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Варна. 20 Ноември 1922 год.Гад, I». ЦЕНА 1 ЛЕВ 1020.

Твярнвнега БОРИС ДЕРВЕНТСКИ Iпоща ус гамОвява адвоплт « СОФИЯ 
Работи в яисвлиаН^то ма 
Михайлов Булев Дон..,коя 22

Д-Р т.
1(52-2-3

ялвокд т л
|

Дршкт АНГЕЛ С. ЛЕОНКЕВ
III участ. уп. Кавалска N. 13

се установява ма частна практика в гр Варна 
Изработва планове и ржковоаи постройки 
Лава < жвсти по
н«а ло регулации експертизи и други.

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК ?ш-ш• 2Яш » мпвн Н‘»иии<г<.ки ра/»оти и ул«тва- 
П5в 2-5

СЬЯвЛГИМР по IV лв «ввдрвтене. и 
приет ов км по I ле а ма дуй в <Т» т «в «веееиа 80лем.

'

РЕФЕРЕНДУМА!
! от^ вчерашното допитванеРезултатите до народа.

УШ-ма секиия 
Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (най либер.) 43 

• (шир. сой )
1Х*та секция 

Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (нац-либер )

. (шир. соц.) 13 
Х-та секция 

Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (нац.-либер ) 13

. (шир. сой.) 
Невалидни и анархисти 334

Обшо бели бюлет 
_ черни 
. недействителен 876 

ГАЛАТА

Суажаскйой 
Бели бюлетини

Пордим

Вчера в цяла Бжлгария 
се извжрши допитване!о 
ло народа за еждене ни* 

от Кабинетите : 
| Гешев. Данев и Малинов, 

кжгласно закона за допит
ването до народа, послед
ния трябваше да се произ
несе дали да бждат ежле- 
ни от нероден с#д или не. 
следните министри:

Ив Е Гешев. Ив. Пеев 
Плачков. Т. Тодоров. Ген 
Никифоров. Д Яблански. 
Д-р Ст. Данев. Д Христов, 
Хр. Тодоров. Мих Маджа
ров. Ген. Г Вазов. Ал Ма 
линов. И. Мушанов. Ан. 
Ляпчнв. Ген. Сава Савов. 

; Д-р И. Фденхехт, Ст. Кос 
турков. Вл Моллов. А. Бу
ров, С. С. Боб че в. Р Мад
жаров. Г. Т Данаилов. Аб- 
рашев Петр, които с из
ключение на Гешев. Буров 

арес
тувани в V участ, в София 
след тжрнов. ежбития 

До тоя момент се знаят 
с приблизителна точност 
следните резултати:

ВАРНА

1-ва секция 
Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (наш либер)

. (шир соц.)

!1-ра секция 
Бели бюлетини 
Черни
.Лозунг (наи -либ.)

- (шир соц.)

Ш-та секция

Бели бюлетини- 
Черни

Лозунг (нац.-либер)
- (шир. сой.)

1\/-та секция 
Бели бюлетини 
Черни

Лозунг (нац.-либер.)
- (шир. соц.)

V- та секция 
Бели бюлетини 
Черни

Лозунг (наи.-либер.)
• (шир. соц.)

VI- та секция 
Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (нац.-либер.)

. (шир. сой.)
\/П-ма секция 

Бели бюлетини 
Черни

Лозунг (нац.-либер.)
■ (шир. соц.)

Княжево М. Тжриоао
518 150 I 5» 1^1«

Ч'р*'И
Ь»1

*392 .37рчо 62
•есетрите .1* 1 •

оелн 650 Ровово
Куморица (Софийско)Кюприя !>ем

Черня
! 44

А1Бели
черни 4Г^N1*' •*’ л* 

Ч"ри..638 91 г.м Песемармя614 Ж 4 1&л• ••ли
Ч *' Р !1 ■207Бели

1»7Драгаиоао12черни Лош

Е2 Бели бюлетини 
Черни

- . 4 Лозунг (иви. либер ) 
(шир) сой)

!•*- * 
Чм»ва

44»Бороваи
1507704Бели499
604286476 Новалеиечерни

Чипровци 1Н»4Я
Черни769бели

черни
»

65 Свиленград
Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (нац либер ) »7

- (шир соо.)

Ловеч
Бели бюлетини 
Черни 
Лозунг (шир сой) 
Нелейст

КрушовицаКалугерево икю46»5028 е.т

Черни
340бели

Нац -либерали
687114461 5

КласиичевоБерковица
;в5з I»»

17*
бели 
черни 
Лозунг 
От 17 с*ла от Луковитска 
околия бели бюлет. 4737 
черни бюлетини

Ески Джумая 
Езели бюлетини

»*.1М

Черни400Бели бюлетини 
Черни

152
84 1 за I43 Бжлг. Караагач 171КОЗЛУДЖА 

Бели бюлетини 
Черни 
Широки
Национ либерали

БОЯСКЕСЕН

1>Ь.1н 
Че- ни

82 I
Моллов са 394 1

7а| 507167 Палвали еа,град117

V
(•е 1и 
Черни

ХвЖ|

I Бели 
Черни 
.1* »яг.

1м>»3 1709
в<»8500черни
1кцПлеаеиск.

Бели бюлетини 
Черни

28 гр. Бяла
бели бюлетини

Габрово23 *3 752
Ьещг«* И|»-еИПТ9М»ТЧер . .

ГЕБЕДЖЕ 
Езели бюлетини 
Черни

375черни
широки соц 
Лозунг

Тжриово-Сеймаи

бели бюлетини, 
черни

Созопол20 Лясковец180 327
Беля
ЧерНИ

Ширещ
1.1» п 1 и г*.

Г. Оряховица

84 696
576

Це !И
Черни 
ИБ*. к.

141256 34
ЗЩ23 Провадия.

Бели бюлетини 
Черни . 
Недейтсвит.

Г*Г23 е.278946 }0270 Ихтиман743
Г»е 1И 
Ч* рни 
.1 • з яг.

Т 19 
:н>9,

225309 Айтоско

село Дискоте 
бели бюлетини
черни

бели 455506 976черниГол. Фран. а 
Бели бюлетини 
Недействителни

СИНДЕЛ

Бели бюлетини 
Черна
Недействителни

11*413 98 (Сливен9821 20 Сунгурларе бели
черни
лозун!

18014
не щ
Че?*||н

1»-*
П1

864с Чифликйой 
бели бюлетини 
черни

160310 7788 13
464 Хар/11518 М; бели

черни
лозунг

5044 Шумен
В 12 обшини гласувано без 
черна бюлетина

Беленска околия 
3 обшини без чирни бю- 
летинн.

Разградско 15 обшини без 
черни бюлетини

Хасково

Ь«ми
Черни

21 114 748
Ортакйой 

Бели бюлетийа 
ерни

Султанлар^ 
Бели бюлетини 
Черни
Недействителни

Новосело 
Бели бюлетини" 
Черни - 
Недействителни

10
34 Каяли

Марашки Тржстеиик
Вв1»<
Ч.Г.НЙ

693 3ч бели 483'4 I574 42черни100 157 с. Еинна - Каваилжшко
бели

.
Василико32

И 524 •1<- III

Чер .и
14г

11 27черни^
шй^оки
анарк.

17 179517
Ахтопол 76►295 303

Мжглиш1*30
1711

Бами 
Чери и 
Шир чСН
Искр
Лнир.х.
Нет*йст.

252Ьи к|

Ч«-рн>|
10 146

бели 7446 ■ 13

анарх.

а И. 135 
117 •

Смядово *2Казалжк 
Бели бюлетини 
Черни

Ьедп
Черни

1«1МГ1081 25 6835 13399 26 А5 СОФИЯ
Според официални 

сведения: бели 10382 
черни 16738.

Града^мково

20 бели
черни

54Ачларе57 Куш тепе 
Бели бюлетини 
Черни

274
187 Нели

Члрнк
259

с. Бяла13 41
бели 
черни 

156 лозунг 
йч червени

.111384
Г ориа-Баиа 29Сарж-гйол 

Бели бюлетини 
черни ,

485
55120 1.4 1хч и

Черни
20 Нели

Черни 2230 14Ь23



\
„ВАРНЕНСКА ПОЩА" *р »ао.Стр. 2.

ОТ фирмата Саркиз Куюи* 
джиян в града ни е заведено 
дело срешу Бжлгарската дър
жава за 96.000 лири стерлинги 
пред англо-българсаия арбит
ражен сжд. който «асе дава 
ссгз.

Михал Т. Михов448шир.СОЧ1И-Я п 114либер.
внарх.7018Бели бюлетини 

Черни
Лозунг (наш-либер.) 356 

... (шир. сой.) 943

73 Кияжерскв 24
няма па приема на именния си ден П5с*

11948
Допия Оряховица

Италииги и Бжлг. Тяргевска Би?
-35бели

62 315Нелейстп.
Лнара.
Спорел блокови сведения

От Декемарий т. г.
г-н- ТИР* СЕМФИМШ

черни
Широки2 10

йконим. Д-ао Кати. 12.000,000 - осяен р;ир 
3»ЯЯ1 СЗФЯЯ.ул Леге 2 - Кя« ВАЯЛ, уя. Цмю-»»--,. -

основлняог ‘ ~
ВАПСА СОММЕВС1Я1Е 1ТДиАПв

Ккмтап ляря ни. 400.000.0000 - Рпиш дар ятал. 176.000СМ 
11ектрал МИЛАНО.

Клонове: ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ, НЮ-ИОРНЪ 
80 клонове н принципа, градове на Италия 

Ьиии гооми», осаоша ога Валса Свамегс1а1е Спец 
в Австрия, Аржентина. Белгия, Бразилия. Кг>лу.„ | 
Перу. Роихния; кореспонденти въ всички д.чрча,, I . 

Иавжршаа асичмм банкови операция ■ 
условия, като. I
ПОЛИЦИ И други гжрго вмя, 

Изплашамие и издаване на чекове срешу Българи» и
Писиеиии и телеграфмчески прегоди 
Издаване кредитни писма.
Влогове по КРЕДИТ ОРНИ СМЕТКИ по споразумение 
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ сбоо годишна

■ К«ПИ'41Моаи Пазар открива курсове по ненскн е- 
зик за калии и големи деца.

Подробни сведени* от 2-—4 
часа. Регентска 2

м София: 610бели
черни
Лозунг

1039Бави 15317225Цсрми 1141-3-3190
РУСЕ

Бели бюлетини 
Черни .. 
Лозунг

ВАЖНО ЗЯ ЛОЗАРИ!Преслав3856 777бели
черни
лозунг

2736 Съобщавам на г. г. лозарите, 
че разполагам и пуснах в про
дажба голямо количество об
лагородени Американски лози 
от собствения си разсадник от 
всички видове подложки и от
браним винени и десертни гро
зда при износно цени. За спо- 

ение уя. Миладиновска 
над цжрк. .Св. Петка“ и 

кафене Солуи 
1139-3 5

149896
57

ПЛЕВЕН

Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (наш-либер I -------

. (шир. сой.)
ПЛОВДИВ

Вяярбима
3809 258бели

черни653 на износни38 Инкасиране, и шконтиране на

ХРОНИКА В М»
С почитание 

Атанас Савов
ЛИ1М.

Специална стокова служба: документи, кредити, аамктни и ■» 
Заеми в лева и чужда валута)

Всички издадени чекове срешу Италия - 
.Циркуляри“ сж платими без предиззестие

Комунисти, земеделия и
Юбилея ка какпелмай- 

стора Марков 
Оная аеч

254| вгь .Рамков* се дал? бенефис 
в част на ослепея ми биеш па 
пелмайстор на музикат? на З-й 
Пехотен полк г. Атанас Марков 
дошел в трала ни през 1399г. 

Бидоха изпълнени от орке- 
'57 стрите ннколко нуиера. между 

1468 коите и една Листова рапсо 
див и няколко хармснирани и

__ преработени от самим юбиляр
български народни мотиви пол 
Дириж. на самия него.

Юбиляра пожена лаврите и 
Получи едно морално удовлет
ворение за четвжртвековната 

904 Си куатурно-вжапитатеяна дей- 
1^0 мост. Синжт на юбиляра Асен 

Марков 13 гоа. ».Ъ1цо изпълни 
Няколко нуиера.

ПОЧНАТО е издироането ма 
Ония чужденци от града, които 
ие са се зарегистрирали за ек* 
Стенирането им от границите
ма царството.

]1Т ГАЗДПВАНЕТО ма 
^ облигации по 6' , процентовия 

каро дам заем е продължено 
до края на месеца.

ЗА представител на бежан
ците в I

3222Генадиевисти

8-Д-р М. А. ГУТИЕРЕЗ3632Блок
Широки лоз.
Петкоаисти лоз 
Лозунг
Лоз. да живее комуната 6

858 на 16 тото в те-ер
приема болни всеки лен 

от 8 12 ч пр. обед и
от 2 5 часа сл. ооеп. 

Преглежда и осигурени 
работници

ул. линия 15. № 14. IV уч 
1166-2-3

ДИСТОЛШРЖПГО
Бели бюлетини 
Черни
Лозунг (нац.-либер.)

. (шир. сой.)
вдотоа

оез една секция

е единетвенното най-ефтино и най-сигурно ле
карство против стргшната болест МЕТИЛ 
по овцете, козите и едрия рогат добитак. 
Лекуването трае само два дни и дава 100*. 

положителни и блескави резултати Лекар
ството е в капсули и много лесно с* аза 
на добитъка. При лекуването нека никога

076-5-16

I
Изгубени сж една връзка 

разни документи 
завити нъв вестник. Между 
документите, конте са никому 
непотребни; има и неколко за 
г.иси на около 12000 яв. съшо 
никому непотребни.

Който ги е намерил се у- 
молява да ги предаде в Бълт. 
Земл. Банка Vрей.у добро въз
награждение.

2243жзлетини смъртни случаи

СКОТОВЪДЦИ! 
с малко пари и»е спасите добит»»» »

Сега е най-добрия сезон за лекуването $
Побжрзанте и си набавете ДИСТОЛI 

Депозитор Дрогерия Д. ПАПО. В*»»-

Лозунг

Бели бюлетини 2571 
Черни
Лозунг (наи.-либер,) 33

... (шир. соц.) 151

1165-1-2
1384 Кантора първия етаж с 

мобили се лава 
поп наем близо до Кредитната
Банка. Справка редакцията

1157 2-3
разни
анар*.

редовните

ПРОДАВА СЕ
ме» ЦЕНЕН ИМОТ пригоден за

индустриялно предприятие, 
краварница и други
с яхжр и жилища за

Справка редакцията

30 ВСИЧКИ ПУШАЧИ!Шуи. околия оошо:
5979оеяи Цигари Левски. Зора. Тома- 

сянъ. Загорка. Бр. Лазарови. 
Джераоойъ. Комета. Аравъ. 
Пловдив и софииски Картелт». 
АсЬнода крепост и лр. екстра 
качества въ ь-Ьстиикар. агенция 
до бирария Балканъ. 1129-3-3

2804церни
да ни. вместо досе- 
Цкономов е нвзнп-с. Хайкж шуи.

334 чен Вл. Минков. пели6ели 
черни 5 ПРЕДПРИЕТ А е финансова 

реацзия на Шуменското обш. 
257 УпР®*яяимв- 
147 ПРЕПИСКАТА по

живеене.
1156 -3-5

Бели
Черни- ..АДЛЕР“

♦
анкетата 

извършена върху делата на 
Варненското общинското упра
вление препратено в съда.

пишущи машини са наи- 
добрнте! Модели .7.8. 
15 и 17 с латински, българ
ски и комбинирани шрифт 

пристигнаха при

Иван Хр. Шош - Варна.
1153 23

По случай заминаване
+ магазин при добра клиентела, е ул Вл?.-*°а 
♦ (.Ташйолу) на ъгала, до магазина на

в новопостроено здание. ^
Споразумение от 2 часа ся. обоа а0'6.Т^ Т 
чер 8 сжщи* магазин. 11« - ♦

♦
211 ♦
137 ОТКРИТА е толефоннв слу

жба в телеграфо-пошенската 
Станция Ковафеи ♦♦498 и I шмменско)

Iчерни !8 Телефон V* 442.

Четите днес след абед 

притурката на Зарнек. 
поща. Резултатите от 

референдума.

Гориио водени
Ье/у4
Черни

191

Арменско Черковно Насштелстзо-Ш
ОБЯВЛЕНИЕ.

38
П Сту,

Бели
Лермм

282
128

а 26-*
поел *

Настоите-
ши* }3

ТТ1 Обявява се на ингересующите се. чс
следБели

Черни
496 Ноември.1 1922 гоа. отъ 3 до 5 часа

7
канцеларията на /арменското Черковно 
ство ае се произведе търг с явна'1*онкурег’ 
паване под наем дюгяниге под N5 N3 1-

П«
4 «}399Бели 

Черни 
Широки 
Нац. либ.

301 Н-й '-ас:..'6. нахопяши се на улица ,Цар Борис“ 
за аве години от 1-й Януарий 1923 год- 
кемврий 1924 год.

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦Пасажерския параход..ЗИОН"Х
X под ашлийско знаме. ф

723 ^ пристигва в Варненското пристанише идущия ♦ 
1026 ф Вторник 21 Ноемврии I заминава СРЯДА ^
250 1 Ч-рнгрлд. Пмрей - X

♦ млександрия. ,<аТо приема сгг и пжтници ♦
100) 2 * горчите и всички други Гранки приоаиищо.

а Х,,^^еми’' "риБжпг-тжрговско Акц. Д-во♦
и* а1 отвел параходна Агенция х

♦ Поа управлението ни , Фер«кид Атанаеиадм X 

Печатница „еввтлТта7, Варна.

34 31
177

Стара Заг вие.4
. Поемп"-' '

ловия са на р>азположение на конкурентите 
приежтетвеи ден в канцеларията на настоят^.

—12 часа след пладне и от 2—5 часа сл.

Желаюшиге да наддават требва да
бели
черни
Лозунг

депозит вжрху първоначалната цена

♦бели
церни
Лозунг

Варна,'15 й Ноемврий 1922 год.51

От Наетмпелстго1:1159-3-3

К|
РЕКЛАМИТЕ дадени в Вариеи. 

ЮГ постигат цента си.
928бели •>619чери



. РИТУРКА НА ВАРНЕН. ПОЩА
К*М брой 1020 от 20 Ноември 1922 година 4 часа след обед. Цена 1 лев. "

Д-р Д. Шишков РЕФЕРЕНДУМА!V,

се завжрна от Германия—Берлин и започна от 
ново работата си

В сутренного издание 
ма вестника ни редакция 
та успе да даде резулта
тите от произведения вче
ра референдум за една го- бели 
ляма част от царството и черни 
то само от там. гдето сж- 
общенията са по добри 

Сега ше предаден све
денията получени ■ по
следствие

Влахлари останалите невалидна

Варна и околията 
V с. Руслар

116912 бели
черни

115
13/

хирург
Рее премести на ул. Нишка № 3 и ул Франта № 1

1170-1-1

-р Михаил Бжрнев Климеитово бели
черни
невалидни

203191
251171-1-1нема да приема на именния си ден 14
6Като се вземат предвид 

ежоб шепите вече. резулта
ти за гр. Варна и селата 
Галата. Боазкесен и Гебс- 
дже получава се следния 
резултат за Варненска око
лия (без 3—4 села) бели 
8108. черни 4967. невалид
ни 1116 Процентно резул
тата е 55' бели. 36 
ни и 9' невалидни

ДжевизлиД~р ]рорис Ив. ролков бели
невалидни

172 *2
Дджемлер 1$>бели 

черни 
не вал

в клетата на г-жа Патаманска. 1София 
3000 лозунг да 
живее блока за
кони 17725 гер- 
ни 10031 дели.

4ПОЛОЖЕНИЕТО Индже-кйой
бели 75чер- 15черни
невал.(Телефонни и телеграфни съобщения). 

ЦАРИГРАД, 18 иоемерий. Положението 
както туй, така и на Дардамелите и Гали- 
Полм е извжнредио критическо.

Всред тукашиото християнско иаселе- 
име царуяа голяма паимка, защото то счи
та какао екзалтирани типове готвят всека 
вечер вартоломеева нощ. Стамбул и Гала
та денонощно се кржстосват от сжмнител- 
нм личности.

В Пера има сравнително по-голяма си- 
гормост в Галата след 5 часа след обед 
всичко спи.

Говорм се, че християнските квартали 
ще бждат опожарени. В 
лжлимли големи еждове с вода за всека 
евентуалност. Магазините са затворени, 
всред тжргоеците цари паника.

Цената администрация е в ржцете иа

2
В сравнение с минали

те общински избори нхв 
Варна се получава :

В общинските избори 
ни 23 Октомври 1921 г. 
Комунист, са имали 4371 
Землеиелии

Паша-кйои
129бели

6невелидни
Фердинадск: околия 

от /0 I ела
- чаТма

105бели
черни
невал

16бели 4661 1171 5141,черни 
широки
Белослагинска околия 

от 10 <ела

Кестиричвсичко 5550 
5028

250
205бели 

черни

София 20 иоем. Пра
вителството с увере
ност очаква да полу
чи повече от 80 иа 
сто процента.

Точните резултати 
ще могат да се лолу- 
чот тази вечер в вж- 
треш. министерство.

Днес имат
65522намаление 

блока е имал 
радикали «.» имали 
всичко 
днес имат

бели
черни

3689 4169
1314 243

Софийска околия 
от 14 «.елй

44/2кжщи са иа-
4461

бели
черня
широки
н.-либ.

48/2 9намаление 
В миналите избори са 

10425
Днес гласували. 10365 

намаление
Провадийска околия 

Кюпри кйои.
Бели бюлетини 
Черни

1819 /
117 гласували

77
94разни

ЛОНДОН, 17 ноември. Английската пре
са предсказва пропадането иа конферен
цията, защото условията иа кемалистите се 
считат не приемливи.

ЛОЗАНА, 18 ноември. Днес в 11 часа пре
ди обед е иазиачеио лжраото заседание 
ма конференцията за близко неточния мир.

ЛОНДОН, 18 ноември. О 
зултат от парламентарните избори е след- 

: 6,266,000 правителствени 4,000,000 
работнически, социал дамократ партия.

Партията иа Аскамт 2,300.000 тази иа 
Л. Жорж 1416000.

ЖЕЛЕЗОПЖТНА КАТАСРОФА.
Вчера неделя, товарния влак. конто е тржгиал 

от Каспичан за I орна-Оряховица е переилирал меж 
ду станциите Мсеново и Стражица Дерейлирали са 
12 вагона. Четири часа след катастрофата е бил 
намерен един спирач с отрезани крака

За други жертви нема положителни

РИМ 17 иоем. Днес г. Мусолини замина 
за Лозана, кждето ще. се ежетои иа около 
30 километра далеч от града едиа пред
варителна среща между Порд Кжрцои. По- 
аикаре и Мусолини.

ЛОНДОН 17 иоем. В. ..Таимс" се иауча- 
че в едиа мота до московското прави

телство Ромжния е заявила че е наклоииа 
да влезе в преговори по Бесарабия, ако 
Русия прманае за руско-ромжмска граница 
река Дместр. Чичерии отговорил, че мосиов-' 
ското правителство счита ромжаското пред- 

РУско-ромжиската граница не
приемливо, и че то иска изпразването на 
Бесарабия от Ромжммя. В нотата се каза:
Руси? ••• ® А«иала никога сжгласието си за оели 
анексира*®70 н* Бесарабия от Ромжния. чери.: 
следователно 9«*чии споразумения по тоя 
вжпрос сключени между Ромжния й други
те джржави за Руска ие сжществуват.

БОРСА60Берковска околия
от 22 села и града Софм*. ?./ > ««вр* м»*

бели
черни

5021 2570 2500Швг,г..яри»
Ню-Йсркъ
ЛоМДОИЪ
Париж!.
Италия
Цари» рал ъ
Рсидкмия
Германия
Прага
Ниеиа
Буда Пеша
Холандия
Югославия.
Белгия .

2461121
629 
901 -142Ломска околия

без 2 села Градинарово
Бели бюлетини 
Черни
Недействителни

Кадж кйои
Бели бюлетини
Черни
Недсйтсвит

643 650
бели
черни

6960
88 4П

70-18711814
80 50ре- 184/ 30

1963Плевенска околия
от '8 /ела

44 9444
020
5 70257:бели 8588

50 2:.,220133черни
Пловдивски окржг

от 49 села

131 915 925-
Мевша

Бели бюлетини 
черни , Д-Р Н. Д. ГУТИЕРЕЗ154бели

черни
12384
6540 144

приема болни всеки ден
от 8 12 ч. пр. обед и
,от 2 5 чеса сл обед. 

Преглежда и осигурени 
работници.

ул, линия 15. М* 14. .'V уч. 
1166 -УЗ

Село Девие
65 Бели бюлетини 

Черни
Недействителни

Река Девня
2 Бели бюлетини 

1 Черни
153; Недействителни

Каржяидж
Бели бюлетини 
Черни

Аладжи
Ье/м 185

28сведения Страшимирово
8Бели

Черни
Иевалудни

2
18

Марково 39
Изгчбени ра»ни документи 
1,3нит* пял пестмик Между 

чумеитите. конто са никому 
2 ; непотребни, .•-'а и -С КОЛКО 18- 

|гиси иа около 12000 ля. скщо 
;никому иеготгеби-т

Който ги * иамгрил се у 
кол .ад ;;л I и '-редаде ■ Ьжлт 
Земя Ьлмка решу :7-6ро яжз 
иаграждение. \ 1165*1*2

бели
черни
неяалилн»

4*.)
15!

1 1 186
Джеферли

.4бели 
I черни Котло-бей

Бели г.юлетини 
Черни
Недействителни

2
239

Звездица 1б^ли 69 115черни
невалидни

ложеиме за
Бейлм

Бели 'долсЗ.ч.и

гм|ч*РИЙ -

3 ВАЖНО зо ЛОЗАРИ!153Гюмалжса 9 Сжобщааам иа , 1 лозарите.
че рат 
гажГ>а
патородемм А-ере.маиски лози 

43 от собствения си разсадник от 
всички аихояе папложим и от 

Въ процентно ОТИО- бранни амиени и десертни гро 
' шеиие за провадийска (*** ,!^и И1,Ч'но игнИ спо

окилия имаме следния ^, .. | _ _ - . »* 80 иал ц*р
109 (резултат 68 иа сто бе-

тлолагам и пуснах » про- 
I голямо количество сб-

•» Тюрк Арнаутлар
Бели бюлетини 
Черни.

600Козлуджа
бели -
черни
недействителни

294
167

РЕКЛАМИТЕ дадени я Вариеи. ПОЩА 
■ постигат целта си. г.л_____

Печатница „бввтлина^арна.

Еии Кйои .Ся Петка* и
С почитание 

Атанас Свво»
бели 
черни —-

кафе» е Солун
ли, 27 иа сто черни и 1139-3 510

'г /
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"■•"ЯГад. IV. •Варна, 21 Ноемари Ю22 год. ЦЕНА 1 ЛЕВ Крой Ю21.

8В2ЯРН6НСКЯ I щ БОРИС ПЕРВЕНТСКИЕ атщя
тифк * 129. ЕЖсДН&ВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Ммчи ш»*01 *гм.

се установява апвокар- в СОФИЯ. 
Работи в писалището на /гпвоката Д-р Т. 
Михайлов Булев. Дондуков 22-

ш 5щ 1152 3-3

Архитект АНГЕЛ С. ЛЕОНКЕВ
■ II участ. ул. Кавалска № 13

се установява на частна практика в гр. Варна. 
Изработва планове и ржководи постройки. 
Дава сжвети гю всички технически работи 
ния по регулация, ечсиертнзи и други.1Й Д и упжтва- 

1153-3-5
ОННМЕИТ • за една година .100 лава; 
месена 150 лева : та «есена 80 лева.

О&ЯЗЛЕНИЯ по 1 50 лв квадратен с. м 
приставки по 1 лен на дума. >?•

1
& Д-р Д. Шишков ПОЛОЖЕНИЕТО Резултатите отI

РЕФЕРЕНДУМА.се завърна от Германия—Берлин и започна 
169-2-2 (Телефонни и телеграфни съобщения).! 

СОФИЯ, 20 ноемв. Тая сутрин нашата 
делегация замина за Позана.

ПАРИЖ, 19 ноември. Критиките срещу 
водената от Поаикаре политика зачестиха. 
Националния блок обвинява Поаикаре, че 
отивал до крайности. Говори се за образу
ването иа нов кабинет начело с Тардии и 
Лушйор*

ПАРИЖ, 18 ноем. Остров Вжзкресение, 
спорад едиа радиотелеграма е потжная в 
великия океан.

Учасастта иа населението неизвестна.

ЦАРИГРАД, 19 ноемв. Цензурата е пре
махната. Рефет паша обеща иа вжрховни- 
те комисари да бдя за поведението на пе
чата за да ие излага безопастността иа об
ществения ред.

АТИНА, 19 ноемв. Сред общественото 
мнение все по-джлбоко заляга убеждение
то, че виновниците за народната катастро
фа трябва да бждат строго наказани. Част 
от членовете на революционния комитет 
са поискали виновните да се екзекутират.

БУКУРЕЩ 19 ноем. Минмс^ар 
реши да изпрати в Царнград^д 
за охрана иа християните.

БУКУРЕЩ 19 ноем. Сжобщават от Ца
риград: паниката проджлжава, християни
те се страхуват от клаиета и опожаряваме. 
На много места из града избухнали пожа
ри. Бегащите просто щурмуват параходите. 
Терора е заечлен.

ПАРИЖ, 19 ноемв. Разговорите между 
Лорд Кжрцои, Поаикаре и барон Авезаио 
се водят вурху британския ремораидум от
носно уреждане мира с Турция. Мемораи- 
думжт се разглеждал точка по точка. По- 

! стигнато било зече сжгласие по вжпросите 
за границите и проливите, ограничаването 
иа турската армия, капитулациите и лр. О- 

1 чаква се постигане иа споразумението.

РИМ 19 ноем. Италиянските войски, опе
риращи о Италия са завладели Каетело. Га- 

| риян и целия маси*.

