

Сутреитв — 1 от2-5»*♦ Пл я Гш-БЕЛГРАД. 3 в»ай. В-к Политика ежобщ - 
аа, че е Албанка се водят агитация аа кай 
дидатите на анбаивсиия престол като кан
дидати се сочат: Км. Вид. Абрурскмя дуй и 
бжлг. ИНЯА Кирил.

труав уче-

учигеди Мредпрмггвта свогур
зни е с чмето инучав етан ше 
посггкт вртмавегчиеиш нузей

с

ЦАРИГРАД 2 ней. В-и Еф. Тон Веляе- 
ежобщеяе, че енгляйсния депутат Ру- 

джжс е «пратил едчо пяемо до ГАЖцките 
тракийски депутати, в което се яаяяа, че 
той сжжеляяа зе в нелеп мия обрат по тра-

а ар., а сага таиа шг отпра 
■и нвдет вяа вт града, и
да ргчгяедвг рвямтг веглре-

•чески паметимцв. мто

иинекмя вжпрос. иойто ще се раареиви не-

ШИМНМ1М1
■ ДМ. се ПРОДАВАТ

4 аа!
1Т*3 г а пречи (в. КНн*.
аа! ■ Т - '

благоприятно и Гжриня.

ПАРИЖ, 2 жай. Сжобщават от Генуа: 
Чнчерин е направил нзя 
спондвнт*. на в-я „Таи“: 
сия я Гертения не се сжгяасяват от агрв

НОВИ т 116 пред ■А
фа! мра вче

тряа:
Маса* » ! VI

НДК. ш-м и горнино венчан слухове за в! таен4-»



»т и».1.

11РИИ плоедиаск, г,
огс*»«1и.

Спад том са Д« са
*адачата да ааравотн аоа таастщфНдц дщете ДЖрМВВМЙГ2гусш ■>

ижр«м се еТи ДЛ
нопшмТи ивтла. «И**. *Тр

■ Щ. мгвяал. „ ,4 
•пр*-» 1915 Г. вря 
то ■■ ит Цариград

1СГО иаЩо са пат до по пот 
чсрмом ■ Ру<**в, И1 трвба да

ПАРИЖ, 2 «а*. СдоАдмат от Гвиуа:

отцмт, «• ■ Р|«*я джривата • от 
н че

Спарад *Д4вето «
■ «стерст» „

Сащо сяобщамт, ча «та мато «а обадим нит ма руската
дирпа« а чтстиа работа аатовт 

ао йога да смоба«а. А» дойдох
■•вред обшааосиге.С предстовщ иомакордат, който ша сжедмии 

католическата с
“*«Г0 ,

ддржавштс томиш,маточната цжраааЧнтартт, спад на го ежаа Г «Мгдяпмааат.баш а Вдаат Митоеси. но таи иио бехвте ло-
срод- 
та мм.

Ит
»Ч> 20*,. • етерите зоч,хио мина

стаа аа борба, нота б« опрем иа
сага не о гама. Име еча аощиа джр-

та. ПАРИЖ, 2 аай Сжобщааат от Риж, ча 
Л. Жорж уоадоиия Аарту в тажрдото Преаатвя ат ши

ма Англия да подмовм с 1та
Жсртм м еобстм»,ма изпи осиоая. о а

е стаил 
и Вари ул. .Маасуаа- _ 
Сотир Напити нрмами .

«аи»

си с Русин,■веещите ииато са лжтат, ачо сме
тем сам сжщтгте мамаита бехпе а та са саахрши беа смиточааиато ма едии

тат. общ догооор с Русин, Англма що смета, че 
чам праоо до емнточи отделен договор.Арест Литооси.

ПАРИЖ 2 май. В-м Маич. Г ар дами сж- 
I мито евтаиитото аитл. правмтел-

ПАРИЖ, 2 май. Сжобщааат от Гватуа, 
чо Л. Жорж тистоааал с

ао старата гара.
Всааага аосасхаааа сиаргт и, 

Жсаатсаао с. игото 
те минувачи ао 
вдаат ааого

то ма вжр-
ежвет да стана преди 31 атай било 

■ Генуа, било иа друго моето но Ри
■иго което да е друго правителство 

се сжткесило до се окупират иоеи 
области да получаване ид обед-

я<
1та. ля

|гел
щетеиаигта, конто които всека влее, Горча- 1ХВ 15 диа от-щото мс се 

км бе премазан стареца лжр 
■в»' е го че дете друг така*
Сйу чй А

да плата. Тжрл то па г. П. I, ше ЗйСТЗвЯТ голямо мио- лян попов. Очаква се II за- 
жвметво от мвувтт сжгрвкда- 
ИМ ДВ ЯОСГТХГ 
ИВ СКА9КВ

