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ЕЖЕДНЕ8ЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

М ент *в евив гоанш 300 нтм;
6 мвсеив . 50 левв . за 1 мгегиа Я0 яем.

тшт ш«:. Ш79.

ОБЯВЛЕНИЯ по 1 V) ле кмадвтвн < пристанем по 1 аез*««а дума

Лица гЯн. Л1мрноЬеИа
Е 1292 -И Ласил 2>. сТСбаноб
л Лозенград
ДОЛЕНИ
Лозенград

ВроВ ЮВВ.

ЦЕНА I ЛЕВ

НОВО!

^Химическо чистене «перна боядисване И

3 Някакъв вид орехи. плетове, пера. ръкавици
по май последен метод
Цени износни
Трайност на боята, гарантирана
Еигелбах А Примус бивши притежатели на
германска фабрика за боядисване в Смирна)
:.. И
Р

■

жа

Ш

И

РЕКЛАМИТЕ дадени ■ Нарием. ПОЩА
*-?
постигат целта си.
«Л

Печатница ..Светлина" Варна.

ПОЛОЖЕНИЕТО

■\3

N
№

НОВО!

(Телефонни и телеграфни смобщеиия).

;

%

Изток пред низ вряза.
<• «.о6ще*-.а*Ц от Домие 6у
дят >в«рое ераесктим ■•яда*
Ли

СОФИЯ 9 дек Сржбскит^ вестни от б и 7 т м
По аече от «м седмици
предават Кюстендилските събития н обша преуае
г.-епа комферехимята. нс яар
личене форма
дммалмкте
я**роо4 ч ;>* -; *
илиметв ив *о«то 6* с
На е-к Политика телеграфират от София иДд
тя. чг*в изглади да Лаявт раз
ригра.1 Генерал Прогогеров и Т Александров вле
решеии а ъух. иоА«о ще алт
зли в Кюстендил., обявили се за.въркодни господа
стаж.ям мира. като на исто«
По случай изселване от Варна, продава $
ри този край. турнали ржкз на всич* • . оржжие. та«а и а Наропа
чките си мобили. както и празното си
намираше се там Четата се сжстояла от 20000а..и - Тук трябеше да са <«&
сто нахопяше сс на ул. Ясенова, от 483
мира между •етиешмтс
имали 2 планински тупа с известен брой картен
и I врим. г.а са макарвМ* гра
ма метра. Желаюши да купят да се обжрнат
ниии. Правителство повикало в пом ц своите при
нииитс иа I урцм* я Е*р.п* да
кдн него ул. Ясенова 1. кжша на Д-рСтрянов
I вяржениии-парт.1 зами
Маса вжоржжеми селяни
се реши съдба*# иа протоимпристигат в София
Правителството уверявало, чс те и да се рещи въпроса с
български* малц *л Бяло море
ще се освободи от всички свои неприаятели
Си'>{И*д изяаламмата иа пред
В к Демокрация показва броя на четниците на^стааи-р
на |ЯЙ»л**
та си
* Пристигнаха очаквалите черни червени и Ш|1 15000 души Другите вестници говоря за 7000 д • пи *|ктауа4 че тук до «дмо
Коментиранни Кюстедилските :жбития и изяй
;>*>6ира*е/кгяО ме
са *оид*
I, вина Пелин истински шампаня. които се Ш
Геиуоката коиферемциа аа
| се пуснаха в проааж^ Доверието. коеЪр/ ОШ ленията на и ря Даскалов и Я»*ев по преместването
ермаискм*
ре» истрмра РГ
.Ченгел" си сдоби, гаранти новите вина ЕЙ на бившите м ди •. к Политика пише Интересно е Оъю». пред Ло»а**ч
*** «жфе
да
чуем
м
етрите
Даскалов
и,
Янев.
които
били
не
Всички в питейното завение .Ченгел“ ул Па- Ш
р«ици# С* яем-: •»- трмр « м.-че
нагюрише 'срещу магаз Герчев и ф Борислав [5] колко дни по рамо прел упрелени за Кюстендилските ние с «км -между гу*иа и Тур
своития. и-кан а знаяли това о:це по интереси • ци*. Наследим* с»«.| *
и»о
ЕДИП ДВУЕТАЖЙЯ МЯСИВ
е да чуем. зашо -те са направили нуждното за да иска аа малоакм мивп» 'ЯВИ
щ#
РЯЦМ!
протоците и л
НЯ МЯГЯЗИЯ
построена на предотвратят това ‘сж.биже
шенмето иа наточим* къ
*
кв. м. с електрическо осветление водопровод и
Итаалемиата ид |^ус«ит« пред'
СОФИЯ. 9 декември. Вчера а министер
в. Удобна за кантора и склад за всички стоки
I :таямтелм а Лс»ама м имал*
ството
ма
вжшните
работи
сс
получи
отгоавна в сжшата магазня I ум ул Софийска >♦* 106
ми*-а м* |урсни<* аааат да с*
>2о*г I* «и са
бере. МС
близо по Бжлг Агенция.
1281—2 3 вора. иа йотата дадеиа до ержбемото пра*
вителство. В отговора се казва, че се до* !
V* не И«ТС
Кризата
и*
пуща преминаването иа четимии през гра- :
■
* *•*-,*• ’
мидата, поради неудобствата иа границата. ,
1тр* ф*>
Сржбсиото правителство съобщава че е
(•а.-ич**-*
I руси и Ту/ци
ваело мерим да се ие повтарят теаи.случ- • д иа
Лорд Карсю*1 и* -..а им
е еаиистеенното ней-ефтино и най сигурно ле
чм. иато наказва надеждата, че и Бжяга | и~
с*»ц* *М*Ь
ич*
о!
еди»
карство против сЧрашивта болест МЕТИЛ
I рия ще яаеме от сяоя страна иуждйите га моаа * ин*
по овцете. козите>м едрия рогат добитак
Т *ч К1Ш
СТО яаршда
мерки.
аемвлж ти*е а Цари ; аа *жч
Лекуването тра^ са№й дв^»дни и давй (ОО**
*уаа. ча те п
«м от 4ол
У
аек
Постоянното
присатстие
н.з
зем
СОФИЯ
положителни и \6лескави резултати
Лекар
което им штаммитЕ са |«ш»ми а» т- '
с*юз отправи а<з дружбите сЖобшение.
ството е в капсули и много лесно се дава
<то*т в’
рам и* сдг»мптвг
сюбшава. че не признава никакви абруожански
на добитака
При лекуването нема никога
тур. *о гаедмша »а
македом.ки и тракийски земле.".елски дружба Вси лм*м*« и 1* мира ма мат *
смартни случаи
1076-14 16
чки които са землелелии ?реО»а Да се пр**ч»тсл«? • • -->0ше
СКОТговжд ЦИ!
Нм*дв-е
** мв *ето**«а**
кам дружбите в градовете и селата гдеТо живеят
омп*а Иу^и* ж«ам«'Ч сфащу
« малко парк ще спасмте добитака си.
Земл пар; амеитарма група продължава да се тп
с *о« аенидем *ра< Нит ама ■
Сега с ь-йвобри. сезон за лекуването'
нимав.1 с вжпроса по К|естенаи; ките събития Ще о; гмежа см за им» |>а аопоапй
бжае произведена анкета Мимистжр Том'
Повжраайте и см набакете ДИСТОЛ !\
море
)
гнл ВЖпреса за виновниците ма Кюстендилските
Том бе мле» д а Им- е;-йв:
Депозитор Дрогерия Д. ПАПО. Варна.
лис*мч»1в Руси* дг ме
събития н причините
В*в вчераигйото заседание присътствуя . »а ми- ■ а I ом е и д иес ,»ч
амшяа »'у<н*
М стр®
Ямерикански ТРАКТОР мметриге Даскалов Омерчямаскй* и Том-ч»
Ям
1Я4
ма право< ждието П Янев обета аа преястдаи след ч.--*5»*~**а »е»*= „Г Тс«у »»*
с един ПЛУГ
Щ.
■ *
ндколно
дни
пре^
»емлеп
пярлям
група
Зепома
зв*
шия е пригоден за ^азии цели. като двигател V
пм са- его го*зЛодгтао Г.ю.%а
нароямия ежд
Щлич БАНЦИГ С ленти. малко употребяван и сж
шо гордие*м1 ичг*****
:Л и а - 1е
ме и
СОФИЯ. 9 декемврм. Цеитралиата бло
вжршенно здрав
(Споразумение ВЯСИЛ СТ ДОБРЕВ, до флотския кова коммемя мглезе днес с изявление по бъ.-.е с-*1** >
*а
рреенал
'
1289 12
кжпроса за кюстемдмл ските ембитмв, а ко- прос и С » ’ ечч»» ч* 1
зва : В свржзнл с последните сжето се казва
«41 СЧМ
*»«а

—

Д-р Д. Аршинков

2

енгел -п.п Ченгел!

ИДВА СЕ

листол

родово сееаи

1иин
фариа СШЛ
НВОНОВ1 “Г.
Бмвшотафнриа
СТОпЛ Е.В.НВ0Н0В|

яолбасммРиспеиид.пнс кайзер пастжрма. У
се премести в новорем‘нтпрания магазин
(пгкхцад Мусаллата — .Цар Ьорис"): калето
почитаемите члегснти за напред ше намеря'
1288 ? 3
-~<5рс.«ач и винаг^прееча стока

!'

Фу1Я 9 лек ДАге-: се носи слу х в столицата
ките
I
. • -. •
юстем
Мйк
-г оттеглили в Македония, а биле нв близо ]
Този слу* :о опровергава от офнциамо место тжй }
е обграден .т
като аелия Кгс»стемдилски с-ирж
войска
Окржжиия управител иа част емайл донася за
положението в града, че било нормално и че ие се
злбелезнат никакви гоми./и х*.ежду макеа<:иците:|
Убиеца на башага иа поручик Пеев не е заловен |

БжрзвИе! Ефпво разпродажба на ПЕЧКИ ;
:

♦

ЧУГУНО - ЛАМАРИНЕНИ ПЕЧКИ
ог Гррмвилкл фебрмлаом* система ГЛЮВЕС. *
▼
?
дс-чматте има оостааеим ао особ. система егиеуп т> 1 и.

ХПпзвзе иегат па се отопляват с дж*рва торф.Т
фзж-лмяоа и ар и запазват по 54% топлина йф
♦ г*« сшпгу благсоаремк* особената им «оьструиим* ,а'ф
~ т.Н0 14гт -ом.-пгната лято аре-е (блню 4 ч- раенд ттмп )ф
се *мифа' е склада ма .ЯКОВ ВАЛЕНТИН* ф
♦ среш-у «света гара гр Варн«
1275 2 3__ ф

:

"Г.

I . * . Ч-р-И

.зад-

ад
| отправени по | •'* “
тест* За всички _
***»"_
тдего*Ч>*Д*МДМ
адреса на коис’Итуциомиия блок и насили «»•*.' моа* нЪемА.-.и .си г Т*м
ята иад мирните граждани и нападения иа I »«решмм* лен
партийните клубове мзвжршени под закриЗа уча тм* прм ра*р*ше«* *■
! >*а там* '«««а «рим и «• Г»"Ъ.'
: пата иа властл
■

*

гари* к« «'*» ла се н«юм
Но и«*>ао оче н Бж*терма
при еди* моам сппетмм и «»р
Кок щае. моме 6м г»о
с»*т ти дни Ние а*р*аме а де
в1.м*га. зя «оято се бор*»
мвродите и а 1 ър»*: гасил иа
а*,:*-* »•
о*го се бор**

-

Продава»

есио .метасто
М»чОП»ИО Л? А*

3 декар* »*д ^ н>',о »*в Мам
V . -род* *
-торо* '-рее*

:■ & 36 * Адаммет-; ма

СОФИЯ. 9 дек. Дирекцията ма лячата | .р».и Им*о«

ттъ ?г

■

Стр. 2.

Ьр *0»(

..ВАРНЕНСКА ПОЩА"

отправи следното сжобщеиие.по повод за
питването изправено от блоковата парламеитариа група до м-ра вжтр. работи по
Кюстендилските сжбития Б. телеграфна агенция сжобщава. не тя ие е сжобщанала
в чужбина, какво изажршеното в Кюстен
дил е дело иа блока, а е сжобщила, че об
щото убеждение в страната е. че тая ак
ция е извжршеиа от македонците с чисто
автомомическм подбужееиия. и че тя се явява като последица от тенденциозните ек
сплоатирани по македонския вжпрос от I
страна иа партийния блок в борбата му сре
щу правителството
I
СОФИЯ, 9 дек. Гржцката легаций в сто
лицата опровергава сжобщението за рево- :
люция ь западна Тракия. В тая област се ■.
казва в официалното изложение, владей
пжлио спокойствие и ред. Всички сжобщеиия за революция и бунтове са ие верни.
От друга страна има сведения, че хиля
ди дезиртйори от гржцката армия, рекрутирани от тракийци и македонци, сже сж—
действието на местното население образували големи и многочислеии чети, които
подклаждали систематично револ юциоиата
борба в западна Тракия.
Четите са нападнали жел.-пжтните ли
нии Димотика
Софлу
Мерхамла
ДедеАгач.
На много места линиите са повредени
от четниците, вследствие иа което движе
нието иа влаковете е прекратено.
Местното население силно подпомага
движението от желание, час по-скоро да
се отжрве от гржцото иго. В повечето слу
чаи гржцките войски избегват срещите с I
четите. Войските които пазят моста иа Ма I
рица при Кара-Агач са го напуснали.
Погр
1С'
сжщо са се оттегли
ли иа юг. Пжтя за Солун е сжщо прекжсиат иа неколио места. Вжстаииците напа
дат гржцките военни складозе. които при
общата паника се охраняват слабо. Една
черкезка чета от 2300 души предвождана
от Етхем паша дебаркирала в Кавала под
покровителството иа гржцката власт.
Четата се поджржа от гржцкото прави
телство. за да парира четмичес. движение.

РИМ, 8 дек По всичко «гпажда, не за
омиротворяването иа близкия Изток ще
погне по-вече турската делегация, която
ставт все по-примзрителна, вжпреичг иатика иа Русия. Твжрди се. не още ^ес ще
бждс коикретираио в окоинителиа форма
Постигнатото споразумение зи омиротворя
ване иа близкия Иток.

мата на боисяет*.
декември. морал»* т.»
иапоследж - и ф„
ше 1РАЕ САМ(
.
слел тази дата
ч*
дв се приемат •• /

ЦАРИГРАД. в лек Нй я к Проодос* съобща
Осгаяката на ч-р Пашич е вероятно
ват от Агни
Г1 СВр.Т. »КН. 1 и- Ор* >-'ч ще иска споразумение с Бъля
РИМ. баск Мусолини пристигна в Лозана сно
ши посрещнат ог италианската пелегаиия. с която
има продължително съве.иание.
Лорд Къриотг поканил делегацията на сжвешаиие През дреме на което биле разменени мисли
в*рту премирмгелния дух. който требва ла джржат
»р**л турската пелегаиия.
РИМ, 8 декември. В-к Куриер де Ита
лия сжобщаае от Лоаана. Тая сутрин Исмет паша отговори на сжглашенсиото пред
ложение относно режима на проливите, ие
Турция е иаклоииа да го приеме, като го
лриучи по внимателно и бжде рааясиеио
Представителите иа сжглашението се сжсласиха да б»де дадено искането разясне
ние иа турската делегация

ЗАПОЧНАТО .
то и попрввянетг
печатницата на в ч .пр
И клуба на Л****Окр :Т,
партия от партии •*■»маши и работници м
гасите не сж биле з*
от нападателите И ,,
митница е пристигнел
пата машина. коя*
ше се инсталира
ЧАСТ от бъжар ата
гаиия е напуснал *еч*
ИЗВЕСТЯВА се .<*
нивите нарием» и »
на 12 т и, вторник * .
та в салона на Военк»
ше се сжстои общо
ско сжбрани* за аз***»
мерки за полпомаюн»
на нашите 'инвалиди
и сираци пред
стд •;
светли Христови чратни
Апелирайки «%я д*т*ь
стта на варненци м
•*
мами дела Ни-'
посетят събранието .<*:
ва за сетен пжт по*«*г
то участие кжм ж
•*
които кжм памет г-т *>.
лите мжченици и .* :*»■ •
светлина в мрачни»» и
живот на техните ^
От вреи

ЬУКУРР.Ш. $ дек Лорд Кьрцон уреди между
мънкекия м-р Дука и Измет паша една среш
която продължи повече от един час. Заседанието
има извънредно важен характер. Целта била да се
продължи предприетата от сюзнииите кампания про
тив руско турския блокНАМЕРЕНИ са 8 <■» а *
Един от първите дипломати заяви един мир с на хадкичиасА кафел **'«•» *■
Н<анторния
двор. Пс *?-Ш
Гурция без Русия ше{запоаоли всички съюзни сили
да си ги получи от
и ше означи окончателен триумф на съглашението.

