
т-УГ

Год. IV. Варна, И Ноември 1922 год. ЦЪНА 1 ПЕЦЪ Брой Ю13.

вярнвнега Счетоводителка Загубено е малко ржчно- 
сребърно ча- 

совниче съ ремжка отъ кафе
не Армения до Военния клубъ. 
Който го е нам-Ьрилъ да го 
гТрЪдстави на Капитанъ Стан- 
чевъ — Оборище, срЪщу при- 
лич. възнаграждение. 1113-1-1.П©щд

шштиф»ш ЕШЕДНЕВЕКЪИНФОРМАЦИОНЕНЪВШНИКЪ р««м.м...*

образовЯнйе, двЪ годишна со
лидна практика 
банкова «жща. добри референ
ции. манипулира съ пишуща 
машина, ползващъ се отъ нем
ски и френски езици и търгов
ската имъ кореспонденция, ди
ри подходяща работа въ гра 
да или провинцията. Споразу
мение чр4зъ редакцията за Бе. 

1115 -1 -3

въ търговска

едно бюро. 
нощ електр. 

ламба. пепелникъ с гарнитура 
една шуба и една печка евро 
пейска. Справка ул. Царибро- 
дска № 39, Петръ Георгиевъ, 
1120-1-2

Продава се
а/г< ТЪРГОВЦИ ! Давайте ре

кламите си въ в-къ Варнеи. 
Поща. ПЪ постигатъ цЪльта.Ш ВБОНАМЕНТЪ 

з*6 мЪсеиа 150 лева.
300 
1 80

за еян ОБЯВЛЕНИЯ по 1 50 лв ивадратеиъ с. и 
'Ъ'- приставки по I ле»ъ на дуия.

оди на 
месеца

лява;
лева.

овощ

СКпКе *М. <Жюткнджив6а 7 ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАи
(Телефонни и телеграфни съобщения).

СОфИЯ, 10 ноем. Младежкия коигресъ 
тая сутрин* продължи дебатите и отчета- 
Делегата отъ Пловдивския окржгъ лодка, 
ни съюза от северна България да бждв на 
19 ноември готовъ. защото споредъ сведе
ния въ Пловдивъ запасното офицерство се 
въоржжава за да компрометира референ
дума.

С&И' Христо Христобъ
С ГОЛИНИ

нс х Ипемв/т 1922 ,*«»/. 
1114-2-3

Свободна борса.
Цариградъ б5'50. Парижъ 878- 
880. Лондоиъ 618, Ню-Йоркъ 
139'3*0. Швейцария 2600, Ромъ- 
ния 9050.

ЕСЕННИЯ ловъ ма скумрии 
прЪзъ тоя сезонъ е почти при- 
вършенъ. До сега сж уловени 
12 милиона парчета.

ОТЪ 1 априлъ до 1 октоив- 
рий въ държавното съкровище 
сж постжпили отъ пр%ки и ко
свени данъци и отъ държавни 
тЪ имоти 1,992,194.277-89 лева.

БУРГАЗКАТА Търговско-Ин
дустриална Камара е открил» 
въ Анхиало б м^сеченъ тър
говски курсъ.

ЗА уреждането на саното- 
риума околноститк на Месем- 
врийското крайбрежие дирек
тора на Народното Здраве Д-р 
В. Георгиевъ е заминалъ за 
тамъ.

На/'»" ^

Въ Неделя 12 Ноемврий открива 
се, ремонтиранъ наново 

РЕСТОРАНТА ..КУЛИНАРЪ"
улица Сливница Н» 4.

до приморската градина. 1121 1-2

..Бждете готови да преминете Балкана 
и да ми дойдете въ помощь. щомъ стане 
нужда“.

Следъ обедъ дебатите проджлжиха, 
както и за засилване на съюзния печатъ ; 
сжщо се разисква въпроса да се иска отъ 
всички вестници, които сж писали иа 17-й 
Септември, че земледелците, които сж при- 
сжтствали въ Търново, сж били сметь, да 
опровергаятъ това, иначе въ първия бли- 
зжкъ бждащъ коигресъ не ще бждатъ ос
тавени ненаказани. Днес делегатите ще се

Ч*"В А Ж Н О »а дЪйствующитЪ н запасни
ОФИЦЕРИ въ града ни.

Откри се въ II етажъ на ВОЕННИЯ КЛУБ бръснарски 
салонъ. гдЬто г-да офицерите и запасните такива 
иматъ случая да се стрижатъ и бржснатъ отъ първо

степенни работници бржснари
Ваигелъ Ив. Ангеловъ и Коста Юрдановъ
при най-голяма чистота и при съвсЬмъ намалени цени. 

Т--------------- —'------ - 1123-1-3 ----------------------------

ше

разотидатъ.

СОФИЯ. 10 ноемв. Българското правителство 
даде най-строги нареждания на пашмаклийския ок-

БЮДЖЕТА на санитарното 
управление въ града прЪдаиж- 
суми за чистотата на града и 
за уреждането на специално 
зжболЬкарско. лечебно и аку
шерска ПОМОЩЬ-

ВЪ свръзка съ посЪщението- 
на министеръ-пр^дседаталя въ 
Букурещъ, очаква се възстано
вяваме свободни преминавания 
на пжтници на ромжнеката гра
ница и то навсякжде. а не как
то сега само въ единъ пунктъ.

ДИРЕКТОРА на практическо
то рибарско училище въ Вар
на г-нъ Станевъ и заминалъ на 
тримесечна специализация и 
изучаване риболовното дело 
по крайбрежията на Франция.

ПОМОЛЕНИ СМЕ отъ бена- 
фистанта г. П. Преславска да 
искажимъ публично благодар
ностите му къмъ г. г. Обшин. 
кметъ Зл. Бръчковъ. за рас- 
кошния букетъ и добрите бла- 
гопожелания съ които го на
гради ; къмъ еждийската коле
гия въ Варна - за красивия 
подаржкъ. мастилница, преса 
и др.; къмъ г. И Варн. Мирови 
Сждия г. Софроии Георгиевъ - 
за още по-красивата мастилни
ца съ принадлежностите й; 
къмъ г-нъ Ох. Каязаде (армен
ската колония въ града) — >а 
слетния часовникъ съ ланца ; 
къмъ г. режисойра С. Бъчва- 
ровъ и артиститЬ отъ Варнеч. 
театръ — за хубавия адресъ, 
венецъ и бастунъ; къмъ г. Б. 
Блъсковъ — за красивата ваза, 
къмъ Взрн. прошенописка ар 
гаиизацня въ лицето на пред
седател й г. Георги Иванов — 
за адраса и подаржка от 1000 
лева: къмъ управлението на 
Д-во .Лада" — за адреса и по
даржка отъ 1500 лв.. къмъ г. 
Ж. С. Саблевъ — за адреса и 
подаржка отъ 500 лева; къмъ 
режисьора на Русенския общ. 
театръ. Борись Еспе и арти
стите огъсжщия театръ за цен- 
ниятъ имъ адресъ и подаржкъ 
отъ 2500 лева: къмъ всички 
ония граждани — расписани в 
двата паметни юбилейни ад
реса за паричните имъ пода- 
ржци и къмъ учителите, дру
жествата, артистите отъ Народ
ния театръ, Ренесансъ, редак
ции и частни лица изъ цела

Кожухорница „Мажа“ ржгъ, населението па пази пьленъ неутралитеть и 
властьта па запази границата оть преминаване. Да 
се следи внимателно па не би агенти отт» Кемалъ- 
Паша па вършать пропаганда и образуватъ чети па 
се изпрашагь срещу гръцките власти вь западнао 
Тракия. з

ВДРНЯ ул. Владислвъ № 56.
Има ГОТОВИ за предстоящия евзоиъ, разни 
натурални КОЖИ: БОА. МАНШОМИ, ЯКИ, 
АСТРАГАНСКИ КАЛПАЦИ и пр: сжшо 
се приематъ и ПОЖРЧКИ. Работа солидна навре
менна и по вкусъ. Цени умерени

Приематъ се за изработване на палта, шуби съ 
кожени подплати.
1118-1-3

Бежанците отъ източна Тракия започнаха па 
се връшатъ. Положението имь обаче споредъ све
дения е влошено, тъй [като турските нови власти 
се отнасять грубо. Споредъ сведения отъ бежанци 
сж извършени зверства Бежанците постоянно се 

| завръшатъ по родните си огниша.Чолаковъ & Панайотовъ.

СОФИЯ, 10 иоема. М-ръ Стамболийски е 
телеграфирал* до земледЪлския младежки 
коигресъ, че поради джржавни работи едва 
ли ще се завърне въ София. Той отъ Бел
град* не ще се завърне, а ще замине за 
странство. Очаква се отъ иекои, че той ще 
си дойде иа 12 т. м.

СОФИЯ, 10 ноември. Въ Кюстендил* е 
билъ убитъ генерал* Пухловски при опита 
си да избега отъ затвора, а другаря му, е- 
дииъ полковник* е сполучил* да избега.

Дружество „Милосърдие“ - ЗаРна-
0&Яе/1ЕНИЕ.

№ 78.
гр. Варна. 23 Октомврий 1922 год.

на обявлението под № 74 от 10 тото 
вестник брой 164 от 21 тото обя-

В допълнение
публикувано в лжржавен 
вява се на интересующиг*,, че на 20 Ноемврии т. г. в 9 часа 
пред обед в канцеларията на Варненското Окржжно Финаи 

Управление ще се произведе тжрг с явна конкуренция 
за продажбата иа следните дружествени имоти :

1). Праздно място от 43 ка. м. в 11 участжк. ул. Сандоаа 
предава парцели и образува отделен орегулиран 

парцел от 250 нв.м. на ул. Караджа кжм приморската гра- 
дина.

(ог |
СОФИИ, 10 ноември. Днесъ прЪзъ софийската 

гара мина експреса носейки турскигЬ делегати за 
Лозана, сьстояши се оть Изметъ паша — министръ 
на външните работи Д ръ Риза бей мин. на нароа- 

з’праве. Хасанъ бей. комисаръ на финансиигЬ. 
Делегатите и съветниците вьзлизать на 36 души. 
На гарата бЪха поздравен,\ отъ главния секретарь 
на външ. м-ство Добревъ. отъ една македонска де
легация и

ма което се

„Св. Константин“ (курортна2) . Едно лове в местноста 
част) 14.934 декара.

3) . Едно лозе от 2.600 декара в сжщата 
Наддаването ще стйва на квадратен метр- 
Пжрвоначалната цена 100 лв- за местото н лв. за ло

зята на кв. м.

днотоместност,

й-кв ==
II уч„ ул. Богданова >32. Ратоските за публикацията 
11 за сметка на купувача.

От Дружеството.

турски първенци. Делегатите имаха раз- 
въ чакалнята съ м-ръ Р Даскаловъ. Единьно в

ва в
снабдяването с крепостен акт са
1069-3 3.

говор ь
от представителите на делегацията заяви прЪдъ жур
налистите, че отношенията между Турция и Бълга- 

кьмь подобрение. Де-рия сж добри и ше вързятъ 
легацията е изказала радостьта си, че минава през 
приятелска страна Единь другъ Рутенъ бей заяви; 
послелнята промене вь Турция се среша съ обшо 

Въ Цариградъ станаха манифестации. 
Привьрженика на Инсънлькь хуриета, познзтия Яли 
Кемаль бей. бившь главенъ редакторъ на в-къ „Са- 

тжлпата. а после въ Из-

Обявление № 19275.
1922 гсд.гр. Варна, 9. Ноемврий 

Варненский Окржжен Сжд обявява на интере 
от днес ше отдаде

задоволство.
суюшите се в седемдневен срок 
на предприемач по доброволно съгласие доставка
та на 55 тона дърва, за отопление учрежденията 
при ежда, съгласно поемните условия.

До този срок, интересуюшите се могат всеки 
в ежда. прегле-

бахъ билъ линчуванъ отъ 
мидъ обесенъ.

Нашите искания въ Лозана ше се основаватъ 
За западна Тракия Турция 

Гърция наррави големи опустошения при 
особенно въ Яли Шехиръ и Магне-

на националния пактъ. 
ше види. 
оттеглянето си, 
зия. но за туй пъкъ ни остави огромни военни плячки.

ПАРИЖЪ 9 но«м. Пти Журналъ сьоб-

приежтетвен ден и час да се явят 
дат поемните условия и предложат своите цени 
1122—1*1 Председател: В. Д. Стойков

Секретар: Г. Стойков

Печатница „Светлина“ — Варна.



Бр. Юв.„ВАРНЕНСКА ПОША“Стр. 2.

ПАРНЖЪ 9 ноем. Тукъ се безпокоятъ 
отъ спадането на франка. ПолмтмчесюггЬ

щава отъ Цариградъ, че султана отправил 
една прокламация къмь турския народъ в 

е абдимиралъ и «оян 
астма д» НО-

Българня за тллеграфическнгЬ 
имъ адреси и поздрави.

НОЩЕСЪ въ София въ 
Пиротска избухна пожаръ, кой 
то аиде скоро, угасенъ.

РЕДАКТОРА на в. -Нова Ру 
сия* Александръ Агеевъ почи
на въ държрвната болница отъ 
раните. получени преди нЬ- 
колко дни при атентата върху

кржгдее смЪтатъ, че то е рмуятъ
която казва, че не 
Великия везиръ да държи 
вото правителство.

лийсяи фммасясти.ул.
гзй- купе и на маневри на

ПАРИЖЪ 9 ноем. Бившия мимистръ на 
освободените френски земи Лушйоръ ароПАРНЖЪ 10 ноем. В-к Тенъ съобщава: 

Ангорското народио събрание е рутило да 
назначи за султанъ Авганисгаявкия емиръ. 
СпорЪдъ други източници -не бжде яоста- 
венъ на султанския троиъ сииътъ на Абдуп 
Хамида.

СОФИЯ 10 ноем. Правителството рЪши. 
нистративнигЬ власти въ Петричско па се прймах- 

прЪдаде управлението въ ржц^тЪ 
еннитЪ. които се явяватъ подготвени да гаранти- 
ратъ управлението. Финансовите и други 
останатъ. Обаче на всички е внушено да не пр%п- 
извиква гь съ нишо -негоауването на населението 
Ревизията по оземляването, по трудовата поземелна 
собственность е вече започната

изнесе рЪчъ въг парламента, че пр-Ъдъ нндъ
на това. ча ргларационнигЬ аадълж

не
и

иаи-реаиоовразннтеием 
никакви резултати, трЪбва да се прибегне 
къмъ залози къмъ едно споразунение съ 
съюзниците.

му-
СОФИЯ. Днесъ въ държав

ния в^стникъ е печатанъ но
вия указъ за въвеждане зако
на за новия правописъ- Вест
ници, списания и пр. еж длъж
ни отъ 20 т. м. да се печататъ 
по новие правописъ.

Нарушителите ще бждатъ 
преследвани по чл. 475 отъ 
наказ. законъ.

адми
ПАРИЖЪ 9 ноем. Френските военни «ржгсае 

сметать. че на върховните комисари въ Царигр^. 
трЪба да се даджтъ права аа взематъ всички н&г- 
ки да поддържане реда и запазване националн*-! 
интереси въ земигЬ окупирани отъ съюзмишкн-' 
войски.

на во-натъ и се

власти ще

ВсрЪдъ компет. кржгове се смЪта. че въ мнге 
реса на самигЬ Турни е. да се противопост 
противь едно постоянно нахлуване, което изтлели, 
да обвзема кемалиститЪ.

Ьо р е д
София, 10 Ноември 1922 год

ПАРИЖЪ, 9 ноем. В-къ ,Танъ‘ съобща- 
партизанитЪ иа Султана на брой 

иа ке-
Швейцария
Ню-Йоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия • .
Цариградъ
Ромжния
Германия
Прага .
Виена
Буда-Пеша
Холандия .
Югославия.
Белгия . •

2550 — 
139 — 
623- 
885 — 
582-

2580 — 
138 — 
612 — 
870 -
580-

аа, какво 
5000 души, преминали иа страната 
машктитЪ.

ЦАРИГРАДЪ. Ю ноември. Въ оттоморъ 
иа нотата на съюзиицитЬ, орах ото

г В-къ ,Пти Пармаиеиъ* съобщава: Една вителство е отговорило повторно: да с*
64 50 оправни Цариградъ и се отгегимтъ съаов- 

нишкитЪ комисари. Сжщо параходят* иа 
съюзниците отъ цариградските 
же приежтетвието иа съю 
риградъ е несъвжестио съ 
иите турски такива. Въ Цармгркдъ 
стите сж претърсили мт 
ско бюро. Смесения еждъ е бйяъ 
а контрола иа централната

65 специална английска армрия ще закриля 
Индия отъ безредици.

БУКУРбОДЪ 9 ноем. Съобщяватъ охъ А- 
тина, че гърците при едиа манифестация, 
освиркали краль Георги.

90
214205

438 въ Ца-04

БУКУРЕЩЪ. 10 ноемв В-къ „Адеверулъ“ счи
та. че желанието на Венизелосъ да възобнови бал
канския съюзъ не може да се осжшестви, зашото 
днесъ обстоятелствата сж съвсем ъ различни отъ тия 
които беха преди балканската война презъ 1912 г. 
Създаване на новия балкански съюзъ е нарушение 
Ньойския договоръ. зашото при единъ съюзъ на 
България ше требва да се позволи да има редов
на армия.

235-

КУРСОВЕ по земледеяието 
и отраслите му устрова Вар
ненската Подвижна Земледел- 
ска Катедра въ с. Сархъ-джръ 
отъ 20 ноември т. г. въ село 
Крумово отъ 3 декември т. г- 
и с, Константиново отъ 17 де- 

. кември т. г. Курсовете сж те- 
оритичиски и практически и 
и ше траятъ по седемъ дена. 
На отличилите се курсисти ще 
се раздаватъ награди—инстру
менти, земледелска литерату
ра и пр.

ВЪ СЕЛО КРУШОВИЦА Пле 
венско отъ 23 тото е открита 
телеграфопошенска станция съ 
ограничено действие.

СРОКЪТЪ за описване на 
новите вина е определенъ до 
15 ноември.

РОМЖНИЯ отъ днесъ е за
бранила безусловно износа на 
петроля. бензина и техните про 
дукти. I „Диииняца. 26.Х).

замемеиъ съ турски- Европвйсвяг*
сж 3иици сж узолмеми. Във

тови митнически свръхъ таени.

ПАРИЖЪ 9^ноем. Почти всички френски зЪс- 
тници удобряватъ, решението на фреюкото 
телство да не се прав 
занската конференция, 
на Кемала. Отъ друга 
на необходимото съгласие между съаознииитЪ 
момента.

**з Пожълти опитаме*Х 1Лшото врЪчето е въ
страна печатътъ ттоаг*ео?»еа

ВИЕНА, 9 иоем. Найе Фрайе Пресе съ
общава» че италиянскитЪ републиканци за
почнали открита борба срЪщу фашистите.

РИМЪ 9 ноем. В-къ Меса джеро съобща
ва, че фашистит* атакували комунистите в 
гр. Адрия. Въ Катаиия е убитъ единъ СТУ- 
деитъ а въ Ревико двама.

ПАРИЖЪ, 10 ноем. В-къ ,Пти Журналъ4 
съобщава отъ Цариградъ. Кемалистит* пре
минаха на лодки на Галиполския полуост- 
ровъ за да окупира стратегически пункто
ве- ,Матеиъ‘ съобщава, че кемалистит* не 
желаели да има прЪдставитель на съвътска 
Русия въ Позаиската конференция по източ
ния въпросъ.

ПАРИЖЪ 9 ное. СлЪдъ министерския съвЪтъ* 
състоялъ се днесъ, Поанкаре е имал дълъгъ разго 
вбръ съ Маршалъ'Фошъ. по въпроса за съюзниш- 
ката мисия въ Цариградъ. която требва на всЬка 
иЪна да отблъсне КемалистигЬ отъ Цариградъ. въ 
който има достатъчно съглашенски войски Обше- 
шественото мнение е за тежа. че фрееската поли
тика на изгокъ е пропаднала. КемалиститЪ изго
нили отъ 
такъвъ 
арестуван ъ.

БУКУРЕСЦЪ 10 ноем. Съобщаватъ отъ 
Парижъ, че Драби7* въ Позаиската конфе
ренция ще искатъ отъ съюзниците, обявя
ване Палестина за независима.

ЦАРИГРАДЪ, 10 ноември. Американския 
броненосецъ .Питсбургъ* ще пристигне тук 
за закрила на американските поданиици.

ПАРИЖ о 9 ноем. Репараиионната 
хвърли германското предложение чи стабилизиране 
на марката. Новия английски министрь пр^псела- 
тель Бонаръ Лоу заявил ъ. .че миратъ на балканите 
ше се завърши въ Лозанската конференция. „Ний 
имаме всички изгледи за добрия усп^хъ, 
успеемъ. ако не вземемъ основна база принципа 
на нашата помошь въ обшата работа съ Франция 
и Италия. Отъ моя страна тия две държави треба 
да разбератъ нуждата отъ задружна работа, иначе 
ше настане хаосъ въ Европа.

БЪЛГРАДЪ, Ю моежшрм. Въ фкцга ся
Полмтмсъ и Нинчимъ доядоха до 
меиме по въпроса аа I 
бело море споредъ Н 
Ниичииъ е обещалъ 
крепа иа гърците въ Лозаясвата 
ренция.

