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От днес всяка вече»?
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слещу балканска бй«ка, от 6 Г1 ч. в.
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(Телефонни и телеграфни сжобщения).
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й-р Н- Алексиева
на именния си пен 19 т Ни*...ей ням;
посетения

Никола Попов
няма па приема на ......... «и* си пен

:М ИЙЛИНИ

СОФИЯ 18 декем. Научаваме се. че от
сжбота 6 ч. вечерта столицат а е била обя
вена в обсадио положение. Исшодимте пу
нктове на града са биле завзети от джлндармерията. Официялми сведения за обса
дно положение иема. Заповедаио е вгичкн
идващи идм София да се легитимират.
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Отпоазднуб 50 год. вбилем
<» И. ? (!, г. Симеон.
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СОФИЯ. 9 деием. Полицията изажрши мно
жество обиски в Коииовица в свржсиа (атентата извжршем вжрху м-р Даскалов.
адвокат
М-р Р. Даскалов ревизира всички попи12/2 1 !
| цейски участжци.

ла
ма
М!

л чрцнед^*. *о

СОФИЯ 19 деи. Конференцията и^п»иовииците се откри вчера а воения клуб.
30
Участвуват 100 делегати. Председателству- ;
ва г. Димов. СлеА откриването й се започ
на разглеждането иа правителствения про- :
; ект за чиновнишките заджлжителии коопе
13 32 ? 2 рации. Дебатите проджлжават и днес. Кон
ференцията ще се закрие утре.
|
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Никола Кавалов
няма .:•* приеме на им-мтия
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м

Никола Дидлов Евтин Ког.ю
1234 м

няма ла посреща на именния си ..-и
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НТА/10-ТУРеК0 Д-во
Параходното Агентство „ГЮРЕК & Кос
Парахода ../АНбСТбСИЯ"
се очвмяа лп причтигме в*в Варне.кчот
на 22-й г м и на 25 декември ше «аммне
ки
16 редовен ре -с ПРИЕ ..ММ

• ри та«и|.,е
ювжршва*

!

ВМРШКЧЛ
аекгча Г;ч
бран «а препее.I.гте.ма Полската
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I кога то новия
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ЗА ОДЕССА

1) стоки.
2) пасажери за II и III класа
3} Колетй^4) парични прев .и и ..р

• -ВИ

от 16-ия си рейс. парахода .Лиасгя и*' «л н
6жджд;г ,.е псл*р<ка ре ловно сжобщениг Нарна-Оде а
ите -п е
пре:« всечи 15 -18 Яни. Аа спран-д имтере .
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РЕСТОРАНТ РОЯЛ
кри завче-пг! Варна -аг-поелг ммке а се ; ф
лее I ре''?-; !Н’ ма; • п и г - н?<.• у
не реномираните Европейски
ПриговляЕи:- 1 ' • 1жрвокач нр
.*
•
. 1303
вкусни ястиета.
Цепи гг' ле а • *
Прислуга отл и ■ -
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. е0

ДИСТОЛ
е еяинственното най е р?^ - и най сигурлс ле
карство против страшната с оре- 1 МЕТИЛ
-а, огат юбитак
по овцете, козите и е
/1екуването трае сако '«а ..н»« и лава 100 * •
Лекарположителни и блеексв. резултати
ството е в капсули и мн * - о л е<"но се . а ва
на добитхка. При лек\рл-е-г нема никога
1076-16-16
смхртни случаи
СКОТОВЖДЦИ1
с малко пари ще спасите добитака еи
Сега е най добрия сезон
.--«лувам*
Побжрзайте и си набавете ДИСТОЛ!
Депозитор: Дрогерия Д. ПАП0, Варна.

Печатница „Светлина" @арна.
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ЛОНДОН 17 дек В судаи избухна рево
люция Вморжжени мюсюлмани ажзтамици
са нападнали аиг власти и «охеки, заели са
много градове Голям брой войници и граждани са убити Напора на вжзстанниците |
срещу главните сили е бил отбит
Революцията е била организирана от
кемалистите
ЙУКУГЕЩ. ‘ яекеи Ромжиия. намвДвва : волта
120 хилз.ти щика
чременмя лриит
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ПАРИЖ 17 дек. Известията от Лозана
иапоследмк са тажрде оптимистични за из
хода иа конференцията, вследствие твжрде явната отстжпчиаосг иа турската деле
гация. верва се че до 29 т-м. конф ^ренцията ще може да приажрши главната част
от работата си и да очертае достлтмчио
своите решения в главните черти, за да
позволи едновремеио преус 1 лноняа ме на
разискванията, поради иастжпчащчте лраздиици. които Измет паша ще използува за
да се^вжрне в Аигора
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ЛОНДОН 17 дек. Сжобщават от Вашин
гтон: министерския ежвет под председател
ството на г. Хардимг се занима диес с рлзучваие иа европейското положение.
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СОФИЯ. 18 декем. М-р
Председателя
Ал. Стамболйски. след кратко пребиваване
в Прага, кждето е вече пристигнал, тия димще се завжрие н столицата.
От гжстава иа бжлгарската делегация в
конференцията, в Позаил остават пжпмомзшиите м-ри К. Тодоров и Станчев.
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
ПОНДОН 17 ден. Добре осведомените
по амириканските работи среди заявяват,
че вчера е имало в Зашииктои едно много
важно смвещаиие между г. Хюс и банке
ра Морган. разисквал се вжпроса за отпущаие на Германия един голям междунаро
ден заем. Целия заем щел да вжзлмза на
около един милиард долари. Американски
те банкерски кржгове гледали особено сим
патично на този проект.
^

АТИНА 17 декември Шефа на революционния
комитет полковник Петирас е заяв.-:че-в, скоро
време ще се в^рме в редовете на войска!а. понеже
революцията се превършида. Той верва. че револю
ционния комитет тряова да се разтури, за да от
стжпи местото на едно отговорно правителство Ре
волюцията. спорел него, е постигнала целта си.
ПОНДОН 17 дек. Председателя Хардииг
повика телеграфически полковник Харвей
за да се ежвещава с него по некои вжпроси в свржзка с положението в Европа.
ПАРИЖ. 16 декември В петли в камерата г-н
Поанкаре подчерта че в лозанската конференция
се постигнало едно споразумение по гериториални
те въпроси в лодзз на Турция [Г-н Псанкаре заяви -е
не верва какво Турция ти желала да
ворнсста за не успеха на лсз.-.-с-.атг *- -г-лг
Лондонската прелими.ноднл -.;чф--е~ци« 6-:
диктувана от желанието та ед-г
-н
_*-?
ничество между франция - -нглиЛОЗАНА, 17 дек. Вестниците ежобщават, че американските компетентни кржгове сериозно обмислят вжпроса за свикване
в най-скоро време в Вашингтон една международна конференция, в която да се разрешат всички заплетени економлчески ежпроси, които спжват правилния ход на економическото вжзстаиовяваие на света. Упорито се говори, че америсаиското правителство в най-скоро време ще напрааи по
този повод постжпки пред европейските
джржави.
Според вестниците американското правителство сметайки днешното европейско
екоиомическо положение за особено критическо, в една нота до сжюзмите правителства ще им определи своето гледище.
БЕРЛИН 17 дек. Между тукашните дипломатически кржгове се говори, че Америка ще отпусне тия дни иа Гер/лаиия един
кредит от 5 милиарда златни марки.
БЕРЛИН 17 дек. Съобщават от Варшава : между националистите и социалистите
вжзникиаха стжлкновения. в които са пад
нали много убити.
Работниците, обявиха стачка
М-ра иа
вжтр. работи лооаде оставка.
БЕЛГРАД 17 декември Тия дни
.е издаде
указ за разтурването на скупщината Новите избо
ри ще се произведат след 3 месеца В оълащата
скупщина те има 31.3 народни представители.
БЕРЛИН, 17 дек. От провинциите едват
нови обезспокоителнн сведения за кжрвави стжлкновения. В Людвиг Ховен са ста
нали големи улични бойове между нацио
налисти и работници. Има много убити и
ранени.
БУКУРЕЩ. 17 дек Вестник -Луита“
на дата .прави едно ц«*нно самопризнание, като пи
ше между другото и следното; Не се ли научиха
букурещките управници от мин*.лото. че а
се и.
прашат' прононсирани администратор.; и лоши воен
ни начл.ф-.щи в ново лриелсди.щниге земи както
е случая с Добруджа а сега и : бесалабич н'-ес:п
па се иег *ш*т вежди, се изваждат г. .-..
Когато рчгн * з парламент.-; опозицията ■зладс
тревожен сигнал, че в Бесарабия стар^ агента-' и
се готви вчетзмич. днешните упнавкш и на Ром НИЯ,
с особенно задоволство казват, че това било» лъжа.
а фактическото" положение на нещата което всеки
ром*нец трябва да знае. е. че Ромнн.-ч отива - чм
катасрофа
. ЛОНДОН 17 дек. Чичерин заявил пре коре
спондента на Дейли Хроникъл. че съветска Русия
лямо обяче съжаление на венч
ки на концерта не приежтевува
юбиляра. Той се беше затво
рил в поконга си. бе/ да прие
ма кбгото ида онло На, маса
та му натрупани \куп поздрав
ления и адреси отЧСички кул

Ьр Ю46

не е доволна от Лозана и та това Русия се готви
за война

пристига Сашо своев?-*.
пожарната команда нтил се един ф
иер. конто се прс**
лям рнсн и отп% .и
на парния котевъзможност да
и по такъв нач,
тява една голяла ..
коя*о би нанег.-.а ■
леми щети и човеци .
Пожара биде
с.**в*.ршенно пот, .
е целия дървен
шннарии и ьси-1 :

ПАРИЖ, 17 делем Сжобщават от Лоза
на: всички в-ци поджржат, че конферен
цията е влезле в нов пжт
Председателя на Съединените
БЕРЛИН. 17
Шати е испрзтия бърза покана до европейските
държави, за свикване през януарий 1923 г. между
народна политическа конференция вжв Вашингтон
за разрешаване световните проблеми
ПАРИЖ. 16 дек. Господин Поанкаре говори в
парламента до 1 часа сл полунощ Парламенти му
гласува доверие с 512 гласове.

/

Загубите възли:- 60 хиляди лева
Редакцията- на вдадена под съд за
уводна статия по.
-Що чакат зих"
е подведена за п
стао кжм убийства.

ЛОЗАНА. 17 денем На 22 дек. конференцията
преустановява заседанията си за 2 януарий.
АТИНА. 17 лек. Политне биде натоваре да сж\
стави новия кабинет
ЦАРИГРАД. ’5 денем Дн^с ое*з стоварени на
Галата-нвзи английски войски. Очаква се утре да
пристигне нова английска е.ксайре

•I

ЦЕНИТЕ на ХРС^ГЕ
Варна,

Зимница
Ржж
Овес
Ечмик

_ ' ОЗАНА 1 / денемв Конференцията отива кжм
добжр края Ло \Ъ янрарин
922 год мира с Турше ежде подписан.
^
ВАРШАВА, 17 дек. Вчера Председателя
на републиката биде убит в момента придружен от председ. на д-вото за наежрчение на изкуството и м-рите Новак, Коваиоаски и Маковски.

13 2,екемар,

345
414
380
360

Кукуруз

345

Е. б

550

">

лева

Фи й
ГРАЖДАНИ :т
у
с«
щаввт че н«по,
участ* се забелезапс
голям нанзн, ;-з чи.* т**»
сметта се ■?«г.
а рел.^;
Заслужав з’ ледвапг номз-..
миците ся
КОИТО ?ъ рез^с: •‘3-«

С каталог в ржка е разглеждал картините ма *УД°Ж- изложба. Три вистрела повалили председателя, които изджхнал след
иекоико минути Адютанта му сполучил да
*ал°ви убиеца
4М
ПРЕЗ из*е-Прокурора пристигна веднага на место- Вармг за хл#й
ко.чгучнранс само 6
то* Тел°то иа председателя биде принесе
ма брашно.
но с Фа*тои в двореца „Белведар
В СТОЛИЦА'п е "ре;-;*
Председ. преди убийството е посетил
Кардинала Целия столичен и провинциален тз нова норми,-сз з иа • «*.*■
г-.ите
продукти. В ;?адг 1* 'А
печат оежжда покушението и небивалото
щинската тричле на -.V
8 историята иа Полша предстжллеиие
I не мислили да пд.елп:
ме
Председат на камарата в качеството си , щс в това отношение
зам председ иа републиката е натоварил
ВЖРХ08НИЯ ме
н*ка на генерал щаб геиер
Вл Сикалски ежвет
е обяви: *з заре
да сжставн кабинет в който заема поето
чума градовете Атина и
аете м Р председ. и м р иа ажтреш работи,
УТВЪРДЕН е прсмв*д**>
а иа вжиш. работи Ал. Скжииовски, лроф
дставнтеги в ИСНикололски иа просфетата. а другите м-ри избор за п ред)лагаме с дан *н
мисията гс
остават сжщи. Атентатора е художника Ни- върху оби.и« аохе.д. с ;орег
дяловски Всички верват, че атентата иема
| политически характер Новия м-р предател
тел от
: Кмуй» И УI Деадь II И., ТЯпМ .V ч
свина веднага нац ембраиие, >а да се иа
П. Андреев и V .4 Я. Цане?»
®ере нов председател на републиката

ОТПУСНАТА е сткгенди. -.«
ницнте Петков •
ст
.рнен. мжжка гимиз '

Пожара в София
Вчера в София избухнал голям пожар в ул
_^1еге
;8 Изгоряло е двуетажното здание на Ан
Стоянов, в чийто магазин се помещавал книжния
склад на комгнц. п-во Витоша и собствения мага
зин на Ан Стоянов Причините на пожара не с»
известни. Изгорели са гсрлямо количество хартия,
канцеларски потребности, и пр Загубите са наа 2 !
милиона
Трамвайна катастрофа

I

СЖВЕТА по специа разование при Минис* .. 'г но
на Просветата ще по
седава от 22 т. ч. От Ес;--'
“ЦН-Т
Търговско Индустриа
ра >-зто де.-егат ще -а"
.щат^

’

Сене-';-90то Петър А
чев съобщава Н1“ я'"

*'

3 нелел* сутр са се
ъскап- в •'•а .-ата две приятели, че днесI
Ч
трамвайни
.руси по линията
Поду не на | пладне в ц*р-;ватз Пр
родина
ще
се
отслужи
на Бу лен .Дондуков
ХИЛЯ по случай годищ .,а'г
линията тук има голяма накло
трам- от смърта на дъще?'»
ваините к-зруци с
наб/
<илп ватманите напоавили всички усили да ги спрг! т. н
наклона не им
позволил.
ИЗНОСА на бр4ши«
Каруците с те удари*
тля ма сип
Згрненс.нсто прие*;
з?внн?е им платфопм.? са резоушенн бангн..
риград е все още
ди несигурното пет
ко ватманите и някс
ътниикте
те
нц-; са к •тузани.
КРЯ»' РУСЕ е -и

ГеиовевПз П. й. ПейчсВ**'

;

ХРОНИКА

уби* го най-зверски на

■ф)

тази ..«г.,е ни | '•'»
/га-ара. 3»'| гулев. Гова уоийствз
те >ес» а ^-зз*а
лява голяма чистерп'*
Салона е стоплен-

;-а*

а го»?

ПОЖАРА
Свободна борса.
в ск лале. на оанка
Цариград
Гг рааиво97 50 48
Париж 4н5 -988. Лондон 6:2
Снощи кжм 6 часа избухна
614’ Виена 19
19* , Б -Пе пежар в склада за стр оителен
ша 5.70 5.80. Търсе че поста материал на банка .Градиво *
нз чужда валута
находят се зад гарата по лъ
Берлин 2 30 2.45
75.70- 76. Букуреш

щ • ■

НАРОДНИЯ ЗЯЕ*
изве
арии 1923 гол иге се 'Г'
ни*
де първия тира ж, на "вР“лаем.

ДЖРЖЯВНЯТП „1-—»;
-в
турнала под почет стенен вел
лемдар за 1923 г . кс,^т0^ 1
на:а след отпечатването -п*
тя
за
Сез-севмез.
бив^д
^кла;
СКАЗКА. Днес Никулден 3
• безплатно на У4*
часа пея -.бед в салона Цър на Ахмед Биджан. По.чсара о се раздаде
подела от машинното отдеке- режденията.
ковен лом ще говори Н 6.1.

турни друже.тва от тук и арч
гаде. Той се задоволи да пре
листя само т-\
Така се свърши това необи свещ. Ьнчо Юрдансв на тема
кновен за града ни тържес-вс Духовни разединители
тихо. скромно, но проникмона народа.
венно
Вход свободен Канят се Вчич

нио па склада и в скоро вре
ОТ ВЧЕРА е почнато ^
ме би унищожил материали за
ването на патентите ЗЛ ТЪГ *
гпет
милион. Но бжрзо се притмчат
взнето с тютюн и вина
войниците ст флотата, оказват
1923 година.
__ _
първата най-ефеквсна помощ.

Гп IV.

Варна. 20 Декември

№22 гад.

варненска

*

- Я

т

I*

Брей №46.

Огнян зя Шабпнко
постд пване веднага-

!РЕСТОРАНТ РОЯЛ

ЕМЕДНЕ8ЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК"

РБОНЧМЕНТ за една година ЗОС 1«ьГ
за 6 месела 150 лева. за месеца 80 лева

*.

сДн

рач

сЯГ.

□-

рс
реномираните Европейски

I ■
Е) *ф.-,

ястиета.
ТД|

ПОЛОЖЕНИЕТО

аржща Годежа на

сЖатсди

- •««ме «ивк* л* 229

00Г8Г.СНИЯ по
прие звяи

сТ-ца (Втела Ит. <Жайно6а
сУСоамб

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

I ТУРИЗ км.
В*

!рвД|

Цзе:р СС12Я. уя 1ег* 2 - ;{д:а 2АР~
ОСИОТЙнй

Цасгг;:

СОФИЯ. 19 деке. В преговорите си с деме
л ■
легатите на великите сили, б.чслгарската де*
'(Я
легацият е повдигнала и омлроса за наФ -лга мчзл'
шите репар.зционми плащания. Изтмкмлто
.пипате . изпи •ва»*е
е бипо от о*пгарска страна, че Бжпгарич
не може по иикакжа начин по своето сто- )
пан.ко и икономическо положение да по
«** хубави
среща заджлженияга си, ако не й се даде
т
то
е ав.1
! една ддй-твитслиа отсрочка, ако не се кре
ка?о поме ... и ,-а училището
дитира и ако понжзможиост не се намалят в
пате м, »* итатед. ■
плащанията й
задача.
Сжкижг,
ж - дал
едно
В правителствените среди сжщестяува
в. ' ме.
«л де
голям оптнмизжм по този вжлрос
за ла
Л1.6р*
Вярва се, че бжлгария ще бжде облек б*ме
•фвлме и -.е
•е ало
чена и плащагмията си.
а

21.

(*:’

В А N С А СОММЕКС1А1_Е 1ТАМАИА
Ншш щ* шап. 400 000.0000
Реаезвпк лзря га*,. 17Ш0С00
* “
Централ МИЛАНО
Кленоие: ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ-ЙОРКЪ.
80 клонове и принципа, градове па И галия

Ваикоан учрежлвмвя. вс»>01а:.и отъ Вапса 1ошпегс.г1е (Шии
■ Австрия. Аржентина. Белгия, Бразилия. К лум .ня.
Перу. Ромжния; кореспонденти нъ всички джржави.
Иавжршва всички банкови операции
на износни условия, катб

-Л

СОФИЯ 19 ;ек. От западна Тракия бжлгари и турци бежанци масово минават гра
ницата
В последно време се забелязва голям
брой дезер1Йори от гржцката армия. Те
ежобщазат мп нашите погранични власти,
че гжрците в Тракия «е стремели да уни
щожат ця ото бжлгарско население от тра
Всички издадени че.-:ове срещу Италия
кийския край. като ги иитипиирапи на ост
.Циркуляри" --сж платими без предизвестие
ровите, главно на о в Крит, а имотите им
«ннгза-ьйиадьгзр»'
О
I предавали на бежанците гжрци от М Азия,
които биле изцжнредно много
Нива от 183 лекара се продава. Три декара от нея
СОФИЯ. Че денем М-р Турплков е ,аса младо лозе В нивата има 350 > рехави држвчета
почнал да преглежда
бюджетопрдектите
от 8-10 гол. 8 држвчета кестени и много джрвета
сливи и ябжлки. В нива,а има чешма, харман, обор. н? Р»»"ичм«те м етвз. Според преставеимте
стая за «ивение и кухи» Имота (нивата) е „а е-жо I о6^ия Д*РЖ'
а«,пива ма цифра
сюл ла тпо
у
.
т->й .
, 1П та 6 милярда и 75о милиона лева
место. Споразумение редакцията
12о/ 3 10
^
I
СОФ Я 19 декем. Двете крила на земI леделския сжюз проджлгжават ожесточено
да се борят, *"св|>*зка с което се говори,
че м р Турлаков е бил при царя
М-р Стамболйски се очаква да пристиг
I ие утре
София, 19 декем. Според правителствен
ежобшавам на почитаемите си кли
проект закоил зл бежанците щ ' бжде из
енти, че в магазина ми пристигнаха
менен в смиежп: помощ! ще бжд. увелч| чена от 20 на 50 хиляди лева
зсички видове нови
Инкасиране и инонтирв- е на полици и други гжрга аочумг- ти
Иапла иамие и издаване на чекове ср» гчг Г»ь.лгври* и чужбина р
Писманми и телеграф и че син прегоди
1-Л- •
Изаааане кредитни писмо.
Вло-ояе "о КРЕДИТ ОРНИ СМЕТКИ по спграхумвиие
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с 6о •> годи на лихва
Специална стокова служб о документи ИР
4
Заеми ■ лава и чужда валута

I

РЕДЛхК СЛУЧАЙ!

вино г. тмш
КОЛОНИАЛ - ВАРНА.