ЛОЗАНА. 8 декември - В диешиото заседаиие иа иоифереици^та, Исмет Паша иаправи |попримирителио предложение Аи
горското правителство приема свободно ^
преминаване иа всички военни параходи,
но поиска щото укрепленията иа галиполския п-остров и мряморио море да бждат
оставени в турски ръце.
Чичерии изложи повторно руското гледище, като прибави, че се очудва от тур
ските отстжпки, и че Русия нема да се приклоии. Обржщайии се кжм ромжиските*де
легати заяви: Ромж ия ие требва да играе
ролята на Гжрция. Веиизелос раздразнен
протестира срещу Чирерии. Сожбските и
бжлгарските делегати приеха сжюзнишкото предложение.
Чичерии предложи свикването в Ромжиия една конференция от крайбрежните
джжжави, за да се гарантират взаимно !
Заседанието се идигма.
ПАРИЖ. » декември. Съобщават от
Атина: Крал ^Георги е поискал разтурване
то иа революционния комитет. Това иска
не на краля изиемадило всички иржгове е
Атина Революционния комитет смета, че
постжпилтл ма краля ще има за резултат
обявяването целата династия виноона в
анадол.ким погром- Всеки деи се очакза
обявяване ьа републиката.
В-к ..Продос * сжобщава. че Веиизелос
ще замз*не в скоро време за Атина в саржзка с обявяването иа репуиликата.
РИМ. 8 дек. Чичерии виждаики. че съ
битията отиват кжм своето разрешение
против неговото желание, се опитал да
предложи една среща между всички джржави специално по вжпроса за Черно море.
Неговото предложение обаче ие бе прието.
БЕЛГРАД 8 цек В-к Новини съобщава, че в
един разговор м-р Нинчич бил признал аспирации
те на Сърбия за Солун
Същия в-к съобшава. че Чехословзшки* м-р
на финантиите Рашил заявил: че Чехославия се на-л
мира в банкрут.

БЕЛГРАД. 8 декември. В?диага след изложе
нието на демократическата партия шефа на носле
та т н Давидбвич се представи прел И. В Краля и
изложи гледището на партията си По всичко из
глежда. че г-н Пашич те състави новия кабинет.
АТИНА, 8 декември. Новия гржцкия главиокомнадующ г-л Паигалос, интервюиран
от кореспондента иа а. Дейли Експрес за
яви: В случай скжсваие преговорите в Ло
зана, гржцката армия е готова веднага да
нападне Кемала.
ЛОЗАНА, 8 декември Турската делега
ция до сега ие е сложила подпис под микакво решение.Изглежда, че поради иеотстлчмаоста иа Русия и Турция се поражда
ие особениа благоприятна атмосфера за
конференцията, която ако ие се разтури
още сега, ще се протака с м * иителии дни
още неколко месеца
БУКУРЕЩ. 8 я*к. В к „Алеверул ' заявя, че има
сведения, какво положението в България е извън
редно сериозно Представителите на власта оили из
бити. оумговници грмлнали за София, чийто брой
растел гостоянмо а м-р иа пътрешните раооти на
прани;; цеклараиия . която се сметала »а провакация Вк ,Арора“. като предава от софийския си
каре ;омдент съобщението за Кюстендилските с»
бития, дава дълго изложение по опозиционната бор
в България съобшава. че положението на землеае;!ското правителство постоянно се подобрява.
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Института ше се рт*р>**гтая учеб. година ямр**4 *
ри курс. за яшвга п» •> °0'
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да бъдат записани
*
курсисти, до края на
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Поради краткия срок и об
Вечерта в 5 ч. сл. об. в съ
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
ПРЕЗ миналия месец в гра
да е било консумирано 173,203
кгр. месо Сравнително преж
ния месец консумацията е уве
личена
ПРИЯТНО ние да съобщим
че препоръчания на времето
си от нас френско бжлгарски
илюстрован алманах и пжтеводнтел на гр. Варча. заедно с
плана и околностите, което из
дание е под покровителството
на Италианската и Българска
Банка и се урежда от .Изда
телство плана на гр Варна" с
участието на местни литерато
ри и медици, из тези дни ще
бжде под печат, а плановете
за по-голяма сигурност, сж ве
че поржчани в Германия от
самата банка.
За да се даде нужната мате
риална подкрепа ча издателст^
вого. много от местните зана
ятчийски и др. професионални
сдружения са решилн да иИ
помогнат, като членоает>—*м
дадат предварително стойно
стта му и плащат за напечатване адресите си.
Хвала им за подкрепата на
подобно културно дело.

боред
София, 11 Декември 1922 год.
Швейцария
Ню-Йоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия
Цариградъ
Ромжния
Германия
Прага . ..
Виена
Буда-Пеща
Холандия .
Югославия.

Бел! ия

2370 - 2375 126- 123 —
582
831

==« 5

860 618
69

630
70

152
150
395
388
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НАРОДНОТО СЖБРАНИЕ
днес прие на пжрво четене за
конопроекта за отмендние за
кона за административното правоеждне.
На второ четене законопро
екта за даване концесия за по
стройка на операта и законо
проекта за изменение закона
за поземл- трудова собственост.

кжщд

се продава в

ул. Перник N° 1382
IV уч. Оферти се приемат до
15 декември при интерконтенентале.
1279 -3-3

ПРОДАВА се

кЖЩА в
ул- Родопи
№ 5 52 до Синагогата. Вижда
не на самото място, а спора
зумение при Н. Е. Леви. сараф
Варна.
1282 2-3
РАЗГРАД Вестникарск.агенция
—...... приема абонаменти
реклами, обявления. годежмц.
венчални и др. за в-к Варнен
ска Поща и всички софийски
вестници.
1280 -2-3

За сигурно и широко
РАЗЛЕПЯНЕ
НА АФИШИ
некролози и груги. из
града, се изажршва
вестник, агенция (до
кан) от Ич. Атанасов
шор.
1284

чрез
Бал
афи-1-3

Реджк СЛУЧАЙ.
По случай йзеелране се про
дават ДВЕ К/Г\ЩИ в дамянова
та махала IV уч. едноетажни,
масивни, наемното износни цени
удобни за /4 фамилии с общо
дворно место 612 м
Продават се и по отделно.
Споразумение бакали. Стою
Георгиев същия квартал
1244- 5-20

ПЛЕТАЧНА МИНА
N° 7—7/50 марка .Метеор“ се
продава ма износна цена.
Споразумение - редакцията
за М.
1269 3-4
Печ. .Светлина"

- Варна-

БУКУРЕЩ 11 дек. От Лозана съобщават
че Лозанската полиции получила положителии сведения, че е подготвено убийстаото иа Веиизелос. Поради това, тя отстраиила гржцкото знаме от автомобила иа Веиизелос и наредила странична охрана от
мотоциклисти около персоната иа гржцкия
делегат.
РИМ 10 дек С*оошават от Лозана. Тук прис
тигна г. Поанкаре и френските пелегати г г. Лионйс и Гаспар
Те водиха продължителен разговор
с г* Бонар Лоу
БУКУРЕЩ 11 дек След декларацията на Измет
паша по въпрос^ за проливите, вечерта имаха про
дължително свиждане г. Дука. г. Стамболийски и
г. Спалайкоаич.
РИМ. 10 декември. Мусолини, минавайки през
Париж, направил изявления пред журналистите.
Той заявил, че се надява да се постигне едно пъл
но разбирателство между силите и че е партизанинна една решителна акция, като е прибавил, че не
говите колеги в Лондон ше разберат желанията на
Италия за едно абсолютно равенство по отношение
на репараЧиоинитс вжпроси
ЦАРИГРАД Ю еек. Вследствие постжпиата иа кемалистите и сжюзиите вжрховии
комисари, знамето от гржциата легация и
консулство в Цариград е свалено.
РИМ. 10 дек. Мусолини снощи пристииал
в Лондон. Интервюиран от журналистите.
Тон е ваявил своя оптимизжм от крайния
резултат иа Лозанската конференция, като
прибавил, че Турция има неоспорими права вжрху части от територията, която турската армия наново придоби, но неииия сувереиитет не биаа да минава Марица, зашото в противен случай ще избухнат нови
конфликти на Бална ите и сжтресението ще
бжде неминуемо.
ЛОЗАНА 10 дек. Очаква се иай-кжсио
до утре да се постигне п«лио споразумение
между Турция и сжюзииците.

__________________________________ ЬР *»», —

Банка „Трудолюбие" Дкц. Д-во за Ииидустрм
Търговия и Кредит.
ПОКАНА

Въз основа ал. II от чл. 202 на Търг
п. !1 от чл- 21 на дружествения устав. Провери?. '
Съвет поканва гда Акционерите на банка т~
любие" на изажиредмо общо сжбрамие, =
новото помещение. Варна на 17 декември н часа преди пладне еже следния дневен р«л
1. Доклад от Проверителния Съвет у
-■■■ г
нието на банката
2. Подаване оставката от проверите;;
За правоучастие в ежбраенето акционер*-,
позират акциите си. в касата на банката, а за
ложените се,удостоверяват с писма Деп:]
на акциите става до 16 того ежбота 5 часа - ■94
Ако събранието не се ежетои на 17
вяване на достатъчно преаставлаюши акци*
нери. то се отлага за 19 того— Ниуулпен 8 4
то място и час.
гр Варна, 11 Декември 1922 год

1299
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От. Проверителния Снет

I

Крайбрежна Жандаржер. Дружиш 1С

У|

' ОБЯВЛЕНИЕ N° 4093.

зя

гр Варна 11 Декемврий 1922
Обявява се на интересуюшите се
кемврий н. ГОд. в 9 чгка пр. обед ше а
г по по6роволно сжгласИе в Вврне. 0*5»*
фйнасова. управление за доставката
хрз„игелни приНаси на Дружината
, ]000
за 60000 *»■>
21 тоо *ГР ИК свинск
. 7000
ориз
у' ГХГ
’
сирене
.1/000
,
.,т
"
червен пипер
. 600С
^ ^ лимонова кислота
. 400С
6)
50 .
чай
. 10000

104000 гШ
Всичко
Залог за участие в тжрга се иска 10'* е'5
ЦАРИГРАД 10 денем. Ангорското бюро ново удостоверение,
за леката опровергава
най-категорично
Доставката на припасите може да с.аие
слуха за руско-турската военна спогодба 1 пелно за всеки "артикул и общо за вс? чките *****
според която Русия ще иастжли кжа Беса- ! наж или най много до един месец
рабия, а Турция в Македония.
Изплашание веднага след приемането ча ир*
БУКУРЕЩ. 11 декември. Съобщават от Лозана; пасите от комисията.
Припасите трябва па отговарят нап^утйоиа П«
Кръстю Раковски пред кореспондентите на романските в-ии заявил, че Ромъния с своето поведение емните условия и описанията за хранителните гу
паси
вжв войската изпапени от Министерствот
по въпроса за протоците се поставя в услуга на
Англия, коя го цели да си създаде морска база на войната през 1921 год.
От Щаба на Дружината
I 1295- 1-1
добруджанския бряг.
Поведението на Ромъния е опасно за интересите й. казал Раковски. и може да я доведе в по
ложението на Гърциа която също се бе поставила
в услуга на английската политика
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16-а Варненска Жандарм- ДрУ^

ОБЯВЛЕНИЕ

гр Варна, 5 Декемврий 1922 г.
Обявява се на г. г интересуюшите се. че
Декемврий т. г от 10 до 12 часа пред плаа*« ■**
Варнек_0кр. финансово управление, ще се пр*рведе спазаряване по доброволно сжгласие.
ване на предприемач доставката на следните »•ВАРШАВА. 10 декември. Нарутов м-ра на вън нителнц припаси, нужпни за дружината," а имен-'
1 Свинска мас
4000 кгр. за около 200000.*
шните работи е избран за председател на полска
2. Ориз
1000 „ .
25000
та република.
3 Сол камена
800 „
3200
Той бе кандидат на новите партии.
4. Оцет
300 . .
ПАРИЖ, 10 дек. Между вестниците Таи
7500
5 Сливи сушени
500 .
и Дейли Хроникжл се започнаха оживени <
35000
6 Сирене или кашкавал 1000 ..
спорове следствие иастжраеността, с която
19200
7
Маслини
800 „ .
Лоид Джорж се се иахажрля вжрху Фран
300С
8 Макарони
200 . .
ция, обвинявайки в зла воля спремо Герма
450? ■
9. Фиде
300 . .
ния. По този повод Фраи. официоз Таи пи51»
500 . ..
ше: преди Версаилския договор Л. Джорж 10. Булгур
3&500
,
говореше, че Германия е достатжчио бо 11. Леша
2с:.
11. Лимонова киселина
20 . .
гата за да плати всички разходи по война
та, а днес се отврллщава от француската
или всичко за около ЗО760С ■>
прекалеиост.
Ето такава е искреността на приблизителна стойност на цялото предприяте
„
човека, които обвинява в зла воля Фран
Залог за правоучастие в предприятието * 51
ция, завжршва Таи.
върху цядото предприятие или върху стойностз
РИМ 10 декем. Слобшаваг от Лозана; интер всеки отделен предмет, без дроби от стотинки пас!
Поемните условия и другите книжа могат
вюиран Измет паша заявил, че е недоволен от хо
да на реботите в конференцията и че реши/1 да се видят всеки приежтетвен ден и час в домакине
* придържа строго в ангорския национален пакт от то на дружината, а-, в деня на тжрга в
1920 тодина
финансо управление^
уч3
Изплащането на сумата ше стане след
^ з3
ЛОЗАНА, 10 дек. Вчера сутринта сжюз
ването на продуктите в дружината. До^умен
■
иите пжрви министри се ежбраха и водиха право участие в търг са необходими, съгласи
\
проджлжителен разговор. Никакви офици кона за бюджета отчетноста и предприятия
ални изявления не са правени още. Прего
изискват.
нало'
ворите ще проджлжат И в понеделник
Всички разноски по публикацията, гербов >
БЕЛГРАД. 11 декември Краля натовари пак и др. са за сметка на доставчика
Пашича да ежетави новия кабинет.
От Доманкинстзото на ДруЖ*н*т
1298-1 -1
ЛОНДОН, 10 декември. Бонар Лоу в хотел
„Кледж“ има пжрвото си съвещание с Мусолини
След това се е състояла среша между Поанкаре и
Мусолини, а към обед в външното м-во Бонар Лоу.
Поанкаре и Мусолини имаха важно с/гващание

2ое

%*
Варна. 13 Декември

Го*. И»-

1922 год.
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ИЗГУБЕНА ЧАНТА

Банка .Трудолюбие Акц. Д-во за Ииндустркя.
Тлрговия и Кредит.
ПОКАНА.
В»з основа ал. II от чл. 202 на Т»рг закон и '(
п. II от чл. 21 на дружествения устдв, Проверители, я
Сввет поканва г-да Акционерите на банка „Трудо |
хйбие- на извънредно общо събрание, в бан
ковюто помошение. Варна на 17 декември н. г в 10
чвсе преди пладне сжс следния дневен ред:
I 1. Доклап от Проверителния С»вет за положе I
нието нз банката
|
2 Подаване оставката от проверител сжвег
,
За правоучастие в сжбраенето акционерите де-|
позират акциите си. в касата на банката, а за за |
ложените се удостоверяват с писма. Депозирането
на акииите става до 16 того сжбота 5 часа вечерта |
Ако събранието несе сжстои на 17 того по нея
мване на достатъчно представлаюши акиии акмио
иери, то се отлага за 19 того— Никулден н с*що- !
то Ввясто и час
гр. Варна. 11 Декември 1922 гоа

1299 .* 2—3

Ог. Проверителния Са пет.