РИМЪ 9 ноемв „Идея Нац.иоиаяе‘ съсе*-*5*-'- 
че Мусолини възнвн*ря па иска изработвам*70 л 
единъ згконъ за мажоритарната чзбооиа оч.»ем31

БЪЛГРАДЪ, Ю иоемвря. Въ 
то заседание военния амметръ вао»я туш-Иетресъ дю Мондъ
дата на армията. Днесъ 
държи тайно съ 5 равна е въ което в»е 
зисква отпускаме ма 
Дити

6-та серия въ театръ Ран- 
ковъ ше се играе ежбота 
и неделя дневно и вечер
но представления. 7 голе
ми части.

Свири салоноркестръ.
1124 - 1-2

ЛОНДОНЪ. 9 ноем Въ една сттскзнесена 
вчера отъ Лорлъ Къраонъ се казва м>«?а може за 
се постигне посрал ствомъ сливЪйствнсто ка всичк • 
съюзници. Ний бихме били готови 33 наяовв. '•ь 
на Турция големи отстжпки зг ^ се >ЮСГ1*Г><С Чг^ 
но Турция требва да знае че стстжлюгть ж«тъ 
свои граници Ний не чежемъ съ гтстжлки с 
унижаваме. Туоция трьбва ла знае- -*е Ангдев и Сд 
юзните сили пръдс:аа?мвату скала на шошгс 
напразно ше се блъска

Бруса единъ френски курмеръ. а другъ 
носейки френската нота за Цариградъ еотъ4 

стаи,
салонъ, пристройка съ кухня и 
маза. дворно мЬсто 416 кв. м. 
на ул- Търновска. .V» 7. Спо
разумение Д-ръ А Нед^кпковъ. 

1091 -4-5

Продава се кмща

СДЛЦД от ДОМАТИ. С«п п гр*-ЦАРИГРДДЬ. Ю
да се чувствува една КМ*1— отъ 
особенно таяъ дето те 
съюзниците. При това

преварена и чиста от всЬкак 
ви примеси, на едро и дребно 
при овошарница ,,Витоша“ 
срещу общинския театръ и си
ренарския магазинъ № 14 на 
Балжк-Пазаръ. а само на едро 
за споразумение въ джекар- 
ския скадъ на В. Атанасовъ — 
задъ пожарната команда.

1067 - 5-5

ОТЪ
в-ържоа-

______ м до Аи-
гора и саЪта да обвя— Царвградь ооеад*"- 
Положението ■ <рк<т «

тл ->комисия от-

РИМЪ 9 ное*. Сноши чин. смИя-ъ свика зз 
с-Ьдание, което се замине по въпроса съ -иплотз

И кз- 
като се

но не ше

тическите промени, маяалемие на гварвих?» 
рабинеригк икономиигь въ ч-мямстерствата. 
закриватъ учрежлемм* шпо не см свързани ^ 
пощенски и телеграфни сяуявбм. Закрива. 
режденията на частната нндъстри». у простотвор*»^ 
се данъчната ежтеча увивямвв се проиента 
данъиитк

Хризантеми винаги 
просии

големъ изборъ. Поржчки за 
букети. Цени износни. 1048-5-5 

При сладкарница Маринов.
АТИНА, Ю Ноември. Споредъ изявле~ 

нието иа ммн. на външ. работи прЪдъ сръб- 
ския вЪстникъ ,,аР1ме" по въпро<а за гьр- 
говския излавъ на България, Гърция и Сър
бия сж се споразумяли да се придържатъ 
точно по Нъойския договоръ.

Търся стая и кухня при 
добро сЬмей 

ство за двучленно семейство, 
при добъръ наемъ.
Справка редакцията за П. В.

ПОША
РЕКЛАМИТЕ

1119-1-2 »та ся- ^1»
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Т^ОИ сутрин V Приети/ ма 1к 
трала им отъ София пр4д«;е- 
дателе ма народното сь6ра*„*е 
Н Атанасов*. 1!а гарата 64 
поср4щивтъ отъ свои приет*
ли. оиржжмиа управител* игдр

НА ВАРНЕНСКО ГО житно 
тлржище ц4»*ата ма зимницата 
е повишена сь 20 леел ма 100 
*|р. съ 30 лева ма 100 килогр. 
тая >«а боба а иЬиата на ца 
редицата е с таднадд съ 4? ле

На Бургазиото тжржищ* ц4 
мит 4 иа )ърмемиг4 храни безъ 
изм4мемие.

ДНЕСЪ Нед4ле| вь 3 ч 
слВдъ об4дъ аъ салона .Цър 
ковемъ домъ*и*е говори свещ. 
Петръ Икономовь

/п*мг д-1. мелтаиимм

СОФИЯ П ноем. Тая вечеря м-рт/Стам
болийски замина за Швейцария. Той при 
преминаването иа румжнсиата граница за 
БЪлградъ е отправилъ телеграма до мин. 
Братияну, комуто изказва задоволството си 
за добрия приемъ. Брагняно е оттояорилъ 
на тая телеграма: Дълбоко сьиъ трогнатъ 
отъ телеграмата Ви. Моите колеги и аз бя
хме щастливи да Ви приемемъ въ Букурещ 
и да Ви чуемъ да ни изложите толкова у- 
бедителии думи, интересни, които аодятъ 
къмъ добрите отношения иа даете страни, 

ДО ПрИМОрСКЗТЗ градина ц21 2: върху които Вашата акция има едио кали-
— талио влияние. Що се отнася лично до меи, 
|| азъ ще бжда много щастлиаъ да посетя 

; хубата Ви страна.

Лнесъ Неделя 12 Ноември откри 
се. наново ремонтирания 

РЕСТОРАНТЪ ..КУЛИНАРЪ“

./Ир •

Сливница М> 4.У

ВАЖНО за действующите и запасни 
ОФИЦЕРИ въ града ни.

От*рм се въ II егажь на ВОЕННИЯ КЛУБ бръснарски 
еждакъ. гд4?о г-да бфмцеригЬ и запаснитк такива

г* случая ^мГ се;стрмжлть и бр.снагъ отъ първо 
ч—. степенни расотммии брженари

Вжгеяъ Ив. Днгеловъ Коста Юрдаиовъ
.три най-голайа^чжтета и при съвскиъ намалени йени.

1123 - 2 3 ----------------------------------

на теме

СОФИЯ 12 ноемв. Днес вь всички центрове на 
* Бьлгария ше бжлать уркаени панихиди о»ьЗемле 
; делския Съюзь Ще станат^, пацикиаи за паднали- 
1 тк вь войни 11» Повечего отъ чинистритк зайимаха 
! за провинцията Очаква се вь Прквечь да има го* 

лкма конна манифестация. сьсгояша се отънккол* 
_ ко хиляди коня Въ Софийската катедрала земле- 

дклеките др>ж6я ше имагь панихида, гдкто ше го
вори Крумь Попов ь и народния пркдетавитель Г. 
Дамяновь. СпкдЪ това ше има траурно 
При Панахь ше се държат ь ркчи

4ЧП НГ'Х ЧГ^Н 9 Н > Ш9Н<Г . I

Входъ свободенъ та е.*-«киI №

НА 10 т. м. 8 ч вечеряте яъ
клуба на Нами.тт *ъ-Либерал 
•«ата Партия? подъ 'ем «ед4л 
ска>4-*:;>л1Тй1 ул Царб^Зорисъ. 
г нъ Бояиъ Смилоаъ рефврмра 
на тема ,Политмче<.кит4 п#т*- 
тми у масъ болшеаизмъ м фа 
тизмъ. Клуаа 64 пр4лъямв*еъ 
съ слушатели и реферата и> 
слушанъ съ иммнаиие

„ЕЛИТ Ъ“ В( гвиеок
е нохш елегантенъ ресторанъ въ града ни. кой
то се откри отъ 8 т м. въ зданието на хотел ъ 
.Лондонъ** (надь машинния склал ь сингерь).

Въ рестораитъ „ЕЛИТЪ“ 
посетителя ше остане крайно аоволенъ. 

Защо то ше се нахрани съ вкусна гозба, 
защото всичко се приготовлява отъ прк- 

сенъ зарзаватъ и чисто, ираае масло, 
защото прьзъ всичкото мркме на хранене 
свири пияно, защото всичко е направено 

за да се удовлетвори клиента. 
Защото „ЕЛИТЪ“ е първи| 

ресторантъ въ Варна.

ПРИ I жргоес-ото 
стемогрвфеквта грум 
бергъ' е открило кург ъ по сте 
нография. |Курсв се яоди о!ъ
' мь В Сгвв^фяъ

Вългарсивтв Народне Бемиа 
е обявила м меяалидии от края 
на>мт4 800 яавоеи бомоее отъ 
-V 13.8*19 I /.496

ТАЗГОДИШНО Ю промяеод 
стео на захарното ие4»яо въз 
ли та на 80.000 тома. I енолтата 
е срЪдма

ОТЪ Съа4тс*а Русия за гтър 
аи пжть Сл4лъ толкова година 
пристигна параходъ отъ Батум 
съ гезь и пятролъ

ЕСПЕРАНТСКАТА груП; еь 
града ий .Рга1е»о* открива отъ 
началото ма ноември б««платен 
трим4сечемъ курсъ по Еспервм- 
то за учащи се и граждани

ДОБРУДЖАНСКОТО кул
гурнп ^>лагогаорителмо ц-егво 
.Ст Квратжа* пр4месзи сао 
ята -а-* Аларма пъ домътъ на 
Д-рь Бочеаъ р4щу цжркяата 
.Се Петча“ биашето лесмичей- 

СОФИЯ. 11 ноем Сноредъ евкаения ОГЬ Римъ стео Легитимирането и снабдя- 
положението между Югославия и Италия било на- ването б*кз шите до6?уджа«- 
тегнато Мусолини е заявилъ въ Министреския съ-| “ИеТтае^тамъ ***** ло*ум®"ти 
вЬть за усложненията вь адриатическя въпрос ь и ; шен^^0'‘"Л- от»Р«, яру 
отношенията съ Юсославия. Вь свръзка съ тия вь- *ествения .|риютъ ха бежам- 

йчЮя съ поскшението на Ргамболийски ЦИте вь сашото пбмк.ценч-
1 което се ремонтира и пригото

влява та ийлтьта.

С<4фИЯ. Жнпмщията вжр«гу- " 
■ягячиейя е пр4дложила новъ 

законопроектъ споредъ който 
прииждането яъ София иа хо
ра отъ провинцията да жив4- 
ятъ одоленъ животъ. не се до 
пуска.

Иззздеиа каса.
Онзи деиь е била извадена 

съ аодолязъ отъ морското дъ
но касата иа потжналия амери
кански парахедъ .Мопаигъ* 
при Созопслъ пр4зъ мииалого- 
дишнит4 зммии бури. Касата е 
пр4несема на бургазкото при
станище.

учиамше
.ГабеСОФИЯ, 10 иоемв. Споредъ една теле

грама отъ Варшава съобщава се, не съвет
ския прЪдставнтель въ тоя градъ Оболеи- 
ски мявилъ, на ща замине за Москва и на 
Полша е отзовала своя лрйдставиталь отъ 
руската столкца г-иъ Кволъ, тъй като по
следния ие а можалъ още да а^ъни акре
дитивните си писма. Това дипломатическо 
скжсваие се дължи иа искането иа съвет
ското правителство,, щото Оболеисии да 
бжда ие само лрмзиатъ за съветски пред-

I
елегантенъ

1117-2-5 ставителъ, ио дори и за руски пжлиомощеиъ 
“ I мииистръ.

ПРОДАВАМ ВСЛЪДСТВИЕ ЗАМИ
НАВАНЕ 2 КЖЩИ 
ОТЪ 7 и 4 СТАИ.

СОФИЯ 11 ноем. За референдума на 19 гого. 
оошината наркдила гласопадаването да се извър
ши вь сжшитк секции, кактъ на 5 Ноемврий На 
н^загж«.алитк се въобшината. мировите сжДий ше 

ркшения до 16 того. Агитациите за ре-
ЦЕНТРАЛНО МЪСТО

и4на оказионъ 350,000 лв. дв^тЪ
Споразумение Ив. К Ксангов** при маг Параскевь 
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издава!ь
ферениума се усилвать твърде много. Землеаелии 
тк пустнаха илюстровани афиши.

СОФИЯ, И ноеври. Земледклсми* мла
дежки кокгресъ се закри при закриването 
сж провъзгласили м-ръ Р. Дасиаловъ за 
момандующъ народната гвардия.

кекега)

Италианска и Бяшг. Тжрговска Банка
Аноним. Д-во Капит. 12,000,000 освен резер 
Цввтр СДФИЯ.ул Легз2 - Клон БАРНА. ул. Цархггадзка 21- 

основйнй от
ВАИСА СОММЕКС1АБЕ 1ТА1.1АГ1А 

К««ш ни «ш. 400.000.ССОС- - л»Р« «ти. 176.СООООС
Централ М“НЛ А НО. - _

Клонове: ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ-ИОР -Ь. 
80 клонове в принципа, градове ма Ягалия 

Бдща гдеждеш. осмин §т% |ши СоаЮТ!|1« П11::яа
в Австрия, Аржентина. Белгия, Вражите. Ь.ол\^л'".__
Перу. Рокакия; кореспонденти вь всички Държави 

Изяжршва всички банкови операции 
като: 

и друг

капитал.

проси стои
ВЬ Бк

СОФИЯ, П ноември. Съобщаватъ отъ 
Цариградъ пркзъ арЬме на вдно свиждане 
мЬжду генерале Ч^впе и Ьхетъ паша е Нс- 
гькнато мнението вено какво интервситЬ 
на Т.рция повеляватъ >а нехабавното сви
кване на Пованската конференция »а миръ.

РУСЕ. 11 ноем. Вчера елкпъ обкль единъ ру
ски арменеиъ Симонь Нрменякъ. 35 
тукашното френско консулстто подъ пркдлогъ. че 
дири скрити руски генерали, като обукалялъ по 
стаигь видклъ аъ приемната окачена на стената 
една стара сабя. грабва я хвърля се и пбчналъла 
я маха еркшу консула. На помошь дошли гавазина 
и еаинъ слуга. Консула Днрио 35 гол. офииеръ отъ

ма износни условия,
полици -И гжрго документи 

ъягари» н <ужб

1086-3 в
Инкасиране и шиенгмране ма 
Илллашаиме м издаване на чекове срещу 
Пмснеини и теаегрвфически прегоди 
Издаване врадитни писма.
Влогове по КРЕДИТОРНИ СМЕТ 
Влогове ао СПЕСТОВНИ КШЖ 

служба: тюку

КИ по споразумение 
КИ с боо годишна лихва, 
мекти кредити, аараитии и ар

ГОД. ВЛЯЗЪЛЪ ВЪ

Заенм в лева и чужда валута.
Всички издадени чекове срещу Италия 

.Циркуляри* —сж платими без предизвестие.

РЕКЛАМИТЕ дадени въ Вариен. ПОЩА 
-ПГ' лостигатъ цХльта си. *Л|
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въ Рига сь баятмАскмгЬ дър_ Сиицмрв.
менно тя оставя извЪстиа части войски

френската армия се спуснал ь па отнеме сабята и е 
нараненъ на няколко и4стз. Слугата успява па на-

ПослЪпния

ДНЕСЪ сс с ■» театр» 
Ремесансь от* комунистите пу
блично събрание Ще говорят 
Луквиовъ. Динитръ Поповъ и

на
несе съ ж^лЪзо упаръ на нападателя, 
падналъ. Слугата и гавазина сж наранени. Указало 
се въ последствие, че напаеателя е билъ умопоре*

ПАРИЖЪ. 10 иоем. В-къ ,Ню-Йоркъ X*. 
ралдъ' съобщава отъ Цариградъ, че Рефат 

който е взелъ въ рмцМ си гр,ж.

Георги Поповъ ло въпроси за
референдума.

денъ.
ЯМБОЛЪ 11 ноем. Ту** биде 

убит* отъ неизвестно лице кои- 
нич стражаръ Дииитръ Михов 
Съшие демь е стреляно на по
ручика отъ 37 дружина Манев 
без* да бжде засегнат*.

УВОЛНЕКЪ е главни* се*- 
ретврь нв вътрешното мини
стерство. който минава на дру
га дллжность. На негово мб- 

У сто е називчеиъ Юрвай* Ви- 
шеграаски. биеш* началник* 
на обществената оезопасность 
и следовател*.

СОФИЯ. На 11 *тото около 
652 и. сутринята метеорологи
ческата станция е набелязала 
началото на едно голЬио зет- 
летресенне. чмето огнище е 
далече отъ Срфия 14^-15 хил. 
километра-

БЕРЛИНЪ 10 ноември. Въ „Фосмше Ца- дамското управление на града е поелъ ко.
маидваието ма султанската твърдия състоя- 
ща се от 5000 души и разполага сь значи- 
телим резерви.

йтуи“ съобщава че на лозанската коифереи- 
съв. правителство ще се прйдставл

работи Мичерми-ал В1отъ
РИМЬ, Ю ноември. Съобщаватъ отъ В*, 

шмигтоиъ. Въ изборчгк републиканската 
партия спечели %18 мандата съ което уси- 
гурява по тоя мачимъ едно слабо болшин
ство въ камарата. Демократи 204 гласа 

^ 1.

ПАРИЖЪ. 1о ноември. Споредъ в ,.Птц 
Паризиен“ кемалиститк лрЪрезали тегеии- 
тк мрйжи при Чаиакъ.

ЛОНДОНЪ. Ю ноември. Въ едив своя 
Квстел Пойд Джордж е засегнал

маточния въпросъ, като е заявилъ, че не
що се намйри правителство което да до
пусна нарушението ма сключеното въ Му-

Социалмсти 1 и иезспораау<

ЛОНДОНЪ 10 ноем. ..Манчестеръ Гвардиянъ“ 
въ броя си отъ 4 того печати едно писмо отправе
но до вестника отъ Лорд Хенингтонъ —1- председа
телю на сдружението за сбижение между близкия 
и срЪпенъ изтокъ. приподписано отъ генералъ Ел- 
фейшжнъ. капитан ь Бенетъ. Милордъ Бжкстонъ. 
порковнииъ Хербертъ и Лордъ Лемингтонъ. Въ пис
мото се казва: струва ни се. че една най-насто- 
ятелма нужда въ свръзка съ ориента е. да се даде 
единъ реаленъ иглазъ на Бяло-Море на България. 
Излаза бе об&ишнъ от Ньойския договоръ. по който 
западна Тракия бЪ отнета и дадена не на Гърция, 
а на съюзниците. Обещаното обаче, не 6Ъ изпъл
нено. И сега не може да се изпълни ако Дедеагач 
остане въ гръцки ръи%. Ний вярваме, че създава
нето вь Западна Тракия на една отделна ивица у- 
правлявама отъ Българското правителство, подь 
контрол ата на Обществото на народи гЬ. ще бжде 
приемливо, както за Турция, така и за България и 
би било въ интереса на самата Гърция

БЪЛГРАДЪ. 10 ноември. Югославия е 
сключила договоръ иа съюзъ съ Чекосла-
вия за 5 години, който влива въ сила отъ
деня ма ратификацията му.50РСА

БУКУРЕЩЬ. И ноември. Комалъ п,__
н. гледа добра на посещеммята иа м-ръ 
Стамболийски въ Букурещ, и БЪлгр&дъ, и. 
то подозира съадаването иа балкански съ. 
юзъ отъ 1912 год.

Сйфая, П Нсяиари 1*2 год

Швф« черия 
Ню-Иоркъ 141 --

641 - 
93350 
606-

138 — 
630 - 
886 
590 -

Лондонъ 
Париж ъ 
Ипиям*. - . 
Цариград* 
РРяжммв . . 
Германия
Прага - - - 
Виене . . . 
Будв-Леша 
Холандия 
Югосл 
Белгия .

7250 Белевско (ГеОедженско! училищно Настоятелство.64-
89- 91—

175 180

ОБЯВЯ № 14.450

На 21-й Ноемврий т. год. 9 часа сутриньта аь 
канцеларията на Белевското общинско управление 
се продавагъ на публичен тжргь с явно наддаване
около 11,000 обикновения тухли,

11,000 обимиовеиии керемиди и
) тухли -

отлична Гебеджен. стока

I- -
РИМЬ, Ю ноем- В-къ Джмормале Д* И- 

съобщавв: Въ Реитереито. Джммоза, 
Тарамтеко сж станали сблъсквания между

840 -

ВАРНЕНСКИ Нмродеи* Теа- 
т*р*. Наново е сфориирован* 
оп» добри артистични сили и 
усилено готви пиесите: Прфдь 
Цорсккв трон*. Краля Арле- 
ким*. Люциферъ. Князе въ Па- 
рижъ. Сиъртьта иа Тицияма. 
Еиа, Сдбимъ и др- Взимат* уча 
стие пншеяи. художници и иу-

800 пресуваии (
всички лобре изпечени 
Материалите се продават франко гара Гебедже. ил 
дето са складирани. Наддаването става за всеки 
вид материали по отделно. Първоначалната оценка 
за тухлите е 750 лв. хилядата, за кермидите Й50 лв 

пресованите тухли 950 лева хилядата 
Залог за правоуч. в търга се иска 10%. Поемните 
условия са на разположение в общ. управление, а 
материалите на гара Гебедже. 1107 -1-1

с. Гебедже.
7. XI. 1922 г.

фмметит! и .националистите. Имало е мно
го убити и ранени. Споровете сж за завзе
маме на кметствата.

ВИЕНА 10 ноем Споредъ една телеграма на в.
Най Фрай Пресе въ Ьерлинъ се засилвало течени
ето за сключване една 
Франция и Германия.