СТОКИ

1311

2 3

|Хииическо наши порив боядисванещ:;
Й а
^
Р
Ш

УСИЛИХ И
'.зпраз
те се уаен *а с успее,
1 уричт- ло лея
в Ьжа.лриа
:е ра
и замрат ваше с
ма бдрзмнв. То
симпатиите на
то общество Особа
.усилията.
• О-*' ■«.* в по *
- дните ГОДИНИ, издаването >'9
ОТО
1 .Млад 1урист*. заем
НВМОЛЖл тмже .Троене и мар
дела. последните
ежбери » Габрово. Русе и Л>
пиицв. които беха и ще ©ста

И те !И

ГД' ^Г.уТПГ’Т
ал е-,.

«е обшел

г»1В туристки
е
мсщн:та културно
вжзвитдтелна младежка оргв
НИД.Щ.
(ой
■а-лилте
рет ела 1 I цвр>то. с попече от 8 хиляди
П чу-ам м^рзлнвта сила, коя
то сжюзя има. за.лужава да
се т , ележи последното ежборио решение, с к ето се забра
нкпл на ч-.ткммите членове ло
нося! и у. о-ребянат спиртни
пити-.та
време на излет.
1->за е една игуриа (араниия
за
бджщата оше по-год*ма
х*и-,л1а.-,на мещ на сжюзв.
Цжл Барна ст м май' т. I е
с от юнош . турисимето .^ека Кам
оае на клона могат
Г.» 'А.дат. според сжюзнмя уст.!аЛ> а...
де- 23 1..ини и
Ч«Н1
е до 20 години, от

СОФИЯ, 19 дек. Дкциомните чимовмически комитети, които за<“дачат в София са
I приели резолюция, с която искат: дл се у| редят джржакии складове за безплатно
на много износни цени.
__] | топливо на чкнозлиците. л сжщо и ;жожавнч мггазини за доставка ил продозопстаеийГ
НОВО! НОВО! НОВО!
припаси иа общедостжпни цени.
,
По отношение иа злпплтиге те са иска-' .ВЛТЗ -1С.13
на? има л едни кжс пе
ли: минималната месечна заплата 2 хиляди
I* :?вува* е голям
всякокхв вид пр‘ хи п::< т ве. пер?, см<авг;;1 1Щ| • лева, които за асяк цгтегогия се поч :ша- 1 иЬд на
и>?ес то > брои повече
по най последен метод
Цени износни Ци ва по 200 лева. Прибавка за неработоспо
чТкенове и членки.
собен
член
в
семейството
по
300
лева.
Трайност на боята гарантирана
Искали сл сжщо и емботн • почивка за
Енгелбах & Примус БиАш-.{^притежатели моно построс
германска фабрика за боядисване я Сми, ■ й
ЦИнози1-:ците, безплатна медицинска и аптена масивна

ЕВРОПЕЙСКИ ИТЖКИ КОЛОНИАЛНИ

1

те

тих

от Лолня-Оряховииа.
Барна," 19 Дскемврий 1922 _г_
_1333 М
^^■■1111111
|| )ч■ 11—11 ниии—и пдпит] |д
| -.
_
Ч
1 ИТПШНСКО И БЖЛГ. ТЖРГОБСКО БЛНКЛ 1
.
Я;.оним. Д во Напит. 12,000,000 ося*-:* резер наг.мтап
Г |

*

тжреи
се за

1йй-п

<ЙИ« тшфон * 229

Шг

ЦЕНА 1 ЛСВ

шш

Щ уа- Цдр Борис, срещу апгрч-а Рораджи- в^

Финтрпаесп

1220- - у [П.

тжреи се за ;
:
купуване-

Пнсменнни оферти по редакцията, буква Т.

8 Ченгел -

Ш-1 3

Ченгел’1

Ц]
Щ
151

Пристигнаха очакваните черни, червени и бе
ли вина Пелин истински щампаня. коитосе
се пуснаха * продажба. Доверието, което
*п1
.Ченгел си сдоби, е гаранция за новите вина |0
И Всички в питейното завение „Ченгел" ул-Па- Щ
N напорите срещу магаз.Герчев и ф. Борислав [ш

а

Печатница „еветлина" ^арна^.

Пршзз С«!

карСка ПОМОЩ У пр

СОФИЯ, 19 ген. Министерският ежиет е
джржап едно постановление, според което
зл в бждаще часовете да не себрояг до 12,
а до 24. Това постановление ще влезе в
сила след обнародването жу а Джржавен
вестиик.
СОФИЯ 19 ле! Ззетотс* п? министерския емвет
н )( ме н<т чиновниците
постановгенйе за рабг>-. I
01 8 по 3 чеса шс се приложи слеа заврч.ианего
на другите м ри в София
За сега. юва .;оста}ювлт нж от вчера 18 тЗго.
и м-яото
се прилага с •I о _в м ВО/О Н- лемлелелмето
г<иствсто.
ма благсустр.....
г
ГОФГ Я 18 пек В срещите си които м-р С^м
болим;;' е имал « Прага е мехеките повици и

л

КА
гию ло пазарния
п : Тх сд |«|ща се от два
етажа
Зс?аи. кухня, кло
зет и ч
електр. охвес
н>е ь.р л и наналнавцим.
В. Вжроанов. .Софроний' ••
1240 1-3

Р8ДЖХ СЛУЧАЙ.
По случай изселване се про
дават ДВЕ КЖЩИ в дамяноаатп махала IV уч. елноегажни
масивни на мишо износни цени
удобни за 4 фамилии с общо
дворно место 612 м
Продават се и по отделно
Споразумение бакали. Стою
Георги*» сжщия квартал
1244 В 20

..ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.
държавници е третирал въпроса за положението на
балканите и отношинието на Бжлгария към съседните джржави
Смята се. не той на вржшаме ше мине 'К?
Букуреш и ще се срещне с «р Братиячо
СОФИЯ 19 пек
Парламентарната изпитателна
комиси по делата на Малиновия кабинет се е "С
брала до факти, които установяват, че кабинета на
# Малинов бил напълно освеломен за положението
на фронта и състоянието на армията в ^редвечерието на пробива на добро поле
Също се е добрала до факти, ко.-то установя
ват. че Малинов е подготвял сериозно сключването
на примирие, обаче решителна крачка не е бил нг
правил. Говори се. че задържаните м ри ...е бъдат
доведени за разпит в София.
ЛОНДОН, 18 денем. В-и Дейли Експрес
ежобщава, че Венизелос изпратил едиа тай
на телеграма до гржцкото революциоио
правителство в Атина с следното ежджрЕаиие:
. Великотритаиия е днес един труп и ие
може да б/нде полезна за гржци. иаузв.
Гжрция тряба окончателно да се ориен
тира към Франция

БУКУРЕЩ. 18 декември. Сведенията от Ваш*"*гтон за предстоящата намеса на Америка в Европа
говорят, че тази намеса ше стане незабавно.
Преди да предприеме каквото иЧлб^ло А«ерика ше се ежветва с Франция.

»ре«е

»т

е

Л»«

а
като
аташи.

‘

^у-'«

м)

БЕЛГРАД. ,8 де- . * -збод.-.те с» - :пт-е-> = -пачадото на пре.петта
ПАРИЖ. *8 сек
В-к Там сжо<6_ -В1 • ч*е 'зн-е
велики сили от съглашението
скоро да се гк пмчи ииг-а. г«онча-^- -ч, д*
131
предварителния (прелиминарни* >
дгггмер
йто трябва да бжде подписан от
мпреди колела.
ЛОЗАНА 18 де* Аншийскатв де.'егг. ■я езръ
чила на турската един мемоад пс аъ'^>с* ь* ~етрола в ооласта Мосул.
ПАРИЖ 18 декемв Америка мю^а да ^азве.ти
ексернирването на гржики* Пагдвкадъ :т _1а>»-дад

Коимоаща
които оби-

:

е засо*
лреЛй

зи4-аги намирза,-и други, са се
частвува а всич- •
■ев всечи трал -де■
блюшге
до
Софи»
омолслужене
като ч....
Сжщо т.
Останевена ог
о
зверове
валци
итстм са се лое
__________ ______
_
а близкото до сто ни е Варна, т* ^
ъсич.и почти е- ,
лицата село Бистрица в полите иа Витоша -.олзуаа’; най о .»
опп деи две мечки.
са
ю се засей* ет
————————————^стичането на ч
ХОаЛ на ь"*фечи**озните оо-|на погребение- .
Г^е-стн ч
рала от иа+алого. венчки-е лру^ег*
-а т- - . _ч месец ло вчера енесени вен .и на
Те живя

ШИШ

Скарлатина

Сюбсдиа борса.

** г лл
5е*
«
Пареше м? - ~'Г>-: >* 522.
та 361

3

ла

«

Ли^-ерит
Зарпдел*

-?ъхр*

О“ Данб-яг* -ч» гж.гбщддав. и
п гч:

16Х

лг.*-сщ

САМОХ
- «онстатираи а ерес
_т Цариград бе
лг€ел«зм седсст-а сил (|
чс а сргз~«"*е с минали* не
се* ззз-рестр&мемие «а :кар-‘® шумен . ма -я’ .д;-<
уча.

'т

агаи:«г

БЯЛАТА «ЕЧА?

бяло вино. преси

латинага м коремния тир-

цените нараните ми
щ

Сящит*
ц» » с '«се
огрегн*-лм у1ШС уктъ

разедини 3*г- -ииа
имярпВряпп м Рж*.
Т^оров Овес
Еч*м-

536
373
387
375

ва
лева

ж*е . юеву в*е«гю
^г-лгелмте .н на

,}^ ^

х.чес е деизацет^а.
1пезг“*е-н-- власти ни мс ;
вСИМИМ. *ОИ-

голям* 181

..м «И

врати. дво.-но ча.«.-*>ч
годна да банки, бкжютет’
продава -ри Брат* Кспр-, •
Варна На .челаяхци та..
сферта с фсготра^т*»
щата.

зг

50РеА
19 Цсчемар. 1922 год

Виена _
Буда-Геша
Холаидяа
Югс^лави^.
Бе.-; и*

чс-«та и до

зач>ск.-

КАССА

100 кгр

к»»^Vс>з з:з
ГС' г.п&&&*& мОВЕЦдКИ Бсо
570
ПГ*Г
У*
Си
е5мз

ч

Ьег да я

» -И 0’

н* яав^яа «I* -чвгле^тьж разсслед с *.: д*н

4»

ОТ ОЧСЛМИТ - И 6-

!ния какачто т*
! нейната смжрт с>
•ага й губят ел*-’
га Р-а и майка.

Ч ленен »иф 8
-ерваи 8*тжр

- » .•«

БУКУРЕЩ. 19 декември Роиъно.и* -убл-^гт
К. Бакалоаша пише в в-к Диманядг з- 15 4с~:
кюстендилските ежбития статии ^02, зз*л*вие 13
се з^ме бележка“
'Той намира, че наистина Българи* не* з зед:«на еюйска и че мази. с която разполг'. с*ил» але*-дебЛа против правителството ала Бж. 'зг*-*
дл»
нешо друго, което бито. стр_шно в • села—*
били образцово въоръжени и гю&еде- *з\';
Кюстендил от дватча ■■гинп.стри те мр:
_• де-<вуват по бързо, по системно
-•
«^с - т
всяка войска. Всеки шеф
у~рвВ'ЯтЗ .е?а парг-н1
д
бил достатъчно подготвен д:
ЧС
една силна войска
Бъ.-Гари* бг
казарма
— Нима за това ;ъздадгъ--е
говор, се пита Бакелбаша

те си Постжпва
,
Тутракан. гле’- • _
" най голяма дея**;
.
членка на та»-_ .
дружество, би». . я.
-делегатка -а -■
потмнала
на женскит-

ДШ11 перне е I шдо София.

БУКУРЕЩ. 19 декември Съобщава- от Лозвмг
Йщри*
Измет Паша е получил широки пълномощие, ъс- /«•*•
-I Ню>;ср.»
ре* ?у.и -ре»
. ■ Лои/снъ
дът на конференцията взема благоприятен обрат
вг»*-»-»--"“™. мгт.ля*сгД««ъ
се вярва че предваритекния мир ще бъде под
оше тази седмица. Преговорите за този мирен дСлее**. -з ааом бди»Цари.- рад
говор са вече заведени. Той ще засяга въпрос* а -а *.
-т^из*»*ми* се тавигтаграниците за протрийте, както и икснсмичес*
е Ь».- удушен- Б него
. ерма-.к*
«е са тм.-л- а!мез«>*н
финансови въпроси
^
Прага
ПАРИЖ 18 дек Лорд Кжрцон е направил дледното предложение по въпроса за ча-~-.»--1стагтв
Амнистия за всички престжпления през посяед
ните 9 години, освобождение от вое--;на с.ю«6»
срещу известен аанжк. свобода на ~жтувп-нетс ■»*
изселването, установяване на ед»-н надзор поу
чително от Обществото на народите с две
—
една в Цариград, а друга в Гърция за недз:: ?
третиране на мацинствата.
I

»4«

-«-езе че-*** тутзииге и аиг
г! с товлем у:те*

гат
яа
ЛУ.чв-ичтс е зап-зк.

БЕЛГРАД. 18 декември. В-к Политика еъо5щг-|
ва от Париж: Поанкаре е решил да си под-же ос •ърищ’ те“. «4»
Г’
тавката. като негов заместник се сочи Тардио
па 15
от най-верните привжршениии на Клемачсо
ЛОЗАНА. 18 декември Делегатите от съглаще' нието правят всичко възможно, за поразвалят прптелството на Туриия и Русия, катс- взе*талм Турим*
на своя страна.

БР

Преостжпва се

-га

гостилница .1сбр.-ч зго*
с мобилите. •'3*0 кс^г--**-*
це~нв инвентар с?
раЛач
по случа.- изселван*Варна- 1ю:*(-а е <«.. 2 з г:*
изба и всже да се ра;:е к
два аюгвна. Отзад с Г
стаи. Слора^ум. ,ж*.Таш-йолу
IX -3

2550 -«2535 .3350 ПЗ 618
616 990 Н 991 667 -I
_
76 80 76 —
81 ЪС\ 81 ЗС

1I 360-!
2н! 35С194. 1

''ЗЗ

_°ч — Продава г?

6ДРАК
,-^ьиа

права
блров материал
строена на около 20 к« ие"

91С—, ■М5 — срещу магазина на Ди
з® т".
.-«н иди изчезме.:
АС*е*. да -е *4Ч’ * ««ан-ета
па :3 т м в 3 ч .,ткинта "ИР;» Г.с«
•= »“•••
НЬ_
2 - сч*.етеч следовател е очимала една от май-реано-! ^°ор»з-сжщата сз- д- а-____
**■ ^ ■'лови-:■« ' <«щите се ^ммтеаеятелки - г-жаЛтамаоа
-----ес.-»ени д^-а.-ате '-гв4-'Бя 1ав*?ова. родена Пта<«асо-.
За сигурно и — - 0
о»ъа «ъжрлмли сае~лмна | ва а -р Ловеч. След са »'ршааРАЗПЕПЯНЕ
•»а >егс з^атич ,ето иа Тжрмоаската Гимназия.
НА АФИШИ
т*_
предава на учителското*
пглрише и бива назначена учи-'
некролози и друг
ча Дунава оярзе

,:

тел-а в родното й място гр.

Лс«еЧ.‘ Г-реданма работничка в'
МАХг-О глчо-.м**ха на чер«мг-а .ааа.терич е ''риместен
с▼ п.те--ич лагер Стралко*с а загара еж* Б*ршава

’саа полрише. т* става една
реаисстпв членка е тамошните
друмества и взимала е най-жи-|
вс участие в СкЗдааа»«ето
Г.овч^нсчото чнта. ище и жен-'.

:рвза. се ИЗвЖрЕлВи м
васт^-ич. «гении* (до &*■*
кан» ст Ив. “тлтасса
•.уср.
1284

Рекламите иа в. ВЯ*

«чЕРЗЕлтА 1С41п*.ч«а «рлс■
-'ру
1- членка мви. Поща постига**
гз де.:в да ~о<етн а скоро вреча учителското дружество би
-е -рь ст* ксаг а ча балтийцельта си.
ва >ч*. нена и «асрааена от|___________
очи-т» джр чшаи.
. ?5?*•*
съгражданите н с.ъ- а .самки*1 Печатница -Светл
;л-.г.г и/ГтГЛ ло чл. чан на
.-к’злщм'г лра?лн • тз ту
ое?г т» с: -ж; -.“в.ката . ал= (
! I 1 ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА ! М
е сноелелена
а 22 дн»..

п

ОБОДИ !

оа»-о
_ лИ
е
ла уреж.— р^г.св
луе.тнчни рецеоа*-. от вил:
лнид в града
Ц&1Щ.И ;е!|
*

■

:•

ОБОДИ !

ОБОДЙ!

||

Важно за колари ишвр.рабегнлнида;

ч-ж обща аах ма ичтересу ошите че пс.'
" :г'
с^амичено . к тл<чествб осеиови об©^'' -•; ь:€ !1»
Иль.: кога които тредлагам по ко»ку-Р*-":*'Н]
пи 530 и с5С лева чбтиритех броя.
||
ЕКОС’Г МД _ИЧЕНТ Ро-1! ! сда V 1 Варна За сведения . поег.пе>-:Р_2Р^ .
гади у-е.--,.ченм* етбее-*о гсккжгь;ел. У ч- II I -а стзкат-1> отнесете се на адрес
««ен’жт е
Константин Зопас—Агентура Ко'* •
нн^г«рс’ао-о на финансите е II I
•___- - ?. Ьаг
5д теле— Британ»’- -'--щ
?озреи.нл. да .е внася ципеи*
ре-=шмсат чу

чд
оиа.-м-о

\.рни* ъсрисонгП
з в ов.. аЛй спе-1

-Т с-^ансово чдто се пр4'8?г*м треязармтелно к-ството му.
. &1ВЩИЯ ж-р Лчпчев. арео-.аак заедно с другите *• ри в
Шужн. счр затвор.
е раз
потял, торад»- чоето е преместен з зжр чаената болница

шгоеци!

НАЕМ з зданието
лавска“ Хз 1001

СТА.' УДОБНИ сам.- *
пое
гоаски кантори се Ч8»т
-Канторен Двор" улица
^
1314“^Р

ПОРТНИХА ИЗ ОДЕССЬ!

ПОВРЕДИТЕ причинени от
ДЕТСЬ
ЛОЗАНА 18 дек Между ажжщжшояа и взела •изгорели* ларачеуд «а Бур аз- Ш^Ю н КРОЮ по ЖУРНЯЛУ • ДАМ0К И
-с-о -ржетанне.е^жзлиза’ над
та делегации се постигна ижлно еамвалщие
НйРЯДЬ! и всевозможнь!е перелки. Рйботакг
,
жиписна лева.
*
1233"
цт -лострадалите моряци ■ но и принимаю работу на дом
ЛОЗАНА 18 дек. Мисият? -а фомцдълги^ теле•мипаша 5 са ’©чинели
Адрес: ул. .Ботем“ Хе 47 А. М.

Гвд. IV.

Варна, 21 Декември

»** гад.

ЦЕНЯ 1 П*>в

поща
ВЯРМ6МСК;:-1

РШОП ти|» * 229

[ШЕШМ ИНФ0РММШ0НШ “ЕО

р ь<ончмсмт 1в р •
^а 6I месени ! V)
. 1в

••

»-

а именит
134>

„
..БЯЛАТА МЕЧКА“.

Д-Р М.Д.ГШРЕЗ

кдссд

Прглава се

САМО 'чЯ.

I

полййЕнигге

Анка Р. Руссевг
няма па приема посещения
-Св. Ана"

*

Бро* «47.

ЛЗаО/,

(Телефонни и телеграфни (жобилсиия)

1

уАнка ^ойбтантинова рокчега
няма па приема на именния

ИТА/10-ТУРСКО 1-МО
Параходното Агентство ЛОРЕ А &, Р.о.
Парахода ..АНАСТАСИЯ"

Г

-1

се очз-вв л* при ти»не ьна 2?-й т. ^ и на 25 д»
ки своя 16 редове • ре с П1Г.МА‘

I

ЗА ОДЕССА

?
-

1) стоки. . 2) пасажери за II и
3) Колет.* 4) парички г-р.-»'Нпннв« ог 16-И4 си ре.
'араюг
ия*
^
\ бжд*."
и.'- и* ;. *
редонм
«
■л (
■11
през всечи 15 13 дни. ,) с:.рав-ц и. т- , • , •
йЛжрнат к г.м >*»о .Гн>г* А Ко“ . ' ;-е
Г )
ТО^Т^н ,1вс1рв. ||1 етаж
••:. .»• 13*14 3-4 \И. Н. Коистаитииидис Н.В.Малкии *
- |

РЕДлчК СЛУЧАЙ!

'

Нива от

>. *

СОФИЯ. 20 ден. Зчес и Народното съ
брание наоодн <я лрлдетлвитеа Хр. Пей *ея
земледелец
тправн питане дом-п* нл въ
трешните работи по атентат.-, кимни мерчч
са взети, за да не стават атентати и манто
и по нжпроса за запливне атентатора.
След тона се прие на трето ц. т не за
кона за от-* /ждан те на здания за държанни и общински нужди и др.
СОФИЯ. 20 дек. Около Народното (Ж
браиие е наредена силна.полиц йск'а охрава. Външни лица не се дол щат н Клда|» атл.
СОФИЯ. 30 дек. П.фламс мп-пи ата аанге.31
тна к мисия е пззпотзла м Р Даскалов в
връзка с 'проби I.’ на Дебро поле. макго и
с лредшествуаащите и
лбеледвтщитс го;
събития

V 1
.

...