-

Д-р Д. Аршинков

По случай изселване от Варна, продава^ ^
•жичките си мобили както и празното си
Моето нахоляше се на уд. Асенова, от 485
кв. метра. Желаюши да купят да се обжрн,-.т
кжм него ул Асенова 1. кжша на Д-рСтоЙнов
|

Бжрмйте! Ефтина разпродажба на ПЕЧКИ
♦
ЧУГУНО-ЛАМАРИНЕНИ ПЕЧКИ
♦
Тот Германска фабрикация Система ГЛЮВГС. н ^релатаФ
^на печките има поставени по осей. система огнеуп.тухо“ ▼

XПечките мог&т да се отоп ват с джрва. горф.^
фвжглиша и др и запазва! до -I** топлина.
тжй жщо. благодарение особонита им конструкции 41 ф
ДЖржат топлината джлю врехе (близо 4 ч равна там
ф
Печките се набират в склада нз ..ЯК0Б ВЯЛЕНП1Н"ф
срещу новата гара гр Варно
1275 3 3 ф

пристигн. .'ага в грз. м ни
пианистка г-жа ШАХБАЗ
е започнала па преподава урони по пияно Условия
вбщолостжпни. Преподаването аава в дома и ул
ц»Бпинсна" № 18. Споразумение елшия адрес.
1243 3-3

«ОЦЙ ПО ПИЯНО
НОВО!

НОВО!

НОВО!

№
„

■Химическо чистене» парно боядисвоне!
^*»сякакъв вид дрехи, платове, пера, рмкавиии
ю най-последен ме^од
Цени износни
Трайност на -фоята гарантирана,
в Енгелбах & Примус бивши притежатели на
«Терманска фабрика за боядисване в Смпрна)
К^гл- Цар Борис, срещу аптека Бораджиев

ЦЦ
1=1

щ

рУ
щц

1220-5-8 1В]

уЛ ЧСфИИСКч г

1281- 2 3

КОМБИНИРАСЖвЖРШЕННО
тмански
Н ОВИ
фобрикзт Р. Н 5СНСИ.Е- ЧЗ (03 и \т «
Г
•тисово производство, . склал сс ПР
94-2*2
НА ЕВТИНА ЦЕНА
1СТЙВИТСЛСК1
КОТО
ехм:
Вариа.
Елек. инж. В. Николов, Ст. Димчев,

Рш*к1А тва*^;4 # .-;3

»

1

1*у

; ПоСКЖПов :еча

ЛОЗАНА, 11 декември. ПолоЖението на
Бжлгария пред конференцията се подбооявя в смисжл, че вжпрос.т за излаза на Егейско море останал открит при първона
чалното м; разискване, е влеьдл е иовлфаза за окончателно и благоприятно ликвидираие
Съюзниците изглежда да сж 'в .'бедили в ме ефекисмтста ма икономическия чи
излаз тъй кант» 6а предложен пжрвомача- ,
Пио и чс българската теза ма лира все по здравз почва за прокарване:: иа лаглие^наиск?нията си.
Великите сили приготовляват едни нов
проект за бжлгарския излаз иа Йтея, който
да представлява по здрави гаранции за не
говата ефикасюст.
Принципа за отстъпване територия иа
Бжлгармч за тази цел е вжзпрмет. Новия
проект в българките среди се смета за много по задоволителен. РазуЦванз е била идеята да се дзцв на Бжпгяоия територия
стрещу заплащана известна сума. коят ! вероятно ;е каса е за част от ония джлгове на
Г^РЧия които биха се паднали на от ст» пе
ната територия.
БУКУРЕЦ! 12 дек. сжобщпват от ПозаНа: вжпросл за излаза на България иа Бяио море предстои да бжде разгледан,
По инициативата а агнлийс делегация
Бжлгария ще получи **дна териториялна
ивица от бжлгар. граница по ж.-п. линия
до Деде Агач А размера иа тази ивиц» ще
е предмет иа предварително прочзане-

Иа 11 т м е изгуоенй една
• дамска чанта, сждлржаша |
100 лева банкмоти. кутийка за пудра и документи ‘
Умолява се лицето, което е намерило чантата, па |
заплржи за себе си самата чанта и парите, а ла лч
несе срешу в»знагражпение в релаки. само кутуйка
та. което е един спомен и документите
1302*- 1-2

>вод и
км СТОКИ

ЕВРяКй

(Телефонни г телеграфни сжобщения).

'

".."*•

ЕНЦИ

тжргойец

ЗГОДЕИИ

^

електрическо оса-г (Л
> за канпра и скл«

<Яасил «5. с7СваноЬ

вариа. 9 двиямвоий 1922 година
Лозенград
Лозенград

I

101

ПОЛОЖЕНИЕТО

ЧсКица Ли. <МмрневсКа
1292 -2-2

Брои 1040.

ЛОНДОН, ^2 дек. Вестниците сжобща*
ват, че председателя Хардимг сметал да
свика вжв Вашингтон една конференция, в
която да се разучат и разрешат асичкм ев
ропейски политически и икономически гзжпроси.
ЛОЗАНА, 11 дек. Измет паша започна
да става отново непримирим. Говори се, ча
е получил нови важни инструкции от Ангора. Турските делегати заявяват а частни
те разговори, че до като Турция не 5жде
напжлмо удовлетворена, немя да се постиг
не иикакмв мир.
БЕЛГРАД, 11 дек. Днес г-н рГлшич се иси
на ауденция при краля и му\саяви.че ожпреки всичките негови усилия за жета тяне
на мовоя кабинет той не е ^спял в 'воята
мисия. Краля помоли г и Паш^чт па изпра
ви нов опит за ежетавяно кабинета. Г-н Пашич прие поканата на нозо.
ПАРИЖ 11 дек. СжобЩават от Пондон:
Предвижда се, че конфеое>г- цо изработя
само общите пяния за свикването на но тчта конференция и ще фиксира подпобностите в случай, че се постигне споразуме
ние между сжюзните кръготе.
В новата конференция ще бждат пока
нени и джржгвите от малкото сжглгшение.
ЛОЗАНА, 11 дек. Сжрби и руси в Лозана
са се споразумели да изпратят взаимно в
Москва и Белград мисии пгд формата нз
делегат.................рвени кржет
ЛОНДОН, Н дек. След получаване мв
германската нота и плана са разрешаване
на репарац. въпрос, сжюзните м-ри беха
свикани на заседание и единодушно отхожрпиха предложението. Ио зее пек забелязва

вТО.
4Т'1

^да к.

11И?, &1

то
■•
чЗ

които

Казака ВЖЗ ОС»;- |
»«’. сювта те. • дума
Е
1И Яумв МА б
./1в Т
НИКОГО.

Сеж-’ .тия: а в.е
ма
да |*а«
№
шч и наиравле
пий а да ду ми , а ските и се.тС
МИ МиСИ.
•едмеТи
жррв

пекло, топи но. днес са лук
Кому ТАгиа гази скжпопм иа -много
На дребните .жш&гиунанм*.
рцбог. ици е. лафи. чиновници
и в-.ит-а
вИ|
.'■ИМОТНИ 1:0
градове и села. С-жп.-тмига ду
ши народа Недох}'иг»е,.и о^ганизкн с изложени на лрзо и
лес
лбод4 вале и изрлждвне
■а'а с куршуми бе една
на. тц I абна
гот.ши «и
раоогни рлце, а
св*пот.;«га души иял н
См
ли»»- «а^>од|м се изд^ом^ат, то
ва ллиаа на произя
яди-е има с&шик иа-, .ден ъ> вота
Пи.а се, каза се от номпетаитни лица . тряоа да се взечаг
мерки за туряне • ра < иа това
зло По-рамо с текулнатите ди
I ада
лева
обезцеийва се, а и тотаац, ко
тето валутата ни е , авнител
но 34’вжрдема с .
■тията пак
ра
чдосма за гол И И бжр
зн
чалс а у владял а всдКнм,
п рлие е |(йП1м и
К0.1Т0 тжргуаат
Л има и цер I а тева зло
Авторите
(0 »тр да
наложи г >рмиров*а I 'строг и
наказиния за спекулон
Нплстиид над ст рони та ни те
жи един режим на репарации,
но топ далече ле се е още ма
ле жил за да обезцени дева ни.
• лкто е е Австрия иди Герма
ния.
Ние (показваме в случая за
пример нашата съседка Гог’*1ша. де (е. влас* а че е наложи
ла и пето скжлотцлта в срав
нение с тая у мас е кно. о ло
ма.I и. прм наличмоцта на об
стоятелствою, че ле.; е спад
лева.
Влчмросд за скжпо/ията е помжчем от оня за конната, но
вжпреки гази мжчмотня, той
пак може дз ижде см* Гчсн и
задов ..ттелно разрешен, ако
л.*; вземат мерки
Рико ! днес не
раничава

('«•‘•ума а. тят. шири на длжж
и ня шир и и зя да нар.-,,а като
ил.( опасна епидемия Иж- апелираме за ефи цсен лек протат : е тидени я. апелираме
,* ; 1'2-а. ент. кжм окржлкнн
1 I ст г ти

ХА
:же да се спре. само
да /.ма пеллчие зз това-

^2ДйК СЛУЧАЙ.
Чо случай изселваш* се проДзЕ КЛЩИ в дамянова
у
IV уч. |?д!.оеган»ни.

мно.оизносни цени
удобни за 4 фамилии с общо
о,делне
Споразумение бакаян. Стои*
Георгиев ;жтия квартал
1244 6 20

ПОША"

Стр. 2.

се известна резервираност у
>М1 •*>*Пржв взе думата г. Поаикаре и
гото той клза: Ва днешното
е»
е
Германия е виновен ?анка. Нввжзко
да се правят нови отстжпии, но трнбма я*
се изискат гаранции и вземат залози
Бонар Лоу проджпжн, за*а
според мнението на британското
Д*
ограничителните мерки могат
аиичат ппатежиоспособиостта на ?тяжт
Белг. делегат се прие жегнеш «ж« г-«

\

ч_

следната Русите иеаа да
ренцията. наглежда, че не «ие *-яуоат слу
чая да взея^ат участие в
ден акт, обстовтепетяо. което тгят в
си, ще играе важна роля
проса, за сжветското пра ям - сметно
ПАРИЖ Иден Сжс*6_;»з2.-Г гт
получени сведения. гег>мачг--о^

себе

"г-.!:- Стггед
че -пгге-^га

аа представлява една база за нов*- ~’г-*г>аи^* Те
саджржа едно препроводите.'-:
-а
моар. Германия заявява чз е
д? ттаи -«
разположение на сжюзимцуге ег-т2 :*»а т~ 3 ми
лиарда златни маоки з салото 5т—-зае. ■'ри
условие, сжюзнииите _а
международния пазар
Райхстаго приема-“
дд се е*-иг’чрв един
вжтрешен заем. полови -яг« сг
бжде по;малка от един м г»слвови'?в - --•'••зед зла”
марки, ше бжде употребен-'аа «агигу.-^име -а сепа
рациите. а другата лопови-чг
манския кредит

зе повзз^-аие

-а'гер

'•со*: слсб^азат.
ПАРИЖ. 11 делемнр^
че обшите избори зг
* •ссхза са дали
*тс 642 души
за резултат 839 д
аезяпгали.
комунисти, един менддев^*
си ми.

Б. Пеша. 11 леаееш^м й -~<ьл*ъ те-СкТлО рце>'
аи бежанци, от оку~<рй-и-е ат РЪмжвмв области,
устриехз грамаден м*г>-.- -•* ш-*г: :е азе р^шешае.
да се помоли унгерскс-тд гашигелсхас -а сз заетапи пред обществото н* •ч€дог-<гг за, па се лропзведе апебесиит & тази. ос-тзо“
. АТИНА. \ «о змь

‘ р*яш*аг-е вес'ч^ц..‘ заго-

•ориха напоспедаж за
-та о^бс*-"-*
ДОГОЗОр. КОЙТО яОТ--^ 5 гача-тс-т мг изушвгг
•д
Г овори се. че тоза гдюхжгжише е з**че свжршен
факт. .Приближе^ж шс г•даяйгтег -.рлгозе лица за*вявот г'ржц. и дапоелза
тия дни пре.говог-' ат сьдюмо-зч»
408 СЖ
юз при- едпи ч:зм« *
хлбемото положение
ш-риавм ~о сг: * нач; м гжрцив. Ромж
НИЯ И

>СОйЗГ*В±г

зж.-тото

крил-:

-.а

малкото сж.г.":дшаи-*е
цОС',' - 1? де-.
>вегг л.нес гзие нозля
законопроечет ъ&
-V «да. с-торе„ чойто заКОНкТ Зс
:-га нужда _е бжде “'рсустт^ твем.
кога то рс_-'
-бметкл*- с»аабаче
спата
ри* з: з ' ■
ТГГСОЛЦПНуТ и сл-ш I .'-уари Т023 г.

Ъ ...
работ-

тг-че-

•г\ - -

ос-§с;:с^ойвй

бел«и стт-гт- привнлс
ло 192^ г-.д

•:

гг.»

•*

. -раз' на м оа
чаарт -р-т-« -а

Зз-Г.

д м
\ !р>:д^лжаззт се
строаг
*оь ? з гатти*

ЦАРИГРАш
2 ленем: о - Анголското нзииоьалнс елмбрвим» згредеги- Оадмао бей за представител
в Цзрж-ред чп мес-от
Рйфаг паша. кейто ше
требва дв зае*** -оста о губернатор н^ Тбак-я.
СОФЙ^ 12 де». ,Ч-р Р. Даскалов заяви, че на
м-р Я«е» ок
киеточкции кан аа изработи закомотроежтг за ;чарод_-И5 с*д.
Еерсятно е. че ше
ождат на~л>в®а«* ч»;чс^- 'зленения от свшестауюшня
закон зе сжзвж жритпе от Радославови* кабинет.
Са.става не д«-дг
6*де от коронни и народни
. салии Нацммвчмпге еждии ше се азоират между окр-

доюшия двр>-звен с*д произнеса
17ш : * *? всин.чи радославови министри

ги ра
-*?. /'-V

-ИЕЛ'I* ^.еиемвзи

Свобшават

от Лондон:

*

сз решели. че германската нота е не*
' ТрС^А-ТЖИХ
разискванията то целия
е- в*трос
.тс_ заседанието г Поаикаре и г. Бснар
1ш9щ мата
оазгов р. Сжюзните м*ри единохяаяно реши-»а. че германското предложение не с*-з у

каре. обржщайки се кжм
моли да вжзлриемгт неговото
ние. В това зремо Бои ар Ло* етапа п;
че той не може да го првеже -*о като не

ЛОНДОН, 11 декем. Крамп
с
м Г
следователно г-да Мус
ито води проджлюителеи рааг
■
ЛОЗАНА, 11 декем. Бл
Ромамия са се
иапжлмо сж
проекта иа великите скли за ремким
ливитз. Турция
маневрира женещ Руовв
Аиглиякато гледа да се спора^жее а с •>

омрвг по елин ч изборите за
- - ле станат иа'14 Януар 1923
жз^роект ще се гр«*ече 'от камгрета

-.ечемари Прели ми нарнава конф
■ >*Л рззисвайиятв ос Ге ше се полчовят
-яла* :*23 : з Пчоиж Делегатите започна

*

Поаикаре
егмрвт ае»
Мусолини настоя да се
дусжюзнишиите дллгове Спед том

се ежвещава с колегите см.

* .в

-кай-"

БР

<аа

>040

иешенне срещу из-* ги. катр се е на
гледа до смжртз *т
Пожарз е изб-, чел »
от лампата. ко*гс
Фа.-*
лестга си нещастнг*.
гсряша це. а нощ
Гражра»< т вот
сено от тока голямо

‘

Шел.-ПАтна катге:
На Ю т. и.
36 95 — Каспичан
километжр 96 е 4 ч»-;*
близо ло гара
тр
ас* на насипа е де. Машината, таил ар:, т.
пощенското купе са :е
бжриали. а ©сте».аги*» -;ИСХОЧИЛМ от ЛИНИЯ^а

-!