Германското правителство е рЪшило да приеме 
изцяло предложението на репараииомната

БЪЛГРАДЪ, 11 иоем. При срещата иа Па- 
шмчъ, Нимчичъ и българския лремиеръ м-ръ
Стамболийски се; рЪшило дл се пост.в.тъ ..___ ... _ . . .....

бааата на едно споразумения на даЪт*. ПОДбРНО ТРУДОВО ЗвМЯвДВЛСКО СШ88Ш0 
страни. Нааначаватъ се по тое поводъ ца*. "

конто да разрЪшатъ всички вися
щи въпроси. ,а добритЪ отношения между 
даЪгк сжсЪдки.

Въ последствие Пашичъ и Нинкичъ взе
ли бкяЪжка отъ исканият, иа м-ръ Стамбо
лийски относно Югославия да подкрЪпи 
България въ Лозанската конференции.

митническа умия между хилядата иГЗН1
Пож« ту уогкхъ.
ВЪ бюджета иа самйтармого 

отдЬяетте вь грам сж прфд- 
вкдсин 20000 лева »а решава
не безплатно млЪео на бвдим

КОМИСИЯ.
Председател: Я Добрев 

Секретар: П. Китиповкжриачета.

ПРЪГЛЕДАНИ сж вече ре- 
зултвтитй от* промхведеимтФ 
в* греда ни и)пити за основ
ни учители. Депо - Кабиюк — Шуменско. __ ___к

38 ВС1Ш ПУШАЧИ! Обявление N° 998.
Модерното Трудово Земледелско Стопанства 

..Депо Кабиюк" при гр. Шумен обявява на интерг 
сующите се. че на 14 Ноемврий 1922 год вь гър 
жните зали на Шуменското и Варненското Окр. ф--

обея ще се

Цихври . Левски. Зора. Тоиа- 
евкь. Загорка. Бр. Лазарови. 
Джарадоаъ. Комета. Арав* 

-пловдив. и софийски Картел*. 
Асйчовв крЬлост и др. екстра 
качества в* вестникар, агеиимя 
по бирари* Бвдкань П29-1-3

нансови управления от 10—12 часа пр. 
произведе зс втори път търг с тайна конкуренция 
за доставка на 5000 кгр. газ (петролеум 1 с~_ I 
ли. гъстота 15° С да бъде 0.800 ч литр. приблизи
телна стойност 50.000 лева.

Залога

ПАРИЖЬ 10 ноем. В-кь Тань съобщава 
решението на ангорското правителство за сваляне
то на султана, иоложениего вь Цариградъ е твърдЪ 
обтегнато Националистите искать още огь сега ла 
усгановять едно временно правителство 
всички бЬжанци отъ Пера 1508 гурцн съ мобилн 
зирани да се явятъ за 13 Ноемврий вь Ангора 

Въ Цариградъ е имало ангиевропейска мани
фестация При моста аь Пера съ сганали голЬми 
инциденти сь англичани. ПослЬднигЬ съ употреби
ли уръжие Въ нападението има много ранени. I 
англичанинъ уоитъ и няколко оанени М • пифестлн- 
тит^ минали въ Пера. носейки ; 
паша. Въ Цариградъ всички богати 
сетки години тамь набързо ликвидират ь и 
катъ града. ЬЪгстото

: след
във варсНнресь дю пондъ

6-та серия въ геатръ Ран* 
ковъ ще се играе събота
и неделя дневно и ------
но представления 7 голе
ми части

Свири салоноркесгрь.
П24 -2-2

и изпьпят 10% от първоначз. 
и описанията моп*

за правоучастие е 
оценка. Поемните условия 

аа се знаят всеки ориелгетвен аен а Шуменското 
и Варненското Окр. фин. управления Чл. чл. Ш 
,127 и 142 от Закона за Бюджета. Отчетността 
Поеиприягията са заажлжигелни за конкурентите 

-Депо Кабиюк" 9 Ноемврий 1922 гоа.
От Домакинството.

ната
оечер

Търся стоя «и кухня при 
ообро семей 

л.твв за двучленно сЪдвиство. 
при дооьрь н 
Справка реданцикга за Г1. 8.

'128 1-1портрета на Кемал
ъг>ци огь де- 1 Сддебак Пиигтзя г.о» Варненски Онрмвн т1119^2 2 напус

ни ежедневно с въ голе^ь 
Орои и продължава непрекъснато. Бежанците се 
качвать на съглашенски' гареходи.

ь

ОБЯВЛЕНИЕ Ма ЗВЙ2. На <А.мо8ание изпжжнмте.
л.кгь поп .V* 4713 издаден от I Мирови Съдиа на 8 й Се* 
течврий 1922 г . въ полза на Але*са.«др В. Иванов от 
< рещу Герчо Д. Цонев от Варна, за иск от 6000 лева. 
ви и разноски. об«вчвач. че па 29 Ноемврий 1022 г. в ' 
'фел ооед въ гр. Варна иа Пазарни* площад ще прод !*л^ 
следните движими имущества на длъжника Геруо Д- Ц&4С

' 450 ле*л
420 леел

0РММ1(8ШК.гаи4
И,.^НЪ. Ю ноември. Московския в-къ

___  чв еь случай какво Ру-
смя на се допустм. да участвуда въ Позам- 
свлта конференция. Съвйтска Русия ще за- 
пазл пълна свобода на дЬйстаие. Ти ще 
прбдложи на Турция военна конвенция да

-
ивтояь.

салонъ. пристройка съ куи«« и 
маза. дворно мЬсто 4№ кв- м. 
на уя- 1 ъриоаска. 7. Сло* 
разумЬине Д-р* Я НедКлчовъ.

1091-5-5
а именно :
1) Тр>1 „вси четвъртити употребели 
А Двадесет един столове ларвени « гжрб прости
3) Една качка за пипер вместимост около 75 литри

и оценена
4) Една мушама тента изопната в градината в о6в^* а

около 8X15 кв. метра 40 кв. метра оценена 2000 ле
5) Електрическа инсталация в градината от 7 ламбк

с около 80 метра шнур оценена 
Желаюидите ца купят имотите могат да се явят 

деленото место а определения ден и час да наддават.
Гр- Вбрна II Ноемврий 1922 год-

I Сждебен пристав. Н. Д. Подинск

оценим

С!81,1МИ-Т^ 200 ле**5
ньмь'■ ......... .. дааат* под*

наем* на тиао лвучленно се
мейство Споразумйние самата 
кжша ул- Бр. ГеоргиеамчьМ 1.

1131-1—3
-------------------------------------------- фврвлция при съвдкн.ннвто на Украйна и
П.Ч.1НМЦ .С,з.лян.-, Вари*. | Грувпииа. СъаЗтска Руска са в споразумяла

800 яем 
я опр*

1130 -1-1
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ГОЯ. IV. Варна. 14 Но«»ч»| 1822'год. Ч
ЦБНД 1 ПЕвъ'?,,. Брой «ИБ.

вирненектя I Зп всички ПУШАЧЦ!(Хчеп»одительст:Р?Л“'*о
4 Цигари Лее- и Зора. Точа^ ЪбцаюАание. ягЬ гг лишил со- 

с*н-ь. Загорил. Вр. ЛядарЬви. лилн^практика въ търговска 
Джерахоаъ. Комета. Аравъ. банкова кжща, добри реферем 
плондии. и софийски Картелъ. циг манипулира съ пишуща 
АсВчова кр-Ьпосг и др. екстра машина. ползвлщъ се отъ нЪм- 
катества въ вксжикар. агенция ски и френски езици и търгов- 
до бирария Балканъ. 1129-2-3 ската имъ кореспонденция, ди 

ри подходяща работа въ гра
да или провинцията. Споразу 
меиие чр-*оъ редакцията за Бе 

1115 2 3

п©щд
гшон «мтниз ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЬСТНИНЪ еш» т,и*«»1и.
Г„—' /чьонлмеитъ : за една година 300 лаял 
|М°»Н) н 6 и*сяца 130 лева ; за -1 и»<еца 80 лева.’

Стоя,салон съ пол. 
огь кух 
лавйть подъ 

наемъ на тихо двучленно сЪ-. 
иейство Споразумение самата ; Рекламите На В. Вар* 
кжша ул. Г>р Гсоргиевичъ .V? 1 нем. Поща постигатъ 

1131-’2—3

зуваие 
хня се

ОБЯВЛЕНИЯ по 1 50 ло
>" присгавки по I лек», и а дума.

квадратен^ с. н
V цепьта си.

V ПОЛОЖЕНИЕТО П Г
.ВАЖНО за дХйствующи-гк и запасни 

ОФИЦЕРИ в-ь града ни.
Откри се въ II етажъ ма ВОЕННИЯ КЛУБ бръснарски 
салвнъ гдВто г да офицерите и запасните такива, ше 
иматъ случая да се стрижатъ и бржснвтъ огъ рърво- 

степенни работници бржснари
Ваигаль Иа. Ангеповъ и Коста Юрдановъ
при ншй-голяма чистота и при съасеиъ намалени цени 
" 1 - 1123—3 3 -----------------------------------

ДЬп-ш. труц. повинность
аь гр барна.

Слелъ шеметния яихъръ на 
войната, обективните условия 
иа живота, извикаха 
сътрудничество на ц"#Лот0 чо
вечество. за да се спаси отъ 
страшната напасть която зв 
ташяаше днешното общество 
Победителите, уЛоенн отъ по
бедите си. оЗидохв до «вбржв 
ва вь двоите искания пове
дените унизени и раз реми. би
доха икономически тарб 
вследствие исчуеТвемиоТо по- 
ефтиняване разменната иц йе
ната ПрЬдь тази пропастьйа 
ролите заживяха отъ 19 та го
дина. Надъ тази бездна беше 
надвиснала и нашата родна 
стреха, която оча«яаше всеки 
монентъ свзето рушение свое 

разиебитване Гамъ, иа юч. 
тлееха тленните останки иа за 
гинахте еь нерсвиия бой а 
тукъ подъ опушените КС МИНИ. 
съ хатаено дишане вдсамци ч 

*а слоя мили во- 
ото стопанство, 

имаемгарь омело 
мошемия духъ.иоше н . вече ре 
зоч ровеха наши» народъ, и 
той подъ натиска иа житен 
кито време, се гнетеше, д» 
шеше оть старите порядям. 
отъ грамадните борчове, оть 
нуждите иа живота, които сж 
неумолими и меоТложм*и Га»а 
зажиаехме следъ войната 

Предъ тротата буря. която 
можеше да помете аЪлия бъл

(Телефонни и телеграфни съобщения).
СОФИЯ, |.3 ноември. Вчера станаха поч

ти изъ ц*латата страна панлхмди устроени 
отъ земледЬлЛит*.

Въ София пр*дъ Паиах имаше митиигъ 
нт които говориха м-ръ Бамалоаъ, Крумъ 
Половъ аа референдума и лротивъ блока.

ПРОДАВА СЕ празно моето 824 кат метра ^1?°*"* Т"" А "■А***"*'„ г _ _ „ л иия* на цело на които беше м-ръ Мана лов.
а гр. Варна на уница Сжбориа Ш 2 срещу м.ръ даск,ЛОвъ 63 въ Пповдмяъ. гдХто сж-

Цана износна.

б шото

Ь с
ОКАЗИОН

✓1И.

аптеката Георгиев.
Справка писалището Ш. Натан адвокат, Варма.^ул 
Мврия-Луиза № 3 до военния клуб.

що е устроена мииифестацмя. М-ръ Обовъ 
въ Ловечъ. Омарчевскм въ Ломъ н Видинъ 
Недялко Атанасовъ въ Варна. Слоредъ пра
вителствени вестници манифестациите били 
големи, особеино въ Плевеит» манифеста
цията била отъ 1000 коия и 3500 човека. 
Опозиционните вестници изтжиаатъ, че ма
нифестациите били много слаби.

1135 13

ПРОДАВАТЪ СЕ 1000 празни 
употребени газени тенекии при 

ЧЕРВЕНОВ & КЖ.РДЖИЕВ
1134-1- 2

СОФИЯ. 13 меч чн Въ събранието на комуни 
сгитЪ въ театрь „Ренесамсъ". говориха Лукановъ 
Мтанасозъ. Кировь'и ар- Ораторягф, се изказаха, че 
комунисгическаг : партия ше гласува съ 6*ли бю
летини. понеже въпроса се касае за вииовноетьта 
на оня. които «ричиниха войната и катастрофата, 
не за удобр*иис на гама или -фуга политика V® 
торите отхвърлиха слуха, че въ редовете на пер

сираци очака^ 
Тгиъ Разорея
изхабеният== Русския първокласен =2= 

РЕСТОРАНТ :.КУЛИНАР 
продължава да функционира. 

Храна и напитки - цени намалени
уница Сливница N1 4.

до приморската градина. ц3] 12
ЯЖ ПОГРАНИЧЕН СЕКТОР — гр. Варна.

тията се водила лична и иеотгопорма агитация, шо 
то партията аа 1ласува 1 ь 6Кли бюлетини сь ло 
зунги.

СОФИЯ 13 моем. Найчо Цаиовъ отправи 
позивъ къмъ българския нарзвъ. въ който
засяга референдума и подялия граждаист- I »ар «н ро«ъ чч. итр да се 
■ ото лротивъ правителството, като казва :
За да се тури начало иа миръ и спокойст
вие и свобода въ Българин, за да се за- 

гр. Варна 13 Ноемврий 1922 год. твърди нейната независимост*, която виси
Обявява се на интересуюшите. че на десетия I диесъ иа косъмъ трЬба да се действува, 

леи от обявяването на настоящето'вжв -Варненска | БЬЛГРАДЪ 12 иоем. Р.-къ Нови Листъ 
Поша“ от 9 — И часа пред пладне в помещението I Пише: м-ръ Стамболийски не е прояаилъ 
на Варненското Окржжно Финансова Управление и ; стремление да очисти разбойниците от бъл- 
Кемаиларското селско общинско управление, ше се | гарската територия, какаото той проявява 
произведе тжрг по доброволно сжгласие за достап безъ да жали. когато треба да 
ката на хранителни припаси необхояими за хората литическите си противници.'Сжщмя вестник 
в 18-й пограничен участжк. предава изявленията на Стамболийски пред

1) Картофи около 2500 кгр за около 3750 лв сръбските журиалисти: съ своето дохожда-
2) Кромид-лук . 700 - п 1400 . нето въ Белградъ има да се ликвидира ед-

Доставката на припасите ще сгане извелнж» но лошо минало между да-зти народа, днес
14 18 й пограничен учасгжк с Кеманлао и то коли Бжлглрия иска сближението съ Сърбия. Въ

войната иаВасъ сжрбите еждбата помогна.
И вий победихте. Сега подайте ни ржка.

язечап. мк[^>и—1ти н Ьр-и
сж ^еформи^З, тстго трЪбяа 
ше яз се п^кжарать. та я’в се 
с-!аги«4ъ ОТЬ СЯХо-Г’0 бжла

ОБЯВЛЕНИЕ № 3867
ца. - оато се дчартаааме вь 
<ер»и мрачни крее и 

Една оть рефор*итЯ аоито 
ааитялетао създа 
ад к.лжитетмиш об- 

ц.естя»мь трудъ или нвкто сж 
••врича за
ямиихтк Чр^лЬ' него се по 
вииват-а ясич> н бьлгарсмитраж- 
лаии. безрахлнча ма полъ яа 
яалать своята г.а1.. та ь саоя

диеш»и)то
де. е за»(

1 нь за трудовата по-

СПОМИ ПО-

труль.ла създадеть . бшаст- 
блага. Иаеим.г тукь. прм яза 

им>%ого сжтрудиичес*во. да се 
изгради чог*и.е»тв 
шв*а годила

• а - а

Ре . .» з - яа!а
яйце Той е виж -.а от-ь[чеството указано 9 поемните условия

Залог за участие в тжрга 10* • от стойността ма 
иелото предприятие.

Малонаддаването без проби от стотинки 
Изплащането стойността на предметите ше ..та 

не след получаванието на припасите в шаба ма учь- 
стжка и след ироверка на документите от Снето 
вояството.

Поемните условия и други книжа могат ла < е . цариградъ, иа Дарданвпит11 и Босфора, 
видят асеки приежтетвем ден в Домакинството ма | а1ематъ ж*рки да по. ркщмать удара, ако 
сек гора. а в ден* на тжрга в Вари. окржжно фи . Турцмя се ОПмта да нннвее такивъ. Турено-! 
н«нсово управление и Кеманларското Селско.оОш то н,родно вьлбуждвние не е било иасо- 
Уоравление. чаио само протиаь англичани м гърци, а

Разноските по публикуването, на настоящето и вумжа характ,ръ „ протнаъ *|>нстияинтХ и 
“Р У ги гербови налози и мита са за смегка на пое-1 и|общо «вифобсио движение, 
гавчнка.
1135-1-1

е иа
всички Иа м?го се пияять я.ич 
ми ПрЪ . ь иею ньмгмг ь и чу*
ди и • гш>«. и дичи и аулту. нй. 
Труда из *рупоааи.'т♦, спира 
»»от де а ' п »'ичио жийо

СОФИЯ 13 ноем. Иза^стиятт от Цари- 
градъ твърдятъ. че положението е твърд* 
обтегнато. Отношенията между кемалисти 
и съглашеиски*.* власти сж изострени така Ьъ *аз»« непосилна рба зл 

лазяа <е родчЗг» сф^хл се 
осви-ва! ь и д%1тииит1. яь на

ше отбият

че ежечасно има опаслость от-ь стълкноае- 
Аигличаиит* които сж главната сила1 иия. «рж: Ъ.

. ТЧ Л ЮАИИИОЗ »Ь ЧЬ
ачцеларии *-п?о машинописки 

архивар ч я .мимис грат.-рн, те*
I лефо*в»сг-и. яь Сус лницигъ ка- 

*о самаряи^.и. яь о- шест вечни 
т ь раз-адмиии и .ралинй чаго 
лесеаждий
т Вси чки \;9'*ицм ще сл у жч т ъ, 
А м* еца /

Ние ЯИД1.ХМА усилията натру- 
я яака. ‘-ойто подъ палящтк 
г* «и на знойното 1 пъице. чер
таеше бжлхшего ид своята ро
дина Сеъа 
тру, Я ТА .Лр .1..ИТЬ ФУ-. 'АДЧНИ

Продава се г;%*оГ-:

,з0.1НИОр«И И Др

От домакинството иа сектора. СОФИЯ. 13 ноември. Парллмеитаоиата
-------  ------------------ ! аииетна комисии сл*дъ разглеждане д*ла-
ВСЛЬДСТВИЕ ЗАМИ-) та Иа Малииовг*я кабииетъ е привършила 

НАВАНЕ 2 КЖЩИ външното и военно мимметерство. Сега 
ОТЪ 7и4 СТАИ. | комисията лрйглежда дЬлата на реквизи

ционната комисия, град.кото Софийско ко- 
. -,г-п плп жандаиство. Дирекция иа С. Г. О. П. Ко»и-

ДьНа оказионъ 350,000 Л В. ДВЪТЬ ! смята ще прнаьрщм ря ботата с». иа 16 яну-
Гпоразуиенне Иа. К. Ксантовь при маг. Парасковж Равниха на сяидХувяитЬ започва иа «2

1114-3-3 | тя»я мЬсяЦЪ.

ПРОДАВДНЪ *а*а да яилея-ь

ЦЕНТРАЛНО МЯСТО

антре и ЗИЧ.1ИК-
_поразумение 

Градиво
гри Ьдича
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ХРОНИКАщинзта рЪши отпускането на един военен 
кредитъ за екипнрането на армията и по
добрението на снаряжението. Кредита въз
лиза на 800 милиона. Военното министер
ство е направило вече порзнчка зя артиле
рийски и други снаряжения.

БУКУРЕЩЪ. 12 .ноемв. М-ръ Стамболийски на
пусна на 10 т. м. веч. БЪлграяъ и замина за Ло
зана. СггЬпъ конференцията той ще посЬти Атина. 
Пр-Ьдъ сръбскигЬ журналисти е заявилъ: България 
разчита на Бкпгралъ и Букурешъ по въпроса за 
Егея.

СОФИЯ 13 иоем. Споредъ едиа кабло- 
грама* миналата 
чувствали' иЪколко много силни трусове. 
МорскитЪ вълни се издигнали иЪколко ме
тра над нивото. Залети еж миого св1а* __

Загубитк сж големи. До сега има Ю00 
души жетви.

БУКУРЕЩЪ. 12 ноемв. Съобшаватъ отъ Па
рижъ, че 12 американски крайцера отпжтували за 
Цариградъ. Една часть отъ които е пристигнала вь 
турскигЬ води. Въ Егея сж пристигнали 7 френски 
крайцера.

БУКУРЕЩЪ 13 ноемв. Франция ще из
прати г. Бореръ въ Лоидонъ, гдЪто ще кои- 
ферира съ Лордъ Кжрцонъ.

БЪЛГРДДЪ. 13 ноемв- Споредъ тукъ пристиг
нали извЪктия значителенъ брой кемалисти сж при
стигнали въ Цариградъ за да пр^дизвикатъ тамъ 

ч вжст^ние и турятъ ржка на града-

РИМЪ 12 иоем. ГолЪмия италияиски бро- 
неиосецъ Ремуда съ нужното число войни
ци за дебаркираие, е получилъ заповЪдь 
да отплува за Цариградъ, гдЪто се намира 
вече италиямския крайцеръ Архимедъ и 
иЪколко подводници.

