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ративно Д-ео „Св, ИгшгГ рюполага с гол ями количества
пресей кашкавал ■ склада при
собствената сн мандра, Шумен.
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ПАРИЖ, в вай. Иа а-к Тайвс ежобща1та
аат от Генуа, ча о вероятна боаше
делегация да одгоаорн в май блиано арове
ум.
иа фрищус

*

ПАРНИ!, в вая. Сжоб
ят от Поядои:
истинните се ивучвввт от Вашингтон, не
емерняяненою прашите лстео ивтоварило
послаииицмте си в Лондон и Рим да напра
вят вимета по вжпроса аа сипюнванато иа
(та между сжватите и една а«гложопандска по тропна ковмим
I. Ако аняатате посочи, че тоан договор не со е ешмооще, но че преговорите проджпшават,
Ам<
ше протестира, считайки като ед
нарушени е: принципа иа открити арата едно
която бн имала яарактер
вжрху руските богатства.

ИНСТРУМЕНТИ "О

ЛАМАРИНА, ЦИНК
БОИ, БЕЗИР и тр.
Н\ КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
• са

I. НфМ ПИВ-Щй
ОБЯВЛЕНИЕ М 1209
гр. Варка. 25 алра.1 1922 говяка.
В допалкеияе да обтаеикто ма от 1 аарт т. г. ма
686 пув.таауваио в бро* 12 от 19 аарм т. т. аа Дар
жаеа Вестамк, обавааам аа аатересу впиете. че пра дажби,

« едяо

яасяяяо

и вая • елка а м
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гр. Варна. 4 м.1й 1922 год.
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с католическата.
ПАРИЖ, в вай.

Оирж
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ОБЯВЛЕНИЕ

виия ■ скоро орова яя Русия.

^

здание двуетажно. '«построено шлрху 197

кя. и. мгсто. иадодяще сс я гр Варна. | уч. под .V 12Д-1
с дяорно наето около 87 шл. м„ до него маележ ара.
ОЯОЛО 156 ка и. с кледемец в вето, пра ежеедя: Пю«а
Рязов. Никола Нчанов. Навя Банасеа. ул. .Са. Маркиз*
Е Мнглеи. Илия Беи ров и Кирякя Сяряшиюлу
Вжрху имота има парак
сита Ияогеклрн! Банка за 50,000 ля. златим, е иочж.ч м
20 април г. г. и ще проджлжн до 20 май т. Г. 5 ксат
след обед. с пране наддава не 5% в 24 часа.
I орния лааот е собстяеяос. яа ЧиЙВ Исак Т«
т
гр Варил, продава се м джлгжт иу кан Иосяф 4-<каел ит
гр. Варна. I 1арвоначална оце
160.000 ла.
Желаюяште да куяат
•тяте могат да прегаинач
1яшта по продааебага в да наддават всеки врнаазстяи
дся и час в ка цела ри ята на.
174-1-1
I Сждебен Пристав: И. Д, Падяясм

ПАРИЖ, • май. Сжобщааат от Прага:
тук со иаучамат от
I, ежетомща са от чехословашки,
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ПАРИЖ б вай. В винистар ся яя ежвет.
който со ежетоял сл. обед яиииктрнта ре
йки да лодджржат твжрдо сжюва с Беппн относно руския меморандум и вжалриетото становище относно договора и га
ранциите

КИШИНЕВ, б май. Преа ачерашиия дам
и иоще иа три рая пинии пункта бопшеаиш
ми
сж со
преа Диестжр

[а
София П

ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗАРИЯ

БЕЛГРАД, 6 май. М-р председателя г.
тежко Бог
Пааип проджлжаша да ле
Ива опасност аа живота «у.

ГЕНУА, 6 мвй. Генерал Петлюра а на
пра тип до конференции та от името иа Ук-

за САр

ЖЕЛЕЗНИ
за постройка

народите.

ГЕНУА в вай. Шефа иа бжлгарената
делегация мммисУжр Ал. Стажболийсмм ва
яни пред журналистите, че като се посе
тят опустошените области иа Фракции санащат са причините иа иайиото поведения.

оре го*
яНпригг я

Ш% «як.

от тронове. отбрамателиите фресе
исио-балгйски и френско полски договори,
том сверяващи волното сжг
'» абатребва най-яосло да
аорлимиталии верни, освен те» I
>то им
ии а чл. 8 от договора иа общ

Г-н Еарту яавима иа

ПАРИЖ, в вай. Според получените снедовия чаряяиата арени отпразнувала 1 вай,
• У жабка с воеиии церемонии.
Спад клетвата иа 23 хиляди войника,
глаяяоиоваидующия чара. Увряният войсян направил преглед иа войски и приежтстимето И1 германски преде т
ТИП. Другите чужди предстеиители сч вжяджржат да
лриежтеткушат иа та»и церевоимя, понеже
а дневната заповед отправена от геи. Фоицо до арената джржавите. иоито участву•ат а геи|гезката иоифероиция ся третират
като

Известява се на интересуюшите се, че на VI
май н. г. а 9 часа сутринта в залата не Варненско
то Окржжно Финансово Управление ше се даде ня
предприемач по доброволно сжглясие доставка™
на пет джрвосекачки тип -Сектор*.
Приблизителната стойност на достаяиата я ок<
ло 200.000 двесте хиляди лева
Искания залог е 57, от оферираната йена.
184-1-1

От Домакинството-

Шуменско Оиржжио Трудеше Бизро.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 3552
гр. Шумен. 5 май 1922 год.

Ш се обркзум от ороаллг’

ПААИЖ, в вай. Поиаиата направена иа
г- Т*И А* определи председателя иа коапсивта яа руските договори, чието ежадасе ижа пред вид г ричииила живо 1адоволство всред америкаясните кржгоае и
Я **. ТЖП|*У**Я* в1то едно доиаяателство
м аверииаисиата лоялност.

ля дваонс ог ш> 100 да едач 1а
яа тон клуб
• нннтр тукашното мфек

ИЯ1

11ДМ яя ми ряяяятяяп ка ши тука)
грзж
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■2 ? 196.

к#

11ААИЖ, Б мвй. Офнцмапмвггв

мгжговв

амалнведиат*
"° *' *•* 1 лойта яаджлжеимя.

конгрес, който са сми*

т ш Онфгв»
меардная
Гемонява .З ра

Втрча

ПАРИЖ, б мвй. Сжобщааат от и—----------. «хобеио^^:
и а ежображеино
фреисио-бел гийсимя блок ще се лриежядит нжв млго, ззщото имат
—_____, _________ —___
ндентичии им*
^р,в| с
"• Фрлиция и Белгия я Ру

Бюрото тжреи да закупи, в градовете Шуми*
Ески Джумая. Разград и околнсста. по аоброва**5
сжгласие (спазаряване) следните хранителни припя
си свинска мас 600 кгр растително наело 308 кгр;
фасул 3000 кгр.; арпагаш 1000 кгр.. ориз 2000 кгр
сено 30000 кгр.; ечиник 20000 кгр.
Желаюшите да вземат участие при спазар"
мето могат аа се явят в домакинството иа бюр0*0
в гр. Шумен и в са ответните трудови чести "0»
довете Ески Джумая и Разгрев. гдето прелва»*"*
за спазарявеие се приемат от 8 до 12 т. гч ДостЖ
ката е делима Залог Се приема 5*«. ~ ‘
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ЦЕНА 1 ЛЕВ

Продан се йО ка. исци мат
м строеж мд Градина „Рай“ до ивицата на
г-жа Малчева. Споркауменив прн ге Варнс
Ненов - вестникарската

I**—I—1

Коперати
Сдружение „Надежда» в гр.
Варна предлага ма най-изя
цени
разни видове морениа солена
ба в вареляета. ЯйСТО
1181—I—2(

шип с ими шгаш иш

Диня. Не 1шт. и. 12.000.Ш-кин рее*. пити.
Центр. СОФИЯ, )л. Леге 2 — Наем ВАРНА. уд. Царнградсив 21
• С1Р1АЯА • Т
ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е

1ТАиАИА

ли 1Л ИМ

итиящпитмм -

Цмтрояа «ЯЯАИ0. Иммм. ЦАРИГРАД* ЛОИДОИ,
1М о мрнмцамая. гродеоо м Атаяна

и юи (тешИ! 1ШИи
о ймтрМ) Арвмтмв* Смгмм, Брвааяна, Наиумбая,
мта ■
Ня, в»
аЗИЖРШАА ВСЙЧНИ БАИИОАИ ОПЕРАЦИЯ
«у мото»
рвм« ив полмвм и други тдргОВСЬН 404 умен ТИ
1с иа чекове срсшу Ьдлдрми иI чужбина
Пиемемни н теаеграфмчсски преводи
Влогове но Ю^ЕЛИТОРНИ ОШГКИ >н> спор*-л «име
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖпИ с •*, гойашяй диам
Свашаама пикова служби датата. чрелити. мритии н ар
’
а 1сна а чужди валути.

ва<

*

Я8ИВ88 ОрвМ?
АМ Я|

ПРОДАВАТ СЕ

следните лозя,
правно место и
здание: 1) Местиост .Ачилар- 48 дек. 20 дек. необра
ботено 26 дам. 17 год. лояе. 2) Необрабетенм: .Си. Някога- 2', дек. от две части, разположени една сре«цу друга Ба
мо—вградено шосе. 3) -Манастир*. 6 деи.
4) .Рупн-, 8-8 доя. 8) .Са. Никола 3 9
дек. крайбрежни, в) .Са. Никола', 4*4
дам. 7) Сотира- 9-9 дек. в) .Сотир*
44 дан. ДО чешмата. 9) Правдио место
уп. .Царябродена
прн -Хотел Бжлг
рия*, 110 иа. «. Ю) 4 дюг
масив ни.
уп. .Лаиапорска* А 27. 11) Кжща с дю146— I—5
геи, ул. .Княжеска" Ай 67.

Споразумение уд „Княжеска“ № 34, Варна
Акционерното Дружество
„Дружба“ съжелява твърде много, че по опущение на дружеството е
напечатано в почитаемия в. „Варнен
ска Поща“ бр. 846 от 3 т. м. обявле
ние N6 1362 от 22 април т. год. на II
Варненски Съдебен Пристав, с ноето
се посега на некои от движимите имо
ти на нашия добър нлиент Д-р Васил
Бойчев, когато задължението на съ
щия е своевременно уредено.
Дллжим да съобщим още, чб ка
зания нлиент \ конкретния случай е
бил само един ^т поръчителите
на действителния длъжник.
177—2—2

От Дружествотоп

Решпте в „Вари. Поща" постигат цвята еи.

ПОЛОЖЕНИЕТО.

(Телеграфни и телефонни с.ловщение)
СОФИЯ 8 дан. В проивведените вчера
избори *а училищни иастоятени а столицата, се получиха следните реаултати: Гласували всичио 24,428 души, от които ва блоиа (радикали, демократи и иароднонрогре
снети) 10,283 гласа, комунисти 8,878 гласа,
национал либерали 2,080, ши)
С1
сти 1,848 и земледелци 1,292.
Мандатите се рахпределат така: блоаа
8, комунисти Б, национал лнбарани 1.

общочед оое чесна
л
и изходят от ап “ 3яла вСлсдимеше. * пето г. Ншсоо ддр.
жд гази са у водил салама, бе
ше палил, а публиката наслу
ша с центрирано м
нейната реч аа оратора. Т

смазка ае беше нещо

СОФИЯ, 8 «ай. Вчора правмтолстмото «
подложило иа гласувана от оиопийсиита
дружби ■ царството а ж проса аа
|та
иа ропарациомиата и
аултата от таам своеобразна пран тима по а
още
(остен.