Мястото *жгето •
това нещастие е мибг
евната страна »-а ~чч
г
една пропаст от 25 •
.
чина Благодарение • >
ността. машината и др *
-ез калето дипломатическо те*тс. мнозина бивса се обжрнагг
,,
—>
*сгр-*. диплойгги и лр вилни общественици.
противната страна »•> .
9 салона нл легацията бе приготзена сцена, на кочииата * Ако се бе*а
кжм пропасга. теч да
ге редегави. специално за случая игра
чат еже себе си и ;г а е
За прав пжт с~ед войната. с~ какте е вети пил
те вагони с около 150
“* с:.
на престола, се явява
дипломатически
пжтиици и картината г. м
ресеп^.
една от най-ужасните.
Нещастието аерсвтнос.* -о т-.ва Л?говври
на слабите -гревер-и*- »>
ширечаваме
на п-ината
Не. Блягог свещени: \Лимитр
Андреев на тема .
„ЛОТАРИЯ ГА л постройка*
Великият пророк
на храм .Св Ц Бор * ■*
Свободна борса.
Канят се квартала Сее Севмес. ^с*то бе
Салона • отоплен.
Вход свободен
Бег>--*и 164 -155. Цар>«раа яо
определена да се разиграе *
7230--'г» Париж 902 -905,
12 т и . се отлага за 24 т *■
Жив изгорял.
Лоидом 58-4 - 385. Италия 542
Умолява’’ се »си4-.- които л
-346 Н.-Йорк 126 50
127.
Вчер« прояадийци са биле продавали билети да пое* -•
Пр*-а 433 - 4СБ
г.отресени от едно голямо не талоните и уред ат смет-. ЦЕНгтТЕ ма ХРАНИТЕ щастие. Кжм 3 часа сутрента.
гражданите от южната част на
Варна. II Дечеивоин 1922 г
града са биле ежбудени от не- София. 12 Денеи^ »« 1922
2жчм*»ив 537 50 *ева 100 кгр. кол- о\|ушечни аистрели. зоаеРж414
.
.
и.и за помощ вследствие из
2370 - 243 -•
Швейиариа
Овес
38С
' буталия гглям по*<ар Разтре
Ню Поркп.
12650! 13
Ечмии
417
.
. '.
вожените граждани се отпра
593
53с
Лоидомъ
КукУряз 324
..
вят жм пожара н виждат след Парижъ
839 - 869
Б. 55С
ната- картина : Една отдепиа
646 Италия
640
Фи
.
| постройка от кжщата на Стоян
П - 716
Цариград ь
Янев е заградена от всички
71-\
Рс ИДНИЯ
^ои1МЕН»1ЕТО на зарази
тпЛмМ от
лт пламаци
„_
г
чхрани
и ежееяите
1.
Г ерчания
Ч*> « н*«т да ограничат „ожа400- 410Прага
4=,^ от .
30 Ноември е!ра. а не да спаинт пенжшни18
;
.
Виена
*зл*па

I ? за едно споразумение

'2 сек. Снощи в италмянсата легация
7 ое тс^ооем голем ресепц-бал. на който приевтетву
| аа«з г-.. в Оаря
княгините, свитата на цчря. м-р

■

ХРОНИКА

БОРС А

.

5 НОВИ сту чаи ната по> еже е ие вжзможно
^„5;" ,
.
У
-а се в езе вжтре След ононГ''
! чателнотв- потушаване на огТЖу .Ьвопчпатв ■
.
: „е ,.,а сти.ив. „еиолчо гр.жАгк&оеаая

^
|

Буда-Пеи;а
Холандия
ЮгославияБелгия

180350-

!лам" влизат вжтре и остават
(потресени от виденото. В една

ВЧЕРА кжм 7 ч. си. и.-!-'
учителката при тукашмя^: •*
д'°дР"‘”Т
И
вическата гимназия г-ца
Иг|”'ю6?*кя Т**У" То‘
м ® трупа на нещгстнмя Герчо ва отива в пристанище'
^ Бояджиев, немощен старец приближава по парахо
на около ад г. Той
ОТ ОКОЛО гарив“ но благодар. н15 дни лежи тежко болен.
нината са подхлжзва и
5*
ЗЕЛЕНЧУКА от обшимските Притежателя на кжшата Стоян водата Притичват й се -е ‘
градини е вече на пр>ивжрш- Янев му е отстжпил това но мош и я спасяват от с*хгг

Горади сга. осг .варл.Щата
.-а .к« епидемичен жар,.тер
оиечат се няч нит? копки
г
7ерки
като всич-н училища в града
са били дезинфекцирани.

вас-е.
Общината е оставила ^ду
ши постоянни работници, кои
то през зимата ще работят в
градините постоянно, като ще
гледат да'мат рят по голямата
площ от тях.
Ограб 'ван^то на градините
За изпрел щ? -тзва по стопдн
ски начи !.

Варненски Гарнизон.

ОБЯВЛЕНИЕ
Ж 806.
гр. Зарна. 12 декем ври и 1922

гоа

Обявява се на г. г. интересуюшите се.
ПО ОЬЩ. избор насрочен
в 9 часа прели пладне'з ломлше
за 24 т. м.. ни се чаза от кеч- декемврий т.
петентно ме до, че той щ-г бж- нието на Варненското
'кржжно Финансов^ Упр-'
де ст -сжен поне още за един
ление шс се с^гтои т=рг по доброволно с::зза
и ц. ил!* за ч Фе: пуарий.
Причи>1а?а »ато?а е. че тех- ряв&не за отдаване на предприемач дост звкгта 34
иичесчм общината не е.готова
за избор, понеже самото -зо.
иа ч.жтр. рабстч е искало узе
» • . ■ - И :.ф. се-чЦии. вжв
Вал«а с още три. а т ва в
то * --че срок «е ще може ла
стане-

частите на варненския гарнизон -а време от 1 «
ваиапи;, >ол-з .
.
->
,
включите.'"^ ^
Го■ао ^1 14арт 1923 г.
м®^о говеждо с приблизително кол и чест й> кгр. за около 421000 лв. и месо свинско пр-*з и тел но количестНо 4650 кгр. за около 139500

.• | ^

или всичко за около 560500 лева приблиз
07 <1 дци по немаие на ка
менни вжглмща. товарните вла стойност за цялото предприятие. |
кове Варна — Каспичан са от
Залог за участие в ткрга се иска 7 - от пр’ менени. Гара Кяспичан е зализителната стойност на прелприятието в банкл»
држетена от товари, особенно
джрва. които се очакват с не- Удостоверение.
тжрпение з тази люта зима.
Поемните условия могат да се видят всеки
ДНЕС на 13 т. м. в салона ежтетвен ден в канцеларията на началника на га"
финансов-'
Цжрковен дом на 6 . ч.
, венизона. а в деня на тжрга в казаното
черта ще говори Нег. Бл аго!.
езешеник Стефан п. Юрданов управление.
на тема:
• Гербовия сбор, публикацията 1на обявление!
унгарската цжрква през Др са за сметка на доставчика^
11-12 в. литература и секти.
а на 15—Пвтжк в сжщия салон 1300
1-1
От Гарнизонното Управление

Варили Д«камари

Го*. IV.

1»** гид

ценя 1 ЛЕВ

поща

ЬгРЙ »41

вярнбнекд

Ай» тшфи * те

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИ ■

V
рдзгрдц

Р!«**■» **е« • * >

оьявпени* г,

.онлтент »а ели* • ди>*« **
5 месена 150 лева. «а месена ИС л»н •

п&гчм
3

СКРМБНД ВЕСТ
С опечалено сжрдце сжобшаваме ма родини**, 'рИиТЕЛИ
познати, че тая заран в 3 часа почина спор гости*.
Ч I
Джржавмата болница любимата ни сжпру!в и майка

АТАНАСКА ЕВ. ДАВЕРОВА
(родена Дтаиасоаа от гр Ловеч
Още млида т* свжрши своя жизнен пжт като
ви сами лишени от нейните майчини грижи и •••*
оплакваме своята сирашка участ. Ние завинаги ш<*
в своите сжриа светлия свомен за т^ч. ю ято
Спи СПОКОЙНО.
обичаше на тоя свят
Тленните й останки ще се вдиг. ат гме< чет!
ч. сл. обед от Лжржавната болница, а *.-■ елото ■ и,'
•жрши в храм -Се. Никола"
Варна. 13. ХН. .4
жпруг Евстатий. синове .’ Еи»
1308 Опечалени

тжрси продававач на
Постжпнане веднага

'
К
\

« 4

олониалтм стоки
1306

1 3

_

ИТА/ю-туреко д.в0
Параходното Агентство „ГЮРЕК &, Ко."
Парахода ..ДНЯС 1 ЯСИЯ"

*
$

«те
се очаква да пристигне в*в Ва| мен -от
ие 22-й т м. и ме 25 декември ще »аммне и.»вжршвл.
ки своя 16 редовен ре с ПРИЕМА

ЗА ОДЕССА

V

1) стоки,
3) Колети

2) пасажери за 1Г и III клася
4) парични прероди и ;;>

Начиная от 16-ия си рейс. парахода -Янаста ич' • • в 3
бжджще ше поджр.ка редовно сж >ц;имиг Нлр» а 0."е;а Р
през всеки 15 18 дни. "За справка имтерееук-шит* г-ч <+ Я
обжрнат кжм Л-во -Гюре А Ко" ул Мре- лае* -е. -Кан
торен Двор“ II! етаж
ДИРЕКЦИЯ

!

1304-1-4
I

РОИШ

Свободна борса.

СОФИЯ 13 док. Снощи, коглто се вдигна
заседанието на Народномо сжбрлнне зем.
парл, група сс оттегли не частно заседание.
В това заседание се проджлжижл разисква- \
4
нията по Кюстендилските сжбитин които ра
Каито
ЦЕНк 7Е на ХРАНИТЕ
зисквания не са принлючени още I___
между членовете ма групата, така и между
М-рите има раз
в гледищата по Кюстеидилстите сжбития и мерките, които треба\да/<« вземат за последиците от тези сжбития. Каиьо решение ще иземе групата по
този вжпрос не се знае. Дали групата ще
удобри досегашната политика по вжпросите, които докаража Кюстендилските сжби
тия. както и мерките, които се В1ежа с тези сжбития и какви мерки ще препоржча
тя за по-нлтлтжк ие може да ^е каже с по
ложителност, защото тези решения ще за
висят от по-иатлтжшиите разисквания.
Вжзможио е. ако иаистииа избужие иеко«а*1цуииакри1,- «(Л.дстчи. п.1)личият.|
и ако тези различия ие се престжлят от
гр,пат, вжзм-^жно е да се свика вм'шия
сжвет ма земл. сжюг за да се разреши то- '
зи вжпрос Все пак е много раио да се го
вори за мьиист. криза и слуховете за такава се явяват преждевременни. По всяка
нероятио-т различията или ще се изгладят
или ще се чака завржщлието иа м-р пред
седателя. които има право според дадения
му мандат от земл. конгрес да сменява мииистрите.

*

игп,*

Магазин „ТОРИНО

(Телефонни и телеграфни сжобшеиим).

И. Н. Коистаитинидис Н.В.Малкии

На 11 т м е изгубена една
чанта, сжджрж. ла
100 лева банкноти, кутийка за пудра и документ.*
Умолява се лицето, което е намерил чантата, т.г
заджржи за себе си самата чанта и парите,
несе срешу възнаграждение н редаки
та. която е един спомен и документите

ИЗГУБЕНА ЧАНТА • дамска

С ,фИ:*

Банка „Трудолюбие" Анц. Д-зо за Ииндуспа
Търговия и Кредат._______

е ► г м Вр

■■а ч<

скит**

МИСИЯ

Бившата фирма СТОИЛ Б. НВОНОВ Ц
калбасии и специално кайзер пастжржа,
се премести в новорем' нтирания маг ин
„Цар Борис^. кжаето [□
(ллошал Му сал л ата
гуоуитаемите клиенти за напред ме намерят тр
1288 3 3 1
.^зЬброкач и винаги пресна стока

5

бж лгар<

ЧП;.Я.'Т<

Ж«'

ф.фган.

чниис т*

6

каза*-

ВОЛ ОПЛЧкВ И’

ПОКАНА
Вжз основа ал. II от чл 202 на Тжрт .т*-' -1 и
п. II от чл. 21 на дружествения у<тав. Проверител- -я
Сжвет поканва г-да-Мк.о*-черите ма банка
любие" на извжиредно общо сжбрание.
ковота помошение. Варна з 17 и-кемвг и
часа преди пладне сжс слеония дневен ред:
1. ДоклЬл от ГЪббертелнйя Сжвет за
- °>*'р
нието на банката. <
2 Подаване оставката от проверител, сжвет
За правоучастие в сжбраенето акционерите г.епозират 'акциите си. в касата на банката, а за та
ложените се удостоверяват с писма Депозирането
на акциите става до 16 того сжбота Ь часа^ вечерта
Ако сжбранието несе сжстои на 17 топз понеявяване на достатжчно представлаюши акции акиио
нери, то се отлага за 19 того— Никулден в с»шото място и час.
гр. Варна. 11 Декември 1922 год.

1299

3—3

От. Проверителни* Сжвет

л
V
м

*ят

вено от Българижела;.
з..адр претекст та другите ппоеде
ревизия на мирните догов ри

с*р**-1 ла иск.-т
■.* ЖИЯИЩНИ^ ВЖГ.Р*‘Х

1ай - *
яо утре 1 5
мо лен « р
Бжлгарск
ПАРИЖ. 12
ж^р>, г«ву **■ .тачете
и те -4-з 5ж- •рия и ; кимате. асичии перне
Генерал Савов заяви, че и
■*
бездомници •• аели ле
Ромжиия са еднакви за топа ти • р7 6 в а - да рабе тя г ! г. а .♦ и
гации ха ис-оне дчорм** ме
задружно зв свободата на Прол* вите

*

•а. «рчбяа

ле ро, пишат до-

БУКУРЕЩ* ’3 декември 3 к Универсул прп | г ж.-.мителмо е де- .-а,-а..иите си,
джлжава да шангажира по адрес на Бжл^ариа В ч« *-е притежават такива *ж
лет и да биле иа Це;> т»ото.
днешни* си брои между другото *мше Мистт-и -з
Леидараците трибяа да се под
ната революция ма.Стамболийски в Кюстендил по
пишат от м««а и *.е>-ата О
стоянчо се развива •Стамболийск* е им4л намерс
меай подпи аии само от едиегр
ние. чрез прелизвикввне на подобни гмут^в^ ле ет те* ег-ава- беп во^аеагтаие

/
„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
СЖВЕТСКИТЕ делегати очак
вали в Хага за иеждунаролния
конгрес за мир
В КЮСТЕНДИЛСКИЯ окръг,
според официални сведения е
вече спокойно.
* С ЦАРСКИ учаз от вчераш
на дата заседанията на кама
рата се проджлжава дн 31 т.м
включително.
ПОЖАР. Онази нощ към 7
часа сл. об- се подпалва коми
на на кжщата на г-н А- Тозбайкян. От комина :1аизлазват
огнени езици които постепено
рдстят и заплашват 1ДI се разразят в буен пожар Постовия
стражар забелязва пламъците
дава три вистрела, на които се
притичват сжседнте и почва1
да гасят пожара След неколко
мииуТи пристига и по-парната
команда, която доогасява по
жара
ПИТИЕПРОДАВСКОТО Злружение .Се .Трифон' в града ни
има вчера. 13 т. м. обшо го
дишно ежбраиие. на което се
избра ново настоятелство «
ежетав :
Председател I. Ьуко Басаиов
подпрелсед- г. Милчо Бояджиев
касиер г Илия Милчев, секр
Ив. Хрупан в. съветници Алеке. Николов. Иван Коларов
Никола Коларов и контролна
комисия
Колю Калев. Алекс.
Дслапчиев и Петр Шопов.
ПЖРВИЯ фалшив бои от
10,000 ле. е бил открит от ка
сиера на Б. Н. Банка при ру
сенския клон пр^ди около 15
дни. Днес в ржцете на русей
ските следствени ц.-дсти < е на
мират 60 фалшиви бона Пред
полага се, че са пуснати в обращемие за меколкомилионо лв.
СЛЕДСТВИЕТО по система
тическите кражби в тукашната
митница, вжршеии през разни
времена, автор на които е бил
Ан. Василев, се води усилено
от И съд следовател.
Разкриват се интересни дан
ни. които ще можем да ежобщим след неколко дни .
С УКАЗ № 20 от 29 Ноем
ври се разрешава покупката
на цигареви киши от складо
вете на джржави. привилегии,
освен от тютюневите складо
вете и от всички тютюнопропавци, от 2 до 5 санджка наведнжж.
СЛЕДСТВИЕТО по убийство
то ма двама братя Григорияди е
привършено и изпратено в сжла Верваме. че съда ще побжрза да го насрочи в най
скоро време, за да се даде час
по-скоро "жзчездме ма вж^му
теното от грозното убнйств*
I ражданствс
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ,-а тричлеиобщииска кЪмисия г.Г Ангел, в
замина онази вечер за Софии
Главната му задача е да коли
да се освободят задържаните
жаната общин пари мл
от и
милиона лева та л*.
сума
към после.;1 чта

7

УЧИТЕЛИТЕ при народните
у-п;а в гр Варна са направили
мостжп- и пред общината до
им
ртну.маТ дърва .>т общ
сечите срещу общинското им
" възнаграждение
се. че у и телите ..е
Каза
т ъдат уДовлетвс реми

б0Рб А
София

13 Де. е»1 11 .• 1922

11.1 вей иврн “
Ню Йор. ь
Лондонь
Парижъ
Италия
Царитрилъ
Ромж» ия
Г ерман
Прага
Виена
Буда-Пеша
Холандия
Югославия..
Белгия

г.;.

