од. IV.

Варна, 1 Ноември 1922 год.

ЦЬНД 1

вирнвмега

поща

гии... ».«.>* га> ЕЖЕДНЕВЕНЬ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЬСТНИКЬ гммм
/ТбОНВМЕНТЬ : М една година 300 лава
зя 6 мБсвма 150 леаа ; м «Ъсеиа вО лева.

ОБЯВЛЕНИЯ* по 50 ла кеазрлсичг и
»-■
приставки по 1 *»«.-* на аука

Л-ца -вофия Лопоба

V

Л-нь Ланаисть Ф. ЗангиноВъ

*229

'а

пжтиишка, дълга.
Справка редакц
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Нлодежъ

търси

23

робота

ивнифактурна
въ кантора и
каквато и да е др. Лдресъ рела- Вари Поша. за Г. Кр.
_____________________ 1065- 2 2

Подъ коеиъ

се дава удо
бемъ дюкян

на ул. Шейновска N1 3Справка въ с«шия дочъ
1054—1--2

Парни

На инч.

банско Консулско Агентство
въ София.
Апбаисиото Консулско Агентство аъБългарин, яъаъ осиова на аапояЯдьта N1 338,
СМ дата 7 февруари 1922 годииа нададена
«тъ Албанското Министерство на ВъяшктЬ
работи.
ПОКАНВА аемчии албанци живущи къ
България да се иаятъ и аарегметриратъ иато албански поданици въ срокъ отъ три яЪДеца, отъ датата на настоящето иааЪстие.
1
НеяаилмтЪ се яъ горЪкаяеиия срокъ. ще
аждатъ гпобиванн съгласно аапояЪдъта иа
ерстшото.
Албански агентъ-нонсулъ
ВИКТОРЪ ПЛЮМБИ.
Канцеларията се намира Булеварпъ Македония
40 София.

и Дирмрев < А. Червенов
ВАРНА. >ад гарата.
ШаЪстяваме на г. г. домостроители. предприемачи
и майстори, че ни пристигна нонь шлепь отъ ГаЪ СЪ най-разнообразенъ строителенъ материадЪ.
Приемаме приготвяне на цкли конструкции
В-1-3 — бнчеие и разрЪаваие беяплатио.

ПРЪДУПРЪЖДЕНИЕ,
I Извйстявачъ, че Ради Темелкоаъ и Христо
мовъ и двамата оть Варна, които сж собствен
а на 2 з оть една моя вжршачка. система „Н
еръ“. по деговоръ нкматъ право ла продалить
гитк си или изикло. безъ мое сжгласие - и зна
. Затова пркдупркждавамь вскки купувач ь на
пата вжршачка. че рискува съ ссклката си ако а
упи само отъ ткхъ че ше отговаря углавно .1
(ждански за всичкигк вркди и загуби, които му
Лдресъ: Сг. Павловъ
зея с това.-1-1
машинисть и брашнаръ. До6ричс.ка .V* 39

СНОСЕНЪ ЖИВОТЪ!
Вь магазинъ ВИПЛЕТЪ ньиа сшотия

т
3

□о

Виолетъ съобщава, че за зимния сезонъ
о
разполага съ: здрави и ефтени английски ст>
плабархети; разноцветни вжлиеии
тоее; лжрвокатественни ЗЕПУРЪ
_
са
ДЕЛЕНЪ; всички видове ивктни сатени
за юргани- и подплати; трайни хасета,
всички широчини; модерни кадифета;
03
Дамаски за мобили и пердета
Комплекти свадбени принадлежности и
ят
хиляди всевъзможни артикули.
На постоянитк си клиенти Виолетъ прави
1052- 2-3
5* . каса-шконто.

1

*

родаватъ се два порни котело
и въ пълна изправность.
1066 2-2

съ двигателъ 20 конски
Справка стопанина.
Панагюрска № 4

конно рвботеI ше вече въ Агеьтурв'и се познава съ тър
говски свктъ се търси от вид
на фмриа. Оферти под .С 1000*
до Вари- Пеша.
Дискрецив
1064 -2.3
осигурена. •
»
я
Въ магазина .Цари Бо ■
» Р**съ* Н» 4 ще ьа^Ъритк 5
“ всякакви видове обущар»
— сии артикули, като гуии.
"
“ гуиени подметки, връзки. 2
катарами, бои и др.

;

Е

;
1013-2 3
=_____________
=
Печатница -Светлина*Ва ■ИВ

ПОЛОЖЕНИЕТО

ХРОНИКА

СОФИЯ 31 окт. Българската делегация
за миръ вь Повяна се състои : отъ лркзид.
Стамболийски. Коста Тодороаъ, К. Муравиеяъ, вал. полк. Нойиовъ, профес. Ммлевъ.
Аитоиовъ и г-ца Станчева.
Като делегатъ иа Тракийската органивацмя заминава Д-ръ Тоичевъ.

Сключе (и здклки Гермаимя
1*20. Цлриградъ 82-50. Пари*
1046. Ломломъ 666. Италия
5вЗ Падането на Лоидомъ.
Плрижъ и Берлин ъ продълшава.

(Телефонни и телеграфни съобщения).

п#чатаръ-яктографъ

( \‘о<>гни 1*9 X 19X2 го*
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Брой ЮОв.

т
Търся ю купя ШУБА Нлодежъ

СОФИЯ 31 окт. Партийния блокъ иа де
мократи и обедииисти р4шм да продължи
борбата до окончателното проваляне иа
диешлата иласть. За премахване днешния
режимъ, той е повклъ обща и задружна
борба и въ близко сътрудничество иа всич
ки демократични и прогресивни течения въ
страната.
СОФИЯ. 31 окг. Днесь вь Народното събрание
бкха подложени вьпросигк за подали тк оставката
си народни представители Крум ь и Ллексанлръ Ча
лрашикоаи. Гласуваха сь оолшинство Само земле
аклекитк Iласкае окха аа не се приематъ ткхнитк
оставки, това би могло да ^.тане. когато братя Ча
прашикови се завърнагъ вь България
Всички опозиционни партии, включително сь
комунисти се изказаха и гласуваха за приемане ос
тавкитк Прие се оставка!а и на народи, пркдета
витель Никола х Ивансвь. варнеи колегия като
неговь подгластникь иае Бьлко Недклковъ Прие
се на второ четене измкне гио закона за гкжанци
гк. сь който се пркдвижла да се раздадатъ мкета
и кредити за гюсгройка на жилища Заскданието се
вдигна за четвъртькъ. тъй като утрк 1 ноемврий е
офиииялень празаникь на българскигк будители,
сжшо и на Инань Рилски
РУСЕ 31 оит. Съобщаватъ Кюстеиджа:
въ Недкля аенерь по посока иа Калиакра
отъ къмъ морето се чуваше силна артиле
рийска канонада. В-къ ..Добруджа Джуии“
съобщава: въ Кюстеиджа пристигна турс
ката гимия ,,Яфа“. Нейния екилажъ съоб
щава. че иа 60 мили отъ Калиакра бкли
видкли една ескадра отъ бойик едеиици с
червени флегояе и Ю мииоиоски, чийто зна
мена ие познали. Не се зиаятъ иамкреинята на тия параходи.
ВИЕНА 30 омтом. Споркдъ получемитк
свйдеиия отъ Москва, правителството било
ркшило да поддържа въ Позансиата кон
ференция въпроса за Бесарабия въ връзка
съ вжтркшиото положение и въпросътъ за
източния миръ.
ББЛГРАДЪ 30 окгом В-къ .Нови листь“ съ*
оошава. че Бклградското правителство има евкпения. какво фашиститк отказали па служатъ на Му
салини и пкйегвително борбата межеу гражданство
то и войската е неминуемо. Сжшия в-къ съобщава
че кенаеритк на италиянски военни параходи сж
нападнали пркпь пристанището Зара грьпки търговски параходи и сж ги прктърсили па не носятъ
войници и оржжия Сръбскитк фашисти организи
рали нароа. отбрана сж концентрирали своитк мо
билизирани части при италианската граница Днесъ
въ Бклграаъ се сьстоя коренен ъ министерски съвкто. който е взелъ мкрки па спрк гкзи кониен
трации. за да не станатъ збльсквания между италиянски и сръбски фащусти-

БЯлградъ. 29 окт. Тукъ се праеягь уснпив. >в дв се успЪе м-ръ Стамболийски да
дойде въ Бклградъ. Въ БЯлградъ Стамволийски ще пледира н»ла»а на Бйло море.
Той поискаш, ауденциа отъ крала, »а да
иапоиси идеята аа аадруга между Югославия и България. Той поискалъ да са сръщ-

Свободна борса.

УЧИТЕЛСКИ промени 1Ъ
Варненсиит Ъ гръдни тчилиша.
Пркмкстемъ е нркподааателя по нузииа въ М Гиин. Д.
МариноБЪ въ Бургахъ. •
Уаолиемъ е преподавателя
по философия въ дкамч гим
назия г мъ Чакжровъ и на не
гово иксто е мазмоченъ г-нъ
Сяраиояъ. пркмкетенъ е отъ
дйжич. гиии. въ мжж гимназ.
г-нъ Кржстеаъ. прЪподаяатель
по историяСЛЪДЪ привършване реги
страцията на чуждмт! подали
ци ще се зарегистриратъ всич
ки български поданици.
ОТЛОЖЕНАТА есенна тру
дова седмица на учениците от
търговското училище поради
лошитЗ вркмена е почнала от
вчера.
АКЦИЗНОТО управление съ
общава. че стойностьта на ки
брита не са е повишила и м%на да се повиши, тъй като злонамкрни личности сж пуснали
измежду гражданството съ спе
кулативна цкль този неверенъ
слухъ.
ЕСЕННИЯ рибенъ ловъ се
указа твърд* неблагопривтенъ
за Варненското крайбрежие но
извънредно нзобиле»ъ къмъ
Месемврия, Анхнало и Бургдз
НА привършване е ремонта
и разширяване сцената на за
ла .Съединение* Наскоро об
щинечия театръ ше почне там
спектаклите си пркзъ зимния
сезоиъ
ВЪ свръзка съ разкритията
по новата Брат елова афера
иа руския молковмикъ Бурякъ
въ Варна, арестувани сж око
ло 10 руснаци и изпратени въ
столицата
ПРИМЪРЪ за ПОДРАЖАНИЕ.
Семейството на поко иия Крмстю Шеревъ по случай годиш
иината отъ сиърьта му. изкупи
за 72 лева отъ книжката .Се
Петка* и 1и раздаде . аромъ иа
разнн «ристиям и скмейства.
ВАРНЕНСКИЯ Окржжень управитель елкдь обиколката си
изъ провинцията е замииалъ за
столицата откждкто тия дни ще
се завърне.
ГРАДОНАЧАЛСТВО ГО. е
издало заповкль. съ която за
бранява иа учашитк се да се
даижатъ из улицигк по-кжено
отъ 7 ч- веч., или неформеио.
Пркстжпилитк тая заповкдь
ше се арестуватъ и пркдаватъ
иа дирекциитк на иадлкжнитк
гимназии и училища за нака
заниеДОВЕЧЕРА се дава народна
вечерь въ честь на българскитк будители въ Юоашкия Салонъ при участието на артистигк отъ общ. театръСОФИЯ 31 окт. Огкпъ по
сещението на Ьелградъ и Бу-

курешъ м-ръ Стамболийски ше
замине за Лозана за да вземе
участие като шефъ на бъргар.
делегация въ конференцията за
близко-източния миръ въ Ло
зана.
СОФИЯ 31 окт. Висшия сьв%гь на инвалидите днесъ раз
гледа въпроса за обедине1*пе
то на всички сродни органнза
ции Днесь ще и^еме свсето ре
шение.
ТУРСКИТЪ бежанци отъ Тра
кия, които сж настанени въ Мал
ко-Търновска околия, сж помо
лили да се завърнатъ по родните си места
СОФИЯ 31 окт. Конгресистите на радикаките днесъ следъ
обедъ приключиха своите за
седания, като приеха резолю
ция съ която протестиратъ сре
щу събитията на 17 септември,
срещу арестуването на г.артийните водачи и референдуа.
ОСНОВАНО е въ гр. Шуменъ гражданско въздържателно д-во .Обнова“ поредъ пето
отъ основаните такива въ цар
ството от съюза на 3. О. 03. Т.
Броя на членовете му въз
лиза надъ 40 души мжже и
жени.
ДНЕСЪ 1 Ноември е патрон
ния празник на свободния университетъ.
ВЧЕРА въ столичните учи
лища се държаха беседи на
учениците за праздиика а доес
ше има молебенъ въ катедрал
ната църква.
ОТЪ пжтувалата партида
руснаци завръщащи се въ ро
дината си чрезъ градоначал
ника въ Варна сж отправили
благодорностите си къмъ пра
вителството за указаната имъ
гостоприемностъ и добро тре
тиране.
ОТКРИТЪ е въ Варненската
Държавна Болница безплатен ь
курсъ по акушерствоОфЪ 29 т. м. концертите въ
Военйия клубъ за презъ зим
ния сезонъ се откриватъ.

5ореа

София, 31 Октомври 1922 гол
Швейцария
Ню-Йоркъ
Лондонъ .
Парижъ
Италия
Цвриградъ
Ромжния .
Германия .
Прага . .
Виена . .
Буда-Пеща
Холандия .
Югославия.
Белгия . .

БР
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590 — 588
83 - 82 80
92 — 91 80
3 25 3 30
435 _ _
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245 - - 989 - 980 —
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♦Знаете ли

! на Пепеляшката ? Осв^нъф

въ приказките щ има йф

ф вь обущарския магазин
ф
.Царь Борисъ“ .V? 4.

^

♦ ♦♦♦♦ Ю17-1-3 фффф ф

Вь,Вълшебния ловец*
ще намерите винаги първскачествен отлежал ПЕЛИНЪ и
хубави прасни закуски, както
и ловджийски пушки за продань.
1059 -2-3

не съ министрите Пашичъ и Нинчичъ. за да
се споразум*ятъ по източния въпросъ.
СОФИЯ 31 октом Висшия партиенъ съветъ на
занаячиите реши: занаятчийския съозь да излезе
въ всички избори съ отделни листи. Сегашната за
наятчийски организаии се запазватъ. като при
техъ се образувато младежки групи оть безпарти
йни занаятчии, които ше бждатъ ядра го на новата
политическа партия, която образувзтъ занаятчиите.
По реферандума съвета е решилъ да предоставя
на занаятчиите да гласуватъ спорелъ неговите пар
тийни убеждения.
СОФИЯ 31 октом. Устроеното въ неделя съ
брание на македонската емигразия гласува резолюция съ която протестира пр4дъ целия цивилизованъ свять за извършената неправда спрямо Маке
дония- Отхвърля всички международни решения и
и договори, въпреки желанията интересенъ и
правата на Македония.
СфФЦЗ^З] окт- Централния комитегъ на ко
муни?^1ческата партия днесъ изл*зе съ сьобше
нието по въпроса на референдума. Въ него се ка
нятъ комунистит* да гласуватъ на б*ла бюлетина
като не се допрскатъ никакви знаци г.о бюлетина
Пос.т^днитЪ да зъдържатъ имената на арестувани
т* минисури и нишо друго. Въ изложението се каз
ва: Народа ше има и сггЬдъ 19 ноемврий да иска
пръдаването на народенъ сждъ. осв^нь гЬзи. за
които ше се гласува на 19 ноемврий оше и други
причинители на кржво-калната катастрофа За се
га за т*зи се касае, за това пъкъ всички бивши
министри ше искаме дз се съдятъ. Така че. ние не
можемъ за 19 ноември да прибавимъ аърчу бюлетинит* за сжденето на бившигЬ министри но не
ше зачеркнемъ никакво име отъ напечатаните вьр- }
ху тая бюлетина.
БУУКРЕЩЪ, 30 октом. М-ръ пр*дс. на
България г-нъ Ал. Стамболийски ще пристигне въ сжбота. Тоя деиь ще тр*баа да
бжде приетъ отъ Братияну и Дука. Ромжискит* политически кржгове съобщаватъ, че
Стамболийски отива въ Букурещъ за да ур*ди въпроса за бъпгарскит* училища въ Добруджа, отъ друга страна се добаая, чв

Ю06.1

ра (демократъ), освободените земи - Журианц иШ
шистъ). грижите за инзалидите - Девени (фаи^с-И
на войната Генералъ Вионъ.
Новит-е министри веднага бидоха свикан;- I
събрание.

АТИНА 30 октом Венизелосъ см*та. че Ро,;
ния и Югослав. не сж сметнали за необх. Да се наре^Ш
на страната на Гжрция за отстранение: ОПас-'.с-И
отъ получаване егейски излазъ на България и з6~,и
жението и съ турни. Това ше застави Венизего-I
да отиде въ Букурешъ и БЪлграпъ за да успее Я
съ своите лични вржски и накара Ромжния и
славия на едно ново сжтрудничество съ Гърци? И
РИМЪ 30 окт. Програмата на фашисти/
т* е следната: незабавното опростотзорд.
ваие държавното устройство, фииаисоаи
реформи, забраняване на стачкит*. борба
срещу спекулантите и подтикване народа
че тр*бва да работи.
РИМЪ. 30 окт. Около Римъ се струпват
грамадни фашистки части, които чакатъзапов*дь да вл*затъ въ града. Около Мила
но и Римъ сж сьср*дочеии 50 хиляди ф*.
шисти.
РИМЪ. 30 окт. Сл*дъ поемането^иисиятз а
състави новь кабинетъ Мусолини загуовЪаз охулацията на по важнит* стратегически I рункт^ве ча
Югославянската граница съ ц*ль да^ пр*довра*и
едно евентуатно югославянско нападение по м
м*ста.
РИМЬ 30 окт. Д’Ануицио пази резерви
рано поведение. Той залоа*да на сяоигЬ
ардити да чакатъ запов*дьта му.

ПАРИЖ Ь 30 окт. Спор*дъ една телегЯ
рама отъ Рнмъ Мусолчии отправя една про е
кламация къмъ народа. Съобщава че ко-Я
мандваието на армията з влязло въ ржц*Я
т* на фашисткит* военни организации,
.,ппмг->лт_ „
ЦАРИГРАДЪ. 31 окт .Ъзи дни се водиха -ьл-И
ГР •Р^Г0В0РИ 33 сливане |дв*т* правителства Из ■
глежаа- че лнесъ или УТР^ Султана ш; признае “ьгорското правителство.

главната ц*ль на пос*щеиието при Вратияко и Дука е зближението между България и Ромжния, което е нужно на м-ръ
Стамболийски пр*ди свикване на Лозаиската конференция.

ПАРИЖЪ. 30 окт. В-къ .Чикаго Трибунь' се
научава отъ Римъ. че фашистит* изработили по
главнитЪ линии навьншнатаси политика.чЛли
да отхвьрлятъ всички договори съ Югославия, относносно далматическия бр*гъ изменение Взлинг
ПАРИЖЪ ЗОокт. Въ една публична бк- гонския логоворь по начинъ аа се позволи на Атапоискатъ
седа въ театръ .Британия- генералъ Сарай 1 лия яа Увеличи флотата си. Тк шкли дз
като разгледа въпроса за близкия изтокъ тоже отлагане Лозанската конференсгйя. за за "
изтъкна, че най-разумното разр-Ьшеиие е же Италия внимателно да разучи'истинската пг«•бразуването една автономна държава от гРама
западна Тракия, включително и Кавала. ОАТИНА. 30 окт. Ротопаподакисъ и Гунарисьс*
баче, пркдъ видъ на това, че сркща опо- разпитани вече оть анкентната комисия. Ткзм д®
зиция отъ Малкото, съглашение, Генералъ ше бжде разпитань и князъ Андре* _______ ,____
Сарай исказва съжаленията си, че този въпросъ и*ма ди бжде право разр*шеиъ.

Презрение къмьбезбожно експлоататорите!

РИМЪ. 29 окт СтачкаТа по железниците оиде
прекратена тая вечерь. Движението-, възстановено.
Населението продължава да бльде по спокойно, макаръ обградено сь фашисти.
РИМЪ 30 окт. Фашиското правителство
въвъпо строга цензура по печата, обявена
е обща мобилизация на всички годни за
да иосятъ оржжие.

Допу кожодеритЬ!