да слушане. Та беше
едва аесмру!
гуисатарана I
асека чувствуваше че
самата астма. ТдЛ
се оказа г. Наноа.
В там са

СОФИЯ 8 май. Вчера тук бе лансиран
слуха, че Чичерми, Радей, Иофе, Литамиое
и Вирт били станали жертва иа атентат •
Генуа.

днешното зло, което се е

», «а

що са

СОФИЯ, в май. В ежбота сутринта столицата оежмна пред раалепеии яа улиците
поаиаи мжм всички потиснати, и ограбени.
нададен от фидерацията иа
ХОМОЯА^ИИстмте ■ Вжлгария. На т
яеаив
«ата иа югозападния район, иакто в мал
ките позиви.
В позива се прави една преде
кжраавите ежбития стачали в Юч-буиар им
30 април сутринта. Вината аа тия ежбития
анархистите хажрлят ажрху полицията. По
иататжи в по
се каааа: иа тарора иа
правителството ще отговорим с терор. За
падналите маши жертви ще отмжетим.
Джржавата и налитала са оеждаии иа
СААжрт и траба да умрат. В позива
►хмстите привиелет, че с* действували еже
ржжеии.

рллао протмаополо!
друго. Доклто
яе
в
ше

ПАРИЖ, 7 май. Сжобщакат от Атина:
Ровлисткпя
, а особенио органа иа м.
председателя проектират една гржцка
вина акция срещу Цариград. О
печат прелоржчаа спокойствие.

м теософОЕОг. умяве
И, « чопепжг е пебеспа, боКССТВП прояиод. И според г.

БЕРЛИН, 7 май. Според едно ежобщение от Харяоа ежпреки обеща
ТВ даде
ни от конгреса иа III интернационал боите
вините са застрелва пи социвиреаопнзцноие
ря. Прн набора за ежаети в Баку
ките получили 46
от гласовете, другите
партии 30 , а комунистите само 28° *
ПАРИЖ, 7 май. Според „Чикаго Трибун“
Япония, малкото сжгпаиюмие и По
домипи фраицумото правителство, че те'ща
оттеглят своите подписи от меморандума,
ако той и* бжде ажзириет от Франция и

Белгия.

меч а
тенис. И Никоа
причака в

там

за
гелкото а случи «
обсговтелстаото, че
гостк м грал Варна — аро*
фесор Метода Поло* а Софрони Някои, от
ватра (а ае

%«
г, естест-

• «ря мг,
■щта кеш пат когато хоротп
са апдаап а я4гув««« дп се

отлят от
ход. паля
тя т
мг п та* т падат
• с том а

ТЖРСЯ РДБ0П

м

1Д4

пата да «ада даидаа •

БЕРЛИН, 7 май. Сжобщаяат от Рига:
1800 германски войници, голям брой от
ионго щя бжде излошуваи ■ муиицноииика ва Петроград.

тшги я хщш я ,ума, графа,
тудм а

ПАРИЖ, 7 май. СжоЛщаеат от Гаиуа:
в-ците обнародват противоречиви
АА. Нв»КОМ от тох ув
относно меморандум
ват, че Шаицар се стреми да иамерм една

Пми

I. пия* а. ар

191-1-2

“ под италиянено знаме ще бжде на 10 т.
м. в Варна и заминава за Севастопол,
И7 х| Д
^ обратно Варна. Сведения нантора Манов.

I ПАРАХОД „ЛОВЧЕН

Тводосия, Ро

га дяржа своята парм, уеоял», спя» от
«Л*

1Т
99

Саряу, и. Жорж и Шам■ < Брат—- множество убита а

Носа

от По
нита

Иофо отмжтуаа
кр«щк« С
га

“Р" «дал»

ЦАРИГРАД, 7
от Со*» »ДО-

«» са дада срам да

ДО
йота, аа са

Да 00 вай да става
ДВ «а

•не „Еф. Таи

|мМ . ■пЛ«иавв'

иа

<а е
Ц^Во—.

депогатм в Г<

аатсио мотив тарора иа сржбсаата власти.
Сжрбия свата, та постжп—та
жжртита ща отслаби
на

»

ТЛВ

Двоило убийство в Юч-Бодр.

иа г»

те грува ар
амбиг. т»

от

» Лов»;

1а
СОФИЯ е най. Сиоааи кжи 97, ч«с* ■ градан
ИЯ ара* и град. лечебница а ЮчБунар стана ся
но двойно убийство. Ст. Стоянов 2$ годваея, врав
амйкя се аа в и
ЯНО с годеницата ся б—
Н.
срещнат от Н Иванов шраоделец при захарната
И
фабрика, гяето и —вей. Н. Иванов ш
тгг от II
пат» на Ст. Стоянов вследствие на
меяпу

«■ г„ бае

стклки иа умикамата ся я ■ забива в главата ма Ст»~ Стоянов.
Последния през това време изважда револвера са
н стреля варду Н. Иванова, като го улучва а__
ята под челюст». И два—та падат — земята обля
в каран н в безсжзнаине. Те бавят отнесена аамея от но
а лечебницата дето Ст. Стоянов починал, а Н.
Иванов до днес до обед бе ята, но в бечелз—нае.
н«а бжда гмбо-

' СОФИЯ 8 май Ка Георгйоадеи вди 8'/,
сл. пладне 4 дуин разбойници вжор,
с
с нога»

ври канчето четярма патинцн

д» туря
около ДОО »
Да сега от

ля.

41 СМ»

са

мм

12лаоТ"яЦ’Т' "**

огао 20,000 ла. а а
в около 100 куймм
п

■арнкнско кметстдо
ОБЯВЛЕНИЕ № 9943
Ф- варна, 8 най 1922 година.
т. г.<^а“«Г^пиНХУ,°ШИТе “■ ** Нв 19 "ай

Фира аа •
от Царжрая I
рна. с 250 *

руоя

яв ат
Сдищ!
«*■ 2,600,000 лу с аа— конкуренция в Варненското Окржжж/фтГ
лов Никола Тодеа от фярмата ща бром нансово Упправление за
фи
доставката на н патерияли
тя братяя Тоденя, отунШ
нуждни за общинския театжр, както следва:
1- Бояджийски материали с приблизителна стойПазар е бал убвт от .1
носг 22170 лева.
косато е е
2. Джряоделскн материали с приблизителна
а
на дадо *
стойност 7775 лева.
документи
а бма сжглесно чл. 12о от Закона за бюджета отчетноДН ста и предприятията. Наддаването ше стане общо
" *■““ ФТпа според списжиите приложени кжм
тжржната преписка.
**нтнм ежобщаал ОТ
Тжржните книжа иоже аа се вияят
ти.
Мботм • арж- ежтетвено време в Обшии-нс.™ 5^
^
отго- чиновника потжрГоветеШИНК0Т° УпРаВЛ“Ие ПрН
0-2 Пограмммам С....ТТ
гшючммщмта.
Вфва; 17

са 16

--5гг;г.2Г2:“

фиср-сдяа колар я едаи

А Варим

г.
нчеи участ——гр.
Я— и я 18 оограСжщо вра щаба
ваоапшц едяя бо
са нахални.

Заелата а

Женаклцле да водаджт
1Й7-1-1
ОТ ЩАБА НА СЕКТОРА

Прощшйсп М0
яа от

те органи иа Поаоаоото 0«о«-

У
от ПоЧО Ст. Табаков
ново, Любомир Атанасов от Ловеч я Тодор Г. Клачв
— от Ст. Загора
0
СЯ маса обяря яд
окоаяостяте яа Русенско, Бе
,0е
На 8 NN а
черов* са дала------ - ;■ аа
я полая т артиста Воряс М»

аяййяааг
гТцЗо г

сям крадко боледуване вредаде Вогу дух
в»
<Тг0т.
Тленните му останка ще се катнт увре д.
обед от домат му ул. .Парушеаа*.
ю»»рш» ■ евро. .Са Наша*.
Варна, 9 май 1923 г.

!•

: Ламааа а.

Софт

©жениет©

ма « ттфемии сжебщенея)
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На 10 на*, смда. е
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яретмв

да
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• гшмтХшш

което са
м

■ са
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ма датата.
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“
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о
N Итввм, (Т МИТО о

ГЕРМАНСКИ
ГОТВАРСКИ
МАШИНИ
.0 мги» м ма
усаоана ■ нани

в*Дат сам. м Г..1ДМ1 даяутамт.
ат
■■ Д» о*[а
— ДМ «•
и кога, да да са рев

на

аа ▼<

п
стара фирма

в

Щцгаи
Варта, с атбиятта
«обрм н

тай ма а

До

а мата де «•

пташ*

-----

У*УЩ. Ф Ч>- ■ ор. м

м рмето, бром. Плете, тел,
МИС 199-1—3

са

да

са

1.

чаС ще се

аа а

гм

и ри иманата, и
|та на поетатата.

МП против
и двата
шружма. 3. Огради, париииждщ,
■ еяроаеЯаот декорите,. 4. Кара

а

а

«Р

м
Хората м
то

с
боасии, е

а а
г.

аа

ОТЖ1

са аа. а
й.

обади

а«
та

Г, ЧО

що си

БУДД-ПЕЩА, 8 мий. Томиш част от у».
Щ®
Г
тжй
като
Мфжг м вжтр. работи ар встма в

г«
ОБЯВЛЕНИЕ М 1176

КИ1ГРАД, 8 май.
тоаиив на

м

до а
88РЛИН.8
т Тмжоа,

В

ЩЦп ■ .Ьр. Нам* впия щп а.

ВКЛГРАД, 8
та

1Т от

м Л. Жарта

а М.

на прдаприаиач остатжиите от помията от
аната, която им се сжбнра в болницата.
Предприятието яжзлиза на около 6000 ле.
Зсяог за участие а тжрга е 10% от палената стой•№ Ххриитм книжа могат аа се виждат всеки
И в болнниат

■

—73

Ч»Ч*1
ео

ПАРИЖ, 8 май.
отдават

са произведе тжрг е явна конкуренция за от-

0* «

боим

к т ааяяМ'

Той.

■

Управлението на Болницата навестява на иите■срещите се, че на 15 най н. г. в 4 часа след
>«о в Варненското Окр. Финансово Управление

ишЛЕмИНЯ

МС1Д

аи
се

Лтципстчс Вбаацв —

Ф- Варна, $ най 1922 година.
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Обявление
гр. Варна. 8 май 1922 сщ
Щаба на.8га в.
интересующнте се. че на 29-1
8 часа прел пладне ва
триата команда «не а
с явна конкуренция за
(13Х
Жеяающите да се
ните по-горе ден.
Вснчм» разноски.

дГЯрВак
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Стр. 1
па еж траканите работи.
СОФИЯ 10 май. От 26 до 28 септември
т. г. ще се ежетои международна жилищна
конференция а Рим.
Тя ще се занимае с
жилищната криза, която е обхванала цела
Европа. Поканена е да участвуяа и Бжлгария

*и* вее.

„ЕВРНЕНСКЯ ПОЩЙ“
сян» с Германия и сжветите. Сжглашвямето, моето Л. Жорж явно подготоапявв с
Германия, заключава а-ма, е едно преда
телство, моето не може да се спре. То би
било предателство спрямо нашите паднали
моряци и войници и против справедливите
традиции на добрите английски чувства.

Варна За целта е •мм*,
летния биаш .Художествен
Т*р' ио*то се тенор
»РЧ <1
яояпо я
ще
6*де го-..
наскоро.

БОРСА
Со»ж.