24/5

129 50
600
59>3
919 .
890
655
648
73 80
73
78 90
79
1 53
1 52
408 : 410

018

1 850

855 _

Лечатмица ,Светлина'. Варна

издей^вува от великите сили редовна (наборна) ар
мия зач България
Б Р\ Рочжнските вестници. слсд като предадоха
фантастични работи за Кюстендилските събития, че
града бил завзет от Г Александров. Протогеров. че
били извжршени кланета. че били оазрушени некой чужди легални в София и оше куп небивали
ци с аел дз представят пред чуждия свет вътреш
ното положение на стланата нй за революционно и
не сигурно, пнес насочват отровните си стрели в
друго направление
АТИНА, 12 декември. Революционното
правителство сложи мандата си. Вероятно
тия дни ще бжде ежетавено новото отго
ворно правителство.
БУКУРЕЩ. 13 декември Аитиеврейското
движение подето от студентите проджлжа
ва. Сиощи мииястерския ежвет забрани ма
нифестацията иа студентите.
ЛОЗАНА 12 Дек. Аитиеврейското движение в
Ромъния произведе тук сред чужденците много ло
шо впечатление. Запитан романския прлв делегат
г Дука. отговорил, че нишо не знае за тех
БУКУРЕЩ 12 дек. Дозовора за не напа
дението между Русия и нейните ежееди
е подписано. Полския делегат е подписал
акта и от името иа Ромжиия с резерва че
договора ще бжде утвжрдеи от ромжиско
то правителстве. иа поето са вржчени вече
условията на договора.

БР 1041.
вжпроса за протоците
Съюзниците отговориха на Русия, че ще б* допусната както до сега само в заседанията на т«.
риториялната комисия
ЦАРИГРАД, 13 декем. Щом се узна
шението за еждбата иа зап. Тракия межд*
турските вестници се забеляха голяма тре
вога. Що се касае до балкаския блок, ■ ца
риград не се тревожат много, защото пол!
чават основно психиката иа своите ежееди *
не се боят от някакво реално споразом*.
ние между балканските джржави.
БУКУРЕЩ. 12 лекем. Тук станаха нов.- голея*
ангисемитски манифестации, организирани от ВС.' ,
ки факултети на униферситета. В неделя студент»*,
от медицинския факултет направиха голяма
фестаиия, която се свжрши с безредици и к
ване с войската. Има ранени и от двете стре»,Опозицията обвинява правителството ка-- ,
новно за това движение
ЦАРИГРАД. 12 декември. Тук пристигна ..
Алнан бей. заместника на Рефат паша. който
ва да заеме поста губернаторна Тракия
Б ПЕША. 12 Декември Решението на^-ре"з:.ционната комисия относно дълговете на бивс. •
монархия се сметат за несправедливи
ВАРШАВА. 12 лек. Избора за новия прег. ;•
тел на републиката г-н Иарутов се посрешз 6г
приятно от всичките кръгове на полското обшес
Вчгра новия председател положи клетва за вери'-

ПАРИЖ. 12 октом. Целия печат е дово
' 4
Г.
• Ж. 12|дек. Според сведения от Сайт Яго лен от поведението иа Поаииарг в Поидои
в Чили се почувствало ново силно земкетдесени*
и одобрява единодушното отхвжрляие иа
ЛОЗАНА. 12 декември Разнит- пол коми?
германското предложение като не прием
ливо. На тржгване от Лондон Поанкаре зая почнаха аа продължават работата си усилено
-последните
дни. Особенно много, работят под к
вил че единодушното отхвжрляие иа гер
манското предложение показва сжгласието сиите за проливите и капитолациите
което владее между сжюзниците. Това е
ПАРИЖ. 12 декември Лозанския кореспонл? *
много иасжрдчителио. Вжпроса за междуна Тан ежобшава
различията с Турция не ш:ш
сжюзническите джлгове е направи; голем
ват никакво безпокойство Въпроса за пролив--*
напреджк след заявлението иа Боиар Поу,
е на път да се разреши. Руските протести се :у‘
че този вжпрос иеможе да се разреши брз
тат за безпредметни
участието иа Америка
БЕРЛИН. 12 декември Според сведения
БДЛГРА. 12 секември Пажич наново натова
Холм. нобелевата премия за мира тази "один* *
рен от Краля па ежтави кабинета, започна прего
се даде на профреор Нансен.
вори с партийните групи, чйого малко изглепй има
за съставяне кабинет от Пашича
ЛОНДОН 12 дек Таймс съобщава, че съветскс
го правителство решило аа изпрати в Африка V БЕЛГРАД. 12 декември Пашич изложи .пред
мерика болшевишки агитатори, за да преаизди
Краля садачата на новия кабинет която ше бъпе
революционно движение
прекарване закона за чиновниците, инвалидите, аг
рарната реформа в Далмаиия и увеличение на из
От ТОМБОЛАТА
носа.
Барне
ма Дружеството Червен Кржст
ЛОНДОН 12 дек. Вчера деня бе по-ско
печелят следните нумера
ро лош за конференция. Турците стават
17
20
31 47 56
68 . 75
88
86
13
непримирими по вжпроса за капитулациите.
ПО
122
126 139 148
168 160
161 164
118
235
247 254 265
277 '92 304 308С
223
Англичаните са враждебно настроени спря
234
357
331
358
376 391 406
408 409 410 422
мо исканията на турците да имат турски
430
435
455
467 472 477
479 482 485 494
;
гарнизони в Цариград и галиполи.
504
512
524
548 561 378
616 624 630 632
•
Чичерии измаза недоволството си от
641
643
654
673 686 689
694 697 732 73? ,
поведението иа турската делегация по вж
Г6Т 776 779
763
780 782 783 787 7921 ;
852
Я4Ь
364
970 876 877 883 887 389 901
проса за протоците.
ч.
919
925
947
950 951 964 994 Ю12 1013 1031
Бжлг. делегация всеки ден опровергава
1
149
105"
1361
1065
1073 1С86 1090 1С91 1105 ПО?
ежобщенията за безредици в София.
1182 1188 ПЛ 1210 1218 1235 1237 1241 ]260
1296‘
1309 1317 1326 1347 1353 1355 1373 1379 1391 13^8 I*
жкаре изрично к-аЛОНДОН. П :еке три
14Св
1420
1429
1443
1459
1464
1499
и
547.
стоя за с * у нацията на Р/р Вярва с** .обаче, че ше
изтеглени на 9 Декемврий т. г на бала.
постигне ецив компромис и че преговорите ше се
змоляваг
г г печелившите да представят би еТи"
привършат дне* угое
Р1.М, 11 декем. Сжобщав от Поидон:
Мусолини предложи за разучване от страна
иа сжюзниците своя проект относно репа
рациите. чието разрешение е в свржска с
разрешаване и*»вжлроса за междусжюзиджлгове.
Според този план сжюзи. дмлголе кжм
Англия ще тряба дз се лреспадиат от общата сума иа герм. репарации, по тоя на
ции Герма ия ще има да плати само една
сума от 50 мил зл. марки и в сжщото
време тя ще получи една отстрочка ие помалка от 2 години. Италиянското предложе
ние предлижда изн.камето иа икоиомически гаранции и изключва категорично окупа
цията на германски територии.
На пжпросиото Италианско предложение изглежда, че ще се обжрие сериозно
внимание.
Л -ЗАИА. »2 де*. Овейте не понасят изолира
нохтта си Г<- връчиха
конферен[/ията вербална
нота. в която искат .па бждат допуснати ла учаегву
■ат ■ събранията I<я1 военните и морски експерти по

си я канцеларията на дружеството у/нца Мария Луиза 4,г
за ла получат печалбите си.

Гарнизонно

Хлебопечение

Варнв-

ОБЯВЛЕНИЕ № 215.
гчомисияга н- гарнизонното хлебоп* ч^-чие
Варчд обявява на ннтегзесуюшите се че на
кемвоий 1922
в 10
часа пр. п.падне в Тр’“
ната зала на Втрненск око окр. финан управ;
ше се се състои търг по доброволно спазар4
3! доставката на 100 тона сухи ажбови джр^
нужлиге на гарнизонната фурна в гр Варна
Жолаюши ла вземат участие в спазаря*--1'
ла се явят в уречения пен и час в Варнен пнфинансово управление
'
Залог за участие в тжрга Ъл • от приблиз1
.ната стойност
Поемните условия могат да се вт 1Ят всеки
сжгствен лен в канцеларията на Вайнен. окр
нансово управление и Гарнизонната фурна Ул
кепонска № 170
обгербване’
Публикацията но н&стояшето и
книжата са за сметка Ча доставчика
От КомисИ*'*
1305-1-1
/

:в.- -*

Го*. IV.

Варна. 15 Декември

1822'год.

ЦЕНА 1 ПЕВ

пощи
ВДРН6 ИСК/З

Раи>« телвфоа * 229

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЗЕСТНИг

Р=Гд

ос.яятения

ОиаМЕНТ за една година 300 л«в
месете 150 >ева. за месеца 80 лев-

Ре;з*цм гелей.*

г

а О -.р

I

Брой 1042.

НОВО!

НОВО!

Гг

НОВО!

аХиминеско чистене к перне бсядисване!(□]
О] ,

1

\Х1

[□]

>И
Трдйн-.гг на опята 'ар
Енгелбах & Примус
герм,
ф
1 » ООЯЛИС

ЕЬ

с-

■4г>ри

Магазин „ТОРИНО“

ТГ

яриегаьии

ПОЛОЖЕНИЕТО

Сламка сЛ. кЛараянаЬа

:

ОСЧан ОК. сЪодатарсЬ

V

А

(Телефонни и телеграфни ежобщения)

РОША

Свободиа

борса.

тжрготец
ЗГОДЕНИ 10 декември 192/ год
Иррс валия
1315-1 3
По.

БУКУРЕЩ. 14 дек. Сжобщавад от ЛозаI на : Днес експертита на съглашението раз| гледаха бжлглрското искание да се позво
4*
ли на Бжлгария да държи наборна армия,
за запазване реда в страната и защита на
границите
ЦЕНИТЕ на ХРАНИТЕ
Спора се води около нъпросл, дали не
4
-—"О
мя с това да се наруши Нйойския договор.
от фирмата Георги- н А . ;;памти
Военните експерти се произнесоха, че
414
шс се венчеит на 17 того 10 , у. .утринта 1
може да се позволи на Бмпгария една на
МЬНТр.ТЛ О ч«ГГ>Га
По- павлс-нИята ше се приема:
борна армия от три хиляди души. които да
На* : -яшето чамени <•: до.-.ни п ; л м
За теле! ,г>ами . Джсрлси 11и *анги.
1
служат за отбрана ма границата >т нападен не иа чеги.
СТАИ УДОБНИ сачг. за тъ.
Бжлгарсклта делегация депозира въз
говски кантори се дават
чанс
ч
раженията
и. относно размера на набор
НАЕ/'' в зданието , КантореН Двор“ улиит
ната армия, в смисъл, че
ези три хиляди
лавск •. “ № 1001.
1314 - 1
' душ : са с всег- недостатжчни за отбраната
I
на границите, при хаотичното сметояим . в
което се намира балканския Полуостров.
1 >;>а«я’
* 18 Послаиическата конференция в Пар ж !
е удобрииа решението иа експертите
Бжлгарсксто врав» телство е отговори
ло на послаиишката конфереицйя. че то е
всички наборни войници, с/ъразпуснало
гласно Нйойския ,договор и че за погранич
ежобшавам на почитаемите си кл.
на стража ще се изпращат по за в м. до
*енти, че в магазина ми пристигнаха
броволци от вътреши')с: и иа царството,
абории войници.
всички видове нови
до *аместаднето имг~’с

с7"" ОСиКтория <Ж.%)жараси
вали ОС. ОСизаюпи

*

<Г°

ТлРГОВЦИ!

пЛИКО г. ДЕМИРОВ
КОЛОНИАЛ - ВАРНА.

Бжлгарското правителство е направило
' ' също постлчпки и и Л~-з -на по този вжпрос. |
Бжлгария ще иска увеличение на лирно »ре)
менния си ежетан на армията, предвиден в
Нйойския договор от тридесет хиляди ду1 ши Но предвид неприложимостта на доб
роволческата система за набавяне тази вой-

ЕВРОПЕЙСКИ И ТУРСКИ КОЛОНИАЛНИ
СТОКИ

.ЗП

но много изгюсни йени.

РЕД/гчК СЛУЧАЙ'
Нива пг !вЗ пе.-ара се предава Три де,-.ара
• ,
зе В нивата- има 360 рех »и држнч
«• и ласо
.. 8 дръвчета к( теми .•
ЛЖ*Ж'
от 8
и и V ъ."~и В н. мата има чел;- 1 ■
за живенне и кухня Имота (ний/: :
редакцията
мест о Спог 1>умем

13

--р-

РЕСТОРАНТ РОЯЛ к. * <

Ц1
Й!

!**

РКри Зйвнер-х
•п на ре яем
вку
С ре.стп
□1 На реномираните Европейски
□
□
□

Приговлява:
вкусни
ястиета.
ПриелуI а отли

.

К .4

^
‘

ПРОДАВА СЕ

ДВУЕТАЖЕН

101 чв м е елекгрим■
ИЗб : > . обна за кант Р';
ЩКрапка а ежилата • . г /
/Щ. близо до Бжя:. А-*
■

*

фт

кяр^тво против -траим.г.
по ов1;ете козите и » .р.-ч

СОФИЯ 14 дек От Лозана няма офмцмалии сведения за беломорския ии излаз, о
блче за народната ни армия има много успокоитепни новини. Цярна сз. че до м-ц Май

се

Сегя е най-кобри* «пон да лекува-,
Побжрзайте м си набавете ДИСТОЛ!
Дрогерия

гарантира

, .

•

равноправие иа равно с тур-

.л-ч

ците.

СКОТОВЪДЦИ!
пари ще спасите добитака си.