миие ив 3 V вечертаN0 О
— Нв 1 май пристигна па

рвходв ,Лсополмс* под ята*текст иа таке иа- 
яант >е иапедеиието, който 

Жор

РММ. 2 май. П
9\ |те по 1МО-»иаме — Треест 

Вургвс Разтоварваме е от яе- 
го 120 гоив ивй разнообразна 
стока Ще 1вм|

диаяехоклубта иа Л. т м едие йо
на европейските 

тайна.
д-во .П Славейков* даде 
кояиерт ■ чест ма писателя 
Пейчо Славейков. Програмата 
б< подбрана ■ а,6ликага вш 
» С отлични апе 1а тленна Коя- 
феракса яд г в Сяказов н дек 
зямзцмята яа г в С вкедвров 
с.иаг яо горе от всека 
вална дума > -«епическия ор-

В 27 април. 7V* 
во шосето Варма-Добрев й<о джржи още а п.

за Кюстеи-■ Г< джа. обвие яеявяесгао кога.
ТИ А* Ияая Коев Хряегоа ■ Пещ— . Албаио* под ита

лианско маме, приет игмвд ив 
2 най с -40 това стока. Ще

Пракжтстяуаащмтч а Генуа 34 джржаам 
мм траба аа праа Ю годямм да са ааджя-

т саг

Стоиаоа елеичааа). архатВа
сс от Варил и тим. Да [ОМ

I? АО 
в да по

село ПвшвяоА. са бяле меочяяиг зякюстенджа тия лмя 
— Пристигнал е от Цариг

рад Н4шия параход .Цар Фер- 
* еж сея пра леи 

Вян от това, намират се я 
■скално гемяя под турско

Нм *р«я на
бяле нанесеш иоа 130,000 
кгр. бялгзреки тютюн м хам- 
бург.

т сж седите се. Като санкции 
джржааата, аоато ще наруши това

еска

оод- •аио ма па два тя от разбо8иАя1

ща се 
, тжй като

кестяр по дяригсистаото иа
г и Младенов - м. 11та, че II а с у ли асеяя с

«I та ща бждат само чмомо- ВСШВьД
симфония на Ье хояеи. Номера 
яа учевичеехня хор под дьрв- 
геястбото ма г и Стефанов бе 
бо.'>ре иапАлнся.

Сред бурия аялоянсмеити 
бе срещната а декламацяята 
на г и Мариеяски

Сащо требва да подравям 
и кладите музиканти виждай

трудваха

пс
месеца ще •ИАрч, са яярая:ПАРИЖ. 2

Шафа аа бжагарсаата даяатациа г. м-стжр 
тажбоимАсна нам проджлжитепма среща

а мтпт 
вети баякяогя — сума вади 

II Звв ад ■
В ежи от, арстте пят

са р—ргаа.я с

С
а работм г. Шаицер.с

БОРСА
оа «аспарт г. Сайду. 

бувй от аиспартмта иа бжлгар-
кяяьио сключели зделки

Гс
ската
улагвтша от експертите тук остане сако 
Д-Р Стоалоа финансов експерт.

Са»- Д Май 10 тд иоетк яо шосето. ко*то е яд- 
км §а 
е бял 
Мело Ах

ацла иелусиаке Генуа. Освен се ШяеАцйриа
Ню Йорк 
Лоидои 
Париж 
Италия
Царяград
Роижяня
Герман*: ч
Прага
Виена
Б.-Пеща
Белгия
Югосддавя
Канада

— Варна. Товя 
I от село Русла? 

рткогото ри
1Т 30*

гадай . и. Са. Пояоя я Л. То-
6095С §11- 

1263 - 1269- 
737 73в-
5»- 9350

дороа — гяряяя челяст вто- 
ряи вяоляст Те спечелвха евм 
патих та иа публиката.