ЦАРИГРАД 19 ноем. Ангорското народ
но ежбраиие иска султана да бжде ежден 
за предателство.

I ПАРИЖ, 19 ноем. Сжобщават от Лон-
---------------------- ж . . . . . ж. А А ж А ^ Дон. Според .Дейли График* резултатата от

избориио са следните: Консерватори 345,,
Пасажерския параход ..ЗИОН'4: паблртисти 142, независими либерали 64 и

к г, 4 I разни 9 Не са известни резултатите за 5под ьнглиичко знаме. ▼ ! V***
г.ристигва в Варненското пристаните изутия ▼ , мандата
Вторнич 21 Ноемврий заминава СРЯДА ^ ; 5ЕРМЧН 19 ноем. Според сведения от 

♦ 22 тото за Бургас, Цариград, Пирей и 4 ; рига сжветските власти отправили през по- 
4 Александрия, като пр, , е лки I, пжгниии 4 | спеднитв дни значителни войскови части

33 г°!’н*п* и чеи-.ки яр,,„ Г(.» и пристани.: а ♦ кжм румжн<ката граница. Говори се, че тия
3. свевения при Бжпг.Тжргоаско Дкц.Д-во* маиезри вземали демонстративен характер.
.16.-3 4 отдел параходна . си ■ 4

, ПОД управлението на г. Ферекид Дтамагиади 7 БУКУРЕЩ 19 ноем. От Бесарабия идват
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 4*4I сведения, че руските погранични впасти рек- 
р——--------------------------—________ __—_ | визирали коне и впрегатен добитжк.

Пв СЛУЧАЙ заминаване мм 1 : ЦАРИГРАД 19 ноем. Според Корана Ха-
|магазин при добра клиентела, в ул Владислав♦ I тканска териториГсе^ят.“з“ сГалеи“
КТашйолу) на .-сгала, пс магазина не Калоянов# "Р^Р тжлкуванив а ежбота

в новопостроено звание. ♦ веп„НОто народно ежбраиие в Ангорз ще
Споразумение от 2 часа сл. обеп по 6 часа ве-4 ежбере да разгледа вжпроса за избор
чер в сжщия магазин. 1145—3- 3^ Ма нов хвлиф и прокламира стария за свален.

ново работата си .СОФИЯ. Правителството 
не е дало още точния ре
зултат за произведения в 
София референдум. Според 
сведенията на блока, гла
сували са с черната бю
летина 17225, с бела бю
летина 10544 и недейств. 
с лозунги 2900. В обшин 
ските избори т. м., земле- 
делиите беха получили 
7000 гласа, комунистите 
8530. общо 15530 гласа, а 
блока 10053 гласа.

Комунистите твжрдятъ, 
тяхните гласове при рефе
рендума са запазени и че 
разликата от около* 5000 
гласа, което се явява ме
жду общинските изборни 
днешния резултат е вжв 
вреда на земледелиите. ка
то обясняват че всички е- 
вреи и маКедонствуюши са 
гласували за блока. Про
тивните фракции твжрдят 
че едно грамадно множе
ство от комунистите са гла
сували сжшо за блока.

Пловдив, окр. от 79 села 
6. 12389 ч. 6504 нед 600 
Пловдивска околия от 22 
села б. 3182 ч. 2080, нед. 
200. Т.-Пизарджикъ 6. 1563 
ч. 523.

Мастанлж 6. 220. ч. 30 
нед. 30. Куртово Конаре 6, 
1435 ч. 1010,. от Ьсела 6. 
1031. ч. 52|5. нед 270.

Панагюрище. 6. 751 ч. 
776. нед 216 В 4 села 6. 
1062. ч. 472. нед. 66.

Стара-Загора 6.. 1600, ч. 
2051. либ. 2оЗ. шир 166. 
разни 23. Раджево 6 221 
ч. 62. нед. 7.

Борисовград б. 392 ч. 
244 нед. 50

Станимака 6. 1435 ч 1010 
276,Чцир. 60

Калофер о~707. ч. 81. 
нед. 41

Сопот 6. 479 ч. 96. нед. 
10. Фердинандово 6. 190, 
ч 120

Белослатинска околия 
от 10 села б. 3689. «)1314

Ломска без две села: 6^ 
11811 ч. 1847.

Плсзгнска околия от 18 
села 6 8538. ч. 183. Ло
зунг 8 32.

Софийска околия от 14 
села 6 4872. ч. 1819 ло
зунг 117 шир 77. раз 94.

Пловдивски окрлег рх49 
села. 6- 12384. ч 6504/^"—'

Ловеч: 6. 1251. ч. 274-/ 
шир 188

Белодрадчик 6. 116. ч. 
198. Пешера 6 660 ч. 542 
шир- 497

Варненски окржг до сно
щи от получените сведе
ния даваше 71 бели и 
25 л • черни. 4 *• недейст

Ми хал Т. Михов
Княж'м,ска ■>4

няма да приема на именния си ден 1150-4-4

<3инка 2». ЩахларсВа7.а-ца

с7-н ЛлсЯсяиЗр СС. сЪояджиаВ
от Фир.в4:.1 Д. Н Г.о«; -ев а Бр/г

Сгодени 18 Ноемврий 1922 г 
1177 1-1 мДобрич Варна

-хЧ- -
ПРАЗДНЗ МЕСТО 50 кв. метра се продава
«а улиаа „Каналсиа“ срешу Приморската 
градина, ежеедно с новостоената кжша 
на Петр Милчев. Записано в дворищна
та регулация на квортал Хб 350.
Справка ул. „Кеблешков" № 12. 1176 1-1 I

! ! ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА 1 I ! 
ОБОДИ! ОБОДИ! ОБОДИ1 ския ежвет 

ии параходВажно за колари н колар.рабстшнцн
IСжобшав^ч на интересуюшите че получих едно 

ограничено количество осенови ободи за все- 
какви кола. които предлагам по конкурентни 
йени 550л 650 лова четиригех броя франко 
склада ми Варна За сведения и преглеждане 
на стоката отнесете се на адрес 1175-1-3

Константин Золас- -Агентура Комисиоиа 
ул.Хлброеска, Варна ■ За тглегр- Бригаиик, Варно.

ош

„ Е Л И Т “
е елегантен ресторан в грааа ии. кой-

се откри от 8 т м ■ зданието на хотел 
(над машинния склад еннгер).

В ресторант
тюсети'.с.,я ше^стан^ крайно доволен. Ш I 

за що то ше ^ нахрани с вкусна гозба. | 
з а щ ото всичко се приготовлява от пое 

сен зарзават и чисто
защото през всичкото време на хранене 

свири пияно, защото всичко е направено 
зад-а- се удовле.твори клиента*.

3 а що то - ,Е П И Т “ е първия елегантен 
ресторант вь Варна. ______

Легии., г
,,ЕЛИТ“

краве масло,
лйб.

1117-5-5

♦

о
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6*>. ЮГ.ВАРНЕНСКА ПОЩА"Стр. 2.

ВАЖНО за ЛОЗАР!Продава се 1 -сбджийосз 
ПУШКА ачг. 

глнмска. 16 капмб- пзтрсмдаш 
и машина за пжлнене- Едно 
куме 6 месечно зайча?.

Споразумение ~ри Кбста П. 
‘‘‘очамов обущар. Сее Севмез 
Варна.

иопроекта за еждене нг 
бившите министри. Силно 
учение

Празите.'ктзег«ите чрж- ежетои от народни еждии.
ореа^о-но не е определено оше 
резуг-2'-- какжв начин ле става 

85*^г*хния избоо дал* нрез 
назначаване или чрез йз-

1ЙШ 1.
С? Ггая 15*'

Фердинзнаска околия от 
17 села 5 4661 ч 141/. 
шир. 150 __

Беоксвс-.з околия от 22 
села и града б. 5021 ч.1221 

Шуменска .околйя и гра
да включ. без с- Яживег 
б 22919. ч 1859 лис 355. 
шир. 346. анар. 21, нндей 
егителни 914 разни 53 

Шунен ч 1384 б 2572. 
либ. 333. ш. 15’ нед. 117 
анарх. 21.

Варненска околи* 
селски обшими 5. 5566. ; 
ч. 11272. невал. 99. _ 270.1

Сжобшаагм кг - 
че разполага* - - 
дажба гст*”с : 
лагоредеин А*ер>---_ 
от собствения см р 1 с

' ЛС2има ежа а да се

-ове смятат че ся 
лучелтге до сега 
ш® се получи окслс 
от “'сдадените гласове.

ГЪигстовлява :е зако4бор.

1173—1-3 всички емс с а* под.- : - ..
бгакмм ам®е^и и -*сг.

..АП ЛЕ Р" зда ~ри се- .•
рагумемме ух мл-;:. 
.4 80 чад цж? 
кафене Солун 
1139-55

пишуши малини са най- 
добрите’. Модели .*е7.8. 
15 и 17 с латински, българ
ски и комбинирани шрифт 

пристигнаха при
Иван X?. Шатсв - Вас .а.
Телефон .'7? 342-

РИ*. 19 ноември. Камарата гласува на 
правителството доверие. Гласуваха за 
всички коиституииоиии партии, а против: ео- 

16 | циалистн, комунисти и 4 републиканци или 
всичко 306 за, 160 против и 7 вжзджржанк.

ЦАРИГРАД. 19 ноема. Бившия велик ве- 
Провашчя и2^сег.з.с П46 | 1ир ТефИЖ паша и други 70 видни саиозни- 
ч. 1666. / > цм са забягнали в Кайро.

Деен, о, зСЗ. ч. 67 раз-
ни 46.

Пловдив 5. 3324 - 3542 
ши? 475. *либ 256. оаз- 
ни 323.

Кгрлово б. 638 ч 677,
недейств 128 От 6 села 
в Карловска оиоли бели 
24Х. ч 614 недейст 56

Свиленград б. 109. ч. 659 
нед. 101 от 8 села от око
лиите б. 2107 
действителни 32

Видинска с кол и * без 4 
села б 9137. ч 5065. Лон 
ска околия без 2 села б 
11814 ч. 1847. Кюстендил 
ско. Гюшезо 5. 86 н 88.
Рида 6 453 4.2^ нед. 26

Дупница б. 1280 ч 530 
Кочериново б 112 ч 127 
либ. 23. лозунг. 27 Бобо
шево б. 228 ч 261 либ 6 
лозун. 17 анарх 14.

Айтос б. 579 ч. 223 Кар
нобат б. 847. ч 647. лоз 
208. Лнхияло б. 546 ч. 274 
Василико б. 303 ч. 74.

Плевен от 12 секции 6 
3658 ч. 1617, лозунг 270,
Ловеч 6 1252. ч. 276. ра
зни 212.

Никопол б. 867. ч. 253 
лоз. 100. Г. Джбник б 870 
черни 2

Брестовица б. 480 ч. ня
ма. Крушовица б. 400. ч. 
няма. Самоводени б 109, 
ч: 25

Габрово б 1105 либер.
107. шир 109

Елена б. 240. ч 213. ш.
54 Дебелей 6. 465. ч 123 
либ. 24. шир. 20. Дреново 
6- 321. ^ 370 широк 67 
Севлиево б 761. ч. 785. 
шир. 351. либ 117.

Харманли б. 504 ч 748 
шир. 10

Хасксго б 1625. ч 1710 
' шир. 340 празни 4. анарх.

Г.Т4-5Снего

Рекламите иа в. Ва 
иеи. Поща поспггг 

цельта см.1.53 3 3

дистолБЕРЛИН. 18 ноември. Сжветиика Куио 
отправи едно писмо до председателя иа 
Райха, уведомявайки го за безупешноггта; 
на своите усилия за постигане на едно спо
разумение с партиите относно ежетавяието 
на кабинета и едновременно с това слага 

му мандат, В своя отговор Е-

е елинстземното нгй-е<фтино и н?й-сиг- -•
карство/Против страшната белее* МЕТ^.Л 
то сзифе. козите и едрия рогат дсб.-_г- 
Лекуването трае само два дни и д?.вг X*. 

поле жители и блескави резултати Лека: 
ство*о е з капсули и нногс лесно :е 
на дебитжна. При лекуването неиа никс*

гсте-6-:*

вжзложекмя 
берт натоварил повторно Куио да приежпи 
кжм сж ставен в ма кабинета без да дири 
споразумението партиите. счзртни случаи

СКОТОВЖ ДЦИ!
с малко пари ще спасйте добитака ек.

Сега е най-добрия сезон за лекуването ’
Побжрзайте и си набавете ДИСТОЛ! 

Депозитор: Дрогерия Д. ПАПО, Вариа.

653 не- ЦАРИГРАД 19 ноем. Следствие постжп- 
ките ма вжрховиите сжюзиишки комисари 
Рефет паша отмени новата митническа та-
р*фа.

БУКУРЕЩ. 18 поеме?* Сжобшгвгт от Цгрн- 
гргл. В срйлг сугтана лисна генерал Харингтон 
че смята живота си за застрашен и че желае да бж- ! 
ле поставен пал английска опека, без обаче ла про:- П 
ви намерение ла напустне своя лворео по-рано от г.е- [ 
тжк. Днес сутринта султана синовете чу и много| 
членове от дворцовия персонал се качиха в авто
мобили.' сжпровожзани от британските власти оти-: 
доха з морската база. гаето ги посрешна генерал - 
Харингтон от там заминаха с един британски вое
нен параход, така че с нишо не може да се оправ
даят доводите на кемалистите че султана загинал, 
вследствие английско аавление.

оИталиански и Бш. Тжрговска Баш
н. оккм Д-80Кял«т. 12,000,000 -ос.еи
~!Е7-. :Л2-- у: 2а?^- :■

ОСНОВВЛЯ О'
ВАПСА СОММЕНС1ДЕЕ 1ТЙИЛНЯ

Чшти I.» ПИ.4ЮМ0.ММ — Ги«м 1>Г «тв.'1Я-1«.к 
Центргд V И Л А Н О.

Клонове. ЦАРИГРАДЪ. ЛОЧДОЧЪ. ИЮИОРКЪ. 
млонове в принципа, градове на )
[пядли. икша » •» Зиса Смвегш *

е Австрия. Аржентина. Белгия. Бргзил-ч. К’гл>>; '-4 
Перу. Ромжкия: кореспонденти въ вси-^и л *ржа>'!

Извжршва всички банкови операции
> на износни условия, като

ЯИЦИ и 2рур*
лаецание и и.«^вм-е --г чвисяе сре^У 
иенчи и телеграф и че ски яре'о;и 

Иулааане црелитчи писна
Вло с -с КРЕЛИТСРКИ СМЕТКИ и с-»•>»"»"* „

г:м по С ТЕСТ СВ-Н КоИЖКИ с «о 5 „
имал на стовова служба лоиуи«м-м «релкгш. ъ*>*

«аги гал.

*

ХРОНИКА
сГБИВШЙЯ ч-й 
вследствие прсс-Кда е заболял

-с гирго азиунс ■'« 
Бил-арк* и чужб*'*

•»>
Инкасираме и жзчомтираие иа
Из- 
Г.ис

С- ян ..а«еаСвободна борса.
Лоидон 628. Париж 982 Ита

лия 644. НА ’7 того неизвестни крад
ци влезли в кжщата на "анайоТ 
Манолов - Добришчо. наие-

В-.о
С-еГодишно ежбраиие.

Днес. Архангелов ден. 3 ча
са под. обед, въ салона Цжр- 
козен дом ше се г\жстои го
дишно ежбрание на )тлемовете 
на .Св. Архангел Михаил“. Ще 
се даде годишен отчет и ще 
се избере ново настоятелство. 
Канят се всички членове и сж 
чувствениии на братственото 
благотвори1елно дело в града.

За*-и а левг и чужда яалута.
Всички издадени чекове срешу Италия. 

.Циркуляри* -сж платими без лредизве:'-
рили скри-и пари и ценности 
на стойност около половин ми 
лион лева. които задигнали и 
изчезнали безследно.

а
ДОМАШНИТЕ ПРОДАВА СЕ :на залжржг- 

ните п V участчк бивши ни- инду«трияпнмя 
Сес-сев-квартал

мез ЦЕНЕН ИМОТ пригоден за

индустриялно предприятие, 
краварница и др>ги

ннетри молят лрокурюрз да
вземе всички необходими мер 
ки за загатвано живота не
близките <м от едно едно $-! 
веитуглнс нападение ча тчл-1УВОЛНЕНИ са ежо заповед 

>6 6180 от М-вото нд Нзр;д. 
Просвеи:а-’ие за актовко пар* 
тизанство

целипата

БОРСАмтеля в ». " Аез- живеене.
Ц74—4-?

у Ч»1
\С9

с яхжр и жилища за
Справка гелакаиятз

г .ечрри :91_:ня “зче^ и уч.-телча
та в тр. Варчз Е*ена ра-.е?з14.

Цясвк .« .зг 1743. я*-| ка 
1946.

Цар Ся» *'еди 1 сн.
яерки 14

Швейцария . 
1 НюЙоркъ

Ломдонъ

2570 *
140 -т, 1ЗА препедавател по музика 

вжз Варье(^ата чжжка гим
назия е назначен г. Миладине в.

ПРИВЖРШЕНА е финаисо 
вата резизия на Шумненсчата 
община. Не са констатирани 
никакви нередовчости

ПРО^Ж;1ЖЕН е ло , а» иа 
тоя месец срока за свободно 
влизане в царството на бежан
ците от Тракия.

ДЕВИЧЕСКАТА гимназия нз- 
сксро те даде традиционната! ■ *
си вечеринка. Псдгстзятсе з«а! | Ц X 0 3 ‘ 
преставане оперетата .Златно 14
то момиче*.

I-62? - гмзиихгбх "ьХ Д1 : аимзиХсггоиз
И- ОЕб»р-4"®н

игабиисмаФи и «вявьииавХ -1
И ЙГ ОлСИл И 3 Ц И

КвХЖУ,„И^1«см.а!г Г ||
енигпгьк

онмзми -«минен винатп<1»в*р^-ивн » . ,
| ВИФЗВОаВ о“ иТмсиМ «евеИоиа^и ■

БИ431Т049 ои И1104Л

625
! Парижъ 

Италия 
Цери.-радъ
РсМЖ-ИЯ
Г ерма^и?; 
Прага 
Виена 
Б>^а-Пещг
Холандия
Югославия. 
Белгия .

9~2 1 961
643 - -;57- 
:363 70-,. 
88 40 8855 

2 -|1 
444 447-1

0 20' - --Г
= ч -I- -1

220 _| _
915 -! 925 -

ис^-ок онзонсим!Ги» 11

ч-раи > 1 б л 1‘ирв я 162. агя- 
}н1х» 45

с Кхра яо: 
ни 104. п: ки 1.

Ляск .........

г.1 I
Г

Iне». 24 1 96:.'ЖЗМЙ еЯ,р.

О 9 3 П 3 X
т»гк« 30*2

шврокя 3.
Покрпнкгн 

вя Ь0. дий 
• Хърс1 Жп }♦; 

л? ‘ер 1. и«чрлк*1 2
Баясл г>е1« 252. черпи,*;

500. шареха 43
Неврок и бела 250. чирна 

1080. нед. 50.
От 8 села в неврок-пскп КОНФЕРЕНЦИЯТА на тжр 

бели 26- черчи 1700 г.овск*те Камари в Царството
Петрич бели ЗТВ чеевп ше ежете. »а 2?

г X’ От Варненската ламара ще
«оЗ*. « * замине сегретаря г-н Влахов и

Мехоз«*я беля 53?. чернп !„ачалника на инфермациенна- 
133. шарс-км 140. лшГер. 13. *та служба.

А. «*-Т-

, 1 4 !
'емне :емет«,тзо 

тжзи за през зм- 
|*ата квартира от 3 до 4 стаи

8 НЙЧЯЛОТО на идни. • е- ,а- Предпочита"•.е°^о.-ч>' 1^ 
сей общинския театжр ще от-1 Наем 9 нредллата.

черв I:

ЦИГАРИТЕ
Асенова крепостИисменникрие спектаклите си през зим

ния сезон. предложения чрез 
администрацията на Варненска 
Поща за 3-членно семейство 
__________ 1172-1-2

ше намерите само вжв вестиикагС--^
Ка?Т0ра ^^Г!^^й1|:УелНиХем(Х:.С5^10ЛазаровжЛКо^та. ^

^ииГ* гп^Ур^аУГта3 сиян. Зора. МоИИче. Енидже. Ярав - -
1157-2-3 1178-1-1

т. М-

’.4
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ВИРН6НСКД ! Разрешение - ^ ШЦД от ДОНАТИ,поща!
'ИРИЯ ИЩНЕН «ФЗРМ.МЙНЕЙ 1ЕаТ;11»;:

С ли* Димоп 
■9 2ПСО! ,

К<1 И**ег 
Варча 4 »•; 

ю,и 2000
*Ч й Ецтпк

пр* »• $"Тгх и чиста ут н р*а» ■«

‘Е "Р . И Едро .• .1,ЧР#*Ю Ори

°в ..Витоша"
Сро : Ц м «ОМ • »2Гр и <и
Р^НД^хМ» ИЗЛЗКИ *, ! 4 >14 Бв 
ЛЖ*-Ивза, а Яйи )»»а едро «а 

■ зв.кау сияд 
5 0О-4Р
Юб7 -Ь-Ь

Г»в*и*В 24 
I г * ■ ‘ -1 •*

• :д * . I- 1 *ч*п- 1 !■)

Г»

Тихо 3 —
Й0»л не Р<мр4 ОТ 3 5 ' таи |и4*4 Р...«видв
и -ч»« I и мг и Н01ИП.-1*:
-4 П;Ч*Я ОЧМТв е ОАОЛО п.уч 1 
На»*ч «* - *• у 1:

Пи иекин ярес/кярин» чре> | 
влнинжгрвцинтв на Вафриамска

Ей Ри ГЯО '

«без яи на Н. /Зтамлсоа

Кантора
Кр«пи*»*;-в 

* ищцц
315? ЛЗ

Рити И||;- 4 221
/канчЮ4Г м ««м *- а хх

а» 4 я наем •* .•С‘ЧПЛСМИЯ •« •
-е •*« 1ука.р х м йсошак С

ТИ 'И

ПОЛОЖЕНИЕТО Ретултатмте отДрШШ АНГЕЛ С. ЛЕОНКЕВ I РЕФЕРЕНДУМА.III участ. ул. Кавалсма № 13
ж устаное*вг *♦> чгстнг лречтика в гр Варна 
Изработва ~лансве и ржчоволи постройки
Дева сжаети гс *огм*м те витаели рвбптя и у^втяа- 

веС.терТ*ПМ и хру

I
^/Телефонни и телеграфни съобщени») Зармен.., я околна без

СОФИЯ 21 ио«м. Готви се з.тиоиопроек- | ^ - Д - и 20/32 чер
* -

ч. щение бели 73 ** 
черни 27 * *

1. гнеч-- 1 окр» ^еа 6 
л бели 68755. ч 9606

та за народния ежд за еждеме бившите ми- 
! I нистрм. Според кякто а заявил м-р Даскя- \

—' 1 лов, анкетната комисия по делата на Мели- 
| новия кабинет щв свжршм работата си наи- 
Н кжене до 15 януари, ^'рез сжщото ароме *
I | ще станат и изборите за окржжии ежвет- , "« ти тп 
I ници. Кай-кжснз на 1 февруари иоаоизбра- 
| нит е окржжии ежаетиици ще бждат синка- 
| мм на сесия. От новоизбраните окржжии сж- * ^ па'бе . е

ветимци ще бждат избрани пародиите сж- I 56560 ч» ни 22600.
| дни. Всеки ежвет ще дада по «дни еждия. %> г 56>• -«елен ‘643

л чисти . г«ели . *, 
*..

Н56 4-‘ми» тю ре >м
КЖЧ

I ! ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА I ! ■ 
ОБ ОДИ !. ОБОДИ ! ОЬО ДИ ! | 1249

ошт «не бели 88 ’ • ч
ш * •или

Й633 мари И КСДВр.рсбЗТРЛЯИ!1И V

||| Сжс: . «вай нг и-*ере-:
III ОГр.: -- «не котичестз
щ мамен кола к-г.
в^е^и 550 и 650 —е- че пирите» бога фраи-
И склала •».- : >п- ■ %* ' ‘у*
И на стоката н*чесе-е се нз у-цх
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■ уя.Гвброес-е В-а.-мв
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Фаасмхеит а 
и лсиократиче.ниге всан
тели професо;
.-.И и Моллов

ма
ЛАСЦ«л«арода т ^ а • ^па-»

Пасажерския параход ..ЗИОН « ЛОЗАНА. 20 иоемв. Конференцията се 
отмри днес. Подробностите следват. Ьжл- 
гарската делегация бе приета да заседава 
иарааио с всички други делегации.

ЦАРИГРАД 20 иоем. Според ангорски 
езедеиия религиозните експерти при ангор
ското народно ежбраиие вжя вчерашното 
си заседание единодушно решили да избе
рат за иоя султан принц Абдул Меджмц. 
Говори се че ще се изнжршм офйцмялио 
акта по проажзглас 
Тукашните турци и евреи посрещат еже сим
патии тая иояииа. * *

■ттедамаи-

♦г*о* *йггв»»-йг ч-*й*
лрясгигва в Варме*ч:*С7 • .1*" - - а ч • « :«

аре луеаиите я V 
А' ^ИвШн чиннетрн 

тяз сут 
1‘а« черкя ,це т»»аг 

виявакетг) ма илрод

♦ПДБ*
♦СРЯДА ф

22 тото за Бургас. Цариград. Пирам и ф
.Вторник 21 Ноеики-й »

>ранеми
Ш Апамсаидриа. -атеприе-^ ст«?«и и '•жтн** ф

за горю*1Е и
» Звсвевенив г»р.- Бжлг. Тжрговско Акц. Д-ао ♦

1160 4 4 ОГ21- '‘--*к.-м
Т поп управление:. ФереиидАтаиа^мади ^
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦

♦■

иото ЖОрЯ'
В»м»чанс ки а 30
лй-*и 6 51 !'29 ч 4081 

/ч*,ТО ИЛ нония халнф. нг • чне
ели 2 чер

ПРОДАВА СЕ ' * : и -Я1 ’ 3в •яидустрмяпнмя 
квартал Сес-сев- 

мез ЦЕНЕН ИМОТ прмгодеи за

индустриялно предпр ятие. , 
краварница и др ги цели
с яхжр и жилища за
Справ*- : • -ак^йа-з

ч#1 бели 6сЮ62 «ер 
23029 >м 

<У • бели и 25

БСЛГРАД 2С иоем. В. Новости сж обеца 
ва. че е Одрин са избухнали истински сра
жения межд/ гърците и сж озиите войски. \ ;
Броят и» раиянйтс м увититя я вял много \ \

'УХЮ ИЛИ
чер

♦си окр*» без гри 
И бели 34 < 68 черголям.

АТИНА 20 иоем. В. гТроодо< сжобща«а. 
че от 14 иоем. иеутралмата зойа в Солуи е 
бмла поставена на разположение иа сжр- 
багте.

ми 14 процентно от
гт-.«*ч

»
' цнии ,и в чазали бели 

черни ^ 1826 не^е
и телим 5*26 я проц

*4

; а ш
БЕРЛИН. 20 иоемур- Сжеетскаха деле

гация е Лвмиа иаче^ло < Чичерми и Раков
ски ангажирала един голям котел. Тя щс 
бжде иал жлио свободни в своите движение.

ЦАРИГРАД. 20 иомч. В. лдидам ежоб- 
ц чг, че амгорскаво привител е реши-
шило да даде изоставеиЦте от гжрцмте а 
Тракия имоти иа турското население.

гондон
ция в Гоззиа ще и'к« пкпиага независи
мост иа Египет. Изтегленето иа аигпински- 
те войски, премахването иа капитулациите 
и иа английския'контрол иад Суез.

тплшско и Бжлг. Тжрговси Баяко • к ж ч

-•оКал*1 Ь йС0,000 С* 'т - *Ииикм *• гу 18
$•«" з .^2.: ух л-

ВАПСА СОМГ4ЕРС1Аг_Е 4 Т" ПАПА 
.^«111?» №< О..ГС

Цект-. й-* '
Иу.:янстте Ц4г»-1ГР*Д:- с

10 тонове в и • 00 -
в Ьамма р;е«1:о; шю»
Щ » Австрия Аржеяти . •

• !тр\\ Рпмж кч. р--с
Извжршва всички банкови операции

1»»д»й и:* • ** чли 6832

24*ж20 иоем. Египетската делегв- бели

■ мди*•< щам

Vиа нзмо.
ИнмйСиМгС и ••■гоктир, г
Изп
Лис
ИнизЛмЕ к
Вао
3 ‘огове пв СЛ

И..** "Г | )4 V ' ► Г Ш

1 те г0 Ссля. бели • 
ермм 16240 ням 

лтн 'и.«••••*-• 60* • йж ч 40 
Бургйтски о

Л4.цан*е и и-ииж не чя. к 
иенни и тйлегрв^мчг;.,,

*»тнм пиеха

е
25*6прег®*- ■»«а

«ФЕДИТг^НИ К: • и и-. 
ЕСГОВ, И с ‘

Сгецмаянв стоигша слушба _
ЗвЕми В Ч«ВВ М .'-уШАВ ВЧИ.ТВ

Всички издадени чекове

^ове е в ■
р* "-е . 32 

< 5;*5‘ 4гр~г , • 
я 2102 аияр • - V

а ч-*- -В
Т

■е«г)х«> м -' *
! :г бвдат

7356 не .си•> чбцЦ?еи; *
.Циркуляри* сж платки.: без г. *

а т 11 "■« *Д
: а ле

* з» л.еи*--'.
бели

- Кбг *с»о
- 75/. V*ачич« I-..жр:

VЧетвлртжк^й' 
черта. в (теел

1179

и.е-шш I

ггчум* •ЗАмЯ• к а *. те. Проаава се -И -с«4

18 4иг
-е ЦйЯу-н' -тлтроиаяш
А«->в п» -•--е..1е Рд-<-

"Р" П
У*лта*» • грбушвт ^е< ^"*виез

1371 М

БЕРЛИН. 20 Ноямя. В Бавария монар
хист ит е надигат наново глааа. иато отири- 
то иааяаат. чя спазения!о на Гармаииа а 
в смяияяаия дмяшиия рожиа и аямяства- 
мто му < монархия.