)

СОФИЯ. 20 денем. Полагат
се го. еми
усилия за залавянето
ат,*н>а ора. Според
кзкто се учим от достонере
место, поли
цияса е била а скедите на атентатора и очаква се в близките дни да може д < бж е
зилогено лицето, моето е хвърлило бомбтл-

183 декара се гтр-•«т« , 7; -•
са млапо лозе В нивата има 350 реч в ;
от 8
10 год 8 пржвчета кест* -и .* •• ■
V
сливи и ябжлки В нивата има чешма х ар мгЛОЗАНА. 1Р деке.м Турския дел гзт при
стая за живение и кухня Имота
лозанската
конференция Пронсмм з.»я ил
место Споразумение редакцията
I пред журиалис ите. че на основание дого-1
внян П норз. който имат Русия и Турция Руси? .; а с

Италианска и Бжлг. Тжрговсм Банка ||

Ачоичм. Д-«о Капят 12.000,000 ос»4н р*‘к

►з

[ да се определи от лонататашиите събития
моито ше се развия^ е Лозана.
Тези изявления се доста много момей
ВАПСА СОММЕКС1А1.Е » Т А 1_ I А N А I
тират от дипломатич .-смигУ^ръгов • тук 1оI
кечето
от дипломатите ги читлт иато едно
Р«:еди че
К1ШТ1Л
«-2Л. 400 ОООеСООС
запл тшчаю спрямо Турция . случай, че поЦснтрал И Л А Н
Клмнонг ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДО
следията трл(гие по > дите на Англии
80 клЬновс и лрн.щина. ридове ч» II--»:. ■
Сжщия делегат добавя че в Мада-Азия
М«*е(«
СС*012-« ОП БЬ(3 с:т,)г,)К. ‘ .
войната спечелили не печали /ите. а матч ^Австрия. Аржентина. 1 -дтин. : •; а -ил*
риалиите
и военни подкрч лп -нич, кош <>
/ Перу. Роулаия: . ■ ‘рсС :*•-» :: гти . ■ -.к '- >•
_
сия е дала ма
игорл и което и*» тряб я да
Извършва всички банкови операции
се забравя, че гърлото разб-:алис на грмц
га износни услочич клто
*4(№«сир«ие и ..нс»нтира.'С ил сли1.и ч гчги ** • 0 *' •“* V }
*^ия фронт* е извършено от руските казаш
Изпя* .4НИ* и И ..«вай* на чек- в* сра .
к *; н- *\
ки войски.
телеграфиче- км пр*
и
Цвегр 2212Л V- Лтг* 2

1

'.'•■А -А?~л тт

°( "°

“ и -п

В

;

ПИСМЕН: -• И
Ичдав н-е -ре ,-т-и писма
Впогов* •
ЧИДИ1 г ЙНИ ТМ! ’КИ п*- «. • ре
гори
КНИЖКИ с Ьо
Вяо гове г» С'Ге:'
Спе циаяна ечоиовч сяужй » докумем-м кг*мИ>и, *■
Зееии • яем и
впл>т8

Всички иаадени чекове с.**- . И-: и.
.Цири^лри’ сж платими без прели )вгс1ие

Ь
ШРГОЗЦА!

НДЕМ

в

зданието

С
13

СТАИ УДОБНИ
говски кантори
.Канторен Е»1

1314

лавска“ № 1001.

3

1

______ -=0 "--В
I I ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА ! ’ !
ОБОДИ!

ОБОДИ1

||

ОБОДИ!

Важно зо кщрн ишор.паестилници1
Сжобшавам на
00011И ЪА
ограничено количество с
■| ■ОНКурс
какви кола, които пре... ^-ам
пени 550 и 650 лева четир» тех о-‘оя. фРГ:: гГ
склала ми Варна. За сведени* ^ преглежл -*с
на стоката отнесете се на ллрес
Константин Золас—А;
^
ул. Габровска, Варна
- За теле: г Б.1

ПУРИ

V

. ..ПТЯРСИ СЕ

;

гетз?«м-.
е..и :ач

е хя

11:

-ч

1232^7-)

ПУРИ

и ЦИГАРИ Левски, Зора, Томасян, Еньдже, Комета и др. вжв вестникарската
1310 7 3
' агенция „Куриер“ до Балкан

арЛОНДОН, 19 дек. В Камарата иа порто
вете на 7 . ме бип разгледан пжпро-а за |
отзоваването на английския лжлномощен !

Продава со

м-р>7-втима по елУчай екзекуциите на мн- | нистрите. ■
V.------ ' .
•
Лорд Кютои • заявил между другото: |

БЛ^АКД

а
й >•
-. »■

: а
.С*е*м^..*

- ' 1 V3 *

*.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

И *>«? !

прогия нов 1Я кабинет на Пашича. чието съставяне
се смята като атентат против парламентаризма

преди няколко време аз бях в София. И
там намерих бжлг. м-ри поставени в зат
вора без да има определено обвинение про
тив тях. Не се сжмиявам, че не ще се ми
не много време и те ще бждат осждени на
смжрт и ако това е та^а, аз се надявам, че
нашето правителство ще повтори акцията,
която то предприе в Гжрция и ще стори
всичко, което е по силите му ако се появи
иужда да спасява живота на тези полити
чески мжже.

ЛОЗАНА. 18 пек Вчера след осем часово с*•тошан.:е експертите на военните комисии, окончагйрно редактираха текста на прелеминарния мир
Проекта на ~ к глашеннето предвижда пжлна
свзьола на Проливите и гарантира турския ^уверинигет с Цариград и Дараанелите
След това се с*сгоя една среша межхГу Чичерин и Лор^а Кжрион
'м‘Лко^-елед тази среша първите делегати на
Англи*. Фран ия и Италия имаха важно с*вешание
помежду си
Измет паша е вржчил на конференцията тур
ските контра предложения

ЛОНДОН. 19. декември. В-к Дейли Телегрдфо
обнародва мемоар, койг) получи/ >т лично тесни
отношения в много добре пс-елоиени германски
среди в Берлин и Мюнхен.
.Според4 тс * Мемоар германците отвят война;
и
за реванш срвшу Франция и са реши ли да си
гурят ; олема военна сила. С гази мел са сключили !
те военно с*глашсние с Рус; я
Мемоара сжлържа обши те черти на схглаше
нието Германците, са на мнение, че Англия Аме
рика и Италия не ше вземат участие в новата
балата ройна. в която Германия и Русия биха на
палтШГи Франция Явно е казвали германците че
в бхлаше сами щели а а си видят сме!ките с Фран
ция. когато в нослелнчта война са се били с пет
големи- сили

ЛОЗАНА 1ч дек Чичерин има вчера сл обед
частна среша с Лорд К*рион
В общото заседание ка конфеаенцияга. Лорд
зложили глелиК*р:юн. Барер и Маркиз Гарон.т
щата на своите рдвителствз и задоволството си
от .хода ма лооотите в к ж ^еренииатт
Измет паша и Чичерин поиска да направят ня
кои предожения по решението на ржлроса за про
тоните, ма което Лорд Кърион енергично се проти
вопостави

!

БУКУРЕЩ 20 лек Съобщават от Лозана след
8 дневни съвещания експертите, които направиха
изве'тни концесии нз гурииг-.: с*стзвиха протокол
за режима на протоците Проекта засяга свободно
то пдлвйне през протоците, демилитаризирането на
последните пол контрола на Обществото на наро
дите и гарлнции за турския суверенитет в Цариград
и ^ проточите.

ПАРИЖ, 19 декем На в-к Нюйорк Хералд съобщават от Цариград: опразването
на Цариград от сжюзимте аойски се очгква кжм среоата на януари, ако може коифер в Лозана да привжрши работат си до
това време
Сжюз войски според проекта ще се от
теглят на малки отряди и ще се заместват
с сжщия брой турски войлки Турците не са
против постановленията ил такова решение

С ФИУ 20 дек Миналата но»л кжм 1 чеса ед
на
ояяма разбойническа банда нападнала зат
вора в гр. Хасково’ с цел да освободи затворнчЛОЗАНА. 18 лек Чичерин връчи днес ма к0> 1 иите. При заладението охрана™ на затвори откри
ферениията руските, контра преддлжения. според' па осжн сРе,иУ нападателите - Започва се продъл
•които ' светска Русия прави големи ко- цесии на жителна престрелка вследствие на което бандата
Турция Турция сама без лопржжката на Рус «я ла 1 се е оттеглила оез да може па постигне предначер
таната си цел
изработи своите пригенции за Проливите

:
,

ЛОЗАНА. 18 аскемв Чичерим е зявил. че ицра- 1^^нКнОТИТ0. 1^0И СД ВвЛИДНИ КОИ Нв.
ботения от сжюзниииге прелеминарен мирен лого- !
Новият закон за пазене новите банкноти е вече
вор означава принуждаване черноморските д»Гжа- , й сила Ето мжните „у постановления, които трябви на ново. па се в.ор.жават ао зжби Той зав.р ! „ па зн„ всеки г’ании.

4

ТРУДОЕМКИТЕ
труповачкн в Сливи,
заявление до обиди.-.•
им се отпусне г: ;моц.' Гто на трудовач ит
много основател чсг
"
ваиите юноши '.е,^ай/
хи и храна и обуща, 4
"
ците кжсат соб<ть~ни . ^
Нека надлежните
ленчат положениет.,
УБИЙСТВО. Зввчв-.
,3»Ш
бунар при скарване
чев сжсякал с брадва -и
Гана Петрова, чо
но изджхнала.

!•

В РОМЛчНИЯ ь
по изменение па
има предложени
изборно право на
ОКРЪЖНИЯ >
то беше в столи . •.
вжрнал н заел д «ПОЧИНАЛА е .
дире/тора на Вар. ен
ма»ия г н Калев. Наш
лезнованиД чжм
семейство

-■п

? -8

«:

НА 10 Януар;.
ви шия учебен сжае^
нимтерстаотс не - л,
саета.
ОТ идната
923
ре. цилта }на
крива клб
- трудова '.Ю
стика,' коя; :> ще следи
..ите стачки, лочаути и.»., . Царете ч
-омто е
УГЛАВНИЯ сж
станал за сега
■ заевг.-^
сам? г.-~а
.е разгле*
отделенистсГ за
ще
сждопроиз«од-т
ноьи заседанията и ела: "
ннците.
За тогава -а и«кр---чв-*>
лата ма Страшния
вото на брата I рию,
I
Своевременно ми«жиме читателите си е •« * •'
на разглежданите Арии—* -<*
дела.
АТЕНТАТИ биле измам
на 16 т. и. вжрху ар.^-чу*ските складове в Солун

шил изявлението си с. много <.ст»р
- но вирее ни •
;ь.ре..ени банкноти са ония които са претар
ПЖТНИЦИ от иаг ** вд Г
,
, ____________
съглашението понеже турската делегация смета те „„„„ ...
п
пили нека*- ва, повреда, непроизходяша от поправка
правят, че стовигл-,нето нВ
проекта на Антантата не е приемлиг*
к
I скженане. зацапване, проаупчване. загаряне. овлаж ви английски воиски в пе-«
безпокои т»
е внесло
ЛОНДОН, 19 декем. На в-к Дейли екс няване и Г н.
всред населениет
Повредена баиснотз която представя парче по
прес ежобщааат: в Гюмюрджина е било оТЪРГОВЦИТЕ виосит- •
9разувано временно революционо правите- г°ляи . ;.т своята половин,, и и на запазени свата си
петво за Запад. Тракия Председател е бил ! иумера и буквата на серият. .:е изплаша в размер платове от пакук. лен
76 на сто от стойносга и
раним, юта и лр с* ■ ■
Нури бей Гржцките войски избегали от гра
Три чегвАрти бонкнота, . един цял номер и се- реждамето на финвнсо
да. Революционерите искат автономия иа
ни-терство,"основано и*
Западна Тракия. Един внушителен револю рия. се плаша за половината
от закона за митн.
.
Пар
<*-.
по
малко
от
половина
банкнота,
или
пар
дяа кни от 1 януари
ционен отряд е заел Дедеагам
чета. сглобени от една и сжща банкнота, предста па обявят • деклер •/"' *
•г
БУКУРЕЩ 20 векем Според слсбшения от Ан- вляваща площ по малка'ог половината банкнота.' обмитване освен дру
чеството на изработят
ора. Реуф бей та4вил в наиионал осрамие че мака; и ла носят единия или аьата номера с бук
некои сведения, Не :
Турция ше приеме с*-пзнишките оедложения при вата
серията, нсплаша
памучните платове .•
условие да 6*де гарантиран турския суверенитет к
Повредени бзгчкноти оедставляващи полови л€ни нпн не бсиГднл о •
''Цариград и Мря морно море
ни или пели такива, но сглнбени лт гарчг^а на ва е тя жест а им в .1 *!
личеството ма жииит
о пик ноти ■ - една-и елша или разни банкноти, дз
БУКУРЕЩ. 20 декември СжоО.цавп
л*с
ако са запазени но черата и серията, не се рат еже страна Ъ «
гава
гам днес. ше гжде :|ри-Т!Н.1ГН изОоо за
изплаши
ОБРЪЩАМЕ венсетател на републиката Най-го
и

шаиш-овс

Цяла

имал .Чшшзл Пил :у
СОФИЯ, 19 дек. Репарационната КОМ и
сия е ьржчила на Правителството нота, с
която иска ведкага или пари или да й се
отежпяг приходите от митниците.
ПО З.АНА, 18 дек. Лорд Кжрцои е заявил,
че турските и руски коитрапредложеиия ще
бждат отблъснати, защото три седмици са
биле достатжчни за да се схване гледище
то на различните страни
ЛОЗАНА, 19 дек. Компетентните кръго
ве очакват до ежбота 23 т м или Турция
и Гжрция да подпишат прелеминарни» мир.
или да избухне сериозен разрив.
&УКУРЕ1Щ. Л) декември Сюб, ават от Лонд«!н'.
вржщайки се от инспектрираме нд анг:
войски, н
рурската област Лорд Дерби има среша п Париж с
Милерам и Поанкаре. пред които се изкопи
тив п".«1ь • за окупация на рурската пояат
БУЮРЕ" 20 декември Загребсния н.'Реч с*
обшава от Б: г ад. че в белградските парламентар
ни кр*гой* се сбсжжла:: вжпроса зе образуване
елна парламентарна уния., която ла поведе - .

п -. 'ш

гииго два

Iпмера са повредени

Ако е за па
( само единия номс ’
е сам • половината от сюймо.та у- Ако и
повредени, н? ОТ Ц фр> Т- .‘Ч би
е V ' : нстви целия н ;ер на банкнАт ага.
Ч.---3
т стойносга и
га
ято носи кдIяато •1 да пит
ПОДта’ и
оянт
носи-

л зша

измлаш.

изпл
зчк.з

МиКйлНа

Ьа
• и.попредени отнебр.4 • но сл- храш чн. укриваие|1 п \.аие м^рху Гяч С мдег
. ИЛИ НОЛЙВ, обга/4не и пр1 ако са занозе-^и двата им номера, се
• н.па: .,*7 в размер 80 ма сго от стой п;тд

му н си. а

:.ч чак ч ням • приложение за банкнеса в обрж пение, в деня на вли зйнето

ХРОНИКА

папи срсчната ваканция
СВ- СИНОД в едно от пос-1
педните си за.елания е отлж

Свободна борса.
,ил от ижрквато н,о«тии.се-|
Берлин 2. Цариград ?8‘50. ктант Джнов Синоджт в-дно’
,
,
|
Париж 1025 Лондон 632. Ню
с това е изработил фермата
Йорк 137-50. Ри- 620
за покаяние на д«новите по8 Петжк и ежбота учащите следователи, които се отказ
|Т средните училища в гра' ват от него и се вржщат * лоI ля •'*мв я» имят заниятич го- мото на прввоелввмат* цжрива

втори пжт на *ко> т. с-светелиието И гр.. ь»
никне нС>щем в у-> 1
и випи. че от 6
една не сети. Л-

-*

Ьо рея
София, 20 Де' **

| Швеицарйя
ПК.
р. ъ
Лошк-нъ
■ 1арижъ
И101ИЯ
Цари: рал
Ронжмия
Г ерхания
Прага
Виена
Буда-11еща
Хсландия
Югославия
Белгия

1

,
:■

4.3

I

ЦЕНИТЕ на, ХРАН^тЕ
Плпна 20 Ле.еи»ГТ-1““—ГГГТ
зимница 643 лев..
рЖж
370
Овес
»0
Ечмик
375
Кукуруа 155
Боб
57С

7

I. IV.

Варна, 22 Декември

Ю22 гид

В/ЯРН^МСКЛ

■а

;•
> шефо* * 229

©щ
ЕИкДНЕЗгЬ' ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕС

,чь:ОНПМЕНГ
]а 6 месеца 1ЬО чевв. >а

М.

.

-цвнл 1 пее

Брой М48.

)

] Л-Р М.Д.ГУТИЕРЕЗ : РЕДЖК СЛУЧАЙ.

а

т

г

■

а»4Т

Продава св
Ге.**»**® 'ме»;;е

ли;

т

ТЖРСИ СЕ

•т

0 »»ЙМ:Н*»!>
прие

«-

Г-?ка Ана Гунева

|
СОФИЯ 21 дек. Бжпгарското праните I ство ще отхвжрли всяко решение по наI
шия
излаз и,» Егея. което ще остави под
аа приема посе.немия ми именния
грмцки унеремитег, предвидения Демили
таризираи за тази цел коридор.
-Такова едно решение е от естество са
мо да влоши предвиденото а Нйойския до►т НА^ЗДРАВ ПЛАТ
леи и коноп р
говор положение и да отклони ло •пмоста ;
ВСИЧКИ ШИРИНИ.
•—
Ги, ; на Бжлгария по изпълнение на сжществу- ;
при ГЕНОВ & АРНЛУДОВ Щ :ющин договор иию ДЛ я поощри
---------------------------------------------------------------------------Т1 (
ЛОЗАНА 19. дек 3 днешното заседание
сж-озницитс отхвърлиха контрлпредложе*
инята на Русия и Турция, относно проливи
те. тж.и като последните приеха главните
клаузи от съюзи, проект
След ожиаеии разисквания между Лорд
Кмрцои и Чичерин заседанието се отложи I
за утре.
ежобшазам нц :ч .• г г! - . •:, •
СОФИЯ 21 дек. Следствието по атентата
ецти. че и нагази.*..!
.ри ;тж на.ха
усилено продължава
В-к Дневник се учи от офиц место, че
«синки видозе
в един окръжен град в провинцията било 1
арестувано едно лице което ь полицейското дознание е илпра .ило важни признания
СТОКИ
около атентата. Това лице е било един от
йа много износи. иен»1
инспир.«торите на атентата Според нлоии
те признания, атеита а бил изажршеи от
двама души На едното от атеит.т горите той
ТЛфСИ !посочил името.
Атентата бил извършен по следни^иачин: един от атентаторите имал за цел да
I
убие шефйорл и той хвърли . лжряата бом
1
|ИСМ'ннн оферти ,г
кипят,- ' кич 1
ба вжрху автомобила А втория, с/тед като
бждел убит шефйорл щял да хвжрлибом-:
“^“ГТГТГ
ба в автомобила, за дл убие м ра.
СОФИЯ. 21 дек. Народния представител
кри завче
В.КМ
Н Пейчев снощи разви н Народното ежбрлпее
олмт нар» ..'
ре»
га
ние
питането си по анкетата вжрху м-р
на реномираните Европейски
^ Даскалов.
1ЖрВ >Ка
При:- вляза
Отговори му м-р Даскалов, каго заяви.
вкус-.. ястиета.
^ че тези ежбития са резултат от подземниПр.1
! те агитации нл опозицията с цел да се ди
скредитира правителството, да бжде ежбореио и да се спаси опозицията от народен
сжд.
Правителството имаше сведения за то
:менн>
ва. което се готни н Костсмдил и предупре[61 ди блока. шир. социал и либералите че по
НОВО! НОВО! НОВО!
л
пъти, които ажрвят е опасно и за страната
ИМИЧ6СКС ЧИСТЕНЕ и ПСРНС бОйДНСВЕЗКЕ У
и
и ч.- «... »»чип. «рк«.
Авторжт на статията а Епоха не оежжвсякакъв
да мац -донците. а ги ажзхналяаа. .Епохапо май-поел.
провокира
Т а и»
Тряба да бжде чонен де морали тиран
Еигелбах & Примус ПР.
ад да измисля едни атентат Никога не ми
германска ф
Г“ е минавало през ума и не вярвам дл се из
ул. Цар Е ри.
мислят атентати у нас.
След тона м-рл заяви, че се правят усипич за залавяне на атентатора.
3 о жрНакрай той предупреди да не
нч ло пътя н^/Яр«ммжацинте и иска с юбоА (Телефонни и телеграфни съобщения).
ден печат.
СОФИЯ 21 дек. М-р Стлмболийск е маКютендилските ежбития разрушиха
авил пред кореспондента иа а Таи «ледбжлгар:ката т те и Лозана .
т* изявления: Отстжп-злието нл зап. Тра
1р'ем- на речта м-р Даскалов стаПр^з
я наГжрция, значи затруднение положека.о некои депутати
на м.«л.ак » иин.,снт
®то нл Бжлгария. сжздпдено от Ни зйския
зомлед. се мах ! ърлиха в-*рху Д-р Джидговор. Поведението на Бжлгария може
ров. и йто искаше дл обясни цитатите от 1
Да оправдае едно ново наказание?
е. .Епоха*
Ако се отхвжрли иак нашето спра*
След тона се приеха на трето четене
ьдлиао искане, бжлгарския народ може
дд^йнистрат прлдоеждие. на второ
помисли, че иоговата умерена политика зак. з.»
чет не закона за ткпкня и др.
докарва положителни резултати. ПонеЛОЗАНА 20 дек. Агенция Хавлс ежоб!е турския пример доказва, че
илата е
и,| нейния предстаДмо средство да се наложи зачитането на щама следния разговор
Измет паша. Ако
авата
Бжлгарския народ ще отхвжрли вител с турския деле*ат
чета
Аргжк 21 I м.)
я, конто са положили всичките сн усилия до утре в часа сл. пл.
Измет
паша.
конференцията
не зжзДа постигнат справедливи решения с по- заявил
тезл за Дардамелите. иа°Щта иа съюзниците, особаико иа Фрак* приеме турената
я
шата дзлаигцмя напуща Лозаиа.

1?

Свободна борса.
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лико г. денироа
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА'

Стр. 2.