13 декем. Поедсталитсомте на
ЛОЗР
тракийската организация, начело с Д. Точв
бюрото на конференцията и
се
я
1Н
чеа.
нржчи едно писмо на секретара. с което
кани конфег-еицията да ме разрешава въпроса за Тракия, до като не бждлт изслуша
ни представи ите на бежанците и изгиаимиците от Тракия. Тракийците ще вржчат
своя меморандум до конференцията утре.
Те се с^гкззв.»т от Источиа Тракия, ако им

МЕТИЛ

- <»куването трае сг.мо гва .
ти
положителни и
олескани резу'
ството е
в капсули и много
на добитъка
При лекуването •
'‘чъртни случаи

Депозитор

ммрновремеинте контигенти в Бжлгария м<*ма да надминават определеното ЧИсГО в
договора, че иема да рекрутира никакви
резервни части.

ниците НИ.

ЛИС IОЛ

с малко

г?

: 1924 г на Бмпгария ще се разреши да има
редовна наборна армия, ефективия на ко
ято не са още известни, за охрана на гра

4

е еяинствечнпт.

^

ска. скжпотията която костнуаа добровол
ческата система и главно, поради това. че
последната (скъпотия) лишава Бжлгария
да държи и тази войеча. която й бе разре
шена. която й е необходимо нуждиа, клито това са истинна от ежбитията н страната, правителството се реши на тази постмпка пред конференцията а Лбзана. иа която
ще даде всички гаранции, че числото на

чили.

ЛОЗАНА 13 дек. Ьжпгарската делегация
в последните дим е взела становище по те, ритормапвмя мзлаз на Бжлгария на Бяло
|
МОре, което се свежда към следното: Ьъл-

Д. ПДПО. Варна.
|

! гария ди.ри<и да се допусне неин сувериитет над територията, която отива от Бжл-

Ч“

.л

.< ,-в.

\

гавия до Дедеагач, или най-малко тази те- ' но/о заседание, против турския аз- •
на-^2;.
ритория да бжде свжрзаиа с Бжлгария сжс е-.- направен опит /з атентат, но -е сг .ц-

НАМЕРЕНИ са документи за
едно с ! чек -*а гер*ания от
15 хил марки Намират се ч
редакцията

сжщите статути, както пристанището ДайЯТИВЯ. 13 оеке“зри Учреден е в ■=
циг. Пристанището Дедеагач може да бж- ЛкрЖавеи са5
де пристроено само от Бжлгария, която ;
Правнтелс;вото е решило да дадпо
има жизнени интереси, а тоаа може да ста- чки м 3., коит,- са заемали постове сне само ако територията принадлежи на , ддо вор го :,ечя на революцията
нея. Бжлгария смята, че великите пили, кои-,
то са решили да и даджт един иаход иа
ЦЯРИГРАД 4 дек СюЬдтават ст Янморе не биха искали да я подчиняват ико- стафа Кемал.паша заявил че схжалява

ЛИЦАТА, които ще аадят
патент за тжргузаие с спиртни
пития и тютюн, тряба да лрилежат кжм заявлението си и
удостоверение че са платили
всички данжци-

.

комически

иа Гжрция и се надява,

н: %ш%^™',™Т«_втдят уважени искаииятл "•

/

Бр- УМ;

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

че

ще

,

вГдпр^ме^чГи^алчо--^'

ЙГ.я^рс“ “Т™.™Т.г:

че пр,. изселване или за наета \
С0ФИЯ 14 дек В последно време землед пар
::Тб1 данентТрна група на нзколкон ,„«Р се с*аелава по
ВАРШАВА 13 дек Вчера, дог,то но*
гала им чл. 2 ог заи-нз за из
Кюстендилските скрития
Ь печата се .Тзнсирзз с , председател иа републиката Габрнеп Нар;
носната тарифа. Те -рябеа ла
скоосдени ■ за ра-зазида'
инистер а криза тоа влизаше в парламента за да поло*
удостоверят, че с. изселници с I
рекс;нструкция на абинега и гр.
клетва, на площада пред парламента,,
ш и и осо"1 у п гтаалеи ие^'
а т °л г
ПовпиЧзати Са били наистина ь гзчгатавяп- лядно множество демонстрира против ар
зия президент. В резултат - убити и ранена
вземат домашен побит ж* л. 5 ! ро с и по поведението на м-риге в свржзка с Кюстендилските ежбития.. обаче вжпрос за минист. криза манифестантите разпръснати и генерали»
глави.
не е ставал') Ако се повдигне такжв въпрос. го ше стачка. Безредиците неминуеми,
БЕЖАНЦИТЕ, които ще си
замоиат зг родните си краища стане след 1авръшането /ча ч р Стамболийски. койБУКУРЕЩ 14 дек. Амтиеврейс. движени*
се освобождават от трулова
ко се очаква след десетина дни.
в страната продължава. Правителстюго
повиност.
представят оп
(ГГТНДОН^13 денемвр.и. В-к Таимс пише върху реши и закри снощи столичния университет
равдателни документи за товаПЕТНИСТ тиф около шелу
иск/нията на<Б*лгария слелното Елин от най-за- като същевремемо заявява, че ще заир««
чай е констатиран а с. Софут | бел(ежителните. така да*-С каже. сграиичн.- продук • и университетите в провинцията, ако гу
лар. Кара Ишикларка община ; ти Ка конференцията с подобрението на междуна- дентите не прекратят своите манифеста***
Изпратен е там дезинфекиио- род | положение на Бжлгария Деди сЛед събиранеАТИНА 13- Дек. Срещу живота н Вения.нен отряд н са взети нужните
то на делегациите, и-зше малка склонност да се правен опит за атента!. Самите атентатори -•
мерки за ограничение на бо
даде/ нищо повече от любезно изслушване на бъл известни още.
*
леете.
гарските искания за лаване суверенитет пад Деде
МИНАТА Периш произвеж
ЦАРИГРАД 14 лем
Сжобшаваг от Ангор-. ■
Агач и Макри. като це^б^одима част ча обещания
да до^220и т. вжглища дневно
бил направен несполучлив опиг за убийство ср*.
териториален излаз на Егейско м рс
РАЗХОДИТЕ на ержбеко-бжлСега-напротив изглежда, че известни съседни Кймал паша
гарската погранична комисия,
и други :!жржави са посочили че те мислят, какво
БУКУРЕЩ -14 Декември с*гб дзвз* ' ■
която привжрщва окончателно
ниойския договор не ше бъде нарушен ако се до Кочфеоенцията продължи разискванията 2- -ю.
работата си, вжзлизат на 4100
йде до некакво приятелско уреждане к проса, по налните малцинства
англ. лири, 170 х фр франка
Лорд Кжрион заяч.*
и 130 италянски лири. Според
силата на което необходимата територия зя нейния въпрос греба да. бъде разрешен сжглзс -.
-- г'
договора за мир.тези разноски
териториален излаз и сЮбшениятг :■ него бъдат предложение. Турската делегация се нротик:-:г
ше легнат в тяжест по-право
осигорени за България в ижлен сувернитет. стига ви Измет паша заяви, че в краен случа:
вжрху Бжлгария и Югославия.
само долината на Марица да се демилитаризира
-зсеге-г
може да се съгласи да стане разменз
ВЧЕРА сутринта пред гише
Смета се. че след загубването на неточна Тра Лорд Кързон с нервен тон отговори че века -з
то на Б- И. Банка се явява ед
кия.
присътствието
на
ГЧриия.
в
долината
на
Ма
вдшината е вече преминал, че хората дне -•
на госпожа (еврейка), която
рица губи своето основание, и че е1а нема оправ животни.
представя за обменяне един
дание изключването на България от малкия сектор
бон от 10.000 лв.
Измет паша помоли да се отложи етговс:.- а
Бона бива веднага проверен
на западна Тракия, която е една стопанска необхо друго заседание •
и се указва че е фалшив. И
димост за нея
Л. Кърцон заяви, че нямо да'има друго
вместо да й се изплати, пови
Очевидно разрешението ча затруднението лежи заседание по гозт въпрос. Обшсто впечатлени1
кания по телефона стражар я
в
едно
приятелско
споразумение
между
Атина
и
Со
поканвала го последва Сжстаче Л Кърцон иска Ла предизвика влизането игефия
въпроса за Депе Агач
вен й е акт. който е препратен
ференииятг в решителна фаза понеже по •:
при прокурора. Води се след
МОСКВА 12 дек. В заседанието иа кон време мина в безплодни разисквания
ствие.
ференцията по разоръжаването, Литвмиов
Ако Турция не приеме съюзните пред/и.
у
В Девическата Гимназии е
отхвърли, предложението на Полша и иа •вярва се. че преговорите ше б*»дат прекратен*- |
основано между ученич ите
балтийските държави за подписване пред
В грь-&вете на конференци^тас таз
..Общество на изкуствата’. Ус
свМрзва с не/спехз на лондонските\ъве.-;-41'*
тава на дружеството е изра варително договор за гаранции и арбитраж.
Руския делегат предложил: иа 13 дек.
Злбелезва се всред политическит^ю» ЯР
ботен и внесен за удобрениеда се продължат разискванията, но Полша ва загриженост за крайния успех на конфе:3-• *
ГРАДОНАЧАЛНИКА г-н Га
и
балтийските
държави
ие
приели.
Питвибровски. който има отпуск до
СОФИЯ. 14 дек Арестуваните бившг **:
края на месеиа е заминал вче иов заявил, че понататъшната работа иа
Шуменския затвор с^( отправили слеанат
ра за. Русе
конференцията е безпредметна и я закрил.
ма до м-р Даскалов.
ОТМЕНЕНО е нареждането
ЦАРИГРАД 13 дек. Кемалистите рекви- I
-От вестниците узнавам*, че в заседа--"'според чоето стоката предназ
зираха около 13 хил. християнски (лредим- к-. гарата сте съ-.-бшили. е някой от нас
начена 'за износ през варнен
но
гръцки)
домове.
Целта
иа
тази
реквисал
исмо нд домашните си. че очаква
’
ското пристаните трябва пред
зиция ие е известна фще. Съюзниците па- нието си от македонците в Кюстендил.
варително да се складирама кея.
суват.
I че това е абсолютно неверно и го опровег
ПРОЕКТИРА се*да се шосира пжтя водят кжм гарата и
БОРД' 14 ..ек СжооЛ
О! . 1озана . според ' категорично

:

-• -! '•

тоя кжм новата митница. Нуж
дата от добжр пжт там се сил
но чувствува.
В ТЕА ГЖР чПрошек* са на
мерени един чифт елегантни
ръкавици. Намират се в ррдак
цията-

5ореа

кореепонд. на „Там.. еиогодбат^\ Гуриия ю въп
РИМ 13 дек Бонар Лоу е заяви; ясно
роса за проливите изглежда, че в* рви успешно бл.
| г (рично ча Поанкаре. че англ. лрав: т?" л
годарение примиримите претенции на съюзниците-.
англ обществен но мнение резко са 'ро;:
*
ЛОЗАНА ТЗ. д<
,'Еди* италиянски дипломат ското иска за окупацията на Рим
лансира идеята задаване автономия маюплп Тракия
Л )НДОН 13 дек След закриване на нре. .
пол протектората на Италия.
ллаоип
с
парнага к жферечция Бонар Лоу на нрав • и зад"

с°фия. 14 Декември 1922 гол ! българската делегация ни заяви^диес че
Швейцария
Ню-Йоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия •
Цари(раде
Ромжния
Германия .
Прага . .
Виена
Буда-11е-.ца
Холандия .
Югославия.
Белгия

/а'-2515
140 ; П2
61650. 615
945

665
.

ч

.

7480
80

1

-

943

660
74 35
8060

1 60
406 -

всяка надежда Бжлгария да получи теркторна лен излаз на сяло море, е изгубена.
Сега усилията иа българската делегация
целят да издействуват поне този изход да
минава пр
неутрална територия.
ЦНРШЙМД. ! 4 аекем Ангорското национално
народно събрание завчера. по предложението на
неколко депутати, започнало ла разглежда предножението за изменение на чл. 14 от турския избо
рен закон, автора на който закон бил лично Кемал
Паша Разбиванията биле много* оживени и ззвжршили с п/клен неуспех за Кемал паша. Слел бур-

Кино-Художествен Театр
САЛОН ПРОШЕК

Iсерия

Начало в /

0*

1 юГ‘^'сГ Гз^чесГитГл

-исправ.:

т .

•

',п,

ж г. ;иего пк ; в тим. че има изг лед!
пжлно и окончателно уреждане на тоз*( в
сме наклоним да заправим и^рестнн риск-'
не получим дължимото от съюзниците и е-' ^
от което бихме могли па се изплатим на
значи безумие.
РЕКЛАМИТЕ дадени

е

Варнем

Гпои

постигат целта си. ___~ ’ .

Печатница „Светлина“ даРна

има и шшя

Петжк 15

и Неделя

В глав. рол4^зрочутия Фра-'*-сжперник г.я Петер
13'^
и 9 часа. Неделя в 4. 6, .7'» и 9 часа. Сашона е добре отоплен.

Варна. 16 Д<

Г*в, IV.

1*22 год.

внрменсга

ЦЕНА 1 лТв

Брой ««43.

I □ -в——-и
8 II

1

! ! ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА !*! !
ОБОДИ !
ОБОД.: !
ОБОДИ !

I Важи; зв коларюи кслсп рдбстилници
.

#

1ССТВО ОсС

ш
ТС1НГИ ■
а

А*
ншт ><«*•« * я»
Тг

ЕЖЕЦНЕ8ЕН ИНФОРМНЧОНЕН ЗЕСТ>-'
ОБЯВЛЕНИЯ

рбОНПМСНТ
|

«а елн.« 'одииа У> 1вв
1« 6 месена 150 лева. зв месеца Шягв-

Г-н ХристА Христов
Варна*. Декемврий 1922 п.д.

1316 1-2

тжрготм.
ЮЛ гол
Провали

<7 Шийтерия с//Г. 2Ъсср аа:
(8ами с/С. <Дигаюпи
■

I

(>Т фнрчат | I С»р: *.*'•;! А : !ич*»п.
:це сс ненчгят ма 17-того |п
ч.г,;: НЧГ.« ' < ' Ц 14
I юляравленинта що сс н; тнцлт ч :?.-ч Гр.1л. Сй»( -ГИГ ,
Настоящето «ачемя щделни
За ге.пчрачи. Дж.р ;«!!>. ..чп;
1309

*

У

ПАНАХИДД.
По случаи голишнтюта ог ’сммр;а ч,
ьимата ни лжшеря и сестричка
ГЕНОВЕВКА

ПЕТЖР

л

.

А. ПЕЙЧЕВА

в Вторник (Нику^ -ен) на 19 Деиечрр -и т. •
отслужи пенахипа в ижрквата Пр. Богор^'.* ■
. р
ч пр обеп Поканват
ро.чмимн г изьи и .оз на т.
1317-1-1
Ол* ЧйЯ&Ну

Ш
2|

\

'

1ечатинца ..вветлйнг" Варна.

*ГЬЛ ><РП«1 1Г>ч1 К' Г14
1 В
4* | 1 V | Д | » Г /з | 1 1 |Ч

I четене законопроекта за обявяване Ко| стендил вжв военно положение, на чторо
четене законопроекта за отчуждаване зда
ния и др. На крля м ра на
грешните ра
боти Р Длскалоз прочете указа за прЪджл; жаване сесията на Камарата. От днес до
срядо Камарата ще има ваканция.
Заседанието се, «дигна > 6 ч Депутати
те си разотидоха, слсщо и министрите.
Министрите Турлаков. Янев и Р. Даска
лов излезоха наедно от ежбрлниею Пмрвите двама, Турлакоа и Янев тржгиаха по
ул. Цар Освободител, а м-р Р Даскалов се
качи в автомобила си * се отправи покрай
| Народното са» бра не кжм цмрквл а Св Апександр Невски за кжм дома си. Улицата
е тммна и безлюдна.
В момента, когато аьтомолилл 3 още
до самото Народно ежбрлние, оУ празното
место, налирлще се до И^алияи-ката-л?глция излазя едно лице и хзжрля една бом
ба .Одрин* в-рху автомобмла^Л»омбата .
удря у ангомоиипа и отсклча. Шафйора усетил удара «^жрху автомобила веднага пу
ща автомоЩР1а сачс светкавична бжрзима
и се отдалечава от местото на атентата.
След миг бомбата експлодирьа мс срашеи |
тряежк и оглушава ;*колнест.1. Автомобила \

^
0

е далеч ог мястото н «е злсегм.,г.
В него е Р Даскллон сам, а при шлфйо-

1 от НАЙ-ЗДРАВ ППАТ
лен и когоп Щ
2|
вгмикя ширини
_ «
И
Р
ВСИЧпи шИгИПИ.