ГЛМй

ЕКЛАМИТЕ дадени а Вярмеи. ЛОША 
йсяг постигат целта см. _

Печатница „Сват^ина" ^арна.

4йо »* • «ар

Вар •«
•Л



■в- «Яз
поношта. която ии е била указана по 

тишината, както и сжаействието
"рТП*" <" "КИМ.,,

ОИИЖК. .

>» тл 5

варност за

при Евакуацията на Траиия
от жителите на 

Гал.«юли. които искат аа напуснат саоята рояна 
зеня аа сторят това при най добри условия. Влиза
нето на турските чиновници и джаняармерията в 
Одринско и Галипрли ше започне от 22 т иес. а 

областта ше стане на 25 т. и.

Вземели са перки, шото тия
«и** *• трудовата
терт, че неправилно .
в списжка иай-кжсно ^ 
мемери т. г. да под** ** 
•аии-? до вбишнскотг 
име. пр^врущено с лог«!"* 
Подлежи и« освобс 
семейни причини 
ствен син при баща 
или майка вдовица 
летни бретчета и 
болест или е доброи* 
ммята или че е 
чиатв през война'а

ХРОНИКА «*■

ул. 6 Селтеи 
врмй. Днес кдя 4‘/, часо сут 
ринга живущите ■ улича 6 Се
птември в сжседство с цжрк- 
вата Се. Никола аарнеици, бе- 
ха разбудени от няколко ре
волвер ни вистрела- Пред тях 
блеснаха пламвайте ма един 
голви пожар, който беше ве
че обхванал горни* етаж от 
кжщлта на Бедрос Иегосмян 
Много от гражданите се при
текоха да спасяват покжщии- 
иата иа пострадалите Пожор- 
матв команда пристигна срав
нително бжрзо и не вреже, но 
бе принудена да ограничи 
своите действие, защо то й лип
сваше водя. Пожарни* кран 
на улицата и тоа в сжседсгао 
не сжджржаха нито капка во
да Тсва ме е пжрем* случай, 
когато пожарите не са могли 
да бждат погасени и то асе 
по сжщдга причина, липса на 
вода Нека общината си вземе 
бележка от тоя печален факт 
и направи нужното, щото у ча
ст жка, а който би избухнал 
пожар да бжде веднага и на 
време снабден с изобилно коли
чество вода.

Независимо ог това нека за
бележим че сжоржженивта на 
пожарната команда са сжажр- 
шемио иедостатжчмм и негодни.

Пожаржт. по сведенията ко
ито можахме да сжберем е бил 
причинен вседствие силното 
иагреяане иа кумии* и покри 
ва около него от грабите не 
печката.

Силния вятжр способствува- 
ше за разширението на пожа
ра. Благодарение на това. че 
горащата и с тч.едната й кжщи 
са чови и масивни, то пожара 
се ограничи§само в едната.

Не дай Боже. ако бяха ста
ри кжшурки. каквмто ги има 
много, би из! орял цял квартал.

Нека гражданството бжде 
внимателно и само 
пазва от подобни нещастия. 

ВЧЕРА

ПОЖАРА въ
леи» 

^Ужкя ,.Ню-Йори 139. Лондон 626. Ру-от
к *ия 9Ф60.гум а,В щ.п ТГ

• иаборюц
сжк. който ие полаят 
иие ао 1 дектн.р, , , ,,, 
ски* наборен 
окончателен за т«д и ^ ^
СПОСОбим за грудозд ^
За т*х наборната «о**.,. 
ма да се прсизнас* Псс**1 
та ще вземе решение. 
о«* младежи *оит0 са

В ЧЕГВ*РТЖК вечерта в 
теетр .Рамиов' дае се лредста- 

пнеса на Д- 
Гржнчароа .САБИН* Участ-

СЛ*С*<ГЯМШ и Италия сж аош-
артмсти от Общ. Теетр.миг

Гвикат за пр«аа ше се пост 
пжг през този сезон

а

. Сжобшдевт от Цари НОВОНАЗНАЧЕНИЯ в Вар- 
челник г-н Г аброа- 
дяжжиосгта си.

грм че иа гря
ски е

Родителите____  "® Ония ««-, )
■ки която следват п 1
ог сега да вземат

СРОКА за безмитно внасяне
ишзрея а рашете не «скалиститето покжщнниа и добит жк на -ерк- ,«аа сжше- бежаиците е проджлжви до редят да им изпратят 

за студемсгво с раз.г 
най-кжсно до 10 
да бждат получени, 
реми* най кжсно ао 20 
Ври т. Г. да 
а общинското

.4зе «рея иа т. м.
аекекг*

'ПК*' у
СПОРЕЛ наказателните санк

ции по нови* правопис мини
те парична -лоба те бж

де 2000 лева.

ВАРШАВА. 19 Официално се опро
чужли

бждат предам • 
управлткм т 

чиновника по грудовкт? агг ^ 
нм списжци Несторилкгеж Я 
сжщо ще се смятат ^гюФ Ш 
за трудова служба к задай I 
им гаранция ще бжде коя* 
кувана

Учениците н студентите «На
шите училища к уииверскте Я 
СЖщс до горния срок да пре Щ 
стави- уверения че св учени» Я 
или студенти, иначе ще Я 
смятат пособни та 'руасяагкЯ 
аинност и ще :е вземат ма ос Я 
що основание Зе спреш* ■ 
подробни упятваик* мехк 
се отнесе до обшиивтв 
чиновника по трудовите на*

ял ШПВМ11 гюстжпки поел
НАСКОРО що бжде преде та

драмата .Пред Царския
Трои* ма 
Д. Гржмчаров

С1УЖНТСКОТО

гражданин г

Вчера • гр Крелеяииа. д ство при
тукашната ТжрговскаЗакадемив

о*. Прмсжс-отдри устроява иескоро лотария на
юаог*• 04

Р| го и е разрешено.
^осреша сго- НА 20 т. и група от 100 ду

ма Мусолини шмао им бездомници числящи се до
от Рапа» я Сайта Маргарита ще бааат сага а различни гюлит. партии 

и неотрални. .жбрани на пу
блично ежбранае в салона ма 
спортни* клуб .Владислав" с 

за бжрзо оземляване ма 
членовете см и искане кредит 
от Джржаветз та постройка на

Поел* се гласува оисалн рей
йвгоаариоста па Фнупчани

ни елмелци

Б0Р<?А
-.„«••ОК 472 ШЗе пред>-ед.- г ел ма секцията 

е избран Нмк. Петров, подпред
седател Ив. Маринов, кас -дцд 
Ат. Яреноя и членове Инжен 
оожинтзв. Иор. Радков, Ив. Нм 
«олоа и Ат Митев.

Софкя. 2

Н^ойср^»'*
Лондон^ I
Парият»
Италия 
Цариград^
Ромжния 
Г ермаиия 
Прага 
Виена
Буда-Пеи^а 
Холандия 
Югославия 
Белги*_________

*" „АДЛЕР- 1
пишуши пашини
добрите МОД*"* X
15 и 17 с латински

комбинира''в
пристигнеха ■■

Иван Хр. Шотов
Телефон .V? 342 

Печ. .Светли**'

Вариеисии Сждвбем

101^1010 ч№ -РАЗРЕШЕНО е от респек 
гияното министерство дц се до- 
стиви товарен добит ек и ко
не за жамдармеричтд и погра
ничната стража от свободния

71 -
8960се пред-

пристмгма в аармем. 
пристанище парахода .Берн- 
шаир“ под егитетско знаме с 
разни олониялми стоки

пазар

ВЧЕРА сж -1приажршени се- 
мистривните опити ма студен
тите от й курс при гжрговска-
та академия

КМ.-,*

зария, мамифактура и др

По задляжитеяната трудова 
1ШН0СТ ва младежите.ОБЩИНСКА Г А библиотика 

читалня ме се отоплява и по 
го* начин е почти отворена 
за гражданегвъго. Гоиа е сра 
мно 1в Варна. Обращаме ами 
мание.

Сжгласно правилника за уред
бата на тридовата повмност. 

се най-широка гласностдава
на следното ски и

В ежботд 2Ь т 
аото на вдовиците и 
.Взаимопом . щ*

Наборния >.пис.жк 
жите на III

■ч дружест- 
'-арацмте 

ааде ли

за младе-
грудов набор е о- 

кончателно ежетавен В ,я.инего 
мина-

отложените по раз-
терагурно музикална вечерни 
ка в военния клуб. ^ участие
то на видни артистични 
от град4 ни

са вписани <еявениге от 
лите години

-.или
желателно е об

ществото да се притече на спо 
иенатото др

I
у жест чо

сещемие ма забавлението.
чре I по-

*опрео«’®;и'"3

пу6'^Ч
Обявление ДЬ 4331 Ма
N-5 1545

основание
издадено ст Ваинемски окр. ежд на 

гол обявявам, че на 31 ден след двукратното 
настоящето а един ог местните вестници и с яРав°в>г 
н« 5*, в 24 часа ще продавам на публиче§ Г*РГ )Су 
ларията си следния недвижим имот. останал от 
Орфей Пападопов, а именно 7 »ГЛ

Една кжка в гр. Варна 1| уч.. ул. Одринска - 1
■з тдрия М* 26/6 двуетажна, в обем около 17 * Л'\в 1 
шир. и около 6 5 метра височина, в' горни* етаж *
7® живеене и една кухня и салонче с джамаиян. 
изба и отстрани сайвант пералня и др. с дворн° насла 
коло 35 кв. метра, при ежееди Лефтер Василев. 
ците на Танас Драков, Георги Иванов фуруид>*<и 
ролина Пападопова.

Пжрвомачална оценка 9500 левв.

СКАРЛАТИНА аъ 
взем т широки размери 
т м е имало 70 случая.

Пловдив
15

МОНОМЕ ТРИТЕ
котли, който подлежат 
на годината ма

Проодос от 19 гого. на париите 
до края 

проверка, се
изпращат с заявление до 
слекцията, с приложение вно
сен лист от Б. Н Банка.

гте амупеиимта на
В «мгл»*14С1«ата зона ПрОП ге

■ ажаноармернята ще оку- 
Узг*-*»<в11рю. Перне таен, Ипсаяа и 

иатачн* Гракне ма туриите 
20 тото.

ВЧЕРА при изкопаването во
допроводния канал на здание 
го на дружество .Абайка", в 
западната

Чрикт* ш* опупираг Лозен-
■фХвсаф БаоагЕсмнисмо бе му част е открит 

стар гроб. джлбок около 1 и 
половин метр, намерени са I 
стомна и едно стжкло. В
бе е

Желающите да купят имота могат да се я®*' гпеУнЯ 
приежтетвен ден и час в канцеларията ми де 
книжата по продажбата и на наддават.

ГР • Варна 20 Ноемврий 1922 г. Поли*«ссИ
1180-1-2 I Сждебен Пристав Н- Д: 110 —

гро-
лежал скелета на един 

грамаден човек, Гроба вероят
но датира от 3-4 века.
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И». Вауив, 23 Наамаум »22 ГОД-________

^ варненскаН©щя
>«м*я ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ценд * лев Броя Ю23.

! | 5^ ех:>им*г<(| %< -ьГд[ аинанХсийоиз 
•'гас< к нангиазя онзоиси и осс|„9-иен
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Печатница .Светлина“ Варна

ПОЛОЖЕНИЕТО Варно без зеленчук
през ядяла година.

ПАНАХИДА. I

(Телефонни и телеграфни съобщения).

ЛОЗАНА, 20 иоемв. Днес в Зи полови
на часа след обед се откри конференцията 
по иаточния кжпрос. Делегатите седяха как- 
то следва: от дясно Италия. Гжрция. Аи- 

ф глия и Франция, а от ляво Япония, Югосла
вия, Турция и Бжпгария.^Конференцията се 
откри от председателя иа швейцарската 

^ конфедерация, който пожела щото коифе- 
* реицията да сажрши с успех и да вжвста- 

нови мир ' тжй необходим за света. След 
иего говори английския мин. иа чжишиите 
работи Порд Лжрцои, иа когото отговори 
Измет паша, конто заяви, че Турция желае 
мира- Бжлгарската делегация се представ
ляваше от г-и Стамболийски и лондонския 
пжлиомощеи м-р г. Станчев.

ЛОЗАНА. 21 Ноемя. Английския м-р иа 
вжиш. работи лорд Кжрцои, който се джр- 
жеше хладно, направи голямо впечатление 

а иа всичии делегати, иогато премина през 
залата подпирайки се иа бастуна си с не
свойствената топлина и любезност стисна 
ржиата иа м-р Стамболийски и каза ясно и 
високо: .стари приятелю, аз сжм тук още ня
колко дии и желая да се срещна. Аз ие щз 
Ви забравя*. М-р лредсед- Стамболийски от
говори иа лорд Кжрцои иго поздрави с го
лемия успех в изборите, които има негова
та партия.

Г-и Стамболийски бе поздравен сжщо 
така сжрдечио и от Поаикаре.

ЛОЗАНА. 21 иоамв. Днес коифиренция- 
та се занима с определяне своя дневен ред. 
Лорд Кжрцои взема думата за да отговори 
иа речта, произнесена от председателя на 
швейцарската конфедерация при открива
нето: Той заяем, че лозамскатз конферен
ция ще бжде последнята от коифереиции- 
то, които се сжстояааха от 4 години насам, 
че тя е пжрвата от всички, която се свик
ва в една неутрална джржава л че няма 
по подходяща страна от Шзейцария за 
свикване иа конференцията. Трябва дл се 
пожелае, заяви лорд Кжрцои. що о всички 
делегации да вземат участие в разните фа
зи иа тая конференция и щото те да бж- 
дат въодушевени от желанието да се ра
боти за постигането иа едно пжлмо спора
зумение отно.ио всички спорни я .«проси, 
по които ще се разисква така ний ще мо
жем да заминем от Лозана с убеждението, 
че всеки един от нас е допринесж за туря
ме край иа последния акт от голямата све
товна драма.

ЛОЗАНА 21 иоем. Мин. пред. Ал. Стам- 
болийски им» кратка среща с Поаикаре, 

Варнмисиа Окржжиа Пост. Комисия. Бонар Лоу, Лорд Кжрцои, Николсон. Вени-
зелос и Японския лрмв делегат, а сжщо и 
с турския и ромжнекия. Почти г.сички де
легати с които се е срещнал мииис ра са 

е | го уверили че Ьжлгария ще бжде доволна 
от конференцията, което се джлжи иа ми- 
ролгссиггтг и гоял мг политика ма Стамбо
лийски.

ЛОЗАНА 21ноем. Бжлгарския мни. пред- 
вчера дв.часов разговор с Мусолини. 

Срещата бе много сжрдечиа. Двамата пре
зиденти говориха по всички вжпроси, ии- 
тересующи и двете страни.

ЦАРИГРАДЪ 21 Ноем. Тукашното Д-во 
на младите македонци е изпратило едно 
писмо до Мустафа Кемал иаша. с което н-

И 1ве тио е. чеДАРИНА ет. ПОЛОВА на една гол* 
и а чест от гражданството нвй- 
главнлтв «рана в зеленчука. То
ва а работмишките. чиновниш
ките и еснафски семейства.

]е :а болшинство в (радей 
та те* месото и нетните про
дукти са разкош, лопущан са 
но та юлени празници.

Но е»о. варненци за идната 
година са изправени пред ед
на голяма зеленчукова криза.

Вжпросжт за зеленчука а е- 
дим обществен пжпрос, а не 
такжв. които засяга саио при
тежателите иа зеленчукови гра
дини- И всечи, който држзне 
да пречи на това масово про 
итяодегво. рискува да анесе 
още по - голямо

Ноември.-- т. г ще се отслужи паиадида в цжркватз 
От СемействотоСа. Никола 1183 -!-1

♦ - ♦ЗЖБОЛЕКПРКАТД
|Г» А* Г. Лапазиян?;
| се завжрна от странство.

■
Петжк. Сжботя 

и НЕДЕЛЯЯш - салон Раякоа
залива грандиозни* исторически филм

еди Хамилтон с красивати
ЛИАНА ХДИД.

Н ЗЯ ВСИЧКИ ®ззвти ' * *ерки зо силното отопление 
на салона.

недоволство 
•сред широката градска маса- 

Но кой смее да изпреви едно 
50 кил «л но ни Сол е мие пред I лад 
и ие.м»1Цм!? Тоаа е нейно 
дерното ви 0(0 облагане на 
гради го г/с данжк вжрху об
щи* доход

Хоратз. к ито са направили 
това сб агаие. като че ли не 
«иаеят в този град и са нало
жили по неколко десетохиляди 
и тохиляди лева данжк вжрху 
общ*» доход на градинарите 

Не може да се /пра не об- 
легагедната комисия в липса ма 
данни за това производство 
Тя* имаше вжзможност да про
учи най сериозно този вжпрос. 
кат - използува знанията на ве 

лица. ма сружемието. или 
• а компетентни чиновници.

Това не е ефикасна защита 
на -(жена. Зашото с такова об- 
лагаие иге убмещ едно произ
водство, и ще обречеш на глад 
50 хилядно население-

Стс 70. 30 100 ит н. хиле
ли 1еяа о6:а>а.е чист данжк.
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НоШмирма СТАЯ тжрея за сам и 
гослодмягъ

н Споразумение редакцията за Л 1182 I

I I I ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА ! ! ! 
ОБОДИ! ОБОДИ! ОБОДИI

Важно за колари а шар. работилници
Сжобщавам на интербсуюшите че получих едно 
ограничено количество осенови ободи за асе

рентии
цени 550 и 650 лева четиритех броя франко 
склада ми Варна. За езепения и преглеждане 
на стоката отнесете се на адрес

Константин Звпас — Агентура-Комисиона 
ул. Габроеска, Варна

какви клла. които предлагам по ко*

11 -'6-3-3

За теяе!р- Бритамик Варна

коит н;ш мнитесе удвоява 
>е намаля смжп^й^ зеленчуко
вото произватство вжи Варна.

Един градинар ни раз1 
че е обложе- с 247.<ХЛ) 
даи вч ведно вржхн>1ните. ко- 
гато я сжщиост гой не може 
запаати и 5 хиляди лева. И да 
ми Нродаг.е всичко надали 
иг • се добие 50 хилили лева

Друг мжк ни разправи, че до 
члт-1 о- олчите опани нанизи

дистол
е единегвенното най ефтино и най сигурно ле

карство против страшната болееI МЕТИЛ 
по овиетс. козите и едрия рогат добитак. 
Лекуването грае само два цни и дава 100*• 

положителни и блескави резултати Лекар
ството е в капсули и много лесно сс дава 
на добит»ка. При лекуването нема ж кога 
смартни случаи

прави.
лева

градината му завети с пше- 
нича са обложени вжрху 280 
ле чи< т доход иа декар, него 
ю обложили за пшеницата в

1076-6-16

СКОТОВЖ ДЦИ !
с малко пари ще спасите добитама см.

Сега е ньй-добрия сезон за лекуването
Побжраамто и си набавете ДИСТОЛ! || 

Депозитор Дрогерия Д. ПАПО, Вариа.

|ра.-1ича1а му чжрх/ 1503 лева 
-■а декар Кж -е е ту,.а логи- 

а та ^ К»пе е резона V 
Неверно г; членовете на 

о - .а; ател-<ата комисия са раз 
доматите ^тур-

<ранда) се продават по 40 лв.
Едни г.екар м-зже да дала 

1>Т*0 р по 40 лева правят 
40.-30'» ле. Спадат Ю.000 лева 
разход и остава чиста печалба 
10.000 лена да се облага от 1

* жлав ми таи,

Обявление № 4415.
гр. Варна 20 Ноември-- 1922 ;

Онр. Постоянна Комисия обявяв.- - а интерес у кипите е 
длжжместа постоянен работни! при окржж стопанств-
внтна.

Заплата сж1 ласио

декар
Лесна с--ег-л; Ог сто дека-

! килиен лехаш*та. добавжчио вжзиаграждение н
• според семейното положение, а квартира и облекло печалба *

И всеки ще помисли о, те, 
ахчивачджиите скоро щетржг • 

нат с автомобили ще живеят 
а палати и но, действи-
гелноспа е ежвсем друга Не 
би могло да е помисли даже 
за такава печалба.

Действителността е грозна- 
Който познава градинарското 
производство, сжпроводено с 
елин нечовешки труд от 16 до

Р-

Жеяающите да заемат дляжността канлипати да пода
заявлемивта си, придружени с потребните документи до 

мсията. като от тях се изисква да имат познания по иве- 
^тво. градинарство и овощарство.

има

От Комисията

ЙММТЕ в Варисн. ПОЩА
*зг жктягят цвята см. -531

Печатница „Светлина“ 0арна.
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доблестни офице
се излагагд е вкйялГпД гк =Н’:»"• ■*  ------ .г

држжката на българските военно ппеиии

«и в 
голямата оо,

е играло и тряба л. и **•: 
фицерство-о , Бдл.чр^' 
статира се ну«дата „ К* 
сплотеност, която - с^*
зива е могла 
едииственно

ПАРИЖЪ 21 иоем. Поанкаре е заявил 
че ще лрисжтствува само в началото иа ■ мпрочие, 
конфеицията. като прост иаелюдател и че
предвижда конференцията да трае доста. [ Мнмков от Вдиши. ж-во, г. Данчев, секрет. 
Вярва обаче, че тя ще дозжрши работата 
си в срок от едни месец.

Сп°3«д > 
да уповг.т^' 

иужлатв ' ^
В противовес „а то, 

народния с*«$3 „а 
офицерствс и подофиС*' 
е издало друг позиа Г* 
райии кд. 6*лгвс,0. ^ 
церство да не се Поаиц'*

В са става на блклг. лелегация ализат: г.
диктатура.

на легацията в Букурещ, г. Ив. Желязов от 
фин. «а-во и народния првдст. г Владея 

Предстояще с назначаването на члено-БУКУРЕЩЬ 22 иоем. Смята се че раз- 
ривжт в Лозана е неминуем. Турските успо- ве в иомисията за уреждане спорните ва,- 
вия в Лозана се смятат за неприемливи. проси мажду България и Сърбия. 
Сжглашението заплашва Турция с война.

Англия се обяви за непримирим враг на 
Турция.

такива покани.
РИМ. 21 ноември Г н Мусолини се показал на- 

по-голямата част от 15-тях точки 
на английския меморандум. Някои от тях см били 
вече възприети от между съюзническото споразу
мение от 25 септември т. г В първата част на 5-та 
точка засягаща Додеканеза. Мусолини смята че ос
тровите трябва да бъдат отстъпени от Турция на 
сжглашението което ше реши понататжшната ни ; 
сждба. р подкрепа на това гледище Мусолини е 
повторил аргументите, изложени в отговора на ан
глийската нота Той е защитил тезата си в много 
приятелска форма по същевременно строго опре
делена тжй че изложението му е направило силно 
зпечатление на англ представител Мусолини е по
вдигнал вжпроса с*шо за светите места, както и за 
тройното споразумение за Мала Азия. заявяйки че 
Италия не иска да бжде лишена от придобивките 
получени в Сан-Ремо а налко ше иска еквивалент
ни компенсации за тяя

След обед Мусолини прие румжнския министр 
на вжншните работи Дука и югославянския Нинчич 
и Антонович с които разговаря повече от един час. 
Разговора е засегнал специално вжпроса между | 
Италия и Югославия

ПРЕДУПРЕЖДАВАТ «м.
ки чужди поданици итаГ 
иении пристигнали с-,' 
рад. които се устанс* 
гр- Варна да с- зарепг^ 
в 2 й Жандарм участ^ 
късно до края ма ^

| же след проверка «е 
те това ще бъдат

клонен да приеме

БУКУРЕЩЪ 21 иоем. Според едим слух 
геиер. Враигел бил убил.

ПАРИЖ. 21 ноември Според в. »-Тзн' Полша 
била готова да подкрепи Румжния срешу Русия и 
Турция ако в Лозана избухне лонфликт «очви»

ни 1жн от предели»; ц 5^,. 
гари». На регистри 
жа-^ мъже и жени 
ни от 17 аодини

съобща
ва че е предстоящо падане на Поанкаре пс^еже->на- 
ционалния блокъ не подържал вече неговата по
литика

ПАРИЖ. 21 ноември, в .Ер Нувел
'*и*гт

НАМЕРЕНО « ггрч« бе »
прмнен плат в тг*к*ари1и?| 
на Д. Димитров а С не К:*» 
го загубил да иде да сн го ■» 
личи.

БЕРЛИН. 21 ноември. Сжветския орган .Изве
стия“ пише. че ако Русия не бжде приета в кон
ференцията безусловно тя не само ме ще вжззжр 
не свободата си на действие, но ше предложи на 
Турция сключването на военна конференция

ЦАРИГРДДЪ 21 иоем. Отношенията ме
жду Рефет паша и съюзните генерали от
ново охладняха. Рефет е иеотстжпчив. Ге
нералите са също непримирими. И двете 
страни се обжриаха на инструмцмм кжм сж- 
ответиите правителства. Рефет паша иска 
на всека цена да се разреши вжпроса за 
премахването на разните сжглашеиски ин
ститути н привилегии, които иакжрияват о- 
томаиската независимост.

СОФИЯ. 22 ноември Според сведения от ми
нистерството на вътрешните работи референдума е 
дал следния резултат 647314 бели бюлетини 213564 
черни бюлетини 6500 лозунги и недействителни Лип- 

резултатите от 160 села, между които и цяла
та Неврокопска околия Последната 
черната бюлетина с няколко хиляди Сжшо 
определен оше броя на зачеркнатите Според досе 
гашните сведения гласували 925000 избиратели. Смя
та се че обшо сж гласували 1000000 души. които 
представляват 83* • от всички избиратели в Бжлгдрия

ПАРИЖ, 20 иоемв. Сжобщават от Бер
лин .Форверц* отдава затрудненията, които 
Куно среща иа факта, че той ие принадле
жи кжм никоя фракция иа Райхстага и зе- 
ключава, че сжществуваието иа кризата се 
джлжи иа парламентарния режим. Вестни
ка не вижда никакво разрешение иа кри
зата. В-к .Дойче Цайтуиг орган иа нацио- 
иалстите иска обявяването на диктатурата.

ВИЕНА, 22 иоемв. Сдобщават от Бер
лин: В Дрезден и Кйоиигсберг избухнали 
стачки придружени с грабежи.

ОБРЖЩАМЕ впи*емне
властите върху следното ущ"* 
голина част от птиците оня дь 
бяха прекупени изиеяоотед» 
саоего рода .Конссрциуи’, ■> 
то след това ги е прегроат 
скжпо и прескъпо

НАМЕРЕН е портфейл < ед
на скромна суиа. лицето поел 

I го е изгубило да се яви я ,т 
РУСЕ 23 ноем Миналата мош неизвестни апа- : дакцията и си го получи, 

ши сж влезли в аптеката Ангелов. находяша се в 
задиг

НАРЕДБАТА на в*»решег 
министерство да се забряи 
посещенията и свежданият» 
арестуваните бивши мишо 
е смегчена по отношение* 
домашните и другите бдим 
на задържаните, моито ше б» 
лат допушени до сяшкд*** 
Тази сутрин -редседател* на 
синода, митрополит *»«■»* 
посетил ар«сгуванмте и Р*5Г0 
варял с тях.

центжра на града срешу Народната Банка, 
нали всички по-главни отрови, като арсеник, сюб- 
лимат диамин, опиум, морфиум и др. 
машинки

и няколко
за подкожни инжекции. Понеже взетите 

отрови не струват повече от няколко хиляди лева. 
това е разтревожило русенци, па и цялото царство 
зашото апашите с помощта на отровите ше дейст
вуват за постигане на лжкленните си планове.

Полицията

спят
ше увеличи 

1 не е е взела мерки за залавянето им 
предупреждаве населението да се пази

и

50 реАРУСЕ 23 ноем. Нощес в 2 ч.
къщата на Киркоров на ул. Скобелева 31 

и заклали като кокошка жена му—40 годишна В 
това врема дохожда сина и забелязва 
ра. промъква се в кжши

неизвестни апаши 1922 -СоСуя 22 Ноемвривлизат в

газ»631 -гЛ ’34Й
ч-и 2

435 -1

Швейцария 
Ню-Йорл 
Лондон* 
Парижъ 
Италия 
Цариград* 
Ромъния 
Г ерманив 
Прага 
Виена

хора в дао- 
като счупва един прозо- 

рей взема револвера си. обаче апашите изб.гали 
оез да може синжт аа отмжсти за смжртта на май-
ка си

ХРОНИКА -ЗА всички ученички от реал 
Мта\гичназиятз шев Варна 
те бъдат задлъжспк пя

0 2СД ЩД

Xзначки по шапките си. Холандия 
Югославия 
Белгия .

210-2*1 
940-1^

.Светлина* • '

Свободна борса.
Лондон 630. Париж 1034. Ита
лия 650. Цариград 72 50.

ИЗДАДЕН е позиа по всич
ки аействующи и запасни офи-
цери И подофицери от Печатницагрупа

БЕЛГРАД. 22 ноември Въпроса 
ствена промена в "‘Югославия

СРОКА за^подаване Коопер. Домостроително Д-во ..Ьгздсши,к'__Д?В-
Управителния елвет на Д-во „Безмиии*' *

качва членовете на дружеството да се 
членове и в Д-во .Наемател', основано 
чиито У-таа и цели не противоречат на тия на ’е, \ 

и ще действува в интереса на всичяи н- ^ "
удължаване срока за действието ив -,гч’ ^ » " 
нужда и влизане представител от те*'3

за правитег- 
се появява отново. 

Водят се преговори паралелно между радикали и 
демократи от една и между хзрвзтекия блок 
кои

заявле
за вземане стипендианте 

по литература при нашия уни
верситет е до 1 дече-зри.