СОФИЯ, Ш май Изваленият, на Чичерим ,а поробските народи предизвика различни коментари в
сжглашенския печат
Вк Таи пише че засегнатите цжржлви реагира, и
в Генуа Бжлгареките среди заявили ма кореспои
ден та на франи. офиииоз. че Мизерии нема каче
ство. за да се меси в отношенията м-*жпу Бжлга
рия и Югославия и ад изказва мнение за еждбдга
на Македония За Тракия бжлгареките рели удоб
рили изявленията ма руския комисар
Вероятно в .Тим
мредотави много тенленииоз
ио изявленията на бжлгакките дипломати за да
ти приспособи кжм франи политика която мрази
Гжриия а покрови тел* гвуни сржосните амбиции.
ГЕНУА, 9 май. След иато Франция се
обем ревяо против свикването иа вмрт.ояежеет преди 31 май, манто това се предломя от Л. Жорж, последния, според ко
респондента иа в. ,,Дейли Експрес“ щел да
иадвйствуяа да се саииа около Генуа, или
а друг иеной град едно см бра име иа джржвайте подписааши аерсайлсмия договор,
фраицувките яжзражеиия
КРПИН, 9 май. СжобщАЯАт от Генуа:
швфоавтв
иа двлегациита проджлжааат
опитите м рахрошоиио на кривата. Л. Жорж
прар представителите на крглмйския
Н
арии висине печат, че всичко аванси от
русине отговор н че ако се види какво сжтската делегации работи иенрамо аа едно
прненлиео раарешеиие на ажпроса беа ежанонфереицията ще проджпжн да васедава. В танжа спукай Л. Жорж ще оста-

БЕРЛИН В май. Закомолроемта за едни
принудителен заем е представен в импер
ския сжает
Правителството желае щото
разглеждането му да се лривжрши в 16
дии, за да може райетата да се занимае с
ието преди 31 май. Партийните шефове се
свикаха, за да разучат обстойно политиче
ското положение.

хрон ика

I Иво итрия
Ню-Йорк
Лондон
Паря*
Италия
Цариград
Ромжияя
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеща
Белгия
Югославия
Каяада .

1, М» -ш
-'■/<0 !34

№

1215 12*
710
Т.%
*>- V,
*>
ЧЬз
47 Л М,
255 - 25»
161

--Ф*-

| ваесни от едно неизвестно ли 1И11НТ 1МУПГИЮ1 СМ
це в Цариград
На 7 май •Ч*« яоша веко.)
Мистерията около там то ко плонднвчами
—пчуеяяи
тема кражоа се разбуди
По поета всички Прозорци а, шо.
всичко м >*е да се прелоолаг а. муинстическия клуба Пловдив
че герои иа
кражбата са
Не станали никак•в
ул
.Кавякка* . на
«виала САмародиици на пострадалия. деитя имена!а иа гиа кое
работят 1подуши, на лозовия
Следствието е иа пжт да са нападнали клуба са ежоб

Работниците трудоьаци ри
иаллгжлЦи в# и настоящата
чар. и,1 й са птмкгне от 200 ду
ши Направено Г следното ран
вределевие иа партидата — тру
домий
К. души изравняват

разсадник—20 души, морска открие и другите скАлоиенвота градина 40 души; за пре стн
местнаието иа морските сту
Ония. у които са намерени
дени бани ра6о1ЯТ 10 души. скАпоиенности са арестувани
за вроколаваяе иа някак «в нов
Вдрнен Поща е най раз
канал при елек ри и централа
просграиения ежедневник
в
работят Н души и 20 душ*
Варна и Северна Ьжлгярия. .
работят в местносга .Комврг
Рекламирайге в. Поща
лса‘ — поправя; рязвал*пи*е
п» ги ща
Колоездачното дружество ни

щеим в м-го на вжтр. рабом
с надлежна телеграма
Обрека е било антре с?
рккТа ехно лице ■ сривал
легация, отишло да визяра »
спорта си.

Крадецжт е бил заедно ;
похигятелате. гал ж надве»/0
хиляди лева. от комго^пм.
моли да САобщии. че при про лева бжлгарскн гара. • осп
Мма трасиран пат в лозята.
изведеното на 17 април цад ичите в динари. &**и фрак
вести.
„Спирате*. По тон
бегваие за награда .Дружест кове и пр.
случай
при
идния
,
6шевенм
• Гвнуа докато са постигне спорааумеиие.
вено знаме“ юбедител излезе
бииистврсяая СЯИТ вчер
Ангпив никога не • отричАмлд, че «
ежвег ще се внесе и грм в**г-и Ст. К Мокаипв. който из между другото се зв изи ■
р<х «а разглеждаме
рААЛоложвка по принцип ва едно юрмдичемина Ло те! крита за Има шантажа около шпионажа •
«о ярмамаааи* иа Русия. П. Жорж приба I
0язи4 Двм професора г. М. 11 сек мо той не бе провжз- врангелените част*, квартвр
•••
руския етгоаор пя е вадоаопите11ооов • коферирал прел уча I десен за знаменосец поради ващн като бежанци в царе
ямве малко иа яоряама а. фраицуаската дещите се влфсу .Що е живот*. това че бе язлзочем от редо НОГО.
вцмя да папусио Генуа.
Вчера той приключи циижлл вете на д то.
Наредено бало да се ви
иа своите комфераиси
1а знаменосец бе провжз- раая най щателна проверка ■
ПАРИЖ, 9 май. Вестник ,,Птк Пармамен“
гласен втория по ред бегач г. изнесеното, щело да бжде взе
смота, че Сж«динените Щати ще бждат
Абитуриентите при Парнем
риположеми да укастяуяат в еяотуалиата I ските сред «и. гимназии ще 6ж- Трайко Танев, който и«мина меяо ежотаетаото решение.
сжщиге кржтве ва 17 и. я
работа иа ядиа международна монферендаг рс впуска ги на 20 т. м тай
Ни 7 тото вечерта млад?
10 сек.
. МОЯТО я спукай на аакрняане на генуеа*аго 22 и 23 са срочна ва
селото ТгстедаМ
лравителния ежвег сее за жите на
ката конференция ще бжде натоварено да
канции
нимал повторно с наложеното спречкмт се на едиа от у»
размеква методично руския яжпрос.
цмт
г
на
сжщото
село и сяор
Наскоро осмите класове п^и наказание на Ст К
Мокамоя
ГЕНУА, 9 май* Г-м Л. Жорж рааяняа гопоАда дейност, щото ако руския отгояор ма
сжюам. меморандум не е благоприятен, то
моно да можа дй даде лоаод ва размекване
•«род журмаямстмческите кржгове вермт*
а*° рускмя отговор ежджржз даже
забележки и реяерям. той пак не
ща мрадияямка аакрмаачето иа коиферен•«имта.

Л.
ти
ми
та

ПАРИЖ, 9 май. Сжобщакат от Генуа:
Жорж и Шаиц«р, придружени от експер
коифермраха вжрху пжрямте офнцмовежобщаммя относно отговора на руска
делегация иа меморандума.

ПАРИЖ, 9 май. В-к ,,Еко де Пари" се
маучаяа от Генуа, че П. Жорж уведомил
■мрт и Ратямау, че Аигпня се отмаваа от
сйвятл част от репарациите.
в-И „Птк Пармямен“ се маучаяа от Геиуа,
какво, в случай че
руския отговор
бждя иеприемкия Англия ще напусне биаШИТЯ СЯОИ СЖЮ1НИЦИ.
ГЕНУА, 9 май. Красим заявил в едно митяфаю, че той ие аераа в едио прекжсааме
работата ма конференцията, тжй като мм
т ар вейте иа аемчии представени народи се
нуждаят от намираме ма почва за помиремма. Руската делегация ще направи всичко
да ся избегне това прекжеваие.
ПАРИЖ, 9 май. Сжобщааат от Лондон:
м. Самммг Нюс пише. че решителния език
иа П. Жорж спрямо г. Барту не представ
лява ммежлта ма аиглмйскмя марод. Хиляди
англичани по никакжв начин ме желаят да
се <кжса с франция, ва да св подготви един

М Л г емналия » града ще в го е огмег ил Поради това улотбият трудовия си поду ден. решителния елвет е ароматласил Ст. К Мокаиов за зна
Пристигнели се от 1 ерма
нмв нова партида от 19.1 ва меяосец. гжй като той е сос »с
лил ираво като пжрвн бегач.
тома

дохожда до бой. Споряшг*
са младежите
Стояя I*
даноя и Пето Русев. В време ^
споржт, научил се затова й
щата на Пеюо Русеа. лае
да защитя своят сян. ио Сте*

Наредба за
опростяване
Днес. четвжртак I I май в
7 часа след обед в четивата формалностите ао изплащането
св. Никола те има сказка на на реквизшизяга. готви финан
тема Общесгвення сюжети. совото м-ео.

като вмжда себе си са* * ■
ще може да се защити Я»™
побойниците изважда
лемяя си нож я нанася кяо»

безп11ис радгно разгледан този
Делото против убийците на
нжпрос, обещава да се даде Алеко Кекето и Колю Топчиев
нещо ><ово Желателно е венч- — братя Таневи от с. Папазки обществени и служители да
чи ще се разгледа от Пловд.
се 1йИ*гтересоват и посетят га окрАжен сад с САдебни засези сказка, макар и джрж^на дагели ма 13 тото. Братя Те
нс и мской градски салон.
неви се обвинямг в предумиш
Вход свободен
лено убийство

ко удара на бащата Рус* ^
тадивов, а след той оре^*
да в корема н противи»* 3
Пешо. който бе откесея »1

Прм бюфета н норската I раВ жилищната комисия през
дина ежедневно сяири флотмесец апоил са постжпилш и
ската музика,
Всека вечер в разгледали 530 заявления. На
салона са
оредени концерти правени са 414 анкети, жгк
от салонен оркесгжр Напитки лищни дела 94. разгледани от
натурални, бира отлежала прн- тех 50. Отложени жилищни де
Слуга внимателна,
ла 29, прекратени такявз
4.
Милионна

кражба

Обнржг в Варна разкрит.
Преди месец вре*е \вве са
обшихме за нападението вжр>
*У руския бюигутер Попов в
Варна и за дигнатите скжлоцеиности на около 2 милиона лв
3«ч,р, Ш.сгягс н Горна-О
реховина открили 4ъ парчета
от крадените Скжпоценности у
четнрма ; '■рнспреховчаня.
Други 26 парчета били

из

мжт му. Тая зария а 1 4,3
се е поминал, убиецдте
вен и предаден яа власта
РАЗГРАД. Првствпич *
6
този
месец в г р *х
ни Русеискмте юиакннв ^
чета и юнаци поканен*от ^

.Лес* 9

градското Д-во
случай патронния му ар*3**
.Гергйов ден“ даустро*7**
селение в .Парка* иа с**

Свободни жилища и помеще я во .Лес“. Ако сяд,,и
ния 96 Направени са 84 на юмшйата продукция
мссгвания в жилища и в 1 ма от сжщвте м 7 май прв^’
вално препАлнен салон ■
газия
Извжршени размества
ния 23. Взети са протоколни . Развитие \ увеселението
шаваше да бжде едно
решения за всички
открити
жилища, настанявания и раз дано до сега от Разград““
големо сжжеление джяа« _
месгваним.
речи за реализирането «а ^
Научаване св.че управител тжй много очаквано тлр**^
ния ежвет на .Модерния ТевНие като поздравяваме _
тжр“ в София, е взел похаа- сенци, ласкаеме се от
лага инициатива да открие за дата- че в скоро време их<
през летния сезов клон н в видим пак > градени

Год. IV.

Варна, 12 Май 1922 год.

ВЯРН6НСКД

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Д«9иаа*«т1 .я еди*
<и
а I» иесеил НЮ леи. и 1 ми:. .<4 •*. ... «и

1

пркствнски

•><

Брой ВВ6.