Бойкоть на думбазитеI

Само при Пюбеиъ Д. Червеновъ, предстевите^ь
на СТАНДАРЛЪ Ойл Компани оф Ню Иоркъ
**
много ПОПРОВАДИЯ, винаги ше намерите с -ниски цени от Червенов А КжрД*иев Варна. ^
ши лаиби Стерлинг
червени, жллти я зелени. Продажба на едр -^
чс-ств<т неограничено Сжшо разполагамъ сь
рикаи-жа газъ чарка ..Камила1* вь каси и т
кин
ЛЪс^ел т“ вь каси и тенекии. “"и^ ркИ.
вь варели по 100 кгр
и Руманска га,ь1(т)Ркф,
-Тигърь" аь каси и тенекии и варели п0 + питр.
Единь опить е досгатъченъ. за да се
, ;\оркь

РИМЪ, 30 окт. Вчера слЪдъ обЪдъ тукъ
станаха гол-Ьми стълкновения между фаши
сти и комунисти. Паднали сж отъ дзЬтЪ
страни много убити и ранени. Много отъ
редакциите иа вЬстници, между които и вЪстницитЬ „Аванти" и „Ипъ Пандо" сж п-,3 ' Гл*"и‘ ''!>*•«'»• ,;а Стандардъ Ойл Кон1*-'”
рушени.
к
за Провадийската ок ^
ПроваДИ*
1041 У-3
Пюбенъ Д. Червеновъ
тигк сж се сблжскали д!же и^"редо!|1Ги ' _Ц®аРиеи«*«и Сждебенъ При«та8*

Загубенъ Портфейлъ
съ пари и документи. Конто
го е намерилъ да го донесе
въ редакцията, като задържи
паригь за себе си.
1046 -2-2
!|> I ■ I ■ I
ИШ11

- Полиция на кракъ! =
^
*
5
■
и
в
^

Мжже! Укротете женит^
си, защото сж рошили да
хвърлятъ бомба въ обущарския магазинъ ,.Царь
Борисъ* М4, или имъ ку
пете обуща огь новия виенски фасонъ!
1016-2-3
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год. в полза на Милчо В. Бояджиев от Варна ПРИ

и -р. О’

^ ‘МЪ. 30 окт. Новия каоинеть бип<? Съставен проти» Микола Васчов от гр. Варна, за 2000 лев
За «япистръ лрЬяседатель и министрь на ь-ъншни- бявявам, че-на 6 Ноември 1922 год. в 9 часа пр- ж,*ци*8
тк и вжтръшни работи Мусалини. колониитк — Варна ма пазаря ще продавам следните имоти на *
Никола Васков, а именно
50О я»Фепериони 1наиионалисть). правосъдието I- 0ви
1) един тезгях за 300 лв.. 2) три маси големи
и уРо
лио (фашистъ). финансиитк
Д Стефани (фашист)
3) две маси по-малки за 200 лв„ 4) пет стола дЖ т0ебява,о;
Съкровището
Пангора (пополисть). Марината —’ требявани 100 лв., 5) чегири стола .Виенски“ упо Р ^ева и
120 лева. 6) Едни везни с 2 кгр. разни драмове
Аимиралъ Акма Де Риволъ. просветата
Женти
ли (независимь) обшитЪ зграпи Габриели Карноси 7) две печки за 200 лева.
Наддаването ще почне от оценките и
(демократъ). Индустрията и търговията
Теофилъ могатъ да се явят в гореопределеното место, в
Росида обшеств грижи - Кавнцони (популистъ), ден и час да наддавагь.
земледелието - Де Капитани, (либералъ) огь д^сгр. Варна, 27 Октомврий 1922 год.
ИВАН0^
нииата), пошитъ и телеграфит*
Колона Дечеза- 1055—1 — 1
II Сждебен Пристав : Д. X.

—

Год. IV.

Варна, 3 Ноември 1922 год.

поща
ВЯРНбНСКЯ

Рмиша тшфш * 229 ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦЯОНЕНЪ ВЪСТНИКЪ рши« кин» * 229.
____

ЖЕНТЬ : за една година 300 лава,
РБОНЛВ
, 1а мЬсеца 80 лева.
за 6 мЬс ецо 150

ОБЯВЛЕНИЯ по 1 50 ле квадратен*, с. и
приставки по 1 левъ на дума

ВЪ ФРАНЦИЯ

Д-ръ ]". 7анчевъ
МилНа Стоянова
хирургъ - зжболЪкаръ
съобщава на почитаемата си клиентела, че премести каби
нята си на ул. „Владиславъ“ К« I до окржжния сждъ и приема огь 8—12 часа пр. обедъ.
1037 4 -5

^ТЪРГОВЦИ ШДУСТРШЦН!^
Важно за всички ви!

-------

ГАЗЪ бЬпа двойно рафинирана, доброкачествена
въ наливно състояние.
ГАЗЪ бЪла двойно рафинирана най-доброкачествена въ каси.
0-720.
ЛЕКЪ БЕНЗИНЬ съ относително тегло .
0 750.
ТЕЖЪКЪ бензинъ съ относително тегло .
ГЪСТО МИНЕРАЛНО масло Индустриалъ
НАЙ-ГЪСТО МИНЕРАЛНО масло .Идеалъ“
НАЙ-ГЪСТО цилиндрово масло.
КАТРАНЪ «ПЪКУРА* ромжнеки минераленъ
(3 СОЛЬ ромжн. „Сланишка“ — най-доброкачествена.
МУШАМБИ покривни, най доброкачествени и сьвършечно непропускаеми 8/5 и 9/5 кв. м. и Първа
модерна българска ново инсталирана електрщче
ска мелница за бяла мляна соль.
Продажба само на ЕДРО.
1062-1-1
Русе.
При ХР. ВЛАЕВЪ & И. ВЕШКОВЪ

:
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пристигнаха вжлнеии платове специално
за мжжки зимни палта. Черни сукна и ластикотини Вжлнени лутрове. Велурпелен.
Шевиоти, Габаряини, Шержове, цветни пасатени специално за юрмучни и _\фйнени
в
ГЙН1 тгйушами (1_1по1еит) за поегилание
поповете.
Цени износни и определени.
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Професионално училище „Напредъкъ“
на Л. Антонова въ гр. Варна.
1077-1 2

Управлението на училището съобщава, че записванията
на ученички още продължава. Обучението на новозаписа
ннт-Ь ученички ще става по нова програма, изработена отъ
Министерството на народното просвЬщемие. ОсвЪнъ теория
и практика по шевъ на горни дамски др-Ьхи, въ IV класъ
ще се изучаватъ оше бълг. език. сметководство материалознание и хармония хшиена. рисувание и др., за което сж
ангажирани специални учители.
Съобщава се сжщо на варненските г-жи и г ци. че ври
шестмесеченъ курсъ по горенъ дамс«Готд2.ъ°въ който за к*со време ше се усвои теорията
и практиката на шева.
Въ ателието на училището се изработвать на най-износни цЬни горни дамски дамски дрЬхи. Ателие, о разпол
и съ ограничень брой зимни дамеги и мжжки палта,
>
месена вълнкнъ плагъ, които разпродава на наи-изиосна
№ б&
Ц"Ьна.
Училището се намираа на уп- „Миладиноаска
Огь Управлениетоср-Ьщу църквата „Сз. Петка“.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ффЧф ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

X

Бръснарница „БАЛЧИК“ ♦

^ вжзобновява Н. Маиасиев на ул. Драгоман 22. ^

ж

:

X

Бржсмене

.

.

.

. л ■

■

*Г'

| Търся до кум ШУБА Иладежъ. :°г~г~г
2 пжтнншка, дълга.' '■ --геИТурз и « познава
Справка редакц.

Подъ ноемъ

5 лв'

10 лв.
Стрижене и брженене
Работа образцова и по вкуса 1-ц най-взискателните клиенти.

♦
♦
ф
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ КГО-1-3 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Печатница „Светлина" — Варна, ул- Солунска.

съ тър

1066 -3-3 Г0В5"**Г*1Я1се ТЪрси
на фирма. Оферти под -С 1000“
се дава удо до Вар-1- Гюша
Дискреци*
беиъ дюкян 1064 3-3
осигурена.

на уп, Шейновска № 3.
Справка въ сжши* лонъ.
1054-2 -2

■
Въ магазина „ Цлрь Бо- ■
в ри..ъ* № 4 шг »,а- ЬритЪ ^
— всЬкакви видове обущар- —
Печатница .Светлина* " ски артикули, като гуми. печата освенъ обнкн. работи. - ГУ*«НИ подметки връзки, •
но и еврейски и музикални но-катарами, бои и др.
1013-3 3
■
ти. спец.отд. за!кауч. печати.
,074—3\-Ь
Печатница .Светлина". Варна.

(Телефонни и телеграфни съобщения).

се премести и отвори новъ медицински каоинетъ
на улица .Балканска“ Кг 6, Варна - срещу цър
квата .Се. Петка*.
1022—6 6

____
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ПОЛОЖЕНИЕТО

Садшьп г тмт, адма г дгад Кдг.гСЪ 20 ГОДИШЙА ПРАКТИКА

IБрой 1007.

ЦЬНД 1 ЛЕВЬ

СОФИЯ 2 немари. ЗемледЪлската пар
ламентарна група избра народните пред
ставители Георги Маркоаъ, мин. Даскалоаъ
и Юр. Вълковъ да произаедатъ аииета по
Н^йфоколскитЪ събития, като отидатъ иа
самото место. Заедно съ гкхъ ще замине
и едииъ министръ. Министерския сьвЪтъ не
е спрелъ още върху това — кой миикстрм
ще отиде. Вероятно министръ Даскаловъ.
СОФИЯ 2 иоемвр. Този сутримь наемателите се явиха прЪдъ председателя иа
Нар. събрание за да поднесатъ резолюци
ята съ исканията, вземана въ последното
събрание въ неделя.
Председателя иа камарата заяви, не
иормировката на жилищата требва да остаиатъ и се противопоставя за нормиране въ
бждаще иа магазините. Диесъ депутация
отъ наематели ще се яви при мин. Даска
ловъ. На Димитровъ-деиъ наемателите ус
ет рой в а тъ големо събрание въ София.
СОФИЯ 2 иември. М-ръ Стамболийски
въиъ отъ въпросите за Тракия и отноше
нията между Ромжния и България, както и
по черковния и учителски въпросъ въ До
бруджа ще повдигне въпроса за имотите
иа българите въ Ромжния, който стой откритъ.
СОФИЯ, 2 ноември Министръ Стамболийски и
Ст Радев ь заминаватъ днесь слЪдъ обЪдъ за Букурешъ Оше въ ежбота ше се състои срещата меж
ду Братияно и Стамболийски. Г-нъ Радевъ ще се
срешне съ некои виани земледелаи. доколкото то
ва му бжде възможно
СОФИЯ. 2 ноемв. Въ вторникъ сж били откара
ни на държавни камиони въ централните партийни
клубове бюлетини за гласуването. Изпратени сж.
спорМяъ поисквонията 1 милионъ бели бюлетини
съ всички имена и по 4—500 хиляпи на ония. кои
то сж поискали черни бюлетини. Блоковите партии
сж поискали и по 1 милионъ бели бюлетини, които имъ сж палени.
СОФИЯ 2 ноем. Тази сутринь Народно
то събрание преустанови заседанията си до
23 т. м. Въ последното заседание се прие
на трето четене закона за бежанците съ
поправка, споредъ която ще се отпускатъ
до 50 хиляди лева нредитъ на инвалидите
за строежъ.
Народните предстазитепи отъ блока от
правиха протестъ въ камарата, съ който
ззявяватъ, че правителството организира
пречки още отъ сега на агитаторите по ре
ферендума. Въ противовеси се сочат слухо
вете, споредъ които видни блокози водачи
щели да бждатъ арестувани, изтъквайки,
че имало дружбашки решения да се формиратъ ядра, които биха осуетили блоко
вите събрания и пр.
Прие се по принципи за построяване
фабрика на телефонни и телеграфни апа
рати, следи което заседанието се вдигна.
ЦАРИГРАДЪ 1 ноем. Ангорската делегация за Лозана ще замине иа в т. м. Тя
ще се представлява огъ Изметъ Паша. Ан
горското правителство вече прави много
големи приготовления по заминаването на
делегацията. Въ нея ще участвуватъ 36

души.
ЦАРИГРАДЪ. 1 ноемв. При епно интервю на
чужпигЬ кореспонденти Кемалъ паша заявилъ, че
въ Лозана Турция ще прояви ос.-кнъ пълното уни-

ХРОНИКА
Свободна борса.
Германия 370. Париж ъ 1042
Лондонъ 665. Ню-Йоркъ 149.
Цариградъ 82. Првга 483.
Д-ЪЛОТО ПО УБИЙСТВОТО
НА Д-ЬДО МИНЧО. Както си
спомнят нашигЪ читатели. прЪз
м. Януари се извърши еъ гра
да ни едно ужасно убийство :
въ кръчмата на Лимо Бъчваровъ бЪше убитъ стария вак
саджия Минчо Добревъ, съ цЪл
да бжде обранъ. И слЬдъ то
ва за да се заличат ь слЪдитЪ
на прЪсТжплението бЬше хвърл$нъ въ една бъчва край па
мучната фабрика.
ДЪлото на обвиняемигк по
това убитство : Стовнъ Радевъ
Камбуровъ. Димитръ Станевъ
и Мило Стояновь се разгледа
на 30 м. м. огъ Вар..ен- Окр.
Сждъ
При множество слушатели,
около 30 души сАидЪтелм и
съставъ : Подпр. Маждраковъ.
членове Г Шивачевь. ст. к.
Юрданъ БЪлчевъ. Зам- Проку
рора К. Немовъ и п. Сакр. Кулековъ. сждътъ откри засЬданието си. Отъ показанията на
свидЪтелигЪ се установи слЪднотоНа 27 януари т. г. кржчмаря
Димо Бжчваровъ заедно съ
Стоянъ Камбуровъ сж прима
лели въ една отъ стаитЬ на
кржчмата ваксаджията Минчо
Добревъ съ цЪль да обератъ
20 хиляди лева. които той носялъ въ себе си. СлЪдъ като
пили. къмъ полуношь. кръво
жадните и алчни за пари Бъчваровъ и Камбурочъ започватъ
да го душагъ съ вжже, но ка
то видЪли. че това е неудоб
но
доумъртвили го съ брад
ва. СлЬдъ това тЬ ю обрали
и като поставили трупъгъ му
въ една бъчва- изхвърлягь го
край памучната фабрика, кждЬто беше и откритъ, Д. Б>чваровь подъ страхъ да не го
заловятъ. избегва неизвестно
кжде. а е заловенъ Стоянъ Кам
буровъ съ Д. Станевъ и Митю
Стояновъ. които сжшо се обвинявагъ като съучастници въ
убийствотоСледь разпита на свидете
лите и защитителната речь на
защитника, прокуроръгъ пле
дира по делото, като изгькна
въ обвинителната си речь виновностьта на подсжчимигЬ и
поиска най-строгото нмъ нака
зание- Едва кгчъ И часа вечерьта сжда прекрати засЬда
нието и на другия день въ 4
часа се пр.'изнесе прчсждата.
О.ж-кда се за грабежъ, придружеиъ съ умишленно убий
ство подсждимия Стоянъ Радезъ Камбуровъ на смъртъ
чрезъ обесвание. а останалите
двама оправдава по липса на
доказателства. Присждата под
лежи на касационно обжалвание.

*

ВАРНЕН. Окр. Сждъ отъ 2
тото е започналъ разглежданието на углавни д-Ьла съ сждебни заседатели. На сжщата
дата се разглежда д-Ьлото иа
апаша Майсторовъ.
НА БУРГАСКОТО пристани
ще е пристигнал», малки* воененъ параходъ -„Газелъ“' дошълъ специално да |овете ед-

* ч'

.

<*

Ьр- 1007.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Сгр. 2. |

■

иа група огь 32 души *аке
доици, избрали отъ гръцката
армия, желаещи да се завърнагъ въ България. Този жесть
на турцигЬ е напрааилъ силно
впечатление всрЪдъ емигрант
ските среди и по тоя случай
офицерите огь парахода били
поканени на чай отъ македон
ците-имигранти живущи въ

шожение на копитулаиионниа режим» ше поиска ] сркщу Д-р» Виртъ и социалисти. лидера
връщан^о на вси^и земи. които се включват» въ | Лйопе. Арестувани еж «ного лица заподо.
националната граница на Турци, Поел* прибавил»: ,р*ш
« «ХД- •
Кеналь Паша. че за Янгора Царигралското пра» ,
което
телство не сжшествува.
Ратеиау.
ЦАРИГРАДЪ 1 ноем. В» уводна статии
БЪЛ! РАДЪ 1 ноем. Тукъ, компетентните кр*.
тая сутрин» в-къ Икдамъ пише: Стамбопийгоае известяватъ. че вследствие получените съос

Юбилеенъ бенефнсъ.
едмнъ неискреиъ автоиомистъ. Той е врагъ

обш :°кметове*и*гьрГовски^по

-а еднаа3п^поХва^Г^томо^^и! деу*

нияИНа ^ен^Т^лниаГ^С^^'^Загр^еГ

г^ ^ржТ:

е заповядано яа засинвть контролирали,

и
Ги™'?™
Н—Г;”г^З^.Р»и4

\

5ЕЕ:

Три комитета: обшограж-

^

3

“ЛГРАДЬ 310К. С^аа^ ч^ии,

скигЬ дипломати

™

въ странство па обърнатъ вни

Положението вь гРала и аЬг,

ковъ- -юбилеенъ бенефнсъ на
съгражданина ни г. ПРЕСЛАВ
ПРЕСЛАВСКИ, по случаи 25
дЪйност^по прааосмшвт^Сде'
нзкъ) и—по театралното дело

Италия е спокойно. Инциденти*, които стана. вь'
жния ие
доброаолио опразването.
Римъ между комунисти и фашисти не се пов*ори
т
г
г
ха Правителството взе строги м^рки за това Аре
РИМЪ, 1 ноемв. Вчера се получи съобшение стуванитЪ всички бивши министри, отъ кабин*-;че италиянския посланникъ въ Парижъ графъ Сфор факта сл освободени. Фашистите заминават ^ обиа си подалъ оставката
ратно по своите градове. На всЬкжде владее СПО-

(“В^ц^‘«Т^“ит«ко
юбиляра-беиефнстангь има единъ голямъ активъ съ дейиостьта си, както по правос*?^е0коетарьна|Г^1ш2^Мир*
Сждъ. така и — по театра. въ
който той е заработилъ едноврЬменно съ артистите: Ст.
Бжчваровъ. пок. Кирчевъ, Коо. Стояногъ. Ф. Фрареаъ. Пегьр» Стойчев» И яр. И продължава да работи и днесъ и
заслуженият му бенефис следва да бжде подкрепенъ отъ

БВЛГРЯДЪ. 1 ноемв. Според» с*Ь*нията на койствие.
в-къ „Правда“ по поводъ решението на демократиПАРИЖЪ, 1 Ноемзрии. Сжюзмото праческия клубъ, правителството ла си додаде остав- вителство вржчи вчера До бжлгарското праката министрь Пашичъ е заявилъ въ Министерския аителство въ София едиа йота, въ която
съвЪтъ своето мнение. Той мисли, че е необходимо го ЖОли да определи точно своите искания
престъпването веднага къмъ изработване и прокар- относно излаза иа Егвя.
пане законъ за военно обезшетение, за чиновниЛОНДОНЪ, 1 ноемв. Тукъ политическицит%. инвалидите, данъците и бюджета- Вънъ отъ
това Пашичъ е заявилъ. че външното положение
врагове заявяаатъ, че въ Лозаиската
ата е отъ такова естество, че по никой на- конференция ЩС бжде изслушано с» винр
,„»квя
отват| «инистеоскз кзиза манме българското искаме относно излаза
чинъ не тръова да се отв-ря министерска криза. !
.
Може да стане промяна на единъ, иди другь ми- на
е ’
нистръ.

всичките ни съграждани.
Огь наша страна ний поздравляваие комитетите, които
сж взимали инициативата за
юбилейния бенефнсъ и сь то
ва отдавагь заслужената почит
и уважение на единъ нашъ
труженикъ, ползотворната дейность на когото не може да
мине така незабелязано.
ВАРНЕН. Зем леделека Друж
ба е избрала за членове иа
Тричленната Комисия г. г. Г.
Ангеловъ, Яни Андреевъ и Ив.