ЦАРИГРАДЪ, 12 ноемв. Турция се застжпва за 
плебесцитъ за западна Трагия съ надежда да мо
же по тоя начинъ да се присжепини областьта. ка
то иска да се вмжкне въ нейната граница и бъл
гарския кжрджалийски край.

Въ отговоръ на тая претенция отъ София било 
заявен#, че едно прЪко или косвено посегателство 
на българската територия ще намери единъ рЪши- 
теленъ отпоръ на всички българи безъ политиче
ско убеждение и класа по принадлежности.

ЛОНДОНЪ 12 иоем. Правителството по
лучи телеграма отъ върховиия комисарь в 
Цариград, въ която се казва: прЪдъ видъ 
невъзможното постигане споразумение съ 
КемалистигЬ по иЪкои въпроси, комисаря 
см^та да обяви обсадно положение на Ца
риградъ.

ЦАРИГРАДЪ. 13 ноемв. Главния комисарь на 
съединените окупрционни войски е издалъ комю
нике. въ което са предвижда, че ако се повтори 
инкидента, както оня день, съюзните военни вла
сти ше взематъ най-строги мерки и последствията 
ще понесатъ туриите.

ПАРИЖЪ, 12 ноемв. България заедно съ Бел
гия сж допуснати да участвуватъ и вь първата кон
ференция въ Лозана. въ която ше се разледа мира 
на близкия изтокъ. *

България ше участвува съ равни права както 
и другите държави и ще застжпи въпросите инте
ресуващи я преко въ връзка съ близко източния 
миръ.

нощь въ Цюри сж по-

Свободна борса.
13 ноем.

Лондонъ купува 645 продава 
650. Германия продава 175 
Цариградъ купува 68 50. Бу*! 
Р*шъ куп. 91. Парижъ куп. 945 
прод. 955. Италия прод. 633

/*ч

НА 17 т. м. ще отпразднуза 
своя 25 годишеиъ юбилей ка
то неуморимъ ратчикъ въ по 
лето на българската музика 
известния на ц-Ьла Варна би*щ 
капелмайсторъ на музиканския 
хоръ на 8 пЪхотенъ приморски 
полкъ Атанасъ Марковъ. кой
то въ продължение на цъЛи 
22 години стоящъ

ВАЖН О.
Тютюневата фабрика „МОМИЧЕ“ на 

М. К. Авгериииди — Варна, съобщава че 
разполага съ 700 килограма папироси за 
износъ, отъ които 500 нгр. 1-во иач. и 200 
игр. дублъ Екстра, на много износни цЪни. 
Стоката може да. се изнесе веднага, понеже всички 
формалности са изпълнени.

на чело на 
сжщия хоръ, изигра една бла 
готворна роля въ превъзпита 
ване музикалния вкусъ на вар 
ненското старо и младо общ? 
ство. Вечерьта ще има бене- 
фисъ въ полза на слепи* юби- 
ляръ въ театръ „Ранковъ- 

Ще се повърнемъ.

1138-1-3
А

8-та Пехотна Дружина.
НА 17 т. м. Г. Ш. Натан ше 

реферира на тема Правата на 
меншинС1вата и Нац.-Либерал 
ната Партия.

Присжтствието на всички На- 
ционал-Либерали е заджлжи- 
телно.

О&Я0/1ЕНИЕ № 4283
гр. Варна, 27 Октомврий 1922 год.

Обявява се йа г. г. интересуюшите се, че на 25 
Ноемврий т. г, -в 9 часа пр. пладна в Варненското 
окр. финансово управление ще се произведе тжрг 
по доброволно спазаряване за отдаване на пред
приемач доставката на следните хранителните при
паси нуждни за дружината:

1) Мас свинска
2) Сирене
3) Маслини
4) Боб сух
5) Макарони
6) Ориз
7) Сол камжк
8) Сливи сухи
9) Оцет

10) Масло слжчогл 600
11) Пипер червен 200
12) Захар

От Секретариата.

ОАРАЗУВАНЪ е общограж- 
данки комитетъ. който да уре
ди 25 годишния юбилей а 
заслужилия музикантъ и бивш 
капелмайсторъ наш съгражда 
тинъ г-нъ Ат. Марковъ.

ОТЪ ВЧЕРА е

250 килогр. за около 16250 лева 
21000 „ 
11000 „ 
12000 и
5400 . 

14400 „

600 почната тру
довата седмица търгоаската а- 
кадемия. Студемткигк работят 
въ помещението, а студентите 
нимувЯатъ крайбрежната а- 
лея при Морските бани

500
2000

300
600
600 2100

НАПОСПЪДЪКЪ въ с. Ба
ница мехомско, 25 души авто- 
номисти вжоржжени начело съ 
двамата войвода Антоне Код*- 
ровъ и Петръ Иванов, събра
ли целото население и го за
клели. Сжщо и населението ее
Якоруда.

600 9000
300 1500

30000
1500

400 14400
'или всичко за около 138,550 лева 

приблизителна стойност на цялото предприятие.
.Залог за участие в тжрга—10*. вжрху стойно- 

ста на предприятие или вжрху стойноста на всеки, 
предмет по отделно. Малонаддаването ще стане за 
всеки предмет по отделно без дроби от стотинки.

Поемните условия и други книжа могат да се 
видят всеки присжтствен ден и час в домакинство
то на дружината, а в деня на тжрга в казаното фи
нансово управление. Гербовия сбор, разноските по 
публикацията и др. са за сметка на доставчика.

Документи не се изискват.
От Домакинството на Дружината.

ВЧЕРА се извърши опълото 
на бившия на в-кървдлкторъ
„Нова-Русия“, А. М. Агееаъ- 
Присжствува руската колония, 
взе участие и комунистическа- ^ 
та партия съ своя хоръ. Меж
ду другигЬ оратори говори и 
Т. Лукановъ отъ името на Бълг 
Ком. Партия. Тл-Ьннит-Ь сстаи 
ки ще бждатъ занесени ве Ру
сия съ катафалка.

ПАРИЖЪ 12 ноем. Френското, британ
ското и ’ италиянското правителства сж се. 
споразумели и рЪшили да отложатъ конфе
ренцията за 20 т. м.

ПАРИЖЪ, 12 ноември. Тукашнитк официални 
кржгове сж на мнение относно^оговора, който се 
предвижда да бжде поднесенъ на Турция за под
писване, тсй да бжде изработенъ като Севьрскияи 
да съдържа само териториални изменения въз ос
нова на Муданското примирие.

Новата гръцко-турска кранииа не е опрЪдЪленз. 
Има три проекта. Споредъ първия тя почва от бъл
гарската граница и стига до Мряморно море по те
чението на Марица.

Споредъ втория, тя ше бжде 30—40 километра 
загТадно отъ Марица. Тия километри ще сжсгавля- 
ватъ неутрална зона за България, която ше получи 
излазъ на Егея

По третия проектъ, тя започва отъ Черно море,
.Люле-Бургазъ и стига до Егея.

ПАРИЖЪ 12 ноем. Въ Лисабонъ е избу
хнала революция. Завързали се сражения 
между народа и войска, въ които сж пад
нали много убити. Правителството мобили
зира войската. Подробности лилсватъ.

БЕРЛИНЪ, 12 ноември. Съобшаватъ отъ БЪл- 
градъ: СпЪдъ разменените мисли между Стамболий
ски и Югославянскиге министри. Югославия е обе
щала да даде въ лозанската конференция подкре
пата си за излазъ на България на Егея.

СЪРБИЯ се готви за ВОЙНА.
БЪлградъ 13 ноем. Министерския сжвет 

е ималъ тайно засЪдание оня день. Скул-

ФИНАНСОВОТО М-во изда
де нареждание съ което се за
бранява сключваме на сд*я«й 

борсата, на всички 6** 
частни лица. които нЬматъ 

разрешение отъ финан. и10 
и изобщо не сж членоае н* 
борсата. Такива банки, части* 
лица и посредници непризна
ти. |Нце бждатъ глобявани отъ 
20 до 100 хил. лева.

ВЧЕРА 2 ч. сл. обедъ се из 
върши погребението на съ 
гражданина ни Дим. К. Сърма 
джиевъ. опълченецъ. Покониия 
е взелъ живо участие въ 
вете 1877 г. за Самарското 
ме, въ Ст.-Загора и в"б ^ 
ченските боеве. Награденъ съ 
шестъ ордена за храбрость и 
отличие. На погребението при- 
сжствува началника на гаРн* 
зона съ нужното число офиц - 
ри, множество гражДанИ 
опълченци, един-ь звотъ

военната му

1125-1-1

извънъ 
ки иПровадийски Сждебенъ Пристав.

Обявление № 6948. На основание определението на 
Варненски окр. сжд Л» 4116 от 19 ноемврий 1922 
се разрешава на Тота Ив. Н. Бжчварсва от с. Махалжч Иа 
продаде на публичен тжрг е .на кжща 
в с. Махалжч останали от покойния Ив. Н. Бжчвяров, обя 
ВЯ вам, че от последнето двукратно Публикуване настоящето 
в в. Варненска Поща и в проджлжение нз 31 дни с право- 
наддаване в 24 часа 5 ‘ „ ше продавам публично :

Кжща в с. Маалжч състояща се

г. с което

и дюген находящ се

от две стаи и пруст 
направена ог пржти покрита с местни керемиди, застроена 
на около 28 кв.

бое-
зна-

Шип-
метра в двора дюген направен от камжк, 

джрво и керпич ог едно отделение застроен на около 35 кв. 
метра покрит с ме<тни керемиди, с джрво мезастроено.. ме- 

около 1300 кв. метра, при сжседи : Пеню Маринов, 
Ангел Янчев, Иван Керчев и пжт, оценени за 15000 лв.

Желающнге да купят имота могат да преглеждат кни
жата по продажбата и да наддават всеки прнсжствен ден и 
час въ канцеларията ми.

гр Провадия, 11 Ноемврий 1922 
1133-1 2

ОТО от

. . год.
Сждебен Пристав: Н. НИКОЛОВ.

ници на чело съ

При спущание на, п0К°^^«- 
ка въ вЪчното му жКяиш • 
дени 6-кха три пушечни 
отъ звода войници- 

Миръ на праха му-

Кожухарнкца „Добруджа“
ВАРНА ул. Владислвъ № 56.

Има ГОТОВИ за предстоящия сезоиъ, разни 
натурални КОЖИ: БОА, МАНШОМИ, ЯКИ, 
АСТРДГАНСКИ КАЛПАЦИ и пр.; сжщо 
се приематъ и ПОЖРЧКИ. Работа солидна наврЪ

ЦЬни умерени. 
Л Приематъ се за изработване на палта, шуби съ 
кожени 
1118—2.3

Продава се “ш°
ламба. пепелникъ с гаРн”тУр0- 
една шуба и една пачка ^ 
пейска. Справка ул- И®Р ^ 
дека М 39. Петръ Георгиев 
1120—2-2 овошаРъ__

А. менна и по вкусъ

подплати.
Чопаиовъ & Панайотовъ. Св-ктлина“, Вари*Печатница -
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I варненскапоща
Гцшм шефт к 229. ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЪСТНИНЪ Ракии тгае*01^ №229.

•? '
ЦЪНД 1 ЛЕВЪ '*■ Бром Ю1С. ,

г "
От 1-й Декем^Ьй т. Г. ПрнЛхчнз възнаграждение
г-*а ТИРА СЕРАФИМОВА1 щ« тузлучи лицето, което пред- 

■ЬтЗДий или даде сведения в ад
министрацията на вестника за 
загубените^Чзт СТОЯН ЦОНЕВ 
пжлноиощмс на негово име

открива курсове по немски е- 
з»тк за г-алки и големи деца.

Подробни свеления от 2 -4 
часа. Регентска 2 1141 1-3

придружено с един чек и про
тестен лист. 1140-1-2Днесъ СРЬДА 15 т. м.

1-а серия оть най-гелЪмия 
америк. сензаиион. филм ь
К дл ща та на ужасите,
сь чеусташимата красави
ца Пирль УйИТЪ П43 1-1

Продава се кжща в Ууч- 
от три стаи,

при Банка
1132-2-3

Рекламите на в. Вар* 
нен. Поща постигагъ 

цельта си.

антре и зимни к.
Споразумение

Градиво.
■

ЛЙОНамЕНТЬ : за една година 300 
за 6 мЬсеца 150 лева, за 1 мЬсеца Я0

ОБЯВЛЕНИЯ : по 1 50 лв. квадратен», с. и 
приставки по 1 ленъ не дума.

лава;
лева.

Печатница .Светлина’ Варна.

«*- ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА[а0 К А з и о н \ а
Продават се 1) една ддуконна каруца съ- 

вмршенно нова; 2) Една ярмомелка патент 
^Жуковски“ неупотребявана: 3) два казана 
за варене на ракия. Цариградска система, с 
Принадлежностите им; 4) един малък желе
зен струг с принадлежностите му; части от 
велосипеди. Споразумение при Д-р Васил 
Бончев ул. Опълченска №22. Варна. 1146 12

(Телефонни и телеграфни съобщения). Свободна борса.
СОФИЯ, 14 ноемвр. Обнародваните въ | Германия 195. Цариградъ 70. 

снощните И тазъ сутрешни вестници ИЗЯВ- Парижь 940. Ломдонъ 642. Ита- 
лениа на м*ръ Стамболийски предъ сръб- и* 6' 
ските вестници, направиха силно апечатле* ДНЕСЪ 6 часа 
Ние ВЪ СофИЯ. Въ правителствените Среди «ата Ц.уг» . 1икола Кживвъ

при йармен. демокр организа
ция ще име бързо извънредно 
общо събрание.

Присжтствието на всички чле-

1а
тИ аеч. младеж
0и се поддържа* че тия изявления аъ не<ои 

части по въпроса за Македония и Тракия 
сж предадени неточно отъ иекои белград
ски вестници, а смщо и преведени неточ
но от иекои софийски. Правителствен, ве
стници обещаватъ да излезатъ утре съточ - 
иия текстъ по изявленията иа президента.

В-къ Слово дава изявленията по съще
ство и казва, че те сж автентични, от бел
градската легация.

Въ т^хъ се казва между другото : Кой ‘мисли 
за Македония? ВЪрно е че ний българите не гово- 
римъ за Македония, но има други които говорятъ 
и мислятъ за нея. Това сж самите Македонци. Ис
кайте не отъ насъ а оть Македонците да преста
нат ь да мисля г ь за отечества го си^ Не забравяйте 
че МакедонцйгЬ съ истински славянски ирландци, 
вь които националното съзнание к силно развито 

раждать борци Направете шото тия 
хора да бъдат ь лоялни граждани Ний не искаме 
Македония. Не се^^ием^Аг нея с Васъ. не са
мо зашото еме, рззорьжени^ю И да бихме могли, 
пак не ше се^бием. Да ни я поднесете на тепсия 
пакъ не ше я приемем Не сд.мо не желаемъ да се 
повтори миналото, което докара вечната уйраза сь 
сьсЬдите. зашото дълбоко вярваме, че ний 1не така 
лесно можемъ владя Македония, й казваме нека 
ви е халалъ. но и вие обаче, които взехте иглата 
земя требва да приберете самите тЪхъ. Не 
може да задържите жените и децата. а пр+клЪл 
вате мъжете, които се скигать не мили и недраги 
по чуки и балкани Идвамь вь БЪлградъ между 
другото да улесня създаването на търговски сно
шения. Договора за миръ требва да се изпълнява 
не само оть насъ. а и отъ всички които го под
писаха.

ОКАЗИОН 3*
ЗДАВА СЕ правно место 824 кв. метра 
р. Варна на улица Сжборна № 2 срещу 
ската Георгиев.
Ввка писалището Ш- патан адвокат, Варна."ул 
ия-Луиза № 3 до военния клуб.

нов* е звдъд кително.
Отъ Секциите.

ДВЪ СКАЗКИ. Пристигналь 
е отъ София Негово Високо- 
6ла:оговеймство протопресви- 
тиръ Д-ръ Стефанъ Цанковъ, 
делегатъ на българската цър
ква въ послЪдмитЬ всесвЪтски 
междуцъркоами конференции ■ 
Женева и Копенкаге <ъ. Той ще 
гоаори утрЪ. четаьртькъ. 6‘ , 
часа аечерьта вь Църковния 
домь ма тема: Рг.теия •< кул
тура на 4.1па<!—- лични «пе- 
ЧйМОгнии, 
щия часъ на тема ; Рг.пиия и 
култури 9% Ьъмарпл 
нали и Ождаир-'

СказкитЪ ще се- пр%дшест 
вуватъ отъ духовенъ концерт 

Покамватъ се всички особе
но интеяи1енцията да посЪтят 
тия твърде навркменни и инте
ресни сказки.

Цена износна.

1147-2-3

*
Р. ЦЕНКОВИ * В. КИСОВ - ВАРНА

ул. Царибродска
ГОПЕМ ИЗБОР от ТРИКОТАЖ: Дамски 
рркли, жакети, блузи, фланели шалове, кал
ии, чорапи, ръкавици, баретки шапки 
с«и рокли, жакети и фланели.

а въ нет>къ, сж□ е I -

ЕГЕРОВИ фланели-гащи Мъжки и 
дамски.

ЖА КАНАПИ, върви, юлари. едеци. 
всички номера Италиянски и местни. 

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ 
1144—1 — 1

и които се

I ВАРНЕНСКАТА Постоянна 
Комисия открива наскоро въ 
Провадия образцогакошничар 
ска работилница .ч к/рсъ.

ПРОЕКТИРА се откриването 
вь най скоро вркме ма митии- 
нически клонъ нъ ПлЪаенъ.

ОБЩИНАТА е отпуснала ис
каното отъ Д-во .Лоаецъ* «V 
сто за Постройката нач; край
морско дружествено казино.

ПОЧНАТА * олитвената се 
дмнца на Мл Хр. Д-во въ гра- 

въ свръзка съ тия оть 
цЪлня евангелски свЪтъ.

-ЮСЕ1 А сж емигрирали от ь 
България за Палестина 10 ев 
рейсчи семейства. Онзи день 
3.1МИН8 пр^гъ «реда ни члена 
отъ палестински^ деяартменгъ 
.1 комитета на ционшлигЬ г нъ 
Ь<ииосифъ.

ВАЖНО.
ютюневата фабрика „МОМИЧЕ“ ма 

|1 К. Авгериииди — Варна, съобщава че 
рааролага съ 700 иилограма папироси за 
иамрсъ, отъ които 500 кгр. 1-во кач. и 200 
кгр! дубпъ Екстра, на много износни цЬии.шта може да се изнесе веднага, понеже всички

1138 2-3
уу

лности са изпълнени.
СОФИЯ* 14 ноемв Б. Т. А. опровергава 

съобщението на в-къ Куриере дела Сера*, 
споредъ което пълномощния м-ръ К. То- 
доровъ
подписалъ съглашението за даване на Бе
ломорското крайбр^шие на Бжлгария, меж
ду тая послЪднята и Югославия. Също о- 
провергава съобщейието иа в. ,Ню-Йоркъ 
Хералдъ*. че между Стамболийски и пред
ставителя на репар. комисия киязъ Боргезе 
била сключена военна конвенция.

СОФИЯ. 14 ноемв. Шуменск -.ф блокари щели 
да гласувать сь бели бюлетини съ лозут ь поне- 

считатъ. че черните съ приготвени по начинъ 
който компрометира тайното гласоподаване

да

дистолъ У представитель въ Белградъ е

единственното най-ефтино и най-сигурно ле- 
рство противь страшната болесть МЕТИЛЪ 
I овцетй, козите и едрия рогать добигькъ. 
1екуването трае само два дни и дава 100'* 
ложителни и бляскави резултати Лекар 
юто е вь капсули и много лесно се дава 

добитъка. Прй лекуването нЪма никога 
ъртни случаи

Залазела нонтрзЗанда.
Онзи день е било заловено 

мри Оряхово еяио лице въ мо 
мента когато сь лодка е ном 
|;>.збзм^-рало е» България 5 
кгр 31ха.1.1М и 10 кгр тереше

иа (ра
па г-нъ С Ггм.твъ е заминалъ 
вчера по гяйщии. работи вь 
столицетв-

1АЗИЛОДИШНА1А оризова 
реколта поради по-малко 'за 
сятата площъ и сушата прЪзъ- 
лотото е слаба-

Цената на новия оризъ ва 
риира между 20—23 ле. кгр.

НА цариградското тжржище 
сдЪлкитЬ слаб Това се отда
ва^ на политическото положе
ние. Вноса на български браш
на отъ 6000 торби лр^зъ по 
миналата седмица е падналъ 
на 720. ЦЬнигЬ на американ
ските брашча сж повишени съ 
20 ст. на кгр.. а на,български
те сж непроменени.

1076 3-16

СКОТОВЪДЦИ!
съ малко пари ще спасите добитъка си.
^Сега е

же

гра;;о;чач'алниканай-добрия сезонъ за лекуването!
ързайте и сн набавете ДИСТОЛЪ !

СОФИЯ, 14 ноемв. Слоредь СвЪдЪния 
на външното министерстзо пжрвото засе
дание на Лозанската конференция ще се 
сжстои иа 22 ноемв. Въ Лозана сж присти- 

Стамболийски, С. Радеаъ и К.

вюзиторъ: Дрогерия Д. ПАПО. Варна.