нчя

и ня-
ЖИЛИЩНАТА комисия в Шу 

нео поради раздаване на ме
ста НИНОВИ
минаване 
премахната 

Говари се обаче, ч* 
се >реди

V ЧИ 1 Е, ,СКИЯ елве-при вар-. и д п~'--------------------- -- ------------- -- ■ ■ 1 —--
мен. ата девич. 1и-назия е ре -----------М-Й ВарНСНСКН СждебеН ПрИСТвв;

шил ла « Ог.рие а ломеше : ОБЯВЛЕНИЕ
нието читалня за ученичките '

Нека това се 
други училища.

други сръбски партии от друга страна 
Положението ше се изясни значително 

като се узнае резултата от срещата 
той тия 
и Радич.

след
която ше с*с 

присътствува

построили и огра- 
нлищн/ т д демнии“ г 

иьй вече за 
Жилищната

Ку иза едни в Земун и на която ше
пак ще жилищните 

1187-1 1
комисии за контролиране последни - 

От Управителни* :*вс^БЕРЛИН. 21 ноември. В Германия новия мин. 
преде Куно е заявип. че неговото правителсто ще 
има за главна задача да изтръгне Германия от се 
гашното економическо и финансово затруднение 
Той е усвоил програмата иа нотата от 13 т м 
дадена до рапарацненната комисия

БУКУРЕЩ, 22 иоем. Смесената ромжно- 
бжлгарска комисия уговорена между Стам
болийски м-р Дука ще открие 
вещания тук иа 27 т. м. Комисията щ? 
да разледа спорните вжпроси между Руга
ния и Бжлгария за секвестирането иа бжп 
гарските имоти, за материалните цели иа 
Ромаиия за плащане иа посевите от отчуж-

20 часа дневно, заплашвано от I блематичните и фиктивни пе 
стихии и при един грамаден I чалби от него. 
харч за жив инвентар, н пр . би I Това ще разгледаме в 
могъл да си представи про-1та си статмя|

I
4976. На основание проЪ®4' 

определение ог 27 Септемврий т.г. иа Варненски* 0 ' «у 
обявявам в продължение на 31 ден от последното ^ 
но публикувана иастодщето в един от н«стмите ^тИД^- 
право наддаване 5*. в 24 часа. ще продавам на "У0^г 
търг следния недвижим имот. останал от почойната

пс- последва и от

ГРУПА 
ни са взели

художници в града
инициативата за

рита Савова от .1р Варна а именно- хл'10.*
Една къща в гр. Варна. IV уч. 26 линия под ■ ^

ноетажна. от две стаи и салоиче. бт прост смесен 
покрита с местни керемиди, не 32 кв-*и . отделна П°Г^ 
мутфач тоже от прост материал, покрита с местни Д ^ 
ди на 12 кв. м. и дворно место 102 ка. м. или ** иИ* 
кв метра, при съседи : Пеели Гоергиев. Манух 
Панайот Каранфилов и улица, оценена за 6000

Желающите да купят имота, могат йкеки П1>*^_вт кй,г 
ден и час да се явят в анцеларията ми да прегя* 
жата по продажбата и да наддават.

гр. Варна. 15 нсемврий 1922 год.
1185 -1—2 II Съдебен Пристав: & *•

основавал* ».-во на художни- 
във Варна, което чрез 

изложби и реферати ще се стре
ми да развие естетически вкус 
на публиката.

своите сж- 
има

ЦИТН

ОСНОВАН е есперантски 
курс за прогимназиални и 
назиялнн учители. Обучението 
се води два пъти седмично в 
помещенитто на Девич 
*ия Преподавател е г. Каран- 
джулов.

. мм

гимна
идна-

Имн«9



?
Вариа, 24 Ноември 1922 год.I- «V. ЦЕНА 1 ЛЕВ Брой 1024.

' й *вярнвнекяпощи Кино Лада - стон Райков Петжк, Сжбота 
... и НЕДЕЛЯ

гр4адщ>3"йу исторически филм

/1гди Хамилтон
Разрешен за всички.Вззети са "'р-“зо силяот° отопление

на са ю <а. 1181—2-3

запчва
с'красивата

ЛИАНА ХАИД.

И [ЕМобнлирш СТАЯ тжрся за сам 
господииъМ тр, №N щпри тихо семейство.

Споразумение редакцията за Л.
Рмикм телефон * 229. ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Редици* телефон № 229. Р н1182-2 31Р; ш| ЯБОНАМЕНТ за еяна година 300 лева,

, уа б месеца 150 лева. »а месеца 00 лева.
ОБЯВЛЕНИЯ по 1 50 ле квадратен с. м 
> < приставки по 1 леч на дума.

Печатница „Светлина“ Варна.
—

ПОЛОЖЕНИЕТОХРОНИКАПАНАХИДА.
СемЛт
Т«ЯИ. ЧГ

вото Георги Ив. Ноеви, съобщава на 
в Неделя, 26 Ноемврин по случай 

ВйГ^вНжрга на килото

роднини и прия- 
10 годишнината

(Телефонни н телеграфни съобщения). Свободна борса.
ЛОЗАНА. 22 ноем. Тази заран започча ! Бсрли , 220 2-25, Цариград

сжщинската работа на Конфереиция-а по ] 71 7150. Бунурещ88 30 83 75. 
териториялиите И военни вжпроси И ПО ре- | Виена 0.19' Париж 975 - 988. 
жима иа протоците. Вчера след обед ко- : Лондон 613-614. Ню Йорк 137 
гато заседаваше конференцията Мусолини Шв<,ицаРи* 2570—2575. 
прие Стамболийски и една делегация на и* | ЗА основното училище в Сес- 
талияиците квартируващи в Швейцария, С?ниес което ще почне да се 
конто «у поднесоха цветя н адрес. Като 
изтжкна, че в Италия са престанали ежби
те и разногласията, Мусолини заяви, че мла- ПРЕЗ Октомври в Джржаш- 
днте джржави като Италия имат млади си- 
ли и стара мждрост, че не желаят преврат леВд сре 
че Италия е достатжчио силна за да усигу- бюджета 
ри сждбата си.

н единстванно чадо.

ИВАН Г. НОЕВ
Нрвяасеи подпоручик от 8 примор. полк и Балчишки сжлия). 
Е ще се отслужи паиахида за упокоение душата на покойния, 

в цжрквата ,Св. Никола“ вжв Варна,, починал а с. Бекерянй
п най*де Чвтвлджа при изпжлнение отечеетвенния си джл 

цветущата си 27 г вжзраст 
гр. Варна, X 1922 год.

1Г, п
1192 -1-1

От опечаленото семейство

фцоощава се на почитаемите Варненски граждани и 
гражданки, че на 25 т. и. Сжбота 8 ч вечерта в салона на 
Воам» клуб. новооснованото Д-во на Семействата иа
Загиналите от войните офицери и лекари

рпературно • Музичално-Танцувална ВЕЧЕРИНКА
с фиготворителна цел с участието на най-добрите музикални 
^/.■ртистичии сили от града. Настоящата покана важи за 
а*Ични ония семейства, които по една или друга причина не 
СЖ получили покана, действующи. запасни и инвалиди офи 

■Иври и всички гости на военния клуб.■бз—м

ЗАИМОПОМО ЛД“ устройва пжрвата си щу предвидените в 
1СЮ.ООО ла.

НА Варненското рибно тжр-
СОФИЯ 23 ноем. Днес са откри народ

ното сжбрание, обаче по липса иа кворум 
заседанието се отложи за утре. при сжщия 
дневен ред.

Лозана 22 ноем. Вчера 4 часа сл. обед 
бжлг. мин. преде, бе поканен да направи 
изложение пред конференцията в Лозана, 
по бжлгарския излаз иа Егейско море.

ЛЗЗАНЯ 22 ноем. г Мусолини, интервюиран 
от кореспондента на в. Таймс заявил, че няма ни
какви изгледи за скорошното проваляне на ежвет- 
ското правителство и за това той смята, че върхов
ните интереси на цяла западна Европа диктуват да 
не се отхвърлят руските упредложения, зашото в 
противен случай би се рискувало да се хвърли Ру
сия в обятияга на Германия. По отношение 
ло-югославянския договор Мусолини заявил, че той 
ше бъде ратифициран и строго съблюдаван.

жище цените на морската и 
речна риба са следните: пала
муд 15—22 лв.; скумрия 10*5—

ле- лв.. кая 9—20 лв.. Бяла 
риса 46 5 — 91*5 ле ; щука 13'4 

20'6 лв.; сом 40 лв. и чига 
30 лева килограма.

От Настоятелството

*

Един годен собствен СКЛАД ТАЗГОДИШНОТО производ
ство на сол в анхиалските сол* 
ници вжзлиза иа 15 милиона 
кгр. То е едно от добрите

ДНЕС на 24 ноемврий в са
лона Цжрковен дом от 61', до 
7’ , часа. на устройваните от 
цжрковните настоятелства ве
черни религиозни курсове, ще 
говори Негово Всеблагоговейн- 
ство Протойерей Йосиф Хр. 
Камбуров на тема: Седмата за 
повел от Синайското законо
дателство — „НЕ ПРЕЛЮБО- 
ДЕЙСТВУВПЙ-.

Вход свободен за всички.

ПРЕЗ варненското и бургаз- 
ко пристанище от лятото до 
сега сж били изнесени 1200 ва
гона яйца. продадени на цени 
между 1800 -5500 лева касата.

СПОРЕД нареждане от рес
пективното министерство, до
пълнителния внос на учениче
ските такси трябва да бжде 
събрана от тях. до края на 
месеца.

ВСЛЕДСТВИЕ подадената 
жалба от общината против от- 
чужденето от мератабп в .Пей- 
нирджик“ 403 декара получе
на е заповед с която това се 
отменява и се очуждават само 
176,106 кв. м

!
■ ул. Девня М* 25 (до гарата), удобен за всекакви
СТОКИ

митницата за антрепозит ДАВА СЕ ПОД НАЕМ
на много износна цена.

Споразумение при сапунената фабрика на БР П. 
ФОРТУНА или в собствения колониялен магазин на 
сжщата фирма, ул. Габровска № 16. в пи 

Телефон 334.

тютюн, зжрнени храни, сол и пр. удобрен от

1 •у-

яцата. ~*Я
1191 — 1 2 Щу-

на ига-Архитект АНГЕЛ С. ЛЕОНКЕВ
III участ. ул. Кавалска № 13

се установява на частна практика в гр. Варна 
Изработва планове и ръководи постройки. 
Дава ежвети по всички технически работи и „уджТва- 
ния по регулации, експецдши- И,друг#. "

I 23 ноем. В-к Препорец дава 
таблицата за резултата от референдума по
частните сведения, с които разполага сега. 
Според тях в царството са подадени 131183 
черни, 177276 бели и 31728 иедействит.

1158 -5-5

СОФИЯ. 23 ноември. От Белград телеграфират 
в един разговор с в „Трибуна министра на външ
ните работи Нинчич заяви че сръбската делегация 
ше заеми в Лозана самостоятелно 
настоява за окончателно

дистоля
поведение и ше 

разрешение на източния 
въпрос та да се създаде най-после мир на балко
на На въпроса: няма ли делегацията да върви с 
Франция. Нинчич каза че сръбската делегация 
ше подд-ржа близък контакт с французката. но ше 
действува самостоятелно

ЦАРИГРАД 22 ноем. Коментирайки из
бора иа новия Халиф, турските вестници 
подчертават че новия Султан е много по
читан сред езропейските среди, че той се 
ползува с репутация на начетен човек,за
нимаващ се с музика и живопис. Новият 
Султан много пжти е излагал своите про
изведения в „Салон де Пари“.

БЕЛГРАД 22 ноем. Белградските вестници от 
22 т. м. твърдят, че идването на хърватските депу 
тати в Белград било отложено за десетина дни. 
Според същите вестници хърватският блок щял д* 
изключи от своята среда депутатите франкофили. 
които се обявявали против отиването на блока в 
Белград.

е единственното най-ефтино и най сигурно ле 
карство против страшната болест МЕТИЛ 
по овцете, козите и едрия рогат добитак. 
Лекуването 1рае само два дни и дава 100 * • 

^положителни и блескави резултати Лекар
ството е а капсули и много лесно се дава 
на добитъка. При лекуването нема никога 
Смъртни случаи

й
■

1076 7-16
СКОТОВЪДЦИ !

с малко пари ще спасите добитака си.
1 Сега е най-добрия сезон за лекуването!
| Побжраайте и си иабавете ДИСТОЛ!

В РУСЕНСКО напоследжи се 
появили нови 12 случая на за
боляване ог петнис тиф,

ТАЗИ вечер з 8 часа г. Д-р 
Куртев ше реферира на тема: 
-заразителните болести и тях 
ното обществено значение" в 
клуба на Наци-м. Либералната 
партия ул. .Цар Борис“ под 
Землел. банка. Вход свободен.

4 | Депозитор Дрогерии Д. ПДПО, Варна.

*
Варненска Окожжма Пост. Комисия.к. ОСсЕГЛТНИЕТО на Варна е 

гарантирано. Общ. тричленна 
комисия е доставила вече ,га- 
зол за до нова година. Такъв 
ще се достави и за цялата и- 
дуща година.

ДОБРУДЖАНСКИЯ квартал, 
както и крайните улици от А- 
раба Конак ще бждат снабде
ни с вода. Направено е вжз- 
можното, щото това да стане 
най-скоро.

ОБЩИНСКАТА тричленна 
комисия взема мерки за да по
евтини хлеба. като за целта ще 
закупи значителни количества 
храни, които ще смеле и ще,.

Обявление № 4416.
гр. Варно 21 Ноемврий 1922 г. 

Окр. Постоянна Комисия 
длжжноста околийски 
1ровадийско, е вакантна.

Заплата съгласно

обявява на интересующите се 
ветеринарен лекар ■ с. Ново-Село

щата, добавжчно възнаграждение и 
1 • според семейното положение, и безотчетни 3600 лева 
дишно сжгласно бюджета.

Желающите да заемат

ПАРИЖ 22 ноем. Тук се счита, че ло- 
занската конференция се намира пред го
лямо затруднение. Италия изглеждала на- 
клоина да се сжгласи с мерките предложе
ни за ;лира на изток, но щяла да форму
лира няколко неприемливи искания огнося- 
щи се до една италиянска зона на влияние 
в Аданската област, обещана порано на И- 
талия освен това тя щяла да настои за До- 
деканеза.

Длжжността кандидати да пода
ват заявленията си, придружени с потребните документи до 
Комисията.

1190-1-1 От Комисията.

РЕКЛАМИТЕ дадени в Варнен. ПОЩА 
постигат целта си.

Печатница „Светлина" ЗарнаГ" /



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ ** *>2<Стр. 2.

БУКУРЕЩ 22 иоем. Лондонският печат 
счита положението яа критическо. Той 
тжква че единството между сжгл, 
ие е достатжчио за предотвратяването 
рива в Лозана. В Цариград владее

ЦАРИГРАД 22 мое*. В-к Проодас сж< 
щава че в западна Тракия са явнжа 
начело с Тане Николов.

ПАРИЖ 22 иоем. Сената оттп 
предложението за даване изборни права 
на жените с 1В0 срещу 137 гласа.

РИМ 22 ноем. Поанкаре и Мусолини не участ
вуваха в заседанието на конференцията Те заедно 
с Лорд Кжрион обсждиха всички вжпроси в прия
телски дух- Г-н Поанкара замина снощи за Париж. 
Преди тржгване на влака гой има свиждане с Лорд 
Кжрцон и с Мусолини. След заминаването му Му
солини и Кжрион се сжвещаха около половин час 
които след това се срещнаха с Гарони и Лато

ПАРИЖ 21 иоем. Според 
ангорското велико народно сж< 
приело по принцип желанието на 
нието от гр. Коив за лре1 
та в тоя град.

продава брашното на фурнад- 
жиите при по-низки цени. Вяр- 
ва се, че по такжв начин кгр. 
хляб ще исже пв се намали с 
40 - 50 ст.

РАЗПОРЕДЕНО е от обши 
ната. щото джрва са се разда
ват на бедните от общинския 
склад.

В най-скоро време ше почне 
доставката на джрва и за чи- 
н лниците.

Сключено е условие с кару
царите, преносвачи на джрва 
от сечището и таксата за пре
воз ра товар джрва. 2 кубика 
е 183 лева.

МИНАЛАТА вечер е ограбен 
в София кожухарския магазин 
на Бр Николови. Апашите са 
претжрсилн касата, обаче не 
намерили много пари и задиг
нали-различни кожарски мате
риали.

ВЧЕРА в София в конгреса 
на кооперативните банки прс- 
джли&иха дебатите по отчета 
Повече от делегатите се се из 
казали против превржщането 
на ксопер- банка в застрахо 
вателна централа, като смятат, 
че с това ще се увреди коопе 
ративнот© дело в страната.

ОТ

■гй
"оРД0«

есе о
щжжш ауломция■ о

го о
СОФИЯ. 22 ноември. В парламент ар-,. 

гове се смята, че саденето на кабинет*-.. 
Дамев х Малинов ше стане от един общ 
сжд Законопроекта за сжстава на сада 
разгледан весоятно оше днес в министерски* I 
Кунуьмстите ддржат на своето гледище Ч
ито ше влизат в с»да да бждат избран* 
от -заселението

СОФИЯ. 23 По заповед
*о«асв 

СМ(д.
маела те ли, ко*го ^

,_____ - __ ^ °т пи по-
Готект се сжщо слмсжци ч ^
---------------- --- --------------не « ^

ще бждат юлратен* 3 нед 
— роботи ва У добре мие, «« 

ще се прмстжпи кж« «зл

роботи жилищните
са

1Т
е.

Т1

ЦАРИГРАД 21 ноеи. От
>товат за силно движение между ПАРИЖ 22 ноем От една кореспондент* 

Букурещ в. Журнал де Деба. като изтжквз
жизнен ишереемпросжт за протоци |

ПАРИЖ, 22 неември. В. „Жунал де пари* от пише: амбициите на турския диктатор 
19 т. м. предава следната телеграма ст Лондон: сж ко известни и Ронжи. се^безпокои. Една обща гргм». 
обтават от Рича на агенция .Райтер* Според лос- между мето нБжлггрия, един-сжюз 
товерни сведения добити от Москва Сжветсксто 
правителство изпращало напослеяжк силни асйсхо-
ви части на румжнската граниаа. То рещило гове за свой реванш. Така би се образува- 
сжсредоточбване на Войски като демостаатнвен акт

в западна Тракия силно угнетено от гржд-
че за-Убийство. ките военни власти. сия е от

В село Язаджий КПисарево I 
Шуменско е било изажршено 
убийство и обир.

През полунощ срещу 18 то- 
го в кжщата на Ив. Калино се 
вчжкват две лица. Последния 
обаче ги забелязва и почва да 
вика. тогава те го убиват и 
хукват да бягат. Притичат се 
селяни и залавят едина - С 
Илиев, а другия се изгубва в 
тжмнимата. Ранения бил в аго
ния с две големн рани в сжр- 
цето. Оказало се. че са задиг
нали 2000 лева.

На другия ден при разпита 
тай изказал, че другаря му бил 
главния учител от сжщото се
ло Васил П. Райков. След това 
и той бива заловен, при което 
се опитва да посегне на живо
та си, но не успява. Нападе
нието е било изажршено сжс 
цал за обир.

КОНГРЕСЖТ на сжюза на 
кооперативните банки се откри 
тая сутрин от г. Бжрзаков на
чалник на отдоление при мин. 
иа земледелието. Избра се бю
ро на конгреса, след което се 
даде отчет.

сж сше *:

между исп
сжветмте ме биха ли направили отношенията -е-, 
тях интимни, които вчера победените ще ИЗПОД)* 

един ;&»•
който ще застраши преди всичко Ромжни*. Ето* 
що безусловното предаване Тракия на Турил 
аитвтшв голямо безспокойсгвие в Букурещ, те» 
бмха предпочели, шота една неутрална зона -л щ 

през известно време турските амбиции зт аг 
ггоеното огорчение

СОФИЯ 23 иоем. Анкетната к< 
делата на кабинетаГМалмю* ще се ежбере 
иа заседание в пжлиия см ежетаа ■ 
делник, Утре зем лед «меката «
група ще кма заседание, в моето ще раз
глежда законопроекта за еждеие ма 
шите министри.

* Варненски Сждебен Приета*.
^2 4321. На основание опрелетметш

.4 3545 «дадено от Ваименски окр. ежд иа Д Ошй ^ПАРИЖ 21 ноем Някои ■спици смятат оег-
ствотс на султана за английска интрига Те текли че ма 31 ден след двукратното публкяу*

че Днглия била искала па се сжзлеле хап*. | Гп^ЕГ
жането на султана в свои ржис. предлог за почет- жмч см следния мелви».им ИИПх ястм от .»скоЛ»
нешна намеса в турските работи

.\| 7 но»*
I., \и

ИМ 5 Г?*1
а

Едиа кжка в гр. Варна II уч уж Одринска 
® €Ж- • а ^печп .'е 26>Ъ двуетажна, в обем около 17 *• Д*-г'

И | " очоаю 66 метра височина в горния етаж
В житното министерства още ишжат титули- -• -**аееме и еди К>цг. и салонче с джамакян, 
ри. Остават членове от кабинета Вврт, как- 11 отстР*в| сайвант пералня и ар- ^ дворно
те следва: Херпес па фмнапоегге. «е^лес 35 Г5- "Р« «седи: Леф-ер Василе»
на народната отррана, “ *УРУ"Л* '
ияята, Брауис иа труда. Пхршиш, 9500 лев»

Жеаающите да купят имота могат да се
ми ДВ

БЕРЛИН 22 ноем. Новия кабинет
ставен от Кумо — преде- Вж1

ИЗБОРА за общински сж- 
ветници вжв Варна е отложен 
за 24 Декември.

СОФИЯ. ВЧЕРА вжв ^1ака 
идещ от Варна станала една 
мистериозна кражба. С пара
ход от Цариград пристигнали в 
Варна няколко ариенци, които 
веднага потеглили за София. 
Между тях пжтувал и един зла 
тар с куфари с скжпи ценно- 
стигфще от Цариград пжтни- 
цй^е били преследвани от два
ма ежкнителни техни ежнарод 
ници', които в влака, близо до 
София, опиват златаря, след 
като му дават да пие вино в 
която била сложена някаква 
упойка. Качили го в София на 
автомобил и го отнесли неиз
вестно где. Когато забелязали 
отежетвието на другаря си, дру
гите арменци веднага ежобщи 
ли в градоначалството, обаче 
всички дирения до сега сж ос
танали безрезултатни.

||1|Г
првгаемКРИМ. 22 ноември кореспондентите 

ците от Лозана сюо6щавс'г
не вестм*- фмсжхствеи дем и час а иатаемрмята

*« в вчервшнатз си м на наддава'
• 1вогР* 20 Ноемарий 1922 г
ПЗЦ -2 -2___________ > Сждебен Пристав

II Варненски Сждебен Приет**
изпждн*^ 

Сжд*»

среша с тях Мусолини им заявил че инел две ва
жни ежвешания с Лорд Кжрион и Оамбс.пмйат- 
Бжлг. мин

Н. Д ПолнЛ^

пред. се е показал чгпжлнс разполо
жен да приеме морелного поне на Ипяа по 
голямите висящи зжпроси с Рукммп й по вжлро 
са за излаза на Бялс море На зад-зедлетвото из
казано от Стамболийски че работите -*а пристани
щето ча Деде-Агач ще ождат поверен* ча Италия. 
Мусолини изтжкнал че в сжщмзст

Обявление М 5079.
лист .4 5694

Нш основание
издаден от I Варненски Мирови

1922 гс*. а полза на Иван Д. Икономов от гр. В*?** ^ й 
»1етр Костадинов и др. от гр. Варна, за 5503 левл ^Ту*И 
обяаяаам. че на 29 Ноември 1922 г. в 9 часа пр

»ч. до моста от зад расадмика ше Прой ,**«*•• ■ 
нмте и<оти на длжжника Петр Косгадинов и яр- Н

) Един децим^п нов. с твжест 500 кгр-. ксСТН"у)]0 •> ^
фабрикации за ^ Ц

<клиграча вар негасена $
а) 2 тона джрва '
Наддаването ще почне от оценките и заинтер 

могат да се явят в гореопредеяаното места • ^ \
ден и час да наддават.

г Варна. 21 Ноември* 1922 год.
.•88-1-1 ц Сждебен Пристаа : м- ^

Барна V.всичк-ч велики
сили сж рг,вни помежду си

По вжпроез зз ^осекз^еза Мусоямв 
на журналистите, че тоя вхпрос е изахи 
тетноста на конферег-щ«ятс.. тжй чгто разоешевмето 
му зависи само от Италия По 
ствата Мусолини заявил

заявил
«омлет 2 » 50Х

ажлрсса з.. малиин-
че с»ео-1киете са напжл- 

но съгласни да поддхржат правата на чалинствата 
в всички народности

С посланика ма сжесине-ите ахати Мусолини е 
побия глечатлението че Америка 
благосклонно

••-в Варненски Сждебен Пркста8
ОБЯВЛЕНИЕ № 6976.

глеаг иаг.хлнс 
на вжпроотге. ззеетащи итало-амери50РЗЯ --------- ------------- На основание

опр«делен»*е от 27 Септемврий т.г. на Варненски.' 
обязязач з продждцеение на 31 ден от послвДноТ° ^ ' 
нс публикуваме настоящето в един от местните я ^ 
право наддаване 5* , в 24 часа. ще продавам «а 1 *>; 
тжрг следния недвижим имот. останал от покойна 
рита Савова от -гр. Варна а именно ^ $■

Една каша в гр. Варна. IV уч- 26 линия под ^ 
ноетажна» от две стаи и салонче. от прост смеС^пСсгр3' 
покрита с местни керемиди, на 32 кв.*м.; отделна ^ 
мутфан. тоже от прост материал, покрита с и«с чК0 
м на 12 ка. н. и яаорно наето 102 ка. " ьа**
«. метра, при ежееди : Павли Гоергиев. ,
. >аиайот Карамфилов и улица, оценена »а 6»Л»

Желакмците да купят имота, могат всеки а
и час да се яаят в канцеларията ми даяр^ 

жата по продажбата и да наддават.
,, Ф* Вврна, 15 ноемврмй 1922 год у\*л***
1186—2—% П Сждебен Пристав Д

канските отношения
София, 23 Ноември 1922 год-

ЦАРИГРАД 22 Н< Суятам Ме- 
а стария 

ма султанското

2570 -12560 - 
13220] 136 50 
618 - 610- 
992 - 987- 
650 -( 630- 

7150^ 7130 
88 75, 87 50

Швейцария 
Ню-Йоркъ 
Лондонъ . . 
Парижъ 
Италия . . . 
Цариградъ 
Ромжния . . 
Германия . .
Прага . . .
Виена . .
Будл-Пеща 
Холандия . .
Югославия. . 
Белгия . . .

джмд ще п ГР« Петжа
Сарай а Цармград 
достойнство.

РИМ 22 ноем. Слеа откриване на конференция
та. вчера сутринта се ежето» -течарно аасеаание в 
което Барер от Франция. Гарони от И галия и япон 
ския прел ставите." изказа назежаата 
работата в конференцията и 
стигаме на траен пир.

СОФИЯ 23 пое*. 8

2 225
432-433 за тепета на 

желаха бжрзото по-
011

ЕГ: с«ц • • яре-



г I3 г-
я». Варна, 28 Ноември «22 гоя- ЦЕНА 1 ЛЕВ Брой 1025.

▼
I В2ЯРН6МСК7Я(п©щд
Ини» ['«№•* И9. ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК Ри«»>

6Кино Ладо - салон Ранксв
МПЧВв ГрЯНДНОЗиМ» ЖКЦЧ1

/1гди Хамилтон
Рззоешен за »е*тв”"“

Пвтжи, Сжвота 
м НЕДЕЛЯ $>

с кр леи вата
1ЛИДНА НИЗ,

се мерки ю «млмоТо от&плениш 
N43 &.'*><« 1131—>3

ймобкллрана СТАЯ тжрея за смм 
гзслодимъ

при тихо селюЛ:тао.

Споразумение редакцията за Л-§-
НКЛНРЛТ ГР членовете на Варненския клон от ' 
ш||1\Н1шН1 1<ь Бжлгарския Нароаен Морски Сго 1 
Кр ла се явят на извжиредио общо ежбраиие
■ Неделя 26 Ноемврий н. г. 10 маса прели обел 1 
В Военкя Клуб. Присжтствието на всички е задел 1 
жително 1195 1-2 От Управителния Комитет

1Й2- УЦ’ льонамент 
иб

»а една година 300 лава, 
насиня 150 лаел. м > месеца 80 леаа.

оьяапения по ЬО ла иавар :т* , е. 
приставки по I дел ма дума.

Печатница—«Светлина* Вари 2

ПОЛОЖЕНИЕТО Варна без зеленчук
*ри ипптдаа.

3* да бжа* иамк.
ЯКТм яжнр. ■.* з4: <н>ок.>жци* 
вото ма зелемчука. ч.-е ща из- 
<к,чим тук дам ите, яои<и кн 
дава вм^ет|.^»д ио*>1мс«я. ежета- 
•сна по нареждане от > м аого 
на -зем;<еделчето «и\ «аяол ис 
«в»-*»о от аарченсмиТе гради- 
нар»*

! а и* де чаени бе матсмаареив
да опредени брутото ч ям та 
печалба. *->ито се получават 
средно от «дим декар *елем 
чу- во ; равина а о*ол цхтта 
на Барче.

! • обходи 8 I радихи та та
зи цея около барна и близкм-

(Телефонни и телеграфни съобщения).
ПОЗАНА 23 ноемв. ГВчера в речта ги 

пред конференцията зжрху б/клгарсиия мз- 
паз на Бяпо-море мин Стамболийски разви 
тезата си като заяви, че този излаз може 
да бжде действителен през западне Тра
кия само. ако тя бжде бжлгарска. автоно
мна или неутрализирана.

Речта на бжлг. мииистр неправи отряд
но впечатление с с«ояга венота. искреност 
и сбитост. Лорд Кжрцои а качеството си иа 
председател, предложи да се даде думата 
иа делегатите, които биха желали Да на
правят вжзражеиия. Никой не поиска ду
мата.

ен поне от

Виимаиикзо РУССКИХЪ бЪжеицевъ ! 
ЗО-го Ноября с. г.