Чичедич втори' г* т стана > моти»,ЗЧРсш - В “ 20 деканеои .5*вшкя м*д Зойже- '
повени, камдида^ Нг земл.
социалисти е и збран за_с Гжрлия тдебва да бъде изго-е-л нас оелу бликата с 295 т: от 535. ! лата нг Дар&а.нел-ге и. че а^естс чел
да бъде -г-трслйорка Геоманмя
Ч л нлмдгт.жт но лес~>_2"а Моравски е псл.*>- 22’ гг ;
; -деси в Чернс ''‘оде са големи.
С^ОО- 4
П,д.РИ>т\ 20 де*емвди. Според лелуне
_де-.-*<* сл Вгд.и-гто- не и:че да се предвид.-* г>а- ,
СОФ-1Я 2! пакемврн, Сх^озщав»'«
уес2"а на «медик -давите."ствс в европейските |; ~- пази н:_а .тух злосторници хвжрг»^
работи
I е* бомби бухалки в една бирария ? .
ч*'2- е чведсмил -едмгнск*я -ослани- че е • момент е’имало ~с-зече^Т 20 души .чевъзкг.чне да се отпусне зае'* -а “ео^ания за спи чсркестжд
_с’с -лоените -а сжкрсзищните бонове не “р
Пет души падат тежк&ра-ени-Шг-А
вли-ат
с нас-:* —ем з~и*»ан-'етс нг гмедикгнечои всичко- з бирарията е!Цззруц.
Ч-3-;
сбшестве^р >-ение
те -е са заловени.
-Тг*-- 2Г декември З-сса^а т.^='
зинов-сз-ии-"е по зогна вероятност шала лабтгее-^з:барнем. ОКржжно ^руд. Ь?м
на теза дело
ГсДена
бжде изоотзвенс : ? л-:-е-ие -а 'енес. Ко~;"зн
ОбЯбЛЕИНг N8 8870
йтс -е се :*Дг* :т зоег.ни* :*д
тиногт*
обявява се нг и-’ереоу -:ш>те\се
СССгТЯ. 21 декември --?п. паолам -омиси«
делата -*а -.аб^нетз Мали но е — жсс-урчов не —е часа преди ллад-е з -жрж.иатайиала
Окръж-о Финансов: Упразге-ие
може да гризжрши работата си д; 15унуао- ~лел то
до;“23
дебровелно. :*гласи* дствиетс
с кабинета Гешев
_знев е отделено
60.СХХ кгр сра.
о ги - за оена на "с.с.з:^
о* тоза нс Малиисв—
;стгв-.27о —е, «*гче франк: ^г.'»зи«а -■
гтарос.ни* свд(ше.л да 6*
кгнстоуирзн с~зред
«а.-гзипс пг Горсив$2^<1Ьгс- - = : .%
-. стг--ес.-.и* "роект снсснс избора на дждиите. адаа мол
Чифлик
ЦЧРиг?пЛ 22 декември Разпространените огу
Сосча -а дссТавкз"г е
~а:
»рза за ск.-ез меж__. ^усия и *Турдйя за мах-.за-е ХИЛ. КГР по десет двадесе- и тридесет
пдозата в Б^сарабич а Турция в Чакедония се ►сдобшенне-: за утвлрдгване -а -др-г
от ан-:р:--сто •'рввитеяствоЗалог за. правоучастие = :-взгряаг-е-: •
в.жр.ху оферираната с
Г.ЧРгдекември на 1
>* в лли-а е
Вси.чки
разноски за гербови в збор у- б:
•*л -.«-равен обиск е .килиЕсетр «а '.нарие де":
е било --намерен>седно : филиално -нрук
поето ция на нас"ояшет: са за с-е^ча на ДОСМВВчи.
гр Згр-^а 15 Лекемзрий 1522 г
кабинет «Светвал гръцкото правите.лггво
.зв
анг;
/
“0=3 м ЮкИ*‘. Т г да окупира Цариград
зойск**
ТЯ"1

ГЛРНИ30НН0Т0 сфмиеос,с
сжйрвьн- иззестзад на гвстите
си. че чай-чондерта
тс'Г нвма, да се ежетои
НООКУРОРс. -ги ту„аи.*и»
скр ежд Г и "рвег? е -ое-е
сте»- в Шумен м -рее седал
ка тамошни* с-‘Г*-*е»1 :*д -а
на негево нвего е ч*>.-’~еч
юристконсулта 'г-- 'у«аи,в*»з ;
обелите
ЯНО РЕЙ “ЯЛ ЧЕ В се е пс- )
не*СЧ*К 32
болал *ежо »
-ре
*»с-г и заради тс«2 '
иес-е*- * джо
е
•.гркте :г -роочес.-* УЛ бс '5 :
стз н> че е зйс-зчесгве--иг*

ПРИЯТНО — е
.* -Дл1~2’.'’б "2
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с«о&

I
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Г2Д2 г- Ч.-2-

-*Г ** С9
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г*\-б»
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: - - д - * а

егчос*: ~‘

!
Г :
!
|
?

_2--вг-С'- - -гле-.тбг- с-** чгг:*к
га?к- ? --вст ?длк.-б
-з
Б.нж: чс» ерб
Тодор Геоч*«
п
ке* нг»;
та н нг*гед*-

Ямл*'С7‘и.Я ег-гггс-2 се ; ’
бн 9 Ро*»Ж-*>*^ - Д Д'»чвй -.ОНбДнк-е -резамицн з» «сич-к с*
.чят^чес-к - 8Д6НИИ ~Р6С* * ~ген*!
НОВО НЯПЯДЕНИЕ Лсбо-ч
21 дек. О-о.- дек разбейкчш?
кг“г-к»*в с Г*>г;•->*>- — бе*
с- к2-адв'елитв насила ас»?:--*
■ ч*_гч нз констан^--?• —2-.С5
ас
и з газтс«'ч»*б "45 едиаверски нжчели жер*м*а с»
за ::
^.е«г «. г- дж—ера
лер."е -г*хгз_- и •
те». Сн-нхте *х;е_ -г -е *в лгннчдЯ*'*' сж:ед**'б нз „г»:м :г с<
-=
—
се стр^-.Тз «б»
2> р«з6о5>кх_х-ге. *©ИТ- - Лестерса нвчелс
_
г.е-лгзпркте*сгтнте :е се*«
■'е.-х-е хз5-е
--и д* .:_бч
-з ;-!Гг 2;-:»з

х
|

дс-.арани о

’Л

Ч?.-я

Горско Трудово Стоиаяс^55 ..Ге-^-Адз Лс^гст

П.ЧРИМ. 20 декември Положението в ^р»и«
е -зърде лош; Кризата :е изостря Републиканскотечзние се засилва.
по'аръ.жниц.ите на Кон
стантина се засилват
*асз Гчори-;
5 Цекемвр-х<
1^
Рсволюиион.ч.чу, комитет -ема доверие в пи ло вГорското Трудове Стопа-ствс .'е-хц-.пда-ЛЯ
-ата армия и се заловил с осразузане -*а спе_и»л-а гвардия от критянн 3 сжшото вземе се ззе^а^ -оза* гара порите, обявява -с п--ересу.‘Оши«. Щ
мерки за стягане на войската
доизкарваме ней- -•а 25 де.-.е.мврий 1922 гоам-а н домакинството Я
НОВ вед*»погл-е«
з —
счшото с-с-анс-в: ше се ->о:--:=где :-азян&не Ш
нзта подпотовка. прел. в-‘д 9*змсжните • о^ес-а
-С
- ;Я “ч БО.-5ХН- «
Турим»
наемане^ пс- добрезо.
е дслуиз6р5еЧ*#
. <расх.»з*а Хе*** -орте*- •
С"ради за нуждите ча о"опамр'г:‘
гг
*е~
х « ег5з.-с
СОФИЯ 2 дек. Сжобщават от Лозана :
3
с-ах
;г
счетовааствоте
т-«*с? Е**х~ Янмкгс и_С се “рбЗ'
ен
.нь.-е-. С.-^Г- ____
ЛорД КжР1»он предложи па Барер. щото
гнетздтд. Б село ^олеМПЛ; - ,Л 5 '.л; - „
договора »а мир да бжде редактира» иа
1.-302. СЖ- сте*
: Една г
р.опа ?а окрг.
Чифлик
Сябс-а 3
- Некж 3 -•
| Франц. език.
месене х
слях ебе2
ЛОЗДНА, 21 декемв Вчера започнаха
з Е-мг"-;“7е1е-г;: 32%':"
-3^-19 «г

ОБЯВЛЕНИЕ N° 2503.

.;Еп"--г--

■ -.!! е I разискванията по влпроса за Проливите
вжрху базата иа новня\сжюзен проеит. той I
ежджржа важни изменения по приемане
- -еде
' ” ' У"
на параходите и гарантиране сигурността
еб?г
на Цариград Тонажа на параходите ще
ма турс-н ез^-телс-з^-б*В з»»а- на благегап^-ост м
бжде изменен в полза на крайбрежните
* чзза*т; *: -;с’;гх**с*5.
: черно-морски джржаае. Намалява се демилитаризипаната зона около Родосто и Ара
~* -реед-кла с~^а
бина (?)
час’ ст
Турция може да транзитира през тази
у -а«*г да ■: даде гг
' гедстд-у_х-* -разд-'х_
‘ зона войски. Нейната флота ще минава своС-чГЖжн:-;
бодио през Проливите
-2 Ср; • ;.д ?2 стри |
Уверяват, че работата иа конферем. ще
».а*а .на г г к-«;с . •
проджпжм през коледните празници и ще
г.-те--т -.
трае до средата на м-ц Януари.
Ь-Труга-аа дсчд-а с*
тр»'зта «а

«ечелке

е гала

за' *.е»г -.ред--28

? Ааемигрив
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Вариа. 23 Декммври

»22 год.

п©щя

ЦЕНА 1 ПЕВ

Ьш.ди шв»о«»229

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСЕН: -

^Б1ОННМЕНТ и е-н* : дима ЗОО тен.
за 6 месене ;50 лева. м
00 лее.

МВЛЕНИУ

Бро* М4В.

*<С

ВЯРН6НСКЯ

Дирн място

постжн

р:;:

пайнс-го

-уча* ит*

ми

| предад-м бакалницата

жг^а ►
Б

лра

-*»«л ул.

несть
1 5-13

135!

Внимание!

V

^ 3

ПР 1ДДВЯ
е една

<

г;

Реци1.н »:1»фгя к> .;.з

<■

ЕЗарма

4\.

<?-ца <Лрка <Л. ЖавлсЬа

ПУТРОВЕ

ЯН!

черни и цветни
■

рии. КИЛИМИ за •;• жлби и'попове
чивитени и иветни платове за. дамски ;

•••

В»в втория етаж се

-

-

изложба нн ВИЕНСКИТЕ ТАБЛЕНИ КРЕЕЛ.ТИ
Цени умерени и определени.
1353

I

1 2

Гилата.Галита»«голата! |

Ш
V
0
т

проекта за тютюна на II четене. Много от {
правителств. депутати критикуваха законо
проекта й се обявиха главно против момунего. Кжм тех се присжедемиха Сакаров и
Паскалев.
Ь *
М-р Турлаков заяви, че
по никакжа на
чин не може да се откаже от иомуието
Станаха пререкания от део>таги Т>т бол

и

тчира всяк-ч.-; •

борса.

СОФИЯ. 22 декеМ. В народ, сжбрлиие |
Па
днес сл. дб. посгжпи питане от комунисти
ческата група кжм м ра на земледелието
ЦЕНИТЕ на ХРАНИТЕ
що не се прилага още закона за гори
Декгмп
След тоаа се почна разглеждане законо

В кагазин ПАЗАР ПАРУШ поюшаи еече ;
МОКЕТИ и ПЛЮШ ■:>Е°за кобили ■

Свободна

{'

■

V* V,

п

Вжлнените

ХРОНИКА

(Телефонни и телеграфни съобщения).

ще се яенчеят на 24 т. и в домжт на Пето Папл
I!
ул. Храбрий № 14
Настоящето замену огделнит**
кани.
.у^Варна
1351 1-2

V

шзшието

1

с/-н кЯлрКсандр сЖ. Златанск

ч»р

>и«

•V !*.

I

Избора за Вариеи.1
общински ежветимцй.

шинството. Даден бе отдих. М-рите и землед депутати, ажзбудеии се
отпразиха в
залата на м-рите, дето депутатите, които
беха против номуиото
Изправиха
своите
предложения и се е приела една средна ба
за. След това заседанието бе вдигнато.

Я ■ I

I

Тия дни Пивоварната фабрита .ГАЛАТА
сЛ
:ж •
21 пуша новото си производство ;;об;
М>онхенски о|
ло натурално ЧЕРНО ПИВО
тип. което по вкус и ппакост ше задоволи д|
и найпрефинения консоматор на бира 1352 1 5 д]

>

■ч

а

щ Опитайте ЧЕРНОТА ПИВО ГАЛАТА! ;п,1
Италнянска и Миг. Тжрговско. Банка
ЯнОЙИМ. ^-ШО К^ПИ1 Ц^ОО.ООО

&

11ИЯ

)

I лавнат
е взела мик.т».■

осеем резео ,нз.г.ча. .
с

Сентл С1 ТИЛ уд Леге 2 Н.::8 5АРПА, ул. Цар2гл^л:ка 21
: ч о ~ Я м я о •
ВАПСА

Н1МТЦ

СОММЕРС1А1_Е

I Т А 1_ I А N А

ти. 40С 000.0000

Реае^вй# пир» иал. '76.000000
Централ : ИЛ А ЧО
Кленове ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДЪнЪ НЮ И(): .Ъ
8П ..ломове н принципа. рлдоне нл * 1 талия
Ьшнк учреждеш. осш«м 9Н Ьзг.$| Сокшеп.яе Наказа
а Аас:р-1Я. Аржентина. Ьелгия,
.1 ил.-я. •
.<•?
птички
; -..*«*•
Пг V I' мжмич; • рсс ' млемтя
Извършва всички банкови операции

ччера

»

ИЛ ИЗНОСНИ условия
К.1ТО
Иннасир*.^ - ;нонтире.'е >*в елини И други :
Ияп лашание и и (даване на чекове сре■ .:* Вън
Пие менен и телеграми <ег"и г-ре
и
И5*аяане кг»
-и "исме
Рг: "»“еВлоюве "О
V *'*"И • МЕ ’КИ г’г с
В ог<;вг пс С”’^
В- И Кг И.•••,!*И г *•••'
-у+бл доиумен-и “г*ли-и, ч
С", ЦИВЛНй .
» •
Заеми а 1вм и
• « • . •
Всички- и -:, лени чекове среи.у

• Цир 'уп*\

:»

а

платим.* беч •

деягьаж

РЕДЖК СЛУЧАЙ! • /
Ниша от 183 декара - '
\а младо лозе В нив
«т 8
10 год. 8 држ-н ■
сливи и ябжлки. Вник-.’
,'тая за живемие и ку>;
место. Споразумение р(

-ест»,‘-и .* мин1-:
иу

: чешма.
л (нив.Т^а!
----------га

1 РЕСТОРАНТ РОЯЛ
0] кри завчера Варна най.
01 дее с ресторант нареден
0] Нс; реномираните Европейски
0| Приговляват се от пжрвок
01 вкусни
ястиета.
[И] Прислуга отлична
Цени

'

Огняр за Мина
постжпване веднагал*—
Писменни оферти ло редакцията, букв

Ь
Р
1

I

и.'-101
и
ТЛфЕ.И

СО-РИЯ 22 дем. По вжпроса зл нашия
излаз нл Егея положението продмлжана
да е(сжщсю, защото до сега той се рази
сква на базата: осигоряване излаза ни през
гржцка територия, иещо което м-р Стамболйски заяви, Бжлгария нема
да приеме да
поджржгГ даването на ожлггрия един огргиичеи териториялен излаз.
КМРДЖАЛИ 22 денем. Революцията в
Грмцкото прааителТрзкия проджтжава
ст.чо упражняла неописуем терор над.бжтглр^кото и турското население. Войските са
по селата и всичко
плячразположени

Самоубийство.
.

косват.
Всички бж лгарчета взети з гржцйата
армия се интернират в островите.
Мцого
войници са дезертирали. Пристигнали сл ла .
наша територия 400 души с премржзилли
крака и ржце. Те разказват ченпланиниге
имало повече от 5 хит. д^ши дезертйори
Никаква сигурност за живота, имота и чест-) .
та иемало. Всички фяцки чиновници са в
пжпна смисжл из думата деребеи

Революционното
се за 4. големи
размери.

тч-21

• '
' *

движение

взима

по-

На 15 т м една големя чета е иап^дБадома до Кжрк/н И
нала Ж. п линия при

.•

цели:.

г -* 1вТ .
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• 5М1Т.9Л ;;
ТВ

ВМС

мая-1 в

^

-

I

„ВАРНЕНСКА поиш-

Стр. 2.
то да хзжрлат светлина в.чрху самоубийството.
Самия той е в бе» ^жтнаж-е
н неможе да говори

обран мг газ им.
Онази вечер през и лца крал,
ци са влезли в магазина "а
Дикран Казанджиян в ул. Кавалска 30. и задигнали 6а:<ая
ски стоки за около 25 хил лв
Кралците са отворили вра
тите с поправени ключове и на
излизане пак заключили

\

ДОВЕЧЕРА младежката гру
па при Най-Либералната пар
тия давв Литерагурно-Танцу
вална вечеринка в .Юнашкия
Салон".
ПРИЧИНИТЕ за бегствотс ма
армен. патриарх .Завен от Ца
риград са отношенията межлу
^ него и Рефет Паша Нйпореджк Рефег-ТТзш*) е дал ЛД се
разбере В патриаршията,Л 7»
гря
да изпрати ло Лфзано-а

/

на"предслиитежтво на арменския народ, арменската народ-

правителството Положението иа радикалите е критическо.

::ии“;Г*:Гн‘е“
ти в Турция Норандун! ч>. Ефенди. Пат-рнаржа обаче, е отка
зал да стори това и «юк по

РИМ 21 дек. Смобщзват от Лондон иа
вестниците, че Германското правителство
ще напрали ново предложение по репзрациоиия вмпрос преди 2 януари 1923 г„ ко-

”ааЛБ~яа отдето вер^но
ще .замине за запад.

гато в Париж ще продмпжат започнатите
в Лозана разговори.
РИМ, 21 декем. В-к Идеа Нациоиале пише: Франция иска да завладее Рур по две
главни причини: за да си осигури чрез Рур,
Елзас и Лотарингия. континенталния моно
пол на желязото и вмглищзта, сир. моно
пола на стоманата и едрата железиа инду
стрия, за да тикне Германия в пропаста и
после кмм отчаяние, революция, разпокъс
ване. Тогава аеуе Франция щ** бъде окон
чателно осигурена от към германската опя
ност и европейското политико - стопанско
равновесие ще бъде окончателно в полза
на Франция.

НАСТОЯТЕЛСТОТО на Вари.
Зидарс^о-Каменар Сдрушенне
свиква членовете на схшото
сдружение на сбшо изнжнредно ежврание утре 24 того 10
часа пр. обед в ресторанта Ло
оруджа Бусалата Необходимо
е приежтетвието на всич-.и члв
нове.

.
Со«

0РеА

^.-^2; Декември 1922 I -

Шичцария
Н^Иоркъ
Дбндонь
Парижъ
Италия
Цариград
Ромжния

2375
151
705
1115

39 20|

Г ерма.
Прага
Виена
Буда-■ е.:.а
ХоландгЮго^лавич.
Белгия

.{
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ПО ЛОТАРИЯТА В СНС
СЕВУг;
Тег.-емието на-лотарията за
постройка «а храм Св. 1*аг- Б; рис н ква;.'тзлаЧ1ос (>•»*••:
с-а е на .
т '■ '0 ч с
про ГНЧНЛТ-' «та. а «вар^ала
!скамват
те. конте
кчЛ йа -риежкт
О;- .
ват
■то на «а-ДНЕС
то:
шната е.;
офицери дава
вечеринка в салони на фицер
^ т.брамие

,с*Ж

Д-р НЕЛЕЛКОВ старши з.чк
лекар ще джржи сказ а а-Не
деля на 24 тоги а 3 •. сл сг
в. .Цжрксания дом* ро
ана
от ученическото аххзджржа е..
НО Д-ВО

БЕЛГРАД, 21 декем. Съобщават от Ва
ршава: полските фашисти са организирали
широко един преврад.
В-к Политика съобщада, че в Полша би
ли извършени иеколко арести на видни ли
ца. Арестуваните били двама от адютанти
те на генерал сХелер^
БУКУРЕЩ. 21 леке* ври Л-нес приети зча 6.x
гарсните делегат.!
>в и Ре ев. к
шли в Сс фия .
вони ин
Ут
новяг заседанията иа «смисият
еквест *:

варш-«л. 21'

деке.уз
гювоизроания пред
сеаател на реп\блп ката и Вопкнходски е бил бивед
х
миннетр на вмтреи: те. работи Тс
беите
па; на пес:
пйц.ис иал
те -чалиинегва

СТ МЖЖКЗТа Г.;М.н.

на тема .зредата
-ютюна'
Сказката ще бжде крайно
интересна и заслужава да 6*
де чута от по-широка публика.
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•V.
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против новото
ьзнието
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Струтшто вовопрошесе
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вхрд;згнс НЗ
востре
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БУКУРЕЩ 22* ::<■
втори ллг ангневрей
Гали. Уш.
V.-

766

чиста. В среда срешу четвжргжк пялата но
*-е делегаиив се е сжвешавала какжв отприема ли или
иа ко«ферени т*та
вн**ега на сжглащението
3 тттвкр: см сутринта стана ясно в *
-ие турехте са чирол-обивч
След ебед<гафнввне -а засе: *ниетс. атмосферата г_д.т ®юбр*г Измет паша с голяма изненада с
• -- зсмкзз-иге ос аложени^ -

БЕЛГРАД 21 декем. Положението тук е

#иого сериозно. Финансовата комисия е
решила да не гпасуаа нито един кредит на

ТЕАТРАЛНИ. 1 рулата на! н
Шахинян ше предтта^н в Юнашкия салон на 26/й т м вечерта .Слепия Худйжнк" дра
ма в действия от Енри ^ерй.
за в полза на окржжнотоЧл!
ропитвлише. Билетихд^щеуе
разпродават от сираци :т си
ропиталището. в сладкарницаМаринов, -афеме Бил кан и би
рария Кристал, а в деня на
представле» иет^ на г-асата в
салона,

(

. ЛОЗАНА 21 дек. Турците категорично
отхвжрлиха предложението на саюзиких*
те, относно чуждите еждилища в Турция.
Турската делегация декларира, че приема
да се позволи иа грмцкия патриарх да остане в Цариград, саМо при условие . че той
няма да се меси в политическите работи.