Жековъ.
ПОРАДИ празднуванието на
на вчерашния день занятията
въ музикалното училище ще
започнатъ отъ 2 того.
ФИНАНСОВОТО Министер
ство е ликвидирало съ препи
ската по д-Ьлато на Хаимъ Сабетай и Нафтали Бенсусамъ.
които бЪха заловени въ кон
трабандираме на 40 кгр- злато.
На откривателите на контра
бандата М. Тенев"б. митнически
чиновникъ въ Русе се отпущат
240 хиляди лева. г»о днешенъ
курсъ ; на бие. управитель на
митницата Гиневъ — 240 хил.
лева: на 2 стражари свидете
ли по 26 хил. лева и на мит
ническите чиновници 200 хил.
лева. като златото е конфиску
вано въ полза на държавното
съкровище
БЮРОТО на младеж, група
при Нацисналъ - Либералната
партия поканва всички члено
ве ъа общо събрание в клуба
нв партията довечера, 8 часа.
Дневенъ редъ : организациони
и разни отъ важенъ характер
и рефератъ отъ Никола Венедиковъ.
СОФИЯ 2 ноем. Снощи по
чина въ Ст.-Загора внезапно
митрополип. Методий Кусрдич.
Погребението му ще -се извтЦ^
рши отъ Търов митрополотъ.'

^е.0а«::Т:ил. «а ^сГрабГя, ЙГро-

ВАРНА, зад гарата.
БЪЛГРАДЪ. 1 ноемв. Вестниците се занима- Известяваме на г. г. домостроители. предприемачи
ватъ напоследъкъ съ предстояшето посешение на и майстори, че ни пристигна новъ шлепъ огь Гам-ръ Стамболийски въ Югославия. В-къ Политика лацъ сь най-разнообразенъ строителенъ мд^сриалз
изтъква, че за да се създадатъ взаимни отношения
Приемаме приготвяне на цели конструкции
между Югославия и България е нужно да не се иска 1068-2-3 - бичене и разрезваие безплатно.
изменение на Ниойския договоръ, както и създа
ване коректни отношения между Югославия и Бъл
гария. Комитските акции и нападения иматъ свои
те източници въ българска територия. Съ техъ
требва да се скъса завинаги В-къ „Търговски Гласникъ“ пише: основа на споразумение може да
№ 78.
да бжде при взаимни признания на повелителна,
гр. Варна. 23 Октомврий 1922 год.
историческа, стопанска и икономическа нужда за
В допълнение на обявлението под
74 от Ю
свободния излазъ на Бело море. за насъ по доли публикувано в джржавен вестник брой 164 от 21 того
ната на Вардара, а за българите по долината на вява се на интересующите. че на 20 Ноемврмй т. г. в 9 часа
Марица. Така най после ше се реши македонския пред обед в канцеларията на Варненското Окржжно
въпросъ, който единствено седи на пжтя на взаим сово Управление ще се произведе тжрг с явна конкурент*
за продажбата на следните дружествени имоти
ното помирение между България и Югославия.
Сандовг

Дружество „Милосърдие“ - Варна.

05ЯВ/1ЕНИЕ.

г

1) Праздно място от 45 кв. м. в II участ*«- ул-

лк_а,1

ПАРИЖЪ 1 ноем. Тукашния лечатъ дър ' на което се предава парцели и образува отделен орегулмр»’
жи резевираио поведение, относно новия парцел от 250 кв. м. на ул Караджа кжм приморската тг
дина.
Италиянски кабииетъ. Вестниците гледатъ
2). Едно лове в местноста «Св. Константин
\КУР°Р
песимистично твърде много на Римъ, отно част) 14.934 декара.
сно денонсирането на Репалския договоръ
3). Едно лозе от 2.600 декара в сжшзта местност.
Наддаването ще става на квадратен метрмежду Югославия и Италия. Те сметатъ, че
1 ла. за о
Пжрвсначалната цена 100 лв. за местото и
Мусолини ще маже да избегне подмолите,
зята на кв. м.
които биха причинили сериозни политичес
всяко пряс*:’*;
Тжржните книжа може да се видятъ
което се помела
ки усложнения.
но време в канцеларията на дружеството.
ПАРИЖЪ. 31 окт. В-;<ъ „Чикаго Трибунъ“ сьобшава, че въ програмата си фашистите по външната политика ше съдЪйствувать между другото Италия да получи най-голЪмия д%ль отъ германски
гЬ репарации, да получи Доаеканеза. отлагане не
Лозвнската конференция и отм-Ьнение Ваашингтон
ския актъ за разоржжаването. като Италия увеличи
своята военна флота.

БЪЛГРАДЪ, 1 ноемв. Тукъ Италиянския
Шаржз д’ Аферъ уаЪри Югославянското
равителство, на което съобщи, че новия
РАЗГРАДЪ. На 26 вечерьтя'
талияиски кабииетъ не питае никанви зли
отъ кжщата на лесничей Ди-, помисли къмъ Югославия.

мовъ експлодира една бом
поставена отъ неизвестни лж
Бомбата е разрушила
(ната
стена и цепата покжщИина.
За щастие, семейството на
лесничея отежтетвувало1.
ВЪ Среда, въпреки нареж
дането да се празднува, държав. сждъ заседава. Съ опре
деление. взето въ заседанието
постановиха, че съгласно зако
на на страната, праздниците
се определятъ съ законъ. На
стоящия праздникъ не фигури
ра въ закона, за това ще има
заседание.

Химн Днрмушев«АЛервенов

РИМЪ, 1 ноемв. Мусолини запоаеда де
мобилизацията на своите фашистки отряди.
Положението е нормално.

БЪЛГРАДЪ.
1 ноемв
Югославянското прави
_
телство съобщило на българския Шарже до аферъ,
че е готово да приеме министръ Стамболийски Да
тата за свиждането не е опр4дЪпена.

БЕРЛИНЪ 1 ноем. Въ райхетага Виртъ
прочете няколко заплашителни писма до
иего отъ другитЪ членове отъ кабинета.
Райхетага е сезирайъ по тоя поводъ съ
предложение: създаване лична охрана на
членовете на кабинета. На вейчки минист
ри прибавя по единъ щабасъполицай и агеитъ. Полицията откри големо съзаклятие

■а » II уч.. ул. Богданова .V, 32. Ра?ноСчнта м нубли.аи
снабдяването с крепостен акт са за сметка на купумч1069-1 3.
От Дружеств.**

Гарнизонно Хлебопенение - 8аРЩ.*'

05Я9/1ЕНИЕ № 199.
гр. Варна. 26 Октомврий

1922 година
Б

Комисията по гарнизонното хяЬбопечение
;0 по*
Варна, оябвява на интересуюшите се, че на
емвРи 1922 год. от 10 11 часа пр- пладне въ т 1ле ^
ната зала на барн. Окр- Финан. Управление доста?
произведе тжрг по доброволно сжгласие за
на гзрката на 100,000 кгр. брашно за нуждите
низонната фурна в гр. Варна.
ОЯ01Ю
Приблизителна стойност на доставката
700,000 лева.
Залог за вземане участие в тжрга 5“. от пр*
близителната стойност.
&
Поемните условия и описанието могат па фмвидят всеки приежтевен ден вжв Варнен.
нансово Управление и гарнизонната фурна >- ■ Македонска“ № 170
^
Обгербването на книжата и публикацията
настояшето сж за сметка на доставчика.
1073—1-1
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Год. IV.

I. 4 Иоеири 1922 год.

шща
ВДОН6МСК2Я

рщ.ш «*.>»»»• ЕЖЕДОЕН1 НМЛЩтШЪ 9ЬСТКИНЪ<мк>. *ш
‘ рьоняжн: I.: м*
V.за 6 мЬсеиа ‘50
« •»

в**;
=«кек*»
96 км.
■

МОТЯСНИЯ
-7»

по 1 50 да кмфмень (. щ

армстваки по I и л«а ^у»«.

по случа?* именни* си день
кЬча да приета посещения

I

листолъ
е единственното най-ефгино л май сигурно ле
карство противи страшната оолесть МЕТИЛЬ
по оваете. козите и едрие рогагь добитъкъ

СКОТОВЪДЦИ!
съ малко пари ще спасите добитъка си.
Сега е най добрия сезонъ за лекуването!
Побързайте и см набавете ЛИСТОЛЬ !
Депозитори: Дрог<

Д. ПАПО. Варна.

Искате ли па имате красиви стаи от най-нодерната
сега декорациа Отнесете се по пристигналия от
София Бояджия - Декоратор. Намира сс при
всеко време вдв фотография „Венера“ на улица
1070 1 1.
.Преславска* да Градоначалството

Впишем I Биг. Тжрговска Венко
тд 2штч 2 - --1д-д 2А?2д. ух Царжге»д:к» 2\

осмозаил от
ВАЛСА СОММЕЯС1А1.Е I Т А Ь I АГ1А

Ймш тч* пд 4К-Ш.ХК — Ниша пи *тм. 1/5.900000
Цежт?дд 4 И Л А И О.
Криюь:
ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОнЪ. НК>ИОРКЪ.
ЙО л-зсеок в арвшхлтл. градове на П.а-гмя.

1гт* у^пдмя. ккш« зтъ каса С«м*гоа!с ПИга&з

.

в АвЛ;>« .Дравотюн. Белгия. Ьра»илия. Колучбия.
Ткрг. Рокжшг. чоресю«тдеяти въ всички длржави.

Имжршаа всички банкови операции
па изиссии услозия. като :
и диизитвро е «а гццвши и други гжрго документи
■ издавен* «а чекове сре »у българи* и чужбина
и теаегра »и-ч«ски дрегоди

9.6-1
И
Вяоемс тс КРЕДИТ ОРНИ СМсТКИ по с- орвзуиеиие
Птогеве ж» СГКСТОвпИ Кн*1Жг.И сбоо годи ..иа и «а.
оожим служба »ж*-е**’к кредити, вараитни и ар
Заеми а -------■ увьи мя>та
Всмчки издадени чекове срешу Италия
.Мзфчудври*
сж платими без предизвестие

8

:
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Г

_

Ц СНОСЕНЪ ЖИВОТЪ!
=
г-.
1=

«а
са.

Въ мгииъ ВКОЛЕТЪ »Жа ск^потня

"
“
и
“
*
ос
*
го
ж
“
сх:

Вколетъ съобшзва. че за зимния сезонъ
разполага съ: здрави и ефтени антлийски
бархети; разноцветни вжлнени пла
тове; пжраокатественни ВЕПУРЪ
ДЕЛЕНЪ; всички вилове цветни сатени по
за юргани и полдлати; трайни хасета
всички широчини; модерни кадифета;
ГО
Д|ГЗ*жи за кобили и пердета.
Комплекти свадбени принадлежности и
хиляди асЪаъзможми артикули.
го
На постотнигЬ си клиенти Виолегь прави
1052-3-3
5*. каса-ш конто

1

<=

**>

5

I

РЕКЛАМИуТ)Е дадени въ Варнеи. ПОЩА
Л
постнгатъ цйльта си.

Б+о* 1008.

: сдлцд ОТ ДОПАТИ,

Т ::^ъ*а;>*зна и чиста от всАклк
фна П«*пея*ш«.ата 7 ОсвАмъ X •* прйй^си. на 'едро и дребно
Хаь .".ркижзмитЪ ги ииа и ▼ при оаоишрмица ,ДитОШ1‘'
ф аь об)уипркиа
ф

магазимъ

. Улрь Вериги* .4» 4.

\

♦ ♦♦♦♦'017 1

Въ.6ълшебния ловеи4
ще намерите винаги първсъа

срЪщу обшммсккя тевтръ и сиремароия мгапРк .Чг 14 на
Бал «гПамрк а само на <*дро
м споразумения аь джсшарскиа с«ади на В Атамвсови
з^въ пожарната команда

Ц167--2*
Аачптца .Саатямма'

че*, т вей . отл!.жал ПЕЛИНЪ и печата сквеми обикн. работи
хубави прасни закуски, каито но и еврейски и музикални но
и лоад-миискм пушки за про
ти. слей. ота- за *-ау ч. печати
даиь.
Ю59-.-3-3
074 а ь

(Телефонни и телеграфни съобщени*).
СОФИЯ 3 иоем. Висшият съвЪтъ на ваиаятчийския съюзъ рЪши. щото аъ пред
стоящия референдуми, занаятчиите да гласуватъ съ мамвито бюлетини исиатъ, иато
се прелоржчаа гласуване и съ лозунги.

СОФИЯ 3 иоем. Въпреии очакванията•
м. Стамболийски е заминали още омая вечери за Букурещъ, придружени оти г-ца
Станчева. Сжщо за там замина и Симеоиъ
Радеви. М-ръ Стамболийски били пристиг
нали днесъ ви Букурещъ, гдето ще се ба
ви вва дни. Отъ тамъ ще се върне обратно
въ София, за да приежтетвува иа младеж
кия земледелски съюзи, който се свиква
иа Димитръвдеиь. М-ръ Стамболийски ще
държи програмната речь, едва сл*дъ кое
то ще замине за БЪлградъ.

Аночня 2-мКаяят. 12,000 000 • освеи резер капитал.

Из

\ ♦Знвете л*

СОФИЯ 3 Усилена е започната агитацията за
общинските избори ос обемно отъ блока и комунисти
ДвБге партии еж издали много афиши, светли и
илостровани с агитационна цЪль. Федерацията на
анархистите сжшо е излезла с афиши, съ които
канятъ гражданството да бойкотира избора. Блокьтъ е излезал ь сь афиши изооразявашь папагал ь.
които представлява днешната управия на софийска
та обт на. канлидатнигЬ листи сж подредени и е
започната усилена устна агитация.

Г-да Юрнеш Домостроителн

Зад:х

I ♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦

СОФИЯ 3 иоем. Бюлетините за рефе
рендума см раздадени каито следна: земеделцмте
1,700,000 бели; Комунистите
1,600.000. Демократите 1,500,000
черни
и 1,000,000 бели. Народниците и програ
систите по 1.000,000 бели и черни. Ради
калите по половииъ милиони бели и черни.
Нацмоиалъ-либералите 800,000 бели. Широните по 250,000 бели и черни.

Лекуването трае само два -ки и дави -00 •
положителни и бляскави резултати
Лекар
ството е въ капсули и много лесно се дава
ма добитъка При лекуването нЪ.ча никога
смъртни случаи
• 1076-1-16

'V
чй

ПОЛОЖЕНИЕТО

Димитръ Костакевъ
1061 —1-3

ЦЪНД

СОФИЯ 3 иоем. На външни лица въ по
следно време ие се иозволява никакво свиж
дане съ арестуваните министри. Отказано е
и иа подпредседателя иа академията иа на
уките и иа неговия ковчежиикъ да видятъ
своя секретарь Ивани Пееви — Плачкоаи
по работата на самата академия. Отъ 1 т. м.
се позволи иа близките иа арестуваните да
посещаватъ тия последните само въ че
твъртини.
СОФИЯ 3 иоем. Аииетиата комисия по
дейностьта иа Малиновия кабинети е започ
нала своята дейность, като е започнала съ
връзката ма тоя кабинети си главната квартира презъ време ма войната. Комисията се
слрела да установи донасяно ли е иа съотнетните фактори и министерския съвети,
както и на главната квартира за сьдържаииети на войнишката кореспонденция, която е
била задържана отъ цемзуриите комисии и
какво сж направили отъ своя страна тия
фактори, за да премахнати вмиовностьта,
отъ която сж страдали фронта и тила, които сж се държали тъй зле.
РИМЪ. 2 ноември. Тукъ постоянно пристигатъ
представители на фашиститЪ оть северна и южна
Италия Зъ цялата страна ставатъ грандиозни мани
фестации за новото правителство. ПривжршенигЬ
на поСйЪднитЪ наброяватъ 1 милионъ Всички ко
мунистически обшински съв-Ьтъ си подали оставкитЪ.
БУКУРЕЩЪ. 2 номв. ФашистигЬ стъ Фиуме сж
нападнали пристанището Ушокъ. което се държи
отъ ЮгославянскигЬ войски. Между двЪгЪ страни
сж се завжрзали формални бойове. Паднали сж
много убити. Това изЪЪстие не се потвжрлява до
сега официално.

/

ХРОНИКА
Свободна борса.
Берлнхъ 2 Ъ\ Ц#ри1 радъ 70 50.
Пврмкъ 1)Й, Лондонъ
Италия 6X2. Прага 470

65*.

ОГЪ п>и4дЪлммиъ ии поч
на трудовата седяииа м сту
деититЬ отъ Вариен гърссикяа
академия
МОЛИТВЕНАТА седмица. но
•то ще поч>»е зя жички мла
дежки християнски д-м аъ цб
иия свЬгъ ше почне отъ 11
18 иоем ПрЪзъ сжшото арЪме
що сжгтои и за Мя Хр. Д во
•ъ града ни
УДОБРЪНЪ е отъ миниетер
ството на -търговията измене
ния грявилни^ъ за такситй въ
Варнеи пристанище
ОЧАКВА ГЬ се тия дим да
г ристмгиатъ нови рус-и 6Ъ
танци отъ Царю реди
ВОДОСВЕТА иа Мутмкалното у Щ* се извърши на 24 Участвуваха всиччи църковни
хорове, подъ дириг ив г Ал
Кржстевъ
СлЗдъ водосвета
(«шия въ * а чест диригент ме
учи.шщето произнесе речъ. въ*
кочто изтъкна нуждата отъ иу
зик образованиа не младото
понолеиие
Описа идеята за
откриване Ооф муз. у ще. днес
академи*
С'!Омена. че бммримътъ не е лишеиъ отъ муз
дарби."нХши 1ювече--идши вр
Iисти като Морфоаа а Прага.
А Тодоровъ
въ Пармжъ. ПИаичеаъ въ Испания, Н. Сииеомовъ
Чю-Йоркъ, Сашо По
пов ъ
София ^азма- ят ъ славе
те на своята ролима. като първсстеп артисти Благодари на
всички, които сж помогнали за
откриваме ма училището Про^
чете телеграмата нц. к ръ Омарчевски.
Г-иу

л ре и у зик. у ще
Ва

Благодаря най-сърдечно за
ямата ви и тая на уч съв!т.
Обаче, поради държавни ра
боти не мога да присжгствувамъ при откриването и> От
все сърдие желая училището
да се развива и допринесе своя .
дБлъ въ културното развитие
на народа ни. М-ръ Омачевски.
Д-ВО . ТРАКИЯ" въ

неделя

5 того. 10 часа прЪди пладн*.
свиква общо извънредно съ
брание въ .Хала Съединение*
съ много аатсиъ дневен редъ.
ВЪ НЕДЪЛЯ 5 то^о сл^дъ
са. Литургия въ нсичаитЪ цър
кви в града ни ще $е услужи
панихида за упокояввм душа
та на известния многс заслужилъ Старо Загорски Мнтрополитъ Методий Кусеаичъ
По
канвагь се всички христиани
българи.
ВЧЕРА

въ 10 ч

45 и. сутр.

между гаритА Телишъ и Гор.Джбникъ е дерайлирали влаиътъ N8 32. идящъ отъ ВарнаНА 29 и. м. 8' , ч. вечерьта
Агкшси
въ колбасниъата на
Флегелъ. находяща се е* ул.Раковска" е извършени сяЬдиия обири. Когато. Флегели си
двамата си работници работели
ви кухнята. 5га вратата на кух
нята се явява едно лице с

ре

волвери ви ржка и като насоч-

I

г

, .ВАРНЕНСКА поща-

вП» *.

Вр- 1008.