Варненско Окржмно Трудово Бюро

П©ЩЙ

ИЧПШ 1Ш«<1 Ь 121

ЦЕНА 1 ЛЕВ

1ШШ1 'гт «. т

а кВЛВрВТ» 4>*»В

ОЬЯКЛЕНИЕ № 2254
Нв{^1,ч. 10 май 1922 гои
1

>р Н.1 ИМП рЕЧуЮШИГе СГ. ЧС МЗ 22 И^Й
поели пламне и Капжкйойската. Си А
1Т.1 и Д«*нметк«п.1 общини ще се лале мц
преа |рием.;ч лос!анкета по аобронолмо сжгласие
• <■1
•N0
декара липа ли г 'юброкачествемио сено. мужлни .3 гюлелеиикм на Варненского Окржжио Труаоно Бюро
210-1 1
ОТ ДОМАКИНСТВОТО.

Шт я шо ш ЦИРК 1т и ши авешТШ ПОЛОЖЕНИЕТО

ХРОНИКА

(Телеграфни м телефонни ежобщеиия)

■ „НЕЗАВИСИМА БКЛГАРИЯ“ I
И

НДЙ-ГОЛЕМИЯ ЬЖЛГАРСКИ ЦИРК

I

Построен ия У ’. .Сливница впито до м -р
градина И околийското управлвиин

■ щщг

ДЩ

ТАЗИ ВЕЧЕР

VI

Н даая своя пржв грандиозен Дебют ( «а» ■
Н разпооЛуаан* протрама 'Ф« участието -а най-доб- Н
Н рита бжпгарсии и европейски аргнетв » *о I
I щцв Посета за да се уверите. Не напущайте е Н
И дйнствемйн редма ступай за да вадата петмепото Н
Щ цараоал ясаустчо Сваря собствена кузааа 6а тета I
Н те се продават от 6 часа пра касата Но та то 9 ча И*
^Яса вечерта
Даревцаяга^И

щшвшшшшшшшг

я

л

ЖЕЛЕЗНИ
за постройки

ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗАРИЯ У
А»*Ома

1С1

Г88ЩН. Ш, 1ШШ1 и ШЩ Ж
0^- ИНСТРУМЕНТИ
■мммзоия м

чД

.рятяттомт

ЛАМАРИНА, ЦИНН

БОИ, БЕЗИР и др. «2
НА КОНКУРСИ I НИ ЦЕНИ СИ I
.

ПРА

0. Нцни I (ие - Вада!
I

Читак Ькшт Иипм
Г»*»йЛ >вя10В Ком(|й1»«*пла
Гвялв Кврв Мухтвфв 69

Чшиш д^ипт Лиши
I

Гневил хв«>ор4 п Царюрал
Гвплв Кврв Жуов^а Ч» 59

Доиодмгб до св1ден!й< ['и.ии1 .1 (,*..'.,иднв ид ру.1.иг< «•
ЧМНГРФИТОИБ и Тприжисп"
ран;„ и
.
: И.
С1. Я-Ю ИВИ устшкиикммп I- ч--’
!
И1М>.М>вС РСМС1. М4'АЛ> (•«•! 'I •“(' 1 4 “
'
•<«1(>1. Я»*ро И ме*
<'сквсимю.1|,. ( )С0Ж.С!М .1 Росток
на Цоцу И Ьо.11 Ч»'< ПрИНИЧЛ.1
и* вишА >йд МИИ14»
ПОРК.В1.
|Ц 1<п< |1 Ирнсмд ,| ,
пнсьив т.-нсАн 1йц пгренол- пр*
1Д.1.1 I- 1Ц>р ШИЙ’
И4
ОЦ
вовавь. шсииии и нешеяши 1шсм.'
1-.И» .Опи 1.
кИ му* у «П^слькм
I 41
1а сиравьаи,! > .ц*ц.111а|>ш ра
Ск4
5 кемпора Л И. Ждяо»д

> ....

.1да|1ь.й аинп, 4.1* Все Й
"Р‘И А. Е. Р«жучн4й.

.

1м,Д
.41

,

. 11дри( (чи«
П

И

Мриок
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И. Е. Рвдуции.
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РУСКИНЯ

скромна с образование
дири да занимава мал
ки деца. Приема и до
макинска работа. Предложения чрез редак
цията иа в-к ,,Варненска Поща“.

сия I

СОФИЯ, 11 май. Правителството още не
е предало до този момент своя прер.-дантиран от завчера отговор иа междусжюзиишката рспарацмоииа номииив.
Вржчваието на ответната йога обаче е
преде тояще
Постжпките. които уам. м-р
председателя г. Р. Даскалов правеше тези
дни пред сжгпашемсмите дипломатически
представители и пред членовете иа момииейтя за проджлжеиие иа определения за
30 май срок, ие са дали никак жв с ж иде ст
аен резултат, като ме се смета за тамжа
евентуалното забааеие с няколко дни гла
суването на проектоионаеиамята, ако пра
вителството до 20 май поеме писмено ва
ДЖЛЖ1
за приемането и.
Вследствие иа това положение мммиег.
ежвет в снощното си заседание е решил
народното ежбрамие да се свика иа изажиредна сесия иа 24 май, за да разисква по
искането иа комисията.
До тоаи ден \де се заажриат и м-рите
от Генуа г-да С г^мбопийски и Торпакои,
които се очакват между 16 и 20 т. м. Между
теж и останалите м-ри ие сжществуаа ни
какво разногласие по приемането иа репарациоииии ултиматим. Уверяват даже, че
Ц-р председателя телеграфически е поежаетмал пжлио подчинение.
СОФИЯ. 11 май. Министерския ежвет ут
ре ще има раседаиие по пжпроса за шпио
нажа ил Врлигелоаия щаб. след което пра
вителството ще излезе с комюнике.
Впечатлението между военните иржгове е, че шпионажа ие е насочен против
Бжлгармя, а са ежбрами сведения меобходими при евентуално водене на борба сре
щу ежветите, ако такава се наложи от сжгпашението. Министерския ежает щел да
определи и мерките, които щели да бждат
взети срещу щабовете иа арамгеловите
части.
СОФИЯ, 11 май. В свржзка с рамритмята около врангеловия шпионаж и сжздаденото положение цеитр. комитет иа комуни
стическата партия е свикал иабжрзо пар
тийния ежвет на разширено партийно засе
дание иа 13 май 8 ч. сутринта. В това за
седание ще участвуват членовете иа ежаета, окржжните секретари и народните пред
ставители.
СОФИЯ, 11 май. Св. Синод има сведения
че до сега са били заграбени имотите иа
38 МАИЧТМрЯ
16 хиляди декара. Очакват се сведения за имотите иа останалите
40 мжнастиря
40 хипяди декара. Между
последните са и имотите иа рилския ма
настир, за които м-р председателя г. Стам
болийски иай-енергичио от Генуа е настоял
да се пристжпи кжм заграбваието им. По
този повод Св. Синод е принуден да самка
извжиредиа сесия.
Вжлросите които ще бждат сложениааиа
разглеждане се свеждат кжм начина за за
пазване на мжнастирскитс имоти от посе
гателството иа правителството и второ гра
мадните пакости, които правителството е

ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редакцията ни вая сведени*
че иемамва си ноаа реидАвиа
агенции Омрзина в разпратила
едно цвриулярчо до правите*
стиееите и общински учрежде
ния частни банки и парговени
нащи с което им с*общааа
ч« рек 1 ами те за • и Варнен
Поща се ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ
НЕЯ ТОВА Е ЕДНА ИЗМАМА
Редакцията закияаа. че ме е
опжлиоаощавада таза агенция
да ежбята обявления за в на
ия пора да простота причина
чо саам чии сие стопани на
най-старата роялаана агониия
а града гдато се приеват ос
вен оеяоления и всички со
фйсни о-ци сащо а >« Варн
Поща, гдето се поаещаеа ■
администрацията ма ■ а.
Като ежобщаоаве горното
волен оомчни да СА
и беюжна м да не ставадт не- %
доразумения, помота обявле
нията дадени чрез поменатата
агенция не ще со помеегат ■
Варн Поща
Голово наводнение ■ Вал %
чи ДОЛ Валчм дол. 12 мий.
Вследсгиис иаднмитс вчера юлеми проливни джжАоае, обра(уважа се големи порои, които
причинях» едно стихийно наво
днете ■ иесгмосга между
Вждчи-дол и Ном-градец.
До сега има известие за
отвлечеим и удавени едно 3
чл. семейство с коня м кару
цата и около 4 души в неиз
вестност
Има и много отвлечен добятжк.
Наводнението е причиняло
I олеми паквети на посевите.
Панахида: На И т. м. в
катедралната цжркма. след от
цуск иа черква, ще отслужи
панахида за оаокоение душата
иа покойния Д-р Петжр N.
Ораховал. член на централно
на демократическата
го
партия. 11оканмат се всички
членове иа органиаацията да
почетат паметта му с прмежетвието см.
Вчера с нараход „София*
пристигна в града ми извест
ния бжлгарски цирк .. Незави
сима 1>жлгария* който гце пристои тук само кратко време.
В ВРАЗНА С Нрангеловия
шпионаж по заповед от София
са гаджржаии в Варна десети
на души, които са фигурирали
в списжците като агенти на
шпионската организация, рж-

•* под италианско знаме днес пристига в
I
ПАРАХОД
„ЛОВЧЕН
Варна и заминава за Севастопол, ТеодоРостов и обратно Варна. Сведения кантора Манов.
187-3-3

„ВАРНЕНСКА ПОЩА»

РнСоЙИ!
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• Сафяя. Арестите
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шап и* с

•ом* 11В —
Саи мт > го ограбим ■ се гягееля
са рюбсйлншгс мбшша че ао I

ха см<
цмте «ладее лжлио
борба против правмтелствачтотв до
*о цжравата.
Духжт между

"

свещеничеството е
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СОФИЯ. 12 май Заместника иа м-р председателя и упрамляющня вж
стерстоо комисар прм междусжютммивмата
комисия по репарациите ■ София г. Р. Дас•мото си наложе
те иа репчрацмоимата коми
по
те ще на
1Т01
и пост;

259 ~ 991 1Я--------

пред представителите иа пресата днес
12 тото 8 часа сутринта

13730-------6« - 6151?44
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91 40
зя -

г
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гм е амучеао
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т «вре Пщга
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ивтар — казино.
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ваш от
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в

Щ уча
Видова в Хосгам.
7 т.
се са
на вола

■ е
«вм в

м

е
Раамасаата

келе»ахт1м
от
баагарсвото араавгеаспо Ш
дамгата ■ Буяуред за

*

•ерху
гоакп
14,076.339-62

ст давиш общо гоаашао ежббрмяс т Вари. Лото Д-чо
, стаж*. Пряяешс
оркжегшето т
1 — доми Саех

кай клВяр

да френско-белгийското сжгпаТой прибавил, че
разговорите с
вирт м Ратеиау са биак от общ характер
и той мисли, че уреждането иа рапарац.
ажлрос е иважаможмо
да се уреди
вжироса аа мдидусжюммш. хаджлж

9г 136 гаасуааке, бай ■»
с Иа. ( «а(137 м.). ао»

ПАРИЖ, 10 май.

В-к Матем ежобщава,

холандската делегация Кармемне конференцията, пои
бааа аа отделни преговори с сжпра
во.