гнапи м-ръ 
Тодороаъ, а останалитк делегати ще зами- 
нагь на 20 т. м.ощорщп „Добруд:. а"

ВАРНА ул. Владислвъ N2 36. СОФИЯ 14 ноем. Оть землед-клски депутатски 
закон за съденеизпочник сс учим че се проектира 

на бившит^ министри, който да не почива на на
чала, които съвременната юриспруденцията 
знава. Въ основите на тоя законъ ше легне оби- 
чзйното право, а самия процесь ше се състои отъ 
съдии старейшини както въ дрей^ото славянство. 
Не ше бъпать допуснати юристи в 
родните съдии. Членовете ше се избиратъ чрезь 
жребие-посечени отъ изборните села. обшини и

Щ ГОТОВИ за предстоящия сезонъ, разни 
врални КОЖИ: БОА, МАНШОМИ, ЯКИ, 
ЙРАГАНСКИ КАЛПАЦИ и

по-
пр.; съшо

тематъ и ПОЖРЧКИ. Работа солидна навре- 
и по вкусъ. . Цени умерени 

иематъ се за изработване на палта, шуби съ 
1И подплати.

числото на на

Чолаковъ &. Панайотовъ.•з-зI
г

и



„ВАРНЕНСКА ПОЩА"Стр. 2.

ка жандармерия и отъ френски войски * 
жандармерия, която се движи отъ Лозен*> 
но настлпва къмъ Одринъ. Тя ще вл^з. ' 
вь срЪда 15 т. м. ГъриигЬ и арменците 
града. ФренскигЬ власти ще пр-Ьдада-ъ > 
мастното турско население, яо пристиганетО 
дармерията. *

ЦАРИГРАДЪ, 14 ноемв. Рефеть пац;6 
равллението на Цариградъ окончателно 
далъ редь за премахването на капитулац^ 
махватъ се налозите на житните храни .< 
ствията. Рефетъ паша поискалъ отъ съ*--. 
премахване на днешния сждъ и затвори-т

БЪЛГРАДЪ, 14 ноемв. В-къ Политик 
ва, че международната комисия за раз^. 
границата между Албания и Сърбия при9-< 
бота и замина за разучването й.

Неутралната зона между Албания 
премахватъ отъ 16 Ноември.

ПАРИЖЪ, 14 ноемв. Съобщава *ъ га 
градъ: Отъ официално место се съобщава V 
тана не ше да абдикира. Народното събое-г 
Ангора е отхвърлило споразумението сключа 
ду съюзните генерали и Рефетъ паш». относ* 
равленмего на Цариградъ, съюзните генерали 
уведомени, че турската джандармеоиз не 
подчинява на техните нареждания.

СОФИЯ 14 ноем Въ песланишката 
ция е разрешенъ въ полза на Сърбия въг::: 
спорната граница съ Унгария, споредъ кт- 
бия поучава 20 Ъела по реката Муръ т 
цията е възприела линията на Трианоноз 
воръ а па оня който даваше селата из кг* 
на Унгария.

окс^кйя. Закона обаче, ше остане точно в рамки
те въ които ше се движи приежлата по отноше
ние на наказанието, понеже? не всички обвиняеми

за войната

СРОКА за описване нрвигЬ 
вина е продължент» отъ фи 
найсовото министерство до 15 
т. м.Г* министри носятъ еднаква отговорность 

и катастрофатаа ВАРНЕНСКИЯ окржженъ уп- 
равитель г-нъ Даскаловъ е въ 
обиколка изъ провинцията въ 
свръзка съ прилагането на за 
кона за трудовата гюземелна 
собственость.

ВПРНЕНСКЯТЙ Търгов.-Им- 
дустрнална камара въ Шуменъ 
откри шестмЪсеченъ чирашки 
курсъ.

СОФИЯ, 14 Ноември. Висшия адмиии- 
стративенъ ежветъ при вжтрешното м-во 
р-Ьши да се замени администрацията, в}» но- 
вигЬ земи, като досегашната такава заме
ни съ хора отъ стара — България.

СОФИЯ 14 нъем. Въ, новия законопроектъ за 
чиновнишките кооперации предназначени за да се 
основатъ за 50 години, предвижда се централна 
кооперация за сжшия срокъ, цельта на която е да 
набавя ефтини продукти на членовете си. На всички 
джржавни служаша, които сж членове се удържа 
5", от заплатите. Пенсионерите могатъ да бждат 
членове при условие че ше се изтеглятъ вноските 
отъ другите кооперации и при условие че ше им 
се правятъ поменатите по-гор-Ь удржжки.

РУРЕ, 14 ноемв. Съобщаватъ отъ Буку- 
рещъ, че руското правителство затворило 
всички пристанища по Черно-морз, прЪдъ 
видъ произвеждане на маневри.

Въ Букурещъ вЪрватъ, че въ Русия ста- 
ватъ разместване на големи войскови части. 
Това предизвика голяма тревога в Ромжния.
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НДСКОРО се открива въ Ра- 
домиръ първата порцеланова 
и фаянсова фабрика въ Бъл
гария. Машините и монторигЬ 
сж пристигнали прЪЗъ Бургаз- 
ското пристанище.
\>БРАЗУВЯНО 

дружество на вдовиците. май
ките и сираците на падналите 

войните 1912 —18

К|
г г.

п
4

е въ града ни.
Н
С

въвъ и отъ
офицери, офицерски кандида
ти, лекари и пр. Настоятелст 
вото се4сжстои отъ г-жи : С. Да- 
каджиева. Мин. Д. Попова. Ни
колина Т. Василева. Ан. Дже 
рова. Ст. Тасева и Нев. Попо
ва. Устава на дружеството е 
утвърденъ отъ министерство* 
то, а названието му е „Взаи- 
мопомощъ*.

Дружеството заслужава пъл
на подкрепа отъ властите и 
обществото.

»
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СОФИЯ 14 ноем. Въ министерството-1'на външ 
нитЪ работи е образувана една комисия отъ 3 ду
ши въ която влизать: началника на отделение въ 
финмн. мин- ЖелЪзовъ и бившия директоръ на 
в. Утро и Дневникъ Дръ Дамяновъ. заедно съ ру
мънски такива ше се събератъ в Букурешь и ше 
се занимаятъ съ имотитЬ на българитФ въ Румания. 
.Заседанията започватъ отъ 25 того-

ЛОЗАНА, 14 ноември. Изметъ паша е 
направил прЪдъ жрриалистигк изявление, 
че отлагането на лозанската конференция 
може да причини непоправими мжчнотии 
и нещастия. Мжчно е да се предскаже как 
ще се погледне иа това отлагане отъ по
бедоносна Ангора. КемалиститЪ искатъ час 
по-скоро турене край на гкхиото и непо
носимо положение франция ни познава. Тя 
може да върви въ нась. Дайте ни Цари
градъ. Ний ще гарантираме поряджка въ 
него.

I
)
I СОФИЯ. Джржавния Сждъ 

започва утре заседанията си. 
Прокурора Недко Стояновъ ще 
го открие съ р%чъ.

СОФИЯ. Майоръ Стивенсъ, 
чиновникъ при репарационна- 
та комисия е билъ нападнагь 
въ кжщата си отъ две лица въ 
черни маски, конто поискали 
да го обератъ и м} задигнали 
400 лв.. като го накарали да 
подпише чекъ до Балканската 
Банка за 50000 лева. Маскира
ните избегалн.

СОФИЯ. Вчера следъ ооедъ 
чиновниците и служащите при 
I районно кметство напуснаха 
работата и се отправила въ 
общината, гдето поискали из
плащането на еднократната по- 
мощь и заплатата за м. Октом
ври не сторено това до сега 
по липса иа пари. Говори се 
че ще обяватъ стачка-

ПО границата при Пашмаклж 
е спокойно.

I

—= Русския пжрвокласен :
РЕСТОРАНТ „КУЛИНАР 

продължава да функииони; 
Храна и напитки - цени намал<

улиа^а Сливница N* 4.

до приморската градина.
II Варненски Сждебеиъ Прие**

ОбЯВЛеИИе Н* 4841. Въ допълнение обя*ле* 
под № 3987 публикувано в Джржааен вестник бро <
4 ноемврий того известявам на имгересующит* се. « 
дажбата на долеозначения имот. а именно •

Хан с дюген и кйошк. изходящ се в гр. “3РН* 
носта .Сес-Сеамес*; хана от три стаи и една отгоре 
плевник : дюгеня над маза, от каижк и джрпе. пс-г 
местни керемиди, на 400 кв. метра, отделно киош» ‘ 
масивна постройка от три стаи. кухня и салове. - 
тоже с местни керемиди, иа 50 кв м.. с Двор и гр*: 
2897 кв м. или всичко общо пространство 334 
ежееди шосето Варна-Бургаз. Никола Атанасов - 
мера, Сотир Димитров Капудалиев и Исмаилъ " 
почната на 5 ноемврий т. г и ше проджлжава ло 
врии 1922. 5 часа вечерта и с правонаддаване • » 

Горния имот е собствен на Паяел Г. Те?3"*
Н- Б- Вжлкансв о' 

Желающите г.л «У"*’ , 
по продажбата и а*

БЕРДИНЪ. 14 ноемв. Споредъ една московсак 
радиотелеграма Ленинъ при откриването на IV кон- 
гресъ на III интернационалъ държаль рЪчь вь коя
то обяява противь днешната съветска система. Кон
греса гласува новъ съветски кодекс ь и рЪши пре
махването на задължителната трудова система, при
знаването на собственость и наследство

ВИСШИЯ СъвЬгь на инва
лидите. Са м о пож ертвувгне. 
офицерското инвалидно д-во, 
сжюза на жертвите отъ война
та, държаха общо заседание, 
в което се възприема обеди-

ЦАРИГРАДЪ. 14 ноември. Френския ге- 
нералъ Беле не е получилъ още заповЪдь 
да се присъедини кжмъ другитЪ елхюзни 
комисари за обявяването иа Цариградъ въ 
обсадно положение.

БрЛГРВДЪ 14 ноем. В-к, Връме пише: Стам
болийски говори с думи, които имать характер на 

'искренност и сд отрича отъ Македония- Несовиять 
покоенъ пругаръ-Д+пчитровъ. ако сме добр-Е уведо
мени. загина зашото има храброста да каже явно 
че требва България да се откаже отъ Македония. 
Нека Сстамболийски се пвзи да не би неговитЬ 
думи аа псведатъ некои македонци къмъ злодея
ния. каквото погуби живота на Димитрова,

Сжшия вестникъ пише: Туриите упоени отъ 
своите бързи и леки успехи не се задоволиха съ 
окупирането на границата по Маруиа. Те се стръ 
мятъ па включатъ в сфери: ъ си всички територии 
отъ нашата граница на юг а сигурно когато пости- 
-Шать по-далече. При тия факти изглежда, че ни
шата официална политика е отрезвяла. М-рь Нин 
чнчъ. както знаемъ, се убеди че връщането ча 
туриите вь Европа не е тъй неволно и безопасно 
както считаше той. когато се върна оть Парижъ 
Затова той се готви да измени своето У

нението на аенчки жертви отъ 
войната в една организация 
единъ общъ съюзъ чрЪзъ общ 
учредителенъ конгресъ.

Избранъ е деветчлеменъ к 
митетъ отъ всички отделни с 
юзни организации до 061 
учредителенъ конгресъ.

продава се за джлга м. кжм 
Пжрва цена 61000 лева 

могат да преглеждат книжата 
всеки приежтетвен ден й час е канцеларията 

гр. Варна. 9 Ноемврий 1922. год
II Сждеоен пристав ' /-

.
%

Щ(Я
1126—1-1

5 о р е а Кочайгко Училищно Настоят^ 
0&Я5/1ЕННЕ № 1-

с. Кочак, 3 Ноемврий 1922 г. | 
На 10 Декемврий 1922 г от Ю ао ^ 

преди обед. в каниелярията на Ботевското • 
ще се произведе публичен Т*Р'^ 

за отдаване на наематели

Софиз, 14 Ноември 1922 год

2650 - 2620 — 
142 - 143 — 
645 - 641 - 
940 - 935 №

Швейцария 
Ню-Йоркъ 
Лондонь . .
Парижъ 
Италия ■ .
Цариградъ 
Ромжния .
Германия .
Прага . . .
Виена 
Буда-Пеща 
Холандия .
Югославия.
Белгия . . . I 870 —

590 606
68 6980 управление.

конкуренция. - .с
имоти, принзалежаши на Кочашкото основи • 
дно учйлише. за преме от 1 Януарий '
нуарий 1925 г . а именнь: ^

11 Нива в местноста Кжшла сжртж от
8 декара 

в тжрга -

9050 91
190 €4:2-

2) Нива в местноста Чучура от 
Искания залог за правоучастие 

вьрху първоннчалните оценки г 
закона за обществените предприятия са

872- гледище и
се прирлижи до английското.

съ ползуваме
отъ кухня се 
даватъ подъ- 

иаемъ на тихо двучленно се
мейство. Споразумение самата 
кжша ул. Бр. Георгиевичъ№ 1.

1131 — 3—3

11 ^Стоя, салон БЕРЛИНЪ, 14 ноември. Въ Дюсел дорф- 
скит^ разни заводи избухна стачка Стан 
коизменицигЬ останаха на работа. Между 
двИте страни станаха волЪми стълкновения. 
Има много убити и ранени.

СВИЛЕТ1ГРАДЪ. 14 ноемв. ГръцкигЬ 
сж упрззнили още Одринъ Града е

Членове
за-*

тел ни за конкурентите.
Тжржните книжа могат да се видят ^ , 

ежтетвен ден и час в канчеларията на у4 - I 
Председател Н- К? 1 
Секр. гл. у-л |власти не 

заетъ отъ гръц-
П#ч. .Светлина* -ВартГа. 1142—1 1

■

КЖЩЙТЙ Нй УЖЙСИТВ -^Днесъ СРЪДА 15 того 
I серия отъ наи-голем-Ч

.филмъ.>Н|V
I»;
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Варна. И Ноаамрм 1М2 гад. ЦЪНА 1 ЛКВЪг«д и. Брмй КМ7.

- ■ ч м ‘ВЯРП6НСКЯ Закади ПУШАЧИ!
Ц»#р« *?*«сам. *зрш. Топа

иди* трвктм«в ■V гь(чо*с**1<,а: V Загор-а. Ь|} ЛазарООи. 
бамксвл и*щг добри |*кфер«гм Д*нт««5НГ Комета. Арааъ 
цми манипулира съ пишуша пчовдив и софмм- «и Картел* 

поича,щ ср сп. и!.д АсЬмсде мр^лос' и яр. екстра 
сви и >?*ренс*м езици и търгоя иачестоа и я4с?ик*вр. агемци* 
ската мчь кор*чпомдемик« яи до- бирарма Б*-"«акъ И2В-3-3 
ри по.иод»ц.з рабите чъ гра 
да или провинцията Спорпу 
иеиит чр&зъ редакцивта «а Ье

1 Счнмодитиь..,.,...
2 ойраас «в»-и<?. дак гздкшк* со-поиш

Продава се •и.а а V у. 
от три стан.П 3 3

*п» ЕМИККНс МИФОРИАЦИОНЕНЪ ВЪСТНИНЪ гш.....«<*..*?» зн- ре и »мм»м«
С пора «умение

ИВО

Рекламите иа в. Вар- 
мен. Поща поститягь 

цельта си.

с!в? 'чьо
У?;. I '* ь

!'*©

С »• ' ■Нгу ТС мм.
Ьам~а

32 3 3
обявления п* *т <ю «а Р-|гр«■вжзротеи* 

приставки по I вее*, иа луиа.

I.
1 ПОЛОЖЕНИЕТОМихал Михов ХРОНИКА1150-1-4нагз 1*3 ".равеиз на .тченния си до*

(Телефонни и телеграфни съобщения).

СОФЙЯ, 16 ноември. М-ръ председателя 
си ф Ал. Стамболийски е лриетигмалъ вече яъ

«три аофа ^еелегв. в ул Владиславф Повлиа. Българската 
Тгшйолу? иа виела, до нагазима на К|- чмовф 

в новопостроено иааиие
от 2 часа сл обед ас 6 часа ее-}.'Н5-1-3$

Свободна борса.
Бер -им* 1 {4 . Букуреи.ъ куп 
42 -роп. 9230 Вие ,. 0 27 
пр'. Парния %5орол Л м 
г..м% - МО. п 642 Кв-> ЙорвъI ♦По садоА замини ♦

делегация 1а лозаи- 
сната кзифмреициа ще патя иа 20 т. м. !4>5*.

ПРИСТИГНб я с. .стамоям
аь град* ми инспектора п^»и
Общи* С*й>тъ ма- Ьь.п **м
лея1лс*и Кооперации г Ст )Ра 
байт.

♦♦ СОФИЯ 16 ноември Бжлгар кото равитеяс но 
се е отнеслс съ нота ао бКпгралскотп съ ковю ма- 

| ст Ива ла се пристжим погскоро кжмъ мазидча|у»
• мото на снесената комисия. на която. спорестъ-яс 
| стигнатата вь Б^^грв-ь спогол6в.*ше сг възложи 
I разглеждането нл всички яиевши межпу ввЪте стра

ни въпроси 4

СОФИЯ. 15 ноември. ОпозациоииитЪ ве
стници смятатъ. че Българиа ие ща бмде 
допусната иа конференцията »а миръ в По- 
вана иа рая им прааа съ другигЪ държави.

|с
щ^ер в езжшив магазин

П ввзуне-м»

ВАЖНО. За кастстмто. 1Г.««ц..
Тюгюиеяятя фабрмма ..МОМИЧЕ“ нв коиш-иа. под предеалатажтоо 

то ма ит.итииа мошъ съгра* 
данимъ I иъ Г отелим* Ам*
>'>*V .-«ера • л 
тч.к пр1дЪ) е

N. К. Ажг че
рввпоядга съ 700 ва ладнА гш прВд- 

Кмета. косото 
•и ... м прЪяаде > праши а 
Чие ма «а. мЪщ «оети но

торм
Лмосъ Кчт ма -«е па н« об

ничу 
м« *»««• а*%

, отъ конто 500 ктр. I во нач. н 200
цйнн.

риосъ
«гр. дублъ Екстра.

(токата ноже га се ивнесе веднага понеже всички 
юрна пнехгги са изльямво»

мб
а саао ще бжде изслушала.

БЬПГРДДЪ. 15 &>ема. Потвърждава се, 
че белградското лравмтелстчо е дало иа 
българ. лрЪдсед. Стамболийски формално 
обВщаиие *а подръжиа аъ повалената кои-

сл1пим«
1136 3 3

ШИМСя У'рнпатб СЪ 
итз» потобиинк 
иам-стаг'*»Ъ м жлу «мм ма

□
Италнянско I Бх1Г.Тх|гокм Банка 4аОЧч*ч Е *С »«

греда мм |*мм.1И1 Нм адиаи

(сд ат «л»- ив - •• «о»»-
с.еа пои Г кпедмиъ • Нммт 
•ъ -урежо арВмс • ' и.чч-тиччРь 
ма >рада »чм м • :-..,ироамт«\
> т. у м.п б ъи орсяоти м«< ал.у 
мис прЪдъ тур<агт| .лаь»и 

Вашата иа г Г«.чпод*м*ъ Л« 
гВп< •». мааЪстама подъ м**€»о 
^м»ТЗаГ* « »*мн\ ’ Ъ ъ.:фм V

та отм,
бкЛтар-Г МС учЦЯМИ* м 

ич-чн • т> Варна
Нмм пошеп.мрвр м« ■ Вмг» 

^рм»Ъра 
- -»е»мця и

и

ференция исканията иа България да полу-Дт.очи* Д-воКажат. 12,С00.00С в<|Ь ренз 
-щ.атх С:Ш уя <Ввг«2 - Яп21П1 у: 2к*кдг:'сз ~

0С«*01«м* О

СА СОММ1ЯС1А1Е 1ТАС1АМА
им гш Щ

й>ешнм« ера,-чи иеутрвливирлиъ ивходъ иа Егейско-море. 
Ромжния ще поддържа сжщото становище.\

I А(Н
К»н1ч»я нр 1Ш АМ

■ БЬЛГР.‘\ДЪ М нося «Търтовински глесиикъ* счи- 
1 га че единственнота о<»юЛа за «. ъръбско българско 
1 спорлз.исиие е слоено 
• ната и мруглта страна историческите.
I и етнически стрЬчежи к 
| Б^ло море Тип три усло

иклата оолина не' Ьар^т; 
ю и1ъ"ата аоли7т^-на Марии«*

Цеогри МИЛАНО
: ЦАРМГРАДЪ. ДОНАОНЪ. И1С>ИОе Ъ

Т-шк м И
се. признаатъ отъ са- 

стопансеит^.К)
и зла з нач ъ» »

в Австркт. Аркеяти. Ьеягяа. ьрчж жазвлгъ »а насъ нж 
а за Ььг ари* то»

ЙИФ

V М«Перу. Рсчисям. кп^есч-^.ге^гг «ж» г
■ *

Иввжршва
ма ив*»осммч »с-^оа»ш «а-о

РИМЬ !4 ч* чмр» .Идея Нейно кале'
»жпи »♦Ло»ямл етн-. • «- 
м За нира на 

зде.ти Турция сть 
о‘ зПимията на Марш*

пето*• ЧГГ» г«фРф 
•* I»» пооъ да ' 

моктЗ»
оа е
и* за аъ ' « •»..«

|роаъл«1м
И>в 
Ит
Впогом е Ю-ЕЛИ1‘ -Ри.- • 45 -
В-х>
Све
Заоми в я*аа и чутга авлута

В(ичми итдвяето* ме<оое среи.» 
с* плет

да .»«•* м и <ддм~« Италия'в.; ас т- се
бьлгдр* -,нно ТОМ Д!*(-рМ

Г\,Г).еобвелин' 
гслЪис простраь ' '

4И* СЪ
по СПЕСТОвии книжки < *фгеве

шмлма стс «пда с не е По бевдомнввшкия
ста'жч»т аълросъ.