16-ий рейсомъ отойдетъ въ!

I
I

О Д Е С С У
/\настас!я“П

К к ♦♦
КПринимаются. 1) грузь<. 2) гГассажирь). 3) де- 
| нежния пвреводи 4) посилки и др. поруч. 
■ ) (древни и лрюмъ поручеиш тояько при контор^

I И. Н. Констаитииидисъ ул Преславска
I ежедневно отъ 9—12 и 
I г ОГЬ 2—6 чзс.

те села и ето що намери
1 Че вж• всмччи градини ся 

работи по най примитивен и* 
чии. лешени от тор ч водя •« 
поливан*.

2 Че

При приема иа м-р Стамболийски Лорд 
Кжрцои заяви май-иапрад, че е щастлив, 
като вижда че бжлг. мин. председател из
лага а Лозана това, което е било решеио 
от сжюзииците по инициативата иа Лорд 
Кжрцои в Париж.

Иамет паша заяви че е доволен, гдето 
е слушал м-р Стамболийски, ио прибави че 
ие знае, какво тоя вжпрос е бил предва
рително уреден в Париж от сжюзииците.

ЛОЗАНА, 23 ноември. Бжлгарският м-р 
преде, г-н Стамболийски вчера по покана 
иа лорд Кжрцои взе думата в конферен
цията и изложи бжлгарското гледище по 
вжпроса за излаза иа Бяло море- Тоя вж
прос ще се разисква от специална комисия 
която ддес се е обжрилла кжм нашата де
легация да й достави всички документи за. 
бжлгарските искания. С.ъюзиите велики си
ли обещаха вече иа Стамболийски да уся- 
гурят за Бжлгария един свободен излаз иа 
Егейско море под международен контрол.

Лозана 23 иоем. Представители ге иа 
4-тях балкански джржави- под председа
телството иа Ниичич рг<зи'Кваха относи
телно установяването иа един общ фронт 
в Конференцията.

СОФИЯ 24 иоемв. Наскоро заместник 
мии.-предател м-р Райко Даскалов ще на
прави изложение пред иародиите предста
вители по вжтрешиото и вжицжо положе

ла страиата.

ЛОЗАНА, 23 ноември. Вжа вчерашното 
заседание иа конференцията. Комисията по | 
териториалните ажпроси подпомогнати от 
воените експерти пристжпи още от су'рии- 
та кжм изучваие границата иа Тракия. Всич
ки очакват с напрегнато внимание разре
шението иа тоя вжпрос.

.Канторенъ Двор'

Отъ Агенти.1194-1-2 рднв СЯ >•- 
1»*п?ии всички ям дом зелен
чуци
341 яв инв чешит мовч от на 
трапези»е. чрез моито едижл 
вено се продава зеленчука-

3 Че вси 1-и раб» тяицн. «оч- 
то са «.жщеяремеини и еждруж- 
иици. работейки иа драно вя 
през периода ст Ге,м йовдем до 
Дингровден се ибричат иа те 
ж*к и изнуритедеи труд в про 
джлжемие иа 16 и до ..Ю часа 
« денонощие.

4 Че с цел да изкарат по- 
кече печал б-з тц.» рео»йи.,н 
разходват т«»; де малко за «ра
ма от 13 до 15

доходни и мед охрани..

Едни голей собствен СКЛАД
Гя ул. Деен* № 25 (до гаратв), удобен за всемакви 
.стоки: тютюн, зжрнени храни, сол и пр. удобреи от

митницата за оитрепозмт ДАВА СЕ ПОД НАЕМ
на много износна цена.

Споразумение при сапунената фабрика на БР. П. 
ФОРТУНА или в собствения колочиялен магазин на 
сжщато. фирма, ул. Габровска Г4в 16. в пия 

Телефон 334-
цата -

1191—2 2 •

Предпшкмочи-Двмастронтели! ле. диеяно. ка
лна* почти само с хлябто се хр

5 Че единия дран (пай) в 
ниаря ОТ (ранените ще *жз- 

е«Д на повече <т лева. * 
нет и само 20 ,Ю лв. поето 
ще реч^чеспепиалм» * а работ
ник за 6 месеци ше .получи ма» • 
симуи 7,000 лева. а стопани».* 
или наемателя на |радииат'а. 
който двва капитала и иивеи 
Таря жив и мжргеД ше полу
чи максимум 20 хиляди леел.

7. Че йто от пипер и дома
тите може ла се п= лучи от 
^ХЮ г.о 350*1 як брут > печал
ба ма декар, а от всички дру
КИ Др
малк<
кой случа, не може да бжде 
по вече от 150*3 пя. на декар, 
а обикневенно се движи меж
ду 830 1200 пг ил.

7 Че поради климатически

СТ. МИЛЕНКОВ, МИНЧЕВ & С-ие 
разполага с големо количество цикли.
Споразумение сжшите 

зад флотския арсенал.
склад за джрва 

1197- 1-2

ДИСТ0Л
е единственното най-ефтино и най сигурно ле

карство против страшната болест МЕТИЛ 
по овцете, козите и едрия рогат добитак.

„ Лекуването трае само два дни и дава 100*. 
положителни и блескави резултати Лекар 
ствотс> е в капсули и много лесно се лава 

Ч&бит»каХ^ри лекуването нема никога
1076 8-16

; ! и .елеичуии лиюн^по’ 
. Чистата ТТечалоа я ни

ма

смдртни случаи -
ОТОВЖДЦИ I 

с малко пари ще Спасите добитака си.
Сега е най-добрия сезон за лекуването!

Побжрзвйте и си набавете ДИСТОЛ! 
Депозитор: Дрогерия Д. ПАПО, Варна.

СКI

и почвени условия тукашните 
градини изкарват пжрвия зар 
заяат десетима дни

и
го кжсио. 

поради, което ие меч ат да из
ползуват високите цени.

СОФИЯ, 24 ноемв. Камарата днес засе
дава. Бяха приети на второ четене законо
проекта за разбойниците и тия за военните 
емдилища. На пжрво четене законопроек- 
тжт за отстжпване на дружеството за бор
ба с болестта Рак и за медицински изелзд- 
аания концесия дмржавнаха минерална ба- 
ив .Момина баня- в Хисаря.

В началото на заседанието постжпи ли- 
таие от блоковата парламентарна група за 
извжршваие насилия около референдума.

8. Че най справедлив »«^бла- 
я до-вжрху ооахн

ма л- -ар. а
I ане с данжк 
хол ше бжде 
яжрху степента, участието е 
еждружието-

Всичко > оистатира*-© от тази 
официална комисия е те ;рде 
важно и трябаие го да се взе 
ме пзт внимание при облага-

И ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕН ПРИСТАВ.

явление М) БОбО. На основание изпжпнителний 
17276 издаден от Варненски Окржжен Сжд на 2-й 

оемврии т. год. в полза на Франко-Бжпгарскага Банка вжв 
врна. против 1-то Бжлгарско Акц. Д-во .Работник', за 60СШ
*аа обявявам, че на 1-й Деке-врий 1922 л- в 9 часа пр об. 

'**"■ ВаРна У4- ул. Храбжр и Срахил на жгжла ще прода 
вам. следните имоти на длжжника 1-то Бжлг. Акц. Д-во .Ра 
ботник' вжа Варна, а именно:

. Разни Д^ски играчки: барабани. Мотички. Тжрмжии. 
К ?анички- Кепчета. Собички, Ванички. Душове, Ве-

ГраДИНСк“ "еб“. Салонна мабал. Колички 
Файтончета. Лококотиан. Ж. П. Вагони. Броненосци. Пара 
ходк. Лодки, Боразани и др. на общд суМа 65.663 

Наддаването

чето
Гря<Я» страведливо да 6ж* 

дат обл тжеии градинарите, как- 
то ф п >»1мера в Русе

Там е взето за норма чист 
доход за песар според гради
ната от 1000 до 20СЮ лева. за 
да може да се предотврати е- 
яентулната зеленчуклае~криза- 

Високите данжцн са изпла
тили всички градинари. Това 
ще ги накара да ги^ле^еят с • 
други земгед расте),ия.

Л03ЯИЯ. 23 ноември. Вчера вечер н р Стам- 
болийски води продължителен разгочор_ с Нинчич 
Пука и Венизелос Разискване сж разните

Венизелос се...пока-зва—«Йото "прймйри-
:нлева.

щс почн« от оценките и заинтересуваните 
иогат да се >а,т в гореопределеното често е определени, 
*ен и час да наддават.

вжпроси.
телен.

СОФИЯ. 24 ноември Резултата от референду а. 
Според сведенията в министерството на вжтрешните1189с«4 ВврНа' 20 Новм,Рмй 1922 год. ■ то

II Сжбаден Пристав : Д. х. Иванов- /



т
ш

в^Г,Г^иинп"^ч’«слепни*рюбвгти ризулшти до---------------------------
._.'тацрапи' овяно 9В852Т2 <г вит бжпвгини'ЯНЕ 
ТВП.а: черни* 23ЕвВ11 пажунт ж меяейсгвигеяни
ятак.

I, иойга ум
НОВИ*Е отттам, е,

ЗДХГ6жа"
т

тчт
• г.обтоте е о6«мнР",(^^'щпот Царилия.п.м.

Спорел последните све- 
з Полша з» Сейнв1 е:

_Т7КРГ ш отдавам* под 
окр. наям в .Са. Конете^ 
ще се произведе на 26 
Вари. Фии. Окр. Управ

ВАРШАВА* 23 ноември, 
аьни* резултата от изборите 
блок на десните партии 163. иентра 6. земледелци 
(Житос) 70, земледелои от бившата руска Полша 
49. държавен съюз за украйнините 1 земледелци 

-■и 2и Национална работническа партия 18 
социалистическа партия 41 радикали 4, ко-

ажг
тЗго ,|. М1

вореда. т |
КтмГкХ*»' «Че левичари 

полска
мунисти 2. националисти 65. еврейски блок 18.

София. 24 Ноември 1922

2550 - -йГа»|
Ню-Йоркъ
Лондоиъ
Парижт»
Италия
Цариградъ
Роижния
Гериания .
Прага . .
Виена
Буде-Пеша
Холандия .
Югославия.
Белгия . .

136
ЦАРИГРАД. 23 ноември*. Кемапистмтв 

да учредят в Цариград един анвдол-
______  ежд или иаито го наричат емд
и» независимостта, който много наподоби.

615 1“- .970 Ох . 
635

т

71Й
87 И |21! , 

433 —1432 -4
019, * -

„
и* саЛР>

ПЯРИЖ 23 ноем. Утре в Кей д яорсей ше се 
ежберат г. Поанкаре. Де Ластери, Тйонис и Гаспар 
за ле обмислят вжпроса за Брюкселската конферен
ция след което белгийските министри ше посетят 
ЛЬндон и Рим и там ше разговарят по белгийския 
ввлрос

1тт Ш мое». Интервюирам от препетпвигелите 
на; шепотите № Лозана Мусолини препи • дв звнине 
зю ИТдт». а звяаил. че гтшшжрже, какво турчите 

шю испи-лв приложат преговорите ТЪй смя
та) за логична бална нека солидарност: срешу турски
те трета шии зж минаване отсам МВрмиа. ТЪЙ по- 
твараявж че н. Доюмври ше & де н«й-нвжни« и от 
голямо знамение ойп политическо гледище

ТЪй< завей че- ма, големи вмпрога предстоят ал 
бмоагг рюиеииг гришо-турши* мирт с размине на

Разрешение > 196 о» 28 
Юни 1919 •

на името на Слави Ликов 
Варна, за износ на 2000С 
вино и 2000 кгр. ракия мД» 
брич и Балччк е изгубено . 
да се счита невалидно 1057-2-3

Резултатите от

ПЯРИЖ, 20 ноември. В. „Тан" пише: според 
една телеграма от Читв далечно източнатата съвет- 
сне република е унищожена и провжзгласена за не- 
смдествуюша вече от народното ежбрание. което е 
решило целете територия на републиката да се при
съедини кжм оная, която е под власта на москов
ското сжветско правителство

гв острови- п втория 3» репара
циите. който тв ое обсъжда а Париж между сж-

РЕФЕРЕШШ
ХРОНИКА Продава к

юниците преди отиването ни в Брюксел. ГТо послеа*
решение преви из- 

тичането среиа. на мораториуиа и- за това между У 
ж Ш Яежичери той ше се срешнс а Париж с ГГбан- 
I тре т аиглийсин представители: От проучването на 
материалите: праасгаввни отт италяиенвтв аелегаиня 
№ ноииотята за гаранините. става яоио. че Германия

1 Л08ДЖ4ЖЯ
ПУШКА к

глийска. 16кали6.. пя троила
Слободия борса.

Берлин 2.С6 —208. Цариград 
71 т—7130 Роижиия 85-50- 85 60 
Виена 0 191 Буда-Пеша 5‘75 
— 5*80. Париж 972 
дои 615—616. Италия 640 642 

'Но-Йоря 137— 137-50, Шяей- 
12540 -2535. Белграв 210-208.

ОТКРИТО ПИСМО До почи
таемото Зарием гражданство.

Напоследък в града се бе раз
несъл сяух. че арменското све- 
щеиство си е служило с разни 
агитационни средства през вре- 

: мег на последния избор на 19 
I тото за или против известни 
политически партии.

Яз като архиерийскм иаме- 
•стимк на арменците в Царст
вото н като протойерей в гра
да заявявам. и от страна на 
моите в братя свещемници. че 

оса арменското светенетво 
не се е занимавало с попити-

месец е възлизало |на
3.948.983.096-75 лева.

и машина за пълнене. Ед*
купе б месечно зайчар. 1 

Споразумение грн КбстГ 
обущар. Сее Сея*

1173-41

шяе МСШ: аю гтшятц ОДРИН ОКУПИРАН.
Турските тържества. „

Свиленград 21 ноем. Вчера оаРна- 
турскатв жандармерия влезе Печатница .Светлина* 3** 
тържествено в Одрин посрещ
ната с овации от населението.

Големи французки

М<Запитан пор Емяпряигв за репарациите и между* 
езаязмишмите договори Мутлмнм заявил, че Итилия -975. Лон-

ашв. че е доволен ат съвещанието, 
моегос ес имал сс (ТЬвтерв и- Лора Кърцон препи за- 
иргвт—жго ' сан т н ше дошжпвя сено на мннн-
ОЯВИ—ИВ отвия*!

части ох* 
раняват моста на Марица, кой
то свързва стария Одрин с но
вия. гдето е настанено избяга
лото гръцко и ариенсЛ) насе
ление и гдето се намират още 
малки гръцки артилерийски и 
пехотни части.

ПАРАХОДНОТО
Дило редовни

ат д-во е уре- 
пвреходни рей-

си между Варна и Бургаз и с 
другите малки 
портове. От Варна

04ГЧЯВ

черноморски 
1 заминават

ВНИМАНИЕ!ЕШРЛИН 233ноян: Спореа еоно парижко ежоб-
нъпроси. това с просто 

кяеаата и грех ог страна на 
хора. които може би имат свои 

ежби, на които обрж

Продава се стопанство Галата. Варнвн*щение релпратмоннвта. комисия- ш»лв па ;шча кв но - в с.
ско. ежетояше

къща с 6 стаи. два хамбара. «ДнИ ав* 
за около 30 едри добитъци, соя. плевник - всички «г 
мемнотухлени постройки покрити с местни ке?*"*31'* 
отделна стая 5а слуги дворио место от 2 декара - 
него кладенец със сладка вода и 400 декара ииви

ду Карантината и същото село. 1улпйи 
Споразум при БРАТЯ ХАРАЛАМБИ и ЯНИ ГЕНОВ*1 
!1а /л- -Охридска* 16

от:кабинет ля потвъоди нотата: не кабинета Виргг 
Н1 топяв: ше започне своите аезжквания азц>ху гер* Едиа масивна

щам вниманието с бащинска
молба да не разнасят подобни 
неверни слухове, тъй като в 

България има закони
ЗУДШТЖЩЬ Жнемеери! Чекослояяшмс унтар

ените емоиомически преговори: аояеаохе по сключ
въз основа на каито г-н Про
курора м^же да I и държи под 
еждебие' отговорност.

I С горещи молитви протойерей 
Херсаркис Харибян. 

Варна. 24 XI. 1922 г.

депото не: еани гжрговскн договор с неограничен 
Срок-, т о ооне пре&веритшто преаупреж пение от II 
меешж! То» договор урежда ажпроси от общата 
политика, и- тжрговия и< ажпроси които сс намират 
т заексимосаг: ат тжрговмятв ж индустрията упраж 
нявет’ отт честите дружества. Слшия договор пред 
акиша известни • облеечемияч зя! сяюбшсвигга нкмо- 
чигеяио И: Траизита. Вянпросжт за навигацията се 
уремавя) сашия- пари Преговорите продължават.

Пги.п« Варн^до хотел

п Вариеисни СждеЯеи Приет»»;

НОВО ~6ршшт е 
;Г.М.гМ.р„„о.о,С,,. "Рот«

1.':^’^;: 1922 г •9 *«•
««• -С,ОЧН„. гн.рги,- Ш. пп,яГ.Г«.в Г*"" УЛН1и"' Ма“'Д°к“ т; ^ С г ^ -у ..авам бедните имоти на длъжника Коста ^

а и*в"но : И 1 л. намакен с 4 подложки—33 джвма 13 
лева. 2) 6 чувала трици по 4 ле. кгр. 6001лв.: 3) 1 
за^продукги 200 ле.. 4) 2 маси 300 ле.; 5) 1 везни ч 

лв • I : аламца 500 лв.; 7) 2 сандъка с по 2 °/ .
трици ла-; ®) I джамекян на прозореиа >- 0 ^

иа 300 ле 9) 40 кгр. боб 150 лева; 10) 1 чувал И
50 «гр. 150 И ) 1 варел м гм 200 лаа«. 12) >
” °Ц" 50 л«м: 13) 26 <шги сапун Сжнаан- 50 ««•
ИЮ калжпа сапун Марсилски 200 п».; 15) 12 празна ->
‘Ш "• • ,6) 90 кутии сапун Суап 400 лева, 1Л 1 я>*! :ЗС 
тенекия за наело 100 лева; 18) 1 цувеиен ежд « ма У*и< 
лева. 19, 4 празни танакии газени 50 ла: 20) 1 газова • ^ 
НЮ лева; 21) 15 килгр. ориз 300 лева; 22) 10 кгр. :“’_6г ,1 

5 литра “*!>»'«' наело 200 лева; 241 1 -у"6-,, 
наса 30 лааа; 25) ,15 праздии тенекии 75 лева; 26) ' «Г 
за нисир 25 ла.: 27) 1 чувал с брашно 20 кгр- 10°

Наддаването ще почне от оценките и заммтер^1„вле ** 
могат да се явят в гореопределеното место, в опр*»

■ НЪнАнг
В ПЕНСИОННОТО отделе

хие напоследък сж постъпили 
маса заявления за ревизии ><а 
пенсии.

Числото възлиза на крупна 
сума.

ТО> в »•р НИ
мое* 

рряггт *1 ониятш; "Ш ШУМЕНСКОТО ловджийско 
д-во е заминало във с. Вжр 
Ьица дето с тамошното устро- 

! йаа лов на сърни и елени.

В понеделник по случай пра
зника на победите учащите се 

Мфяу. общия доход по* «***« д* имат занятия.

|
А
I

•те

мм»

съ. От тех змяш де захрият 
сжшест.ушши.а около 2 >им- * I«аизи.га на т.ргоаскита

1тиш------------- -------Б:

и са ня-
ТЬяяв

дяяп^яв угряааг» нъижяс* не
зямииук м пра»

Р*- НА скоро ще почне в * реда

**Т ден и час да наддават, 
ила г-,®аРна> 23 Ноемарнй 1922* 190— 1-1

Нввяпгг м без БАНКНОТНОТО обрашение 
за града, на Б. Н Банка лрезъ миналия

>о*г.

II Сждабан Пристав : Д- *л



Iг~28 Н, 1»ри 1822'год. ЦЕНА 1 ЛЕВ Брой 1028.
• 5ГГГВ2ЯРН6НСК7Я I в кпяртяла Сее С-гчез 
1 ХАН сис слечмите 

постройки: 1 дюкян, 5 стаи, 3 дама 
чифта добигдк и ограда за дребен доби тек.

ПРОДДДД СЕ©ща
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

50

КЙОШК
ог 3 лай. антре, кухня и изба Градина' 
овощна от 3350 кв метра собствемна на 

П. Г ТЕРЗ^В.
Справка до стопанина на^имота

I
1*Ц«« Рмти «еаефаи * 223.

ааОНаМСНГ & една подмил 300 лем; 
18 6 месия : 50 Л884; м несеиа 80 лем.

1204-1-2оьяаления
V ч приета

по IV) па квадратен с. и 
8КИ ПО I МЕ на цумд.

Печатница „Светлина" Варна.
ш1

членовете на Варненския клон от 
Бжлгарския Народен Морски Сто

Ьр па се явят на изажиредио общо ежбраиие
\ Неделя 26 Ноемврий н. г. 10 часа преди обеа 
* Военкя Клуб. Присжтствието на всички е задал 
1Ително. 1195 2-2 От Управителния Комитет.

:днвлт се ПОЛОЖЕНИЕТО5 ХРОНИКА
(Телефонни и телеграфни съобщения).

ЛОЗАНА 24 ное, В Сряда сл. обед г оа Стан 
чева прочете на френски език декларацията, най 
вена от бжледрекия м-р Стамболийски, която 
елентична с тая на Венизелос. Нин^ич и Дука 

Целия конгрес останаха очуден.

УГРЕ. 27-йго. 
на ПОБЕДИТЕ 
доброволческо 
ца* ле отпразнува ллртежнна 
си п -ашик. По тоа случаи ше 
се отс 
беи а

ПРАЗНИЛИ
-т^арнемслого 
-Гь; „Слнвнн-

р.з
вннааиийа РУССКИХЪ б1ж«иц*аъ! 

30-го Ноявря с. г. , г 
18-мй ройсоагь отойдетт, аь!

О Л Е С СУ
* лужи чаках ида и моие- 

Съборната черква- По-* 
капва се гражданство го да по
чете с прие жт стене» о си свет 
лета памет на палналите в м-

СОФИЯ, 26 иоемв. Младежкото маке- 
» онево дружество .Вардар' отправило до | ог,^,„10
лоаанската конференция изложението ма- дау . и « ,сл-д..и 
кедоиския кжлрос. по което се йена да бж- 1 г, о.гиЬ$ипсп.т 
де произведен плеблесцит под коитролата м нит
иа обществото на народите, като се изклю
чи всякаква намеса на балканските джржа- 
аи и се установи (по тоя начин волята иа 
македонците.

РУСЕ. 25

п миАнастас!я“П1 X И
рмнимаютея: 1) грунм. 2) пассажиоа. 3) де- 
нвжнмя пвовводи 4) поемани и до поруч.

Справки и пр1ет. поручен»й только при ноиторЪ
И. И. Коистаитмммдисъ ул Преславска

.Кантореит» Двор“.
Огь Агенти. у

ив „обездо 
немите грвжявми' свиква днес 
публично ежбрвияв в солене но 
тевтр К Райков.

М*е«14 ОТ 1ЧН и МКМ«0|. й
ОТОТут. Поради непредвмяеио за 
«жемвввне подюювителнкге ре 
боти. запис оаме иа у ренетите 
ще Проджлжи до 13 Декември 
Поканват се записаните и кан
дидатите да четжт редовно а. 
.Барнем Поща“, гдето ще се 
дават сведения по уредбата, до 
започвана редовните занятия

ПО СЛУЧАИ, праздника на 
победите. тукеЩн^то офицер 
ско д-во устройте довечера ежа 
Военния клуб вечеринка с най- 
разнообразна програма

,

»смври. В-к Вииюрулпише 
шемието остана доволно от постигнатото разбиране 
на балканските джржави

Отношенията между Ромжмия и Италия се вло-

■сжгла-
ежеднеено отъ 9—12 и

огь 2—6 чзс- 1194- 2-2

шиха
Вариаисмо Оиржжмо Трудово Бюро. Италия ще иодкрел « Бжлгария. Пя бисцита в за

падна Тракия ше бжае отхвжрлен, а крепостите в 
Одрин разрушени

БУКУРЕШ. 25 ноември. Сжобщават от Лозана, 
че болшевиците ще отдаджт пжлнета си подкрепи 
на 1 уроня. В понеделник Чичерин пристигнел в 
^ 1озана

Обявление № 7244.
. Обявзва се не интересуюшите се че на 1 й Де- 
кемврий и. г. 9 часа пр. пладне в таржнате зала на 
Варненското и Шуменското окржжни финансови ул 
рааления ше се произведе т* рг с явна конкуренция 
з» продажбата на рйблр 600 агнешки кожи с пдр 
аоначална цена 50 лв чифта Залог за правоучас 
тие 10 •*. в банково удостоверение.

Конкурентите са алЖжни да се ежобразят с за
кона за бюджета, отчетноста и предприятията Кожите 
могат да се видят всеки лриедтетвен пен в склада 
на бюрото, в казармата на 8 Приморска Дружини 
гр- Варна 19 0»стом. 1922 г.

СДРУЖЕНИЕЮ не Ьернам- 
ските нагнетели д во . Наема
тел*, Устройва

РИМ, 24 моемв. Сжобщават от Поаама: 
Вчера през време ми второто заседание иа 
територмилиата комисия Измет паша е из- 
тжииал туреното гледище и заявил, че ще 
и<ма границите от 1913 година.
- Измет паша се изказал за остжлаамето

дмгс 26 тото а 
а ГОЛЯМО ПУ-‘и пасе сутрин»

БДИЧНО СЖБРАНИЕ а сало
на зала .Сжгд мнение

•ват се всички нарием- 
матсли ма л. ■ ища и по* 

•тешения да при< *» тват ив то- 
ще се взе-

1207 !-!

с И
иа Бжлгария иа един екомомически излаз 
иа Деда-Агач. Конференцията прие предло- •* * брани- 
жението и назначи ед а подкомисия, коя* м« ретолюиив

1 За прояж.имение закона 
илищмата нужда те *м- 
и д*.мяни сттед 1922 «

2- За намаление на 1е1вш- 
ми»е маеми

3. Жилищните «утаим дл са 
иа{иачават от средата иа сдру
жените наематели.

!
От Домакинството.

ЬШ1Ш (Гейдшш) училищно Настоятелство. то да установи една неутрална тона по два
та брата на Марица. Подкомисията ще се ’*,д* 
председателстаува от френския Генерал 
вамгаид, а членове ще бждат Италианския 
полковник Витарфе и господин Потар.

Днес конференцията наслуша фжлгар- 
сяия делегат Нойков.

ОБЯВА № 17.
На 6 аекемарий 1922 г. 9 ч. пр. пладне 

в канцеларията на Белеаската община 
ше^се произведе публичен тжрг с явно 
напаване за отдаване на наематели за 3 

I години нивите на Белезското училищно 
настоятелство, намиращи се в местностите 
„Надппинията". „Боаза“. .Мандрите“. .Ка- 
ра-борун“ и .Мжнастиря“. Наддава его ше 
става за всяка нива по отделно. П емните
условия са на разположение в обши.н.

1206 1-1

ИА Барнем.ката *>иь>а бор
са 'цените Мв брашната «.*

№ 00 950 ле. !С0 
I 900 950 ле 1 

— 900 ле 100 
720 100 хтр

ОСНОБАНО е при аея.-че- 
• ката гимиаакя чжзджржате.лио 
д-*о .Прст

вотс- лен* *-о бжхдж.) мате.л- 
но й-м * града »»и.

СОФИЯ 26 иоем. Тукашните правитеп* 
ствеиии кржговс не се сжмияват в реалния 
резултат от бжлгарския отговор в казан
ската комферемцма и за едии чувствителен | 
успех иа бжлгарските делегати. Всеки мо* 

ежобщеиието. че термгори* 
алиата комисия при конференцията е ре- 
шила да сс даде териториален излаз иа 
Бяло-море. още повече., че за този излаз 
ие са балканските джржави. Обаче голямо 
е сжмиеиието, че иа Ьжлгария ще се даде

че

*» 0 
♦ ! ЯЮ 

» м .4» 4 710
• р

меит се о

в.!и* 1 на е

ДНЕС и(с с- жетои (Нгчам 
вита Т|-.мо|*а на
слубоае . 1 и чв “управление.

с. Белево
22 Ноемврий 1922 г..

.аа ме нлу п
П___________ П Плн.а. териториален излаз, защото смята се,

' п Кнтипов против таижв нула, бнха зе и*пречм:.и сж- -
Секретар. П Китипов с^ните джржа.и. Предполага се че и.л.ва »

Обявление М 6874. Не осномнкс юпхг мтелмий на 5жпгария ш.е мин? през една неутрална 
лист М 4029 издаде»! от II Ворие«6«и МирсВи ежа !в27Сеп 10иа покрай Царица под гаранцията иа об-
темарий 1922 год- в полза иа Бр. Мия еви А Сие от Варна | щвството на народите или в краен случай взт* . -.а мюфтии».:.-«010
сращу Иааи Маринов от. Варна »а нск от 3000 лева. лихви ; П # една автономна западна Тракия, ако * -и/и« ‘ и ’
ирюноска 0б»„и. че к. 4 д,«г.Р.. т, о. 9"Н" ПО тов, са постигне спора,,«екне между 0( Ш,-и 
обед на пазар* ще произведе пуоличмвта продан на следу | - „ ржави. нази* И1ЛИ,а ,а ПР*» т

° _ М А_ ^ ’ ... остачвлит*- я Ьжлгариш пжрви
Вярва се в София, чв заедно с постжп- вмп

за призиаиаие правата иа Бжлгария
един гарантиран я действителен н»ла» 8ЧЕ-Л с. ,.с>о. «ажно 

Бяло-море. нашето правителство щ. ',.Г
предложи признаването на нуждата на иютж> с иор....

гиои.

• в фугбуп
и -.а* . Както

жрачи на I е
*а иа .1и'4в'

1 и ^рц;ема и рмнаи«

кндмя длжмкови движим имот
1) Две големи огледала ствиии размер 

оценено за 3000 лава.
1*5 нв 60 с. м .