Пря откряяанего »д кояиер 
та вред седя гед и д-вото Еяг. 
Теодорса подчерта хмячеияето 
ма чеясгауваяето а сшржзка с 
целите иа д-го. И деАсгяител 
яо концерта оправда гая дадд* 
ча я вся доверие на г раждай 
Ството в мдадят* дейци около 
Д-яо аП. (.лаяейкоя* 
о:акм я други подобни коя-

■т»-требеше да
рем

се 1Ш

99 9У50та бел свет иоеи враждебни 
На руско-терашяскиа блок, кой- 47 20 47 60

266 — 2ов —
хм» Според

то иаа всичките симпатии иа Италиа са лро- 1 64 I 7(1 маста, се смазва че тия два17 50 17 85
1170 —
200 -А* «• обеанечат сжюитс иа джржа-

раст .«иу 25 ■ 30 гоам. 
добре ойдеж

2021—то сжгпаммитте, таткто и ме
■ т. ■.

Ндрсдсао < и оо-иорош, Летоитет и Полша, бидейки
коетоиа сам яиици.

като арбитжр между Ь из А са бота вечерта ше се 
даде бенефис мг. мредста! 
.Хашояс' от Вазов за артиста 
ог наряемския общински театр 
г Никола Гаядев.

Г и Гандеа вече 20 год| 
равогя иа 6адг. сиеяа. Ко* от

са лост. Прицяйаа цвшцерти от ие о

От ОгПрез идрт в градските ско 
тобойия сз биле заклани 347 
вола. 78 крави. 77 биволи. 
1028 агнета. 3.»7 свими 
или всичко добит як —
I лави.

■маете неутрални преа войната 
Швеция, Нореепш и Дания обра- 
[дим вестиш блок, който в Генуа са

А»Р< I ша т. г «стада в дад*

аоАджрже от другите
Куркакднв, Швейцария и Испания. Нсот- 

ет смлючуиттто мирим договори 
отмошаиме иа репарациите протт-

г. Иди Кяряко* «а ттссго-иаутраптш джржааи «др.
2033 то «• досегтшммт тш Вм

•аряемцв не се е аодюдявал отСТ чо Иеделкоя Г-я Киряков се
смех, или не е пророияал ис- 
•‘реини салзя пря играта яп г. 
Гйядеаа? Та том е

ползва с симпатиите яп цедото
Пр#1 аарт от плени пред

ставления ма общинския 
тдр вмдле приход 46524 ля.

гражданство, зятом промдийИ правителствата на
дмтв ААппкк сжглаиммяя. геа- благо дарят яяборя ая

•аваоа. Той ся е саздвл мно-
ГЕНУА, 2 кан. Представителите гобройим почитатели всред яуб- 

ликага в е един от сТАябове- 
те на общинския 
Ние похяали| 
да се чуястяум с бенефис.

В , Хашояс " г. Гаядев ще 
■гряе а ролята Македонски

За основното рамата в с
Кааичан, кое го ще се строи 
тона лето е ох пустия то заем

и-тя иа

като за яа6р2па си-
кита свикали конференцията н на Попита. Ро- 

Шеоцня и Швейцария се ежбраха 
тееа сутрин под председателството на г-н 
Яките, аа да иродмяатат

те атжр

550 хиляди дева от Превграааа авгадт >«*тЖ 
1 ММ

рааучваието иа 
който ща бжда

просветата. М ■
ОТ-

От 1 УИ 1920 г до | у]
192! г ■ Италия е

се получаА» руската делегации. 
Г-к Шанцер ежобщм 

11ТЦ век то Чим 
и от

г:
иа далогатмта мо- 

ау отправил иа 28 ап- 
който г. Факта

кокуш 
мклирдт ■ Састоммто иа авагдипа ЬсХ««а ■ Внет сс с и—Рран гютюя за 2

ВАдредя35 милиона италиански ократ-предал иа 
ШАйтмя иа русвета депегацмв нв 
И. г-щ Аарту прочел след

лири.

Пркшаала пащхода м Вар 
напиете крастатцг 

- Челв#* Итдлияискм под

по пддвалше сл*ча. плода
овощните джрвета до сега яе
е пострадал Ако елгигте ще 
паднат около Георгяоя дея се 
слунят все тай слаби,

Нашфжф поето ау от Чпчерпи ма ЗОапр.
ет. стражар.