га конференция гдна телура-

ТАЗИ вечер в салон „Про
шек". юношеското тур истичеехо Д-во .Река Камчия" устрой
ва пжрва туристическа вечер
в града ни. при отбрана про(рама
Томболата за елшата “"^"от
лага за 20 януарий 1923 год.
‘

я
двете гари четата ги е превзела с
1
Те били оградени с телени мрежи.
Пинията Софлу -Гюмюрджина иа миото
са
места е повредена, а всички мост
хвърлени в въздуха Телеграмите и телефонии съобщения прекъснати.
Четите продължават сраженията «
Деде агач. ^Оживени боеве са се води
между селата Егаипи и Манастир с едма
наемна черкезка чета, кзято е била «аа»а
но уничтожена. Взети са коне и трофем.
Гръцкото правителство търси наемияцм.
защото не верва иа с-зоите войски.

Бр' «049

е1

то до ос4о%зте оенате
повлича сЧед себе' <

БУКУРЕЩ. 22 декем
Антиеврейските
движения тук са биле иисценирани от самото правителство. Еерейте са образували
гиони за самозащита от ромжицитс.
СОСФ*.г\22 де
ват. че у,,; ■ V-редее
кратко • пре: .'виван».
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БЕЛГРАД, 21 декем. В-к Политика съобщава. че Унгария е затворила границите
сси отнжм Югославия и ^е допускала ника
кви пжткици. Причините за това са неЛаесня
2
.*. ж -зт -.
ПАРИЖ, 21 декем Сжобщааат от. НК)йорк:, Морган ополномощил представители- и
обзхЬзз2нет
/
те на печата да слобщат. че през време НоСИ-V
•з -*з\
чзат»
на свиждането през миналата събота ме«да,
,:Вг -о_—г-т-е**- ?
жду главните директори на банка морган и
: Д-.1 .'6чйсг-4 Г23^-4германский посланник в Вашинктон. поелаПюйката в вг^з:
■
циникът бил оведомен, че никакъа зазм не
зт*
и:
може да бъде емитиран в полза на Герма
сз й
ния от тази банка преди окончателното о:-'Зке крм* ~ « Т С*"
реждане на този ^ъпрос между съюзии- 1 произнесе
цнте и Германия. ^
Положението -а оаненнтс е те--:
Н•

«ята п

П-»Ог

еди уто .-л .':лй-ие на чс•ПГ‘-. ус^ет тз

те '■рихочи.

».

Печатмича ..СввтАниа- 5хрва

Варна. 24 Декамари

Ю22 год.
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23 ДНИ
отбил а 1р лт а
сс
,р*Ч.1И«Н «<
,Т Г)° гш
пед к
се бяпи -аек^лко ^
гдето иг»
С
ще се злкжрие

УТРЕ се пуша в продажба
! брей на сп -Модерно изну
СПЮ* Броя « жджржа: Стихо*
от Нми В. 1’акмтин. Н- Ник.
тов и др Фрагмент от Ив Ка
разказ • т Едгар По
ранодски
(непределен ДО сега) литерату
рен силует м|с» временния нем
ски декадент1 X Еверс. статив
„Развоя на модерната му I тка‘
от немски« проф и КОМПОИИ.Т
Пау.м Ертел и др
Тжрсете вжв вестникар атемция и книжарници»^

СОФИЯ
очакват

23 декем

утре Неделя

Прав клетвените кръгове
да се зеърне м-р предсеаа

тел* Стамболийски
СОФИЯ 23 пек Съобщават от Лозана: една
тракийска делегация връчи на конференцията петтииия. с.коят- %зска в името но справедливоста и
хомамноста заврлтОането -•о своите огнища на всич
ни бежанци и т 4ЛНОТП н - зтдноняване на своите
права и

обственофт.

СВИЛЕНГРАД, 23 денем. Сипни гржцки
войскови цаети биле разпратени по линията
Бук
Ксанти, с задам а да охраняват жел.У ТВЖРмЕ1|| е ве те сключе
ния частен телеграфен»» щен.ки
пжтната мрежа Младите войннце от иабодоговор между РомДнич и Б*г рите през лоследките две години биле преI ария.
месени по железмиците от Драма за ДедеИРИС1ИГНЛЛ е комамлир. | дгач. с назначение да се справят с силното
вани* н Iрала >.и поддир, »
цетиимесио движение, северно от този град.
на жвлт-лжиите и пр^танш-.а | Го
и св, це войниците биле разпределе
шаването и^-инлои в*
ревиаи^'"'"'
ДНЕС всички бездомен I ар
немски жители, подали »аяя.-«*
за отпушане дворни места
■ „Сее сее*е»* при коми ичта
за Ж П. С. иде теглят жребие
за разделяме на парцели»'

ИЗПРАЗВАНЕТО на Нари
рая с т ежкгзнншките войски
се очакаа в началото на януарий. ако конференцията к Ло
• «ама прияжрши работата си д..
това време
*

Ьр- Ю60

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

Г1РАМИ1ЕЛС1ВОТО раЗуч
вало въпроса за увеличение
инвалидните пенсии които ■
днешния си размер са далеч
от да мотат да задоврлят и
иайелементарните нужди иа
тези заслужили ма държавата
нешистници
ИЗГОРЯЛ-е френския бол
ничен пар: »од »Веи Лон* на
открито море
'.ан Стефа
Парах.да *''.отживя за н,
но
колко минути Екипажа - • 2П0*
души се спаси.
ГРОЗНА катастрофа е стенала по Дунвва .оная исии
I »лац с една лодка съ- -вая
бари Лодката в тдмнмната .е
ударила в парахода - Васи;:
Луиу*. Лодката потънала мо
ментално. а свадбариге с мла
ложенците ок по 20 челож.-ка
са издавени
БЖЛГАРСКОЮ превит,,.
1.тво е било уведомено. ч«- н
най скоро време в София ще
бжле изпратен дипломатически
представител на Кемали> тка
ТурцияПО «авржшаимето на тра
кийскмте бежанци, заминала е
специална делегация та Цари
град с задача па издействува
от туреното правителство да
бждат допуснати вч нчии тра
кимци да се завърнат по .-.омовете си

7 души отровени.
Севлиево 20 декември
Следнятд (юкжртителна > ..
ка. разтревожи гукашнота на
селение Иа 19 »» тшо-селанн,
които имат нужда от же; 34
рия отишли в дома на цн. анима Паскал Паруше.». при ►« , то дл неправ»» поржч л. Ума
сени. обаче, те намерили Пас*
и. семек-ст^о.
чал и
душ», умрем като »а ;пали в
.',0 пеша има
своята «.таич
лочкуп и*юре*(и я чилиша И •{лежда, че въг•» шата са се
западили през и>ш;а и от сбразуаа»1ите нюх- <;пящите ».е
отровили.

ни в три полка, които захвжрпили оржжието и напуснали наетите. Преди иеколко
дни се е чуаала сипна артилерийска етрепба по посока иа Деде-Агам. от гдето в по
следно вРеме липсват каивито и да било
подробни сведения.
Водача иа черкезите, който действа в
по Л3 а иа Гжрцмя. бил разбит наедно с четат^ си ежвсем.
23 дене," Спорел правите твен исто
•Ф1
чник. с 1аланчо на н. и/ лев в чужбина, си отдави на кюс ндйлекйте ежби тия и и вбегм.-ите на олонсколко изгонени ^.и из
ка лидери които зле
бегвли руси. сж престввчлн Българи* кан от мише
ка болшевизма.
АТИНА 22 пек 11оложениек в 1 жрокя отново
се влошаь». Вжпреки драконовските мерки на ре
инлаьз и пана и тук
волюиионерит*». пол.!житието
се влоша 1. В натежнилага атм осфера ^са започнали аа гтроблесват прмзнааи за нова реаулкзиия
Става: кжрвлан стжлкнономии
Въпреки офи
|рск
краля, е фактически плен
иналните
ник на р«.
ЛОЗАНА, 22 декември. В-к Дейпи Нюс
ежобщава, че ирландските революционери
успели да изолират Дублми, като прекъс
нали телефон, и телеграфни съобщения.
-I
БЕРЛИН, 21 декем. Нациоиллиите кржгове сж решени, че в случай че Франция
се опита да окупира Рурската област, Гер
мания да ме остане пасивна.
ат о; Лозана Лора
БУКУРЕЩ 23 ае- Сжоб
Къцом и ИзЙеТ пеша в чаицо ежвешание разгл*
даха начина за отстранение н> последните мъчно
ччателното урежпане ижпроса за ,1рототии за
ците
ПАРИЖ 22 дек Съобщават .от Ню И зрк
Тук
още не се знае дали ше 6- ае свикана една кон
ферениия, или ^днае кспертн.» к -ми.пя ще замине за
Европа > лруга*страна се успорва факта, че презиа
Хдраинг е консултирал ената нжрху уа то.твата от
една нова интернационална конференция Изказва
се. мнение, че ако тази конференция се съсюи. «о
или ще вт4мат участие в
Мг жлу
само 4
които и I ермаиия
жкиниците заяаиха.- че те
ЛОЗАНА 22 дек
б.»ха
от а зали от капиголоците.. ако Турция с«
зедължн а»» въве.:е еина временна мярка, която да
лева минимална. нар.!-*ц*1Я по в.^-^ оса Измет Паша
ължекие.
отказа ;»«’ ла а- токова

РИМ. 22 ден. Вестниците се лжлият с
подробни сведения 1а станалите кржаолролитни стжлмновения в Торино.
Напоследжм. след арестуването на болшевишкия агент Григори Зиновиоа, дошъл
в Италия с специална агитационна мисия,
всички фаЪииски среди се развжлиували.
От иеколко дни Торииския комунисти
чески орган непрестанно печати предизви
кателни статии.
София. 23 Ле ември 1922 и а
Онази вечер група фашисти прибирай
27Ь0
Швейцария - 2'20
ки се ло домовете биле нападнати от ко
142 ! 145
Ню Йорк
ж
мунистите. При завжрзалата се борба в
654 I 660
Лондон
резултат паднали иеколко убити и ранени.
1020 '1060
Париж
Раздразнени фашисти, слев ежобщение720 | 730
Италия
8180; 84
то за станалото, се опжтили кжм работни
Цари» рал
81 50; 84
Ромжнич
ческия дом и го опожарили. Наредено било
203! 205 следствие за откриване виновниците.
Г ерма»
425
|
Пра* а
Централното увраалемие иа фашиската
020'
Виена
партия единодушно решило сжздаваиего
Буда-Пеша
иа една особеииа фашиска милиция, чиято
Холандия
Югославия.
цел ще бжде да се бори срещу преврата*
Белгия
жийското течение.
Ч

50 Р с л

. /

ПЯРИЖ 23 пек След разискввнето по
ндта политика и слеп речта ма Поанкаре.
гласува единодушно поверие на правителство»
ВАРШАВА 23 дек В залата на Нфродн/
брание гаето приеме тикваха всички депута т
нистрите. сенаторите и допломатическото телвия председател на републиката положи КЛетв*
РИМ 23*дек Вк Секало Диталия
че положението на-Поанкаре било разклатен'
той шел да бъде заместен от Сардела
БЕЛГРАД 22 дек В-с Трибуна с*'об шана в
'".авянското правителство по никой начин
ратефицмра гръко югославянскага конвенции
бодната зона на Солунското пристани. ;* 31-Гтя не дава достатъчна гаранция за разни», .
ютелавянения пазар към Солун

&

ЬУКУРЕЩ 23 лек. В-к „Лулта“ сжбщаае
.
ред едно решение на финансовото минно л
всички имоти принадлежащи—на непрмя» * .,*
държави ще се продават иа публичен ТЪрг
БЕЛГРАД 22 дек
В оводна статия
1релава. «е се готвела в зина против С*
.
1Жр<> на нецриятеля била Ителич) а другите Мал**
рите. Турииге и Бжлгарите
Вестника се олгамг
от ержбеката дипломация, която била аик^г
лебЛива
ЛОНДОН 22 дек финансовите среди • г •]'
тавалй значение относно намесата'на Американец
тст правителство за назначение!."» на една меч-.луча
росна финансова комисия за да разреши релар
циония вжпрос
Сжщите кръгове сметат, те сам
пълното ревизиране на репарациите, поло*
и стабилмоста на марката могат да аоаеаат
нормално положение на нещата
ЛОНД -Н 23 декем Вчера над ш*га Ан • ия *
разрази силна буря. кояю на някои места е ;»е
бърна на силен и извелоо лжж.: ло кзто и сеаег
ни те области се. преобърна на снежни виялиик
ПАРИЖ 22 дек Посланишата конференция а
зила на Райха за станалите книЮе1Лй а НмЦ
Щетин и Ингершад
БЕЛГРАД' 23 дек. Вк Новости *-'.-зва
I
Елбасаи 6;:изо аб сръбската гранидз се организк
(.рали чети от албарщи. гурии и българи.
ЛОЗАНА, 22 деке.чв Вчерашн
тлеел.1 ‘ **л
конференцията бе много бурно Гржакиа лелег*
Зенмзелос заведе остжр спор с Изчет^ша п0 в*
проса за капитулациите В спора им
Кжрион. който като не успф па уреа|г
‘
вдигна заседанието Атмосферата г много бури’
БУКУРЕЩ. 23 Декемврий. Романската кра.гс-»
ивойка е и .пратила тайно писмо до ревогюиисвкомитет в Атина, да даде пжлна свобода иг
ЛОЗАНА. 22 дек. Атмосферата всред кр*
ни конференцията е разлразднена Поведени?’ А
турцйте предвещава лоши переспективи. Н*Ф«я**
за утре събота заседание на коь!ферениив^? • ‘
следно.
Конференцията ще продължи след 2
1923 година.
,
ЛОЗАНА. 22 дек Агенция Хевас съоо • *
съветския делегат Вичерин заявил, какв
делегация ше отправи до конференцията е^
тест на нота. за незачитането желанието на
делегация по в^приса за Протоците
ЛОНДОН. 22 дек Всред пар.та^ентар^
гове се говори, че стремежа на съветска г*.
поднови тжр овените си мошения, с Анг..■"
за се осъществи, зашото видни членове нд
>Р*
ския кабинет виждат, че Русия преследва
цели.
СОФИЯ. В чега -р«ък вечерта последни
жевски трамвай отивал към депото В него
ле ватмана, конауктора и двама пжтника *
не ог спирките между I орня Баня и София.
ват две лииа в трамвая, изваждат парабели'насочват ги към ватмана и пжтнииите и ик
ведват .горе ржаете“ Нападателите обира’
ците и комдуктора и след това слиза! олиз°
фия. В свръзка с този обир в трети по;М^,и>
участък е арестувано едно лице. кбето ПР
кражбата

ПУРИ

и ЦИГАРИ Левски, Зора, Томасянк
дже^Комета и др. вжв вестникар
13,С
а/ениия .Куриер“ до Балкан

гг*д. IV.

Варна, 2в Декември

I*** ГОд

ЦЕНА 1 ЛЕВ

варненска

П©Щ‘Н

'**«««■ Г!<е»н * 729

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИ,

ОНВМЕМТ 1в
14 6■ месена 110 лева. ,а

V-

»ичл 3») |«в
и-сец<» Л) 1-

-

е

ЛУТРОВЕ

МОКЕТА4 и ПЛЮШ' г<Е
или
рии. КИЛИМИ за епклои и по.»ове
чивитени и ивсгни
дамски

ж.

изложба мл ВИЕНСКИТЕ ТАБЛЕ: 'И -КРЕВМТГ
[

22

ПОРТНИХА ИЗ ОДЕССЬ!

ВарнЬ. ШЬЮ и КРОЮ по журналу ДАМСК и Ле
НАРЯДБ1 и нсевозможнь!е перелки Работен,
мо и лринимаю работу ма дом
Адрес ул „Ботева* N«4/

СК
си

м

I.

у-

Мишока и Бжлг.Тжрговиа Бойко
А(.оиим. и воКапкг. 12,000,000 осаен резе;' напита".
Цажтр СОФИЯ, ул ЛегвЗ • ллгг 2АГЛл. у.: Царг.21 '
оСнонния » ’
ВАПСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАиАПА
Кшти «кея атIг- 400 000.ОС00
Р«л.1< щп
176.0СОС03
Централ V И Л А И 0
Кланове Ц^РИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ ИО* Ъ
* 90 клонове п припни л рал«»яе на Игл ия
Ьаиясн учреадеи»' осуЬииа оп> Вма Согтгс.а ч

а Австрия. Арженги/а, Ьслгия Ьрлчшгч. К п<-

на износни условия
чато
Инявсиране и шиоитирамг ме помми •• 'РГ* г*р‘* Л' -ум», -м
Изглв.цвмме м м<ле»4ме ма чек. ве ср» :у Ь».- «1
*
Пмсмемни и тглеграфичссим пре
'А». Ь
Измваие кредитни писма
Влог ове -о КРЕДИ 1 ОРНИ СМИ 1КМ "с г ■ щ«*>•••
г _ве по СГ'ЕС1Г ВнИ К- ИЖ' И с 6
гози
•| ЛИ*««
>* <а
циалиа стоков.) служба домумвм и ир#дити. ч •
и чум..е ввлч-а
Зкямм ■

Ш

• Ноември я Ьо

ШИЕ и НР - пг, журнал;!
Работи и на маани..
ДРЕХИ и всекакво г>елйо
•

—

тТ Гр(

1) Една нова двуетаж»*
но место 470 кв м
„Пиротска*.

1вДНИТС

кжща
м
накодзша. с” на '•

лозе
! 4
2) Едно двегодишно акер.^нст.с
местнос а Ден?'*
ц един са/ . ч и

декара, находяше се
3) М о б и л и за една

мраморен омивалник

1

тови

4^ Около 4000. линейни метгг дъски
за черен под.
Справка за йени и услови*
Чимширов, ул. Антим I № 3

Е-

СО РИЯ 25 дек. Посведения от Белград
там се забелязва едно по-благоск.юиио иа* I
строеиме спрямо България в всички сръбски
среди. Визитата иа Стамболийски е поста
вила мост между двата народа.
С организирането иа смесената сръбскобългарска комисия, която в най- коро вре
ме ще почне работата по всички спортЛт
въпроси. С нея се туря начало за подобре
ние иа взаимните ии отношения.

Христо Ив
1358-1-6

нмателимя мир.
БЕЛГРАД. 24 дакем. В-и Лолитикч пише:
се. ч*» ил чело иа българските комн-

■рама на яеня.

1 *!>

<*
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мм» е

»в г;ак (.ПД
’.г,в е;ь»а
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!
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рмалцм
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•е г н
пира и тжрпиете.
.мира
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всич-и* ужас ма :га
а
грлатл.
ненммер
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ТИ»# ОТ Г!Жр-
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|* »• с#л
н ма и
и и ла
уекупйга

в

кя*>вам»

•а том
• не» па- да с#

^1м.1М<
Ив
и #м .:

1ИЦ« »п,ня
Лв^Т

..а
•е не м ж» ли да
) и да * ч Vпече-

*Р'

^

другите европе
;.а

а жд- V*» за.Вж.т»врич..»
- •- а»
на едил ма
?,•••» • отсрочат Ил В:
те* н# 6и«а бмли
лл ! оляно хлияни-' та
?й и .•.•иране фина**'*»нт»

*

та .««ма
лии я С<1
--* м. - и
, ■•лира. -а
Е, с*
а .

гед.
И-!# ттчтч ие м -ии
• •
це
•
- '••.ТОКИ’ »
чаузи ма имамле излжл» им.
но малко м Ж-

?ски чети. които след бзауспешни» опит ва
Г ОрЧСВИ НИТ#
поеврад в Кюстендил са се опитпи в ержбДано по-скоро # т»
ска територия, гдето
се напира и Тодор
•а
•а .копеоа •
Длександроф ааедно с десетници други ко- | ■• т е н из ^тихи.жа
«
-..••та
ротив която
митски воеводи.
Някои селяни са видели Тодор Алекса слаби.

ндров с една чета с 30 комити н кочанска
околия и в другите окоаии иа брегалиишки
лето се намирали всички бжлгарски
хотел
Наскоро се открива в новото пометени,: Теш>
окржг. м
Т(>>и сепяии твжрдят. че ТоКОМИТСИ
.Преслав* известната млекарница „ОВЦА
криви в бжлгаремн яВ V 9 ч я^; дор Александров се
Всички вилове млечни продукти и ггвлкм

предизвестие за всички.

Зариа.