кит е
Наддаването ще помие от оиен-<ата на горе ч заимте- 

рвеуваните ногвт да се яввт а гореопрелелеиото место, в •
анр*ааяв. дай и час да наддават. *т»-н ле*г. Варна. 24 Ноемврий 1922 гсд. _____________

II И. д. I Сждебен Пристае Л- * Иванов , Бжлгария да има редовна армия за лод-1202- 1-1

ЯК-1 с прелестната ПИ РЯ УАЙТ.
1 4 Понеделник и вторник

4 последна сернк. 1201 1 1ЩШ.УШ.Неделя 26-й т. м. за по
следен ржт 3 сери^

*



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ Бр. »ае.Стр. 2.

СОФИЯ 26 ноем. Гржцките вестници 
общааат че бившите валии иа Одрин и л* 
зенград са обесени. Ло'

СОФИЯ 25 ноем. 
то четене закона

ЙЙ? ЛУКреЦИЯ ВОРЖИЯ
Римски Пирити

ПРЕЗ първото полугодие на 
тая финансова година в Дър- 
жавното сжкровише от данжк 
вжрху борсовите операции са 
постжпили 12,660,853 83 лева. 
а от сждебни и канцеларски 
мита и такси 14304.103‘43 ле.-

Събранието днес прие 
за изтреолението на разбойни 

те и тоя за устройството на военно полевите ^ I 
дилиша. Прие се -на първо четене сключване 1 
жета 1916 год след това докладва прошетапЧ|’ I 
комисия. Заседанието' се вдигна за в сряда. ?НйТа | 

По въпроса за садене на бившите минист 1 
закона не е внесен в Камарата. Очаква се през 1 
душата /седмица земледелската парламентарна 
па да се занимае с тоя въпрос за да види дали" 
се изработи закон и какъв. Има течение да сед 
здаде държавен съд, в който коронните с*дий 
бъдат много по*малко от народните, 'и 
се съкрати процедурата.

РУСЕ 23 ноем. В. ,.Аврора“ от 23 ноември 4 а 
обшзва с една телеграма от Кюстенджа: ]

| дошли с румънския параход от Цариград твж^г I 
че грабежите почнали в понеделник сутринта* " I 

Християните изплашени бягат към Босфора, пе 
то е сжознишкото командуване, което молило гра
да да нг се предава на кемалистите. Въоръжени 
чети нападат параходите. Така е нападнат параход 
„Ню Йорк" и е обран заедно с пътниаите-^ През нощ
та четите се сжбрали в Стамбул за да* подготвг 
обш план на действие, против европейската чзо 
на Цариград: Уведомени на време сжюзнйте

отправили войски кжм Стамбул, гдето сЖ аз 
лени няколко топовни изстрели.

1201—1 1

РОЗОВОТО масло при изно
са за напред 'се освобождава 
и от общинския налог 60 ст. на 
грам.

ПРИЯТНО ни е да сжобшим 
че изаестния оперен певец г-н 
Христо Златев — лиричен те
нор. Имал голям успех в Гер 
мания, Австрия и Унгария. Ще 
даде своя прощален концерт 
тия дни в града ни.

ПОСТЖПИЛИ сж в Д-во Ми-
лосжрдие:

От г-жа Стефана х. Пейчева 
100 лв- и 3 кгр

Госп. Анка Да

държане сигАриоста на границата. Голяма 
е вжзможноста, не великите сили ще се 
съгласят иа исканията иа исканията иа бъл
гарското правителство и допуснат съби
рането на редовна армия, иато нейното число 
бъде предварително- определено. От Лоза- 

разпространяза сжобщеиие, за едно 
споразумение между балканските джржави 
между Югославия. Гжрция, Румаиия и Бжл- 

споразумеиие ще бжде иа- 
която

*

иа се

койтс* Щ8
гария, което
сочено против Турция и опасиоста, 
представлява вржщането турците иа бал- 
каните.. вино.

наилова по слу
чай 3 години от смжрта на по
койния си мжж. подари 5 кгр.

ляш и

ПАРИЖ 24 иоемв. Сжобщааат от Кал
кута: централния комитет на халифата удо- 
бри безрезервно акцията на ангорското пра
вителство относно вжпроса за суптанина 
по избора на Абдил Меджид. Комитета об
вини британското правителство в намере- 
името да всява несжгласие сред мюсюлман
ския свят с закрилата иа бившия Султан.

РИМ 24 ноем. Тая сутрин Мусолини се 
савжриа в Рим и заедно с всички министри 
се отправи в палата на барон Соииио, за 
да изкажат сжболезноваийето от името на 
правителството на роднините иа бившия 
м-р иа вжнш. работи Соииио, починал но
щес. Краля сжщо тая сутрин се отлрааи 
при покойния. Джиолити, Титоии, Де Ни
кола и др. видни джржаамици поднесоха 
своите сжболезиоваиия. Погребението ще 
бжде извжршено утре сутринта.

ЛОЗАНА, 24 ноем. В вчерашното засе
дание на конференцията Измет паша взе 
думата и отговори най-обстойно на разните 
предложения, направени от делегатите. 
След това взе думата Веиизелос, който на
прави някои вжзражеиия на Измет паша. 
После териториалната комисия учреди една 
подкомисия, която ще бжде натоварена да 
разучи предложението относно установя
ването на една демилитаризиране зона, по 
джлжииата иа границата в източна Тракия 
И да )разучи режима на железно-ижтните 
сжобщеиия и пристанището на Деде-Агач 
с цел да се усигури на Бжпгария излаз иа 
Егея. Комисията по териториалните вжпро- 
си ще се произнесе по тоя повод след като 
получи доклада от специалната подкомисия.

ЛОЗАНА, 24 ноември. Вчера Измет паша прел 
журналисти каза можду друго7о. че след завчераш- 
ния разговор с Лора Кърион и Багар се убедил, че 
съдбата на западна Тракия ше бъде разрешена 
окончателно.

месо, 2 кгр. ориз, сют 
100 лева.

Госп. Марийка Николова по
дари 50 лева.

Госп. Хриска Ганчева 100 л. 
и 1 бинник вино.

Г-н Дончо Мухлев 5 кгр. ме
со и 15 лева.

Г-н А. Илиев 15 кгр. сол.
Параходното Д-во 2 тона ка

нени вжглмща.
]Осма Дружина 200 зелки.
Г-жа Мария Панова 100 лева.
Неизвестни касепи 15 к. месо.

КОМ •

У. ПАРИЖ. 23 ноември. Според една телеграма
от Лозана на кореспондента на „Тан“ в англо-тур 
ските отношения се забелязва едно видймо 
орение.Разрешение попо-.** 198 от 28 

Юни 1919 г. 
на името на Слааи Димов — 
Варна, за износ на 20000 кгр. 
вино и 2000 кгр. ракия за До
брич и Балччк е изтубено и 
да се счита невалидно. 1057 3-3

• ПАРИЖ. 24 ноември. Редакционната комити» 
има вчера след обед официално събрание в каете 
занима с уреждане на някои въпроси относно до- 
ставката на багрилни материяли и по прилаган? 
спогодбата с Румъния както ии-яо доставката н» 
ларвен материял от страна на Германия.Благонадежен младеж

с 7-класно образование, търси 
подходяща работа. Споразуме
ние чрез редакцията за Н. И 
__________ 1205—1 1___________

ПОКАНА
за 1-ао общо годишио ежбрание на 
Тжрг. Индустр. Д-во „СИПА*4 - Вар**

Поканват се акционерите на Търговското Индустриално 
Д-во -Сила- да присътствуват иа 1-то общо годишно 
ние на 17 Декемврий 1922 год. 10 часа сутринта ■ помеи? 
нието на Дружеството.■гИШр!

при следния дневен ред :
1. Доклад на Управителния и Проверителния Сжвег ч
2. Одобрение баланса и сметката Загуби & Печело^-\ 

освобождение Управителни и Проверителния Съвети от ^ \ 
говорност за отчетната година.

3. Вземане решение за увеличение « дружествен* 
капитал ст 1,500.000 лв. на лв 2,000,000 чрез издаване но*
1000 акции по лв. 500 едната, разпределени пропорционално 
на старите акционери съобразно притежаваните акции

4. Разни.
Депозирането на акциите става , при касата на ДчТ'070 

до 16 Декемврий 5 часа сл. обед.
• в случай че събранието не се състои на 

време поради неявяване на нуждното число _
лага се за 24 Декемврий 1922 г. в същия час и пометен - ,р 
и ще се състои колкото и акционери да се явят.

Управителния Сж»*

I определете*. I
акционери §ЦАРИГРАД. 24 ноемв. Опровергава се слуха за 

заместването на Рефет паша. 1 •

ЛОЗАНА 24 ноем. В вчерашното засе
дание на конференцията Измет паша стана 
по едно време ^звъред ,о м ого мълча
лив. Иокаье ^ да гоаорн, той отказа. Тоаа 
мълча ие изненада сил о ко нференцията. 
Вярва се, че Турция очаква дипломатиче
ска подкрепа на сжьетската делегация, ко
ято тия д и ще бжде з пжл ия сн ежетаз.

Чичерин и ВоровскИ*. които се очакваха само 
за момента на разискването по проливите сега за 
почват да приготовляват своите възражения. Воров-/ 
ски, който пристигна; тук вчера, заяви пред печата' 
че взима открито страцата на Турция. Русия, заяви 
той, е необходима за Турция, която е изправена 
преп обединена Европа

=* !а§в!« = 1- 
1°.М
о?!

Варна 24 Ноемврий 1922 г.
■=* *

БАЛАНС
• към 30 Юний 1922 гсд.

'15ПЛ'»; I 
24°!’- I

ЙЯ*?1.

ббйй;
90®“?'

Касз
Учр титол. раз юски 
Материали 
Мобили 
Недаиж. имоти 
Консигн. сго.н 
Готови стоки 
Тебитори

11490651 Капитал . 
15000 -1 Капаро 
67552 10} Кредитори 
32429 - Достая. сур.матер. 

1912099 60 Консмгнатори 
774318— Загуби & Печалби 
648249 1ГИ 
109577 05 

3571215 54
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Загуби и Печалби
77230 «»5 От производство 

21248865 и др.
90399 60 

380116 30

Доклад
по !-то общо годишно Събрание на Акционери**

ш Рабо1нич. «азлатн 
Общи разноски 
Печалби^

38011*'I *х СОФИЯ 25 ноемз В висшите правител
ствени среди се заявява, че Бжлгария не 
ще влезе в никакжв сжюз, който да бжде 
насочен против някоя джржава, ио че тя 
■це подджржа с всички сили мира на бал- 
каните и приятнлството |с ежеедите вжрху 
базата зачитане иа взаимните

О-
сС
X

на Мжрговското Индустр. Д во .Сила“ ~^кИте. 
Съгласно Търг закон и устава проверихме сие у) 

Баланса и сметката Загуби и Печалби, приключени * 
Юний 1922 г. и намерихме всичко в ред и баланса пр 
извлечен от книгите. йпяхт °1

Молим, за това да се приемат, като се освооо^^ 
отговорност Управителния и Проверит. Съвети за от 
година.

интереси.

СОФИЯ, 25 ноември. Схобшават от Свиленград, 
че в западна Тракия се увеличавали сблъсквания- 
та между в*зстаническите чети и гръцките войски. 
В Скеча и Деде Агач е имало форменно 
межау двете страни. Македонските чети. се 
зирвали здраво.

о
чс сражение

органи-
V И»- Годжев 
' Н- Върбанов 

Н. Бойчев
Провер. Съвет1 1199-1-1

*
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о Окръжно Трудово Бюро.вярненекя Шу

Обявление № 11680. Сжобща.а
те че. 
те залип©ща се ма интересующи- 

на 2 й декември и. г. от 10—11 ч пр. пл. в тжржни- 
на Шуменското Разградското и Е-Джумайското фи

нансови управления ще се произведе търг стайна конкурен
ция за доставката на сжестни продукти, поменати в обявле
ния бр. 10617 публикувано в Джржавен вестник брой 173 от 
2 ноемврий н. голина.

гр. Шумен. 24 Ноемврий 1922 юд.
1203 1 -1 От Домакинството.

гмш»тиф.»ш ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК •«<*« низ.
с /1Б0НД/ЛЕНТ за една година 300 лява. ОБЯВЛЕНИЯ: по 150 лв квадратен с. м

за 6 месена 150 лева. за Ч месеца 00 лева. приставки по 1. лен на дума. -ч.

РЕКЛАМИТЕ дадени в Вариви. ПОЩА 
^ постигат целта си. »Л1

Печатница ,.Светлина“ Варна.
,

По инициатива и* групв граждани еже- 
тоя се ежбраиие, в което се реши и избра 
комитет, който да има грижата за възди
гане памятиик иа загиналите през воините 
1912-13 и 1916-18 войници и офицери от при
морския Варненския край. По тоя случай 
комитета излиза еже следния

Д~р }{. )\лд)<сУ1е^
ъобшава на клиентите си. че почнала редовно да 
реглежда болни в помит чоги в града.

въздигнем- ше ежбере ка
то в фокус лъчите на тех
ник светли образи, за да 
сгряват с»рацата на бждни- 
те поколения за още по- 
светли и по славни дела. 
КОМИТЕТ:

Председател:
Жеко Ив. Жеков 

Подпредседатели:
Архитект Дабков 

Зап. полков В. Тодоров 
Секретар :

Юрдан Ст. Юрданов 
Касиер:

Коста Б. Г. Генов 
Членове:

Христо Кр. Мирски.
Матей Р. Матеев.

1209-1-/

в квартала Сее Севмез 
1 ХАН еже следните 

постройки: 1 дюкян. 5 стаи, 3 дама за 50 
чифта добитжк и ограда за дребен добит»к.

ПРОДАДА СЕ Позив.
Български граждани от села и градове.КЙОШК Борбите, които народът 

ни води пели 5 години за 
свобода и обединение, ми
нават полека кжм областа 
на -историята, и само тази 
последнята е. която ше к.а- 
же най-верно де е тайната 
на нашия неуспех

За. нас ежвременниците 
и сжратнидите на тези бор
би остават само горчивите 
факти да тровят сладкЕПе 
спомени за нанесените по
беди над многобройни вра
гове. и да гнетят духжт ни. 
единствен оф 
мен оше от тежкия удар на 
еждбата. Ред спомени 
то почнем от тия пр1 
лиолу и Караач, се ниже
ха върху кървавия нож на 
българина — войник,'и там 
при Тутракан сс чу най- 
тържествената симфония, 
от победните звукове на 
българ. оръжие. Траурен 
марш бе края на великия 
концерт! На Добро-П ‘Ле бе 
сломена нашата сила и там 
се погреба славата на на
шето оржжие. В залиежт 
на грозния удар ние като 
че ли забравихме шо сме 
били вчера! Скоро обаче 
трябва да се окупитим и 
отрадно е. че събуждането 

; проблесна и ние с тжжна 
| гордост си спомняме как 
I всред бесния вой за мжет 

на нашите врагове, едва 
чу го. но ясн<} и звонко се 
носят тжржествените думи 
на велики хора сега слу
чайно може би измежду 
нашите врагове.'които в 
1912 г.. па и по-рано, не 

Обявление № 4370. На основание изпълнителния намериха по достоен народ 
лист под 20566. издедан от Варненски Окр. Сжд на 19 й на балкаии те от нашия Те- 
Декемврии 1921 год., е полза на Черномор. Коопер Банка 

Васил Карпусчиев и др. от Варна, за иск 
разноски обявявам, че на 4 декември 

1922 г. а 9 часа пред обед в гр. Варна, на пазаря ше‘про
давам следните движими имоти, а именно:

1) Една кола с четири колела за тек. железна еже сан- 
оценена за 1000 леаа 

- 12 години пепеляв цвет с

вата епопея. Тях и ние ня
ма да забравим. Те са на 
ши вчерашни другари, 
близки роднини, мили ба- 
ши и братя Ние сме сви
детели на героичната им 
смжрт и джлг свешен е за 
нас да оаековечим тяхна
та светла- памет.

Отдавна затихна топов- 
ния вой. заглжхна и викжт 
на враговете ни. Затишие
то ше използваме с едно 
начало, което напеем се да 
намери отзвук (в сжрдиата 
на всички, които ценят па
метта на тия п&яубо 
чийто гробове днес обгрж- 
шат границите на отечест
вото ни от вси страни.

Ако почитта кжм мърт-
те е д*лг, тази към пад

налите за отечеството е 
един култ. на който ние 
сме длъжни всички да слу
жим Затова каним друга
ри и граждани да ни па
дат своето съдействие за 
да. почетем паметта на за- 

приморския 
варненски край герои — 
войници и офицери, като 
им въздигнем паметник на 
полхопно място в Варна.

Падналите са твърде и 
твърде много. Отдавна вре
мето и събитията заличиха 
слепите на много от све
тите им гробове. Техните 
кости далеч нейде тлеят.

Затуй, в града, в кой
то героите се у»\иха да оби
чат родината ида се жер- 
твуват за нея нека съз* 
дздем едно място, пето за 
вечни временз да се четат 
Йм^ната на борците, зашо- 
то те с* безсмъртни за нас 
и за бъдните поколения; 
нека гралът ни се окраси 
с оше едни храм пред кой
то клети мзйки. сираци и 
другари ше намерят утеха 
в обилни сълзи за изгубе
ни синове и близки, а под- 
растваюши борци ше чер
пят поука за обич и пре
даност кжм клета таткови- 
на .... А те паднаха имен
но за тази татковина и днес 
студения мрак на техните 
безкръстни гробове се оза
рява само от лъчите на 
сяйните им подвизи в кър
вавите борби за свободата 
на брата роб.

Паметника който ше им

от 3 стаи. антре, кухня и изба. Градина 
овошна от 3350 кв. метра собственна на 

П. Г. ТЕРЗИЕВ.
Справка до стопанина на имота. 1204 -2 2

Предприемачи-Домостронтели!
СТ. МИЛЕНКОВ, МИНЧЕВ & С-ие 

разполага с големо количество цикли.
Споразумение сжшите 

зад флотския арсенал.

Институт за нужди езици.склад за джрва 
1197 2-2 В града ни е учреден и ос

нован берлицов институт за из- 
учвапе чужднте езици. Самото 
му име показва, че преподава
ните в него иностранни езици 
ще почиват вжрху системата 
на Б4рлиц. известна иа целия 
свет. направила големи завое
вания в методичното обучение 
не разните езици и добила го
ляма популярност на запад и 
в Америка.

Ползата от поне. един чужд 
•зик за всеки имегинсио инте- 
легентен и просветен човек е 
повече от очевидна и тя не се 
нуждае, от доказгане. При то
ва днес при сложно преплете
ните сношения между разните 
народи ■ областта па култур
ния и стопански живот е не
мислимо без познаване един 
чужд език, особенно когато той 
е тоя на всички нации като гер
манската и френската. Знание
то ни е една необходимост, на 
която трябва да се даде удов
летворение. За задоволяване 
именно на тая необходимост за 

е подйе-

ДИСТОЛ анал несло-
гове,

е единственното най-ефтино и Иай сигурно ле
карство против страшната 
по овцете, козите и едрия рогат дцбитак. 
Лекуването трае само два дни и дава\ 100* • 

^юложителни и блескови резултати Лекар 
ството е в капсули и много лесно хе дава 
на добитъка. При лекуването нем^ никога 
смъртни случаи 1076 9-16

СКОТОВЖДЦИ!
с малко пари ще спасите добитака си.

Сега е най-добрия сезон за лекуването!
Побжрвайте и си набавете ДИСТОЛ! 
Депозитор; Дрогерия Д. ПАПО, Варна.

Жболест МЕТИЛ

в.

гиналите от

ВНИМАНИЕ!
в с Галата. Варнен-Продава се стопанство сно. ежетояше от : 

Една масивна къща с 6 стаи. два хамбара, един дам 
за около 30 едри добитъци, сая. плевник - всички ка- 
меннотухлеии постройки покрити с местни керемиди.

слуги «дворно место от 2 декара и в 
със сладка вода и 40С декара ниви меж

ду Карантината и същото село. 1196 3-4 
Споразум. при БРАТЯ ХАРАЛАМБИ и ЯНИ ГЕНОВИ 
наул. .Охридска“ -V? 16 до хотел .Орел“ Варии

пръв пжт в града 
та инициативата на г-н Д-р А. 
Козаров. директор на спомена
тия институт, свършил виен
ския университ» г по естестве 
ните науки, софийския по пра
во и брюксе- . кия по полити
ческите .науки Съшия е бил 
дългогодишен учител, работил 
е 25 г в областта на просее-

отделна стая за 
него кладенец

тата. гимназиален преподава
тел по двата - френски и нем
ски езика, околийски инспек
тор. директор на нарлната би
блиотека и коцеул търговски- 

В Института за сега ше се 
прептта»ат френски н немски 
ези1_и НаТ първо ше започне 
тоя за начинающи като впо- 
гедсттие се вземе иелия курс 

по изучвенето на двата езика, 
докато един ден. пед ръковод^ 
ството не основателя и дирек-' 
тора г. Д-р Козаров и при под
крепата на варненското граж-'^------
ланство целия този институт 
се развие в едно солидно учи
лите. задоволяваше напълно 
модерните изисквания на мето
диката на езиците, с всестран
ното им изучаване и с увели
чение на учителския персонал. 
Знанията на г. директора и не
говата опитност обещават да 
бъдвт една добра гаранция за 
това. Берлицовия институт, е 
разрешен от варненската ок
ръжна училищна инспекция. За

I Варненски Сждебен Пристав.

зи качества, тжй шедро 
хвален^ по-рано. не оста 
наха на Добро Поле — те 
и днес и- за в бъдаше ше 
красят нашите чела и ше 
кжрмят бодроста на нашия 
дух! Т&я пух. който окри
ляше борците в лютите бит
ки и го носеше от победа 

победа! И с цената

[ °г Варна, срещу 
от 4500 лева. лихви и

пък сжшо и с хамута на коня.
2) Един кон на около 10 

петна без особени белези за 4000 лева.
Наддаването ще почне от оценките на горе и зоинтере 

суваните могат да се явят в гореопрелеленото место в опре 
деления ден и час да наддават. кжм

на колко кърви и колко 
скжпи жертви ние днес 
стигнахме до мъртвата точ
ка на нашия национален 
подем! Тези жертви са. кои
то днес единствени не тж- 
жът за нашия погро 
шото те паднаха с/ вяра в 
шасгяиаия край нгкъраа

гр. Варна. 22 Ноемврий 1922 год.
II И. д. ЦСжбеден Пристав: Д. х. Иванов.1203—1—1

Печатница „СВЕТЛИНА“, снабдена с все- 
какви нови модерни букви и орнаменти, 

печата чисто и на умерени 
-Спеиийлни цени за банки и търговци

1212-1-1

цени. м за-

Варна. ! участ до окр. затвор.
*-Ч

]
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2) Турция ма

3) Турим а нека мето обезще

ДММОТИКПОЛОЖЕНИЕТОнуждите па института е отстж 
пена 1У та общинска прогимна
зия. Записванията стават в тжр 
говското училише и гимназиите.

Ний посрещаме новия инсти
тут с най-горещ грием и му 
пожелаваме в лицето на осно 
вателя му джлго сжществува- 
ние. сполучлива задача, много 
ученици и реални резултати. 
Пожелаваме му сжщо да раз
шири числото на езиците и то
ва на лекторите.

Нека на края забележим, че 
час по-скоро трябва да се от
крие и отделението по изуча
ването на английския език от 
който се има нужда, доста го
ляма. Направения преди един 
месец от г. Балтаджиев не ус
пя. но това не е отраден факт. 
Дано с устройването на новия 
институт се заглади неприятно
то впечатление от тоза неяай- I 
но отнасяне на гражданството ' 
и новия институт обедини успе^ ) 
шно всички инициативи в това 
направление.

Т***с .

а иАгач.

(Телефони и телеграфни съобщения).

ЛОЗАНА 25 Ноем. Бжлгарсиите екелер- 
ти обясниха на конференцията от различни 
гледища мнението на Бжлгария за излаза 
на Деде Агач. Бжлгарската делегация ис-

АТИНЛ 23 ноем, Турските власти а 
! зенгрзд, Баба-со .: т ар. екзекутирали . 

турни ярогиаииии на кемалистмте.

ЦАРИГРАД 25 ноември • Поена Султа 
Мелжит с всички церемони биле въведа- 
Бахче, кждето се настани.тжкна. че нема да има смисжл какаото и 

да било дебуше на Бяло Море, ако Деде 
Агач абсолютно териториално не се остави кБЕРЛИН 25 мое*. Новия канцлер маг

-----  _ е Райхстага обстойно експлозе по по-т.
Ч новото правителство Той каза: .За 

Сенизелос |\нароа днес требва на,-напред жлеб че 
е видим цали ще може Геряани* 
арации. Населението нг Герчач.я ме 
ие да посреща задълженията си - 

Той изтхкна. не

на Бжлгария я пжлио владение.
Веднага гржцкня делегат 

стана и каза: „Деде Агач нема да го дадем 
на Бжлгария. Би.пгария е победена, тя не- 
.може да иска територии.

!

" вото правителс:»
ЛОЗАНА 25 Ноемзри. Относно опреде- 

лянето границите на Марица, експертите са 
на мнение да се създаде една демилита- 
ризирана зона, която ще остави Одрин и 

| Кара-агач на Турция.
Тази зона ще разделя не само Турция 

и Гърция ио и Бжлгария от Турция.

ЛОЗАНА 25 Ноем. Бжлгарския м-р пре
зидент г. Стамболийски заяви, че Бжлгария 
не е влезла в малкото сжглашеиие.

с комунистите.

ПлРКЖ 25 ос изри. Вестим* . Ъ-л 
скобщзвг. че в Схботе вечер Изчет 
п.хжжлжителен разговор с Лоро Кхр. 
лиянския делегат Г,проми

1

ХРОНИКА РИМ 23 НО€ЧЧвр<1.
Тракия . ала полския полуостров те 1 
лени от Турската администрации*

Утре окенчате.-
»•

ГРАЖДАНИ са вземали пох
валната инициативата и са ос
новали граждански комитет с 
задача „вжздигане паметник“ I 
на падналите за отечеството 
войници и офицери от варнен
ския край. Комитета усилено 
работи за скорошното реали- 
зирване на поставената си за
дача. Днес послучай праздни 
ка на победите, комитета е от
печатал и разпрженал пжрвия 
свой позив, който и ний пре- 
печатваме в днешния си брой. 
Ний верваме, че всички родо
любиви бжлгари ще дадаг под
крепата си* за ^овековечаване 
паметта на падналите герой.

ОНАЯ вечер ежбота, вжв во 
енния клуб даде своята пжрва 
литературно - музикална вече
ринка новооснованото друже
ство за вдовиците от войната 
* Взаимопомощ“. Тя бе добре 
посетена, програмата добре из- 
пжлнена от г-ци Кривошийко- 

■ ва, Джерова и г-да Младенов, 
Стефанов и Богданов. От името 
на д-ството поблагодари г-:-ка 
М. Попова с топли думи за ра
душната отзивчивост на граж
данството.

В НАЙ-СКОРО време. Вар
ненският Общ. театр. в ежетав 
Ст. Бжчваров. Н. Гандев, Ив 
Янев. Щ. Попов, М. Богданов, 
К. Балабаиов, К. Мумджиев. А. 
Темелков. И Петров, Хр. Ди- 
нев. Н. Бжчварова. Ст. Ганде- 
ва. Е. Попова. А. Янева. Ю- 
Шиварова. М. Михайлова, от
кри зимния сезон в наново 
ремонтираната .Зала Сжеди- 
нение“, еже следния репертоар:

-Народен враг“ ог X. Ибсен, 
.Глупакжт“— Л. Фулта. .Дина 
Гланк“ (граджт) — С. Юшкенич. 
„Ржцете“ К. Демоне, '„Бжм- 
бери“ 0. Уайлд- .Най-важ
ното“ —Еарейнов, «Амфиса“ - 
Л. Андреев и др.

В най скоро б.лдеще ще бж 
дат готови и пр дегавенн и 
следните пиеси: „Седмата За 
повел“ от Хаиерманс“. -Само
тни хора* Хауптман. .Враго
ве“— М. Горки. -Вишнева гра
дина“— Чех*, в и др.

РзСЕ 26 ндечвр.-. Днес в 12 . 
пристигна тук. идяша от София ко~ 
угое ПонеделникЛОЗАНА 25 Ноември. Териториалната 

подкомисия определи саоето гледище за 
териториите, които требва да бждат оста
вени на Турция.

Основава на рапорта на тази комисия 
главнат/а комисия по сжщия в прос (терито
риалния) се е установига вмрху следното 
решение:

Образува се една неутрална ивица от 
Черно море ло протежение на старата Тур- ! 
ско-б т лгарекц . а грани да

ше ича в Букурещ 
конисия Г.хрвото зесезание по урсч_ 
за секвестираните иноти на бжлгао:

“АЛТА, 24 ноевв. За Цармграз 
ха следнита параходи: Лекия ирз-део Те 
рес‘, подзодниците Л 24 я Л 25. 
рите Дегагус и Стюарт. лекия Крайцер 
корд.

ОрГл»0>
Л«м-

ПАРИЖ, на В. ,Тай‘ ежобщ^ свеч»-

рена Марица ! ференция в ти гюТс’ ДОтвд**^**^ 
Последното заседание е било

плио от

до Бело море до Деде-Агач.^
телствувано от сРейзи бей. министр «а об- 

ЛОЗАНА 25 Ноември. Териториалната Ществеиите работя, 
комисия окончателно установи саоето по- Според сжщото ежобщение ■ Дягора « 
ведеиие. Неутралната ивица на река Мари- пристигнала специална делегация от Пер
ца ще бжде иа една дистанция от 30 ки-. сия- която е поднесла на Мустава -е-Г 
лометра от турската и гржцкатз граници, паша скъпоценни лодаржцм от страи» • 

Назначава се една международна иом-' пеРснийскии народ, 
пания, която да построи друго пристанище |
близо до Деде-Агач, моето ще бжде от^' рс"”‘‘ 3 Русия н:и напрел с,-з«_. -----------1 гад: 7, адгад ПГ: •.