: Н. Хомаяч —
•двопт (93 та), ссмретяр: П.
Авмгягтч (22 |аф бипянш:

ГЕНУА, 16 май. Руския отг<

ежд (98 сд.), Ст. Мянков
— глрожи (95 Гд.),А. Иааи
—а (48 ГД,). д<
архитект Лякоа. ч (47 гд ), и
Н. Бошков
|И т.), П. Тодоров (45 гя.).
Р. Ням— (92 го ).
\
«оагодар■ ОГ яред-

•—

мина вниманието на к<

е Гусмв
«в N ПОДМ

е* врж-

В*рку
на
г* се
е

дд ходдтайствум пред
за

му а Варна.

». 4

Варненско Окржжио Тру;

ОБЯВЛЕНИЕ № 2272
гр

ГЕНУА, 10 май. Бжлгарскиа м-р преде вдател г. Стамболийски даде вечеря иа гврпредстамитвл г. Вирт и м-ра иа
"в работи г. Ратеиау. Мимисторснага

ат

-

п

*Р**К* 1 еД"" «жомохич-

Сжмтмте обещават
А» признаят дка
говете на Русия само
е спучай, че им се

и

“8!

штр;

ПАРИЖ, 10 мий. На в. Емо да Пари еж__
общааат от Генуа, че II. Жорж е ажал аре

.

8рЖ.

ГЕНУА, Ю май. Л. Жорж опровергава
категорично да е джржал пред представителите иа
печат реч

ага бе удебркт с

ш

ШР

ИнШ
"‘•г*

ПАРИЖ, ТО ааай. В-и Емо де Пари ежобщава че Иофе, ежвет. делегат, е заминал
■а Москва, аа да получи аажии инструкции
ог
тското
итемстео аа гануезката
иоифграицип.

1М

1ЖН.
15 441

де бж-

РИМ, Ю май. Сжобщават от Генуа: Кра
сни ааявил а едно интервю пред кореслоидента иа в. Таухе, ча ако Русин приеме ежглашеиския меморандум, тя би прихнала
един джлг от 20 милиарда бех да получи
и инаква ефикасна помощ.

аоям, „
суещ от окс.

-8

ш!и

т«
С1

от 2 ммп.

мажа. Отмеря

п

иска

страаара се раавегзля ,го

ог м

■ Ча

Д*»
Оттоиора

еого

ж\\\

1Т

яаогли

—ДДц

.
.
■“>«• е»аа поааче ог к
През което «рече пада у«ят старшая стри,,

групл претмршужля го ■
30 халяди ле**, която
като

е м<
тея«у
които

• 7 рЦЯ IС

трупа т

БЕРЛИН 10
й. На а.
тжмбйдават от Лоидои, че Русин

еп. 1 н чя. 7 и
»те ял

чаушпп

а остзчалкге млада а

ПАРИЖ 10 аай. На аг. Хааас ежоб. от
Гааеуа.
и английската делегаЧИИ вераат да може да се избегне един
категоричен отговор от страна иа Русия.
Франция и Белгия в сжгпасие с други
пеяои сили са твжрдо решеяи да отхажрлат всеки уклончив отговор иа болшевиците.

с

V

за тотош аа кой го се лрагекла страдате, посреща.-, „

по-боеяи — то предлага като
••раса срещу правчтелставимте
хатв времето иа цжрквите.

БОРСА

«о нападение.

Варна

11 май 1922 гооина.

Обавава се на интересуюшите се,
_____
на
22 аго
а 9 часа преди пладне а тжржиага дала ма Ви
немското и Шуменско Окржжни Финансови Упра
алени» ше се отдава на доставчик по доброволно
сжгпасие доставката на сено 18000 кгр сено фий
и 80о) кгр. сепнеха мас муждми за храна на трудо
ваците м добигжка от повеленията на бюрото
Залог 57. вжрху оферираната стойност Дрстав
ката ше стане франко магазина на бюрото, а сено
то 10,000 кгр. франко гара Горни-Чифжж и 8,000
кгр. франко бюрото
208-1-1
ОТ ДОМАКИНСКОТО
Крайбрежна Ж,

йена

ОБЯВЛЕНИЕ ЛЬ 1384
гр

Варна 9 най 1922 гол.

Обавава се на интересукмюле лица, че па 23
май н. г. 1 9 часа пред обед иа пазарния
ше се продаджт на публичен тжрг с-------- —
6 катжри (нулата) и 5 вола
жината

впрегетелни

пляшю
от

ДРУ

Предаването на продадения добитжк става »
ноаременно с внасянето на стойноста му.
Всички разноски по снабдяването на купуаг
чите с интизапски билети. 37. общинска арждгжнт
и разноските за обнародване настоящето в вестни
ка са за сметка на купувачите,
СЖШО И гфбо
вия налог
209-1
1
дружин

от

II

Сждвбвп

М*

Приети ^

ОБЯВЛЕНИЕ 18 1676. На оса-ездине жал**;
телний дмег Л* 798 издаде* от Ц Варя. .Чмром Сял ш ■*
1922 год. в полза на Ал. Ахчнев от Варма шро'**
Г1. Н. Преславски и др от Варна, за 2000 лева обааявая, *
на 15 най 1922 гол в 9 часа преди обед в Варна ва пазар*
де продавам скипете шоп м пи—и. Петр Н- Прес
лааски и Маяко Ламбоа именно. 1) един теагях за 150 ле
2) едни везни с два кил. дпаиоае зв 460 щ, А *■ тМ*'
-I* от № кгр. за 230 дв , 4) едно ■■■■*— ц ва 109 л*. з)
едно шкафче м 100 ля. 6) 10 кгр сапун турски за 900 *•
•3
7) 1 а кгр. ши. боа ама за МО ля, Щ 12* жу. п
180 дв., 9) една дамаджана 10 литри за ай авч 10^ три <*»Р
кана за бомооян за 70 да., 11) 4 гмт^ тш—м и ЩО е, №
4
за 50 •, 13) 3
I*
14) 4 чилета
за 30
за 40 де. 15) 2
-за 10 лв , 16) * 4 кгр. демоя-тозу за 20 лева.
л*
Наддаяваего ще
от оцеокятя в
|й
могат да с* яаяг ■ гдраапр— жяото место, в
дея » час т
гр- Варяа, 3 май 1922 годмяа.
297 И
II См*. Прасмг Д »

г

Варна, 13 Май 1922 год.

>» IV.

варненска

ПОЩИ
ш шии ь а

ш

ЕЖЕШЕЯ ИИ0РЙИМ1П ВЕСТНИК

Ниш Ш*и В» И.

Дбоияаавмг II за една голияя 1Я0 лея»;
ОШш»я*мия■ оо 15и ля. п
+шйт*пс*
лее на дуил. :-У
за 6 месеи* 100 лева; зл 3 несеиа НО -ей. |р^2| приешенн гх» I м

зкш.

от фирАата Петр Христов и С-ие
се венчават на 14 май 1922 г. в Варна
Варил
Медвея
317-1-2

— и —
от фирмата Лолои и С-ие

—: СГОДЕНИ
2*3 —»—чв

Г-иа Рика И. Мандилова
Г н Изак А. Шварц
СГОХШНИ

У-*'БЛАГОДАРНОСТ.
Г
Сестрите на починалия Д-р Георгм Парусиа дис
(бмвш председател на Търновския Окр, Съд и Варненски
прокурор) исказваме своята дълбок» благодарност на всич
ки роднини, приятели и познати, конто покачаха лично, пие
«но или гелеграфическн своите съболезнования по случай
Ьмърта на обичния ни и ие прежалим брат.
Особена благодар осг исказваме ня Съдийското и прошрорскотЬ тяло при Варн. Окр. Съд н адвокатския съвет
Кри сжщин съд за издадения в памет на покойника некролог.
-М
От опечалените.

правна

]

за резултата и раздаваме то на пе
чалбите от томболата на Руския
Съюз „Взаимопомощ“, която се
Шегли на 6 май н. г. става всеки ден от 12—5 ча
ма през деня в млекарницата на съюза ул. Мария
яуиза М 44. Ие получените печалби най-късно до
96 май н. г. остават в полза на сжюза.
220-1-1

ШШНШШШЮЙША Л

Амшт. Но Колит. и. 12.000.000 - осоек резерв, колит.

Ч«итр. СОФИЯ: ул. Л«ге г — Кдои ВАРНА. у,. Цариградска 21
ОСНОВАНА

ОТ

ВАПСА СОММЕКС1А1.Е

1Т А1.1 АП А

Мнш ни пи. ШМ,№ - №9Ш Ш1 пи. ШИ.Ж
Цент рапа МИЛАНО. Нлоноа* ■ ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,
ИЮ*ОРН| ЯО ияоиоаа в пряицияая. градове иа йтияк

&Ш1111ЧШШ111ИШ1 П 1Ш1 (ПЛЮТИ!! Н«ВШ .
в Аветряя, Артомтаиа, Белгия, Бразилия, Кояунбая,
И*РТ| Рви*#»яав| морвеломдеити ■ вевчав а*р*ап.
ИГЗВЖРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
яа май-нзмооии усявяня, иато а
Инкасмряне и твоят пране ня полипи и лруги 1*рго*«:ки документи
Итилящаине и нздавяис ня чекс-с срешу Ьжлгярим и чужЛина.
Писменяй и тслсграфически преводи.
X
Ифдямнс крештни писма.
М:"««1е но КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ по споразуис.(,"
слогове по СПЕСТОВНИ КНИЖлИ с •*/, годишна лихва,
5
спашплмя- сгоконя служба: документи, кредити, вариянтни и др
Зяемн в лева н чужди валути.
и
т
я
я
и
я
—
Всичии Я1ДЯД6ИЯ минеш* орешу
без яреяязивстя*.
иЦирмуяяцв» си. яяяти

го

ДОМАКИНИ!

§

ГОТВАРСКИ МАШИНИ

:■! превъзходни германски
щв пояучмтв на най износни условия и цени

яр» фврвв „Германска Индустрия“
В. ВОКЕНФУС

Е

уанчя „Цяряг|
ЗА ТгНРГОВЦИ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ

4

1Я«

ОФИЯ, 13 май. Вчера уиава за разтуряне ма софийската община биде подписан
от И. № Царя и се очаква тези дни след публимуудамето му общината да бжде разтурена. / Говори се всред земеделските крче
тове, че това е още едно доказателство за
зЯтвжрдвваието на земеделците. Всред опо
зиционните среди недоволството от този
акт е големо. Вжлреки очакванията на ця
лата опозиция, че заиомжт за софийската
община ие ще да бжде пвдлястя от иоромата, днес той е вече факт сежрцзеи.

Г-иа Сийка Попова

иром-всти квартирата и кабинета си а уя.
нС.«темп рий“ М 42
близо ДО ТАРГОЯСКОТО училище.
Приет болни от 1 6 часа след обед.
201—3—10

т т
Г м Евгения X. Илиева
д пропи и са. подирта 1|)(Н1Т| са удябмаз от
Ианаствретаото на Тжумаята, Провашленоста а Труда, с
прогряи за асаап ]НМ. а за вовчота гора» др»«»Прага» г жа аги» куагдисщата са саво пора» за »6«М
нурсяг ще трае саао едаа Весец. За
• а аааоначмтатощате ауредт ще трае тра весеца. а ща Раде арк
тическа а теертттеа» ще рабртаг за себе ев. а ара арлучат сигурна подгстоеаа
Слраааа а записианги ще стааат а у». Регемтсаа № 16
<тг 9 12 часа пред обед а ще траат саао одаа оадаяца

(^легряфии «'телефонни сжобщгаи»!