ДЪ 2 моем. Сл-Кдъ конгреса въ
* е нвстжпнло разцепление
.Страшний*
запоря и ей-сега ше дойде тукаИ ЙЯ.тоаа.-*р*Ье друго пнджкяиа, който е
пргкдъ самата кужиа и обира

а трето лмие било заб^д-кзаио
дд наблюдава прЯзъ пжтима
ирряаррав аъ кутията. Огкдъ
иамйрядъ за уи4стмо

да се

иата. но котето едиие отъ
ботииии^ го проследява,
се повръща въ дюкяна и като
взема 2—3 кгр, садаии и шун
ка» казва на работника: -Азъ
скоро ше се върна да ги заплатя. Сега бървамъ* и излиза
на уяицата. кжд*то заедно съ
души изчааа аъ тъм-

&

Полицията е взела и*ркм за
СОФИЙСКИЯТЪ градомачализдаде заповъдь спор4дъ
която запаяр^дъ всички домовя. дюшии. учреждения и пр.
се задължаватъ при сфиииапрездиикъ да гждатъ
мяка, платното на комтр тряб
ва де бжде иоео и един> и«гьрг дължина прикрепено на
дръжка огь 2 метра. НесъобразиямгЪ се ше бждатъ гло
бявани ю 1000 лем.
ВЧЕРА огь софийския иеигреаенъ затаоръ е илбЪгалъ
убиеца на Пановъ. кЪмой си
Хусоеъ. ИзбХгвлъ е по пжтя
като е водсиъ за следователя.
ПОНЕЖЕ въ мЬкои м-Ьста
блоковитТ партии сж изпратипм саом агитатори по референ
дума. ' устроени ииъ сж били
•» н»нои села враждебни де*
моистрмим с» черия ппекерди
ге не убити-

тй селяни.
атръ . Ранковь

я— въ тена

йнияя« Ф

не П.
ше се прЗастваи пиесата
•ъ 3 дЗйсгяия.
участвуват премиерите на
Варненския обш. театръ:
Г. г. Бжчмрояъ. Бжчмрояа.
Н. Гаидевъ, Ь*. Попом. Имнъ
Яиявъ. Щед. Попояъ и ар.
Ролята на Кречимски изпъл
нява г. П Преславски.
Начало в‘ , ч. веч. Билети

които

което скди Аврамови чъ и Кума миди.
атъ конгрес
послйдиитй се готвятъ да
на тоя «Ъсецъ.
нъмъ
РИМЪ. 2 ноемв. Мусолини въ една сеоя рЪчь
че правителството ще реализира всички
искания на фашистите, съобразно съ интересигЬ на
на нацията. Потитиката на правителството ни ше
бжде миролюбива и ше поджржа добри сжсъаски
отношения.
заявил ъ.

БУКУРБЩЬ 2 ноем. Консулските връзки
между Уигария и Румжиия сж пр^кжсиати.
БВЛГРАДЪ, 2 ноем- 0. Политика* съобщава:
Мчмистерскиятъ съвЪтъ се занима съ събитията аъ
Италия Правителството има сведени*, че фашистигЬ ше мападнатъ Албания. Черна-Гора и Далмация.
Рошено е било сръбските пжлномошни министри
въ странство да сьобшатъ това на съюзнитЬ дър
жави. 0 на командуюшите край граничнетЬ градо
ве ла зематъ всички мерки за охрана на границата
Коментирайки съобщението въ Италия белград
ския в. .Време“ пише: Нека италианските фаши
сти ичатъ предъ видъ близкото минало, за да не
дойдать до печалния коай както България вървей
ки по фалшивъ пжть. преживя Брегалница. Нека
Италия не се лъже въ своята авантюра, че не ше
срешне полковете отъ всички крайша на Югосла*вия. Опърлените пръсти на Австри* и България не
ка служатъ за примеъъ. Италия не греава да
си играе съ огъня.
БВЛГРАДЪ 2 ноем. 3-къ Политика съи че сръб смия кралъ Александр под
писа ратификацията на новия сжюаенъ до*
гоеоръ между Югослаяия и Чехословашко,
който влиза въ сила отъ 24 октомврий.
БУКУРЕЩЬ 2 ноем. ПрЪвъ време на сре
щата между Лордъ Кърцонъ и Лоанкаре.
Кърцонъ е изказалъ тезата да се даде на
България достатъчно време въ конфереимирт», за да може да развие на
гноите искания за излаза на Бяпо>е. иа което Лоанкаре неотговори нищо.
ЦЯРИГРЯДЪ. 2 моем в. Отношенията между ца
риградското ;« ангорското правителегва сж обтегна
ти. Ангорското заявява. »е ако иаригралекото пра
ти свой лелегатъ въ Лозана. Ангора на ще вземе
участие, но мисли се. че не е изключена възмож
ността за падането на цариградския кабинетъ. Та
фиш* Паша е отпрааилъ до ангорското правителство една телеграма, въ която изтжква. че отежтетвието
на прЪдставитель на високата порта въ Лозанската
конференция, накжрнява отоманската конституция.

ЦАРИГРАДЪ 2 моем. Ангорското правиКМЕТВ на С. Сииделъ (про-1 твпетво отговори офмцмялмо. че приема
ввдийскс) узндлъ. ■»« зпаша ионфвромцмята да се семка въ Лозана, о*
Орешима, еждюгь и мзбЪгдлъ бачо то пр1щлочмта да се свика а Смиома
а бирария .Кристалъ*.

се пооаииаалъ изъ омолиигЬ
сслв» Влиза аъ г.ирчтЪ му и
го открива аъ с. Уручъ гази.
На 3 тото вечврьта. той въ едн# съ «така си Раде Даскалов
отъ с. Казакь-дере пиели въ
кръчмата ма това село. киета
подпоиогхагг. отъ селанит* обгреждатъ кржчмата. заажрзаа
се вр^стрелка въ коато бим
реишгъ Ради Даскале а ъ аъ гьрдитб. а Страшния незасегнатъ
Ьиаоха заловени и докарани
аъ Варна.

Диво се подъ ноемъ

“

*

АТИНА. 2 ноем е Законодателните избори ще
се произведатъ пр^зъ м-аъ Декемврий Издаденъе
указъ за национализиране бЪжанцигЪ сь ц^ь да
се получать повече гласове. Обс.тждз се въпроса
за гЪзи и ма гръахитл колонии аъ чужбина1,
Бгрлннъ 2 моем. Въ конференцията на
ма рмарац. комжня Б.рту ваяни, че съо,иицнгЬ
се протмаол остаяили ма тезата иа
_
___
Виртъ. относно отпущаното еднмъ жеждународенъ заемъ. тъй нато тЪ не се съмня■атъ въ ресурсит* иа Райхстага.

излаза на Българи» на Бело море и уреждан-: ОТщ
шения между Югославия и България. Въ своьз,
съ тоя вълросъ е и дохождането на главния сек3
тарь на обществото на народигЬ, както и сръ;^
на гръшемя министръ наъ външните работи Под
гисъ съ нашия Нипчичь въ Скопие.
БЬПГРДДЬ 3 моем. Тукъ гостува бм
гарсмия оп
пЪаецъ Петръ Рамч«81
който аъ бел градения народенъ театри
ввепъ участие въ ролята на Рудолфъ въ0
перата Бохеяям. ЦЪлия сръбски печагь •>
зори съ въаторгь за Райчевъ. №кои з*г
иици дори иастояаатъ Райчевъ да б.«А
ангажираиъ за по-дълго врЪме въ дър**
вмата опера.
БУКУРЕтЪ 3 ноем Коментирайки пжтуване-:
м-ръ Стамболийски за Букурешъ, вЛ'Ориянь улсс-|
ва исканието автономия на Тракия и намира. ^ :
ношенията между България и нейните ежеели ;
добри, но счита за преждевременото приемането»
България въ малкото сжглашение. Вестника г.р;
поржчаа за сега да се подкачатъ съ Българин п
панскигЬ отношения прЪди войната и да се опд
стотзорятъ формалностите... по трафика и превоз
*
на пжтници.
Букурещъ. 2 ноем. Часть отъ румжн.
печагь много ласкаво се изказва за пре
стовщето пристигаме иа Стамболийски.
Дммимяца между другото пише: Ст
болийски въ ежбота ще бжде между нас
като офицмалеиъ прьдставмтель съ
да издействува отъ Иомжния поджржанс
българските искания за беломорски ивл
и бжджщата явтоиомия на Ттракия. В Р
мжиия има политици и дипломати,
чуяствуяатъ, че диесъ се нв мир атъ прЪ
една нова епоха, която налага сближение
между бълг. и ром. народи, което ще бя
де само отъ полза за двете страни. Г4от
вите, които диктуватъ това сж: Българ<
унижена следъ двете катастрофални вот
се нуждае отъ мирното съжителство. Тр
дяща България отъ 4 милиона чувствуй
нужда отъ 16 милионна Румжния. Едно
екранно съседно сбижеиие що допрмяяе
голема полза. Средъ румжнеките упрз
ляющи кржгове се удобрява пристигане»
иа Стамболийски въ Букурещъ. Че голя
така ясно се вижда отъ факта, косато п
ди два мЪсеца БЗлградъ настояваше
подаде ултиматумъ на България по
нишкия вълросъ, Букурещъ усп^ Д* ,а*
тоя ултиматумъ съ обииновено напоя
ваие.
ПАРИЖЪ 2 ноември. Въ едно интервю пр
Пти Паризиенъ. Кемалъ паша е опровергалъ
ха относно воденото на някакви преговори
Англия и Ангора. По поводъ лозанската конфеция той заявилъ. че удобрява процедурата гц^ли отд^пнит^ за разглеждане въпроси.
ливигЬ той призналъ необходимостьта отъ ус*
ване пълна свобода, при условие аз се гвРа*
безопасностьта на Мряморно море и Цариг*.
Осв^нь 11ЖЛНО унищожение на калитулаци ли.
иия ще поиска въ Лозанската конферзниия
територии разположени въ неонигЬ наииомалн
ници. Кемалъ Паша довърши, че ангорското^
но събрание считало Султана и царигра^Сг!')
телство като несжществуюши.

\ Шно Консулска
въ София. —

ПТИНЯ 2 ьюем. Едно официално съобщение I
Албаисиото Консулско Йгеитсзьо ^ 33
гласи: спорЪо. свъаени* отъ Солунь оть гуоерь,и I
1) складъ дауетаженъ удобен ъ
гора, вчера вечерь епна турска банда се в.чжкна в ! гария, аъзъ основа на запояКД»1“
мм амтрепозмтъ--пасивна по
Марони» и околноста. Извършени сж много грабежи съ дата 7 февруари 1922 година
стройка; 2) стая за кантора в
отъ Албанското Министерство иа 0
и уоийотва
центро на пиацата.
работи.
РИЙ1Ъ 2 моем. Новото правителство оПОКАНВА всички албанци
т»
3 цола (около 50 метра). Спра- | бави комунистическата партия яжиъ от за- Българин да се явятъ и зарегистрир^
ада кантора Лолоаъ & С не — комита.
то албански поданици въ сроиъ огь
из»**1
.Охридска* 9. Телефон». 290
ЯТИНЛ, 2 ноемв. Оть Парижъ и Виена Вени- сеца, оть датата на настоящето
1012-2-2
зелосъ е гелеграфиралъ на в. .Етнось" така: .НеНеяамлитК се въ горКиа»
Акц. Д-во .3«- аЪйте заблуждава населението, азъ за винаги се
бждатъ глобявани съгласно
чдад^лецъ* — отказвамъ оть вжтр^шната политика на
страната.
Министерството.
ВфМ обши. Ч€ СрОЧНО Свчяетмегю Л 1269 отъ 9 ле».
БВЛГРЯДЪ. 2 нем. По яохожпането на шефа
Албански —
не
името
меМинка
1919 гщ.
на българското правителство г. Стамболийски, бфл'ВИКТОРЪ
Христов. Йоачем огь гр. До- гралския а. .БФлградсси Новости" :
пише: Усигурено
Канцеларията се намира Булевардь
бритъ з. ла. 1000 е изплатено
1041
е премахването на главните пречки въ разисква N8 40 София.
_
да са. счита и—мкднонията. който ще се водягь между нась и българ2. Ноември 1922 г.
1000— М» Отъ Дружеството- ския министрь. Ще бжде разглежданъ вжпроса за
Печатница «Светлина“ — Вар**1

1вв1п:

ОЙШЯМ.

жи*»“?

1

Гвд. IV.

ог>■-

Варна, е Ноември №22 год.

Варненска

ЦЬНЙ 1 ПЕЙ^Ъ <?Д

<- 1

\

, К6 1 3 -

Хризантеми

06 явления по 150 ла «вадрате с. и
приставки по 1 лее* на дуй. - <,

Поща.

<3!-ца Лина <Х. вуруджонъ^Щ
ва.пуихъ сМ. Фархи
членъ отъ фирмата

Руа

В. С. Явашчиевъ 4 С ие

I
ГмОенн ма ■'! Ноември и Н&2
Парна р~^/.>
1063-1-2

Димитръ Г. П^йчевъ
н%ма да приема посещения на именния си день.
______________________ 1087-1-2

Димитръ Ивановъ

' Т- постигатъ цЬльта

П1Л0ЖЕНИЕТ0
(Телефони и телеграфни съобщения).
С(ТфИЯ4 нъем На сритата въ БЪлградъ ме
жду Стамбоийски и сръбски държавници, спореаъ
ТърговинскзГласникъ, шЪлъ да се разглежда чет
нишкия вьпосъ и тоя за автономия иа Македония.
Ний сме от. пише вестника, въ догоаоръ и доб
ри отношеня съ Гърция и Румжния. съ които сме
вь добро сюзно съседство. Отъ изхода на прего
ворите ни ь техъ ше зависи и нашето поведение
СОФМ. 4 ноем. Избирателните колетни
сж раяпр-дСлени между 40000 ивберате14000, II —
колегия
4200, V — ЗЮО и
®БОО, III
6200, IV

.

по случай именния си день нема да приема посе1 VI 6900.
щения.
1090—1-3

Димитръ Косгакевъ
1081-2-3

по случай именния си день
н^ма да приема посЬшения.

ВОЕНННЯ клуб, наново ремонтиран
за през настоящия сезон, сжгласно решението на управле
нието на ежбранието. ще се ДАВА ПОД НАЕМ на всяка
една законна организация, групировка, партия, сдружения и
гена много по износна от всеки друг салон н града
В сжщия клуб всека неделя от 7 до 11' , ч. сл. пладне
ще са дават известните ЧАИ с концерти, в които ше < вирят
военните музики.
Гости на сжщия клуб могат да бждат всички граждани
без разлика на народност — поканени отъ офицери и снаб
дени с входни карти.
Аигажирването на салона за през настоящия зимни се
за целта се подава заявление до
зои става още от сега
1064- 1-1
управлението на ежбранието.

! Бръснарница „БАЛЧИК” ♦
Ф
ф
♦

♦

вжзобновява Н. Ммким не ул. Драгоман 22. ^
5 ла.
Бржснене
Ю ла
Стрижело и бржснене
Работа образцова и по вкуса на най-взи
скателните клиенти
1073 3 ]фффффффффф

:

:

л

Професионално училище „НапрЯдънъ"
на Л. Р.нтонова вь гр Варна.
1077- 2-2
Упрввлемиею >а училището съобщава, че записванията
Обучението на мовозаписа
на ученички - ше продължаваиитЪ ученички ше става по нова програма, изработена отъ
Министерството на народното просвещение. Осв^нъ теория
и практика по шевъ иа -орни лански др^хи. еъ IV класъ
те се изучаватъ още бълг
език. сметководство
матерна
познание и хармония, хигиена, рисумание и др . за коет^ сж

I■•■I■I

на нР.«н. =

съ търговско образование дъл- -» тжше' Укротете женигЪ “
гогодишиа практика и добри — си. зашотр сж рошили да —
референции, приема да завеж 2 хвърлят ь бои6а въ обу* да прЪзъ свободното си вр4- * .. ,арс• ия нагазннъ .Царь =
ме всЪкакъвъ видъ търговски а Борисъ* N>4, или ииъ ку- а
книги, приключва баланси и у- щ мете о6уч:а отъ » свие ви- ^
режда оажркаии сметки.
I“ енски 4>' омъ 1
Тайна абсолютно запазена.
Споразумение писменно или
лично ло Димитръ Пенчевъ
винаги
ул. Миладиновска № 38.
прЪсии
1082
1 3
юлЗжъ мзборъ. Поржчки за
ТЪРГОВЦИ! Давайте ре
букети.
Ш.ни износниклаиит* си въ в-къ Вариеи.
При сладкарница Маринов.

гини. т.нф.п » т. ЕЖЕДНЕВЕНЬ ИНФОРМДЦйОНЕНЪ ВЬСТНИКЪ РШ1ки1($зп * 229.
/ЗБОМЛМеНГЬ: за една годинаI 300 лава.
за б иЪсеца 150 лева; .а м*се! 1л 80 лева.

_

Брой Ю09.

Опитен счетовадиш

П©11га
-

;

^

-1! и

СПФИ). 4 ноем, Притотоеляватъ се уенлено аштеривлигк >а Лояаисната ионфереиция. Кяраа се. че българската делега
ция ща Окде допусната въ самата конфе
ренция на само като слушателиа.
РУСЕ 5 ноем. Мииистъръ Стамболийски
спорЪдъ иввЬстие отъ Букурещъ, се е срХщиалъ съ миннетръ Братияио. Подробности
по свиждането още нЪма. Мин. Стамболийсми едва пи ще повдигне въпроса >а »авръщането на бЪжамцитЪ. аио той не бжде
ицаМШиагм
|м1яммкиа страна.
СОФИЯ 4 ноемв Министръ Даскзловъ се за
върна отъ Неврокопь Той е приежтетвувалъ на
следствието по Неврокопските събития, и из:луСл^дъ това е
шаль на майор ь Николовъ.
приелъ офицерите и органите ма администрацията
сь които е бесЬдвалъ до кжемо. Устроено му е би
ло събрание кждето той е говорилъ и е приканилъ
населението кьмь спокойствие и сплотеность. като
е развил ь пр!>дъ него ажншмата политика на пра
вителството. Минисгьрь е аържалъ и р^чь прЬлъ
войската Кжмь об^дь е заминалъ в Баиско гдЪто
е аържалъ р^»чь и отъ тамь веднага се отправилъ
за Мехочия и Г. Джумая. приг^ружемь отъ мачал
никь шаба на армията Тая вечеръ министра зами
иа за Павликени
СОФИЯ. Анкетната комисия което ше се зани
мае съ Неврокопските сьбитияише замине за оня
край ше стори стори това и душата сепмииа. слЪдь
завржшамето на подпр^седзтеля ма камарата Г
Маркови Сь сжшата комисия ше замине и военния
мимистрь
Томовъ

1048

2

Ъ

ХРОНИКА
ПРИСТИГНЛЛЪ 4 »» град»
ни добрй извЪстнивт сказчмкъ
Павель
борба
мост*
държи
шекъ“,.

Мишкоаъ.отъ Д-вр за
съ датската прЪстжп
ОТЪ Софи*. НОЙТО Ц*е
рй*чъ въ сал иа .Про
днесъ Неделя аъ 11
«Г ри
Сказ-

часа пр. обЪлъ.. на тема
ми за утрешни» день*

чика заета май- парлмвнгЪ въп
роси за домътъ. училището
обществото. млллежъта и 6ждащето » и Варненското граж
даиство познава г нъ Мишловъ
и съ удово.н тви* ще посети
тази негова р^чь
ПРИЯТНО ни е да съобшмм.
че наши* добъръ лриятелъ г.
Самуилъ М- Фархи. члемъ отъ

А

фирнага Н. С Явашчиевь въ
|раяа ни. се е иояиль за смипати гнета г-цл Лина И - С урудмоиъ Най сто честите
ВЧЕРА се привърши трудо
вата седмица *а учащигЬ се •
отъ търговското училище- По
слЪдмитЬ рагкииха иъ тление
то и двора но училищетоЗС лекторъ по меда*сми- а въ
оматъргове»
1Д<
чемъ бившия (имназиаленъ у
чителъ по философия г-иъ Д
Лимит роя ъ
ДНЕСЪ сл об- въ 3 ч. ще се
състои мача между пърлиТЬ
тимове не фу|6однн»1к клубове
.Диана* и .Ши
.е
лонъна
• Тича”.
ДАДЕНО е нареждаме
за
свикваме на 3 тия реловеиъ тру
довъ наборъ Гот вят ъ се спи
съците
ОТЪ вчера СЖ почнали таня
тията ма вечерния шестъ мтсачемъ търговски курсъоткрит
отъ камарата.
Обучението се води пъ зла
името ма т ърг «лекото у-ще.
ПРОМЪНИ В Ь ЖИ/Н1ШНА
1А КОМИСИЯ
За «фКдседатель иа 13армен
:и>1ша яо
ижи* с иашачиъ Д рь Т Гх>еяъ. бнвшъ <|М(> упрдвитель. а
за члемове Г [ а»«аи яъ, зяпа
сеиъ по.чкевмичъ и. Димм1ъръ
ТодоровъДосег ашиитъ Че»лар<5«ъ *• Г.