ПОЗАОД 25 Ноем. 3 тукашните попити-1 "Равитепство е сжобщчяо_«
чески кржгове твжрдят, че г-да Поаикаре ' ,во„т- "Г™РЗТ " При мвР*щ,"е” . - 
и Мусолини ще пристигнат в Вторник з кои* _ _ __ е сто жителства тв ще по . 
ференцията. жг,на собственост всички свои ииотв-

\
С . ФИх. 26 ноемв. Решено е де 6*

ГЗ-

АТИНА, 25 Ю як»ЛОЗАНА, 25 ноември. Ето условията за 
мир изработени от сжглашението.

!) Абсолютна гаранция за свободата на 
Босфора и Дарданелите. Преминаването

параходи. Разруша
ване на укрепленията намиращи се по тех.

2) Капитулациите остават в сила.
3) Мандата в Сирия, Палестина и Месо

потамия остава ц сила.
4) Всички концесии на чужденците 

делите иа Турция, с исклкзчекие 
германските подаиници остазат в сила.

5; Средиземно морските острови (Доде- 
каиеза) остават под контрола иа Италия ,цо 
като се произнася сжглашаиизто за еждба- 
та им.

ноемв. Вчера кжи
сутринта неизвестно лице хвжрли бо»4« 
при катетрапата в рху автомобила 
е предполагал че е ллтувал м-ра и* 
ната. Убит е шофйора и ранен едич 
Лицето избяга без'да б ъде заловено.

им «. 1свободно от военните пжтт

Букурещ. 26 ное:ль->*- вчера бь
или!.-! от Г- ‘ргчвз се сблъска с е^ин тов 
при гера Филорст. Рразтрошени сь 
ни вагони.

Ранен
в пре- 

на тези на е тежи 
много ранен

;о машиниста на пжтюяшк* 
и и контузени. #

25 новдпв. Сжобщават ^>т ^ 
лом: Крайцера ,Мец* получи заповед ^ 
»амине за Царигра, кждето ще вие** 
-става на френската ескадра иг

Престоящо е отплуването ма 6 кр»1* 
ра за Смиркеиските води.

А
6) ^алоазиятехата 

де намалена.
Vурските войски в Тракия да бжда 

плектувани само от доброволци.
_ 7) Защитата на 

пейска комисия.

турска армия да бяк-
От няколко дни. злона

мерени лица. става вече 
няколко вечери хвърлят 
камъни около лоста на 

• окр. затвор, с цел да пре
дизвикат вероятно премах
ване поста. Тази сутрин 
към 6 «. същото пак се 
повтори, часовия дава 1

т ком-

ХРИСГИЯНИЯ 25 ноемв гчера на аег 
I страшна катастрофа столетя двама военни

8) Турция да плати обезщетение за на- °ИГ° летяйки- изчепнаха да папат с
месените загуби иа сжглашението. I ^тре'1ГЛсв0 надолу от една

9) Муданската конвенция остава Двамата
10) Цариград и неутралните зоии ще

вистрел по направление на 0 ^ и бж ииг^иет п°1аСТ^Г^ШеНСКИ вой<:ки До ^
хвърлените камжни. При- пичиито ппа,1„„„.Я воРа за мир от раз-: Бюрото на Варненската Дймократичес-
тича се и караула от зат- Р а. ннТзция е:изключило за противопартийна -е‘
вора. който тоже лава ня- ЛОЗАНА, 25 ноем. Мирните условия и. ! г, — г о сл*пнит* членове : _ г— 
коколко вистрели. Даде- Турция според изявленията на Измет пай.. с- Влашки. Асен Н. Моллов. ’ еор- и

.ните истрели пробудиха и са следните: ша I0®’ Георги Чаушев, Димитр Страишкее.
I аоровски. Иван Николов. Керезе Керязор 

плв- Андреев, Никола х. Стефанов. Стоян Пеев. 
Севриев. Янко Ст. Томов, Антов Златев- *

малцинствата от езро-

г.т 60Свисочина
авиатори с* убити, а аероплана 

I ри на местото съвършенно разрушенв сила.

^ западна Тракия обезателноизплашиха гражданите от 
околните квартали. I бвецит.
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IV. 1«ум, 29 Нжемврм 1922 год. 4ЕНД 1 лев Брой 1029.

варненска Д-р И. ЦВЕТКОВ.
Гимеколог Акушер 

ул. Сжборма 28. Приема 
болни с са обез 1218 14опт

т,.ф.*гя ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 8ЕСТНИН '

ГЬи:гигН2*д ЦИГДРИ-1 авуетаж. 
нагази* ма

сивна. !чгроеи» на 101 ма м. 
с слекгрнч»

Предава се ТЕ \~&а\.кп Левски" и
Платпф" вдп

•о .. ро»оа ><|б| У.1.Ли« «|'аеС1КИКв?СК1Та агенция, 
кантора и склад на всички
сто и Справка в са щата «ч 1^21 1 I
гатик I уч ул Софийска

ос ве щение.

Р(Д|>«п тшМ * -29
8&0МАМГНТ м една година 3№ д«вв, 

»е 6 месен* 150 лева. «а иесеил 30 ли*»
обявления т
> * прие 1 свои п 1 ле 121»-) 3М> ле ■м|р«<ем с и 

** дуиа. в ■. • гСеч.

ПОЛОЖЕНИЕТО И ^«м.
(Телефонни и телеграфни ежобщеиия). е

ЛОЗАНА, 27 моемвр. Порд Кжрцом и»- ' 
ле»е в Сряда с едни проеит според ксЛто 
на Турция щяпо да се даде граница Мари
ца и до нея една неутрална зона с шири
на 20 килом. до Даде-Агач. иоето ще по
служи 1а Бжлгария аа излаз на Егея. Кзмет 
паша е направил постжпки сжщнн ден. Точ
ни сведения относно турското гледище лип
сват. Назначи се едиа комисия за разучаане 
вжпроса основно касатдлмо установяване 
една демилитарнзирана зона по прод ълже
ние границата на източна Тракия.

НЕКРОЛОГ
ахлбока ск*ро известяваме на роднини и 
ти. че обичния ни зет

ДИМИТР МИНЧЕВ,
шйор в Варн. митница, на възраст 40 г . се 
а на 26 т м в родния си гралТаброво. гдето 

Варна. 27 Ноември 1922 г 
От семейството Филип I ине I

****** »«• в >Ш«и
А*

не ЯНЩТ*. 9 9И от Д 
те првг* УНЦ»

6* де погребем. ОИИ91И у иа 
, ЛдАР ОТ строг И9 ИВ* Н 1«кф|

ШИ*

а

5-1-1
Чч -4 19 9 «.-9 9 9.. «у

ВНИМАНИЕ! <а
в с Галата Барнем И* То,9Продава се стопанство ет 09

•0от«..и* пр
ско, ежетояше от овв вешне, .т

Ргм |Мсивна КЖ11.3 с 6 стан два «дмбара. един лае 
м ОЯДОо 30 едри добмтжци. у»*.' плевник 
яеемаеусле и постройки покрити с местим кере-ь...-, 
отааяна став за слуги дворно, место от 2 декара и я 
■^Квладенеи еже слад-а вода и 400 декара ниви кеш 

ду Карантината и ежилото село 11% 4-4 
зум при БРАТЯ ХАРАЛАМБИ и ЯНИ ГЕНОВИ 

.Охридска* .V? 16 до хотел .Орел* Варна_______

1м й«>
>«чом, че ми!1м>ит1
за • -ничк* иел

"Т >А**Р О»
- всички *а- е мие4

лед е^ив **ж»
6*р*прм< Т;>* 1нВ 

• 1р—вдлдва при 
Ж» 9*р-

иа
-* с*|
ц#ика да се нл

Сбщи* довод, ВЖУ ( .«09* 
ел *а «ра-ио гя -о**я 

не ла се уим (тогава 
I руд*« движкоплагецд.
1 През юте^-щте ие 

с*и*е
■ЗД 1 В м 9 “ 3 и

*/?о т 
а- *9 е

ЛОЗАНА 26 Ноем. Вчера след обед Г- 
Стамболийски бе поканен да развие пред! «>.
конференцията своите вжзражеиия срещу , "в 
тезата, според която иа Бжлгария би тре. 
бало да се остави само един икономически

иа.

СЖОБЩЕНИЕ.

^Околийския Партиен С»вет на Национо., . >ибс- излаз иа море. чрез една международна | и:•.«
|ната "партия в гр. Варна в заседанието си нл 24 железница, едно пристанище м едиа деми- 
о. в*з основа чл. 54 от партийния устав изклю лмтарнзмрана зона. (-с с и-те» . . . Кжрцом. ( 
аосегашмите членове на партията Боян Стилов който иска да го застави да приеме пред- | Д{ив

ложеиия компромис. М-р Стамболийски бе, .... , . ,
ясен и категоричен.

Веиизелос езе думата. Стамболийски ! * — •
отговори остроумно : .след като изслушах } “^ '*' *•* ,,и *

, Веимаелос струаа ми се чс слушам рааежж-, \
Ь дейното и словата на бивш бжлгарсии джр- тг д- 1в,.а,

жавиии е иадвечерието надаете катастро- и.
| фи, които сполетеха моето отечество. Аз I и,‘, в 14 ^ •
| би* желал да видя появяването иа едиа |
| друга, нова Гжрция ежр 

старата и с нея да се трет

гр*1
*л|| 191

> и* М Л9
(рВагл^вцив •«*

*•
■ Д^> Н. Бамжрджиеа, за протияопартийна
"вечност и грубо нарушение партийната дисциплина

От . Бюрото.

Изу я*ии*ю

.!*дистол • *9 ; 19 «9.-. г н

е ееиистаеннот '' най-ефтнно к най сигурно ле 
царство претмв страшната болест МЕТИЛ 
по овцете, козите и едрия рогат добнтак 
Лекуването трае само два ани и дава .00* • 

Изогожитеяни и блескави резултати Лекар 
1ств'то е в капсули и много лесно се :»ава 

При лекуването меча никога 
1076 10 16

Тр*н-

3 остамиите иа 
а вжпроса. за^

да се предотврати опасност* относно сери
озния конфликт между ежеедии джржавм.

Вий говорите за едни излаз през гржц- 
ка територия. Г-н веиизелос Зи посочи и ,т, 
обясни добре а своята реч. как ще бжде 
тоя излаз*.Словата иа Стамболийски се сне-! ля А»я 
дека с задоволство и удобремие от цялата 
•УДптория. За да се развали ефекта от реч
та иа Стамболийски и за да излезе от сте- й 
епителното си положение. Веиизелос каза:

БЖ) 99 тя 9

МО флнгос
ЩИ9 ИМ Дг 90

0*4
М Т,ч6м 0*

Ддидв ' явтгш*
> чак Ч ИВ {***■

пи №1«м1я»г<1
•рОътЯГв
о па

СКОТОВЖ ДЦИ!
_ с малко пари ще спасите добитаиа си.

Сега е * и добрия сезон за лекуван Н
КПобжрзайте и си набавете ДИСТОЛ! 
■ Д- сз -' . Дрогерия Д. ПАПО. Варна.к

I ни **•»
тЯ,-:ЯЯ

ММ*
ч:,фч*к10.000 ле

•паст..Отговора бе сполучлив и искам 
меиие. Аз бе* разсеян. Вжпросжт остаяа 
открит.

изви-
иамир*
9. то урабм де

•»*
I 1ИП
I ОТ 1Д* иЛОЗАНА гУ^оем. Югославянския м-р 

Ниичич интервюиран от в. Таи. заяви, че е 
против плебисцйте в западна Тракия. Той , 
каза: защмтявайки такава едиа теза. ний 
бихме сжзда>1и едно стеснително положе
ние за някои народности и частно за мира. [ 
На край. той заяви, че не сжществува 
какжв б

-гйолско учил. Настоятелство.

Обявление № 11.
I с Сарв-гйбл. 16 

:^взгт гйслекото учил 
всички интересува 

Вгс л. от 2 цо 6

9 **•"**>
Л' а-*'1922 го.‘1 >ечлри

.чпая.О«в 9 I
• 4^99 ) е

»стлятелств I обзв^ 
■2»* на .Ъ «скемвр» нк-

сжюз. Всички джржааи 
си запазват свобода йа действие.

и
!С( 9 а Т;;; в каниелзркят 

-ние и;е се пр^
часа сг?л

лржгйолското обши НС- 
Р т*рг с ввна конкуренции 3
к учмкмщмата крачи ч
Кт 2 гелиин. считано с
скемарми 1924 г
«л-чл 125 и 127 ог За-^

ме н«» на „%ло де Пари * ; < 
и езика

ПАРИЖ 27 Ноември, 
като взема пред вид джржайието 
на Ниичич в Лозана, пише: Вече става ясно 
че в случай иа нужда от упражнение дав- ц 

‘ пение над Турция, главната роля ще падне , 
' иа югославяиската армия, тжй като ромжн- т, 

войска си остава мобилизирана сре *

ЛБи- 9 
КУ9»Й

4*1*
С*г>»

ч». *. - 1
ЛТ9 .-9

• ч л*20 ■ У »в
лше- '9*1 V» •#9

• '.ннур< 
пятие.о

Р;ихтнз са заджлжителни з
I з.рвог^ач&лн^ сценка ма пр ..
|- Залога за правоучастие 
Н пжреоначалнгта оценка.
! •ржните книжа могат за се ьч-*:
^»те всеки приежтетв^ ден в кан..

Пеаседател : Т
Секретар: П. Дичлв

■99 .11 в
'XX) ската

щу сжветска Русия.
Р|*М 27 Ноември. Сжобщават от Лоза-1 ^ 
Измет паша заявил, че ^турските деле- | ^ 
не са против предложението,

Бжлгария едни излаз иа Е. |

,,в.9 
9 М*

• ‘3 на д*. * -с
1 •га

I 69^ .<4 и■ г коину- 
1р»*ЯТ8 43

'О О..»' - - а
ма : 
гати 
оставянето иа

С9относно
'А чИЯ У

амдуправление
г—1-1

Граидиозиия историче-ки роман
1НО худ театр Салон Прошек 
■твжртжк. Петжк и Неделя: Цезар боиш - Тнрашт на Рим

!етвн в7 и 9 а ,чвлхнте ВгЧетввртви и*9 -п10000 артисти. Хупожествена постановка •* *.•



„ВАРНЕНСКА ГКХМА-Стр. 2.
ПАРИЖ. 27 иоеДар. Съобщават от Ло- 

ааиа: Чичерин и Боровеяя, 'конто се очак
ват аа момента котето и*е се раямсиаа еж- 
проса *а протоните, ускориха с адиа сед
мина своето пжтувкме. Воровееа направи 
вече своите изавпеяия пред жириалистига. 
Той решително застава иа страната иа Тур
ция, като катва. ча Русия е повече от ие- 

_ обходмма аа Турция, кат* са —иа нрвд
сериозно. Революционна комитет ие , пжпиото единодушие с Турция, 

се е установил ианжлио по яжпроса за ек
зекуцията иа биашяте министри. Новия ка. ЛОЗАНА, 27 ноември, През време на прегово 
бииет а сжстааеи от» попкоаник Гоиатас. те по турската граница в Европа. Венизелос и Нин- 
щ-р председател, б<1 портфейл, Алексей- чич от името ме малкото съглашение повториха по* 
дрмдмс- м-р ма вмиш. работи, досегашен раншните си възражения. И двете страни съ Лове- 
послаимм в Бери и пат души от бившия кв- ченеотстъпчиви
биият. които запазват постовете. В новия БУКУРЕЩ. 28 ноември На в. „Аврора- теле- 
кабинет иямв Веинвелмети. От смстава му графират от Лозана 26 т м След речта на Стамбо- 
Вемнзелос ие е доволен- Стаяа дума за о- стамв гв«и*те «ежау дУКа, Вонизелос и
бявяааиа иа диктатура. Полковник Пласти- Нинчич Ст4и6олийски слел то, разг0ВОр :
кос са соии като евентуален диктатор 0Пюшенията на Балгари. с малкото с.глвшекне не

ОДРИН. 26 ноември. Вчера сл обед начални се подобряват много Сближението на Бжг.гария с 
ка на сжюзните войски, придружен от италиянска малкото сжглашение не обозначава участие в бал 
и английска сомисия се яви мри новия валия и му канския блок против Турция
предаде управлението на източна протекторат Ний говорим днес само върху въпроса за из-

Валията изл*де прокламаиия към населението ползуване моненга за сключване на мира. На край 
в смисжл че няма източна Тракия от 23 ноември Стамболийски заявил че Мусолини се обяви за да 
минава в турско улравсение. подкрепи'исканията на България в конференцията

ЛОЗАНА, 26 иоемар. Лорд Кжрцои, от 
името иа сжглашеиието. поиска от турцкто 
катагорииои отговор, приемат пи ипи но, 
западната граница иа Турция да бждв ро
ка Марица, манто и домипитариаираиата зо
на иа дистанция 60 мипомвтра.

Ивмет паша отговори, че що отговори 
мжм пвтжк ипи ежбота.

-3 чеса ежеянечмо
пари,та на IV та 
близо до хотел ,юЯ1ц"Ч 

Покаим, се
курсисти да пое», Я 
нането си. и ,'»Ц 
раио редов.<ит е 
и <л порила, .,^-<4 
учебниците а Г.Р>,„, 

Адрес : Цар Бор* ц
ФЕЛДШЕРСКО ами" 

каже па 27 «Чер„ 7Г 
• болницата. Д во,с ^ 
ниш санитарен

II. иагая и иазиач
която що бждо повараяо ихрвботеаието
иа адии па ядки проект аа установяването 
иа адиа дами лят аризирака з 
от 20 до 23 километра по протежения иа 
Марица от бжлгарсяата граница до Даде- 
Дтл>.

АТИНА 27 Ноември, 
много

\

V

Положоииато а

п*Рсон»-
Вари околия

Реферира м-д*и Ш
г-Спатаров от П^Еа^я.‘,?Р 
«нуждата за сжзаащ.Л 
фелшерския инсти-1 
днешното му :I .

Решението, което ,4 Д 
• от геляма важност я^И 
тарното ежетошние ^ 
Освен редица-а т+?.. , 
искат за подобрени* -г-с, 
нието на санитарни* -. •{ 
изтжкмаха се и тачи* . 
добрение обшото
положение в страиятъ
С С Киссгиоа

ПРАЗНИКА НА ЛОкЛ
27 Чопав

Батак. Ново селоч Шеч 
Сливница. Илинден Ле: 
Буяаир, Одрин [утрв«е- . 
рич. Кобадин. Серет -т 
са епопеи, ксито бгешгч 
щата истории к *о*тс -с 
мшиа да угаснат за це 
се гаси това що ие п:>

В този ден се сплит 
едно безсижртнмте дугак 
всички безсмъртни бляйч у 
ижже : Ракоас-н. Леки.1 Ч 
раджата, Ботев. Госе Д-м 
Дамян Груев. Сараят. •“» 
Дикитроа. Генерал Коли 
и сплетени тия безсчяГ“'*

РИМ. 27 ноември. След,своето завржшание от 
Лозана Мусолини заяви че срешите. които имал с 
Стамболийски и Нинчич изясняват отношения» ме
жду Балгарии. Югославия ^ Италия.

Мусолини смята па се застъпи за Бжлгария и 
да приложи евглашението сключено в Сан Марга
рита.

N Я

Бжлгврскше искания за териториален излаз с* 
предизвикали доста голями раздразнения между 
ержбеките кржгове в Лозана. Кореспондента на 
.Политика" по тоя повод телеграфира: Бжлгарски- 
те делегати дойдоха в Лозана с пълно колебание 
и страх и опасение да не би техните ежееди

ЛОЗАНА 26 иоемар. Прадпопага са. ча 
турцита отлагат отговора си до идването 
иа Сжеетсмитв дапагати Чичарми и Раиоп- 
ски, които траМаа да пристигнат в сряда, 
помаже та аача са иапусиапи Москва

ЛОЗАНА. 27 ноември. В ежбота 'Лорд 
Кжрцои повика Стамболийски. Ваиияалос, 
Нинчич и Дума иа ежкещаиие.

да ос
танат равнодушни ако не и да се противопоставят 
на 6*лгарсн<<я економически излаз. Това 
от тона и държането на Стамболийски. Между то
ва шом той видя че всички балкански 
готови да признаят на България економически из
лаз и че великите сили с» за даване прием на об- 
оразувамето на общ фронт против Турих», той пойс- 
ка гериторич и по то» начин се дойде 
то стълкновения.

хоае в един. шита*' ма
ка то осветямт п«*« ч

Освсбождеикя
се вижда

ни идеал 
обединени*го и* •сити* .4* 
Бжлгари 

Ний
н бе».»* 1 '„„..-I 
За Бжлгврич а** "«
се вжзджржим “е ’7ш(
болт»» .««-"• *7“ , 
чуе и до „оЯфеиц».'= * 
Лозе ч* ОМ
народете, че "» "К Ьж * 
на”н. легендареч учи 
6о.ее ни оста.и «и» » 
който та»е. «ечи < 
ст.рдието си, *»* 

бои М

делегети сжЛОЗАНА, 27 поема. В ежбота воеимата
и таритобиялиа комисия иа раарашиха 
що. Раяппте висящи вжпроси що се уредят 
чряа ваанмии преговори между ааиитересу- 
авиите страни.

Турските делегати прпдложиха жела
нието да са дада автономия иа Егейските 
острови. Великите сили отяажблиха обаче 
тоаа искане.

Вчера са водиха частни преговори меж
ду лорд Кжрцои. Барер и Нямат паша.
* ЛОЗАНА, 27 иоемар. Специалната-под- 
комисия натоварена с ияработваиа иа пиана 
по бжлгарсиия иялаа превжрши работата 
си. В своя доклад подком 
адиа международна комисия, които да о- 
беяпечи постройката иа ядно свободно при
станище в Деде-Агач или близо до него и 
Да контролира яжрху него.

ми

ло днешно-

ХРОНИКА са ижзвжрнати отново на ме
стото си.

ДИРЕКЦИЯ 1Л на Берлицов 
институт, поради запитванията 
от курсисти вжрху разми вж 
проси давд .ледните сведения 

Д-р Свраков е поканен за 
инспектор педагог 

2. Лектори 
Клал, мрепод 
Академията 
оп.тна 
зима.

■

иО
%ПРИС1ИГНАЛИ са вжв Вар* 

немското пристанище преа по
следните два дни следните па' 
раходи . Цар Фердинанд * 
•Лмгурия* .Персия*. .Ааен- 
тино* еже

сее бодапцдие ■
не умира'

Поовздкйска хрои**1по немски Л-
Предложи ва железария, маиифа- 

ктура. бои и електрически ма 
теииали

в тжрг. у ще и ^
Миленова ПРЕЗ ,ази ‘о3 г ... 

преподавателка по е*| вта 0«оли« * преиз
1 370 000 чилгр -и

и г-жа

Свободна борса.
Берлин I /0. Париж

3. Лектори по френски: г-н* рвзпределет'-' ”9 Ра‘" п 
Момче в препод. в м гиннвзив.» . Невша ^
г-жа Церова Найденова и г.цй ( Инджв ,с" и ^вн ,и Т5 
Гюлмезова. завжрш. Женевск. г' ясж тепе

с Султвнлар п С-К^ 
с. Горни и I ОП- -«Т 

ЗАГУБА!А

предла
‘а 96-3- Лондон 616 30. Италия 

аритрад 73 70. Нж Йопк
е 137 20.

ЛОЗАНА, 27 ноемв. Лорд Кжрцои даде 
диие. Той покани Стамболийски. Станчев, 
Нинчич. Ракичич. Диамаиди. Вениаелос и 
Какламаиус. Стамболийски бе 
дасио иа Кжрцои. Преа динето Стамболий
ски и лорд Кжрцои говориха иа саме. Стам
болийски повтори отново иа Кжрцои, че 
проекта иа комисията относно българския 
иялаа иа Егея ие може да задоволи Бал-

Ц.
тжревн университет по литература. 

За тая
подготовката

-
ум. година, носпроти 

на курсистите,
В СЕЛО Секердямево русен 

ска очолия. за вчера се извжр- 
свадбения обряд на 
тур нни Млрие с избра

ника й Л(.аи И

седнал от с*&от С.
инпрегноиия з>з и. ^те се открият • тподготвителен

клас. пжрви и втори курс. 
Устни

шил
Л41(1

’* 1,1

справчи и обяснения 
се дават от дирекцията от V .двамата мла

доженци са . ще !вжрде млади 
по на 16 17 г вжзраст.

Вечерта в петжк чладожен 
ците се прибират в стаята и си 
легат Сжгласмо 
чай през целата нощ е треб
вало да гори една свещ По 
Следната по не известен 
пада. подпалва чергите, а в 
последствие и
моби.

Самите младоженци са биле 
в стая-

т изгорели в послед-

Основно Нар- училите в с. Дер^гария.

ОДРИН. 25 ноември Вчера в I часа и 30 
сл. об. бака посрещнати от множество хилили на 
рои новия валия Шакирбей начело на 200 чинов 
ници. изпратени от кемалистите. 3 пружини войски 
и пжандармерия и един ескаирон кавалерия.

техните оби-мин.

ОБЯВЛЕНИЕ
начин

№ 63. тпостелките и др.
Дераентското училищно настоятелство ^ 

на интересуващите се. че на трипесетня • ^ 
бликуване настоящето, а ако е празпник н „ 
пен, ще се произведе в канцеларията на у . 
то в с. Дервент от 4—5 часа след пладне 
явно наддаване, за отдаване поп наем и .

сро"к от 1 Януарий 1923 г. а ^ 
Приблизителната стойност на ^

За прав°У

Финеисоватд ялдет не допуска.!на и«.тинсча контролна и като
човек да харчи ог готовото, не I има пред вид юреуказаниге 
смета, че може да има загуби.1 иесж вместимост и 
а все печалби и з.оходи и то ] точен смисжл 

'хГСясми...!!! По силата не чл.. авллипа 
9 иапр. от речения закон

задушени от згжетения 
та дичс правия н 

на закона и т Нстене.пра-
има пред вид разпо

редбите още на чл. чл. 52. 54. 
приходите се спадат разиос-|79 и пр от прааелника кжм 
ските по занаятиетс (чл- 20 от казания Оакон. напрани 
правилника). Гова. катс/ че ли!ните внимателни изу 
не е интересувало пжрвоначал- даджт своето обективно 
ната комисия, която след като 
е вписала цифрата на големи^ 
приходи не е сметнала никак- ществуванието на данжкопла- 
ви разходи и да се приспаднат. те>ха е необходим за джржаве*| 
Обржщамд сериоз»юто пннма-гта и че неговото опропастяве- 
ние не Почитаемата Контролна нбто е гмбеяио за самата вжр- 
Комисия да влезе в ролята си I жавя

от' ОКОЛИЙСКИЯ СЖВЕТ 
Национал-Либералната партия 
в гр. Варна е изключила досе
гашните пленове на партията 
БОЯН СМИЛОВ и Д-р н БЛ- 
КЖРДЖИЕВ за противопар- 
тийна дейност.

уII А
ни ниви за с 
рия 1925 г. !
ятието вжзлиза на 67^ лсаа. 
тжрга са иска 10 * • залог.

Жалаюшите да се' ежобразят еже 
обществените предприятия.

Разноските по публикацията 
наемателя.

• ужд 
авания и 

и в
духа на закона заключение. 

Нека не се забравя,
здко»

че сж-

ЗАПОВЕДТА за уволнение за 
активно партизанств© на учи- 

п' Ксвач€в и учителката 
ь. К. Радева от м-вото на Нерод. 
Просвещение

смет»са за

Н-ЗГ-;;:'От училищното1213-1-1е отменена и те

ь.



ПРИТУРКА НА ВАРНЕН. ПОЩА
Кжм брой 1028 от 28 ноември 1922 г. ЦЕНД I лев.

ПОЛОЖЕНИЕТО Стамболийски напомни иа Вемм- 
сам той се е отказал от

Втората не е направила ощ*^ниЩО по
неже бжлгар пелегати са искали коридора 
ао морето, както и самото пристанище да 
бжде под бжлгар. суверинитет Аргоменти- 
те на бжлгар. 'глеггшия гз били. че Деде 
Агач не е удобно пристанище и ше требва 
Бжлгария па похарчи 30 милиона швейц. 
франка, за па се направи то прегодно за 
целта. България ще може да похарчи тези 
суми ако пристанището бжде под бжлгар. 
суверинитет

Според сжщиа оеггмии Веиизе- 
лос е заявил, че Бжлгария и иго и 
миналото, иито ■ настоящето е до
волна и винаги се старае да се ши
ри и да вааладяаа бали. полуостров.

За да се тури край иа тави спо
рове. Лолд Кжрцон се. е намесил, 
като е предложил дебатите по де
милитаризиране иа Маришката аоиа 
да се слеят с ажпроса аа неутрали
зирането иа Дардаиелите.

Кореспондента на Политика твжрди. че 
се научил какво Бжлгария ше има ма своя 
страна Италия, понеже Стамболийски обе
щал на 1> Мусолини, че Д*ле-агачското при
станище. ако се присъедини кжм Бжлгария, 
ще бжде дадено за построяваме ма италян- 
ците.

зелос,
Мела Тракия през 1913 г.ягржцката 
камара, я която заяви, че гжрция 
заедно с Тракия ще преставлява 
джржава, която мема да има гржб- 
иик.