е било одобрено от всички де-

легати, освен от сръбските.
Според едно чаегио писмо от 1рага иа- |
шатл делегация п зстигиала завидни усп хи.
Пор.’Ди спора между сръбската и бъг.гар*
ска дел»?гации, конгреса ие е заседавал 2
дни. Съобщават, че Ма-арик. председ. ил
Чехосл. република приел иа продължителеи разговор бжлг. делегат г. Чкатров.
СОФИЯ, 25 деке*.
Сжобщияат о- Ца
дна
риград: Мугтафа Кемял Паша по.|учи 1
йота подписана от ГЪрд К*рцон
Ьарер и
Гарони. В йотата трите сжюзни сипи исиат
управда не се внася никаква промена в
пението наЦ ариград до сключване иа око-

ПРОДДВЯТ СЕ:
По случай изселва!"*

Ммшамоа,

СОФИЯ. 25 декем. Избягалите българи
>И»И» : Х.1НЩ»
от Тракия разправят, че напоследък теро
мини! ле мо• •вдам4 :•*
ра иад бжтгариите и турци в Западна Тра
ф
р овит#
кия се е засилил.
трв»*с
мас ма
Имало много хора изтезавани и
умре
та
ли от бой. Ммогобройии са интернираният^
»*| ери* и Г ерв вжтрешмоста ма Гжрция и в островите.
•и
- ма
9'
>
мага а^а
Ь * ври* е
Гржцките офицери и власти в обязаиоста
О'
тия
акули
си да потушат вжзтаиието са проявили не
1ЛМ80 И
ТИ# ><|ча
човешки жестокости и вършели зверства. 1
г аамата
а решем»*# п
с каквито се отличили а Мала
»ия. Поло
••ма -.ч.-лш, мо асе
жението в зал- Тракия изобщо било тол-| т,
ла ■ ** * п одушил* 1ТЩПп .а**#
кова тежко, че за сносен живот иа бълг.
««и сре. град
и турско население и дума ие
могло да
Какестава.
имен и»ама#

българите
П

ИВА КА ОТ ОДЕСАд/тмеки .1 дьт.л.-

приема работа у ^оча си
Адрес уг .Ботева“ X- 4/ м

15

Печатница „Светлина

СОФИЯ 25 дек.
В югосллвянския сту
дентски конгрес, който продължава да за
седава от 16 т. в Праг.» з-млше и български
делегати студенти. Ср ъбските делегати по
искали от българските една политическа
декларация, а именно, че България се от*
казва от целокупната си досегашна по^иБългарската делегация отказала да .
тика.
Държането иа
даде такава декларация.

Перу. Ромдния: мфесон
Иввжршва '■ всички банкови операции

В ич»и издадени ч#-ове срешу Итвлич
„Циркуляри* сж платими бе* предизвести#

на

-

Цени умерени и определени.
_______________________ 1353

.Ца
3
жре

П.

СОФИЯ 26 дик. Очаква се след 2-3 дим
да се привжршат ежвещлиията иа държа
вни сжд. след което еждлт ще Произнесе
присъдата иад м-трите от Радослааовия ка
бинет.

ч,ф.} ВСЯ- : а г

В»в втория етаж

;;ека

-1

черни и цветни

..Максу-

Пзц наем се дава

СОФИЯ 26 ден. М-р Стамболийски пре
бивавал по настоящем в Прага. През иду
щата седмица се омайна занржщаиието му
в София.

В Мйгазин ПАЗАР ПДРУШ тг.истигр2*а вена
ВЖЛ1

т*

Димитр Т. Попов.

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

г опечал*

■

'

Ч»

ПОЛОЖЕНИЕТО

Семействого| на Ст. П Калени благ
всички роднини, приятели и почетеЬ: ,* н
едтетвуваха на погребението на ппк йч г
ря Руска Ст. П. Калева, какго й Н4 тия.
изказаха своите ежболезнован.ия г н
устн
менно, или телеграфически
1362— М

ПР0ПД31Г №**

Р«Х ■ .«

0{.5»8‘ЕИИЯ г
пристан-.

Явна благодарност.

Бре* М51. -

,,

-раи
л#на.
ноина
ми са

БЯЛАТА МЕЧКА“

: . м н ичк. чатуралн*
бяло вино, пресни и вкус
....

икуски

> 340 3-3

*

Стр. 2.

/

..ВАРНЕНСКА ЛОША

Ьр; »5г

-5. V*
-нските окиса-и ^ -а орупетаци в брегалнмшки окржг и обхождал зсижзетс
чми чети като мм давал разпореждания за
Ов"? :л» зел.елинг з е;:-*/ ру;чз
акции. Нашите полицейска м военни власти
е- г ап; з -а /до пзза
са вдигнали силни петери по целия брегалнишки оиржг, ио до сега ие е могжл да бжде
заловен Т. Александров. Властите са обеща
ли награда ЮО хил. динара иа този. който
убие. зялови или покаже де се крие Т. А*
-еяечзр
с -ера вс-го а
“с-.
лексаидров.
^асз гззажт бе разгрее-: -е- :* силни* -жриех ма
-о*зее
АТИНА 24 дек. Гжрция е отново * над- «►сглозизаг; :оисг В улица .Нер“ т = -а
:-:з. "зе“-ореза-е.вечерието на сериозни смутове и вмлнения.
2*:гМ«-.
ка
з
жката
>ч-*ази*.
ч у^*бПредвижда се избухването на едно коитр: **а •*. б^ ла.хр*«-а с
з-з.тсзел**
революционио движение, насочено главно - 3
нса.
3
КСГТ
У"м
ЗСЯЧИ.И
срещу военните. По видните революционе
та каката
’е
ри напускат гжрция.
_ес “а- з -е-сз***
.« 5е ч-з.сад..
- — 3.
:г *а *свгс за
е
з*дз “:-аа-е ма
слбд.ч
а «а 5.-а-с
.6 'а
-* :сае- с.-аб-а -*'сза*а. -е е при
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4
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е гта**а-

Бомбения атентат в Шумен.

*т

-оецс-з вита.;зс«

34ЛНС -

БУКУРЕШ 25 дек Вчера в клал дворец
се ежетоя коронен сжзет под председател
ството иа Краля Разгледан бил проекта за
вжоржжеиието иа армията Решено е межДУ друтото да се иатозари ром пжлиомощеи м-р а Париж Аитоиеску да сключи за
целта з Франция един заем от 100 милиона
фрамцуз франна с 4 на сто лихва
БУКУРЕЩ 24 дек Сжобщоват от ТУозаии Чичерни заявил.
делегацня
ие ще подтикне Аозаио—я договор, породи
неприязненото джржаие ма с
зммците
спрямо Сусия
**. 4-^ аекенас-и
'ОССЗ

23

зсгав*

*-сзе

3 *

3*1 Г 3 Сен>Г'ЗИ'-9.'.4СС''
33
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Зрния.
ВАРШАВА 24 де« Вчера се
ошм с
голяма тжржестзеиааос”------ г-пими ; на
убития прееседагел иа Полската република
Церемонията се извжршм 5«*з инциденти
Спускането в гроба се поидружаваше
с 4)1 -оловни гжрмежи
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СЛЕД джлго днаньаие
трнстигнахл 1Р^'
магичните лигзрн ^ев;хн. Томасян. Зора За'орсяа и Дс«КО«*1 4о«тост. всички иа
в местчиригрсяа^ааге-К г о и е о- «ОЧ--Г
2Т

Зея: •- .Ц /ек
ДнртСНк

■«-Грес-

злмгалмтД?о * утре *и
туша з тродажба-.

*ч
'«-мним

1.

' Гоя. IV.

Варна, 27 Декември

1322 год.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

прзвавп

вярнбжжя

V- •

*

Ч:
тт тю.*» * 229

„Макс^

V

Язь ногм се шо

ЕЖЕДНЕВЕН ННФОРМДЖОНЕЙЕ^:

*Б<ОМРМЕНТ та «ЯНА
за 6 месена 150 лева ; 1а

да**

Димитр Т. Поп>с.

©
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Брои Ю52

3-. е }'<0 7Н
месешГвО леп

П.

Мишакон,

,Д».

О' ЯЧ ;Е1Ч*»5

;ц.мтница „Ссетлина" Варна.

Акционерно Тжргоаско Индустриално Д-ао
„Е В. ИНГЛЕСИ"
ВЯРНА.

покана

(Телефонни и телеграфи^ гжобщения!

_
е
Сжгласно решението на Упра-мтелния Сжвпоканват се акционерите на дружество- . на 1.1извънредно обшо сжбрание на 14 Я-, .• 19?3
10 часа сутринта в дружественото
■ние
При дневен ред:
1) Избиране член на Унра*.-:*;
, ъ вет
2) Разни.
За правоучастие акциите
• ирв-г в лр.
ственета каса гр. варна .. Р • • *
до 11 Януарий 1923 годим-*
_
При непредставяни изискуеми ••
нието се отлага за 21 януарий 1923
>* дневен ред и :де се счита .анг г
олкого
гал да е представен
гр. Варна. 27 лекемврии 1922 ГО(

, 1365-1—3

-_*яс~

От Управи

.

СОФИЯ 26 дек. Според правителствени
сведения в Париж по нашите репарлци и не |
1 е взето още решение. Таков.-. щяло д
вземе след разрешението на германския
реларац. вж ?ос.

СОФИЯ 2С деи. в някои в.ци, т. вечер
излезе съобщение под резерва че зазче- ,
ра в Неделя землед. ларлам гр>па била
решипа да изярзе от кабинета м-р Даскалов. като му се лозери поста лжли. мр в
Америка, като на негово Место да дойде
м-р Томов, а м-р на войната да бжде Не
делно Атанасов. Сжобщааа се при това, че
м-рнте Томоз и Даскалов
а се сжгласили
на тази комбинация.
М-р Томов заяви, че мичист ежвет и
групата нега се занима зали стознвжпрос.
Според както се учим, подобно решение не
е било аземзно от групата, понеже тя не е
®1 имала заседание. Ако има до стане никоя
комбинация, което е малко вероятно, то
‘р
! би могло дл стане едва след завржщаието
Щ на м-р Стамбо/ ниски, к йто. се
чак,за ,л
а се завърне кжм края на тая .едмиц ч

Голата, Голото тш галатц!:з

I
Я
Ш
Ц

Тия дни Пивоварно-з фабрика ТАПАТА
пуша новото си пролзвс.:с‘к*
.•
ло натурално ЧЕРНО ПИВО — .‘Л~:
тип. което по в*;. : ■* ивкост ше за до е
рматор г-3 б.
и най-префинени*

•ш

ПОЗАНА, 2Г декем. Атентатите в Цублин особено много зачестиха. Ирлаи.ките
революционери занзе/тж. л ст *иия ь КаТвел, Белиигам и др Те спрели пощ нечия
влак Белфаст Д.блии. с « :пи. ч потниците
и запалили влача Един друг злак натоа »рзи
с пжтници и правителствени войска е хвжрлеи в вмздуха. Няколко железничари са
изчезнали

Опитойте ЧЕРНОТО ПИВО ГДЛДТД! |
' Шуменско Окржжно Трудово Бюро.

ОБЯВЛЕНИЕ X, 13043.
гр. Шумен, 23 Декех *'

СОФИЯ 26 дек. Сржбекия в-к Мони Лис?и ежобщ -зг, че сръбското привит нлсГю
е натоварило своя представител
София
да направи постжпчи т п.нлнот изплащане на бжлгарските реквизиционни разписки
от врем^г иа войната
Общата сума вж .лиза на 2 милиарда и
260 мил. зл. м=»окм,

/прзв-

па 30 денемврий т. г. в»:- т
Ления на гр Шумен и гр. Ззг
Публикувания в Ддржавем «-• .*
с обявление № 12483 т*рг с ге 
доставкг.т на разни материали
облеклот: на джржавните с. .
ше бжле ' мостри, които у
ки приевг.гвеи ден и час в Ло'':ня на тър'?*. * упоменатите фи ■:
За;:ог 5
Пуб/мкзцията на настоя шет
доставчика.

242 ?

9

Н

■

в .

I

т И

Варненски брегови укрепен пункт.
ОБЯВЛЕНИЕ № 30.
Пункта обяая:.а ка • п<г
че на З-й Януари^ 1923 + - - 4 'а :;р.
4>ичан.сд
в -зжжната зала на
.лраз.-енне ше се'прз ■ъ:-ли
..-О 24
на_ре .зне зе достаз- -г
м. дървен строителен
шеезем греди.
Приблизителна стойност . -.ло 4&/Л дв 1
Поемни-е услозия мога- да се аидят
в _аба ‘.-и Вари. фин. удревлечие
От Ломатичстзд. з.
1355

Предизвестие за всички.
масмсдас :з
2
.~о«е«_-аа <зае-.--а?4
Есички амдеве *.*'*^;•с-тче та ;снв.

-о*с*с -;-»и.*:ни«

‘ас--’. -,1 *

26
войг К-И!

и 'ладих яде
■ .365

пкр

СОФИЯ 26 дек. Сжобщатат от Лозана:
след последните разговори межд^ 1 ничич
и Венизелос било постигнато съгласие за
влизане иа Гжрция а Малкото сжгпашеиие.

«отег

,ОВЦА“.

=

БЕРЛИН 25 лек. Германските социали
стически з-ци ежобщлзат, че фашизма взе
мал широки размери я цяла Германия. И;*-»
много бип о?з ;иг аЗааария, отдето посте
пенно обхващал всички герм. озласти.
8 Берлин з ло-.ед мте дии бг.ли з*ловени 10 голе . ь с-.ндмци об-внни каго с**ддржащк мгшиин/. части. При проверката
«е оказва, че те жджржат големо количестзо картечииц; пушки и^муиацч^.
Тези оржжия били Лрттлиазначени за
герм Фашисти.

;ат»г,;.

2

3

Рекламите иа а. Вариен. Поща постигате
цекьта си.

„варненска поим"

Стр. 2.

Бр

исоа *»-р. Ку«»у»»
виновни* 14 днеитото т*1
Югославия

понеже дбржзвбе внесен следния законопроект
аълг I време и лрония ежд прол-лжи извжнред
мените на състави изчерпаха запаси; г СЖД1М
съдебните заседатели и може ^ше па :~л \ сж
тава ма последния, то ма. отз ее'дюго занона за с»
дене м рите да бжае попжлнен чл. Ь :--с следаяге
забележка, льо сжяиите. сжд<
м?«
малн числото им до 10. то джржаз. е*.* плод*.:-'
ва без прекжсв ;не с останали е такива- но в - кой
случай не може да остане с по-ма ко ->т 4.;
включително председателя, съдиите и :*дебни:
седателн

*з*яа
етчзг^' _ г-з -«ерг се е
5УКУРЕШ. 5*нзг ог аивяк» 50 Д«_Ш* ОТН*
една ра^бп»;-— *
ти*, -е ляс
-шекетагз зоа о н по
Д,'
са т^-тгб^г-' всички*
Ря. бзм -ис.
-ЯД
за грго
• рвВе
ЯЖ ТИ 1а»ГЯ воде
Поя-:*-.

БЕРЛИН. 25 декември. Сжсс зврт - & Рига
централния комитет на Ш московски интернат-:он?.з
реши да се отпусне една значителна сума тлато на
Гогюа
италиянската комунистическа се и
фашизма

Мусо Л!
маБЕРЛМН 25 де«. В Кредил поирдм редо чатл аршм да се сжздзде специална фашастха армия от Ю 1 ж.
души. Черни р/баснии мае носят в б ллжще
само чл. кг фашистката а рей».

х :41я
х-чг»?

XI-' аЗ

©е-.•*•«

се *з«т з
к*т
саеямбтс М ДЗ 'Ог.
^ите-си карти
8 КАСАТА на .би.
пссгжгтли от редспрез пжрвзта се--»,- +
кри миете чу
ит-зе
Т?з втгра^»
54г,-

л

[О воео!

«62

ИЗРАБОТЕНА е т .
чер»-.те и експедитор **на. г = р.фз за разчеа;

.» плахата
са впиеш-* да

«ГИСИО.-НИ»-? И ПрОЦ*, - V

знаграждемм». *.»,»
оат при итвжрЪгазомте си операции Тг„«.-4
•опрете а в фк-кз :>
“-•гтерст»о за у,- б. * „
|
ПРЕЗ
Фпр«з
;ид«н4 и*е се от*-,ч
*ч
подписка за 1*0 »**'I
{ от в.«гр«ш «ш б •
! иентов народе та»-»*
ВЖЗОбНОВЕНГ
!
ш
п -»ч/и.
> чоасчееуд музи- а с.
■«ата . ,->*мазич под-и,-.,
то на г н Л- Мш? »:*

5а*»

%

ЛОЗАНА. 25 декември. Воровск* шефа г а ру- |
-Р
Лозаии
ската търговска делегация в Италия отгтжтувг в съ
Тчр.к:
■мК» ни ге маг цинбота за Рим с цел да започне преговори ©тчзс*-о
ства ежддржг
стабилизиране на италоруските отношения.
Туг-ци* с:
- дад гагите права
БЕРЛИН 25 декември. Близо де го. Дори ® ^ съ шото г.. хдс-е- едзегю с
т}.а. - иос»
ОСВОБОДЕНИ ^
арестувана ед.ча жена, която е искала да убие бие
з-з’3 3- *! --•» мия. лева общ
чан.-те ^.воотд
ОТ
«Уг«
|
джрманмте
такива о- Я ат
-<ив в*‘шия Кайзер, заявявайки, ч- го:- г :
з-*- -оед законите.
ж- те: и
- «ага в.мил.
новник за световната война
г 'иле;.вт
.за
амгегии имкему. ■
'.лиша деца: ; В^РЛДОвЛтб С-ОХСС.-4
и^бухна го- Св'х"од ^
ЦМРИГРНД 25 декември В Брус
'; ^ез шхлевна-а хе;
н
Т2
. ' лем пожар -Кметството, всички бюра '* мио-егв
. V
! '«“У“»' "«к, е е«л ....
архиви са опожаре-ч;
г ««жр деСикж- 137 ,-ави
*а.:*.*тжеми» ■ 23733 мгр и1 ^реаеч лсбит%*?
■ДОЗЯНА. 24 лекемв,о 1 Руската - елегация
560 глави -ал !7384 -,*Р. ие.:
ре *
направи предложение да се зав*рнз; по домовете
ктм -.а з г”
р «к
\Ц»ТЯТН на гру-овх.'
.ейеггци* т -1ПОси всички тракийски бежанци -• сле.: тоа&^да се
ми. та не ■»»
-■‘чес--. :'»‘-исти1г-?а товми*?о л с « :-г.щ4ч че ас-произведе един плибесцит. а койт- н хеле.
С2не«зил и се леви у наол
извее
е
ски
П
мо да определи.
де^е*-.»» с; *к до отбият .трудо-

:*

Ж!

/

:

ж

БУДД-ПЕЩЛ. ^5 декември Тука-дните : -. :
еги в едно големо събрание взеха резого... - в
която искат п*лен суверенитет за !у нгапия * сс
опелчват против чуждото потисни - с*во.
^
Л ЗАНп, 25 дек мври. Турската делегици? се
е възпротивила за* изслушване Бклга-ия ю ■?*.."р
са за бежанците, конференцията оба -е е г>
да беде мзслущана бжлг делегация
СИМ, 25 декем. 3-ците се научааат от
Лозана, че по кастоящем интереса ла
чки кржгове от конференцията е насочен
кжм Аигора, тжй като национапмото ежбрание започна разискванията по исканите
от Измет Паша инструкции.
Тези наставления се очакзат да прис
тигнат в един срок от 3-4 дни. по всяка ве
роятност преди вторник, или (Срт^а конфереи не щд може да вземе нйкакви рецаеиия. Ако Ангорското правителство сепонзже умерено, в скоро време ще могат да
бждат взети важни решения.
ЛОЗАНА. 25 декем в. В петжк сдед гц-.„дне. де
легациите на балканските държа.в.1 връчиха ч| к.
феоениияга обш протест срешу прете
ция-по въпроса за малцинствата и т -с- д»г'**т
БУКУРЕЩ. 25 декем >нгар, - готвела н.
„Лигата на народите“, с-която где. - ..а
оесиит за Трансилвания.

Вгрмексяг Чюоомлв. Веронспов

- 1м зо--•

бжда

ву«.^

ОБЩИСКЙЯ иал . дт I
[ арии ще бжде в патя на с*
I и»ините.

1922 "баина

Чюсхмг •а Вер-:ихяоведна 06ЛПТЕКЛРИ1Е .скат -те |
среоюш,-*^. с-.. че нг 2 Януа
новкв звкснспрсе-’ за ьгрс.|
70-» ^штрхвВсЦ вестник »ото здраве да V* яредви:|
х з - :~-етцг-ияга
варненското ценз за управители на з еЛ
те се прзизведе- лравсспсчсбии фаржаиевм |
4 год. стаж. а на глио
-л*Л
- г :*»,-** за продаване празното ва
ткр* ■: в<
нари да се позвс-«де
ЯЯСО
? Ст-: 231 Д» ‘*исд сь — оч.це се от »ане второстелен &~'л **
з
3
.ч-СТБК на го Ваг•твяега и малките градовеV
«с-ояша
от 474 !0
ИЗНЕНЛЛДНИ ле о* ще
кв чет-г
:-.ишата хдаденл от Варненско* лросТа на варненс «ге -и
■
у г
яввем^е
*-да. като и* •• изказ, зле о/
«д»: -хчаоив
з
■«яс.ое 100000лв. хударисег за бла- ороднив же.
•"*' ^ пре*сумвст «е з *гга с« исчз 10 в-р- с който са сюрпризирали г,.
101а
тате
Г-же Земна Георгиевд 7Х
5.-.ргалсс- •
:» -ярга - с.чгбдяванието с то случа,- скжрта иа май>л .
Г-жа Райна Данчева 150 1
нг конкурента
: ч',тчг ч»
-а добият всеки по случай смждтз иа Оич.-*
ДанчевДг— —Ч
де :*=дз-- - -цеггд я*а на евшото
—Р-к^Георги . -пее 'X »
Д^еГдД-Х
дечт да е »зя’ и наддават
Г-жа~Сава Карагьозова^
ГЗд
ви к клики ИНастоятелството
.3 ос**»

-

Г • н Стоил Б И шанс *
луканки.
Г-н Бош о Попов 3 «-?и:''
Бр Яии и СпирЬ *\га*ат'
6 кгр. риба.
Г-да Мал* >дов и
халв~
Г-жа Янка Тогорс#а
Г-н -I Николов

4» ::;.д - V г-м аьщрь Кална Група.
Обявление Хе 829
25 Ле.--»-..,.

1922 ;

се

.

• -^геп—су •ши'е
че иа 11 еди-е
зстгя:лвт> ибявле
яес:алнс-: с Поша" з 9 ч, | С.;Х/Хачалуриян. с •яа^)т
аа уя. Франка Ь Н1р
- • ^ Зг;
Сгнанс^во >лравлешено.
-ма Ам - 1
о л оровелнл с жглдсие. н .18. -н Ал. Г. ч,
■ "кага ка
кир и 50 гъ., Нек .х
папироси. . Д. Парач ' с: ДОООО лв
пайл елки.
8000 .

вест

..а

- 5.