СОФИЯ 4 н-земвр. Борбата за Софийската об
щина особенно се разразява. Тя поби пори амери Траймопъ » уяод»»е**м т;о СОС'
кански маниери Излезли СЖ МНОГО ЦВЕТНИ лфишй (.-вени жеда*-»-|“ в Хр
ол^ма яъ интереса на ' Лужоатв
и илкхтраиии. Зем^едЪлиитЬ во:’.ягь най
училището е откритъ шестмесечень курсъ по горенъ дам
Запазватъ си митата д<ке
ски отдклъ, въ който за *жсо вр^ме ше се усвои теорията ^афишна агитация. т4»хии*1> афиши излизатъ твърае
гащмигЗ, Вери- ь Попааъ и Г и практиката иа шева1
оргийални Афиши имать всичкитЪ партии вь кои Сгояноаъ
на
най
изВъ ателието на училището се изработватъ
то особенно е засегнати въпроса ма наемателите
носни ц4>ни горни дамски дамски дркхи. Ателието разполага
Комунистите както и другигЬ партии р-ззпрьскать Кръвьта въ мелницата
и съ ограничемъ брой зимни дамски и
жжкм палта. оТь
ужасната смжрть.
бюлетини по аомовегЪ. КомунистигЬ сж оргамизн
*1стемъ бълнкнъ ллатъ, които разпролава на наи
На 200 нет а отъ железо
'“рали червени чети и червени хорове от ь млади мо
ч1на.
Училището се намира на у' .Миладиновска
пътната линия до гара Синделъ
срЪщу църквата .Св. Петка”
^ть Управлениетомичета. които разнасять бюлетини по кж.иитЪ Трам
1а1|п|[г!|[п|р1[л](й)рп1[п)[п)(51Е1Ш1Га1[о1?1111]§111@1 вайте, много файтони и автомобили сж окичени сь яъ пархвта и^щтила н.» ГТетръ
>и.ла,\8»; ' ь «■>.
о'»- 4 ,
орамже 'И бюлетини ВЬроягмоста за спечелване на ^ато работникъ ;-аоотн Дими
избора е на страната на блока, зашото гласоветЪ търъ Юрпамг въ 45 т. заедно
ма другигЪ партии шс бждатъ пръснати. Очаквате I СЪ 18 ГОДИШНИЯ СИ (ИИЪ. Вя
засилването ма гласовеН, на землел*»лиигЪ и на р ч. и 30 н сл «тбВдъ. вчера.
Ш пристигнаха ажлиеин платове спгииаяно
) котето мотора е тркбиалъ да
за мжжки/зимни палта. Черни сукна и лационалъ либералите.
1 гпрЪ. баиза н гииъ измз.кяалн
стикотини/ Вжлнени лутрове. Велурделен
СОФИЯ 4
Въпросьтъ за положението на гр- каиша на едно - опело, движи
Шевиоти. Габардини, Шержове. цветни па
бежанци и повръшането имотитФ. имъ е поставенъ мо елимъ и камъните иа
мЪл»«ииата
Хвашайки единия
мучни и вжлнени сатени специално за юр
вь свръзка съ-положението на бълг. такива Имо
отъ едната страна а другия
гани и мушами (иво1вшя) за постилание
тигЬ на гръикит! бежанци не ше се повьрнатъ. отъ другата каиша на колело
[□]
половете.
до като не се лрЪдадатъ тия на българскитК
то. дрехата на бащата попада
Цани и>носии и определени.
подъ каиша и ловдмгмзтъ той
МУСТАФА ПАША 4 ноем Въ Ксанти, огь све съ страшенъ трВсъкъ. пркдъ
пени I на бежанци се знае. че тамъ се е състояло очит* иа своя <инъ оросява
стЪомт4 съ твоята
голямо гръцко събрание, което е рЪшило аьЯоПечатница .Светлина”
Варна.
ангажирани специални учители.
Съобщава се сжшо на нарменскит4, г-жи и г ци. че при
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кржвь Машиниста Кирилъ Христовъ извЪстенъ за нещастието,
бжрзо спира мотора но било
късно. Сл4дъ около 20 обржшениа нещастния Димитръ се
згромолясалъ на пода обезобразенъ, съ откжснати крака
и китка на дясната ржка. Пръв
слЪдъ 20 минути се явилъ кме
та на селото и стражара огь
гаратр Сжби Тодорсвъ Въ сжщото вр-Ьме почаналъ. Уведо
мена е властьта. СлЪдъ 3 ча
са пристига и нашия кореспондентъ. Жертвата лежи на гър
ба си. Парчете месо и кокали
отъ страни. Тавана и сгЪнигЬ
чдрвени, а въ една стая 7 г.
му синъ на постеля лежи, а
надъ неговата глава майка и
братъ свид%тель на ужаса плачатъ безспирно.
НАСТОЯТЕЛСТВОТО при д во
„Милссърди»' изказва своята
сърдечна благодарност на всич
ките госпожи и г-да, които по
случай Задушница си спомни
ха за нещастните старци и съ
своите подаяния облекчиха ну
ждите, стреха сърцата имъ и
ислжлниха единъ високъ хри
стиянски дългъ.
Г-жа Еленка Л. 1 топ оксфорт
и 4 макари, г-жа Ат. Иванова
100 ле., рензв. г-жа печ- агне.
г-жа Столарова 50 лева. г-жа
Тодорка Обрешкова 2 к. ма
карони. г-жа Анна Славова 1
к. сирене и 2 к. орнзъ. г-жа
Божинова 20 лева, Семейство
Пан. Панови 200 лз-

л
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моли Венизелосъ да поиска оттвеликите сия*'
даване автономия на Западна Трае. Отъ бжшитБ
бежанци се узнава, че всички тю ни отъ Ксантийско сж пренесени въ Гърция.
ПАРИЖЪ 3 ноем. Чнкаг Трибюнъ се
научава отъ Цариградъ, че Дюрското правителство обявило султана завалень и назначило Казимъ Кара Беккршаша за губериаторъ на Цариградъ. Дюрското еъбраиие си запазило правото джзбира иовъ
държавенъ глава, безъ да взма подъ съображение династическите п«ва. Народиотъ събрание е обявило че сгласио суверенитета на Турция — държаните глави
не ще се избнрать отъ имперторското се-1
мейство, а отъ турски държавици.
Поидонъ 3 ноем. В едно пблично съб
рание Бонаръ Лоу, говорейки <а външната
политика, заяви, че англофрескигЬ отно
шения сж ключа на британсата външна
политика.
БЕРЛИНЪ 3 ноем. Една тлеграма- съ
общава, че въ Албания избуаало възстание.

иия прЪдъ Позанската конференция. Сре.
щата между Нинчичъ и Политисъ, която
щеше да се състои въ Скопие се отлага.
Сжщия вЪстиикъ съобщава, че гръцкия ми
нистерски съзЪтъ се занималъ съ външната
попитнка на страната. Тамъ е прочетенавдна телеграма отъ Веиизелостъ, съ която
св известява, че е приетъ тоя последния
огь Поанкаре, прЪдъ когото е йзложилъ
гръц,,иге искания.
Ванизепосъ е далъ инструкции на правителството за нЪкои документи които тркбвало да ее представягь лредъ Лозанската
конференция.
СОФИЯ. 4 неем Янгелето. който бе наранил»
олави Ивановъ е сполучилъ да избега по следния.
куриозенъ начинъ: Неотдавна се оплаквала, че
страда отъ силни болки въ стомаха и бжбреиите и
отправилъ молба да бжде изпратенъ въ болницата.
Трима часовнфо придружаваТъ до нея. Преаъ вжтрешната болнична врата ги посреща човекъ в бела
престилка. Часовите дали писмото за болния. Пе
каря го приема и изпраща часовите. Изминали с*
три дни. обаче боЯния не бива поаърнатъ въ зат-,
Потърсенъ. оказал ъ се че "той и мнимия ,тЬвора. ГЩ
карь изчезнали.

Хш Дирмушев е А.Червеш

ПАРИЖЪ 3 ноем. Съобщавтъ отъ Пондонъ: тукъ пристигна известие спорЪдъ ко
ето турците сж възнамеряват да свикатъ
ВАРНА, зад гарата.
войници огь Тракия. Кемалистмта жандар
мерия въ тая область е лредткела по за- Известяваме на г. г. домострбители, предприемачи
поведь действия въ свързка ст събирането и майстори, че ни пристигна иовъ шлепъ отъ Га
на новобранци, съ цель да се форммруват | лаиъ съ май-разнообразенъ строитепенъ материала,
две дивизии.
|
Приемаме приготвяне на цели конструкции
ЛОНДОНЪ 3 ноем. Българи* ще участ- ( 1068-3-3
вува въ разискванията на конференцията
за свободата на проливите.

БОРв А
София, 4 Ноември 1922 год
Швейцария
Ню-Иоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия . .
Цариградъ
Ромжния
Германия .
Прага . .
Виена . ■
Буда-Пеща
Холандия .
Югославия.
Белгия . .

Бр. 1009.

„ВАРНЕЖА ПОЩА"

Стр. 2.

-

/Л-РЪ Турлаковъ се очаква
да се завърне отъ Цюрихъ.
ИЗБОРА за нооъ Сстаро За
горски митрополитъ ще стане
съгласно черковните канони
слЪдъ три м4сеца.
СОФИЯ 4 ноем. Снощи слЪдъ
полунощь неизвестни лица из
почупили прозорците и табе
лата на редакцията на в. Миръ.
Полицията взе мерки да от
крие злосторниците.
• Д-РЪ Турлаковъ е ималъ въ
Швейцария неколко срещи съ
френски, швейцарски и англий
ски финансисти за участието
ни нъ международната банка
въ София и цЪла България.
Смета се, че Турлаковъ е успелъ въ своята мисияСОФИЯ 4 ноем. Касиера на
д-во «Нафта” въ четвъртъкъ
на обедъ, следъ като чинониците излязли остеналъ да до
върши работата си и изпратилъ помощника. Следъ това
отключилъ касата и задигналъ
парите и напусналъ канцела
рията необезпоксяванъ отъ ни
кого. Поискалъ е да замине
задъ граница, но импорта му
не билъ заверенъ отъ обще
ствената безопасность и лега
циите. До тоя часъ той не е
заминалъ- Полицията го дири
усилено. При описа на касата
се констатирало липсата на
250000 лева.

Пристигнаха цигарите
Васил ь Левски. Томасянъ.
Бр. Лазарови и Асенова
крепост. “фв! Въ вЪстн.
агенция до бир. Балканъ.
1085- Н
Печатница .Светлина*
печата освенъ обикн. работи,
ио и еврейски и музикални ноти; спец.отгд. за кау ч. печати.
1074- 5-5

ЛОНДОНЪ 3 ноем. В-къ Дайли Майлъ
пише: новиятъ министръ предстдатель Бо
наръ Лоу Щялъ да заяви въ лозанската кон
ференция, че Англия ще изпразни Месопо
тамия и Палестина.
ПРАГА 3 ноем. Диесъ ел. об!дъ чехо
словашкия министръ на войната, придружен
отъ единъ френски генералъ бе нападнатъ
изъ засада. Стреляно е иЬноппо пж ги.

Жертви нЪма.
натъ слабо.

Само геиералътъ засЬг-

АТИНА 3 ноем. Въ Атина станаха кър
вави безредици между републиканци и мо
нархисти. Властьта е безсилна да се справи
съ положението. Паднали има много убити
и ранени.
АТИНА 3 ноем. Тукашния в. Ембросъ.
като възпроизвежда писаното въ в. Чикаго
Трибюнъ, относно участието на България
заедно съ Англия и Франция въ евентуална
еперация срЪщу Турция, съ данни в ржка
оспорва силата на България, като подчертава, че тя не може да укаже никаква под
крепа на силите отъ съглашението.
БЪЛГРАДЪ, 3 ноем. Получиха се съоб
щения, че група фашисти нападнали кжщата на бившия м-ръ-пр&дседатель Франческо Пити като я плачкосали. Директора на
в. .Трибуна* е бил прЪбигь отъ бой. Фаши
стки тжлпи разрушили редакцията на в-къ
.Секоло* който ^писалъ, че фашистите не
могатъ да се задържатъ дълго врЪме на
власть.
БЪЛГРДДЪ, 3 наем. 3. .Радничке Нови
ни“ съобщава, че партията на Гю;дбешъ и
Щесалъ Фридрихъ въ Унгария сж изпрати
ли една възторжена телеграма до Мусоли
ни, въ което се казва, че ако фашистка Италия обяви война на Сърбия, може да разчита на подкрепата иа Унгария.
АТИНА, 3 ноем. Гръцкиятъ печатъ поч
на обвиненията си противъ бившия краль
Константина за нарушение на конституция
та, макаръ че билъ обявилъ, какво обдикацията му ще допринесе за благоприятно
то разрешение на националните въпроси,
като не е бързалъ съ абдикацията си и като шефъ на армията той я напусналъ въ
лицето на врага.
АТИНА, 3 ноем. В-къ Продосъ' съобща
ва, че Венизелосъ се срещналъ въ Парижъ
съ сръбския пълномощенъ м-ръ Спалайковнчъ. Разговорътъ имъ се е воднлъ около
политиката иа Гърция, Югославия и Ружж-

— бичене и разрезване безплатно,

Вврнен. Гарнизонно офицерско мбром
Обявление.
Варненското Гарнизонно офицерско сжбрание
известява на интересуюшите се, че на 8-й т. м в 3
часа сл. плапне в сжбранйето ше се произведе
продажба по доброволно спазаряване на излишни
и бракувани веши като: Таблени железни и д.*р
вени кревати, пружини за кревати, дюшеци пжлни
с вжлна, разни чинии, лжжици ножове, кафени и
чаени чаши. сосиери. сорчици, стоящи електрически
лампи за контакт, посребрени свешилниии и пр.

От Управлението на СлОравнето. _
Главна Дирекция на железниците и пристанищата,
морско машинно училище с морски специални школи,

1088-1-1

Обявление Л* 2256. Понеже обявения на 3 октомврий 1922 год. (Д. В. бр. 123 стр. 11) тжрг за до
ставката на син плат за горни дрехи, син плат зг
работни дрехи, шаяк за одеала и конци не е >'
вжрден, поради добитите високи цени. сжшия -се състои на 16 Ноемврий 1922 година в финансовото управление : Варна. София. Сливен и Гаорово
от 3 до 4 часа след пладне.
(Д. В. брой 140 1922 год.)
гр. Варна. 7 октомврий 1922 год.
От Домакинството.
1089—* 1-1
И Варненски Сждебенъ Пристав*ОБЯВЛЕНИЕ Ш 4471.
Въ допълнение на обявлението мм подъ ^ЗЗЯОпуб-'^
кувано двукратно въ Държавенъ ВЪстникъ брои 15
чг
Октомврии г. г. известявам на заинтересованите
продажбата на долуозначения имотъ. а
амна.
въ гр. Варна V уч., ул. Миладиновска .Т* 75/123. И
оТЪ
половината подъ маза и на тавана тераса, първия
д ма5 стаи и салонче. втория отъ 4 стаи и двЬ сял0* ^16 квсивна постройка, покрита съ марсилски керемидип0крим.; до нея единъ салонъ-бюфетъ, отъ паянта и ту
•
пр»
та съ местни керемиди на 83 кв. м.. до нея от,
покр»,а
стройка - Сайвантъ. паянтова отъ две отд-Ьлени _
съ мостни керемиди, на 115 кв. м-‘. до нея °Т-Д
ЛОКРИ’
отъ две отделения, отъ простъ смесенъ материал
прита съ местни керемиди, на 87 кв. м.. до иеяо и
стъойка — Леярна отъ камъкъ, покрита съ м"ЬсТлх-ьръ. °ть
ди. на 138 кв. м.; до нея отделна пристройка
д0 „ея
паянта. покрита съ местни керемиди, на 15/ кв- ^
тц--отделна пристройка отъ простъ камъкъ. П°*Р*та
и не*8’
оено 861 кв- м,
керемиди, на 65 кв.-м., всичко з
Д-Р'",.
строено — дворно м-Ьсто 1040 кв.1м . при сжсЬди:
Опълчен^,.
ски, Яни Праматаровъ ул. Миладиновска и уле почната на 13 Октомври т. г. и\ще продължав ^ 5 •
ември 5 ч- вечзрьта и съ правонаяяаване въ с. отъ гр.ВаГ
Горния имотъ е собствен на Д-р^ В. Бончевъ Банка и ДР
на, продава се за дългьтъ му къмъ Софийската
Първа ц-Ьна 300.000 лева*
ЖелающитЪ да купятъ имота, могатъ да
^
книжата по продажбата и да наддаватъ всъкн пр
день и часъ въ канцеларията ми.
Гр. Варна. 16 Октомври 1922 год.
И Сждебенъ Приставът Д- *•
1061-1-1

ивпновъ

*
Гдд. IV.

Варна, 7 Ноември 1922 год.

пощи
варненска

РШГО" ч*фп * та. ЕШЕДНЕВЕНЪ ЙНФОРМДЦИОНЕНЪ ВЪСТНИНЪ
--

и

ЛБОННЛаеиТЪ : за една год има 300 лава
за 6месена 150 лева; за ’ м»Ьсеца 80 лева.

"
валуилъ «Ж Фархи
'

Сгодени на ■! Ноемврий 1142 е.
Вйрна
■ 1083-2-2

* Бржснарнииа ..БАЛЧИК“ ♦
ф
♦
Т
Ф

вжзобновява Н. Маиасиев на ул. Драгоман 22. {
5 П8.
Бржсмеие
Стрнжеме и бржсмеие
Ю лв
Работа образцова и по вкуса на най-взискателните клиенти.

: $ Г
!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ш72 3- 3 ♦♦'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
РЕКЛАМИТЕ дадени въ Вариен. ПОЩА
<Ш~
постигатъ ц-Ьльта си. '*Д1
Печатница .Светлина“

1099-1-1

нЪма да приема на имения си день

Димитръ Костакввъ
кЪма- йа приема посЪшения на именния си день.
1081-3-3

Димитръ Г. ДЪйчевъ
н-Ьма па'приема посещения на йменний си день
1087 -2-2___ _________________

Димит^ Андреев
прогимназияленъ директоръ,
няма дуприема на именния си пен.

1095 1-1

Димитръ фтичевъ

не ще посркща по случай именния си пень. 1097-1-2

Димитръ Таховъ
н%ма да приема на именния си день

1096-1-2

Дидоитръ Злаховъ
Димитръ Ив^НОВЪ
н%ма да приема на именния си день.

1100-1-1

по случай именния си день\нфма да приема посе
щения.'
/
1090-2-3

Запас, подпол. Д. ДОаксимовъ
не ше приема на именния си день.

1098-М

Свещеник Димитр )\ндреев
няма да приема на именния си ден. 1092-1-2

Дидоо КаясГяновъ
на Димитровдень не ше може да приема посетения
1101-1-2______________________

^.итю Ивановъ
(ул. Караджа) К» 9)

НЪма па приема на именния си пень Димитроваень.
1103-1 -1-

Димитръ 11в. )пшвь
ше може да приема на именния си день

1104-1 1

Димитръ ^льовъ
за имения си день не ше приема гости

1105 1-2.

Д-ръ ДИМИТРЕ АРШИНКОВЪ
не ше приема на Димитровъ день.

1106 1-2.

Милва Стоянова
хирургъ - зжболЪкаръ
съобщава на почитаемата си клиентела, че пр4м-Ьсти кабинета си на ул. „Владиславъ" -М? 1 до окръжния сждъ и приама отъ 6—12 часа пр. е64Аъ.
1037 5 5
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Варна.

ПОЛОЖЕНИЕТО Е ХРОНИКА
СОФИЯ. 6 Ноемврий.

РЕЗУЛТАТИТЕ отъ ИЗБОРИТЕ
СОФИЯ. ПЛЪВЕНЪ, ШУМЕНЪ и ДРЪНОВО.

ГЛ. К. ПлфЖИНОВЪ

Брой ЮЮ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(Телефонни и1 телеграфни съобщения).

членъ отъ фирмата В. С- Явашчиевъ А С-ие

(ге

шф» *229.