гмо««»о т пр«сг.гм от
ги. Том член, който ОТ МИсе от- Кюстенджа яа 30 Миналия ме- горехяя НО! тя комтяА*

«и м яего товарят яа Ига- ододояе.
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П01\Щ ЩЩ
<чтии ,ин^|| ь о] ЕЖЕМЕВЕЯ ИПФОРМАОИОПЕЯ ВЕСТ1ИК .шии ШМи *> № а истн— имш д» о«н»«» Ьааиа.

Т1 0*»»ттттт, ^ИВ||^^йЙ1в||Ш|П "ЯЩМИНВМ^^^В
моа- Л 1 мгсеал ■<•* цшсиасаа 1Ю 1

Д-р Георги Савов
МнПОЛОЖЕНИЕТО. Курорти Вврн.

на именния си ден. Града мм офмциялмо « яро- 
ВА1ГАКП и .осяегев* м ку
рорт. Н последствие гезя но 
нто го обявиха м твкав 
мвхе -«е на* добре маже да 
се разхубавя томи курортен 
град. като се построят • при
морската (радима отжо] 
та нв нвД-аяд (по место я т

нема да приема (Телеграфни м телефонни ежобщеииа)

СОФИЯ, 4 май. Правителството още ме 
е ваело окончателно решение по настои на
нето иа междуежотнишката комисия да се 
подложи и гласува непременно до 20 «сей 
предно жено е та от лея проеитоконвеяция 
по отсрочването ит репарацмоиимте изяла- 
щаиия. За сага правителството ще чана да 
уаиае реаултатите от гостжпиите. иоито е 
предприело отново в Геиуа и след това ще 
определи своето становище.

Иаиаява се мнение в правителствените 
ирмгоее да се усиори свииваието иа земле- 
депения конгрес и да се прадоста 
го отгоеориоста >а решението след иато на
слуша ивлошеиието на долагатите от Генуа.

И 1—1 — 1

Георги М. Радев (В-

нема да приема на именния си ден
1*4 1 -I

Георги Полов еяжржат слр пазар с «вик 
я коАоимомстс и града с

ИЛ—1—1

нема да приема на именния си ден тсакжолейм* желеянивя, лято
ММВ ЯНК/ЧЗ дв тржгяя.

Георги Михайлов бя дждго време 
лят е и фвД I

ма не-
вя -клм тря1*Л 1-1помощник кмет

ма да приема посешеним на именния си ден
са.

К зЯПЯИТЯЯ я АдаД)
СОФИЯ 4 май. В Геиуа ща остана само 

политииосиата част от делегациите ин на
чело с м-р председатели г. Стамболийски, 
м-ра иа фмиаисиитн г. Торпаиов и дирен, 
джржа

I гв на стрпяя. ГрвддИро!
им е обярАжея от местяостя

■С дивна красота и у. 
угодня м летувам Т< 
Карантината. Г юядям
Джа»

Познали на аарненця В 13 отпра те джлгоое.
днес сутринта параата по цада са

ГЕНУА, а май. Шефа иа бжлгар деле
гации г. м-р Стамболийски даде диес след 
обед в театжр Карло Фелиие' чай а чест 
иа представителите иа ита 
дх печати. Между поканените, вжалиаащи 
иа по-аеча от 400 души, аабепеавааа се и 
много геиуоаии пжрвенци директора на пе
чата при италиаисиото м-ео на ежиш. рабо- 

представители от пигурийсното журиа- 
Г-и Стамболийсии разгоаа-

а града на разкошна аззои*а на 
на! фаияо азрабатана тарга. мата. южните брегове на езерото. 

Транш, нжнастнря са. Коа-Раафааа ■ др еяацвапзтзтв
нениа и чуж-

с гситни, Аяалка нжаастяр.Варнаннн а аариаичн не взвусяай 
та апучаа да ааоатата язнамбата •
са снабдите с с сад>яип на най 
ефтени цена.

Обаче те са опсасаата та*
аа се каже от града, аиаото

ГТ, Мпревозни средства 
да изяат да бжддг М— 
ни и взиол зуялма тежката при
родна здрл! 
гражданството я гостят* яя 
Парна

Налага сг далг на обзцива-

тм и
лмстмческо д-яо. 
ря сжрдсчио < много лрвдствяитвли иа пя
ната.

н красото да

СОФИЯ 4 май.само гориии етаж от 2 стаи.(ЩА Даскалов тажрди, че от 
Геиуа пристигат благоприятни, иигчмиостии 
новини

салон и кухия, саободиа от 
жилищната комисия се дава 

■од наем. Споразумение сжщата кжща ул. 
.Методий“ и „Зелено Джрео" (зад воеиии 
■ревнал IV уиастжи).