цимси.тт. ь.З-ги .V едиРБУКУРЕШЪ 14 иоем. РумамскитЪ вест
ници твърдятъ че Югославия била пр^дъ 
шобмливация.

БУКУРЕШЪ 14 иоем. Съобщаватъ отъ
употр-ьбен^газени тенекии при Атина: ГръцмитМ войски ще бждатъ иялра-
* г теми иа Маришката и българската граници

прЪдъ видъ несигурното тамъ положение.

.Циркулмрм- с«ез
»т! си чкЪваии. 

е ,тнимп». да рандада аЪ.»
***т1к [аармфмсия.

»мтедм. чмг-о им »м- •, м.го« 
*ч и*а ' е уст.м ви огв гу>а. 

вп»-м*Чь де«лвроиим 
Щт

;т>

ПРОДЯВАТЪ СЕ 1000 празни в Оздом*

«мат ъ '■•ари****

ЧЕРВСНОВ & К^РДЖИЕВ- ■ -Л
ЦЯнАа

»«атр*
С*

\М 2 БУКУРЕъЦЪ 16 иоем. Слор^дъ сведения 
отъ Цвриградъ при Чамакъ-кале сж станали 
пъраитй сблъсквания между кемалиститй 
и английските войски.

БУКУРЕШЪ

V и»# *а 
»ь заям

лев. -аадрагмнв 
Р»ПН1 ;
, мм ОС *ф15 ОКАЗИОН -» я*
м«ра мгззто

Ит"вша««пт «и* егдва «в
прояъящфммф ■. 13 Г| 'м«4м 

Но т-в*< .*• ме е .
■ в->. -вжбате , Т Г*
»- тмв е-А.та и»» л»-»т».

• V амрф- '>

а
■ -

Продават се 1) една ааукотг*.
вжршенно нова; 2) Еаг-г врмо 
.Жуковскн“ неупотребаве-л .

□I за варене на ракия Ц2>' рг~ '-; ;-ге-.а 
5 принадлежностите им. -5 
□ зен ^РУг с принадлен-н ^ >
□1 *®лосмп®АН. Споразуме-

Бончев ул. Опжлченска к*у® 22 Ъг.: ч

□ с> иос-а Р т1» вЪс 
вь Б>к»р^'ойь имало и

1В

•а >пъче. смошиI чЬДЪТь и<5 КОЙТО НИМИСТРЛ « 
С <10рЧй. ь ло 

били ма
ана на тур

м '.ни, чив МИ1

- I ^ «1 ■.■ЧИ. I (г - . *
глкнмло свъдеииФ т.лчм 

«ри-.. *и»нит^ ОТЪ ЛЪ 
г-д -ие ь Ъ-ъ Юел ь

«ати кланетв
нг1» ЯОИСИ4*#

па се изпра
Баси.- еЯ : в с

~ V

.
- - Вар •- -«'«IV.

»•■>*{>« :» г«м ям» **ч«рм» 
и • ,п^а «дий е

»тмл> тт»м

«з ю.; а заиари. гатъ *ЪЧ 1Т-ЦЧОО»
«мЪ.ечек» Ш другмв гр«« оДм-еВАЖНО за ДЕМОКРАТИТЕ- ноТ'

ПДРИЖЪ, и ноецв. Споредъ сведения 
отъ Чияи последното вемлетресеиие разру
шило

ш** ь
В*. я«ат« 

а са г ’
дуи*и.

ОТПУСНАТА ебтъ обидена
та йЗОПО леаа -сч«лиь *а ре 
м м»мраматс :• 'б)а*е*<пдаи«то 
м ■ 6 ,пм«*иа’а .Порадвам Нм- 
■ олоаа

Всйгши членове нв Варненската Де- отдйа-о а 6 
а»м >«ова У1

ир***--«

низаиия се покаилагь да се явя-. н; 
клубъ. нахоаяшъ се ма ул. «отелъ
т еатрь въ Чвтаъртъкъ. Пвгъягъ и Сжбот».
когато сж свободни, по извънредно - -
За н^явтТлигЬ 
1151 1-3

и>> основа града Катиоха. УбитнтВ 
извънредно много. Появила са и чума.

4. ч.

&КЪ . Танъ“ съоб_ивна.Яг .' ж Ъ. 14 -юемв
се ше се държи сметка че -.зла италианска политическа личностъ е

слъдното Русия е пжлниягъ господар* на 
Тгягь диктува въ Пмгора. зад която стои

РЕКЛАМИТЕ дадени въ Варя**. ПОЩА .торжжема и-
|СГ постигатъ цйльта см.

Отъ Ь*:?втг за*аи~а
ВЪ ГермАкмв за **ужджик;т%

(.тудеап* в-У«очм»епмп бкпгар- 
• к.г% г грВлам.-енъ мс* амй 

даиъкк аъ ра!»*1рт. огъ X) 
допера, аъмл. отъ орач' 

шика от* ‘з.ЗОО маа«.к '

Я.ЗТОК*

БЕРПИНЪ. И ноември. Симеисъ-Шуие- 
ртоаигЪ хамоди нхгоряха. Има миого кояЪш-Лечатница „Светлина“ Варна

.К'
N



„ВАРНЕНСКА поидр- *Р. Юп..&
СОФИЯ 15 ноем. Днес на обфдъ 12 и По'л. 

на часа трима аобрф облечени господа &лазат** 
банкерската кжша на Хвммъ Бенороевь...,ахо,.' 
се на ул. Дринь между банигв и ул./Търго*4 
Явяватъ се прфдъ чиновниците и сж поискали а** 
ката да им отустне известна сума за сираиитъ . 
войната. СлФдъ това влазятъ други двама. КСл 
поискват ь да рязиФнятъ суми и ти* едшо били 
бре облечени. * ,

Въ ледень моментъ всички ги* петима . 
аатъ по ива револера. насочватъ ги ерфцн

и Като коментира по-14ДОСЕГ» Б. Н. • от*
потайното >. ,Тан*' пмше: Франция яв жв-

кот аптгурт,
закрита ©> вто ма войн». Ний сме съгв Гим* пр*Ш

миръ нъ Ориента и Европа.

ПАРИЖЪ. 14 ноем. Гсш*мо възбуждение изри 
кржгоев. Единодушно е у* 

бфжденметп че ако споразумение между Франция 
и Англия не се постигне те се появят >, непрфдвм*

би те се реши и гжд-

други гЗ прогние АЗ ин. нъ всички пилитически
ОБЩИНАТА ще отпустме ма

юяюаиимигЗ см осабати Г , м»
Чво.лени усложнения, л може 

бате на лозанскатв конференция. налв и му заповядвать да вдигне ржцфтф Прр 
налъть е броял ь 5 души. Разбойниците

иго

. Съветското правител
ство в надало протестна мота с които иска 
папка участие въ конференцията въ Лоза- 
на. а не само по въпроса за проливите.

РИМЪ 14 ноеие. Ко 
определена за 20 поема

министрите на външните работи на Англия. 
Франция н Италия ще се състои нъ Лондонь въ 
ежбота ма 18 т. м.

ПАРИЖЪ. 14 ноември, въ ежвота тумъ 
ши пристигне Лордъ Кърцонъ ва да коифе- 

съ П
въ саръаиа съ Поваисиата конференция.

ПАРИЖЪ. 14 ноеври Положението въ Цари- 
градъ продължава ла бжде тревожно.

Въ Лондонь безкойството е било толкова го- 
лФмо. тото въ мин ежвет е билъ оссжждан ьрло- 
рн вълросъгъ за опразването на Царигредъ За се
га тази идея е била изоставена поради неизброи
мите злини. които гькъаъ актъ би причинилъ на 
сжюзните сили. не само на изтокъ и въ Африка, 
но и въ Европа.

аатъ на служащите да пред ада тъ наличност^ 
касата. Оше аъ пързия моменгь касиера 
хвърли ключа вь коша. Разбойниците запеещ 
на персонала да се събере въ клозета, гдь- 
затварят ъ |и на вратата закачатъ съ врьвъ 
бомба бухалка. На поясите на разбонииип. -би- 
забелязано да висятъ бомби. Следъ

ОТЬ 15 Бургязъ се от
крием 2 гари. « терм юрм и но-

81
успяа*.

3»

онференцията въ Лозана е 
. Прели минарното еъвФша-

РТМИЕНО е огъ омиимкм като
ватъ чиновниците прметжпватъ къмъ обира и 
малко иамиратъ ключо въ коша. Отваря г, 
но въ нея иамиратъ банкноти огтъ по 5 и Юг** 
и затова успеватъ да веем а тъ всичка около 24000! 
|^ва. които сж побрали вь джобовете си а вь м 

сата оше оставатъ 100000 лева банкноти Задигнех» 
отъ касата некои скжпоценности, а така ежи» , 
скжпоиемжйггитФ намерени въ чиновницить. *а~ 
часовници, пръстени и пр. Бандата предвасителм 
е скъсала телефонните жици за да отнеме въз*' 
жностьта на чиновниците да съобшатъ по телео: 
на на полицията. Следъ извършения обиръ разо> 
ниците напушатъ банката и се отпрявятъ къмъ:* 
мята. необезпокоявани отъ никого Веднага -г1ь 
това е било съобщено на полицията но всички ме* 
ни опити да бткрие дирите на развойните по 
моментъ оставатъ напразни.

грмчесио исаФтпе»—« въ иоао-
нмеагз

робишм*

ДИРЕКТОРА .« (МИМИ
нг града ни 1-н С Постоя

ВЪ сТОЛИМАТВ по
ре по равпммммт* въпроси

работи. Пято |ЦяИт1ч»ь то
г*мъ

СМАЗКА- Диесъ. четвърти*. 
6*/, часа

добро кзяЯстмия НЯ Вяриансьм*
тя пубяияа 
ДръСтефАмъ

протопрез
ШшяштщКЖ

. ЩА ИМА И дуло-
АТИНА, 14 моемв. Вчера сутрмньта аъ 

ма Камарата започна процеса на 
бившите министри чиновници за народната 
катастрофа. Народътъ следи съ голймъ мм-

комиертъ Салона сто*

ОРАНЖЕВА гвардия. Про*

„ЕЛИТ Ъ“теросъ това дйло.
дрЗха. която от*ГО|М*

БЕРЛИН Ь 14 ное.м. Предь последните дни в 
вСички по-голеии градове почти въ Германия ста
наха големи безредия Причината е непрестанното 
спадане тю марката и поскъпването на живота. Та* 
ка чапримеръ въ Хановеръ грамадна тълпа отъ 
буйни работници напуснала работата и се отправи
ла към», търговския кварталъ. който опустошила и 
разграбила. Полицията се намеси. Станаха сблъск
вания. има много убити и ранени. Пристигнаха войс
кови подкрепления.

Вчера аъ Кйолмь гладната гжлпа изоотроши 
всички витрини на колониалните магазини, разгра
би ги. сжшо и фурните. При намесата на полиция
та. тълпата е посрещнала последната съ камъни

е новия елегантенъ ресторанъ въ греда ни. кои
то се откри дтъ 8 т. м. въ зданието на хотела 
„Лондомъ” (надъ машинния складъ симгерщ

Въ рестораитъ ,,ЕЛИТЪ“
посетителя ще остане крайно доволен ь. 

в а що то ще се нахрани съ вкусна гозба, 
яащото всичко се приготовлява отъ

сенъ зарзааатъ н чисто ___
защо то презъ всичкото преме ме хрвненв 
свири пияно, аащото всичко ? мвправена

го ще иио връзка. Нмрм ше

я НА .-гЯаата рама оран- 
лемт. Ще се иомгь кал-

-съ
гъ сяои1И п

отъ мйстмигЗ дружби
11остоячото приежтет **А

ще са ле
тия дни съ I варднята.

за да се удовлетвори клиента 
Защото „ЕЛИТЪ** е първия елегантенъ
1117*1*5

ИВАНЪ ЕВСТАТИЕВЪ ГЕ* 
ШЕВЪ а аъ Мра> .дью 
чЗяунА ухото е саачфаш 
иболктьта са сьриято си при 
най-иааЪсгиигЬ парижки 1ж« 
ри Той е мрЗквралъ лЗлото 
■ъ Аяхвииъ.

ресторантъ въ Варна.

ВЕРЛИНЪ, 14 поема, вследствие скжпо- 
ПИТ» и станалите безредици комунистите 

обща стачна аъ Кйолиъ. Маймцъ, 
Дизселдорфъ и Хановеръ. Отбелязани сж дистолъВЪ Русе се е г

ЧАТ ИМА. Наброя
сиар- 

се пояече
е щшнетвенмого най-ефтино и най-сигурно ^

бозгеетъ МЕТИЛЬ
много стжлмиовеииа.отъ 50 души ча6о*«лм

карство противь страшната 
по овцете, козитф и едрия рогатъ добитькь.

100* •
ЦАРИГРАДЪ 1Ь ноем Иаиослепъкт, вследст- 

виее особенното държане на турилтФ къмь всички 
чужди елементи, френската колония се обърнала 
ньиъ своите представители съ молба 
помогне да напусне Турция.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО приД-яо

[одари на жички богомолци.
» Ся

Лекуването трае само два дни и дава 
положителни и 6лЬскави резултати

много лесно се

които по скучай 
Цмиитръ са» бдяг 
падатъ саоятв пета ля пост-

Лекарда и ге пода
ството е въ капсули и 
на лобитъка При лекуването нема нико.з

1076-4-1^ПАРИЖЪ. 14 ноември Зъ една етатия в. .По 
следни новини“ П. Милюковъ разглежда реферем- 
1#ума въ България и заявява решението на мно
зинството отъ народно)о събрание за референдума 
въ аигъ на партийно отмушемие. Разчитайки 
сподството си управляюшата партия тероризира стра
ната.

тЪ Сашю блягодАри иа И. В. 
Преподобие ар дни. Михаил I и

смъртни случаи
СКОТОВЪДЦИ!

съ малко парм ще спасите добитъка «*•
Сега е най-добрия сезонъ за лекуването^

Побързайте и си набавете ДИСТОПЪ! 
Депозиторът Дрогерия Д. ПАПО, Варна* ^

ма г ад смч-.еиивмтК които съ.
рф*га Н!Ш

КАКА чуААТАА МА СЪсТрАДАМИО
к*тъ плиткия сн. Нтказаа слй
ЩО бДАГОДДрНОСТЬХА СИНА Коо- 
НАрАШП *Пч«ЛА*. КОЯТО гюелу 
ЧАЙ ОСАЪШАЯАнето ИА фурчАТВ 
СИ подари ЗОхдЗДа ла мащас* 
митЪ стярми. Семейство Сааш. 
Г1. Ижсиомояъ нясе 100 .-тсаа
И сЗИЖК Т НО ПанА- мТЪ Па«;.ий
тояъ 200 -сеа.

САОМТЪ МАЗКДАТ1

на го-

РИМЪ. 1* поема. Народните представи, 
теп» отъ групата на Радимъ сж рЬшипи да 
отидагь аъ БЪпградъ, да положатъ клЪтва
и да вае1вагь уча Провадийски Сждебеиъ Пристав^

СЦ|Я аь Я.60ТИТ* иа сиуп-
Обявление N1 8948. Н. осиовами. отрад»'1'""'’” ,
Варненски окр. ежд № 4Н6 от 19 ноемарий '922 ' С|
се разрешава на Тота Ив. Н. Бжчварова от с. г^вх , 
продаде ма публичен тжрг една кжща и дюген наход • ^ 
в с. Махалжч останали от покойния Ив. Н. ^жч*я^°^овШг- 
вя вам. че от последното двукратно публикуване иас ^ 
в в. Варненска Поща и в проджлжение ма 31 Д”** с р 
наддаване а 24 часа 5п.... ще -родавеи публично ^

Кжща в с Маалжч ежетояща се от д*® 018,4 сТроек< 
направена от пржти покрита с местни керемиди. 3841 
----------------- ----------------—-— 01

I5 0 Р С Д ПДРИЖЪ, 14 ноември ПреговоритФ межау |Вн- 
и Франция по лозлнекста конференция меочак- 
взеха сериозеиъ обрать. които

ществуването на сжюза.
ДнгличамитФ настояватъ за изработването на 

не предварително предложение, за което се сЧИТЗ ч€ 
ясФко забаьеме ще усложни ао непоправимость по
ложението на ориента.

Софт. 16 Иаяияяя 1922 гоа тия
ВАЛС-I ш »

6425а 641 - 
966 - 

670 - 675 
71- /150

13 1а

Швейцария заплашва с»,.

90Гияотв1
т

на около 28 ка. метра в двора дюген направен ^ 
джрво и керпич от едно отделение застроен нл ОК° Я1Ю 
метра покрит с местни керемиди, с джрво 
сто от около 1300 кв. метра, при ежеедм 
Ангел Янчев. Иван Керчеа и пжт. оценени за

Г«
ЦЙРНФДДЬ. 18 ноемврм. Върховните 
1М1И комневрк телегрвфирвха нв прввм- 

топетввтв см, ч« асФко отлагана нв конфе- 1 иичев, пван керчеа и пжт. оценени ->•
Желающите да купят имота могат да преглеж ^ де|4 и 

жата по продажбата н да наддааат всеки приеж 
час въ кбииеларията ми.

гр. Провадия. 11 Ноемяр**й 1922 год- 
1133—2-2 Сждебен Пристав: М.

ПрвгА
- 21 

629)--------
рвнцията само би уврАдило иа 
положаиив. Най-доброто срАдстао 

О бьрвото сяииваиа
|8авм.. ■ 900 . >а умн

ия ломи*ротворяваио
сиата иоифв, НИКОЛОВПи. .С.АТ.

А1"'
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Го*. IV. Варна. в Ноември 1922 го*. ЦБНА 1 ЛЕВЪ Брой КМБ.-
ВЯРН6ПСК2Я !’ ВР. ЦЕНКОВИ 1 В. КИССВ • ВАРНАпещи ул Цариброоскд

ГОПЕМ ИЗБОР от ТРИКОТАЖ: А.
рокли. жакети, блузи, фланели шалове

амски
кал-
дет-. чорапи, ржкавиии. баретки шапки, . 

ски рокли, жакети и фланели- ^ —
ци

* Е ГЕРОВ И флаивлм-гащи Мжжми и 
дамски.

ВЖЖА КАНАПИ, вжрви. юлари. елеци, 
всички номера Италиански и местни. 

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИI . т ЕЖЕДНЕВЕНЬ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЬСТНИКЪ рш>»> «*.. * па
«• УХ) 
сиа 40 1гн

оъяялемия по 
. *■ приставам

1 50 лв квадратен* с. ч 
по I яеа* на дум*. хч

ЛбОНКМеНГЬ : М «БИ* ГОАИ1
1* 6 иКяи* 1» лава ; 1144 2 В

■
Михал Михов
няма па п

Кр сТ-ца с?ужа гХ.ЛатроВа 

щг оГ-к вофромий сГ еХинолоб
^В^ ануояи г,к#ии
№ СГОДЕНИ

на II Но+.Ш4рни 1922 -- Пауна.

ПОЛОЖЕНИЕТО Д Сгвдоесва

Лозамскага конференция.!П50-2-4 Л о з а н< к а та конференция ’ 
Преведеис на наш 
значи
< летене кат е 
след друго се изреждат пред 
света имената на градЬве или 
курортни места, кждето сжгла- 
шеьсяите дипломати прибягват 
или просто бягат за да могат 
с пжлно разочороеамие а свое
то собствено дело да и знаме 
рят някой модус за замазване 
придобивките на победителите 
и умиротворяаането на света. 
Уаи!Напразио?След Г енуа.Хага 
след Хага Лозана, след. Лоза
на някой друг град и всеко ио 
во име ше разкрива по блестя
що и по*осждително несжстоя- 
телността на една политика, 
която под булото на провод
ница на цивилизацията хвжрли 
света в нечувана и не аидеиа 
до сега криза

И тая криза започна да яде 
ония. които я сжздадоха. Сгро
молясваното на Лойд Джордж, 
яджзиовителя.насжглвшеиската 
политика, представителя й рж 
ководителя^ на най-страшния 
империялизжм. не означава ии- 
шо друго, че живота иа каро 
дите се у т еза по-силен от меч ’
таиията на няколко славолюбци

Падането иа Лойд Джорджа 
ежвпада с тия последствия от

ружваието на Севжрския до
говор. А заедно еже Слжрския 
мир договор пропада и цялата 
система на сжглашенското ди*

приеме на именния си ден I(Телефонни и телеграфни съобщения).

ноем М-рь прЪд. Ал. Стамболийски 
пр^зь пребиваването си вь Белградь. отправи те
леграми до председателя на скупщината Лукиничь 
сръбските народни 1репставители да направять по
сещение на българските

език това 
пжлимя банкрут иа сж- 

толмтмка Едно; СОФИЯ 17

си колеги.