Г-н Васил А. Лолов

емшимет м кожните и венерически бмссги

Дамски ямеям

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-иа Тинка А. .Полова
Г*н Александр П. Христов

Х-р БОРИС ДСШЛКШ

ЦЕНЯ % ЛЕВ

СОФИЯ, 13 май. Сжобщават от Гоиуа:
М-р Стамболийскн ще се завжрие е Б**лгармя на 26 май, до когато яжпростете зосегащи Бжлгария ще бждат прякяючеии.
СОФИЯ, 13 май. Вследствие ултимвтуддативиата проектононвенция на реларациоината комисия камарата ще бжде свикана
на извжиредна сесии иа 1 юиий. Тя ще се
заиижае главно с вжпроса за ппащаиията,
а сжщо така ще изслуша изложението иа
делегацията от генуезката конференция.
СОФИЯ, 12 май. Днес сутринта аресту
вания руски полковник Самохвалоа, шефа
иа шпионската врангелистка мрежа а Бжигария биде отведен я градоиачалството, иждето подписа ежетавеиия протокол за за
ловената архива. Полкоениижт призна, че
приписваните му обвинения в протокола са
верни, като даде своите обяснения и вжзражеиия. Правителството обмисля мерийте,
които требва да се вземат против замесе
ните в шпионажа лица и вжобще против
целата тази организация.
СОФИЯ, 13 МАЙ. Сжобщават от Тжрмовоа тукашните адличнкстр •тивяи власти пго
нареждане от София и според разкритията
от затаената вралгелмстка шпионска мре
жа, лристжпнха ижм яздиряаие на скрито
гатаю количество оржжие в вила обитаваща от араигелисти. Обисмжт петвжрди тайнит е документи иа агентите иа полковник
Самохвалоа*. защото в тази вила бе наме
рено грамаден брой оржжия.
Тайната архива, за която се споменава
ше в нареждането от София, се установи
че е изгорена, за да не попадне е ржцете
на полицията.
Гражданството в Тжрново е силно вжзбудено от тези разкрития, които издават
злите намерения на врангелистите иа които
бе даден толкова добжр прием.
СОФИЯ 12 май. По нареждане на пра
вителството, административните власти а
Севлиево сж пристжпили кжм обисии в до
мовете и канцеларията на щаба иа квартироващите там врангелови вонски и обезоржжаването на войниците. През време иа
това е станал един инцидент между поли
цията и иеколно араигелисти, които отказ
ват да предадат оржжието си, но след то
ва биле заставели да се подчиняват иа
властта.
ГЕНУА, 12 май. Конференцията реши да
бжде изслушано едно изложение на шефа
иа бжлгарската делегация м-р Дп. Стамбописки по следните вжлроси: излаз на Егей
ско море иа Бжлгария сжгласие договора
в Нйой, вжпроса за покровителствуване иа
ииородиите малцинства, сжгласио решения-

От Ррад

цтв,

а-

ХРОНИКА
Праотнава а да сдобием че
сестра гл на шините добри ар*
ягели и съграждани Врати Ми

мднлови, г ца Рим Мдидшюаа
се е сгодила зл русенския тяргнвец г и Изж А Шалрц.
Нашите чгститаадмт
щас главете.
Днес събота вечер а 9 ч.
след пладне Шумвсаата
наа ддад атяуятд са среша а
салон» м вярокдта гривна.
От 10 вая се
него на посеавте с ороястаа
посеви м тройна култури

и т. м.
Зллисадиего ще стмм в общинского управление до края
на този месец.
Димно от тукашната ряЛр
няца се разпродам средно около 2—3 хтл. кюЮГрБка ра
ба — пресян.
Има говей износ м я Про
винцията
КОБЯгвГЖТ по посТрсЛЛпГ»
училите я цжряяа за маг**»
те Маясуда, Трошеше ■ ДиМнова на 14 тото • Неделя 3
ч. сл. обед устроЙП събрание
с дгтовй забава от учеямртте
при училището я преглед не
местото зя построй** на учи
лището я църквата.
КАМЕРЕН ТЕАТЖР. Утре,
двЛЯ. протяга • града яв
мерния театър под дяректорСт■ото на една от най талиегливнте български артистки Г-1М‘
Зя. Недева.
Театжря е с подбран реяертуар. Зает
рли на драматичесуат* литера
тура и разполага с богат гар
дероб и специални декора.
Костюмите са работния от
специалисти геагралнн худож
ници в Виена н декорите съ
що. Въобще Камерен театър
на г-жа Недева е един ог най
добрите театри след СофйЛий
народен театър. В сяоТТО ту
рне из цеаа България театъ
ра е пожелае грамадни успеем
като един от най- добрите
самблови театри в България
Първа пнеса ще се играе:
.В ногтиге на живота*, в по
неделник на 1 Г> тог в театър
.Ранков“. Ще бъдат предста
вени и пиесите: „Медея“ от
Еврепид, .Възкресение", от
граф Л. Толстой, ,'Госка" от
В. Сарду, .Жеяа Дявол" ,А
дам и Ева м Змията" и др.

С

Продажби» на бялетя япочва от дме в Весттмдрс
ката агенция да
„Баяим*.
Пристигнаха вчера в гради
ни екскурзианти ученички и
ученипи от смесенвта пшМММ
в Горна ОрсховРца.

867.

<*»•«•
Т|

е

_ »урв* • Ь
• Неделя 14 те 3 чя. см
Учебната година^ л сглт
се ярмажршва и*Д клою до
Ю юни.
Ти дм ОТ Италия ще «Ч'«Ажлгарсивя
параход
.Вярва*, който от тук отяжтува с смарядяи
изолиринг боен сяврядя и. «.

та ма
ает.

РИМ, 11 ей.
сар М<
м<

А* И«

> к. с.

ПРОДПВЛ СЕ
■аща ат 4
« имгц
чаяна.
АМИ мета 223 * в >т
Г р .Даймм * гз
Спрем* ЯЯОИЛМХНВ 'И|
став

ПРАЗНО МЕСТО

М бжде

м

метра 281

Л. Жорж н <11ии»гр са са
та
т «цото
жм, за да во!

Ш-.-А

Неделчев, пощата
Печатница .Зора"

росм м у миро

таи се е яжючнвло без р»
ш сг т м-

____ ____

■
чтим ОГВД1
• щ ещ

И 1терес *т
та кс!
маат по-б,
който се

_

Справка р«даицщТа

Пр«Д»

гояОр ма сжг

Имаетерствего ва благо>с
ташяото строене и дяковял-«поради туй. че

» М|ШТ> ГЩ
*т
N

ПРИМОРСКАТА ГРАДИНА 11

ПАРИЖ. П

мжмп* ккшсгсрстко и вдмлредседлтелк г. Оодв.ж с
а да се складира кагераада в Ветервараото огяелеиме. Срока за вхигвяето й е

ВАРНЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА

тапмо, м .гато

от днес и
тарааота ма нтад.

«сми

деи

■

бюфета

ма

приморската градина

С8ИРЦ ФЛОТСКАТА МУЗИКА
Сирел Доажднеммето в ара*
са ма Варненската стоко*
м борса а 2 алинея иа ча.
194 за иагои с триим ще сг
иао 10 ля. и за вагон с

и
ботм,

беа да е

*нд

(То се

че «тарег

За честотата, натуралното
■атемост* на ярклугата са амга

теятлф „Червея рак-

квДео го е наел за

АТИНА. И

уИнолстявето

допусна

ат Гжртжт, който

иа
хубаавте я нов* филии.

ПРОДАВАТ СЕ

|та гшм-

лейка от VII кл. — учеямця
екскурзианти. Ще престоят яе-

4) .Рупм , 3-8 дек.

б) .Са. Никола' 3-9
6) Са. Никола , 4*4
ден. 7)
Сотире
В-9 дек. 8) .Сотире'
4-4 док. до чешмата. 9) Пращано место
»"
Чарибродсха- при .Хотел Бжлгарии-, 110 иа. ш. 10) 4 дютеия масиачи.

■ кмд:

коартнрл а мжяосата

борса

ма тжртоасти
а 5) Да й се

НЛМЬИО СКЛЮЧЕНИ ЗДЕЛКИ
/
счд I» ик >шг

лю-

Шкйюри
Ню-Йорк .

2650136 20 1за 610- 6121247 - 1*1723*- 727 —

Париж

■Иптя.
.Цариград

91.50

N■

46 И

97 аз
«7*

Ю!

Ромжння

Б.-Пеща
Гжрцяя . 9 .

26У- 264
IН
1Я
1790 ----- .—
520—-------

Югослаавя.
Канада

206 133

Прага
Виена

1> м

да ■ с«

а и 2)
И за

V.

се

гоаодстао зл учггеии ос
риаа в Стар* Загора и
От 1 Юди до 30 аяуст

тх
Лож

се

за преименуването иа ат Гажеството за моето се гмаямз
вс
р*днеЬ фтушь

Машинно

Училище

гр. Парна. П май 1992 го дивя.
не, потам намесата

коаи-

кром■ .Полово ЯЖ!

Морско

ОБЯВЛЕНИЕ № 80Б

Нааата Р■■висят на

доя «стешу кадетуалявта

Сирища» уд Двжки“ !Ь 74, Вери

е ято мек
ата *:

яете аа целят»
ще влезе от 1

Лрафесер Нецараа майте
а града
а театжр Раякоа яа тена .Дукжт
и Медиума*
Т«
вечер г я
професора
говоря в

У"- . Панагюрска » 27. 11) Кжща с дю!. 3 5
гои, ул. .Княжеска № 67.

работи

211 —
134-

На 25 ада в Варна сг
вя редовния годишен яхмгрсс
на дружеството иа
в Бждгарде.

сладммте
праамо место и

: 1) Иа•А*
сгаоет .Ачмлар 46 дек. 20 дм. «обра
ботено 25 дм. 17 год. лозе. 2) Необра
ботени: .Са. Никола - 2‘. дек. от дае че
ста, раелопож
една срещу друга Ее-

Театжра ще нося
.Летен модерен театжр“ клон
от софийския модерен театжр

-

От Сжджржатела.

То

ля се

От Горм-Орок

Г4

206

театжр-

ид
готвач

'в!

БУКУРЕЩ, 12

брашно но 20 ля.

.Модерен

Кухият* * там годим е

____
от сжщата
М ■релета контра предло® **• т- N след коато дата ко-

Дощхиаствою **а Морското Машшшо ^-и*е с
Морски Спешилия Школи оЛявява. че вя »8 мач т г.
щ*- се произведе тярг по^Звброволво сжгласиг от 19
до 11 часа преди пладне н Варненското Фшнйнсова
> проядеипе ля доставката пя следните продукти:

^
2
3. Сирене
4 пР«*з
Боб .

/

600
900
«00
700
2000
2500
1000

4

27000 ля
27000 л»
22000 ля
19000 ля
0000 л*
2500<» **9000 л*
6000 л»
3000 ям.
3500 *
3009 ля
36000 ЛЯ

Млеко кнеело
Пресно млеко
Макарони
500
<1>нде
250
ГЕНУА, 11 ш
Чмчермн
заяви: Всред
Лук
700
•оди усилена попити*
Гол
1000
са отправили
Джрва
80 товя
юнското г.рааител*
Предложения тя на конкурентите се ирвемят вс^
комуиистмческите
кв прпежтетнен ден в домакинството на сжщото у4"*
Двяагация е рошена
ляще п в девя на тжргя от 10 до 11 часа (ф. влМ*
‘упиетическите примцмв
не в финансовото управление. Малонадлаваяето* «*>*
"Р^гоаори за омиротвораваже да става в едно и отделен артикул.
•Залог за иравоучастне в турга се иск* 10“* в*р*
ху прпмлиаателнатя стойност.
автомобилен мотор сис
/{Селяющнте да вземат участие в тарга са дл**'
тема .Вандерер“ 16
ни да се ежобразяват с чл. 125—130 от .Закона •
Споразу
бюджета, отчетност* и предприятията*.
- брженар
Поемайте условия могат да се видят всека нр*"
219-1 3 ежтетвен деи в Домакинството н в деня на тжрга ■
Финансовото Управление.
Срока на доставката за припасите е 10 лева.
Публикацията е за сметка на доставчика.
215-1-1
От Домвшшстиет»
кжм мзпжлнеиие на

6.
7.
8
9.
Ю.
11
12

„

ПРАША СЕ

Ш ШI „МШ ВЩ1“

V

:?