Рл * ®ДИН "?РШИ сгражор. Прн ок лло.инта си бомбата е разчупила сало лоджтв рху паваж.;, а части от нея са се забили а

2)
В|

I

-■ ;■

2РШИ
Свободна

борса.
4.

--

СОФИЯ. 15 &ек. Я днешното след обяд- '
но заседание на Камарата биде приет на

гХбан сШ. сЛсВстгроЬ

Г

; те

Дтентстс тщ м-р йайко Цопвлсв.

Слонка <Л. сХа/;сл псСа

кри

Константин Золас

(Телефонни и телеграфни съобщения).

ше се венчеят ма 17 т. Неделя н ожрии. Гв Гет*Настоящето заменя пропуснати 'окачи

.нко

•Р М*

пошелмето

Г-ца Жечка Т. Тютюнджиева

>ГОЛЕНИ 10 дек131*-

Е взач*«* •

1

ф

Провадия

го

ог

>
: \
вя

: I
ВС
жГ

I

-

■
~е

ПРИ
^

[\ЕН0В & МРНМУДОВ И стейата иа Народното ембраиме до депу________________________________ [□! татската стая
Благодарение предни;,ливоста и ловкоБЛАГОДАНОСТ.
ста на шафйора живота на м-р Даскалор е
Изказвам най джлобката -.и
.•.мрн-спасен, а и др^ги жертви няма..
Д-р Кугпев спеииалист по болестите *а
•.
Минанащи от там ученици в това време
шите. носи ж.рлото. който пг, >•>.*
казват, че видели едно лице което бягало
4 месеци и излекува окоича:-.-; -ч . х: *
»•.
след атентата ло тнсиаг.1 уличка меж \л иУчите.’; Ив' Стоимен.
ми безплатн
талияйслата «геглция и палата на синодалВарна. 14 -Декември 922 ■
нит^стаг ци. Един ввш чиновник от вжншI
' 1 ното иииистер тво твжрди. че бомбата еч; сплодчрала високо ала ажтдуха.
• На местопроизшествието се стеч.- голям
брей п>блика. Не след много приет».гилха
Градоначалник.«, началник^ иа IV уч. и др.
ся с*ча вя па при т«* не я»я XV’ “ ■
административни органи, кочто. конто на
на 22- й г м. и на . '
•?-*•* •’
'*• •
правиха щателен огл»*д Град «начллството
КИ ,коя 16 редовен . «■ с
Г»,: ’* '
е обеиф; о ЮОООО лп. вжзнагражиение на
лицето което открие атентатора. 8 столи
:ла
•
цата всичко е спокойно, не са вземат ни
П стоки.
2)
<
какви ограничителни мерки.
3) Колет»* 4) пг*р-’.
Начина* от 16-ия си р«*.
Веднага след атентата биде сжзбщемо
бжддше ще ги джржа
5
на
сички окр я правите и за случк.п т. капрез всеки 15 — 13 дни.
то им се вменнаа едллг да запазят спокойобжрнат кжм ; в»« .Гюре А
I
ствието ир« да и /е позволяват какаито и да ;
торен 'Лпор-. (Ч <*таж

*«“•

а

И РАЛО - ТУРСКО ч-со
Параходното Агентство „ПОРЕХ 6.
Парахода ..ЯНАС1ЯСИЯ"

I*

I

ЗА 0ДЕС- А
пр в а и

13'94 2-4

*

И. Н. Константинидис Н. ВМалкин

сл вжлнени.,.

БЯЛАТА ШШ
ДНЕС. СЪБОТА. 16 т м послепеч ■
Дневно в 2 и 4 часа. вечерни н .
пепел я и Помелел ми к 3 .серии

ч
1'-Л>

ТЙРГОВЦЙЦ™ Г.ЕР

НАЕМ в зданието
лавска“ № 1001

СКанторен Двор4.

V
*

Ь'

•I

}.

-

- ж. Ч.

ЛЯПЕНСМ ГКНИА

Стр. 2.
МОСКОВСКАТА конферен
ция за разоръжаването сксят
чателно е пропепнзла

.

неизвестни
УБИТ е бил \
■злодеи Вълкан Лефтеров ог
с. Чанурна и трупът му хвър
леи в една яма

Сжсекал баща си.
а 12 т. м. към. 9 часа су-—г*
трента умоповредення Мехмет
Османов от Провадийско е сж
1екал паша си с брадва. С»*р
та последва веднага Виновни
ка е обуздан

.

ТРУПЖТ на Осман Кара Хюсеинов е нмиерен на 14 т м.
3 часа сл пя в една яма до
мелницата на Бр Великови
Ново сел<5.

МИНИСТЕРСКИЯ Съвет раз’ решава на родителите на *.туденти следваши в Австрия да
прашат месечно по един
колет до 5 килегр . съдържаш
* изключително-.сжестни продук
ги. които се освобождават т
мито Колетите се подават в
станциите гдето живеят роди
тели** на студента мридру-кени с удостоверение от респек
тивното общ. управление че
адресанта е техен син.

. СОФИЯ 13 дек
кореслон. ении* от офия
Кюстендилските свои-ш
инсиенирани от самото
ето се опитвал? аг
разрешем
за набори.. д.г>м.-

НАРЕДЕНО е да бжпат за
стлани с каменни плочи пло
щади1впред зеленчуковите ма
газини и халите
• И-ГРАДСКИТЕ - амбулатории
.а прегледани 946 пуши рет
изтеклия месец.
ВЧЕРА ст Ьъятария е било
изнесено нова партида тютюн
ма стойност 140 милиона ,тн
Вррнв.
Печ. .Светлина"
ПЛОВДИВСКАТА сбшнна
продоволствува с ефтин хляб
шест хиляди души чиновници,
по купен мата «.потека
ЦЕНИТЕ на рибата вчера 5
яекемя бехо
Шаран 83 дЛа
ктр . Кефал 85 лв- ктр К^я 46
кгр. Писич 30 лв. ктр и Скум
рия 6 в. броя

ьореа

София, 15 Декември 1922 то/.
Швейцария
Ию-Исркь
Лондон >,
Пари:
И тапи
Царит ред
Ромжииу
Германия

2470
2490 —
13050 П080

Пр31 й

Виена
Була-Неща
Холандия .•
Югославия.
Белгия

о 10

608

438

946 —

660
Г4
78 50
168
402

77 90
• 167
Ш—
0 19
0 19
5 70

160
860

а- ни

т-х.ч т

за дьс
на жг жда 1 »т у
нио 2> Д. 18
Сдоразум-■
я

Реджк случай.

ПЛЕТАЧНА МАШИНА
№ 7 -7 50 маркл .Метеор* с
продава на износна ценаредакцията
Споразумение
1269 4-4
за М.

р
в Петр^

КЮСТЕДЖД, 16 декем. Геиера» Зрмгел
с щаба си пристигнал тук и отпжтужа м
Букурещ.
Говори
Ва
БУКУРЕЩ,»15 декем. В Цариград се е ра
зразила голяма буря. предполага се да
пострадали параходйч
БУКУРЕЩ. 15 дек. Пжрвото сж общение
по разрешаването на Бжлгармя да
кг
хилядна наборна армия, вжзб^ди тукашните
кржгове, които се страхуват да не б.ч ко
нференцията да вжзобнови абсолютно на
борната система е Бжлгармя. Политичесчнте
кржгове гледат с лошо око иадазн мермз.
ЛОЗАНА, 15 дек. По не офмциялек пжт
ежобщават, че днес петжк, Измет паша
да отстжпи по искането ма сжюзницмте по
вжпроса за националните малцинства. Ако
това стаие действителност, значи успеха на
Конференцията е обезпечена.

Ч Н1
БУКУРЕЩ'1? .а:
пия от сгуоенги пред м ;>.! не
чи репица искания а. енр&тка
ние в ст.р«*.н та

• .ЛОЗАМЛ 14 ,1г.
жи!.. > 1 ое

)1

НИЗ

СОФИ? 15 лекемзри Започната
- влакове ог провинцията хората на Зем.
К ‘ИГО 1
зт доброволческите т-дл;
лошата.
ЛОЗАНА, 14 декем След като ацера „
онзи деи се предполагаше, че Измет пащ*
ще напусне Лозана и с това конференция,
та ше бжде преустановена, вчера сл.об^
г*рскмял рАВ делегат заяви, че приема пре.
дложеиннето из сжжзииците за малцина
вата. След това изявление, конференцията
влезе в нормалния си пжт.
СОч2ИЯ. 15 декем. Вестник МлкедониГ'*
: научаваме се, че некой лица в Пдо
са разхажрляли налози за македонс
кото де.-ю на богатите тамошни тжрговци
Ичпжлииталиия комитет на сж;оз4 на
македонските братства, който е легална оргаимзация и черпи приходите си рт зноскм те на братстаата и доброволни по,пцн
иеда нищо общо с тия дела.
СОФ^Я 15 декем. М-р Стамболйскя е
бяя нитечзюиран от лозамския кореспо*
дент »а в-м Победа. На ажпроса доводи
гт е от резултатите на референдума, м-р Ст<
мболисми отговорил: иеще и дума че сж»
доволен. По добри резултати
тия немо
да се очакват, от 900.000 души гла
с/илм общо гласували 700,СОС д>ши с бебюлетина, това е един отличен резуо- '
тат
На вжпроса. представлявали този вот
при ежда за виновниците, той одгозоои: ра
збира се. Тя а действителност е по тежк<*
о* колнстр другата, която тепжраз ще дой
де. Резултата означава не само виновност
»с озчечаза и окончателно изключз ме н*
зднрзнмцмтфт политическия живот. Из ажпо илказачие ще им наложи съда
к
■ю председсте ~я отговори, че
его^ ' >
е. че ниновииците, според степента
из итози км трябва да се оеждят на г
затвор. Само толкоз? Аз сл.м прот»!
смжрткото наказание, особеино за попит*псестжплеиия. Мисля даже. че е иеобходкмо да се постави е закона и кл ,за
за ш» тост. която Народното Сжбраиив *о
да раздава за бждаще:
•.Г.це

»

:Ч.-

е е
:а-*.

ЮВ

, БЕЛГРАД, 15 декември. Пашич сложи
ко^чателно мандата си за ежетавяие каби
нета.

УС-тем
—е

-се нс

ПУРИ —

ПУРИ

»1й в

О
т мчГва в

Вч

IV

»а

3

л

::н.ч-а 0С!р-л р--

3

:--ада На Т> -Д : .

л

В

с

?•

:-р1
.пд.Г*
ма
I во ка-ц • ч
I. ,-а <} р.ц д! ва
. т. а ; ммнлгн
Варна
Спор.* *у> < .»• : >• т.- А. • •• «ьтч
1323-1 1
д.1 |-аф Iне 1.а

елваш
11о случа,
дават ДВЕ К/ВДЦИ в Дамяновата маха.ч«1 IV уч а*.т»0етажич.
масивни, ме мноозшкосии цени
ухи> бни та 4 фамилии с обшО
•:е- то 612 м
ДВС I
Продумат Се и .:о «чделно.
Споразумение бакапн. СтекГ еоргиен същия квартал
,
1244 7 20

«-

ЦАРИГРАД. 15
кември пг
вг. че Венизелос успел да фостиг/чг
с тупайте, щото гжрш
от- Ш>т9рл:
местени, в замена на юад- ;урците
кия ше сл останат
ч-*сча; -•

>отеп

Разполагам еже сено

9-2? г
д»: -сям зсеие

. та

БЕЛГРАД. 15 :екемвг*’. У:,
комунике по хола на иинис*ег>
Казва, че предвид налич-юста на две свсред демократич парти* •
кално група на Пашич не чпжт д_-. *
нея. опасявайки се ог нс -г-гдател м ^а?
Вследствие на това Пат ч с/ 'ко
мандата си за кСТиВЯНс

Продава се кжща
две

в*

«'3*9

АТИНА. 15 лек Межци-Крал* *- :>
гбтегна
комитет владее*!олям
на верот-тноста краля а ас

СОФИ'/ Ю дек 1 • -г
лема заповед до н.-селенне
личносга на -войника е нен;
.бит или уоиг/.ше 6*. е зап
ЧЕРВЕНА ВОДА Рус к»и ко от
на което е извьрш
декемв. т !. е откритггН-*еле
графо-пошенс-.а и телефони.т фмцер се преалижд.
станция с ограничено гетугфо но и телефафно действия

:«1д»1нисдк2га

С0Ф14# 15 лек*м Ре*;е- "гЯй
конферениия за 'бкл ао.кследнчя смие* - де :е г»гз
*ег
България да има наборна
доброволческата грим* с
след пЖрви млг
ческа армия

БР

•н;
I

а
!в '-Ю!

в. меле

. 4ИЛ
Г.1,

п

А Трачеидидчи >-«-лр-дини . Ус

ЛОЗАНА 14 д., ^НО' .
аЯр.:*
че юй раюти смл. снг1 и чс ту камите, г
лучи.; от Ангорц ;т чс еченгуд.
аДхТ Пои напусне
Лозана е ■* ’ ЛстШсч .-ет гам - ше с м:е ВИНОВНО ТЗ Т 'В •
I урскатд
ЯМВ Мс! ОТСТл.
ОТ СВОМТС чг>и.-дигти

Ц/\Рт'1_ РАД
г> . ■ кември Ь Проопос :*оошава.
че четниците кои^о бехз окупирали Кюстендил -се
отправили зп Велес
Скопие При ени биле ср*с;
ски войски по лирите им .

1319

.

.

Еостоя'»','т’

■ар*а, 17 Д<

Гад. IV.

1*22 год.

ЦЕНА 1 ПРВ

поиш |
ВУРИбМСКЯ

Кпн,|9ф.*П9

1

ЕЖЕДНЕВЕ1' ‘.1Н*аРМ*. ■ -

.

■А.

К-; от НАЙ-ЗЗРДН ПЛАТ

Я

е ве*.че*т на
'
—
Насто«щ**то аа*"*.,.
Варна

\-

усна*.»

Л**“е’*в; иц I1

ГКВап о7*. СлсастарсВ
- м.

ПОЛЕНИ :

.*

-веди*

*7-ца Г'- л '

<Хага6сВа

*Жиг.паь Лгта <Лги:зЬ

Никола Делчев
’,риема на и*г -*меч

Никола $афиядис
• ка па приема н.1

ястие гд.

В/»,1б>тдлнм1'о а стр..натл юпедстнм<нл товл прест жл лц чме е голямо релжт и,т

исеижду е з. ПЛ*«бч. •

Слаика <Л. сХараянаса

'чча па

реиомирлимте Европейски

Р‘-

и<

Г-н Христо Христов
те

—
I гК В & АР: 1АУШВ Й

*РЕСТОРАНТ РОЯЛ

рбОНР.МСНГ га «->•]
}л 6 «есе: а ' ЬО —в,*.