ри те конто проми шля ват аа
повдигането иа града ни а 
стопанско, културно я естстян 
ир отношение да обмислят 

не п средствата за саяр#'
ЦАРИГРАД. 3 май. В-и Еф. Той Балка- 

ииои ежобщзаа, че положението иа гржц- 
мото правителство е разклатено поивжв 

гласове надминават с 10 гла-

16*. 12 41

ти с Града. Те да станат една
неделима част от Варна. Само 
тогзз можем, разбира се след 
едно рационално използуване 
и морския плаж, да се «де
ва ме. че града кя може да 
бжде посещавам от повече гос
тя, конто бяха намоилм по
вече удобства, повече свежест 
и красота и така Варна бя 
могли по-чувствятелво да уве
личи своите

опозиционните 
се тия не прввителството.

Сжщия в-м казва, ив в Сжрбия е мзни- 
иивлв внезапна министерска мризв. вслед
ствие оствеме иа двама от министрите.

Ниичич, м-р иа вжншиите работи бил 
повикан спешно от Геиуа.

Сжщна а-и ежобщаеа, че Англия е по
канила Ромжиия и Югославия да вземат уча
стие при разрешение иа източния вжпрос.

Оп Роеивекаго Кице-Конеудьетва въ ВарнЪ
По телеграфиому ходлайству довЪреинаго 

|хуим „АлкивОдисъ“ Севера Ду. возврашаю- 
1гося въ Варну къ 15 мая. юрги на шхуну отло

жим ао его пргоздя.
Варна. 4 мая 1922 г 1Н6 — 1 — 1

СЖБОТА ДНЕВНИ 
аелмколяпиия салонен филм

«Лудетина44 с Пмна Манмкепм
в театжр Райков.

1ЕТЖК ВЕЧЕРНИ
ЛОНДОН, 3 май. Досежио ежобщеиието 

за сключване отделна спогодба между Ита- 
кемалнстмте в Таймс пише. че нищо

доводи, като се 
нехбвото местопо*и шолзмува 

ложемке по- ефикасно.
Днес за днес превозните сред
ства в град* са лукс за малцина. 
Кой бя могжл да одата днес 
300—400 л». за файтон до 
мАнастира са. Константна? А 
и за по- близките места превоз

ния и
друго ие ще осуети повече ивдеждите ив 
приятелите иа мира от подобни известие. 
Безразлично дали спогодбата икономическа 

и политическо значение, простия

I ГО 1-1

или има
фаит, че вжпреим сжаместиата политика, 
изработена а Париж, един от сжюзниците 
е предпочел да води отделим преговори и 
да сключи отделна спогодба с едни от во
юващите в Диадопл, е достатачеи да уми- 
щожи моралната стойност иа парижката 

политика. При тоаа обстоителстшо иа 
че иемалмстите си лраеит с сж- 

който ие

I СКДШ НА ФИРМАТА ми те I зкеи са само за милва-

"ПРАГА” пери
най еф-Само с саздм

теми превозни средства, сир. 
с свАрзяаяе ма околностите С 
града е една 01 сигурните га
ранции за преустрояването му 
като курорт.

МИрив 
е изненада,
юзиите предложения по начин, 
се олрввдвав от техиото

Варна ул. Шуменска 7 (XX Век) 
сж пристигнали нови стоим като: мета

лически части за прозорци и врати, чет
ки за белосване. буркани за бонбони и
мармалади, децммали, амбалажна хар
тии иа роли, абажури и лолюлеи за

електрически лаиби.

военното поло

жение.

ГЕНУА, 2 май. Болш. оргаи „Известни“ 
ежобщаиа. че аатикаиа е сключил с ежвет- 

лравителстао спогодба, ажз основа 
иа които се предоставя иа папата А***" 

I щищлва интересите на католиците а Русиа

ПУШЕТЕ

ЕНИДЖЕ159—1—3 сиото



•ттгг

• *>“*'• в».
• а

г* чпфте « хувмо.
• ««го ^

™«вц; 
0О обратея >д.

■М т ГО
Ксям 

ж-й Д-р
• Штш.от

II
от ора и»

*у»я. >1Я ОТ грвб,*,*
’Я»аз шлмкиит!