ОБЯЗЛЕНИЯ :
1 50 Л9 квадратен*, с. и
приставки п-> I ле ь на дума. - <

сТ-ца Лика ЛС. Фуруджснъ^Н^

4

ЦЪНД 1

София. Блока 10053 гласа печелятъ 25
мандата, Комунисти 8630 гласа - 22 май.,
Земледклци 7000 гласа
20 май., Н.-Ли4 ман.. Широки 2270
бералн 2700 гл.
3 май. или всичко гласували 30563.
гласа
ПЛЪВЕНЪ. Комуиис. 10 мандата, аемледЬлци е, блокъ 3, широки 1.
ШУМЕНЪ. Комунисти 1783 лгаса 7
Блокъ 1089 гл. — 4 манд. Зеледклци
4 май. Н.-Либерали 432 гл.
1
гл.
Ш. Соц. 245 гл. иеполучиха мандат
анархисти.

ВАРНЕНСКАТА тричленна
комисия в-ь сьстави. Господинъ
Ангеловт». Яни Андр4ев4. и Ив.
Жеховъ е утвърдена.
Д-РЪ Н- Алексиева отъ гр.
Варна, сжобщава нв здиентитЪ
си. че е започнала редовно да
пр-кглежда въ домът ъ си бол
ни и изъ града.
НАМЪРЕНИ сж въ плик ъ
разни документи, писма и 1
чекъ за Германия Който ги е
загубилъ. да се яви въ редак
цията и си ги получи.
ГРАДОНАЧАЛНИКА е издал

ман. заповЪдь, споредъ която всич982 килритежатели иа изкопани
май.^««логнчкки ценности или
такива, които тепърав намиратъ
и 22 сж длъжни да ги прЬда^атъ въ

ДРЪНОВО. Блокъ 297 гл. Землед. 248
гласа, Комун. 114 гласа. Широки 87 гласа.
Анархисти в гласа.
Видинския общински изборъ се отлага
за 26 т. м.

музея. Нарушителите 'сце бждатъ наказвани
НАПРАВЕНО е повикваое на
около 160 девици трудовачки
които ще св явятъ на 6 тото
иа задължителна 4 мес трудо
ва работа по учрежденията.
Всека девица която получи
повиквателна заповеди е длъж
на веднага да се яви на опре-----деленото место и време ЗакжСнехмЬ освенъ, че доиз
служ(4щ следъ другарките си
закжснелите дни. но и Ше бждатъ дадени 'цодъ сждь. Де
вици. които искат^. освобожде
ние и п^>. подават >. заявление
то си чрезъ шефа иа учр4ж
дението въ което сж назначе
ни, като разбира се се яаятъ
веднага на работа, а послед
ния при надпис го препраща
до Трудовото Бюро, кжлЪто
комисията разглежда молбата.
При заседанията на комиси
ята не е нужно да се явява все
ка. която е подала заявление.
а ще Се явява само тази иа
която « съобщено да се яяи
или баща и братъ и пр.
Решенията на коми мята се
съобщавагь на Н-ка нй учреж
дението. иждето служи тжжи
телката, който превежда въ изпжлнение въпросното решение.

СОФИЯ 7 иоем. Състоянието на софий
ското кметство е много неустановено, *ащото отъ всички, партии има въ голЪмо
болшинство представители и иЪма възможиость да се образува постоянно присжтствие отъ една или двк партии.
Вследствие на това вкрва се че избора
не ще бжде утвърденъ. И земледЬлцитк
ще продължаватъ да управляватъ до новитк избори.
РУСЕ. 6 ноем. Министрь Стамболийски пристигна въ Букурешь въ сжбота 9 часа сутриньта. Въ
11 часа той има свиждане и единъ часовъ разго
вор ь съ Братияну и министра на външнитЬ работи
Дука. въ кабинета на последния Въ 1 ч въ Капша
бе дадена голяма закуска гсЪто присжтствуваха
всички министри. СлЪдъ сб-Ьпь двамата министри
председатели се разходиха изъ града съ автомобилъ.
Въ 4 часа м ръ Стамболийски се разписа въ дво
реца. Отъ 6 до 8 часа вечерьта министръ Стамбо
лийски има второ свиждане сь Братияно и Дука.
Въ 9 часа на мин. Стамболийски бе даяенъ разко
шснъ банкетъ въ външното миннстерсво ПрисжтБЮДЖЕЮ-лроекта ме Вар
ствуваха всички министри и пелия кржгъ на диплоненсчата община за 1922-23~гматичесното тело
вь окончателния си видъ е
Вь неделя.Стамболийски прекара вь Букурешь- слЬдния
Верва се. че вь понеаелникъ или вторникъ 7 т. м. РЬловни приходи 31.18^886 ле.
Извъмрбдим .
15.801751 1 .
ше се завърне въ София
Целия ромжнски печатъ у водните си статии или всичко
.
46,<*3*637 лв.
Предвидени сж реповии раз- .
госветава на Стамболийски — сближението меж
ду България и Ромжния. Въ разговоригЬ си Стам- ходи :
аВключително «нюитета
болийс1чИ е поискалъ подкрепата на Ромжния за жиот . на консоли лираннтж обизлаз ь на Бело море и вдигане секвестра вьрху щиискц дългове 26.118327 лв.
българските имоти вь Ромжния. Вестниците изтък отъ тЗхъ аа про
2.497000 .
с в-Ь ще
ват ь ласкавость къмъ тия искания и мнението пре
обладава въ тяхъ за удовлетворение на\българс ки- за блвготворител. 86^894 .
и за благоустройст. 3.88000 те желания. В-къ Вииторуль пише: Стамболийски
ИзвъирЗд. разходи сж пр4д
34.471053 лв.
ше намери приятелски приемъ у насъ. зашото Ро- видени
мжния не питае никаква умраза Само требва да или ц4лня бакансъ в излиза на
61,539380 лв.
се подържа респектирането ма всички договори и
добритК съсЬпски отношения, които българското отъ които като се припаднатъ
олред4ленит4 отъ закона за
правителство нс веднажъ
заявявало, че^келае.
гралскигЬ общини чл: 78 - 10" вБюджета прЪзъ текущата
финансова голина възлиза на
53.28О..Ю0 лева.

ЛОНДОНЪ б ноемвр. Въ нотата си до
съюхниците Кежалъ- паша не признава капитулациите и иска ангор. правитепство да
остане въ пъпна независнмость въ финансово, нконотмческо и политическо отиошемие, като за условие поставя свободата на
проливитк и иска гаранция за Цариградъ
и Мряморно море Кемалъ паша съобщава

КООПЕРАЦИЯ !ЛЧЕЛА- въ
града ни. въ желамйето си да
продсаолства своигЬ кооператори и гражданството съ чистъ
и испеченъ хл4бъ. е наела найнодеривта въ греда ни ново

Ч-»

*

&

Стр. 2.
построена фурна на ул. .Котленска“ (ср-бщу град. театръ).
' ХлТба ще бжде приготовляват,
съ модерни принадлежности
отъ първо-майсторъ хлЪбаръ.
Продажбата на хл^ба за сега
ще се ограничи въ самата фур
на и въ кооперацията на ул.
Владиславъ.
По тоя случай на Димитровъ
день 11 ч. пр. обЪдъ ще стане
осв%щение на фурната. Поканватъ се кооператорит-Ь и граж
данството.
ПОКОЙНИЯ румлн. м-ръ Та
ке Ионеско оставилъ цЪлото
си състояния само на съпруга
та си кжшн и вила за 10 ми
лиона леи. 120 погона земя,
разни креанси за 1 мил. лей,
акции за 850 хил. лей и 40 хил.
лей въ наличность.
ВЪ Неделя стана тържест
веното пренасяне въ Стара-Загора тленнигЬ останки на по
койния митрополитъ М. Кусевичъ въ аязмата на събрание
то църква Св. Димитръ.
ВЧЕРА се завърна отъ Цюрихъ мин. Турлаковъ заедно
съ нЪкои отъ членовете на ко
мисията замиели съ него. за
оорнзуването на международ
ната банка. Както се учимъ е
постигнатъ извЪстенъ резултат
за покриване подписката.
ВЪ София заседаватъ подъ
председателството на мин. Радоловъ земледЪлскигЬ синди
кати. Въ гЬхъ се е приело по
принципъ по кооперативното
движение, създаването на все
странна земледЪлска коопера^
ция: саму една въ всЬко село.
единъ районенъ снндикатъ и
една сам» в обща въ ц-Цлата
страна централа. Прието е сжщо да се узаконятъ земледЪл
ските народни кооперации и
земледелските здружения. ка
то се вмъкнатъ въ закона за
държавните банки редъ изме
нения. споредъ които ще се
иска по-голямъ кредитъ.
ОТЪ вчера сутрииьта въ Со
фия паена първиятъ снегъ незапомненъ отъ дълги години
поради раншното си падане.
ВЪ Неделя въ Аладжнъ край
езерото е намерена една пжтническа чапта съдържаше кни
жа и елпезета тютюнъ, единъ
свободенъ билетъ за кюстен
дилски кннематографъ. до него
револверъ засепнатъ съ. единъ
куршумъ долни дрехи и неда
лече мека шапка. Предполага
се лицето да е гьрговецъ на
тютюнъ, обранъ и хвърленъ въ
езирото. Властьта взе грижата
да издири престжплението.

още че има голЪма симпатия къмъ Фраиция и и*ма доверие въ Англия Англия още
не е опркдкгила евоитЬ представители аа
близко източната конференция Говори се,
че първия делегатъ ще бжде цариград
ския коми-сар Румболд В иея ще участатва
и Лорд Кжрцоиъ, обаче той| ие ще остане
дълго време въ Лозана Понеже коифереията ще продължи доста време

Продаеа се кжща

отъ 4
стаи,
салонъ, пристройка съ” кухня и
маза. дворлр ^'Ьсто 416 кв. м,
на ул. Търновска, Лз 7. Спо
разумение Д-ръ А. НедЪлковъ.
1091-1-5

РИМЪ 6 иоем. Въ Катания и Адрия ст>
маха много сблюскваиия между комунист,
н фашисти. Има много убити.
СОФИЯ в иоемв. Генералъ Шарпи е по
исналъ отъ парижкото правителство да ра,
реши и приеме да окупира Кара агачъ,
Одбинъ съ цВль да прегради пжтя па тур
ците отаъдъ Марица.

РИМЬ в иоем. Вчера преди пладне ф»
ПЯРИЖЪ. 6 ноемв. Спорепъ е къ Чикаго Три
шистите нападнаха руската легация. Д0№
бунъ ангорското народно събрание не е определи ло се е до свиване съ полицията. Имало,
ло наследника на султана. За това е обявено на много ранени.
турския народъ. че народното събрание иска па оБЪЛГРАД-Ц в иоем. Въ Лозаиската хоп
бяви република. Споредъ гръцки източникъ Кемалъ фереиция Югославия ще бжде лредстгр.
Паша е представилъ следните искания спрямо Гър ляваиа отъ.Ниичичъ, Слалайковичъ и м
ция. 16-т4хъ хиляди гръцки пленници, които сж въ лановичъ.
негови ржие ше бжпатъ използувзни за поправ
ХАРМАНЛИ в иоемв. Присттигнали
ката на опустошенията въ Мала-Азия_
Драма бежанци разправяте, че целото н
II. Парични обезшетения отъ 250, милиона златселение отъ района на Драма и Сересъ г^
нй лири . или пъкъ поемане държавните отомански
дио за оржжие е пъзстаиало./'
пългове.
III Предаване или унищожение на гръцката
ПДРИЖЪ 4 иоем. Съобщаватъ отъ Ц»
риградъ : Ангорското събрание прие единт
флота.
IV. Плебисиитъ въ гръцка, Тракия и неутрали заиоиъ, спорЪдъ който халифъть ще се
зиране проливите.
избира отъ османската династия. Отъ чле
ЦАРИГРАДЪ в иоем. Великия Везиръ новете иа тая династия ще се избере един
уведоми съюзните върховни комисари въ инязь за тоя високъ постъ.
Цариградъ, че Цариградското правителство
ЦАРИГРАДЪ в иоем. В. Журиалъ д'о
смета да прати свои делегати въ Лозана.
риянъ се изказва за автономия на Тракия
ЦАРИГРАДЪ 5 ноем. Вследствие пода
ването оставка на кабинета въ Цариградъ,
Ангорското народно събрание заповЬда на
Рехетъ паша да поеме управлението.
ЦАРИГРАДЪ, 6 ноем. Тукашното прави
телство подаде оставка. Споредъ решение
то на ангорското народно сжбрание консти
туцията отъ 1908 г. се обявява невалидна.
РИМЪ .6 ноем. Фашистите извършватъ моби
лизацията съ малки инциденти. Върховния фашис
тки команауюшъ е издалъ прокламасия, въ която
се казва, че рфпътъ и дисциплината сега сж пове
че потребни, отколкото всеки другь пжть, зашого
фашистите станаха законни господари на страната.
Казва се. че фашистката армия ше продължи
да бжде законната армия на Италия.
АТИНА 5 ноем. Положението въ Гър
ция е ожесточено и иатегиато. Носятъ се
най-тревожни слухове. Никой не аерва въ
утрешния день. Говори се за голямъ комплотъ въ гръцките остръви, островитяните
се буитуватъ.
Така напр. въ о. Самосъ сж свалили "гу
бернатора, обявили автономия и отправили
телеграма до Обществото на народите, от
което искатъ неговата закрила.

БЪЛГРАДЪ. 6 ноем. Мимистръ Нинчичъ прьдь
журналистите е заявилъ, че въ далматинските при
морски градове, както и въ Истрия имало неотговорни избухвателни елементи, които отъ малки слу
чаи създаватъ големи събития и които гледатъ на
ВЪ СЖБ07А вечерьта, двЪте крила на землед. дружби днешното положение като извънредно тежко. Що
въ грпда ни имаха общо съб се отнася до националистите вь Югославия. то мирание. ОгЬдъ като се преда нистра е заявил ь. че правителството е готово да
доха книжата и печата на г-нъ
имъ упжне ушите вь случай че те се олитатъ да
Даскаловъ.
Прие се съ голямо болшин нарушатъ добрите съседски отношения съ Италия
Ако би че безредиците не се премахнать и ако
ство сливането на двЪт-в кри
ла и следъ това се пристжпи
едната страна сериозно е за война, последнята ме
КЪМЪ,
збнране. чрезъ тайно
ше бжде избегната и в» гаковъ случай другата ше
тфоподаване наново настоя
я приеме да се отбранява и защитава своите дьртелство. Избрани сж Г. Ангежавни интереси.
ловъ, Я. Амдр-Цгвъ и Ив. ЖеБЬЛГРАДЪ 5 ноемв. Вчера тукъ присти>ВЪ.
гиа гржцкия министръ Политисъ. Мисията
ЩАДЕ1 № е запсвъдъ отъ правителствого споредъ което
му е да уреди нЪкои мжчногин. които смвсички провинени въ Неврокоп
щезтвуватъ между двЪто страни. Говори се
Н други места въ окржга. Споче ще уредятъ въпросите за свободата око/редъ която се а.' нпетират всич
ло Солунъ, като по такъвъ начинъ се гаки и се канягь да се завърнатъ
по домовете си и никакви преч рантиратъ търговските интереси на подани
ки не ше имъ се правягь за
ците и на дзЪте страни. Въ едно интервю
техните убеждения. Наредено
Политисъ заявилъ, че не едошепъ още мое да се извърши разпределе мента за
единъ съюзъ между всичкнтЪ бал
нието на земите отново по за
кански държави, но далъ да се разбере че
кона за Т. Г1. С., тъй като противъ по раншното разпределе Гърция съ удоволствие вл*зла въ малкото
ние има оплакване.
съглашение. По тоя въпросъ днесъ ще се
Дадено е нареждане на вла
разисква между Политисъ Нанчмчъ и Пашич.
стите да се отнасятъ къмъ населението коректно и да не
пр-Ьдизвиквагъ.

Ьр- юю.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

БУКУРЕЩЪ 6 ноем. Пр1ьзъ вр^ме пре
говорите между германските и некои деле
гати отъ репарац. комисия, ще се покладва
отъ тия последните отъ съответните
телства за германия меморандумъ, който
изтжква, че стабилизнракето иа Марката е
невъзможно, освЪнъ съ съдействието на
чужди капитали.

РИМЪ 6 иоем Мин презид Мусолини
заявилъ: ДалМатинскиятъ вжпросъ е за и;
факт разрешенъ. Съ Югославия не е силю
чеио никакво споразумение за евакуиране
то иа Далмация
Въ тоя момеитъ е неос
ходимо да заявя че Италия е държава, м
ято требва да бжде зачитана Въ това н
читаме Италия ще се добие съ колониалс
пЖть, ако въ гова отношение срещне от
пора, ще срещне програмата на фашистТая програма гласи: работа, пестоли
те
восте и миръ
ПОСЛеДЕНЪ ЧАСЪ
Резултат* отъ Софийския изборъ: у
Блокъ 10059 срещу Ю296 въ избориП^
на 7 май. Земледелци 7079 срещу 1296
Комунисти 8471 срещу 8884 Либерали 276 *
срещу 2029
Широки 2261 срещу 1364
Гласували всичко 30,000 избирали
ФИРМАТА

Е. Солоионовъ ^ Юр. ЧОЛйНЬВЪ

въ ул. „Владися^въ № 35 «"ликвидирала и акт
ва и пасива минава на име(о

Е. Солодооновъ.
Молимъ г-да търговците и клиентите да си нзт
матъ бележка Магазина ми ше се занимава и
напредъ съ сжшата търговия — железария.
Съ почитание Е. Соломоновъ.
1094-1-2.

Открива се на Дидлитровдень 8 т. м

бирария х. Панак0
(бивша ,,Златна Котва“)»
гдето сж уредени наново ресторантъ и бирария.
Г-да посетителите ше наперат ъ отлични го‘
нлурални вина и отлежално пиво
Цени обшодостжпни.
Свири добре урЪденъ оркестръПрислуга бърза и акуратна___________
1102 1-2_________ •

Суджаскйойско учил. Настоятелен 0
0&Я&/1Е№ 1?
5 НоемврЯй 1922 гоя^
Суджаскйойското училишно настоятелство
вява на интересуюшнте се. че на 3 Декември
год. ше се произведе публиченъ тжрг с явн
даване за отдаване на наемател училищната Р
1 I. 1923 гс
ма и градина от 1*5 ара за срок от
до 1 I. 1925 година.
хил».
Пжрвоначална оцанка 8000 г.ева (осем
лева).
ТМг
Залогъ 10“в при тжрга. Разноските по
сж за сметка на наемателя.
От училищ. Нвстоятвиство.
1079 -1-1

Год. IV.

Варма, 8 Ноември 1922 год.
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Ц4*и иинхми

ри е лед <* ар н и иа
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Маркмев.

-■>

V

Димитръ Втичевъ

ПОЛОЖЕНИЕТО = ХРОНИКА

1097-2 .

не ше посреща по случай именния си денк

— I

Димитръ Таховъ

(Телефонни и телеграфни съобщени*).

н^ма ла приема на ,йм^нния си день
— I
Пим итНЪ
^П/пП 1 у/ Ь

\А
ЦЛП"
#1 ВС\Пий &

Свещеник Днмитр )\ндреев

Димитръ )\льовь
Д-ръ ДИМИТРЪ ДРШИНКОВЪ
1106 2

2

СОФИЯ. 7 ноември. До Министре пред
седатели е от пра а еи протест* отъ цвитралнародно - прогресивната
кояитегъ иа
партия аъ които като се отбел*»ва че вси
чки черни бюлетини :ж отпечатани съ бла
жим черни красни, моето ги прави негодни
за тайната ма вота, по тая иачииъ проте
стира срйщу тоя прмомъ ма действие.

Дим. К- П^РЖИНОВЪ
' н^Ъма да прием^ на имения си ден*

10Ч9-? >

Открива се на Димитровдень 8 т.м.

-•-*

-

и*

СВТПИЯ
вия*

гд-Ьто ся уредени наново ресторант* и бирария
Г-да посЬтителит^ ще нам^рать отлични гозби
натурални вина и отлежално пиво

Слию и

Прислуга бърза и акуратна.