ги-й.
—До

т
7 -•
I -7 га

•

&орсА

' 'Т°

в оанков>

.е с

-3 :;атинч.* о* дроби.
З Я .« др
|жц V гат ла се зи‘ъ-ст-.ез чанас. апията на еска
а В
на тжрга в казаното
Упроаленке

ЦА?И1>РАД.. 25 деехм '
-*анс
така и в Ангора е спокойно Гс д -огЗбс-' •
_г-д:>.,та
ние в Ангора заседава не :р » ензх
I
Видния турски депутат Реза с.. е ав*ак.- 5.
наиионал. ежбрание. че тжрпен.-гю
К У
?
род и на националната армия е вече,
-т©г 1
А I У П П Ч 1|
че те искат да видят час пс-скор- рез>-~т*г.-ге -г
* “ ■■ 11 1%
своята победа и очакват от Лозана - г * -- -осСзоводиа борса.
такане с неокончаеми преговор.ред>» оазьмча Рсжд Хр**
Турския държавник завърши.^ ре-гг с е : : за ст :ао ?и зап ц.»:кза борсата
плашителни думи кжм екглашениетт
^ ЗА ад не е работила. Има
БЕЛГРАД, 25 докем, Вестммцмге майт
даването под ежд иа бившия югосл. ф

•’

ЗВЧСН чл

АТИНА. 25 де едз. Тук се разкопае
стермя.' чигно ©втори, са реас- ииснег-.
М- -1йг;
среда, по случай едно п,> -Д
х
с»»1стзуаа., ге н рал Зи
ИС
тжржествата угошели.
г-: ..-р.л.
3г чео"
почу-1в-л зле 1 на сутпентд хч,Предполага се. че с стро.ю»
рито. Се^ейсгабто’ на покойния
По то
случай в Атина и Сс
митинги против революиис^
БЕЛГРАД 25 дек В-к Ло -мгнлз сжзбша
ва, че фашистите са нападнали редвяц^ште
иа в-ците в Неапол. Най-много е яострдд, в-к Джорио , в който участвува прочутата
поетеса Матилда Серау

— » ваТ :*

Общмиа.] ; Гжде

»

‘

ча 4 8 Жана Ескадрон
«ата криза, заседанията нз па.
гарата се преустановяват утре.
ХЛЯБ. Русенски а гбщииски
ма?азин е започна,- Аа приго
товлява чист пшеничен *.-;яб
за гражданството по 5, лв 90С'
урама. Похвално.

26 Декеур,
I Швейцарич
1 Ню Йорк
ГюпЛОН
Париж
Игалня .
Цири1рад
Ромжния
Г ермания
Прага
'
Виена
- .
Була-Пеша >
Холандия
Югославия^
Белгия__ г.

V-

__:

27*

И;,

\ль^: •:

.069 -;
'47.30
8550 3;1
85
217

:-Г

4

ой'-

153 - ! 1?Г
9Ц-:

ИСКАЙТЕ Томгсян.
ск. Фуара-ГТланина. Зя ■
ека. Енипже. Зора. Хе^’
ГРАЛОНАЧАЛСТВОТО е из и др. в вестник. агени*“

ч-«сс щение см»с отЛсндсн675.
дало зрповед. спорел «о»то
к ;
НЛ
ГО Слср*ние прие всиччи зарегттетрирали
и рали се чуж-|
<<уж -»'УРиеР
-^8 '*“'*** м-она за ми-ис.
аи лоданниии от II участжк да! кан.

кафене 6т

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.

Провадийска хроника.
В тукашната реллка е осно
вано ученическо д-во «Самоо
бразование". Целта му е само
образованието на юношите на
почватана тяхната самодейност.
Интереса у учениците кжм не
го е голям. За през коледната
ваканция за разработка от чле
новете му са взети 12 рефера
та. За рж ководител е избран
учителя Г1. Лопов._ Нашите насжрдчення

маси са гатови да се противопоставят иа
всички месилия, които би се употребили
срещу им.
СОФИЯ. 27 декември. Снощи неизвест
ни лица влезли в цжрквата св. Иван в Га
брово след като разбили вратата и задиг
нали 11 сребжрни кандила и големия сребжран кржст. След това злосторниците избегали.

Бр

1053.

ЛОЗАНА 25 аск. Турската делегация отговори
на британския меморандум по вжпроса за М0,
Последнята съобщи, че от политически. етнически
икономически и военен характер тя иска Мосуг у,
Турция
СОФИЯ 27 дек
По южната ни граница грц
киге граничари развиват усилена дейност. Повече*
ог пограничните пунктове били обградени с •елемк
мрежи Населението от близките села копаело ок

БЕРЛИН, 26 декември Коледните празници /
ЦАРИГРАД. 26 декември. Вчера турски
те кржгове беха неприятно изненадани от Берлин и в цяла Германия^ минаха в пълен рпоявата а водите иа Цариград на по-вече Печатът и обдесгаеното мнение очакват какв:. ...
УЧИТЕЛИТЕ и учениците при
донесат лървитемесеии на новата година във в?»
Провал, пжрвон. у-ше .С-в Ки от 100 нови английски параходи, които хвжррил и Медоди“ изказват найлиха котва пред Босфора, Златния рог и ка с репераиионния въпрос и икономическото С»8
толяма благодарност иа семей
Приицовите острови. Те дебаркираха вед- земане на Европа
ствата Кирчо Генчев и БалаВ едно послание отправено да народа г
I иага неколко хиляди аигийски войници с
нови. та тдето по случай годиш
чай празниците канцлера Куно отбелязва, че .е-»
тежка артилерия.
нмнатл от смжрта. на т.аща им
Стефан Богданов - подарили (
Явявяването иа английската флота та мираме в предвечерието на събития, от които , *
600 ль помощ на бедтшГ^ де ка неочаквано в турските води внесе голеси бъдашето на Германия и които ще реша
ца при училището. /
мо смущение всред турското население и |Райхт ще бъде спасен от проваляне за бл г
света.
СПЕЦИАЛЕН Провадийчки зарадва християните.
брой ив п «Варненска Роша* I
Всичко, което зависи от нас за спасениеБУКУРЕЩ, 27 декември Сжобщават от
КЖМ брей 1055 ее мечата в
света
. ог една печална участ и- затвърдява - <а ;гро* Лозана: тук започнаха официални прегово
СЖООТВ. Миого
светския мир ще бъде направено. Ние не ще
вадммчаии вжлроси.
ри между Ромжиия и Русия Пжрвата сре
лим ни пари ни имоти за свободата на Герчач*»
ща стана завчера вечер и бе много лро
НА-КОНЦЕСИИ Л1-25. т ил»
и за даГ .побием правото да работим в мир
Ору
ми отдайа Созопол учил. На джлжителиа- Има изгледи, че ще се пости
гите народи.
стоятелство Солни.1И1С ог око гнат задоволителни и за даете страни ре
ло 3<Ю декара Предло тения та
зултати
БЕЛГРАД 26 дек
Официоза »Три6\ч
саос
се приемат дс 15 Февруари
шава от Рим
италнянското правителство е *. ■•
ПАРИЖ 26 дек. Съобщават от Лисабон : пред
шило на югославянското. че Италия ще се '-•гкзхе
вратата. ма Италианското консулство избухна една
от репалския договор, ако схрбите искат да
С(."р м. .
<емар»и 192^ юд
бомба, повреди незначителни. Оставеното писмо до
гистрира този договор от лигата на народите. <4
>-75
/;б0~
Швейцария
консулств ол дава Повод да се предполага че
предварително споразумение с Рим
Ню-11ор*
! 15 5*3 14*75
ва е един атентат насочен против фаши тите,
Италианското правителство ще смигне говя Лондон
671
Пар
070' 1068
^БУКУРЕЩ 27 пек .ъобшават ог Цариград че то неприятелски ат спрямо Италия.
Италия
743
там
последните неколко дни с *. били стоварени
Цлри1 рал
85 40 85 60
мнодобройчи англи е к « войски Постоянно приети
РазКрнта крупна кражба.
Ромжиия
8140 84 50
гали все нови параходи ог английската ф юта
2 16
Германия .
2 17
СОФИ>) 27 дек
Кражбата при гара Рч «ски
Прага
450гева
АТИНА. 26 дек Грузинското правите::, гво ре Преди известно време на сума 1 и пол мм.
Виена
020
ши да не приема на никаква !«ана турските усло е оила разкрита от агента на обществен чата еБуда .11еЩ«Г
пастно I. Антонов Заловено е едно ли не в гр Кул«
Холандия
вия та патриархата
Югославия
което е признало извършената кражба и 'разкрил
155
11АРИЖ. 26 декем Вчера тук лраегиг на ромжн. съучастниците н нея Последните живеел.’ я XБелгия
м рЦма външните работи Дука Той ще престои ня
коно. Те били арестувани в Неделя Вси ' г
УМОЛЯВАТ се читателите ма
ко'1ко пий н Париж, ще равнени мисли
Поамка- це см намерени 1 мил и 300 хил. лев
вестници да и з 6 е т ват по
ре и ще се върне и Лозана

50 РС А

:' -

А

в ж мо.нмосг вземането
вестници иа преди т. »ашото това поставя пестим опродавачите в твжрле тягосно
положение
лишава ги от найнеобходимите средства за
в 1. които при днешната па
рична криза ме могат и бе.»
това да е набавят
С това ще се даде нжзчож*
ност ма веегинк. продавачите
тези ра»просграмители ма
.народната миежл. които от ра
но сутрин до кжено вечер ви
кат по улиците за да »ккарат
начжщиия. да си . набамят кг
о кодймото та празниците.

Продава се
0
/■

двуетажна
КЖЩМ

• ц пя Лавремти зад ар- еиояа
чет «.таи и дв.1 -.а.ю-^а тор
мия етат три ' таи и два садена. к-у
» п41''* • .•> »•••••
: »!т|етаж вода к.едс «триче- тн»
т, 0-1 «а с .--.идна.
V ;-а -К,| I големина -1 -М. Р„е:< м Акии ' I 1а чат
1175-! 8

Дава се пзд наем
ФУР: т.А

•

ПАРИЖ* 26 дек Тукашната американска лета
иия съобщава, ч
нотата на Смели тините Шити.
относно м.теупобряване на коч/ролн (\ комисия на
Дарданелитг не означава, ч.? Амепик 11 е против таЗИ КОМИСИЯ

Америка счита сам . и* свободата .на Протоци
те ще бъде гарантирана по добре, ако нема .кон
тролна комисия, а • ма един специален договор
Иежду Турция
' ж.. •адл.мпето оию но » поболата
на навигацията.
МОСКВА. 25 дек. П един военен съвет нароикомисар Троцки заяви : начини Но които лозлнска
та конференция разрешава’ неточния вжпр<
ки ти
ня Русия дл постни чернената 'и армия на крак и
то вледим ункг. к'-ит« .!•• ПпН-н1
1 -. Ж! лишени**
ЦАРП1 РАД. 26 де- емн ч\,
фа
« ч, ! .Ц.ща
получил н ва н па
»•; ;м.:;« мие Го че ТурЦич н»,може и
>чбн .1 .1 »Ме 1Я ! Л 1.;ЗИ:!И«;Т:* 1ТИВНИЯ
ред н Цари ри/
Л '.-д 1А. 26 ..
ГОМ.Т

Продава се къща

ци5

^о'еу

ТЖРСИ СЕ бЕмчкк
Срещу прилично н я, «»•»-.’ ражле
- ат» .п-е 1 руд
за 1 !детл
улиив Очали.-дпн П-сгжпаане
! 841 ‘
веливгв.

-И* .

.1

Ч

В

«' И ' •«

о \а и Ь *и зг* Ач
ТЪ I V., .• зз [1^
...

чм-

В с Гложене (Русенско) живее 5Оголиш»**
турчин Сали Османов с жена си и двете си ;ейа
'т известно време се ззбелезвало я турчина при
знаци на лудост Завчера жена му отишла при ма.*
ка и на госит Вашата изпаднал в у^опойрачение
грабнал 1 годишното си момче и го турил на
•
ня на мангала па се пече На писъка на дете'.
*
притека 1 десетгодишното му- братче.
ен
наранил в бедрото,- Събрали се много се,тя-: *
тървали и двете деца.‘които са отнесено Ь
Ската болница на лечение.

Убийство пжв Варна.
Сношн към 6 ч Вечерта в фабриката ч<
в.ов- кърпи ма Ар:юу Гюмюрджиян (срешу евр**
СкоIо у*ще) работника Авидис 20 годишен. мат> палвал- елек ри «еската лампа, ударил то
гои моментално издъхна;
Пекаря г Д-р Клисурски веднага е я в -1
■ т н *• > чметагира смърта
ЛИС*-

1е

пие следствие.

Шереметско училищно Настоятелство

3Т» ’" •

26 .32 •

а .: у
М ВоГ

ОБЯВЛЕНИЕ № 20.

м-

ЦНРМ1-Р/-.Д. . .
зли и ага с-1

План

' '<>.1

г\ Ь;: ->
Н-

17
а да

вобоеи

ЦАРИГРАД. 26 денем. Целия Цариградсии турени печат иадаза голяма тревога,
отиосио новосъздаденото положение туй
в турената столица Всички вестници, като
че-ли по дадеи сигнал пишат:
Велико
Британия война ли иска или мир?
ш
_
Нова Турция иска и требва да се разчисти

с. Швреме»

■т и.-иеп ■ / Окците се. че и
ГИЯ-.. Ч ОТ ч)б>1 М
ВзН« (о- на настоящето й* .
«Барит-чска Пот
от 2 •* часа -лед плаз «<• '
целарията на У 4ИДИШОГО ге с«^произведе
Търг
«а 1<т и-.шкурениия за отдаване на
следни гт- училищни имоти за чреме -»г Ю х
1
•• 1 1*> V ' >24 г а именно. 1) Нива „Колж »
10 пекарт. 2) нива „Каймака“ 7 7 декара
. Ка, м. ка** от 4 7 пек Първоначалната оценка .’
ни декар, та година' Залог за правоуч.з ’• *
търга е 10 на сто от първоначалната оиечк
Закона за бюджета, отчетносга и пре^при*.
Тч
задължителен *а конкурентите
Разноските по търга и др.^СсЗ за сметка на
ем.утеля
Председател: И Димов
Секретар: П Кандн."ар°в _
137111

V

Кш/ллииилти сжвтките е В'ИЧ1«И ««ом неприятели за да
Продавам ОаКаЛПпЦиТа \ останем на чисто. Новите войски, които са
МИ, ! «товариха тук тези дни. окупирането иа Цариград, което стана в последните 48 часа
Спра»-.1 V Се Атана 7*7 12 °Т множество английски военни г
параходи,
Варна
1356 з 3 | предвещават лош ден за Цариград.
с»« е це.нц^ »'м»рнт#р и
ю добра клиентела

«

аии и
сат

•-м- --е!но. на,«
ям.а -«•
Игн и Ли
ма Ж1 Ж1а
8
мия 25 *
1322 * 1
«.аматв кл-.-а
Спо}»я умение

[ >Р

и .

. «яентар н мачаЛЛ Г
- Малка Кпкаража
При и •
условия.
Ч.1}- . ■ уМ<-г!Ц*~ :рИ «.жщата
фурна. Е -,П: К-мче
И '1 ' 1

»л дя«?

.

рсН.И ( 1

Живо торено дете

тава

Печатница „Светлина“ 8ариа-

X
е*. IV.

Варна. 29 Декември

1922 год.

вярненсга

цици*

©щя

ге«*о, * яз

рь<онзм:мт

1Й

за 6 месена .50

'

ЕЖЕДНР8РЧ ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИ1
)*
о:.« х_гми«

ЦЕНА 1 лев

?.

♦...
♦

V

Брой М64.

-н МАЛКА ПЕЧАЛБА X

♦

ГОЛЯМ ИЗВОР ИГРАЧКИ

♦

кризата

♦»
♦_

♦
♦
♦
♦
♦
♦

X особенно м,- жките ШАПКИ. X

Под наем«довя

т е:

■

П.

Пр,1С.

Мишанон.

с

сЬсргпа гЛрсн Огрсн

1

ОСиси.п <ЗСсаК Лужуог.г
ще (.е вемчеит на 31 тото 3
ч. сл. обед п * •*
немската Изроипска Синаюга
П озлрмленията ще се приемат в Ен;
Настоящето закенява отделните
>*
Варна
За/елеграмми Герои А;.*уе

ВАРНЕНИИ!
тер>

Днмо Йовков

ЙНН

;Я

гнг I
кат

н Пик. Жечев

С чп:п
ек^кви

■1"

ПРОДАВАТ СЕ:
1) Една нова двуетажм • масивна кжща
матопян
мо место 470 км у
.Пиротсна“
лозе
2) Едно двегодишно америк
ТеКС те
декара. находите се п местно*.»и

4

3) М о би л и
.:ма
:<:лня и
мрчморен омиьалмик * .оглед.]/1'
Около 4000 линейни метр
за черен пол

д ж ск и

БЕЛГРАД. 27 дек. На в. .Време4* сжобщлилт от София с дата 24 то го: от достонере източник се узнава, че болшевиците
са основали в София една йона централа
Акционерно Тжргоксио Индустриално Д-во
иа агитацията си в Югославия и Полша. Бол„Е8. ИНГПЕСИ”
ВАРНА.
шевншкото правителство смята, че сега е
най благоприятната почва за пропаганда и
агитация в Югославия и Полша й отпусна
грамадни суми за тези две страни. За цел
'• Ж1. :•» 1
та болшевиците изпратили и. София около
покриват
20 милиоиа лема. Зилчит лиа ча. т от тези
14
Е1звснреп'.
суми е била веч
препратена през нашата
в**
10 -аса • у'. ' -I
граница на болшенишни агент в Югосллаиякоито се получили особени нареждания как
При дневен ред:
да се употребят тези суми за к »муичстичеI.) -Изе.гч.
ска агитация.
2) Разми
Накрай пестннкжт обржща внимание, че
✓За прав-: -у «
С<*фиа е стан. пг ц.‘итдр иа т зи агитация
Ственам каса т р
и чрез нея посредствена се изпращат суми
пс II • ‘1гмрии I . _
на някои и :позн зти ОГО(пдвячски граждани. |
При
!р* - СГЙЬ'«
Статията ?лвжршча така: Никак ие мо
НЙсзо е бг. а; а' за 2
же да се знае какво ии очаква от София
ак
дневен ре:: .
н
ч и всеки ден ни донася но м и големи изме- !
тая да г предетеяе“
мади.
[р Варна. 21 леке:-•<Справка

за цени и у

борса.

. *

*

СОФИЯ. 28 дек. Сжобщават от добруджанск граница: На 26 т. м. през моща при
с. Арапляре няколко души контрабандисти
на добнтж са' се опитали да преминат от
ромжио^а в наша територия. Подгонени
с огжи «т ромжиските постове, коитрабандистйТе ^?е иатжкиали иа засадата устроена
от иашйте гранични войници. След кратка
престрелка,
контрабанди' тите
успели да
избягат, като оставили само комтрабаидираиия добитжк.

По случай ИЗСС;

4

Свободна

СО РИЯ. 28 декември. Междусжютнишката комисия по репарациите1 и София об
народва следното комунике: Междусж оти
комисия счита за нужно да опровергае известии сжобщения за някакво нозо уреж
дане на ажпроса за бжлгарските репара
ции, и за ново разпределение на репарац.
| суми между участву ощите н вземанията
.| дмржлви
Комисията не е получавала ни
какво подобно («общение и обржща вни
манието иа обществото за всичките сж
щения, които произлизат от авторитетен
източник. Разпространява се от доуга стра
на следното, според което по инициатива
та иа гжюжиите правителства, или на ре
парац. комисия в Париж щяло да се пристжпи кжм намаление персонала на м сжюзн. комисия, когато тя сама е закрила некои служби.

■?-

;гдето ше намерите всичко по вкус
Шапки Н.-1Й : с: ешм У'
рнстене и префасони :н<* ма

лРОШД

(Тслефоими и телеграфни сжобщеиия)
'

--С
От' ийГс се в н >нооткрития
#зин с спе.. пален от ле : 11
лзмо з..анис сре иу 1
годишните служащи

у

ПОЛЗШЕННЕТб

4 - -

Хри г

Чимширов. ул. Антим I М

*

ПОКАНА

1363

3

3

Гкябто. Гаюто * ■« Галети!!
ГАЛАТА /Е

I ия дни Пмвор арнат

'у.ца
•
на-.:

ти

к- е

[п]

ен 'трон 3 В1
ЧЕРНО ПкВО
РК-,

и й&Йчпрефиченит *

гм.1 •• у.

>

I

!С

Опитайте ЧЕРЙОТО ПИВО ГДЛАТД! |
Предизвестие за всички.
Наскоро се отир^иа а нов
• Нреитап* извести,-'- - •

Всички яидпве
•рем** не леи1.

легация
■
Бжлгар.т делегаци е

развила

следните

‘ искания, които да се имат пред вид разре
шеиие иа вжпроса:
1. Да сс завжрнат по местата си всич
ки забегмали преди двете чейии бжлгари

..ОВЦА1 .

ле. . - •

Печатница „Светлина" Варна

ПАРИЖ. 27 декември
Конференцията
н Лозана преживяна тежка криза
Ьжлгарск »та дел« гация е била изслушлиа в конференцията по вжпроса тя мал
цинствата е ^тежтетнието ил турската д»

__

от дввте Тракни.
2. Да са приложи кжм бжгаритв в Тра

Когато вестника ни
бе под лечат, нашия
кореспондент от Шу
мен ни («общи, че та
зи сутреи пжтиич. влак
ЛЕ’ 2.8 мднщ от София
за Варна между гара
Асеиово и Стражица
е де еирирал
целия
от релсите.‘Подробно
сти лип ват.

: *

*

„ВАРНЕНСКА ПОЩЯ“

Стр. 2.