> С,ЛФИЯ 17 носм Българо-сръбската комисия 
слЪдъ привжршване и подписване картата и прото- 
токолите на новата---- граница започна ликвидацията 
на разходите направени по това Въ тая своя ра 
бота комисиятаат7 сТ-ца <Хсрданка <ЖагаВа

г/чишм> а и

сТ-н сТасрги сЗ. сМсноВ
и«жртмец 1'«гхж;йзр«я1 

* ще ' е «емчклтк я НгЛе.ш 19 т. .у. I ч.
//агтоящято «ситни чт^г.хни я«»ян»1 

Пауна

\
ше се ржководи огъ една инструк- 

огъ посланишката конфереиЬия въ Парижъ.I ция

БЬЛГРДДЪ 1в носм. Скупщината прие 
иовии кредитъ отъ 800 милиона динара аа 
военни нужди. При гласуването станака го
леми скандали. бВха размВиенн аистрели. 
има убити и ранени.

.1

Плрна
Шч.чгнъ. СВИЛЕНГРАДЪ 16 ноемв Вчера всички Гръц

ки женлармерийски войскови части напуснаха окон 
чатилио Одринь и се оттеглиха на лесния брег на 
Марица Въ Одринь остаха само французеки и ита 
лиянски <асти и нбколко кемалистки пжамларми 

Турскдта джанлармерия се очаква всеки мо- 
ментъ па влезе въ града Гърците се укрепватъпо 
десния брег ъ на Марица при селата Каджкьой и 
Емирпели

1162-1-2

БОРИС ДЕРВЕНТСКИ
се установява адвокат в СОФИЯ 

Работи в писалището на адвоката Д-р Т.
1152-13Булев. Дондуков 22

АРДОТШ АНГЕЛ I ЛЕОНКЕВ БУКУРЕСЦЪ, Т7 ноемв. Съобщаватъ отъ 
Цариградъ. Натегматото положение което 
бй създадено между съюзниците и Турция 
започва да се смегчааа. По много спорни 
пунктове е постигнато спорааумйиие. Во
дя тъ се преговори по въпроса аа админи
страцията въ Тракия. Въ Цариградъ 20000 
иемалисти чакатъ само сигиапъ аа да аапоч- 
иатъ клането иадъ христиаиите.

БЪЛГРАДЪ. 17 ноемв Между сръбските раси 
кали и демократи се водятъ преговори" за продъл 
жаване на коалииият. Отъ страна на първите уча
ствуват ь Ивановичъ. Андреевичъ и Черичичъ. а отъ 
вторите Давидовичъ. Дечичъ и лр Разисквани би 
ли за сега законопроектите, които всека една отъ 
партиите предлага. Преговорите отивагъ къмъ до 
бьрь край

ПАРИЖЪ 1в иоем. По повод английския 
меморандум, връчен иа Поаикаре в-къ Пти 
Паризиеиъ пише: Какъвто и да бжде края 
който може да предизаикатъ тия различни 
предположения, стана явно. че ще се по
стигне напълно споразумение преди свик
ване Позеиската конференция.

ПАРИЖЪ 16 ноем Съобщаватъ отъ Ломдонъ 
Вестниците се научавать отъ Цариградъ че между 
Турция и съюзниците се постигнало споразумение, 
по силата на което турската полиция ще се зани
мава занапредь изключително съ‘ туриите, а хрис 
тияниН» и чужденците ще ззвнеятъ отъ съюзната 
полиция Лрезъ време на едно свиждане между 
Рефеть паша и съюзните върховни комисари, тур
ския представитель се показал много разположень 
относно предложението за въвеждане турската ад 
министрация въ Тракия. Рефет паша обЪшалъ. че 
занапред ь никакви затруднения не ше се пр^д- 
приемат.ь огъ турската жандармерия около Чанак

ЦАРИГРАДЪ 16 иоем. Чанак-капе епрй- 
дадеиъ иа кемалистит-Ь. Предстояща е офи
циалното предаване въ властта иа послед
ните и Одрииъ.

АТИНА, 14 ноември. Въ дипломатичес
ките кржгове се твърди че Гърция ще вле
зе въ малкото сжглашеиие. Въ Лозаиа по
следното ще се яви единодушие и сплотено.

III участ. ул. Кааалсиа ЛА 13
се установява на частна практика в гр. Варна. 

Изработва планове и ржководи постройки ктаторстао над света, заедно с 
признаването мевалмдиостта на 
постановленията не тоа дого- 

и от са- 
асичката

Дава сявати по всичкм технически работи и упжтва-
1158-1*5има по регулации, експертизи и други. яор-мир се признава 

мото сжглашеиие 
несжстоателност иа една без
умна политика водена от 1918
'ОД1ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА „ПОКИЧЕ“ 

м Н. К. Авгериккяи - Варна
ина наели *
ред нас се разнищват спле

тените с големи мжки сжгла 
шенекм вериги. И това разниш 
ване е плод на е див голяма ги 
гантска борба, която изток во 
ди еже запад.

Сжглашението считаше за 
монопол разполагането с 6ж- 
дешето и независимостта на 
малки и големи, на победеон. 
неутрални и победители маро 
ди. Но крахжт в Мала Лзия вие-, 
се един безвжзаратен обрат в 
мошта на силите от ангамтата.

Засилването на Турция е един 
нов фактор, с които всеки мо
мент тия сили трябва да раз
читат. От други страна и най- 
силната и организирана досе
га армия — червената са еле
менти въ световната политика, 
котето вече пс .ват да натежа
вате на едната страна така. че 
везните из светя клонят кжм 
урави ^я.-сиваие

И по тоя нзчин се разразява 
един гига «тски двубой — дву
бой на изтока еже запада. Ний 
сие в надвечерието когато две 
те страни ще си пряиерят си-. 
лите.

сжобшааа ма г. г. пушачите и тютюнопро- 
давииге. че от вчера пустна в продажба

обикновено ЕКСТРА папироси.
изработени от специални хармани, подбрани 
от най доброкачественни стари тютюни.

1164 1-2

СИГУРЕН ДОХОД
1РОДАВАМ: 1. автомобил омнмбус Орел-.
юйто циркулира ао курорта . Св. Константин - и

олноста на града ни; 2. два камиона Р|а<- 
варни, 1".-2 тонни. бжрзохопни и економични

ВСИЧКИ ежвжршеннг^ ЙОВИ 
^^оразумение при стопанина Засйл 

линия. 1, г.о пазарния плошад \
Тенекепжиев. 

1166 1-1

ПРОДАВА СЕ ■ нндустрняпния 
квартал С«-св** 

пригоден яа

Прелюдията кжм това е Ло- 
занската конференция. Бжлга- 
рия е изправена пред тая кон
ференция еже заджлжеиие да 
действува.

От 15 септемврий 1918 г. за 
лржв пжт на нея се правят по
литически аванси.

Тя — малката и обезсилена 
бжлгария днес е между чука 
и наковалнята на самото бой
ко поле на двете страни.

За нейното бждеще е обаче 
безуслоано необходимо един

м«а ценен имот
индустриялно предприятие, 
краварница и други цели
с яхжр и жилища за живеене.I Справка редакцията 1156-1-5

ЯВКЛАМИТе дадени в-ь Вариеи. ПОЩА
лостигагь цЪльта си.

\! \
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА" Вр- «и»Стр. 2.
9*.

ХРОНИКА Дрмшо Черковно Яастоятелстао - Ворц
ОБЯВЛЕНИЕ.

ЛОНДОНЪ 1в иоем. Натегиатостьта, 
ято сжщестаува я Цариградъ прйдихвикаа 
такава и аъ отношенията между Англия и 
Франция оть които първата се отнася съ 
голЪмо недоверие къмъ Турция и настоява 
за предварително спорамение между съюз
ниците за единен фронтъ въ Лозана, а вто
рата е доволна и дори заема явно турко- 
филско становище, като отбегва всеко раз
бирателство, което би довело до охлажде- 
ние съ кемалистите.

РИМЪ ^6 ноем. Английския посланникь вь Рим 
, влиза вь консулта по мемурандума на британското 
правителство въ който се излагат гледищата на Ан
глия относно близко източния въпрось Въ този ме- 
моранлумъ британското правителство изтжква съ
ображенията които го заставятъ да иска постигане 
споразумение между английското, французко и ита- 
лиянско правиталства пръди откриване на Лозан- 
ската конференция.

ЛОНДОНЪ, 16 ноеври. Таймс се иауча- 
вагь Цариградъ, че 150 души оть персона
ла на султанския дворецъ, които см забе- 
гиали въ братаиското консулство ще ще 
бждатъ евакуирани въ Малта.

АТИНА, 16 ноември. Виновниците за 
гръцката катастрофа които предстои да бж
датъ осждеии на смърть сж поискали за- 
стжпничеството на Веиизелосъ. Веетници- 
гк изтживатъ, че главите им ще падиатъ за 
да се очисти Гърция.

ЛОНДОНЪ 16 иоем. Според следобед
ните резултати огь изборите, консерватори
те начело начело съ Боиаръ Поу лечепятъ 
152 мандата, нацноналъ либералите начело 
съ Лойдъ Джордж 20 мандата, либералите 
начело съ Асхвит и Лордъ Грей- 23- Лабу- 
рнститк 63 и независимите 6.

ЦАРИГРАДЪ 16 иовм. Турската админи
страция зае вече и третата зона в Тракия. 
Никакви инциденти не сж отбелезаии.

ЛОНДОНЪ 16 ноем. В-къ Таймсъ узнава 
оть Цариградъ че споразумението 
листите било изключено и че положението 
иа близкия изтокъ 
критическо отколкото днесъ.

Сяободна борса.
Ьерликь 2 10. Цариградъ 66 50 
Виена 020. Прага 440. Пармж-ь 
950. Лоилонъ 629. Итали* 640. 
Швебцар. 2550. Югославия 220.

Б. Н. БАНКА е започнала да 
изплаща увеличението на всич- 
ки пенсии, които сж ревизира
ни сжгласно последния закон за 
увеличение на пенсиите.

КОЙТО тлргува с ефекти и 
валути извжн фондовите борси 
без да имат разрешение, наказ
ват се с глоба до 50 хил. лева.

КАМБИАЛНИ7Е операции из 
вжн борсата занапред ще се 
извжршат само от посредници 
снабдени с редовни позволи
телни от финансовото м-во. Сж- 
щото ще*бжде и за провин
цията.

Обявява се на интерес у кхии те се, ме на 26-.;
Ноемврий 1922 гоп. отъ 3 до 5 часа слез 0бе- 
канцеларията на Арменското Черковно Настоят» 
ство ше се произведе тжрг с явна конкуренция 
даване под наем дюгяните под N2 N° 1 2. 3 4 
6, не ходя ши се на улица „Цар Борис“ П-й 
за две години от 1-й Януарий 1923 год. до31-й& 
кемврий 1924 год.

Участ*

Желаюшите да наддават требва да внесат| 
депозит вжрху пжрвоначалната йена. Поемните
ловия са на разположение на конкурентите все-
присжтствен ден в канцеларията на наето ятелствс- 
от 9—12 часа след пладне и от 2—5 часа сл. п^а:ч»

Вароа, 15-й Ноемврий 1923 год.

От Настоятелство::.
НАЦНОНАЛЪ - ЛИБЕРАЛИ- 

ГБ в изборигЪ по референду
ма ма 19 того ще гласувагь съ 
бюлетина

Гореха Трудови Стопанство „ГЕНИШ-Щ-
Обявление № 2037.

Ст. Корито, 7-й Ноемврий 1922 година, 
Обявява се на интересующите се. че поради не 

утвжрдяване спазаряването. обявено с обявление 
№ 1428. на единедесетия ден от обнародването « 
настоящето, ако е неприежтетвен ден. то на ела 
ния ден в в. „Варнеска Поща" и в „Разграаскс 
Слово от 2—3 часа сл. пладне в Варненското ок 
ржжно и Разградско околийско Финансови утра* I 
ления ше се произведе второ спазаряване за лос • 
тавяне по поброволно сжглание храна на аобитви 
на Стопанството :

лозунгъ на която 
е напечатано : „Национал ь-Ли- 
бералната партия признава не
обходимостта огь Министер
ската отговориосгь. но устано
вена и дирена по предвидения 
оть конституцията редъ“

Всички Националъ-Либера-
ли те задължаватъ да гласу- 
ватъ съ тия бюлетини.

ВЗЕТА е инициативата за ос 
новаване на градска спортна 
лига. въ които да влизат всич
ки спортни клубове и органи
зации въ Варна.

ТАЗЪ година отъ Ваякйой- 
ското блато е получено коли
чество соль надминаващо това 
получено отъ АнхиалскитЪ сол
ници. Идната година ше бж
датъ въведени някои модерни 
приспособления съ които, се 
вярва ще се достигне въ про
изводството до 10 милиона ки 
лограма соль.

ДОБРУДЖАНСКОТО Дру
жество „Ст. Каралите". съоб
щава на бзжанцигЪ — бвдни 
и вдовици, които молятъ чрьзъ 
дружеството да имъ се изхо- 
датайства, да имъ се отпусне 
безплатно зимнина отъ общин
ската градина, че тези които 
искатъ това. ще требва да се 
запишатъ при участъковия а- 
гентъ. чрЪзъ когото ще се раз
дава безплатно на бЪднитЪ зе
ленчука.

I1) 50000 кгр. ечемик на стойност около 250000 лек
2) 80000 кгр. слама за храна на добитака

на стойност около 40000 леш , 
Залог за участие в спазаряването се изискш I 

5 * • от пжрвоначалната оценка. Доставката ше с? 
изпжлни в четири срока по 15000 кгр. ечемик 
по 20000 кгр. слама Пжрвата 
след ежобщение за утвжрждение не предприятието у 

Всички доставки са франко вагон гара До**- I 
Чифлик — Варненско. ^ *■

Поемните условия, които сл обшиге и спеш 
ални такива, могат да се видят всеки приежтетве^ 
ден в Варненското и Разградското Окр Трудов- 
Бюра и в Стопанството.
1154—1-1

!■съ кема-
10 д*поставка е

никога не е било по-

ЛОНДОНЪ 1в иоем. Полша е сключила 
формалеиъ съюзъ съ Румаиия. Слоредъ в. 
Дейли Телеграфъ, Полша в съобщила въ 
Москва, че ако Русия нападне Бесарабия, 
това ще бжде Казусъ белли.

От Стопанството
ЦАРИГРАДЪ 16 ноем. В-къ Проодосъ 

ежобщава, че слоредъ в. Нийр Ист опита 
за сключване на българския заемъ въ Аме
рика пропаднал.

_Варненска Оиржжна Постоянна Комисия 
ОБЯВЛЕНИЕ Ме 5173

гр Варна. 28-й Октомврий 1922 година.

Варненската Окр. Постоянна Комисия обявява на инте 
ресующите се. че на 2б-й ноември т. г. 9 часа преди 
ще се произведе в канцеларията на Варненското Окр *^ 
нансово Управление тжрг с явна конкуренция, за отдай** 
под наем ма наематели на окр. ниви в окр. стопанстао 
Константин* за 3 години, а именно:

1- ва група нива 1
2- ра
3 та
4-та
5 та
6- та
7- ма
3- мз
9- та
10- та

ЦАРИГРАДЪ, 16 ноемв. България е да
ла съгласието си да приеме нови 100,000 
Нуши арменци-бежанци отъ Цариградъ и 
отъ остаиалитЪ области иа Тракия.

СОФИЯ. 17 ноемв. Сноши въ в „Мирь“ се по
яви едно съобщение, че въ хотелъ „България" гдЪ- 
то се помЪшаватъ брлшеоишката

ДЕТСКА НАРВАВА РАЗПРА,
БРАТ БРАТА СИ УБИВА.

Сжобщааат ни от Русе.
Днес преди обед двамата ту

кашни братя — близнаци Аха- 
рон и Артакис — 12 год. из
лизат в

.Сл

120 декара
23№ 19 

№Л21, 22 и 124 13 
> 23 
Кв 26 

„Патладжаилжк* 55 
№ 126 
№ 127 108. Ш и 14 16 
.V* 125

мисия отъ черве
ния кръстъ билъ направенъ обискъ и били наме
рени компроментируюши документи и че Чайкинъ 
билъ арестуванъ. Понеже тода сьобщение 
чива на истината, редакторите на в-къ „Миръ“ 6Ъ- 
ха поканени да се квятъ въ градоначалството 
дадатъ своите показания за 
денциозно съобщение Г-нь Добрияновъ е далъ све
дения по тоя въпросъ, че съобщението е взето огь 
в. „Русь“. Следъ това той биде Ьсвободенъ. а в-къ 
„Русь“ е спрянъ. Столичното градоначалство отхвър
ля твърдението, че Чайкинъ е агентъ

лозята над Цаперката 
по работа Вжрвейки 
рат еднт портмоне с няколко 
лева само и се скарват кой да 
ю притежава. Ахарон набива 
бра»че го си но

. 2 »р*
. 9 ■
„ 9 -

210те мами-
32

не по-
22

пак не, успява 
да вземе намереното портмоне. 
Тогава изважда 
забива ма

и па
източника на това тен-

I34
един нож и го 

няколко пжтя в гжр- 
6а на Артакиса. Невинното де
те тежко ранено обляно с 
билна кржв е докарано в

..аДо поста
Всичко: 535'5 декара-

За носеване с едногодишни земледелски култуР^^, 
Наддаването ще стане на декар по отделно и 0, 

грува. пжрвоначалната цена на която щь се опред 
тжржната комисия.

Закона за общественните предприятия 
за конкурентите.

Поезиите условия могат да се видят всеки 
ден и час в комисията.
1163-1 1

IВ изо-
гра-

да на лечение. Положението му 
е сериознопри градона-

чалството. Той билъ далъ само някои с-в%ления по 
тръбни на полицията за откриването на убийцигЬ на 
Вгеевъ, по

смжрта му е не
минуема. защо го една от 
те е до самото

е заджлжите.’1*'
рани-

присжт1-®1-’1 44с..рдце.
чиито дири полицията е въ слЪдигк

излаз на Бяло-маре. един от- зиграем оная рол, която по си- 
душник, защето инжк тя се за- лата на историческата -наложи- 
душава. Без това последно у- телност ще играем утре. 
словие е немислим микакжв жи- Имаме ли кой 
зет и ний не ще можем да и-

5 о р е а от комисията-София. 16 Ноември 1922 гоя

Швейцария 
Ню-Иоркъ 
Лондоиъ 
Парижъ 
Италия 
Цариградъ 
Ромжнич 
Г ермания 
Прага 
Виена 
Буда-Пеща 
Холандия 
Югославия 
Белгия _

^еч. .СгЬтлина"

\
2550 - 2570- 

137 401 - .
615 - 635 - 

950-

„АШ1ЕР"вджна ш лбздрй! машини са на»да схване то
ва положнмие ?« За жалост пищуши

добрите! Модели 
15 и 17 с латински, бъл№
ски и комбинирани шР** 

пристигнеха при
Иван Хр. Шотов - Вари

Телефон № 347

N•7.»919-не. Сжобщавам на г. г. лозарите, 
че разполагам и пуснах в про
дажба голямо количество об-

615 - 
6750
8890 90 —

645-
ВАЖНО за ДЕМОКРАТИТЪ-

лаюродени Американски лози 
от собствения си разсадник от 
всички видове подложки и от- 
бранни винени и десертни гро
зда при износно цени. За спо
разумение ул. Миладиновска 
№ 80 над цжрк. „Се. Петка“ и 
кафене Солун. С почитание 
1139-1-5 Атанас Савов

Всички членове на Варненската Демократич. 
низаиия се покандатъ да се явятъ вь партийния 
клубъ. находяшъ се на ул. Котелъ задъ общинския
театръ въ Четвъртъкъ, Петъкъ и Сжбота,
когато сж свободни, по извънредно важна работа. 
За неявилигЬ се ще се държи сметка !
1151-2-3

180 185орга-
440 445 —

580

Кшпор1ГЖ«>
под навм близо до 
Банка. Справка р*Д 

1157—1*3
Отъ Бюрото.

— Варна"

1



Варна, 19 Ноември 1922 год. ЦБНД 1 ЛЕВЬГод. IV. Брой 1019.

ВЯРНвНСКЯ !т
БР. ЦАНКОВИ А В. КИССВ • ВАРНАпоиш ул Церибродска
ГОЛЕМ ИЗБОР от ТРИКОТАЖ : Дамски 
рокли, жакети, блузи, фланели шалове, кал
ии. чорапи, ржкавици. баретки шапки, дет
ски рокли, жакети и фланели
ЕГЕРОВ И.фланели-гащи Мжжки и 

дамски.
ВЖЖА КАНАПИ, вжрви. юлари. едеии. 

всички номера Италиянски и местни. 
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

ги..,.. * 2М ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМДЦИОНЕНЪ ВЪСТНИКЪ Ри,..» ш*» *229.
р ЛСОН.МЕНТЪ 'I. -зна
Е—, мбмЪсвиа 150 лева; за

300 лавв, ЯВЛЕНИЯ : по 1 50 лв квадратенъ с. м 
приставки по 1 леиъ иа дума. ■ *

ОБ!год
• месеца 80 леел. 1144 - З-В

.
Михал Михов ХРОНИКАПОЛОЖЕНИЕТО*

11503-4няма да приема на именния си ден
(Телефонни и телеграфни съобщения).

ПАРИЖЪ 17 ноем. На В-къ Юмаиите 
съобщават от Лондонъ : специелния корес- 
пондеитъ иа в-къ Дейли Тег.еграфъ съоб
щава отъ Виена, не посещението на бълг. 
мииистъ президентъ Стамболийски е Буку- 
рещъ и Бйлградъ е прелюдия на влизане 
иа България въ малкото съглашение. Меж
ду Румания и България било иклюнено съ
глашение при слЪдни условия: въ замЪиа 
иа поддръжката иа Румания за българския 
излазъ иа Егейско море и за автономията 
иа западна Тракия под сферата иа влия
ние иа България, Г-иъ Стамболийски се за- 
дължилъ да сключи редъ икономически до
говори, да предприеме репресалии против 
комитаджиите и да ие сключва никакви съ
глашения съ Римъ или Москва без да пре
дупреди Румания. Фраицузския прЪдстави- 
тель въ Букурещъ е обещапъ да подкрепи 
българските искания. Г-иъ Стамболийски е 
отишелъ в Белградъ за да подпише иден
тичен догоаоръ и съ Югославия.