1021 гад- биха то шип 
Порш 

т пафтата.
а туй- *>• •• “*мш. Ояооматея И аща Са вмаа ат доа ■ се » Чоаа

“пари »20« 8*! И Аи
1-ТО ГщГаасо, <ж-рамо 

Гояуо ■ Каягр|ц и т
ШУ

е «И.и що мкодаоа л БудоПща.
со конто м

рям
{, КОЙТО що тробот; Вякгелов е1та мие е

че иикой е вя модел мсво-бжобщооот от Тонко I 
м да

кокнтат. Пр-дсо*
пжедвтооок

комка до со оа от достовер.

седдвед м «ара. о«р. сдд г. 
Се уиолаява во

. Виесто нгго 
в ео-

ПАРИЖ 3 ОТ I п.от Г*

:■ сжд.
Подацеасмпе». ш гр

<*Р см г. Хр, Джурш «» 
и и председател и скрои 1 
> Русе. а вместо мето се м •

оо
мтооа

ПАРИЖ 3 Сжобщааат от Ло«до«|
аа да аажа да бждаго* •*»»» ■дстдател ад. =

I» >.сиМ. Ми
3 май. Сж от Г< о ии

са се в дотгн аа*
акта сжобщм. оо

ХРОНИКА.
Пубапм «мфщи-ея. По| 

спука поищеткто са градк 
п от професор Д-р Методи 
Попов пераепехого околнДсхо 
учителско д по уреждл публич 
ш копферепея, 1ч конте ще 
се коеферпре по Бмпгаа — 
професор а(. Попов. Стьаапс- 
па гемрдфиа д латердгурд _ 
Бврас Савова/ п ший щя- 

—* Ив. Сгов 
ив.

Конфераясяте щс почват от 
утре, 6, Гергйвв ден, ю ч. 
■реда пладне. 1Це говори г. 
Борис Саижаов га том: Едм

Тртвогв, ворв• е див
аяте в помупка

21,2)6*30
иа

то атакува * у 
"ите плака на____ _: ^

Праотагвамя от Аагляя свя а
и се м*

и аа севече во кдоаоаете 
делената бта. «о-Г-к Шшргу що ао Гокуа ■ яотжк ■ТО тоа червей Ш

те, са по*големи от тава.•г 1—12 в с Дмкяди
тдш ще ставе пдваир вз стоп 
и добятжк.Сжобщааат от 1рюи« I»

сяух ежоотмто ЛЯО *
ка тайно договоря усявв ла.ае с

Русвв варвеиското првега-1Т ве г >лрде ефякасен метод ** 
борба: то в 
ницмте, които яоще сфеверче

ВТЛР*

мище е засилен. Товарят сеN ЯОТ- Г*«д параходи ге зимница боб в 
царевица.

*
уура. Зя та в рима ходитво

4ГОПне се БОРСА
КАМ6Н0 СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ

Со+яя. I Мм 1И2 I оа
По случай яр^дрикв 

•Ордена и храброст'
те и таи тжреит

червеи се вагарят, здщото се 
указало, че кокошкате вдхра- 
неии с те* умирам. 

Компетентните власти не са

ват се г. г. Кйг
Лопдок
Париж
Итадап

6121- 614- 
1262- 1266-

офицери от града да 
6 тото Гергйов 

■ 9 часа вр. пладне в Во 
«уб, от гдето ще оти 

Двт в сябормт «жривв на

• Ам.
дали 
и длдг им се

ткапа уижткаияя
ПО-

скоро да се зашшает с тоя вдпШриграл
Ромжиая роси яахят своите указания 

Иначе лозарите им пвиесатI :яСжщш дев вечерта в »1/, 
«е се

Прага
Виена

даде Б.-Пеии
Белгия
Югославия.Заиаоюти офядерегвл е

■врево, че г* г. грвж- 
мубI. госта вя

^вДДТ* ва столичните *.дш 
« увеличава иа едии лея* от 
8 тази м*ц.

тервтуреи и културен прегиед.

Нд тжрпжжв
■■вцв застоя яроджлжава Се.

ивчмм ори пжлво сжзиа*
яве Никола Ввигелов 25 год."гдт, ао тжрсеявя от мтре-шноста иема.

^ » а ш оо
е иа*

ЯД|
2М7Ф деввр



‘ г-
в — Дяжс ■ гтр|<1 е.