Г-ца Жечкз Т. Тюпондж.-.гв*

«емне

Никола Ста/иболиев

Заг.. полк Никола Гйтшцяка

СОФИЯ,-1С дек. Вестниците се пжн ни
С ОП И> ГНИЯ по и1Н/*ршинин-^пчсра атентат.
Велилга сл«-д атентата неиплио стража
ри СС нпуси ! и НАМ едно ЛИЦг С НИСОН рм I
което почнало да Сята п
пмччл .1 дг» Итлл .
легация и зданието м,> 1н. Синод.
От огледа на мястото се нижда че бом
бата е изкоп, л^гдид дупка ож>Ю 50 с. м
Две пдрчет.г-/от н*-я са ударили степта на
Нлр Сжбрлние под ст. ятл нл председатели
нл Камарата, л др го едно парче г* счупи
по две стлкпт на стаята м,
ударило в
срещната ст« ил
рлкоширалов и паднало и
I «-редатл иа
таята
която е била пплтдил
на атентат,- са илмере
ОКОЛО местот
ки още две тлкинд бомби иеек<
тодираим
Предполага се .е« нг пор,- д » и« е би
с лм. Полицият.- е задМржал « около 60 сжм
нителии личности от които 32 македонци
Атентатора
мерил да ни ра аомбата
през пооз *т*м;л иа алтомобилн ат.» «рата и
тя ударила в пръднята рамка иа врата’а и
Отскокнала. В момента на ек сп по зил та министер. автомобил • бип кече при Си. Синод.
Днес г. м-р Р. Даскалов не прие други
посетители * вей Жак Пиио ср кбект^я п<
гациоиен аташе, иача ник щаба на армия
та и традонй^япиниа
Н. В. .Царя е посетил дие< м-:> Даск.а .оа
В

ДОМАТ Му

Според описанията, атентатора
ботелесен нио>н човек

-у

ИЛ сл.-

\
(

пмг . '

V

ПОКАНЯ,

Пй^сат

Акционерно Тжрговско Дружестно

■

Е

СИМЕОН ГЕНЧЕВ

БРАТЯ. ВАРНА

В София

с5

жинеи

е итира

е рдкоч

;*ил. т
. злелужднл иаи жестоко
С»1Г , См И
Т Ай
ЧЕ
мака 1. «и•• и пилюнтча :
и .ота а София 47 ч ,‘й* и но г нае
е ет.
• л

1 1

как 1-а да пре дг»

ШШЙШУ

* (Телефонни н телеграфни ежобщеи .я,

Официалното сжог.цс» «-е *-т
Мнята' на пеЧаСа г.. а :: < - -.та ьд. ,>■ .
:> агс
Минесте!? Р
о
Вчера кмм

к

О ЖЖГ.Л1
нес]ници
Всички
илчит. н.1 ДОИСТНС.1 ОТ КОЯГУ ида бил • . Т { и .
Ч V
Нр ще и дума
Незаниснмог
ос Аждл от всички Коит ’ и да
атентата с
е лтентетора. ог какиито и подбуди да ',*■

ичеон-. ! *
'. Т Ккпи
- то-

1

н а

атентата се

и половина ч

иа излазан»
помощник

ИС

лимнидярлии

атмосвера

'ще

един

р ■* тм > риц.->

е то начал а на но.м ар с» и ч -

и на ое зред •*
Коч е автора и,. 101М Л "•НАРОД • нше
-г р «‘д не
тент.т. или по прано, от коч
кд ЦИе

говин за мис ж л ?
След. КюстендискитV
дадрйите

ИПЮЧИ.

че

• бе * и»

ч
Д -Т* -и ' Т ч д ;■>

би /и" ^-»л

при м ди.

м. Д 'ИСК* я
°т Народното ежбрание ср?щ>
г
**'Р председателя и м-р иа « • тр щинТр ра
6°ти са биле хвжрлени дв
б -би коч о щеше да Па-»'
г
и-л
Г
щ с •: т.
щастие са експлодирали без Д‘
о
**инистра или иекои от минйвгщите П Л НИ т ора КОИ
М Р не
Ци Атентатора е успел да се прикри н
т«миииата ида се от/.алечи. В ети са бжр- лвтор-^те му.
1ц и строги мерки ва откриване иа следите
*У- Макар да не се знае точно причината
На тоя отвратителен факт, требвп да е
пРкаиае, че в голяма степен отгеарноглта
подобни престжплеиия пада вжрху ча 1
0т онази преса, която еже своите безогледНц к иеизбраии средства за борби за свя
а»ие иа земледелското правителство и с

пРоеоматорски опити сжздават
** подобни деяния.

л аг а

пей и ио^оп ^7

ВСИЧКИ ШИРИНИ

® при

| 1а

\

Брои 444

ТРАНСПАРАНТИ 1\

Го1

* ти
т

И.1
па Ч ' И1К

с

. м *
и к »а : .. И смали- по
ето
и а Гт \’Л ш .

а Т -< - I а Т

1

0|Лч дин т'\ . о

•

дл окрн^ лтента

ро г1 и к а

п

и

Стр. 2.

следните ше присгигна^есвржз
ка с това е града ни
В Г РАДА ми е сфери ироаа
комитет за. <_ж6иране поиош
за инвалидите. сираците и вдо
„ умийте от- войната. Последни*
тия днк ше почне да етбирл
помощи за цеМл

1

д1 той ревизия
НАСКО10
е болници.
Гака
6
иа лжржаян н/е
не ще^^яСпе предприета и на
Нариемската до пра* на мегца вероятно.
ДНЕС и ижрковии* лом се
усройаа духовен 'омцерт Вход
свободен
МИТНИЧЕСКИТЕ постжплепреч »>астояшата фанансо
на Година до м. ноември вжз
г.изат на 947 милиона зл- лева
В БУРГАСКО сж
отновя разбойници.

«вили

Изаесгие ог Ьерлицо* Им
статут.
11оради запитване от инте
ресуюши се дали ще се прие
мат в Института и ученици от
прогимназиите, сжобтава се на
всички родители, нонто «елаят
да подготвят децата си. за поуспешно следване езиците в
реалките. че ше .е открие

подготвителен клас

твж

и то, ако се запишат достатжч
ио ученици. Записванията ста
ват в-канцеларията ма IV про
гимназия
От Дирекцията.

борел

София. 16 Декември 1922 гол.
Швейцарм*
Ню Йоркъ
Лондон т
Париж ь
Италия
Царш род
Ромжмия
Г ермапи*
Прв1 а
Виена
Бу да-Пеша
Холан;:и* .
Югославия.
Белгия

•*

123 50 ПО
602
6.34
948

659
653
7350 7390
77 50 7720
I 87
I 83
39)
019
570

БЛАГОДАРНОСТ Изклшаие
своята (Ореща благодарност
- жм т1егово Високо Прессвещенстао Варненски Митропо
лит Симеон за подарените 500
лева с които ни са подобри
«раната
Сжщс благодарим и на ни
кмета Ангелов за мепратемия
шеджр подаржк от 5 кола джр
ва. с които приюта ще може
па посрешне суровите дни 01
зимата.
Вот да ги благослови и им
дава зраве че споиват за мас
Питомците при
нещастни
Д во ; Милосжодив".

Д-АН.Д.ГУТИЕРЕЗ
приема болки всеки пей сг
8 12 ч. и от 2 5 ч. сл. обед
Прегле . дв и осиг урива работНИЦИ. у.1! ЛИНИЯ 15 .4? 14. IV у ч
1331
13

Продава се

БАРАКА
юлидка ка

боров материал, по
скроена -'а ои-оло 2" кв метра
срешу мв!а»и»*а на ‘Димо Демиров. Прв1 леждане всеки деннораЗгСБддата 6ш ?ача. 1313-1 3
права 07

Преостжпва са

извест
на та -

гостилница

.Добрич“ заедно
като -обилите «
г-ропзват.
пелия имченТар I
от
по случа ! «мселваието
Варна. Дюг/на е , ж< 2 входа,
изба и мо^4е да ч. раздели на
два.лютя а1 Отзад с 2 отделни
стаи. Споразум. сжшия дюген

( моб

1307 -2-3
ЦЕНИТЕ на ХРАНИТЕ
Варна,

1

„ВАРНЕНСКА ПОЩА**

16 Декемврий 1922 г

Зимница 560
414
Ржж
Овес
380
Ечмик
360
Кукуруз 340
Боб
550
Фий

лева

100 к«р.

ва Малкото с*и лашение решило ;:а вземе в свои
ржие всички австрийски иуниаионни фабрики, за
па се въоръжи усилч но
Вярва се. че върховния съвет не ма па има нишо протхв точа решение Iни Малкото съглашение.
БУКУРЕЩ. 16 дек. Вчера иа Ру««о-роМАИсиата граница се е ,аажр*г<по едно 4
часово сражение между ромжиеиите постове и болшевишките гранични части. Сражеимето е било тялрдс ожесточено. Паднали
са жертви и от двете страни.
ЛОЗАНА, 1р декември Англичаните изработи
V Г'*лгарския излаз на Егем. който
ли нов
ше бжде подложен на разискване н комисията
Според този проект Бжлггрия ше вземе под
маем за 99 година ш гъриия територията, конто во
пи от граничния пункт Дели Бегли иа п Vт -т Хас
ково за Г юмюрижин < и ше се спусне но Мароня.
40 к ••• ,апаано от Леле агач. така че целата тази
геритория :пе има 3,500 кв км. По тоаи начин Деде-агач ше%може пв остане с достатъчен хинтер
лена за 99 год. в български ръце
След изтичането на този срок една межаународна комисия ше реши идкво ча прави с Деаеагая ако Бжлгарич и Г допия не се споразумеят
БЕРЛИН. 15. декемрри Съветския представител,
в Берлин пос'Вегчал германското правителство аа
окаже гояема съпротива ср цу ф^анцузкиге иска
низ та мовй' териториални тараниии
БЕЛ1 РАД. 16 лекетри Носи е упорит слух.
че I вриия готви нападение срешу Тракия и Одрин.
* Генерал Паигялас заяви, че този пжг Гжрция
ше бъде озарена ог победата Някои етери набори
отново са повикани г,ол знамената
ЦАРИГРАД. 16 декември. Ангорското на
родно ежбрание е гласувало вакли ,а уччревдяванв иавжиредни еждипища. в кои
то ще се еждят престжлнмците предатели.

*р Ю44
РИМ, 16 декем. Мусолини заяви, ч«
ще отиде на 2 януари в Париж, ако кои*»
реицията не бжде предварително поагвена дипломатически. Трябва да се т
край иа протаканията, които внасят н«р^
зиост в нациите.
Министерския сжает удобри италщ*
кия мемоар до конференцията и дейно*"*
иа Мусолини в лоследнята.
БЕРЛИН. 16 декември
Лоу е разклатено.

Положение?'

.

ЛОЗАНА 15 дек Говори се упорито, ч*
Кжрион ше напустне лозанската конфере ..**
си даде оставката като делегат на Ант/шя
РИМ. 15декем. М-р председателя I
пристигна идяш от Лондон

и

ЦАРИГРАД, 16 лек След селямлжка
тък. всички чужди дипломати беха прие
вия Султан.
ЛОЗАНА. 15 дек През януарий се
извжнредна сесия Обществото на народите с* .*
да се приеми Турция кагс равноправен член
НЮ-ЙОРК. 15 дек Сжединемите Щ< ти .;<►
ложаг нов план за обезоржжаванего
ЛОНДОН. 15 дек Бонар Лоу произнеса а *
марата на общините емна обширна реч. по
положение и репарациите. Заключението на л:е;
лента е. че Германия отива кжм пълна катаср т:
и че ако евентуално Англия би се решила да «
откаже от репарациите, го тази час. която се пр
пада зе Англия би требвало да се оаае нл Анерш
01ед .речта на Бонар Лоу опозиционните ас
тати говориха остро против правителството.
БУКУРЕЩ. 16 лек. По повод ежобще• .■*>- ,
в к Най Фрей Пресе" за уния между Унгария*■ •
мъиия. тукашните авторитетни кржгове ♦•та’ -•
това е една версия, иа която не трябва т с- го1
ша внимание.

ЦАРИГРАД, 15 декември Арменския па
триарх Завей напусна внезапно града, след
ВАРШАВА, 15 дек След вчерашните иишиежкато бе заставен да подаде оставката си. | с новия Председател на републиката. ; ■
»
Той не е уяедоммл никого за своето зами* то си подаде оставката
маваие.
трчетигна в Вирна и отседна
(Б Р Потриарх
Днес К» случай педесет годишнинап *
в хотел Лончон)
архерейското служеиие на Н В.Преум»**'
ство г-н Симеон като вари. митрополит п»
СОФИЯ 16 пек
М-р Р. Даскалов е направил
дир божест. литургия ща се ослужи в Са
пред в Победа изявления по иж*. ччучмя ндрху
бориата цжрква паиахида за всички по«
V
него атентат
ч
нали родолюбиви труженици по'»**Р**
Между другото гои казал
______
Снощи в 5 и лол ч слеп вдигане заседанието даиато иа гр Варна.

*

се оттеглих в к 66 и нега си аа поработя, приех на
доклад новоназначени* окр. управител в Петрич и
имах разговор >. колегите Торлак^в и Янев. К*м 6
и пол потеглих с автомо^тл к*ч дома си. Зави
вайки м вото на в»н работи, елин тв- ра предмет
се удари от левгна страна ^автомобила. Помислих
че това е кам*.к. но в съшия миг от дясната стра
на. откжм нар схбрание. друг тнжрп предмет удари
вратата на автомобила и след няколко секунди елин
страшен взрив избухна
Разбрах, че това е бомба Последваха след това
закачиха ав
и неколко револверчи изстрели, кои
томобила
чие пелс: м-зже ла е атегпата,
На в.т.
отго-/*рйл
В П0‘ едно време си., ю се заговори, че антономистиге били осъди; -1 чтдкои от м стрнте па смърт,
В гола число ау мене Не м^ е и ка да вярвам, че
то може може- да 6> ;.е тяхно дело Толкова повече.
че становншето на пр.-вителството към т^ч е изве
стно Ние ;юим над македонските борби и нпа бо
рещите се македонски течения
КЮСТЕИДЖЛ. 15 дек Ген-.рал Врангсл се намир.т о ие в парахода и ме е с/м зял на брега, „зашото за тона се оча.чна з»,повел от Ь/куре111кого
мраьн телето.
ПАРйЖ, 15 деком. Конгреса на герман
ските синдикати е гласулал резолюция, в
която се мстжква, че версаилския договор
е главната причина за днешните тежки условия в Германия и иска незабавното ре
визиране иа договора.
ПАРИЖ, 15 декем. На «минаване през
Париж за Рим Мусолини бе интервюиран от
редактора на в. Матеи, пред когото той зая
вил, че в Лондон е направена голяма крачка кжм разрешение иа репарациоииия вжпрос и за междусжюзиишките джлгове.То
ва се джлжи иа сжгласието иа Англия да
о
от сжюзниците.

бялата

лжвиид

ДНЕС. СЪБОТА. 16 т м последен път вгор.-’
Дневно в 2 и 4 часа. вечерни в 7’ , и 9 4Й'вНеделя и Понеделник 3-та серия
Вдриенгио Оиржжио Трудово бюр° _

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8029.
Обявява се на интересуюшите‘ се. че >-а
кемврий т г. спр. Държав Вестник бр 200
пр пладне в тържиит? зали на Варненско I И Бж
менено Окръжни финан управления, ше се
аеде гкр; с чвна конкуренция за достевка:^
дните материали, нуждни за ошиване формено
лекло на пжржавните служащи от бюрото
.1) елен 50 метра 4750 лева; 2) код хастарметра 6000 лв 3) кан^^раиа 100 м 300*0 74
1
24 *Р
рикан 50 м 1750 лв .'-5) токи за пантал н*!
3
гроо
Ц1
24 лв.; 6) копчета машинки за панч
1 19
430 лева. 7) копчета тенекиени за
;Н'Ь
36 лв . 6) макар : бели по 1000 ярда Т&
^ ..
зинажир 1620 лева. 9) макари черни пет
N8 40. 120 дузини зинажир 5400 лв и 10) м ^
черни по 400вярпз N«8, 2 дузини синджир 9 всичко 23970 лева
Доставката ше стане франко магазина
рото Срока на доставката е 10 дни след с
нието на утвърждението на тжрга.
,•
пазва праното да увеличи или намали ГОрЧ4>-,;.; '
личества с 25
Залог за правоучастие в 1 ‘ к0Т,
иска 10® * върху оферираната стойност в
са за сме
удостоверение- Всички разноски по търга

%

§жр‘*

тка на доставчика. Оферирането ше ст8Н^е
дадени мостри от бюроталкоит.о могат ла
^ * рГ®
всеки приежтетвен ден в бюрото, а в аен* 1
във финансовото управление
гр. Варна. 24 Ноемврий 1922 гГ-Ого
1328-^-1-1
От Домакинство^