■

-.'!

Г<И. 1Мк

поща
т* ь ш.

штт №-:&хят вестна

евкз

:В

Г-н Борис Ив. Ковачев
ще се асячсяг днес I чдсз след обед

МГН ЖрР

329—1—1

Г-ца Гинка п. )\ г

„•

Г-н Алексгндр П. Христов

жжса*»?

от фмркпв П»гр Христов и Сме

се венчават на 14 кай 1922 г. в йгр .в
217 2-2

Медиен

Г-ца Сцйка Полова
— и —«

Г-н Васил .4- Ле.“ за
от фмри.-тз Ло »о и

—: СГОДЕНИ :•
218—2—2

ВЯ

_

Р

автомобилен

Ки

мотор сис-

--ип М Ш КОНСКИ СИ .И Спорвзу16

Тема *'Ва*«^ерер“

менне улица .Преславска* — /чбръснар
Васис Александров_______________ 21- 2 3

Д-р БОРИС Шб?Шс1 .
синина да ага
юв-п
■!
5-акя
и набии'2-а см в ул. 1-а „Сап*

премести и вартио

—1 близо ДО ТАрГОВС:кото учамца
от 2—6 часа след обед.
А1 4-->0

1

БРПТИЯ ТЕНЕВИ
КОЛОНИЯЛ- ЖЕЛЕЗАРИЯ
Твявгвн Твмвпи

ВАРНА

Т«пефои » 71

Разполвгаме с постоянен склад иа
КОНКУРЕНТНИ ‘ЦЕНИ

кафе, масла джркекм и сусак . иаслм*и Волссхи
всички качества, смут -у, • к * :• •
• хз
бяло тенекс. цинк. д. а, ^
гавадея, ч-лии, зачка
(зелеч камжк), со^а к уст.-к
6 к
•ба’. к’Лофон, свещи, вл кд, в* и а: а . • . |
л ~р
М4> 4»
Очакваме на ажг гвоздея л. еа
лвмонова сол. син кахАч *
г;
V*
на в галванизирадз
егияца з*. а, сяра.
безир, смола, бланк. л и , /и
Джамове Ц шф.л фаб, ,е ; Ск-:д |м I,
кацня пжлен ^ешиту
Готови оутрекг и ст оене и тухаК.

Цени винаги най износ» и.

214-1—3

У 31?! Л

ВВВШ«;.:

ЧИИ. |-бо кеш.и. 12Лк«,.и*кЩ
•нтр. СОФИЯ, уд. Леге 2

Клен 6А?::А. *л ^лрмградехд 21

ОСНОВАНА

ОТ

1АМСД СОММЕЯС1А1.Е 17Ди1ДПД

КМ1 ЛИ пи. «щ,йй - 1ШСЕ гл с:;. ЯВЯ
•итрая.

МИЛАНО. Кяокояе.

Ц. ГИГРАД, ЛСИДОН,

ЮЙ0РН| 80 клонове ■ прницяпап. граг.ояв на И . аляя

чкм 1МПШ1 «шш ст е.:::

я АяотгР*я» Аржентина, Егпгн;
Перу, Роааяяя] мореспои^а:-

■■

. ..-/ябяя,
..лава.

г

ЯЗВ/ЬРШВА ВСИЧКИ

м

"яй-ианоскя усяссяг,

-

(Телеграфни н телефонни сжобщеиия)
СОФИЯ. 14 май. Бжлгарсиата делегация
в Генуа е поднесла иа конференцията тон
но и обширно изложение *а икоиомичосиото и ф и н ово положение из Бжлгария <
следните искаи-.а:
1. Продължително отлагане плащания
та иа фииан. заджлжейия поети а м-римя
договор.
2. Непосредствен кит на Егейско мо
ре, с яоето ще са яжхобиовят тжртовските
зржзкм иа Българи» с Еарола.
3. Ьжрао иарабстзгиг из пра
»»
защита иа а лцимстаага, с моето много от
бежанците находящи се а Бжлгареея биха
се заажрхши а родните си места и < това
би се облекчил джржавиия бюджет.
4. И иа Ьжлгария да се даде част от
големия ир ериациоиалеи заем.

,»
СОФИЯ, 14 май Сжобщамат от Г
В вчерашното -сжбраиие делегациите иа си
лите саииали конференцията след мето ра
зискваха исканията отправени до конфе
ренцията от бжлгарскат* депегвция, ре
ши х в де се покани бжлгарекма м-р предсе
дател Стамболийски в заседанието иа политаечвсаевта. поАИОмаасеея, за да даце ааяяон
локазвенея относно въпроса за малцинствата и тжрговс-ня излаз иа Егейсио море.
Вжпроса за отпускане кредит иа Ьжлга
рия щ~ се внесе в финансовия консорциум.
Ьж роса ва реларацааита ща со откоса до
парижката реларациоииа комисия.
През време р'вглеждането иа бжигар-,
ските искания бе направено предложение
да се отнесат всични теаи ажлроси до об
ществото иа породите, но Итапаси изстоя,
щото те да се разреадаат от конференцията.
Л. Жорж веднага подирели Ит.яия подчер
тавайки по този случай дейиоста иа Стам
бо ниски преди влизането иа Бжлгариа а
война с сжглацаеаеааого и па страданията му
в затвора.

Итаяяя

ХРОНИКА
Там сутраа се
Ч’|
имането м г оз Тинка А. Ля-

лом. сестра м вместил е и
САграхдамта кя ги Брат
Лолоач с г « Адексамдхг Петров Храстов от фнриат» ПаГЛЦ« Храргон. Кумумди са Ар*>
та ня ,г ма Сийка Пооом Кан
видим бивша пои апреклрка
Пожелаваме щастлив в ДО
бжр жааот ва младата двойка
а успех ва аоааа

Вевчаавата се е азажришм
• катедралата Са. Богородица
пра стечеше ва бдаскяте в
похчатм ва даете семеРстО.
След което младата двойка
е заминала с вощ<
Вчера учешчквте' от VII-те
класове а града
до
Девня ва екскур’
Пристегнали • а града ма
ся екоаурававтегв ОТ
Девическата гам калая а Гжрново мм имаха вчера сутрвита
с моторни лодка до ГебеджаДишам пш.
У

Смж*. Днес, исделя 4 *.
С1СД о4сл, а цд-ркомш* лот
Нсгояо Благогояеястао ссиа. Г»,
Икономов шс говор. вя тена
Ранят • иаусгм Ще се за
сегнат интересни вжароез/
V Вход свободен кмет ф
всячна.
Сродя м ааабдимне не гра
жданите с дичнм аартд е 20

ма

Отммднмго Коеесхдта оо
трудовата поземлена собстве
ност е изготвила общите ателци иа лицата, ил което се
СОФИЯ, 14 мвй. Нврод- Свбрачие, мов> отпуща зема от фонда ва труто се свиивв аа 1 юий , иа пжрво место ще довага собственос Сроклт за
се заиемвз с релврвциония вжпрес, след рекламацвага е тридневен. От
това с законопроекта ва приходите иа ок оокеделшк, 15 т. м. к
ръжните, градските и селските ежаети, вж- та ще лрнегжлв кжм факти
проса за обс.аоржжаааието и ва училищата*
ческо оземляване ва правовмащдте.
СОФИЯ, 14 май. В вржзка с разкритията
около враигелиегите у иас мииистер. ежвет
в за вчерашното си заседание е решил да
се арестуват всички рус* враигелисти било
в София, или провинцията замесени в шпи
онската афера.
В София арестите се изажршика по-ми
налата нощ, а в провинцията арестите про
дължават. Арестуваните ще бждат екстра
дирали о Цариград. Дадени са каре; __
врдигелистмте да бждат разоржжеиий Су
мите. с които разполагат враигелистите ще
се изразходват под коитролата иа лр^___
телстаото. Помощи ще се отпускат само ма
ония, за които ие може да се намери ра
бота, или са болии, или негодни за работа.

Зографския моиастир, една
бллгарска светивв, която сжшествува повече, от 1000 г.
.Света Гора*, е и спаднал в
последно време в крайяоплачевяо материали'' полбженве
Поради товс обстгатеЛството.
в Вжлгарня е приети нм йеро
монах Андронмк Зографска- чд
да ежбере вомощм от бжлгариге християни
Ний сме уверена, че бжлгари:е христнявм ще нбдкревят тазв маогозаслужила с**е- \
тивл.
-е

АйР,..

издадени чаиоаа срещу

ЕВРОПЙЖЖЙ

Сдобщава. че де*фя ма г. Ю. Псиреа от гр Варна
• уволнен като гхмжв м той ме
калая сделка от
>тв ■ аа смогна ма дзуаастм:*
222 — 1,—2
От главното управление.

»

^•^вект»
Инкасиране н шконтнрапе на подмий
.. 1А.1.
Изпаашание и издаване на чекове сгоцу
Писмен ни в гелсграфичсскн претге ли.
а
Издаване кредитни писма
Влогове по ЮЦДИТОГНИ СМЕТКИ гс споряаумеяие.
"
Ваогове по СПЕСТОВНИ КНИЖдИ с 6
го^.ш алн-.-а.
ЗаекиМлем°*°М “У*631 Документи, кредятн, .рняним и др.
1
и чужди вал} ти.
Воя*,МИ

*

ш ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Надка Пенева

Лясковец

гшп ш ь т

СЧа*я«н«Л1 во ! '.*»• ля >»аз;,Я1-.н с *
•т :гм
>: V

и 6 *есеиа НЧ) д<м;

1 леа

ЩШ1Е)

ВлРНбНСКД

=3" Дйиамит! VI «чи-

*

цена

Барме. 14 Май 1922 гад.

(

I

-

пЦвр«|яяря"-ом. яяатяаам баа лредизя естяе.

ПЖР80

пресстдвлеяие

ц^ДЕВА В ВАРНА ЩШЕ|(ТШШЕ

„ВДииН0ГТИТЕ
НЛ ЖИВОТА“
в 4 иЯстш ст 1а. Хзисп. псаешш, Г', «а аечертд в тати Наш.
Продажба билети от днес и вестни*хремата атеиция до „Балкан“.

А
/

*
вее.