(Телефонни н телеграфни съобщения).
СОФИЯ 27 Ноември Днес по случай 

праздника на победите, във военното учи
лище, се отслужи молебен, след който се 
произведе парад Присжтствуваха Н В Царя 
министрите Даскалов. Манолов. Турлаков. 
Обов. Омарчевски офицерско тяло вишити 
чиновници и граждамстото

След парада Н В Царя произнесе крат
ка реч. като подчерта необходимостта над 
всичко да се поставя родината

След Н. В Царя взема думата М-р То 
мое. който в една сбита реч изтжкна зна 
чението на праздника и джлгл на всеки 
гражданин кжм отечеството

След речта на м-р Томов войсковите 
части, министрите и гражданството се от 
правиха за паметника на В Левски, на кой 
то бе сложен венец Тук говори запасния 
генерал Лазаров, който изтжкна значението 
на праздника и заслугите на старите наши 
дейци, като учители ма народа

След него взема думата м-р Даскалов, 
който в една пламенна реч изложи бор 
бите на бжлгарското племе през последно 
тп столетие, за обособяване и за обеди 
нение Като се спре вжрху днешния мо
мент—вжрху конференцията в Лозана, като 
изтжкна. че именно сега всички велики 
сили требва да послушат справедливоста 
и правдата, като даджт на Бжлгария вжз 
нежност де живее и да се развива мирно 
Ано обаче, великите сили и този пжт не 
се вслушат в справедливите искания на 
Бжлгария, той счита, че не Бжлгария ше 
бжде отговорна за злините. които могат па 
мастжпят

Министре заяви, че рано или кжсно. 
все пак правдата ше вжзтжржествува и 
Бжлгария ше заживее спокойно и обно
вена

ЛОЗАНА. 25 ноември В териториална 
та комисия Измет паша с исторически не 
успорими данни оборил истжкнатите от 
гръцкия лелегат Венизелос ежображеиия за 
отстъпването западна Тракия иа Гжрция 
Исмет чаша заявил, че западна Тракия по 
исторически екомомически. военни и етно- 
графически ежображения принадлежи на 
Турция Относително Кара агач. Измет па 
ша настоял това ре^ралие иа Одрин обе 
зателно да си остане турско Касателно 
бжлгарския економически излаз на Бяло 
море. Измет паша поджржа бжлгарските 
искания

ЛОЗАНА, 26 ноември. Порд Кжр
цон е заявил, че след това заседа
ние, вжпроса за излаза иа Бжлгария 
иа ЕгеДсмо-Море остава открит. По 
този яжпрос ще има ново решение.

АТИНА 26 ноем. Англичаните се 
идмесмхди поискаха да не се екзеку
тират бившите м-рм. СледсТвие иа 
това правителството си подаде ос- РИМ 26 иоем. Г-и Мусолини по

иска от камарата диктаторскк прааа. 
Камарата му гласува доверие и от 
диес г. Мусолини е вече диктатор до 
края иа годината.

БУКУРЕЩ 28 ноемв. Днес 
12 часа по обед се откри пар
ламента

ЛОЗАНА 26 иоем. Бжлг. лржа 
делегат г-и Стамболийски в четвър
тото заседание иа конференцията 
направи декларация, че иа Бжлга
рия трябва да се повери абсолют
ния суверенитет иа Деде-агач с при
стигащото и с прмладающ; 
от железолжтиита лаиия включител
но и иуждиия хиитерлаид от окол
ността иа града в1чертите иа сжщия 
град.

ЛОЗАНА 26 иоем. М-р Стамбо
лийски е заявил иа кореспондента 
иа «. ..Аврора", че Бжлгария ие се 
е сжгласила с малкото сжглашеиие 
сжщо че тя ие е влезна в иимакжя 
балк. сжюз против турция. Всички 
разговори, които сж се водили до 
сега между представителите иа бал. 
джржави се отнасят само до подо
брението отношенията между тези 
ежеедии страни.СОФИЯ, 27 ноември. Разрешението на 

въпроса за излаза на Бжлгария на Егейско 
море, както се научаваме от правителствен 
компетентен источник. вжпреки очаквания
та епвали ще стане скоро, понеже са пре 
плетени иа послержк твжрде много инте 
реси в Лозана

СОФИЯ. 27 ноември. Вследствие твжр
де много приплетените интереси на различ 
ните джржави в Лозана, смета се. че раз
решението и на бжлгарския вжпрос ше се 
забави поне с десетина дни

Вероятно е едно проджлжение на кон
ференцията за да може да привжрши всич
ката си работа.

За сега главното внимание на нашата 
делегация е насочено вжрху добиването на
искания от нея териториялеи коридор 
до Боло море.

ЛОЗАНА 25 ноемв. Пред конфе
ренцията г. Стамболийски настоя да 
се даде иа Бжлгария пристанището 
Деде-Агач и железопжтиата линия 
Кара-Агач Димотмка Суфлу Де- 
де-Агач иаедио с известна територия 
от двете страни иа железопжтиата

ЦАРИГРАД 26 ноем Една специална 
делегтцня от Ангорското вея нар ежбра 
ние вржчи с най голяма тържественост в 
Ески Сарай халифеките отличия на новия 
Халиф Абдул Меджил Новия Халиф на 
прави пжрвия си селямлжк в голямата джа 
мия Фитие

1СТ

ЛОЗАНА. 25 ноември Днес кжм 5 ч. 
сл пл стана една важна среша между Лорд 
Кжрион. Гарони и Исмет паша Предмет 
на тази среша е била ежлбата на западна 
Тракия, но се пази обсолютна тайна за ре
зултата от ежвешанията.

ЛОЗАНА. 25 ноември Експертите се 
изказаха за «милитаризиране Маришката 
зона Турците фиеча по принцип дечили 
таризирането и ежбарянето Одринските кре 
пости, но искат международни гаранции 

БЕЛГРАД 26 нодм На тукашния в По 
литика ежобшмнат от Лозана подкомисия

РИМ. 26 ноември Вчера преди да се 
гласува доверие на г-н Мосулини. неизве
стни лица поставили една бомба в воен
ното министерство в коридора кждето сж 
кабинетите на главния генерален шаб. Бом. 
6ата избухнала, но за щастие видните во
енни лица ги немало в момента.

Там биле само 2-ма от чиновниците,- 
но и те успели да избегат на време ме за
сегнати

та определена па проучи пемилтаризира 
ната зона в Тракия и 6-лгарското искане 
за излаз на Бяло море се разделила ма 
два отдела Пжрвия пол председателството 
на генерал Баигант за определяне на деми 
литаризирамата зона. а втората под пред 
селателсгвото на ром м-р Диаманпи за ра 
зучване 6-тлгарския излас на Бяло море 

Първата е решила по принцип по ця 
лата турско българска и гръцко турска гра
ници да се създаде една демилитаризиране 
зона от 30 клм ширина, като в нея се сри 
нат всички окрепления Забранява се

военни работи и издигане военни 
В тази зона не се допускат

50 ре д
София. 28 Ноември 1922 год.

2570 2560 ~ 
137 50
607 -

Швейцария
Ню Йоркъ
Лондонь
Париж*
Италия
Цариград*
Ромжиив
Германия
Прага . . .
Виена
Буда-Пеща
Холандия
Югославия. .
Белгия . . .

138 о
620
971 969

Вжзрази и се противопостави иа 
това искана пжрвия делегатка Гжр
ция — Венизелос. Той подкрепен от 
ержбем. и рои. делегати настоя »ап. 
Тракия да остане гржцка. като иа 
Вжлгария се даде економическо 
дебуше на Бяло море тоес един ма
газин в Деде-Агач и иеиои други при- 
вииегии.

Започнаха са оживени и страшни 
вреримаиия между Стамбопийски и
Венизелос.

665 -
73807350

87
1 751 80

428 — 
1*019

430-

вся

198 -какви
саор.жения. 
редовни войски За опрана се определя един 
минимум жандармерия, граничари и митми-

Летене
Рекламите иа а. Вар- 
наи. Поща постигат* 

цялата си.
с необходимото снор.жениечари

то на аероплани • тази зона не се поззоляаа



ЦЕНА « пееЯярч*. 30 Н««я>ари 1*2* гад.IV. Брой ЮМ.»-41

вярпвнекя Г Д-р И. ЦВЕТКОВ Госпожа
I Гинеколог Акушер вмобномаа орспоаамме

ГАДДлеща то уроии ло пееии* и
специална постановка гла
са ло системата на проф 
Еверарци. П^ре*. ул. Мак* 
донска 21 ао*« Лечи* 1225—1*2

ул Сжборни 2В. Приема 
болни с* еп обед 1218 ?4I -1 двуе^ж. 

магезия млПродава се
юстроена н^ЧО! к* й. | 

с електрическо осявлмие, 
водопровод и и «бе. Удобна «е: 
КДм тора и СМЛЯА *И1 всички! 
сто-и Сп;-а*<в в същата ма 
газия 1 уч. ул Софийска

1аг» -2 3

СИВИЯ.

ПОД НАЕМ се дават
ава удобни 

*«ог»из в иеигжря мв града, с 
и ги бе ♦ депозит зя плетачница 
брд^лвриииа м »г Гпп 
ни* ул Шейноесяа У

ш.ф,*гк ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТЯКН
ДСН1 м еди* година 300 тев». 
си* 150 «са*, та -есеиа 00 лея.?

ОЬЯВЛТИИЯ по 150 па мяааратен - « 
присайми по 1 лек на дуна 1226.1 2>

ВарнаГ'еч. .Светлина* шшЩЯ

ПОЛОЖЕНИЕТО ) Добре* ’*<•«»•

ОВО! НОВО! НОВО! I Вздкемсяя 01щмнск« Титац.:ко чистене» порно боядисване 2!
I

На 2/ т и в» чер 
тирзията зала фО 
Вари. I па:: Общински Геатдр 
откри у ик ни а сезон !922”23 г 
с пегоаитмата драма ма знаме 
нит и а нораежеки дрл«з’ург 
иодермистжт Хенр и* Ибсеи.

селомя правеше отлично япя 
чат 1еине. 1о като че ли иоез

та а район
(Телефонни и телеграфни ежобщеиия).

АТИНА 28 Ноември. Днес 9 ч. и 45 ми
нути сутринта нароения ежд лронаиеся об
винителна приежда против бившите 
стри. виновници за народната катастрофа: 
Гунарие. Теотокис. Протопападамис. Стратос 
и генерал ХаджиАиести бивш главиоио- 
мандующ гржцмите войски. Сжда иромане- 
се смжртиа приежда.

АТИНА. 28 иоемврий 3 ч. сл. пледие. 
Веднага «лед произнасяне смжртиата при
ежда от сжда. бившите министри беяа ек
зекутирани. При изпжлиеии* на екзекуция
та беха допуснати само близките на оеж- 

! деиите. Краля подписа смжртиата приежда.

АТИНА. 28 иоемяр. Английския пжлио- 
мощен мииистр напусна столицата, я знак 
на протест за екзекутирането на бившите 
гржцки министри, виновници за гржцката 
катастрофа.

Министрите Гудлс и Стратиос са оежде- 
ии иа вечен затвор. Имотите на ясички о- 
еждеии са конфискувани я полза иа джр- 
жааата.

1К*в вид дрехи, платове, пера. рдкавици 
Цени износнинай последен метод

Трайност на боята гарантирана 
_ 4 Примус бивши притежатели на

германска фабрика за боядисване в Смирна)
у^|^^Еерис^с^еш^аптека^Бораджи?в 1220-18

МНИМ-

реото представления от

* ПРИСТНГНШ ■ ЦИГАРИТЕ ♦ ше отпечатъка ма едмо тжр 
жечю. прпздиенстао • доми 
от «ромовете иа човечеството.Васил Левски. Зора. Комета. Загорка. Тома- ф 

сян бр. Лазарови, Пловдив и Софис Картел Ф 
Жсрмов. Султание. Лрап. Асенова Крепост. ♦ 

никар Агенция до кафене Балкан ф 
ен харман цигари Ст Планина. 1222 1-3 ♦

«як като* из.-ниският сериозен
театър.

А че Ьарм. Общ Теетр ии* 
лреео де претендира да бжд* 
те-»я. саедочеше самото пжр- 
•о представление I ой се яеи 
пречистен подмладен л обмо 
яем .ред варненската пу 

‘ А това и трябваше Макар че 
якичките иеаостатжии от ммна-

<аг
тг

[ ВАЖНО зо печатари и книгоиздатели.
В Сжобшвва се на интересуюшите. че лолу- 
В чих едно ограничено количество

1 Диер. печатарска хартия
I формат 45 X 56 с. и. и 63 > 95 с и., която по «а-
В шляп и цени превъзходства на Германската.
Ш Цени и прегяеждаме при
Щ Комстантки Зопяс Мгентура-Комисион.т 
В Ф^Гяброяскв. Варна — За телег. Британмн. Варна

олика

лета годим* де ме са пеша да
бъдат премахнати по една или 
друга причина, то а у ре-клан* - 
то иа театра е иапре-«ама го
ляма решителна стъпим. яоде- 
ше - %м у сме*

И тоа успе* а голямата си 
чест се джлжм нл режиейорв- * 
Г-и Бжчеероя прояяааа една 
рядка умелост я ръководенето 
ма театра. което личи мвм ае-ч* 
я подбора и яжзпитаеенвто я 
естетически вкус у младите си 
помощници — аятио 
старателното избиране иа ре 
пер * увра.

Защо то. мека <в 
Бъчваров настойчив- прокарва 
спеша програма - да дадена 
*..емлта пиеси от голямо об 
шестаено художествено знече 
име. не без известна тенденция.

(
!

1228-1-3 СОФИЯ 29 Нсем. й изложението си я 
| лозаиската коифереиция м-р Стамболийски 

казал: бк следвало, щом източна Тракия 
се вжзаржщл иа Турция, западна Тракия 
да се вмрне иа Бжлгария- Това цмк уза 
логиката, спрааедлиаоста. тоаа диктува ин
тересите иа балкаимте и ма цяла Европа.
Аз вярвам, че това би се сметнало като 
справедливо поджржзие иа нашето дър
жание и поведение. Ето защо. иий бжлга- 
рите в усилията см да бждем поя .ии до 
край. искаме, ако ие се сжгласите, западиа 
Тракия да бжде автономна област и се ; ..е дефект 
вжзажрие в онова положение, което има- ; 
ше при подписваме Мйойсккя договор и 
гоаия чл. 48 т. е. иий искаме западиа Тра- ,

рит* И Я

дистол »ем. ч« г и

е езииственното най-ефтино и най сигурно л* 
болест МЕТИЛ

добитак.
карство против страшната 
по овиете. козите и едрия рогат

ч.^то дразни тия или ония крж- 
гояе За нас тоя* е заслуга, еЛекуването трае само два дни и дава 100 • 

вложителни и блескави резултати Лекар 
гвото е в капсули и много лесно се дава 

добит*ка. При лекуването
Елин .Нар. ден яр*1*. наред 

. с .Майстор Олнес*. .Кога иий 
I нжртяите се пробудим и .Нора* 

)аено най аипно място я тяор
да остане на разпореждаме иа вели- ,р.т>0)0 ибен.. « е тилни.

нема никога 
1076 11-16

н ■ -
зртни случаи

СКОТОВЖДЦИ! кия
Ките СИЛИ, като бжде подложена на едни | и когжщ пияик на у|метената 
режим И се направи действително меутрв- « условности и лжжа личност 
лизноаиа зона. чрез която машите железо- ^бода Надали «Цв^ се
пжтни мрежи се свжржат и вжрху брего-! ]* рци»ис
вете иа която иий построим наше приета-. и п^-фдсст^що де ил» яа бор
НИЩе, КОеТО Ще обслужва За МЗМОСа ОТ СД- | батз на ли«н с реТро1рад
на страна с' всички западни страни, а от ж»о оРи.«».о. Чо«,ж,мтр

нашите ежееди. Румания. Сжрбня - ».«« «."рм о-«дюн
„ 7 ж.--___ С унищожение на старите
По тоя начин, цяла западиа Тракия, • о6(44в/Т1«, от друга с яжзджа 

вжзстановяяа В полож-гимето ПО | ,,е ц о.яобожгение ма отдел-
мата ЛИЧмОСТ. Нито лжрвото 
е по-мал яа.нно от ягсрото мм 
то обратюю Ка тоя фои се

малко пари ща спасите добмтана си.
Сега е най-добрия сезон за лекуването!
обжрвайте и си -----

ьлозитор: Дрогерия Д. ПАПО, Варна.

набавете ДИСТОЛ I

■явез
N ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕН ПРИСТАВ. друга с 

и др.на обявлението■емне № 6219. В допълнение
4689 публикувано двукратно в .Джржавеи вест" 

й 190 от 23 ноември т. г известявам на и..терес>ю 
!. че продажбата иа дапеозначення имот а и.к'е,>!Н° 
на кжща, в гр. Варна. V уч ул «Миладинонска .N5 4С.. 
жна над маза приспособена за кръчма, от три стаи 
!«ние и салон, масивна постройка, покрита с местни 
1и, на 180 кв. м.. отделна постройка —

___ 07 ТРМ стаи за живеенне и дам. на 60 кв. м. и Двор-
яояеето от 260 кв. м. всичко 50С кв. м , при съседа : Д-р 
ЩаЯвов. Тодор Маринов и улиците .Миладиновска* и фран- 

почната на 24 ноември т. г. и и;е продължава до 24 
год. 5 часа вечерта и с гтравонаддаване в 24

чеса 5*

каго се
чп. 48 с едим режим иапжлмо ивутрализи- 
раи, ще предстаапяна една достжпна об- . 
паст за гзмостояиа администрация, поджр- | 
жаща реда и вжтрешмото спокойствие. Са
мо в такжв случай нашия износ ие ще бж- I 
де постаяен в зависимост мито от източна 
нито от западна страна.

п>ади цялата постройка на дра 
мата. яо*то не може да ие за 
владя** сърцата ма .децата*, 
ония които идат. ония КОИТО

И
къща. едно-

отричат лъжата
Това що се отнася до иапъя- 

иеиието може да се включи а 
думата преажисдио Г-н Вжч- 
вароа си е все сма артист, кой
то излиза от рамките ма мжр- 
твия -тек*.т на сжчиие*4«4«то м 
твори, дери и импровизира. 
Оная печ;,> обаче той мялеж- 
лаше нещо умора* На що се 
джлжм т^аа? Г-н И. Ямеа иг
ра превъзходно. Той ни даде 
и^тиг.Ски м верен образ иа об
лечен в власт и за това опа
сен. филистер. Нуждае се о- 
баче от малко повече само
стоятелност. Г-жа С- Янева иг
ра също добре. Но тя трябва 
да положи старание да разно
образи интонацията си. да мо-

СОФИ*. 29 ноемвр.- В Народното събрание 
кумун. стичсс. ата парламентарна група наг-.рйви елнл 
интер-:елаи* с ко-*,о иска ла знаене смятали ожл 
гарскотс правителе во па се ориентира кхм

съветската република за балконите па тая
По-

Горния имот е собственост на покойния Христо Зисов 
гр. Варна, продава се по протоколното определение от 
Септември т. г. на Варненский Окр. Съд

Първоначална цена 15<\000 лева.

един
вт

с*юз
утре м-р Даскалов ше отговори, 

един законопроект преставен от кому
на народен ежа. който па 

жени. избора на който 
Сжста-

интерпелзция
стжпи сжшо 
нистите за учредяването 
бдде ежетавен от мжже и

тия народните представители 
б*де като тоя нл народното сабрание

? Желающите да купят
|| и час да се явят в канцеларията ии ла преглеждат 
па по продажбата и да наддават.
[ гр. Варна. 25 ное 
17—1—1

имота, могат всеки приежтетвен 
кни-

мврий 1922 год.
II Съдебен Пристав па става като 

ва на съда да
Схшо постжпи едно питане по въпроса за уби- 

йгтвото на Дгеева и белогзариейския червен нрзет. 
М-р Даскалов отговора власта взича мерки за от 
криване на убий.»,е. . чаряени. крзет не може аа

: Д. *. Имим

ЕКПАМИТЕ дадени в Вариен. ПОЩА 
ГХ постигат цепуа си. -»Л

Печатница „Сяетдина“ Варна.



„влгненснй пощя*'
Стр. 2.

на Стамболийски извиква ното положение са ^с*глашение. джржанието 
голямо недоволство.

ПАРИЖ. 28 ноември. Схобшвват от Лозана : в 
Кърион. барер и Авецано вонили ча-

брани.бжде преследван понеже не е комунистическа ор- 
в България няма никакви съветски 

представители М*р Даскалов повдигна вжпроса за 
повржшане бжлгарите от Русия, на които това въз- 
вржшане ЙЬ се позволява. Правителството прави 
всичко вжзможно за това последното, приеха се след 
това някои закони.

ЛОЗАНА. 27 ноември. Раковски заявил че вси
чки договори, спогодби, съглашения, сключени без 
участието на Русия ле ги счита тая последната за 
невалидни

ганизаиия и ЧУДНО ни е, [как
л*м в един тжрювтк? 
то а главивта й улица ^ 
родната Банка да се г

неделя лорд 
стни разговори.

Събранието на военната и териториална 
което требваше да се състои в пофделник би 

Икономическата комисия председател- 
Борер. биде свиьана на 28 т. м

ПАРИЖ 28 Нов*. В-к Таи пише: Пети
цията на турските диппо*ати зредставляаа ^ 
много сгодна, която турчите требва , ученички: осает,
ползуват; амо турските дипломати знаят да ва ^ от 1 Декември 
водят преговори, то Те ще получат пара- в общинския 
агач и може би част от железиопжтната ли- подобрена дкачес 
иия до Димотима. Обаче, това Ъ по-жжчно 
от спечелването на победи.

коми- дат кокошки
Нека власта вземе 

от това ни ежобщение^1сии. 
де отложено, 
ствувана от ВЛРЧ. ОБЩ. ТРЯПЕ^л 

От I декември 1922 ^ 
шава. че освен обг г «ч

- -ЩИНСвл»,
новници приема на *ран4 ^

РИМ 28 Ноем. Раковски заявил на жур
налистите и Лозана, че предварително 
пратил ма предеедатела иа конференцията 
писмо, с което ежобщава, че Руемя ще у- 
мастаува в конференцията иа фаами права 
с другите джржааи. Раковски потажрдил 
че еолидарноста между Русия и Турцля е 
ожлиа. 
запазят 
Русия.

из-
СТОЛ щ* ^

честао.

ОТ 15 Декември., 
издаването на 
гуване с тютюни и с-*..* 
тиета.

^ОБЖЩЯМЕ анииакмзз 
щинските власти да с* па. 
час :ю-скоро мерки за шгм 
ването на дупките, з.-тч 
така нехайно да зест . ,, 
цнте. зешото мнозина грао 
ни. връщайки се вечер зт, 
бота или отивайки сутрин, 
такава, а тъмнината се да 
в тах.

патент».»ПАРИЖ. 27 ноември. Английските делегати в 
Лозана известила, че тяхното правителство вхзлри-

делегати Англия
Руските делегати заявиха, че ще 
напжлио интересите иа Аигора и ема принципа на американските 

била разположена йа анулира договора в Сан-Ремо.
СОФИЯ. 2» иоемв. Едно официално ко

мюнике от Солуи гласящо иа гржцки и тур
ени езици, ежобщааа: една бжлгаро-турека 
чета организирана в бжлгарсна територия 
от Осмаи бей и Таие Николов била разби
та при Шехии. В сражението четата дала 
28 убити и 30 пленени. Пленените четници 
бяха веднага осъдени иа смърт от револю
ционния комитет в Атина.

Нашето правителство опровергава фор
мирането ма хакаито и да е чети иа бжл- 
гааска територия.

ПАРИЖ, 28 иоем. В-к Таи пише: След
ва. че ако турските делегати проджлжааат 
слоята непримиримост а Лозана ще се огра
ничи разискването само ажрху ликвидаци
ята иа положението между Гжрция и Тур
ция, а покжсио ^разрешението на финансо
вите вжпроси

БУКУРЕЩ, 28 ноември. Сжобщаяат от 
Лозана: руските делегати формираха така 
саоето становище: Русия предявява напжл
ио своите прана ажрху свободата на про
тоците. от които да ползуват черноморски
те джржааи. Румжисиите делегати проте
стираха срещу подобно предложение, нае
то ще облагодетелстаува само Русия, за- 
щото при една евентуалност иа аойиа. ний 
ще бждем изолирани и никаква помощ не 
ще полудим от ежеедмте.

Това мнение се подджржа и от други
те делегати иа съглашението.

БЕЛГРАД 28 ноември. В. .Нови лист- „сжоб- 
Рапич не ще знмине за Белград понежешава че

Протич ме е схгЛасен за свалянето на правителст
вото на Пашич.

ЛОЗАНА 28 Ноем. Д-р Гей, представи
тел иа Съединените щати в Лозана е зая
вил: Съединените щати иепризиааат никак
ви тайни спогодби между съюзниците. От
носно мандата а Мала-Азия, заяаил той, че 
желае да бъде в течение иа всички въп
роси, засегащм Дардаиелите и Мала-Азия.

ПАРИЖ, 28 ноември. Вчера в Еяйсейския дво
рец се с*сто« в*жен министерски схвет. лредседа- 
телствувам от председателя на републиката Мюле- 
ран. Присътстауваха; Маршал Фош, всички мини
стри. Разгледали сж мерките които трябва да се 
вземат по репарационото изплащане, за действи
ята на брюкселската' конференция. Решението ше 
бхде представено на Лондон и Рим за удобрение.

Вестниците отдават грамадно значение на тоя 
схвет Твхрди се че се е взело решение в случаи 
че Германия се помхчи отново да забави задъл
женията си. да се пристъпи кхм окупация на Рур- 
ската област заедно с града Есен.

Паовадкйсиа щшь
ОТ 27 т. м. дс 2 ле* 

телския сжюз свиква о*сл 
педаюгич конференц*». "ай 
нен е и ше участв>м I Ч 
генцов — от управителни» .» 
лет на съюза. Веро«тнсе* 
ването на м‘-р Омлрчево»

8 НАЙ-СКО^О т|е~ :•» 
крива в града нк фвя*а» 
ленени платове л !сс?в-*я 
командитни мача.-а с 
ници х. Лечев. Брат» И»сж 
ви. Сввоя. Деен Генов

& о р е />
София. 29 Нсаяр» 1»Д■'»

Швейиар-*
Ню-Йоркъ
Лондонъ 

>ижь 
Италия 
Цариград* 
Ротлн**
Герка.ня
Праг* • 
Виена
Буда-Геша •
Холандия 
Юго^лаяи»- 
Белгия •

I т960^ГТарБЕЛГРАД 28 ноем-. С+ц$шават от Лозанн:
на Мусолини.^Маркиз Ногара е пред

ложил на фрацизските и английски делегатй 
дата в Мала-Азия. Мусблини бил предявил на Кър
ион и Поанкаре. шото всички придобивки на Анг
лия и Франция да бъдтт разпределени на 3 части. 
1 3 част да се даде на Италия. Мусолини 
че за изплащането разноските по тия мандати. И- 
талия би могла да емитира вжтрешен заем от 300 
милиона лири. На направената бележка франция и 
Англия отговорили, че мандатите в Мала Азия са 

Мусолини заявил, да се
чужди войски в Мала-Азия, като силите се задово
лят с е.юномически мандат. Кжрцон заявил че по
добно меню ои предизвикало, пори и война как- 
вато е в Палестина, затова Англия е решила да 
зад*ржи своето военно управление там. По тоя 
вжпрес не е взето решение.

след 6604 6УГ
Узаместването 72

85’85ман -16
429

заявил.
БУКУРЕЩ. 28 ноември. Съобщават от Лозана 

Раковски е заявил пред лЪзанската конференция, че 
възнамерява 4а подджржа Турция във всички ней
ни искания, особенно върху въпроса за протоците 
Кръговете на конференцията смятат, че делегати ис- 
сат по възможност да предизвикат усложнения в 
конференцията с прекомерните си искания.

Раковски заявил сжшо. че руската делегация, 
която е изработила до най-малка подробност про
грамата си ше се произнесе в смие*»» шото кентро- 
лата на протоците дз бжд? от крайбрежните дър
жави, и не от Англия.

•и;»
и

ВасилЦИГАРИ Хемус 
ехв вест

тежки отстранят всички
пристигна“
агении»

Баял
1—»

ПРИШИ.^
(бария-Л^..

само д»а 
с капак. 
Варна, уя- 
Кузпецов7 |3 ^ У У У П |атушвр-„, „урса при Сарнеи;

л' 1а II Г1 Д М!-Ж',жсвна 1-'олнниа ще почне 
^ “ II II 1| *»г'я се отпУ^«а безплатна храна. Печатница .СвеТ 

--------------- | 2Е'кните сведения за материал- ,и, штт• 11
Свободна борса. Длл-ааг-тлиа*,-*»г-гг'тЛв\ ^

пр.ажв^: Итодкянско и Блшг.Тжрговска Бам\
19‘ Париж 953 -946. Лот- 
515. Г

ПРЕС70ЯЩ

БЕЛГРАД 28 Ноем. См обща ват оУ Лоза
на: конференцията по източния мир, окон
чателно определи границите по линията ма 
Марица. Сжгласио сжюриото решение от 
25 Септември т. г. заладиа Тракия е окон
чателно отстжлеиа иа «Гжрция. Коифереи- 
отхвжрли турските ис 
заладиа Тракия.

л ИНЯ*

:
ллебисцит а

ГаоКа..и1,12,000,000 ■ос.снр«з'‘> 1

осмовянв от дЦ,
ВАЛСА СОММЕАС1А иЕ |ТА,,^

Нттм И,« атал. 400.000,0000 — Реил« '“** "и ‘

''•’0нймДО*. *рии* 2Л предлага 
е ремонта на 

училище е града ни
БЕЛГРАД. 28 ноември. В-к' .Време- от 26 т 

приел телеграма от Лозана с която се ежобшав*. 
че в преговорите между балканските джржави се 
пристъпва кжм една фаза. коя го ше има важни ю- 

Стамболийски е влязъл

I основно1 • 
.Антим I

ЗАВЧЕ1А 
откриване , а

стана официално 
новопостроеното 

вжзлиза- 
милион лева. От ^тра 

министре на просветата 
приелствуза лиректора на Де
вическата Гимнази 
г С- Калчев.

Централ М И Л А Н О иIл.иО'-,•ч^ 
Клонове: ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. -

60 клонове в принципа, градове V''.
Бз-.яом учр*яди«1. КИПИ вт\ В»в» Сввв,я к-^0, 

а Ачстрия, Арженткна. Белгия. Бръзили .
Перу. Ромжния; кор^еспондентя въ вСИЧКлЛЛяз1М*1

Извжршва всички банкови °
като -

следствия в пълно съпри
косновение с руските делегати и значително е от
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