Г-о Стефки Т<
щш от и*ит и 1 тог; 
цвмт м гнм1т* м „Ми

и гмшшщтт
ГЕНУЛ, 4 кай. На ебала, 

ката лаяагация иа г 
в«рт хяяяжжя, че русно-гяржммскжжя 
**»• вжда поадра

(Тпр. м. • •ска II. ат рус- ЧИТТР* *
ОТ]Варна, • м*« т\ година. етв който «

И ОТ„ Георги Киряков • саата, аащото той а 
договор от

Ешш Пит
ас

сан. а» «анемв да приема на имения ги ден.
Г—а■I ПАРИЖ, 4 «ай. Прод . _

иЛ,Юммт|,< СЖМТСЮМ ДОЯУТ го Йоро с шт.т
ГЙ-ПАНАХИДА : >. от творба е отрони

Точка, има голямо* По сдумА смарта 
ля

мелото мм м бяг е
са надаваха да ивтржгиат от тов

ВСОЕЛИИКД N. БОЙЧЕЯА козцясжжжж и да ■ аа-аа
Сага Г ш' 'аш пааахида а цдркаата .Са Никола*

______ а. с утра ята. ____
Уиваамт се рожнини, приятели и позната д»

|расдгствт*ат.
7*И

ши аа иа чн
4 вай Един 

гааия
ДааУ-

аааат а ■0 ааа. 
•—жар

та а
4■дало:

а ам
■ако иа самапоилия и Русия, МО и II спин нита якнокнжимжал>м

1М^ат|р» а Иа- аа тях: 
Н аяй «МС г. ■

от ияложаиядто.

ВУКУРСЩ, б ада*. В. Кима 
аояад от

• Я лГ^айроиг»*4 ** «■ММ в А»аа аага аа 
ааа а •

■ааруа, та м
гаага а>а1 а 
кап ка м
I аа. » ат успяа.

гр. Иараа. » ас! 1922 гедаи
79—1—1

та чо «!й»8йуж
от99

да иска с
От да

«крча иа Роаджиии б иа 
добитжи. 9а тооа бия до

сто от
? Оставел тт оиам т 

м М-И и,
: гмш N Г.

ОТи М са. апта ааа, два ир41риц 9
V, Жуан 3 МОбИЛНЗОЦИ I Роиш. кут т умра « глад.■ ода а куаат, да аа атаааат да ШТМ РАЙЧЕВ

183-1-1
Ей

ВУКУРЕЩ, в мой. Цолмя 
чат проджпмеааа да 
дамнгмнмп иа

*
втмаа

Елин Пална
чораоимто войс
I. В-к „Епоха**

амтолстаото да дадо точим а__„____
покойното ма Длостр и да обаели 
нощо варно в слуховата м

•риото Дружеотво
„Дружба“ слжелява твлрде мно
го, ме по опущение на дружеството е 
напечатано в почитаемия в. „Варнен
ска Поща“ бр. 848 от 3 т. м. обявле
ние М« 1362 от 22 април т. год. на II 
Варненски Сждебен Пристав, с което 
се посега на ненои от движимите имо
ти на нашия доблр клиент Д-р Васил 

I Бончев, ногато задАлжението на са- 
щия е своевременно уредено.

, Дя^лжии да САобщим още, че ка
зания клиент в конкретния случай е 
бил само един от п#|М|Чнтялнтя

.XV

настоява.

та ма ромжмсасата

БУКУРЕЩ. 5 май. В-к .Лупта* пре
тендира да знае, че нови романски 
войски сж изпратени в Бесарабия за 
всека евентуалност.

БУКУРЕЩ, 5 май. Делото на ром. 
комунисти проджлжава вече 80 дим.

Разпита проджлжава.
Цирковите бопггстм I Руси 

конфискуван.
„Асошжжятяд При“ ся мучаха от

ИКИК. ВЛ1
н состтм о вочо177 )■ ▼ис

>«ягдвтииата“, От
сж
бр*. В ядно

>*т. е•в
г



кгр 800 *
кгр. КВО 35000*

миа
вя 1000 7000*

О' еакА В-1 3000И»,. <
8000
2000ь%*к

Всичко 150.500 ж
> 1»

ноже ля стане за кеш»

Припаси»* **6а 
пале уцюаш и

«пжлно а 
доставят а1саяи9та за

ма Мжчстерстаого на Войната 13йгти.

се

» •тса з* смета а аостаачшш.
172-М ОТ ДРУЖЖГТЙ.
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