СОФИЯ 18 ноем. Вчара мин. през. Стам- 
боиийски се е срещналъ въ Лозана съ иЪ- 
кои отъ чуждите представители така, как- 
то и съ некои отъ делегатите.

ББЛГРАДЪ. 17 ноем. В-къ Политика съобща
ва. че италианските фашисти се настанили въ ос- 
ров ь С$сено срещу албанското крайбрежие

БЪЛГРАДЪ, 17 ноември. В. „Политика“ 
пише по сръбско гръцките отношения въ 
уводна статия следното: Гюмендже. Лерии, 
Воден сж населени съ наши сжиародници. 
Това не може да се отрече. Презъ война
та отъ 1912 год. нашите войски ги беха ос
вободили и ако границите беха така не
правилно прекарани, това се дължи иа то
гавашната иемарливость на нашето прави
телство и иа лукавството иа Константине. 
Гржцкото правителство, както всички вЪр- 
ватъ, ще застане иа гледището че е по-до- 
рбе да се извърши операцията по тоя на- 
чинъ и съ това да се гарантира сигурно бж- 
деще, както и реална помощь за Тракия.

ЦМРИГРАДЪ. 17 ноемя. Вчера Султана забягна 
въ елинь британски брононосеиъ и г^а^ина. Говори 

отиде въ Малта и оть тамъ вь Англия

сТ-ца ОСорд
МИНИСТРА на просветата е 

издалъ окржжио до всички, 
които устронватъ вечеринки и 
бесЬ и. театои, забавления, 
печатарите л издаделствата. с 
което са пркпоржчва да се 
ораял сериозенъ подборъ на 
онова което се <юднася на об
ществото «ъ картини, слово, 
игри. забавления на сцената и 
на филмо. да не бжде то от 
естество да поквари населени
ето и да създава престжпниии.

2000 ТРАКИЙСКИ СИРАЦИ. 
Международния Фонд за под
помагане сираците в близкия 
изток е телеграфирал на со
фийския си представител да 
помоли бжлгарскето правител 
ство да приеме 
които да бждат настанени по 
възможност из монастирите.

В телеграмата се иска бжрзо 
дей твие, тжй като ангорското 
правителство е дало кжс срок 
на християните да се изселят 
из Мала Азия.

СТУДЕНТИТЪ отъ търгов 
Ската академия, които имаха 
трудова седмица почватъ ре- 
редовнигк си лекции отъ по- 
кедЪлникъ.

Отъ понедЪлникъ почватъ и 
изпитигЪ за студентитк отъ III 
семестъръ.

ВАЖНО за ДЪВИЦИТЪ тру- 
довачки 
сега дЬвицитЪ огбиватъ тру 
довата си повинно«.ть само аъ 
н^кои градове, като работятъ 
въ държавните, общински и 
обществени учреждения. Въ 
бждаще Главната Дирекция на 
Трудовата Повинност има пред 
видъ уреждаиието на стопан
ства и работилници и за де
виците, подлеж 
ва поаинность- 
I а не може де се използува 
рационално труда на работнич 
ките въ разните фабрики и 
индустриални предприятия а, 
отъ друга сзрана. за да не се 
отнематъ всички работнички 
отъ те*ъ, разрешава се щото 
тези отъ работничките, които 
желаят, да отбиятъ трудовата 
си повиность въ самите фа
брики и предприя, като изпла- 
тятъ отъ получаваната надни
ца презъ това време минима
лен ь откупъ отъ 3.000 до 5.000 
лева. определенъ отъ окржж- 
ния трудовъ съветъ. които да 
се изплати въ продължение на 
текущата финансова говина. В 
случай, че откупа не може да 
се изплати огь надницата, то 
ра?ликата да се дсплати отъ 
ннтлус-ризлцнте предвидъ на 
ползата. :оято ще иматъ съ 
невзимачето на работничките 
за трудовачкй.

Сумите за откупа да се ана- 
сятъ въ доходъ на Главната 
Дирекцията на Трудовата По
винности-

МИНАЛАТА учебна говина е 
имало въ царството 293 първо
начални училища градски съ 
76,155 ученика и селски 3447 
съ 425.239 ученика. Класни у- 
чилища е имало 033 съ 77,975 
ученика и 40.242 ученички.

ВЪ Шуменско тазигодишна- 
та тютюнева реколта възлиза 
на 205.700 кгр.

анка <Жеггва 

сТ-н сТгорги сЗ. <Жоне6
учителка и

шжрговец (оакжрджия/
Неделя 19 ш. м > ч. < / фбеО 

Настоящето ла.меня оша,
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!1|
ще
На,на 

1Пу.чень.

се венчеят я
• нчкин,, , , 
Парка.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Пасажерския параход „ЗИОН"^

♦Ф под английско знаме.
▼ пристигва в Варненското пристанище идущия Ф 
X Вторник 21 Ноемврий и заминава СРЯДА ф 
ф 22 того за Бургас. Цариград. Пирей и ф
ф Александрия, като приема стоки и пжтниии ♦
ф за горните и всички други Гржцки пристанища.
♦ Засвеаения при Бж лг. Тжрговско Акц. Д-во ♦
Ф 1160-1-4 отдел параходна Агенция 7
7 под управлениетоТ»а г. Ферекид Атаиасиади ^
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА „МОМИЧЕ“ 
но И. I. Авгеринидн - Варна

2 Ю0 сираци.

♦

* А
сжобшаза на г. г. пушачите и тютюнопро- 

че от вчера пустна в продажбада вий

индустриалци- Заобнкновши ЕКСТРА папироси.
изработени от специални хармани, подбрани 
от най доброкачественни стари тютюни.

1164—2-2

ащи на трудо 
Понеже за се-ПРОДАВА СЕ в иидустриялния 

квартал Сес-сев- 
мез ЦЕНЕН ИМОТ пригоден за

индустриялно предприятие, 
краварница и други цели
с яхжр и жилища за живеене.
Справка редакцията 1156-2-5

се. че ще

ОКАЗИОН ~т ЦЯРИГРЛДЪ. 173ноем. СрЪдъ тукашните аме
рикански срЪпи се говори, че прЬпсеаателя на ре
публиката г-нъ Хзраингъ сметалъ да сключи сепа- 
ративень миръ съ Турция

ЦАРИГРАДЪ, 17 ноември. Кема пистите 
Позедрадъ Баба-Ески и Люпе 

Бургазъ. Администрацията е поета от ткхъ.

ПРОДАВА СЕ празно место 824 кв. метра 
• гр. Варна на улица Сжборна № 2 срещу 
аптеката Георгиев.
Справка писалището Ш. Натан адвокат. Варна, ул. 
Мария-Луиза № 3 до военния клуб.

Цена износна.
влязоха въ1147 3-3

ЛОНДОНЪ, 17 ноември. Отъ 605 ман
дата за които се знае до сега. консервато
рите сж получили 341. Броя на мандатите 
получени отъ другите партии не е важеиъ, 
тъй като Бонаръ Поу си усигурява силно 
и дееспособно болшинство, съ което може 
да работи независимо отъ сжтрудничество- 
то съ другите партии.

ЛОНДОНЪ.’ 17 ноемв. Султана замина за Еги- 
петъ съ парахода „Мулая“.

„ЕЛИТ Ъ"
елегантень ресторанъ вь града ни. кой- 

т* се откри отъ 8 т. м. въ зданието на хотелъ 
„Лондонъ“ (надъ машинния складъ сингеръ),

Въ рссторантъ ,,ЕЛИТЪ“
посетителя ще остане крайно доволень. 

за що то ще се нахрани съ вкусна гозба, 
за щото всичко се приготовлява оть пръ- 

сенъ зарзаватъ и чисто краве масло, 
за що то прЪзъ всичкото прЪме на хранене 
свири пияно, за що то всичко г направено 

за да се удовлетвори клиента.
Защо то „ЕЛИТЪ“ е първия елегантень 
1117-4-5

е новия

ЛОНДОНЪ, 17 ноември. В. „Дойли Те- 
леграфъ“ съобщава, че лордъ Кмрцон въз- 
приелъ ромжнекото предложение за обра
зуванието на една неутраяна зона мЪжду 
България и Турция.ресторантъ въ Варна.



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ ьр »*Стр. 2.
му е била дадена първа помошь. До снощи »» 
ния е билъ още живъ. Убиецъгь не е

ЦАРИГРАДЪ 16 амм. Споркдъ послед
на сьюаното главио комаи-

ОТКРИТЯ е подписка между 
срЪднигЪ училище отъ града 
за записване на помощи за по
стройката на паметници въ а- 
леята на възраждането въ гор
ната часть на примор. градина.

ПОЧНАТИ е вакцинацията и 
ревакцинация на новородени и 
пеленачета отъ санитарното от
деление въ града- Предвижда 
се съгласно закона глоба, кои
то родители не подложатъ де
цата си на това.

ПОДПИСАНИЯТ Иван Атана
сов жител на гр. Варна изказ
вам публично благодарността 
си на г- Д-р Т Божков за спо
лучливата операция, която ми 
направи вжв Варненската джр- 
жавна болница. Благодаря сж- 
що на г-жа Д-р Апостолова за 
указаните кжм менЗгрижи. каи- 

Катранова и' г-н 
Дим. Байкуиц»в ?а еждействне- 

• то, което дадохр- н» лекарите 
за моето по-сктцюшно оздра- 
вяне.

«ЯОййц
Кьиъ 5 * часа ежишя пень въ сжщия 

гражданина Велин Алайков, чиноаникъ въ 
дилската Пощенска Станция и председател ^ - 
офицерското дружество, слЪдъ каЛ> излязат- - 
работа се опжтиль къмъ центъра на града, «о 
достигнал ъ до главната улица билъ е*застрЪ.-^*. 
четири револвВрни изстрела. Смжртътз нает а- 
моментално, Той е сжшо македонствуюшъ ~

иото комюнике _
дуваие, предаването иа иВтоииа Траиив нв 
турците ще се извърши напълно иа 2о т.аи 

Вчера тукъ пристигна одриисиив вапив 
Фекиръ бей и се яви иа ирагькъ доклад* 
прЪдъ Рефетъ паша. СлЪдъ като получи 
нЪкои наставлеиия той се върна з Чорпу, 
гд*то ще вземе необходимите м1р» зв 
поемане управлението иа Одрунъ. РВй*

потрЪсенъ отъ тия двЪ убийства, извършен*- 
бЪлъ пень и по такъвъ дързакъ начинъОДРИНЪ, 17 ноември Вь последния моментъ 

тури^гЬ отложиха за няколко дни влизането на 
турската джандармерия въ Одринъ. Френския ко
мендант ъ на града е билъ ув4доменъ за 25 т м. 
да бжде готовъ да пр-Ьдаде града. Изъ улицитЪ се 
разхождатъ послЪднигЪ гръцки джандарми. очак
вайки всЪки моментъ заповЪдь за напушането на 
града. ГръикигЬ войски сж въ Караагечъ. ТурцигЬ 
сж до Урунъ-Кюпрю.

БЕРЛИНЪ, 17 ноември. В-къ „Пти Паризиенъ“ 
съобщава, че Франция е готова да опрости голяма 
часть отъ германскигк договори, ако съюзниците 
се съгласятъ да се взематъ отъ Германия терито
риални и финансови гараниИи.

РИМЪ, 17 ноември. Фашисткото прави
телство реши да наложи пълното премах
ване иа лукса, да не се носятъ. пржетеии 
часовници, обици и пр. да не се откриват 
магазини с луксозни предмети, по витрините 
да ие се излагатъ разкошества.

Италианска и Бжлг. Тхрпкп бия
Аноним. Д-ю Капит. 12,000,000-освен резе?
Цвнтр С^ФНЯ.ул 1§гя2 - Кхзв МШ, ух. —г- »

•ОСНОВАНА ОТ
ВАПСА С ОММЕЯСI А1_Е 1ТА1.1А11Д

Кшш щ* пи. 400.000.0000 —
Централ МИЛАНО

Клонове. ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮЙОРКЪ 
80 клонове в траншеи. грахове а Итадас

!Ч»»4-

то и на г-ца

I
N1Пгк Бдлгария виновна.

НОВА ГРЖЦКА ИНСИНУА
ЦИЯ. В току що пристигнали
те ромжнеки вестници намира
ме следното комюнике иа бу- 
курещеката гржцка легация.

.Сжобщението на някои ве
стници, че в гржцка територия 
били сж формирали, чети кои 
то предизвиквали вжлнения на 
границата и в Неврокоп сж не
верни. Напротив, Тане Николов 
с около 500 бжлгари и някол
ко хиляди турци сж причината 
на редица вжлнения в тия об
ласти.

Б. р. Шантажа на букурещ- 
ската гржцка легация не заслу
жава освен презрение.

ВЪ ТОКУ що пристигналигЬ 
румжнеки вестници намираме 
следното комюнике на буку
рещката гръцка легация:

.Съобщението на нЪкои ве
стници. че въ гръцка терито
рия били сж формирали чети 
които предизвикали вълнения 
на границата и въ Неврокопъ 
сж неверни. Непротивъ ТАНЕ 
НИКОЛОВЪ с около 500 бъл
гари .* неколко хиляди турци 
сж причината на редица въл
нения въ тия области.

Б. Р. Шантажа на букурещ- 
кста гръцка легация не заслу
жава освенъ презрение.

Тане Николовъ по настоя- 
щемъ се намира въ П/Товдив, 
който градъ не е напусналъ 
повече отъ година време.

в Австрия. Аржентина. Белгия. Брат***. Кмхнбш
Перу. Ромжияя; кореспонденти гь

Извжршва всички
на износим условия, «ято

Инкасиране и сконтиране 
Изпла гание и издаване ма чевоае 
Писиенни и телегр
Издаваме кредитни
Влогове по КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ ао 
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ сСао 
Специална стокова служба:
Заеми а лева и чужда валута.

Всички издадени

:лж.
БЕРПИНЪ, 17 ноември. Г-нъ Куно, дм> 

ректорътъ иа „Хамбургъ—Америка Пиния** 
е иатовареиъ да ежетавм новия кабимегъ.

СОФИЯ. 18 ноемв. Заседанието на бЪлграДска- 
та скупщина вь корто се е гласувалъ осемстотинъ 
милионния кредитъ за военни нужди, споредъ свЪ 
пенията проникнали въ чуждия печатъ е било едно 
отъ най-бурнигЪ по дебати. Споровете сж изразили 
до бой и малко останало да се свършатъ съ убий
ство. Радикалскиятъ депутатъ Костич билъ раненъ 
въ дЪсната ржка, а мюслюманина Юсеинъ Милко- 
вичъ сл-Ьдъ люта борба е билъ обезоржженъ. като 
му е билъ отнетъ револвера. ОтЬдъ инцидентите, 
заседанието е било обявено за тайно и е трябвало 
да бжде преустановено епинъ пжть.

РИМЪ, 17 ноември. Италианското правителство 
премахна по принципъ 8 часовие работенъ день за 
всички категории работилници, включително и же
лезничарите.

ПАРИЖЪ 13 иоем. Официално се опро
вергава отъ Буда-Леща съобщеното на Жур- 
налъ де Деба, че между Хорти и Мусолини 
имало тайно споразумение за подЪлбата иа 
Австрия. Според една телеграма от Рммъ и 
г. Мусолини опровергава това съобщение.

ПАРИЖЪ 17 ноемв Споредъ „Чикаго Трибун“ 
Ангорското правителство е поискало веднага пре
махването на контролата ажрху турските

БЪЛГРАДЪ. 17 ноември. Брата на( сръбския 
краль Александръ, принцъ Георги вече с 
въ кралския двореиъ въ БЪлградъ. Съ това ^:е туря 
край на династическата разпра въ Югославия.

срещу Ит
„Циркуляри“ -сж пдатммм без яреаозег-щ

,0
Арменско Черковно Нктмтмст-

ОБЯВЛЕНИЕ.
Обявява се на интересу одаите се. ■* ч» 

Ноемврий 1922 гоа. отъ 3 ао 5 
канцеларията на Арменското Черкоемс *та»с?отг 
ство ше се произведе тжрг с 
даване под наем дюгяните пое >е I 2. 1 *
6, на ходя щи се на улици „Цар Борит* Тчс гвл» 
за две години от 1-й Януаркй 1923 гее ао31-»^ ? 
кемврий 1924 год.

Желаюшйте да наддават требва да внесат :*• 
депозит вжрху пжрвоначалнат? йени Постагт * 
ловия са на разположение на яожуремппт
приежтетвен ден в канцеларията на «поггггг 
от 9—12 часа след пладне и от 2—5 чеса с?

Варна. 15-й Ноемврий 1922 гов.

слез оеех ■

-

От Нагт25т=^пзсг.1159-2-3
От 1-й Декемврий т. г.

ТИРА СЕРАФИМОВА II Вариенсии Сждебеаъ Им<,,1Т1НСИИ.
открива курсове по немски е- 
зик за малки и големи деца.

Подробни сведения от 2—4 
часа, РегентсКа 2

Обяв пение Ж 4961. н.
.V» 7418 издаден отъ Варненски
1922 год. в полза на —___ .---------
гр. Варна прогиа Диммтр Стомюа от гр- Ва?»в 
и др. обявявам, че на 7? Ноеяарм 1922 го*. • 9 
обед вжв Варна на Мусалата 
на длжжника Дммитр Сг

1) един гардероб орекж. яуиссдсм »
2) един конеуят (огледало с оре*.
3) шест стола „

ш р .-анаста- в*
1141-2-3

ВАЖНО 30 ЛОЗАРИ! ЦАРИГРНДЪ 17 ноем. Съобщават отъ Ангора 
Въ една правителствена телеграма по Калининъ 
Пр-Ьпсепатель на всерусийски комитетъ въ Москва 
по случай годишнината на руската революция, Му 
стафа Кечалъ -Ойша пожела да се запази за вина 
ги отличното отношение между Русия и Турция 

Измидския депутатъ Фери Бей запиталъ: защо 
консулството въ Москва продължава да стои безъ 
титуляръ? Отговори на това запитване председате
ля на съвета на комисарите. Реуфъ Бей каза на
шето приятелство съ Русия допира отъ дни на из
питание. Отличните отношения между двете стра- 

продължатъ най-искренно“. Отхвърляйки съ 
възмущение обидата че съществувала некаквз об- 
тегнатость въ отношенията между Турция и русия 
Реуфъ Бей каза: „Въ Балканите

Сжобщавам на г. г. лозарите, 
че разполагам и пуснах в про
дажба голямо количество об
лагородени А:.ерикански лози 
от собствения си разсадник от

± зах

ЮЕ6 
200

«л
4) един гардероб по проста среясоа оо»
5) една егвжерча. за 

Наддаването ще гечк от омеммавте *•
всички видове подложки и от
браним винени и десертни гро
зда при износно цени. За спо
разумение ул. Миладиновска 
№ 80 над цжрк. „Са. Петка“ и 
кафене Солун С 
1139-2-5

ден и час да недгашат.
г Варна. 15 Ноеяарм 1922 гоа-

а V1167-1-3почитание 
Атанас Савов

ИниПрилично възнаграждение
ни ще

ОБЯВЛЕНИЕ ЛЬ 4966. Наще получи лицето, което пред
стави или даде сведения в ад
министрацията »:а вестника за 
загубените от СТОЯН ЦОНЕВ 
пжлномощно на негово име 
придружено с един чек и про
тестен лист.

Юли 1922 год. в тхмза **я Баят за Народен 
Варна против Динмтр Стот от гр- Варма- » * ' ,
н др. обявявам, че ма 27 иопам< 1922 год- ■ 
обед вжв Варна ма 
на длжжника Дмммгр _
1) Един мет
2) Една печка

се водят прего
вори за усигуряване съюза на балканските държа
ви. Сметамъ че не е уместно за сега да се посоч- 
ва наи-ефикасното средство за борба противъ 
преговори и противъ тия домогвания“

следни’*

ЪК® ^
. . 5®

300 - 
300 • 
600

1140-2-2

г: Д-р М. А. ГУТИЕРЕЗ тия
с 6 тржбм

к I газена3) Един полилей с 3
СОФИЯ 18 ноем. Вчера сутриньта аъ Кюстен- 

дилъ бившия македонски революционеръ Мечкуев 
ски, като стоялъ на площада въ приятелски разго- 
воръ съ епинъ свои познатъ е билъ застреленъ отъ 
засада и ненадейно съ два револверни вистрела. 
Ударенъ е билъ въ гърба и крака, вследствие на 
което долните членове 
га е бил> откаранъ

приема болни всеки ден 
от 8—12 ч. пр. обед и 
от 2—5 часа сл. обед. 

Преглежда и осигурени 
работници.

ул. линия 15, № 14. IV уч. 
1166-1-3

4) Една кр
5) Едни

с 3 И 4 м- ямямгЗм

ея
место в опре»могат да се «вят в

ден и да
1922 пт-гр- Варна. 15 

1166-1—1 - Д-Всж се
въ държавната болница, гд^то

парализирали. Бедна-
Печтш ,С»Ь„м- —