1102-2-2

■п |

а*

Италиянска и Бжлг. Тжрговска Бянка

Лноним, Д.аоКапит. 12,000,000 очен р«,е? »«*•'".
Ц»ятр С5*ИЯ.ул
•• гТм*ВАРЗл.уг 3»Г»'
асноаянч

от

ВАNСД

СОММЕИС1АСЕ 1ТДЕ1ДМА
Резени л»Р« »ти. ’ТЕ 000000
Ки»ш <■)> атал. 400 000.0000
Цеитрал МИЛАНО.
Клонове : ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ-ИОРКЪ.
80 клонове п приншг-а. грлд-'яе и.»
Баинзм рршни. 0С10М»» ои Вие» Сияели» пдевв»
н Австрия, Аржентина. : лгия. Ьра андич. К-«л>". и*
Перу... Романия; кореспондс ни »•„ цйинки джржани.
Извжршва всички банкови операции
иа износни условия като

Инкасиране и шконтираме на

г-сяи

Изплашание и и «даване на чек ве
Пие менми и телеграфмчески прг
Изд
даване кредитни пиенл.

в™

гове по КРЕДНТОРНИ СМЕТКИ

••

„ :руги г*рп
-,-чрив и «у

с*

НОвЪ

гове по СПЕСТОВНИ 1КНИЖКИ с
докумеи-и

'с

ра »,мение
годи

Всички издадени чекове срешу Итагия
.Циркуляри“^ ся платими без ’;тели1вестие

Печатница >Св^тлина“

Варно

Днес най-интересния филмъ
въ Кино-Художеств. Театръ

отпра
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Ч * г,

;■-• V- чмия*
ммо:О

•'мт^»п «м
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• * —'

ЦАРИГРАДЪ. 6 иоемяри Кемалъ пашо, .
} р» -пт*
:
вата джаидармерия яае <иЪколко пункта въ
„„
врм
"ХП*1
Ло
оиолиостьта ма Цариградъ. фрачцуж и ан
Не
.
' * -ь и; ре
рвл*
вемъ
Мгличани ся яъ недоумение•з>
АТИНА. 6 ноем. Внсъ
Елефтеросъ Ти-;
, ... .
посъ* съ обиран а. че «асмата мз Векикелосъ ;
.4 ..
„ • • н
въ бапкзн:*ит8 столици била окончателно |
ос,етена. За това н н-ръ Полнтнсъ ааяииа
о. м*-:.Ч-Б.
-•8

аа БЬлградъ.
ЦпРИГР^ШЪ 5 - КИТ 1

•

^ —^

В'

» ~щт-г

! абди- •

а

е

крайбрежието

гръдното робство.

] скот

«•

еди'И. В-фвнТта и ДР

чужда валута.

ъ

прваитеист

проектира да се

«

а аст

Уе

иа

от у сме •иаюб

кредит*

ду»о*-<а

»

ЦАРИГРАДЪ. 7 ноември в. ..Енм Шар
ка“ съобщава: Кемалъ ще направи постяпик за освобождението иа крктвиит% отъ

.»

••*•<• »р**»8
* .
•»-п
а - АНКЕ.: ИВ? А

*-атя об
ъ
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• - г '•

СчПем.--
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<вб**
фв

«81 *р«*4вю
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,

-ви*8 с»

•ь ; к.-втв Мв Т
ле те ч т« ;»»6еТ»» *ъ

*Ч}

нека

ПАРИЖ*. 7 кое» ВЪстинцитЪ се иаучаватъ отъ Цариградъ че Суятаиа е отиааап
да призная законностьта на ангорското праI вителство. моето го свали отъ прЪстола.

Салонъ ПРОШЕКЪ .2 "серия съ «>». повторение 1

*8

Ма.ч*м
«V.

ботата

-йнето

I

1

»вргя*

ля- ь

V чд

«0'='_

►сгг~'
.та{ още с-Тт а*«з»

•'
'•

.... 1

СИ‘ "-ри

г*

Сг-циална стокова служб а
Заеми в лева и

ем.-

т

Ре*;и»4
истиеи

д*

*****

и>

|Ч.1К ра »л -р

Р^>Л ь сечени*

Свири добрЪ урЪдеиъ оркестръ.

а,~.гл

С йи

молба

• одиии*
ма

ХЯРМДНЛ1

Ъни обшодостжпни.

»

Ми\

РУСЕ. 8 моея. М-ръ Стамоолимскм завчера яъ Буиурещъ идва ср1ща съ- Краля.
Двамата заедиъ ся поейтили курорта .Къдлииа . Очаква се че Стамболийски ще оти
де малраво въ БЪлградъ. До снощи Стамбо
лийски ие се е зааърмалъ.

(бивша ,,3ла%иа Котва“),

'■

«омогиаа

(рами

бирария х. П^нако

I

чств«« ..«•

рязтомрмкв

кЕ-т

•ото да

:гарич

граии„дтв огь

Пери*

Цариград* 62.60

от* Гериаии*

нл • урски че
кг з^пажна Хранил
Спор1шь непо
сЛ.яения. • гурскит1» чети
*л ьс
тв ьрсеии оше
чд ;и Вь едно сражение
кали сь грь..-ит1, в
ьлт
<ЛЪй *ата
сь елма гръ..- ■ &>тл
Тоженз
Та*т
'(раната на

за имения си день не ше приема гости 1105 2 2

приема на Димитров* день.

*

: .

1101-2-2

/•.

МА Ве;-ми..

режи и 5

От I* официално мКсто се по
лучи** съоб ,.ми> 1а тси"м ■м- ТО автономно г.лиже
иие вь под!:** Траки* пп лЗлми* 6р^г ь ма Мари
«тртратипни яда ти упо
гръб-вестъ у.и.-.-..л т тушать ти» аан»кт ми*
1 преминаването
:«>оои1емигто
ютвъо^*

уа Димитровдень не ше може дз приема пос^^^м^.

,

м* 629.

в*»ж,;* се

«СОФИЯ

10«*2-2-2

Дидоо К^ЛОЯНОВЪ

не ше

Според блокови съобщения: блои 10059,

В374; 1е*лед1лцл споредъ самитЪ тЪхъ
7Т74 а споредъ блока 7079. Наииоиалъ ли
берали споредъ блоиа 2792. споредъ вемледЪлци 2549. Широки споредъ блока 2251
споредъ земпедЪлии 2138.

шения

няма да приема на именния си ден

Гериамиш
Лстц

споредъ земледЪлцо 9795. Споредъ блока: комунисти 8471, а споредъ )е«лед1лци

по случай именния си день нЪма да( приема гось

1090-3-3

Свободна борса.

Резултата отъ Софийск- избори:

, <•■ *

Г ( кае

ме
драм.Х>-е»«а

’ч

а»л

те

м : - ?а*

Вс&ки трЪЗва да види и покаже
тая РЪДКА картина на своитй
дЪиа
11 >< ' 1
серии.

с

«р.

.ВАРНЕНСКА

1

По повеел» поти— и*

тдлла иоито го за*

ст

савк» трм

отщъ сбрш
1108-1—1

мпо1йдМо Султаиа нам»
10» на
и) първия ту-

Султано ма абдикира ща

гдЗго аармнам и гоеитЯпязъ
«■учите и»

лиуа отъ

ПЛГРАДЬ. 7 моомари. Правителството
слЪдъ срЬщата между Попитись. Пви Стамболийски да назначи
аа Повяна, ма моито ща дада имта въ Поааиа е опр*.Коиф
20 ноември поради сжбитията

И1
мг» се.
мутма «уим 1Ц» «• 'Отк сп*-

«ЧЕРА са откри

мгв-п—гатв. 0—в са «и
АТИНА 6 ноем
В-къ Проопосъ съобщава. че
"по случай гтрЪговормт* за сключване балкански
Ще се устроял.
по—чето отъ конто им бждет съмоъ. българското правителство и»е иска вдигане
не
то схизмета и ще направи пр*дложенйК оьлгарск.
Емзаряиа аа бжое свободна въ Цариграиъу^
днесь
ГАРЗЛНЪ. фи—ъ
— сетя
М«РЪ Туря—готI сполучи —
— беи
ур—К
р—те съ 20
«у мди беие. швем—р*

ПАРИЖЪ 6 ноен. Съобщавагь отъ Атина. че
отъ досегашното сл4оста^е по катастрофата въ
Мале Азия, била показана виновността на краля
Константин*. конто билъ веднага поканемъ да се
постави на разположението на слЬоственмага коми
сия* См*та се за сигурно, че той не ще се отзове
и що ожао задочно осжден оть военни сждъ.
бЬЛГРАДЪ в
ча румамсмото м югоспаяянсмо праон направили постжпиа въ Ати-

Осааиъ
1ТИИ
С> ОКОЛО Ъ ииНемите се откри— еъ

общ* сума 40

кр— не те—

зор-е*
1ЯЗГМ.
гь*о-----

и ■Мара

Нм-Йврг.

Итвлие
.
Цщяряк.

1»- 13980
620
632

57*~ 579^

.

б75Сф 6140
ЗТ9С-----82

Г«
Права

и/

1зу*а-Л*шз

I

Оарн.

Софи*

България щЪла да бмда допусната да
по въпроса за емоиомичесмия иаВБстиииегтъ се страхува, че

итьс

- »• .
-

0*

и*

Между I армтК Хуй* н Те*
шпрааъ вани го
а 12 чак*, поради
Варна н
Соф— бгЪм
.рйуст
отъ

ЛОМДОНЪ. б моем. в-иъ Дай пи Маолъ'
, че но българското
оп. 1'
било
да се разбере.
чв па ща б!
протпаъ ядно чето:
пялно мело-

пристигна

ти

»т

нудм*

НА 20 тосо въ 9 часа прЪ
ди обФвт. въ Варненм-ито окр.

м* конкуревтма отъ дружест*
■ото -Ммдосердне' двУ. юзя
въ мВсгн^сгътв .Са. Констен*
тимъ' н едно праздно мйсто.
въ II умосгъмъ»
ПРИСТЖ НАХА чъ вестни
карската ленивеч ло Вмпнъ.
папиросите
Василъ Левски.
Бр Лазарови. ЖЪю— крепост
Товмсвиъ Зора н др.

САЩ ОТ ДОМАТИ,
прфаарем* м чметв пт всФжак
вм примеси, ма едро и дребно
прм овошармм— ,,
ср1ьщу общинския те*тр> и си*
ренарсиия чагвзииъ N1 14 ма
Балжм-Пдлвръ. а семе ма едро
за споралуиФми* въ джеклрекма скадъ иа В. Атвнасоаъ -

Ъ«И

♦знаете
Пяпеляшлатв ? ОсвФнъф
2ргъ прмквзкмт*. ги има иХ
^ъ обущарския магазинъ-Х
ф, -Шръ Боржь* -VI 4.
X
У»В»40173.Д»ВВа»

1М*
----шг:;"

гмятгъ пгмегтнка п.

кухия

И

; ъ ма отоманската династия .
1—това ща бдя» ивбрвиъ Хаиародио събрание.

ПАРИЖ Ь, в коем. Германското прав*,
топстао а подало прйдъ репарацмоииата ко
мисия молба за адинъ мораториумъ за 5 години отъ 5 ми пиар да апатии марки, инач«
ие било а аъшожно
на жар.
СМИ бян-

пр*дложилъ иа Германия иска
Диасъ ср- «ъобщааа, ча прего
ворят* между мо.мисията и гермаисиото пра.
витал стао сж били
керъ

а

ДИСТОЛЪ
е единствени©то иай-афтин© й най-сигурно ле
карство противъ страшната болесть МЕТИЛЪ
по овиет*. козит* и едрия рогатъ добитькь
Лекуването трае саио два дни и дава 100*,
положителни и бляскави резултати
Лекар
ството е въ капсули и много лесно се дава
на добитъка
При лекуването н*ма никога
смъртни случаи
1076 2-16
СКОТОВЪДЦИ!
еъ
1Лио пари ще спасите добитъка си.
Сега е най-добрия сезонъ за лекуването!
Побъраайтв и си набавете ДИСТОПЪ !
Яелозигоръ: Дрогерия Д. ПАПО, вария.

Дружество „Милосърдие14 - Зарна.

ОБЯВЛЕНИЕ.
К* 78.
гр. Варна. 23 Октомврий 1922 год.
В допълнение ме обявлението под М 74 от 10 готе
тубаиму
8 Д«р
вестник брой 164 ое 21 го»о оЬв
вяве се м« чнтересуютнт%. че на 20 Ноенврим г г. • 9 часа
пред обед а канцеларията на Варненското Окрлшно Фннши
сово Управление ще се произведе тжрг с явна конмуреииия
за продажбата ма следните дружест
ИМОТИ
1). Празднв ияето от 46 кв. и. в II участ**, уя- .зидове
ма което се предава парцели и образува отделен орегупиран
нариел от 250 ка.м. ма ул. Караджа кдн приморска»* традни*.
.,
2). Едно лове в местности .Са Константин" (курортна

МП
Сгамболмйсмп оная подкрйле, моя»
то му е оГИнцвив прКдм остаамата иа бив*
м»ръ иа въишмит* работи
Идали фашистмг* ща подир*- I ч*°> 14 934
*

тпжтува сношм 12 часа

иато н* пжт* ии има транс-

—поп—тъ мана-уд
проим Траииж и шито аа
и аа
иойяо про*

/-

'

РИМЪ, е иоам.
атъ отъ Цариградъ: Ангорския лрЪдстаяитель връчи па
съаовиата комисия да* ноти: въ първата се
ча понеже амгорсяото правител
ство е ваело аластьта въ свои ржц*. то ще
трБбаа то д»
въ

<

3) Едно лозе от 2.600 декара е сжшата местност.
Наддаването ще став* ма квадратен метр1 кресначалмата цена 100 ле. за местото и 1 ле. »а ло
зята на кв. м.
1 жржните книжа може да се вмдягь всяко приежетве
МО време в канцеларията ма дружеството, което се помеша
ма в II уч.. уя. Бог дани и .4*32. Разноските ьл публикацията
снабдаването с крепостен акт са за сметка на купувача.
От Дружеството.
1069-2 3.

цсТз

съкпимимата оиу*

а. Съ
втората нота Аиторз нсиа съюзнитЪ военни
параходи да апизагь аъ туреното приста
нище само деиомъ спЪдъ предварително
разрешение.
СЛоредъ едно съобщение на агенция
.Райтеръ- съ.ознниитЪ отхвърлили категоричие тия исмания и за прекратяваме- ому«Я^ИТРйДЬ, 7 мори. Съобщавате отъ
Аигора: Народното Събрание гласува една
резотоциа. която стгКдъ като отблъсва^ гго.
слЪднмтЪ съобщения и отхаърля -гелегрдмета иа Тофииъ паша провъзгласим аърсуиароиитотъ на турския народъ и
а ноиституцмя и съсредоточава саоитЪ сили аъ запазваното му по едммъ нвд*.
пмцвто на Великото Народно събрание и но признава никаква сяла Н
организация, които ме се олмратъ на народ,
мата воля* Тя не приемана въ граммцмт* на
нацията никакви странични фактори и дру
ги форми ма управление оса*иъ тая на ве1
пик ото народно събрииие.
^^Турам* народъ счита цариградската
която се
""

'— СувереННТвТЪ КОЙТО ОКОИ-

ЧОЗШИШ лрВмииа сЖщъ 1в изртъ 19X0 год.
на ул. Търновска, 7# 7. Ою-1
,зДвта иа окупацията иа Цариград^* —
разуийии* д-ръ А. НедФдколъ> |, пъ обяаста иа историсиото мииапо. Хали-

СТЕФАНЪ ДИМИТРОВЪ
ДТМНАСЪ ИВАНОВЪ
чриематъ да заШишаватъ дела при всички
еждилища въ иарството. Адвокатско писалнЕ
ср*шу Мировит* еждилиша въ гр. Варн«|
Й1@1——
— --------- 051 —3-3 ——

Главна Дирек, нажелйи. и пристанищата
Морско машинно у-ще с спец. щяо*^_
ОБЯВЛЕНИЕ № 2034. Домакинството на Морокото машинно училите известята на ингер^У*7
щиге се. че на 11 Иоемврий 1922 г. ше се пр1-''3^
вепе тжрг за трети пжт от 4—5 часа сл. плоди*
Окржжните финасови управления Варна. Софи*?:
Русе с гайна конкуренция за доставката на
^
негра бял плат за горно облекло. ПреШ»о>«^*ниЯ
се приемат всеки приежтетвен ден в домакинство 1
ма училището и Финансовите управления Вари
София и Русе. а в деня на тжрга отъ 4 до 5 48 ^
сл. пладне в сжшите управления. Условията м0Г^
да се видят всеки приежтетвен ден в домакинст
то на училището и финансовите управления Варн _
София н Русе Девиз 117.000 лева. Залог се иск
10% от девиза. Пжрвите два тжрга не се утв*Рп'
ха поради високи цени (Д. в. брой 155 т. г.)
гр. Варна 30 Октомврий 1922 г.
1110—1*1
От Домакинството.

Гоя. I».

Вири», Ю Ноеи.ри 1В22 год.

поща
ВЯРНвНСКЯ

ммоп «*»»».' ЕЖЕДНЕЙЕНЬ ИНФОРМАЦНОШЬ ВЬСТНИКЪ
ЛЬОНДМЕНТЪ : за една .• одима 300 лев»
ва 6 мЯееиа 1Ю лева; та чм«ц»»«м;

оьявления по 1 90 дв

г

<ЖагЯа <Л1. (Жютюнджиаба .

*
-

сГ_ ОСриато ССрист^оъ
че

Ч,

Нпгмвпч

Дцфрич/.

Парна

I
Е^У1

мослучай двЪ голини отъ^тжрт ьта па покоймото ни мило д^те

Копстантинъ Янко Цанксвъ
вь Сжбота 11*й т. м
има панихида

сугримьта ЛЬ гробищата те
1111 М

ПРОДАВАНо

ВСЛЕДСТВИЕ ЗАМИ
НАВАНЕ 2 КЖЩИ
ОТ* 7 и 4 СТАИ.

ЦЕНТРАЛНО МЕСТО

цЪна оказионъ 350.000 лв. двЪтЪ
Споразумение Ив. К Ксантовъ при маг. Парасиовъ
1116—1*3

„ЕЛИТ Ъ“
е новия елегантень ресторанъ аъ града ни. кои
то се откри отъ 8 т. и. въ зданието на хотел ъ
„Лондонъ“ (надъ машинния складъ сингеръ).
гтъ „НДЯТЪ“
Въ рвгмр
яос^тителя ше остане крвйиб до вал ень.
з ащото ше се нахрани сь вкусна гозба.
• дщато всичко се приготовлява отъ пр4ь-)
масло,
еенъ зарзлвагь и чисто
вещото прЪзъ ВСИЧКОТО пр1же на хранене
свири пияно, защото всичко г наяравено
за па се уафшетвори клиента.
Защото ,Д||фТ^* е първия еяегантенъ
рестйрантъ въ Варна
________
1117-1*5
ФИРМАТА

.

)

Споразумение писмеммо или
лично до Димитра Пейчев*,
ул

Мидадимовска 76 38.