„вйРиенскА пот*"
ат* оротяияест аосешате
аа Вараея. обхцсстяо слухояг,
« сяиоистрглялнл ва 31 адрая т. г. запасеш кзлятзя Аа.
Н. Поаоя, сято ееяретяр касаер
в* Варя. Запас. Полоф. Бллгот.
Д-яо .Другарска Сжяи\ бях
злоопогреУжл дружествени су
ка.—Управ. ежает на салдото
д-ао иде до опровергае тия
слухове, ялто водчертава. че

М 1314 аа КраИрежавга жаидхрисряДои дружали печатвю
в Вера Поща бро. 856 от 12
тятя 23 ааЯ да сс чеп 22 аа!
Варя. Фяа

Уяраамвае е

прел 1922 ц 23 г. и 6*де

се с горното ще бждаг гло
в .Ннигите м Жямта дра
ма ■ 4действия от Ки. Хаисуи
ще се вредепан аа орли пжт
в Варна утре вонеделляш а са
К. Райков от Каааряяа
талтжр ш г-жа За. Нелгва.
Пиесата е едва иодереа
виядЯоввр от рсоертуара ли
Моосоясхяя художеста. теятжр.
Подофицер. Бдагот.
Д-ИО «ДругВрСКИ СЖЮВ* 1ЮКВто ао една ида друга причина
СА закжсиеди с вноските см,
нм вобжрмг ■ се отчетег май*
маемо до 1 юяй г. г.
ще се приложа спрсмо иеиз
строгоста и*
чд. 40 от
успа, ■ ча.
7 от
за печмжртаяй фонд. ДружеЛеиатя кан
целария се
мра а юнашкия
салон м е отворемк. през делдмм след 5 ■ полоомед
9 до 12 часа по обед. ,

БОРС д
кямбко

сключени зделки

Сфж 1Д Маа 1«2 -вд.
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Н»
Лошо.
Париж
Италия
ц»ршгр«
Романи*
Г ершиия
Прага .
Виена
Б-Пеша

м

СаяКмявт няотКкп.ин
Н. 11 тото когато трулаоавякотс. Ккхяеач. рахбмкаххс ля
намяталата бляло до селото
нр. яабухяляе яа яармяа аавлжхкосе е накарал селаяяяа Пепо
К. Клрабуруна. яоЯто не бил ка
тестен аа. гоня. бял истягааг
от жмрчлщмте кдмаям. кои го
го |фжаба.ч%
КОИТфОЛййга
за оп
ределяне дляжкя вжрху общия
доход за 1991 и 22 фипаисо
*и години заседава.
Вйриеиси Поща е най разпросграиеиия мри. ежедневкяк.
Т& се чете от исички мриеяцд и се продьаа почти в цела
северна Бжлгрри. Рекламите
• Варненска Поща добимт
бжрзи резултати.
Четете и рекламирайте а
Варнеска Поща.
Печатница '”Зор«1

-А*

^арна

Взети сд варян да се равяределят враигепистите иа ряботми команди от по 40 до 60
ду-.ш и да мая са посочват пунктове, дето
има нужда от работни ржце.
Министерския ежает е рошил да се пристжпи мемедлеио кжи издирване иа вемчмото оржжие ма врвигелмстасите части м се
изяеале. канто и да се мгдяя контрола
вжрху дейностл ас живота иа тазк части а
Бжлгария.
СОФИЯ. 14 дай. Според една телеграма
от Прага, бившия бжлгарели цар Ферди
нанд е поменал от чехословашкото прави
телство позволение да се устоиоеаа иа по
стоянно местожителство е имението си
Мурами.
,
СОФИЯ 14 ахай. Последните известия,
че г. Беиеш след зааржщаието «" от Генуа
ще си подаде оставката от поста аа-р пред
седател се /официално опровергават. Рлиоиструицията обаче иа кабинета се очлква
през есенното заседание иа каяхарита.

СОФИЯ. 13 иай Днес в София прели обед ед
на г-жа се явила в Бжлг. Народна Банка и изтег
лила една сума от около 400,000 лева, които пое
тавила в своята ржчна чата. Тя напуснала банка
та и се отправила за дома си. Още в банката е
била наблюдавана от един апаш. който я после.,
ми в момента когато ежете влезла в градската
градина на самата врата апаша се хвжрля вжрху
нея сграбчва здраво чантата и я откжева от ржка
та и. Без да губи време апаша здраво стиснал бегатата плячка, хуква през алеите на градината по
направление кжм хотел „Бжлгерия*.
Изплашената и отчаяна г-жа надава сжриераз
дирателнн лиежии, които обржшат внимание на
публика и полиция. Тжкмо при изхода на градина
та срещу хот. „Бжлгария* срещу апаша се задават
полицаи, които се нахвжрлят вжрху него и с голе
ми усилия при сждействието на гражданството ус
певат аа заджржат апаша и му отнемат чантата с
големото богатство.
Япаша биде отведен в 4 пол. участжк.

ИЗГУБЕЛ

Дегсяа престапност. В стое «п дамски
дл цага още в 1917 годвча се
алчен пантоф кой
основа д во „Зх борба прогвв. го го >имерм да го представи
детската престкплюст ■. Това в вестникарската агенция д< >
д-во благодаревяе на деятел- Бирария . Балкан“ срещу доб
нвте ся няишигор. в членове ро влшиграждеммг 225-1-2
уоле • скоро вреше да се алеяла х днес поллломогвато от
ПРАГА, 12 май. От голеяяо значение е джржшта, столнчнагп облцллобединението иа всички земеделски партии ли в частната благотворктел- IV уч. ул. „Трм-уши" 8
я словашко като отпор срещу предателска- вост, сгроа велмнолепно ада кв. метра 281 продава
Бог
та джржаапа агитация на делагата X,чинка. нве в Павлово, кря! Сяфяя, се. Спораяу
кликето по «кзкожлюст ще бж- дан Неделчев, лоацата
ЬЕРПИН, 12 ахай. ежобщааат от Москва, длг ежбрлнв аевчкв деца про
212- 3-3
че Пеаеаи е предложил в едно ежбраиие да пя не ня в оежденя аа лхресгжп
се преижепат разискванията в Генуа и да левяя. с цел да ин се даде
зехиичеом оср»
са даджт иа Чичерии достатжчио права, сжответно вжз штаиме и м 1Т,
зумиие, с познания по стоособио С Англия.
който да ги прелитам. Зд се иодство кореспондент*. ала*
ГЕНУА, 12 май. Чмчерии « вржчил ■ чо- га има открити от д-иото ши- деющ добре фрсись* * миеш
тажртдчК сутринта русина отговор иа едмо• К41ШГ4 и обущарска работил- тдреи работа. Пъсмемя ир«д*
виишкмя меморандум, който с еди* клнуиа няци и агрономическо у ще за лохгим уд, „Усисиом" ** '2
\ малките пресжпмицк к адето м Д. К.
и остро М1МОЖММВ критМК ума доктрината,
конто се джджржа в меморандума иа си .ред годината се учат по-вече
лите. Отговора ие формулира иимамем кон от двеста деца
Де да може риботата да се
кретни лредлож
• с изключ
само за
до»'де до добдр край, дру счетоводител и Крокурист
събранието ие експертиме комитет, който
т с ТАДжестхЮ
го е изпратило един от
ще се
мае с амчищите фкмансови яжпдафа Варяаасвоите членове, г МишаЙкод, гаама а
роси между Русия н другите сили.
ита
амм.
•
гот08
да
мама
да орг шмлмрк местно дво в
РИМ, 12 май. Фраицунмото правителст града на. манго м да ежбмра нападаща «Йота ПРИ ДОБРА
ЗАПЛАТА — ■ банка ада тдргааво е узнало от едке телеграма ие агенция волни поьтгргвуааиия от щед с» арадармтва. Гнищм и *и
Хеяас, че по настояването ие Л. Жорж де рите варжмска граждаим, кай иямемм Сама г«рмш арад
се подложат иа реагпеждаие политически момго апелираме да подкрепят аожмка да аа атарааат мамам
те еж проси откося щи се до централна и погнал мата имщнагям на дру- чраа .вармаасяа Паща* м Ш 136
_________ 3—а_____________
неточна Европа, за да се избегне всякакво
даусмислме по този повод пратени били ка
Нд Н Т- ■ а с, Козлуджа
тегорични инструкции иа Барту.
е избухнал- инцидент между
ЦАРИГРАД, 12 «ай. В-к Кфмм. Той Бал- Джемко Попов от сжщото се
ешаставтеана мида ат 4
камион ежобщаеа, че губернатора иа Тра ло н Осман Куру Ал-иеа
став сааак. а алаатра
чамча •
часаа аааат
кия бил сменен. Генерал Дусманис оти вал Афектираният Джемко Попов
дворна
ааата 223 и а 17
да приеме поста иа тракийски губернатор, нанесли в това см слаоиние,
уч ул. .Дайрамкма* А 23
който му бил предложел.
Справка паамдиоиа по*А
тежам побой иа Куру Аимев,
пощата.
143—4-4
следствие ма моето ..оследдмя
АТИНА, 12 май. В-к Катимвриии I
пие започнахме борбата а Мале Азия като е починал още през сдщка
пжлиомощиицм иа великите сили. Това леи. Труцдт е запазен. Наре
газов ("вТв
^
рол) мотор
военно дело тржгиа зле поради изневеря- дено е следствие.
0
к.
с.
яертмкалаи.
—
валя иа силите. Ние дадохме всичко иайОт 28-30 У.щ« се ежетов
скжпо а това трудно дело, но пак не ус я Русе конгрес, н. инвалидите. Справка реданцията.
19* -4—4
пахме да го направим добро. Ето защо из

СОФИЯ, 14 май. Решителното заседание
иа партийиаая ежает иа иомуапктнчесната
партии свикано по повод раакратшта око
то щабове и Бжлшрия се
ло яраиге.
откри днес сутринта а лриежтетвието иа
всички депутати комунисти.

ПРАЗНО МЕСТО

нлдлеж:

БИВШ КАСИЕР.

ПР0ДПВА СЕ 1

Продавай

неверявайки н ние на силите, както напра
виха и те на нас, ние сме длжжии да стормм всичко ижзможио, за да го превжрием
а добро и то а най-скоро време.
ЦАРИГРАД, 12 мчй. Атинския к-к Патрис
пише: превит. Гунарис, за да затажрдят сво
ето положение обещава много. То иска да
остане иа власт иа всека цена, ако ще и с
мнозинство от 1 глас. Гунарис праеи всичко
■жаможио, аа да образува около себе сн
силна партия, лржекайчи безогледно сред
ствата на джржааиия бюджед. Тук се явя
“ ;ГпТпУ.
ТУРЦ”,Те М“ат осн°е*нке
«а закрепят и засилят Гунарнса, аа да остаиа той и по нататжК на власт, за да уле
сни делото иа Мустафа Немал, мОаа се
ин. «ято лоложеи2е. ДвлмХ^Г
и налагат интересите иа Гжрцмя7 Пржв^Ллстаото може да остане и по-нататжк иа иласт. ано иска да разгроми гращкото оточеетпо. Смирна е изгубена, агонизира и Тракия
Падането на Гунарис се излага от мцГ"
калната част и спасението иа иещк,“

ОБЯВЛЕНИЕ № 1299
гр. Варм, 25 април 1722 година.
П допжлнение на обявлението ми от
март т. г.
666 лублммуиамо • бр >А 12 от 19 «щрдл т. г. в .ДлГ
Айвеи Вестним*. обявявам иа кнтересующште, че продвжбат»
н* едно масионо зда
двуетажно, построено вжрху 1 -1
и. место, каходяще се в гр. Варна, I п под 7* 124 4
с дворно место омоао 87 ма. м., до бего залепена арса.
омоло 156 ма. м. с младенец в него при см-еди: Пасти*
Розов. Никола Иванов, Илия Башсев, уа. .Са. Марияа*
Е. Икглези, Илия Бехаров и Кирякн Сарандоолу.
Вжрху имота има пжрна ипотека клхм Франко-Бжлгар
ската ИпотеЛриа Ваша за 50.000 ла. златни, е почвата ч*
20 април т. г. и ще проджлжм до 20 май т. г. 5 час*т
С1ед обед, с правонаддаване 5*/в в 24 часа.
Горния имот е собствен ма Чедеби Исак Толедо от
гр. Варил, продава се. за джлгжт му кжм Йосиф Мииаед
от гр. Варна, Пжрвоиачална оценка 160,000
Желаюццгте да купят имотите могат да преглеждат
кшкжага по продажбата ■ да наддават всеки приежтетве»
ден и час в каячеларкятд ми.
221-1-1
I Сждебеи Пристав: Н. Д. ПвйвИЯЯ