1082- 33
ТЪРГОВЦИ! Давайте ре
клемите си в* в-к-ь Вармен.
Поща. Тк постигат*цЪльта

Италнянско н Бжлг. Тжрговска Бани

на износни условия, като
яокуие!Н1
Инкасиране и шиоитмране нв поямми и други гжрго
и .ужбииа
Изпяащание м и плаване на чекове срещу Българи*
Пнсисини и теавгрвфичвекм првгоам
11)66-2 8
Издаване нрваитии писма.
Влогове по КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ по споразумение
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ сбоо годишна лихваСпециална стокова служба: документи кредити, варантни и др
Заеми а леша и чужда валута:
Всички издадени чекове срещу Италия
.Циркуляри" -сж плвУими без предизвестие

при саошарннца ,,Витоша1 ‘
ср!щу общинския тевтръ и сиреиарсмив магазин* X» 14 на
Балжк-Пазаръ. а само иа едро
за споразумение аз. джскарсяив снадъ на В. Атанасов* зад* пожарната команда.
______________10ь7 - 4 -- ь____________

ХРОНИКА

СОФИЯ, 9 ноември Българската делигацие *а Лохана е определена: прЪдседатель м-ръ Стамболийски, К. Тодороаъ. Симеонъ Радевъ делегати допълнителни К.
Муравиеъ, лрофесоръ Ммлеаъ; техническа
комисия митрололитъ Стефаиъ. иижеиеръ
Морфовъ. генералния иоисулъ Нойиояъ на
роди. прЪдст. Гроаиовъ, Мустаиоаъ, Риха
бей а аа секретари Длтжиовъ и г-ца Ста
нева.
СОФИЯ. 9 ноем* Е&ера сл1»дъ обЪдъ младеж
ката землел1щска организация направи своята ма
нифесгаиия на коне и пеша. Манифестантит-К оби
колиха изь града и се спряха прЪпь църквата Св.
Неделя гдЪто стана освещаване на съюзното знаме
На чело на конния отряд ъ 64>ха министрите Ласка
ло и Радоловь. първия държа реч
Днесъ аНшъ обЪдъ стана втора двойна мани
фестация състояща, се отъ 150 200 човека на че
ло на която б^ше м-рь Даскаловъ. послЪ Г Дамя
новъ и Длъгнековь.
На втората група манифестанти на чело ма коя
то бЪха младежи сь оранжеви рубашки, нареоени
по четири, заедно сь момичета въ национални но
сии. на чело вървяха м-ритЪ Турлаковъ. Янбвъ Радоловъ и председателя ма Камарата. Млнифестан.тите по окржзи носеха плакарди надписите ма ко
които беха предимно срещу блока
Вечерьта имаше окржжна сбирка Тая сутринь
въ театръ „Ренесзнсь" имаше събрание а сл. обЪлъ
се избра бюро гдего секретаря на съюза даде отчетъ
СОфИЯ. 9 ноември. Лозунга на иац-либер. партия въ референдума е: признава
не иеобходимость отъ министерска отговориость аа устаиовеиие и дирене по пред*
видения конституционен редъ.
СОФИЯ, 9 ноември. Вчера е било из
вършено покушение иа едииъ отъ редак-

СВОБОДНА БОРСА 9 НОСИ
Берлин* I -63. Париж* 800, Лой
д н* 607.
град* 57.

Вие <а *18

.

Цари

НА 8 й ТОГО. Димитровден
г

Г. «. Янишев*. един* ОТ* коопер иа печатница „СгЬтлима*
в* |рада ии отпразднуаа свов
35-» одишеиъ юбилеи, като ра
ботннкъ печатар* и кооператоръ-печатар*
Юбиле* си ».
Янишев* отпразднува вср!д*
интимен* кржг* приятели н
колеги. На юбилея присжтсгву
»а и Директора иа нашия в-к*,
който се и печата в иститиица
.Свйтямна*.
Нмя пожелаваме на юбиляра
още д*лги (одими да работи
в* тая т*й полезна на обще
ството професия.

ДНЕСЪ в* 6'., ч. вечерьта.
вь салона .Црковеиъ дом*’
свеш. Стефан* Д Ю р д а
нов*, ще говори на тека

.Б*л( арската църква при
Асема и Петре Вход* своб«>деи*-ув всички,

нлчч

капия мксець^це се
състои конгреса на лЪкврмтй
а* България.

ОТКРИТА а пощенска стан
ция в Хърсове - Шуменски ок
ржгь
телефонна служба,
смраничеио д!йствие.
ВЪ търговската а>-алемив по
стоянно прииждат* от* други
градове нови студенти.
Досега числрто им* възлиза
па 1!0 от* които 20 студентки.
ВЛАКЪТЪ от* Букурещ*
вчера не дойде по причина ка
тастрофа станала по пинията
Гюргево
- Букурещ*.
НА 12 т
ванеи
на

и. ще стане откриискрецкЦя .ханато-

риуи* за гръдоболии учители.

Е. Соломоновъ.

Пнон.«. Д .О Кзпмт. 12,000,000 осей резер капитал
Змп С»ВЯ.уа Лаг.2 - Ням Е4РЗА. У*- Дархградска 21.
основана от
_ _ , „м _
ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1 тйЬ‘''Л,ЛГ
Каиш »,■ пи. «00.000.0000 - РПИК" *•** ,,и-1 "“И™
. Центрад МИЛАНО.
НЮ-ЙОРКЪ.
Клоном: ЦАРИГРАД*. ЛОНДОНЪ.
80 клонове в принципа, градове на Италия.
Баанн гшмни таи» •!> Ваам Сим>м»
• Аастри,. Аржентина. Белгия, вразнлич......
Перу. Ртмжння: кореаюнденти вь всички д»Р ■
Иманршкл всички банкови операции

прЪсии

Поржчкм м

САЛЦД ОТ ДОМАТИ,

«ЯЯЯ1ВЯ1/ Г
I толството иа съветския черееиъ кръсть.
въ ул. .Владиславъ Кв^-35-^е ликвидирала и акти
Когато се е прибирал иъмъ полуиощъ та
ва и пасива минава на името
хотел България, прЪз желязната ограда иа
градската градина см дадени мЪмолмо из
стрела. КуршумитЪ см засегнали само му
шамата му. Бързо отъ четвърти поииц. учаМолимь г^да гьрговДит^ и кл иентигЬ да си взе- стъиъ см пристигнали стражари, ио напада
матъ 6-Ьл-Ьжка. Магазина ми \и« са занимава и за телите см избЪгали.
желЬхария.
напр-Ьлъ съ сжшата търговия
СОФИЯ. Анкетната комисия по Малино
Сь почитание: Е. Соломоновъ.

голфс*/ изборъ.

:огоаиш «а практика
тбукети. ЦЪии износим. 1048-4 5
референции, приема да завеж }
сладкарница Маринов,
да пр4ть свободното си вр4ме ас!клк*аъ вид* търговски
яни. и приключва баланси и у
преварена и чиста от всЬиак
режда оажркаии сметки.
■и^дрнмъо.. на едро и дребно
Тайна абсолютно запазена.

Е. Солоконовъ! Юр. Чолоковъ

1094-2 2.

Брой ЮС.

Опитен сшвводнтел Хршнтенн
съ гърюв "о оЙр*вс^Атт«*’ апу:

(Телефонни н телеграфни съобщения).

/ЯУ? ЛОС».

1114—1*3

пйъ

ПОЛОЖЕНИЕТО

и

(-ГОЛИНИ

к

Рс/иш ш*ш * 229.

«аааратеи». с. и
пристави* п -> 1 л*. ь на дуиа.
„ *•

ЦЕНА 1

вия иабииетъ работи усилено. Очаква се
къмъ 15 т. м. да представи въ общи черти
резултата отъ работата си. Въ общото сХ
заседание, тя ще разгледа саоя резултатъ
и ще призове свидетели.
СОФИЯ, 9 ноември. Вчера въ Радомир
стаиа срещата на анархистите отъ Южна
България. Устрой се публично събрание иа
открито гдето говориха оратори върху за
дъчите иа анархистите.

.

ВЧЕРА д вото на класиш!
учители в* града има събра
ние и* което се разгледояа ня
кои организационни въпроси и
се избра ново настоятелство
ПРИС1ИГНАХА оня ден* бе
жанци арменци от* Цариград*,
т! се настаняват* вь аътреш
ността иа царството.
ВЧЕРА в* София се състоя
първото автомобилно надбяг
ване София
Самоков* -Дуп•ница— Раломир* -София, раз
стояние 232 клм. Първия авто
мобил дойде >а 2 ча«.в. 59 ми
нути и 2> секунди. Получи на
града една мастилница.
НА б т. м. Окржжния Сжлъ
с* участие на еждебни зоседдтели розгледа б!лото на Сто
ян* Юрданов* отъс Тестеджи.
обвиняван*

въ предумишлено

БЪЛГРАДЪ 9 ноем В. ..Политики съобщава убийство на Пеню Русее* огь
че преговорите между Политись и Нин^ичь сж за сжщото село- Въ състава на
СЖД5
аимлЗли йредСсДй1СЛЬ
вършен на 5 того и е постигнато споразумение. Маждрак: въ и членове ШиваСпорЪдъ вестника, се дошло до пълно съгласие чев* и Мариновъ, при лрокупо всички въпроси. Взето рктк отъ лв-ЪтЪ пра
роръ Драсовъ. Защитата
се
вителства де дЪйсгвуватъ "задружно въ Лозан кон- | представляваше отъ адвоката
феоениия Ще се сключи новъ таенъ договоръ. кой Дрвгой Неиковъ. Сждът* прото ше бжде изработен ь въ Б^лградь. като се при | и3ивсо оправдателна приежда.
стжпи веднага къмъ ратификацията на конвенцията
ВЧЕРА бидоха убити въ Пашотъ 1914 год. съ което се дава на Сърбия свобоД
”а^лж
най-опасни раз„а зони на Солунското пристинишс. клто си лостава на белградското правителство да предяви нови ме тормозиха околностъта. Заискания и допълнителни прибавки съобразно нуж- | ловени отъ полицията подкв-

рани за Пашмаклж, опитали се
да бЪгатъ. били застрелени.
ДИСБАРКОТО въ Бургазъ.
поради увеличение хкмалскитЪ
надници е увеличено на 165
лв. за пдинъ тонъ.
БЕЗДОМНИШКИЯ въпросъ
е разр"Ьшенъ, като дирекцията
—I поземелна соб*
на трудовата
ственость е отчуждила общинскит-Ь м-Ьста между търговско
то училище, казармата и бол
ницата. Раздаването на парцелит-Ь според изработения план
е почти привършено. То ше
се узакони съ нотариалнигЪ
актове. които ше почнатъ да
се раздават на притежателитЬ.

Никола Спасовъ. д*л
гогодиш- сждебенъ приставъ.
и нотарнусъ при Варненский
окр. сждъ и др- сждилища въ
царството. извЬстенъ всЬкиму
по своята честность и акуратность. напустна държавната
служба и се установява на свободна работа, съ признато пра
во на .ходатай*, доста вЬщъ
по сждебно- изпълнителното и
нотариалн. производства. като
открива сждебно-изпълнителна
и нотариална кантора въ гр.
Варна. ул. .В-Ьнчанъ* до сждебнитЬ приставства, въ бищ.
писалище на адвоката Д-ръ
В. Карамихайловъ

Киио Прошекъ сжобщава: Днесъ |3 се
рия иа ТАРЗАНЪ. Ди
ректора прЪдупрежда почит, посетители,
че пристигналата отъ
София 3 серия по проверка се указа, ежила
та която беше играна
въ Летния Модереиъ
Театръ.
ВАРНЕНСКАТА Търг.-Индустриална камара е взела ини
циативата да се ежберътъ су
ми за награда на тия. които
спомогнаха за разбулване ми
стерията. около ограбване ка
сата въ митницата и откриха
истинскигЬ виновници.
В СЕЛО Батак свищовско е
открита отъ 27-й окт. телеграфо-пощеиска станция съ огра
ничено д-Ьйствие. проста и препоржчена вжтр-Ьшна и между
народна пощенска и телеграф
на кореспонденция.

Спекула съ хартия. .
Писахме нЪколко пжти за
грабежътъ който се върши
съ продажбата на печатарска
хартия.
Една банка въ София пр-Ьди
три м-Ьсеца е продала хартия
по 13 лева килограма при курсъ
сравнително по тежъкъ отъ
днешния. Днесъ ц-Ьната на хар
тията въ същата банка е до
стигнала 21 лв. кгр. Печалбата
добита при тая спекула е 200
на сто.
-Издателствата, които иматъ
нужда огъ хартия апелиратъ
къмъ държавата да вземе ини
циативата за доставка на хар
тия.

&0РеА

пигк Сжшо постигнато съглашение за малцинствата
въ Македония
Вестника 6-клЪжи: както изглежда няколко
стотинъ хиляди наши сънародници въ Солунъ и
няколко десятки хиляди гърци останаха вь наша
територия и понеже нито едната нито другата стра
ни не сж изменили своята наиионалность . то меж
ду Политисъ и Пашичъ е пистигнато съглашение
за взаимна помошь по малцинствата.
ЦАРИГРАДЪ 8 ноемв. На Кемаловит*
искания, относно разрешението за свобод
но преминаване на параходите прЪзъ про
ливите. съюзнитЪ военни комисари отгово
риха, че това е неприемливо и несъобраз
но съ постановленията на договора отъ
1918 год.
ПАРИЖЪ. 8 ноемврий. Френския броненосешь
„Валдекъ-Русо“ получилъ заповЪдь да замине за
Цариградъ.
БЕРЛИНЪ, 8 ноем. В-къ Форверц съоб
щава. че пр-Ьди да се извърши лрЬврата в
Италия. Мусолини прЬкаралъ 3 седмици въ
Берлииъ и Буда-Пеща, гдЬто сключил съюзъ
съ Унгария иасочеиъ противъ Югославия и
малкото съглашение.
РИМЪ 8 ноем. 3-къ Куриере дела Италия като
говори за предстоящата конференция, казва: Въ
нея ше требва да се разисква за българския излаз
на Бяло море. което право е било признато на
България по договора. Естественно Българския изгазъ остава въ Западна Тракия. Гръцката власть,
която сигурно не ше се съгласи на едно ново разпокжеване на тая земя. сметайки я своя. а отъ
друга страна ако България и Гърция не можаха да
се силижатъ до сега. поради неприязненость. то
при присжтствнето на Турция въ Европа, ше на
кара двете страни да бждатъ настроени оше полошо. За това сближение се е говорило открито
въ Белградъ и София. Подлържа се сжшо факта
че Турция ше донарз новъ балкански съюзъ и
всички балкански държави ше се обединя за борба
противъ Турция.
Всички, които не сж се сжгласили по тоя въ
просъ съ Сърбия ше требва да имать предъ виаъ
че Югославия държи най-много на своя излазъ на
Солунъ.
Сърбия въ тоя моменть държи застрашително
поведение спрямо Гърция. Сърбия е мобилизирала
корпусите си. Това причини тягостно впечатление
между атинските кржгове Дори и частно, сръбския
печатъ би желалъ да наложи на белградското пра
вителство незабавното завземане на Солунъ. тьй
като Турция може да представлява опастность. От
друга страна въ Белградъ гледатъ сьлошо око на
идеята за споразумение между Гърция и България
понеже сърбите не могатъ да заоравятъ. че Бъл
гария е нападнала подлд въ време на война
ЦАРИГРАДЪ, 8 ноемв. Султана избега
иа борда иа единъ английски параходъ, кой
то бе хвърлилъ котва въ Босфора.
ЛОНДОНЪ, 8 ноем. Британското прави
телство предложи иа Франция да се отло
жи лозанската коиференцуя за 27 т. м.
ЦАРИГРАДЪ, 9 ноемв. Положението въ
Чанакъ-Чале е застрашено, понеже жан
дармерията^ стигнала при телеиите мрежи
на англичаните.
БЪЛГРДДЪ 8 ноем. В-къ Политика сжобщава, че въ Венеция пристигнали 300
фашисти, които готвятъ нападение надъ
Зара.
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Щюдовосшща

отъ 4
стаи.

салонъ, пристройка сь кухня и
маза. дворно мЬсто 416 кв. м.
на ул. Търновска- .V? 7. Спо
разумение Д-ръ А. НедЪлковъ.
1091-3-5

БЪЛГРАДЪ. 9 ноем В-къ Политика съобщава
-гноено слуховетЬ за подновяване балканския сьюзь. политне заявява, че подобень сьозъ е невозможенъ. макарь че положението е както това пр-Ь
ди 10 години пр-Ьдъ видь на това. че Турция се
връща въ Европа. Поведението на България, обаче
нито на косъм-ц нр изпълни задълженията си по
пьоиския договоръ и тя не се е държала коректно
спръмо съсЬдигЬ си. Ето зашо Политисъ счита, че
момента не е удобенъ за единъ съюзъ между Гърция, България и Сърбия
ЦАРИГРАДЪ 8 ноември. Сжбитиятасъ,дадоха една финаисова-търговска криза,
Борсата е затворена. Лирата значително
спадна, а повечето чужди девизи се вдигатъ. Търговците
ят, си ,а експедиции ГГтГи^Ги* пГ^
тницитЬ стокитЬ стоятъ
иеосвободени.
ЦАРИГРАДЪ, 8 ноември:

Генералъ Ре-

шидъ-шаша заповяда
ския сеиатъ.

разтуреното

на тур

ЛОНДОНЪ, 8 ноември. Слоредъ нФкои гЪстю-.
ци въ Цариградъ Султана е поискалъ закрилата на
британския комисарь. Вчера той е билъ охраняващ
огь английски войски. Споредъ известие Отъ Ц,
риградъ около 100 видни турии й Шеихь-Юльй
ляма сж нз&Ьгали въ английската легайия. И .
Паша е пристигнало, вече въ Цариградъ.
ЦАРИГРАДЪ 8 ноемв.
Съюзиишката
върховна комисия поискала нови наставя,ния отъ своитЪ правителства. Т4 настоя,
ватъ да са вземагь вЪички мЪрки за да се
обяви военно положение, като иснатъ. що.
то старитЪ порядии на иЪщата да останат,
до Лозаиската конференция. Въ завчеращ.
ното сблъсквано въ врЪме на манифеста,
цнята сж ранени 4 души англичани.
РИМЪ, 8 ноем. Мусолини е заявил, „
ще поведе непосредствено преговори съ
сръбския мин. на въиш. работи Нинчичъ ло
Рапалския договоръ и другите въпроси,
които висятъ между Италия и Югославия.
ЦАРИГРАДЪ. 8 ноем. Съобшаватъ огъ Антре.
Ангорското Народно събрание реши да натсвги
Изетъ Паша да предяви пр^дъ лозанската конф»
ренция следните искания: Получаване граници прЪ
видени въ националния лактъ: обезщетение сте
Гърция: Премахване капитулациите: Изменени
границите по Мераклия и Месопотамия и независ:мость въ финансово и економическо отношение.
Положението въ Цвриградъ става по-натегнато
Станали сж сблъсквания между кемалисти и съюз
ници. имало много френци и англичани ибити. Фрах
ция е изпратила ескадра за Цариградъ Положена»
то е такова, че |се очакватъ всеки моменть серияни събития на Босфора.
БУКУРЕЩЪ 9 ноем. Мин- Стамболийски
замина направо отъ тунъ за Белградъ.
Вчера той е ималъ среща съ Пашичъ «
Нинчичъ въ Белградъ, на ноято среща <
прнсжтствувалъ и Коста Тодоровъ. Сръб
ските вестници, между които и Търговке
ски гласиии, посвещават уводни статии, ло
поводъ присжтствнето на българския пре
зидеитъ въ сръбската столица: „Въ Белгладъ сигурно Стамболийски дохожда, съ
едно заявление, че въпроса съ Македония
е решенъ окончателно и по него ни дума
ие може да става. Ако съ такова заявле
ние той наистина ще се яви, тогава безспо
рно ще може да се даде една извести;
гаранция за усигоряване нашата страна от
македонски разбойнически банди и за без
редието което създаватъ“.
ЦАРИГРАДЪ 9 ноем. Аиглийското пра
вителство, което зачита Мудаиската конфе
ренцня ще предупреди Ангора да опреда
пи линия на поведение. Взети сж мерки про
тивъ какаото и да е насилие върху приз и.
тите отъ Ангора права иа сжюзницитъ в
Цариградъ._________
ОТ ПРАКТИЧЕСК. РИБАРСКО УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 774.
Обявява се на интересуюшите се. че на. 13 И
емврий т. г. от 9 до 11 часа пред пладне и ог а
5 часа след пладне в залата за тжргове на Зари»
ското финансово управление, ще се произведе т*и
по доброволно сжгласие. сжгласно чл. 156 от
на за бюджета, отчетността и предприятияча за _
ставката на хранителни продукти за храна на У
ниците от училището за през финансовата
година, на следните продукти :
1. Макарони
200 кил«Ф
2. Сливи сушени черни Кюстенд. 200
100
3. Джрвено масло I кач.
50
4. Салиа (доматена боя)
201
5. Сол каменна
Пред обед от 9 ао 11 часа ше се м ало на и
в залатя за тжргове. а после обед ст 3 до ?
ше се обходят тжрговиите. които се занима
не сХ
продажбата на подобни артикули и които
:з в финансовото управление.
явили
Малонаддаването ше стане от дадената
ИЛИ
ог самите конкуренти за всичките изобшо, 1

.

отделно.
10"»
Залог за участие в тжрга ше се иска
наддадената сума.
гр. . Рврна. 9 Ноемврий 19Н гол.
1112
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