-

УПРАВЛЕНИЕТО на Държа
вния Детски Санаториум изве
стява на почитаемите Варнен
ски граждани, че по случаи
праздниците Нова година и Ко
леда в Санаториума се урежда
-Коледно джрво' и лотария,
за да се даде възможност на
бедните леиа да не чувствува*
тъй силно изоставеното семей
но огнище и да се внесе мал
ко разнообразие в монотонния
им живот.
Управлемиетс на Санаториу
ма прави апел кжм Варненцм
да се проявят в случая като
щедри дарители, биласиграч
ки детско четиво, украшения
или други предмети, които би
ха дали вжзм.ожност ма неща
стните деца да се почувствуват
щастливи през традиционните
дни на подаржии и н8 приятни
изненади.
*
Подарените предмети да се
изпращат в аптеката Бсйчет
площат „Мусала* срещу слад
карница .Маринов*.

50РСЯ
София. 28 •Декември 1922 «од.
274С
2745
! 45 50( 145

Швейцария

Ню-Йорк

675

672
Париж
Италия
Цари: рал
Ромжния
Германия
Пра: а
Виена

1050 .1040
I
737
736
• ! 83_ -I
I 7*—1

: : 1432

Буда-Г!еи:а
Холандия .
Югославия.

Белгия

; 90

■

"
155 .! ’54

Сърдечна благодарност.
Вдъхновени от високото Христово учение -да полагане и
обичаме нещастните" ученици
те от френския колеж -СвМи
хзил" и учен цчките от френс
училище .Св. Айдреи" придру
жени от благородния пред* еда
тел г Шинели, по скучай ко
ледните праздници са донесли
в приюта 30 кгр. боб. 20 кгр.
сол. Ю кгр. ориз, 10 кгр. ма
карон и. 5 кгр. захар и |0 кгр.
сап1ун. *
ЮС1ЖИЛЕНИЯ. Неизвесг
ни две : оспожи 250 ле. за по
мен на покойната им май з.
Г-жа, Райна Данчева за лскойси мАж*Цимитр Данчев 150
ле. по случай 4 год. Г м Г. То
нов 100 лв.. Г-жа Савва Кара^гйезов 4 тави милинки. Г-н Сг/
Иванов 4 кгр. свлами. Г-н Бошко Попов 3 кгр. риба Яни и
Спиро Атанасови 3 кгр. риба.
Махмуд и Яков халва, халва.,
жии. Г-ж Янка Тодорова 50 лв.
Димо Николов 5 кгр. мас
Питомниците и настоятел
ството при д-во Милосърдие
изказва своята жрдечна бллI одарност на тия м -еди деца
милесерл- и у. на I
.'«I (- да

Дава се под наем
тамост отелен ег.ж 4
-.и:
ридср. «асио» а кжща, -Троени м. :
с канали ицич'1и едоктриче .: .--.и.
Споразумение

Владимир Христов
;:Ара .‘ц.л.и.а фабрика Лонгоз
ло II иолии. уча 1399-1-3

Диря капиталист
раббтване на три вида па ,ни
зжбе-лекар. - и инструменти ' па
тентовани е мсм - на Ь II. нго
рия на 10 IV и третия на 1б
XI 1922:
( .агента .. за якички
джржави включиг н Бал: ария.
Споразук пие при. «мо-елек.
кабинет кг.' 1,у гра ’С|сия недо
вършен те«др.
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Продава се кжща
две пострщ ки, приспосоаени
за две семейства, находящосе
на жгжла па ул Ботеь и Ли
ния 25 №18
1322-3 3
Споразумение ■ самата каша
Зо1еу.

кия принципа за покровителството на мал
цинствата вжз основа на взаимноста, както
сжщо по отношение на турските малцйнства в Бжлгария.
3. Да се завжрнат забегналите армен
ци намерили свободно прмбежище в Бжл
гария.
Комисията ще пристжпи зероятио кжм
обстоятепстзено разглеждане на вжпроса
след което ще се произнесе.
За тази цел комисията е искала от на
шата делегация статистически данни за бе
жанците а Бжгария.
В изложението си председателя на ко
мисията К Тодоров е изтжкнап, че конвецията ни с Гжрция за размеиа на малцйн
ствата не може да се приложи по отноше
ние на територията & Зап. Тракия, понеже
Гжрция е временна мандатиорка на вели
ките сили там.

Бр- К>6«

Кървавата разпра в Добруджански кварц,:
На 27 й тото взчерта в дебрупжански я кваа?
сгавз едно спречкване между Ил. Атанасов
бружаниите Никола Стефанов, жена му .
Панайого'в.
Разгорещените се сбили, на помощ се при-*#
войниии от жандармерията и ги разт<р^>»
Ранени били леко-Никола Стефанов и нГе
а по тежко Атанас Панайотов. Веднага б.-. .
сени в болницата, къдего им е била палена
аинска помощ. Атаннс Панайотов е оставен на
чение в болницата, а другите пострадал-.; *,>ко ранени, са си отишли в дома.»

| Итолкянсхо и Бжлг. Тжрговска Вещ
п-.оч** л 7-во Напит. 12,000,000 освен резеу -а,
Ц:дтт :; I ИЛ. ул Лзг.2 -

БУКУРЕЩ 28 дек. В-к Индретареа съобшава
че престолонаследника з; едно с всички армейски и
корпусни командири отправил до министерския сжвет протест против намалението на влен. бжджет
РИМ 26 дек От Париж ежобщават, че е преаетояше изпращането на една французка нота в Бер
лин. с която I :е се уведоми германското превителство. че Франция е готова с сжгласието на съюзници
те да разучи едно авторитетно предложение по из
плащането на репарациите
СОФИЯ 28 дек. Днес пр обед Народното Сж
брание има заеедамие. в което след като биде при
ет на\ III четене законопроеста за изменение* закона
за съдене министрите, заседанието на камарата би
де вдигнато до 22 Януарий 2923

.

ЛОЗАНА. 27 лек. Днес конференцията изслуша
българската‘и-арменската делегации п > въпроса за
малцинствата и бежаншче. Бългаоския делегат Пан
чев поиска да се възвл рнаг в Тръкия сто хт:лди
бежанци, които по настояшем е намират в Бъл
гария
ЛОЗАНА. 27 декемв Турската аелег.цйя вржчи на конференцията протест, за сдего била допу
сната България да се изкаже по в* роса за мал
цинствата Протеста не намира де «каква подкрепа,
от която и да е ог страниге. у«т;*гвующи в к--нференпията.
ПАРГ!.'< 27 дек Ромънскмя пре* даг е;, на ^,
занската лелеТаиия Дука е .-.цчвн г « рс^ журнал» у
стиге. че разрешението на в* Ф^са за проливите-за
аояфлява Ром мия И юмагатжшните .Разискван
На ».ОИ-ф.'р. Щ

от

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е I Т А 1.! А П А
Нштал «гм итал 400.000.0002 — Роди* лице ги.
Ценграл ... И Л А Н О
чдонове ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ ЙС§0 клонове в :ринцнла. градове на Италия
Бан^оек уч^вждекня. ос свани оп Взпса СоттпВсгог;?
.
ч Австрия.' Аржентина. Белгия. Бразилия, г
- м«
.!. у ромлнич; кореспотпентя въ всички -*р+:,ч
Извжршва венчки банкови операции

БУКУРЕЩ 28 дек. Сжсбшавгт от Лозана: през
врез време на праздниците продължават частичните
преговори по вжпроса за протоците Турските деле
гати обнародват едно ко^уде-ке, в което протести
рат против обстоятелството, че с-д били изслушани
от конференцията българските и «.рменските деле
гати.
* *
ПАРИЖ, 26 декемв. В-к ,Пти Журнал1
пише: че Поанкаре щедаежобщи тези дни
на Бонар Лоу един свой план за начина
на плащането на германските репарации и
че Франция ще даде на Германия един по
проджлжителен мораториум, ио при усло
вие, да ие се накжрнява целостта на репа
рациите.

ЗА?ул. Цагаг

ОСНОЙЙНЯ

нз износни
1И усп овия. като
Ин«ае;-ра«е * монтиране ,па ол ИНИ
И И други -*? в
И*пл; ,а1-ие н4.и ллван’е на чекове сре -V
- -■ ■ г.■ - и
Кисме*-.«и и г^леграфически прегоаи
Издаване «сре..чтии писна •
‘Вп - ове -о КРЕДИ ЮРНИ СМЕТКИ по
?ра1.ч'еи-р
Влогсве по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с *,<
годи. на
С-еиналма стонове служба док.чен-и • р^аи-в. ги/цч3-!?чи в *ева и чужда валута.

::-9-7

Всички издадени чекове ср-»щу Италия
.Циркуляри“ сж платими б ез преди заесгне

е
Е

№Ш

КйМДНИ
ЗА

стълби. площадки, бордюри^
корнизи, колонни стълбове.
цокли за зидария и пр
ЕдиннСтвени ваз Варненския район по качест* - *•»
твърдост
дялане и ВЕЛИЧИНАКариерата се нахожда а старото селите -Кел* ■кдО>*
д 4й кялометр по Добричското шосе. в яево на.т зе
ленчуковата градина на Куция Юр.Ш"

Условия изажнредно износни.
Справки и адрес
при самата кариера р гтри Дммитр
138.-1 3
Събев, лом у-ч. Добричска № 33-

ПРОДАВА

м

стносгга «Кочмар" от 2 декара и пол
За < пора^умение Димитр Т. Попов.
рибролска* ,\о 116. III участжк.
:ЗЬ;‘

цигли-цигли

Бжрзайге

да

си

набавите

цигли ог

Ст. Миленков. Митев & С-и;
Склад за джрва и камжш.
13
Флотския арсенал

бъда! увенча «И С уСЧсХ.

Благодарение от
ГТЧИЕОСГ
с .двете страни в
юрз
ше е разрешат всички спорни в*: ! между бжлгария и Р мъния
И те рлтараииоинИл ЗЪПрОС :
2 януарч «: ум.чи.чга
акр
а
1«а Франг.я .це бъде разрешен
:ЛОВ
. лно.
ЛОИДОН 27 ::гн Морсднтс бури около А,нг
лродл.тжаваГолеми ледени планини се мгчглидгл.и
ОЛ У М' < М '
« К2Т
!рофн около А
71 ОНД ‘Н. 25 леке в Сведенията от Гжрция с.,
тревожни. сЗГ-нрд,. .се готви контра революция срсшу крал Георги и ;*е лу ренол-оц. -'рлвнтелегв
БЕЛГРАД. 27
през м-ц януари»;
нистри на малкото
мането на I *пиия

лек.

1 .

Сжобщйват юфшиално'!
тук ще сс ежберат оживите м •
сжгла.пение, за иа се решЩлТр и-.;в малкото съглашение

■^ЮЗЛНА. 2»; дек. Българския делегат Станчев
направи изявления иреп журна.-,и\тите. че българ
ската делегация
нудв$ на протеста на Турция,
който впрочем^ безпредметен
БУКУРЕЩ^ 2/ дек Аг гиевройското движение
в Ромжния продължава
Студентите от университета в гр Черновиц
Букушина. обявиха стачка

Ч

Варненски Сждебеи

Пр|Гста^

Обявление № 6780. На . снование из
.*>«<.’ .'
172?б изчал.-г от Варненски окржж. ежд
врип П22
з полза на Франко-Бжлгарската Ба

.'З-ич !-а--> г клг Бкц Л но Т'а'.-отник” гр. Ва;
пи
: Януари 5923 г. к 9 чай а
обявява
о Ь , м»-л
с арм! IV уч у. - Храбжр и Стр
.:.е П'ч
и ге име.. тЛ: на нлаж)«5Кс I Б*
Л-вл • аоогник/.* а именно .
...

*■

2)“ Един м
1) Г_аин метален „гру ^ !5‘00> Ло
г«Р>г приспособен та джрвегю стлагане 8093 лв
_ ,
валсовз м и.-.гина и месингов» конструкции 3000
валсова машмаа но « 3000 лв . 5) Един Шмир;-‘
с един
ЗП00 лв
6) Елин Шмнргелов аг. рут *
вей -тапс-л и 2 ки^а а 4300 1в.. 7) Ег:на преса -р
докла 6000 лв.. 83 Една преса ржчна без цокли 1 вна
,9) Една пре а пробой 3'>3 дв 10» Една преса маеш
о-са
лв.. 1*1) Една преса маркатар 1000 лв.. 12) Една Ч
пирна 1100 лв.. 13; Една мреса ш индел 1600 лв плечт дАрводелски инструменти 800 лв.. 15) 8 кия-Ш
сингел 350 лв.. 16; 3
килог р. ламарина 700 дв • ». • г18) 5С к*'
каси бела тенекия
40 листа -3150 пв..
С
стомана 500 лв. 19) Един павилион метален на Ь
10000 леваи заи
Наддаването ще почне от оценките иа горе
суваиите мог.1Т хмнее явят в гореопределенот а м^
деления ден й час V» а наддават.
. Варна. 16 Декемврий 1922 год
Д -' Р**
II Сад*6**г И,ристав
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СПЕЦИАЛНО ПРОВАДИЙСКО ИЗДАНИЕ.
Год. IV.

Варна, 30 Декември 1Я22 год.

поща
»

Редакция тгрфи № 229

вярненсга

■ВДЕВЕН ИНФО?'-1 ‘.ОКсг

рь<ОМЛМЕНГ за е.
за 6 месена '. Ч)

*'сЕца Ю

ИЗТОЧЕН ВДПРО^.
Отвжрнете за момент пот лед
от скучната и сицагдо пошлост
делничност на еднообразния
живот' Хи*жрлете в.у.рху му ме.
тията на забралата, дайте про
стор на п-тазгнохр и изтерзан
аство
вжзв Лшено ' чоннш
жадно*за истинска ирзй.ча, .
•ов'-и крие та! Разтворен
рите на антич< А
ще останете -. маян.ди! зната панорама 1

те! Грамадни .
вишни ^
оцелели п, ) н
ь-г.нчзвата
летия
картина на нл; ;> гмаТ.т
'вешка ку.иур.Пржши амфитеатра па 'ре
.И овин твгчтр на
ма.п
„Мкрогк па" яжлнука >.е
I лан. . до
от 30.000 чо не и.
ушите досг.пет х.ждцания
иЗТржгнат*- от хивжздишки
ляди мрлн. ст-емящи кг;н
с.чкруии и от
иешаемим Еди
ужасните удари на СЦМШН1Ч|

фатум '

надпи

Римският ..Коли зей"
т'жтен
зтрж! пат 1 ХИЛЯ
ревящи
ДИ г жрла
зрелища
•близо
Или
поха на ремесам.ч
Надникне »н н
1. рани! ние
жалка пародия
кирия
ложнага м
1НИЯ теа'К Стопши
живеят

ниве .а

Лир
вечндм

>■

прояв.

е пас
нел 4 чтг
слепител»1

ж»л твою I
фа^то,
вие
с.г.6у;;.;:а
сили на оби!''
меч >а : умств
като резултат
тел нит» -Тте сухи и к*
обч-. не»
димно поезията
изразно Лкуство
се Заключава и
назна чение на ц.н:
От тук нроизти ...
кото
значе
и по
историята- Ум ственн
ира' стенни. ;•.... . иозми
: I и ти ч; ■
в ? тренп я ма
Дуц.И •' • енс ХИ.ОТ, ; НИ В т! х
лит ер атури.
дават яенз
тинна представи ча живота
по-старите чове;.;обшес гв.:
прелетайляват
I ат живо
творен извор, с г д то
чер*
•)Един

«три а епоха’

37ГО1!
1378-11

алт
таве

В на
в 6 >а

КОЛ/
Зумурун е

ЦЕНА 2 ЛЕВ

Кжм Брой 1055,-*7

3

&

ТГ

Зеиледелска ад. Як. Баш

1
1

г

Бр- !055.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

Хярпицз

Кжм вжзраждвне.

Вл. Ларияов I

Рабс;><кчоски Театг пли
но гласови или болести
ние
ком.н 'ар. иа
ПсавсР.-я
причини отсжтствуваг всички
сезо,*в .рие
ще
ПРОВАДИЯ
Реч
членове на дружеството
, Четем ястори 4"Га Сле * еп,- драмата «Стжрш е.»г* - • ~--г'
&-.« -и; «
та се отлага за по-благоприятни Аига на изроди отс . ЧОВ1 <
-о -ни
чу
•
= срещу пощата.
времена • по щислива зодия то
несгжпма I ли: а а
Две думи за изнасянето ма пи раждането.
I 1рСЬо;. 4-.0есата ' Постановката и изнася
не
Следим живее л -9
'<21
нето на - Л кг. болта нас, \ вота на древните .. ■де. жич - ще и чтави на,юг -Огни
а
!.: С Иво».-мита
ден'2* прали чест из * ‘Р-*“’ * та около м
ме.
. 4 ле.-.ста от
дийската 'фанатична ..р> » <•-. амициятл и з •«.
из:
Личеше, че > част *у «шип —
След епохута ьл в
положили максимум у.илия за яанеТо. наСт з.-ва е \;ме а
3 Че»й и.И1с При
сполучливото изнася, е на тру,.ажяането.
ю смесс-но Реал! у ще и про
доводл^-в К
ната модерна пиеса
елин коре, см .ден
.
: отвя* ппе1,1мьази»таа ус.илемо
ните зрители .за нуже >
ап -Развигор* от ! ловдив. с едг.а ретага
. Леете трблетн «рай*
своя дописка, констатира, че рили .
лодираха.
тел* Ив
С тоя си успех дружоага до Пловдив
в* >аж:-л ’! кла Стефан-ж
V СТЬй
По сгунгй
каза несжмиение. че а с.чс-ааа ката
те ,:естепен
й има надежди;, сили с добри
Блазя им.
цу
Но
30
вечерта
С*с..*а
СуХКНДчзЛСК
жба
заложби, и че с у по* ен труп ‘ но -е приоли.каваг де смия
Провал
твжрдо постонст= . . те ше и вре на на олимпийсе . г и. Комунист. Партия
устройва . итературио Музика:
дада; нещо, повече. Ссм. т . спорта, дисковете.
-■.зогтюдм^а-осилурно *-т’ре
тук з I';- в.дия е ма Вечеринка. Ои.ич- - -од
ализмране" крайната чел
. средата. арен матерна..
вд зрзждаме С' т
ДружсатЬ
създаван- г-е- тен :онм.се и.мис.:и’-! за култура!
драматичен театробнлвде^ие.
Провал Орчамизаип* на
*е»=с
Ст до тук казанот -и и за
знаем.
Що е театр
арКопедин ЕЛХИ'
«Ир 7
чевидно. че пре-вадийскоте те.. рзно бчше 11 оз-соя ДЖ»‘. МК ' ° роботн солиал де.м
ЗДЯ*
д
трално дружество а сегашния .5- е ■ рада. н_
- Тч се дава? ТИУ ше даде традиционната си
гературмл Му зикална Ье ;е
си ежетав е нес :особио
I два »-лм тр 1 ;•> - н с: ;-.мииата ;ь>
СТГ.
- у. .
-с<т%
зло
рннкз на 3. декември
никаква полежите м-ат ■ Рч С:-а »2нцувалии вечерни .»
Сз«о в кччжармтип па ТОШО.
дейност То е изпс.а
И 1п «• театрално др. - I на *Тв у,Гч Ов «ароя. ; • 'ТЛИ-НЮ
дбдаис програмаолагоприя1 ,.ип мемен- за по* СТвО
е
:а . знаем I Ражда
а ч I
Вхсд т5 Л л
стройката на г^атр>2ЛНИЯ СОДОН през 1890 • гаинс.: крои и ланб
тембола. Гдавми
•
1903 гол. с4г ели 43
в- чстроява олеми смлени. се те!.
м плат за мжжки о 1
да •ТИТУЛИ! 41». трз ч-зарин. мг , , а чалоп .
ди лева мо>-енн’
уг-Лто
лед
чтю«.
една
палма.
■
••
се издигне т-::тр.
мис пари и с и Сжбужда
I г-р
Народния театр щеше да е
юнаш* Кит. торба 6 >,аш * И
дава пари пс в лнх-ва
ничкня гакжн к цяла Бжлга; и »
вжзраж- на стойност зЬ X); ле
алони, зер .;ии
■Да се мисли в насгслшия мо ламе между другото н с>т мра билет 5 лев С ел. I.1 г чор'а ‘ -труг ■ ле«?р.-:.щс. ^
?РУ
мент за гк-добен таетрален а ката, очмва и ;:ааз своя 32 г - | тат>ци. Свири
пра, :и н а з е членен
те^:-т
за дишан .дейностеи“ юбилс ► ней оркестр
лой е повече 01 наивно
постройката му ше бм. аГ не •предшествуван с прочуе 'в
ПОМ.Г1
и
обходими най-малко З.ООСпХЮ речи. з.;- жршенп бу р* и а 'яо ’• Зает бмник на вр. ,Вар
Оглива
лева! днчменти и пак заспива
ьадия
ненска * 1с 1-ЦЙ^ за 1
Надяваме се. че ми.алите и
булетч
Впрочем, и
и окс !иитл*е Никола V 1>зсу:
телегентни .и..и н града те
о сп(^- зов. ; !риема за п
А ний, а сега .••■е
схванат важността на третира КОЙ1-.И. Благ одарим Б -, ч&
шия; реклами, об- л-.пбания вжпрос и ше з.,ста ат ка сме сму ща вай и от разни тру- панси и ар
то (чтинскн к>,.туртрегери, на пи на г. 103-0-.: я:
своя пост. записвайки се мисо тихо и мирно а старото * а ,ва
На 10 т. ’4. а т у 31 и нс
во членове на провалш с ото ние на г * >ада Прбвадич
ПроИзработва всем тоя
с --.есено реално у-ше
театрално дружество и по тоя •ватес ил и Овче полеИ.
родителско учите;: ка среща, ?*> ЧИ сЧсдемия н г.р , 4
начин рл^ят животворна струя
посталения за сж: .;ите* Ржковзя
свичлна пс и ншиативата иа у
в осяния органозжм
чи,елскик I
вяйки на прмв план пжрвата
х -.растер. Извжршза всеяс
теля Петр Т1 >
тема :
задача — построяваме поне па
и ежетаач нужлиит
•'«Младежта, семейството и
янтев театрален салон, от а
Извжзшаа есе
Го • направи ту
У 41 •пешето
кжвто крада има голяма нужда
бава. естрадм !ргктери.ти- всекскаи и:учйанЛ:
За да не се оправдаят думи
«ка
и.:
ю
ошескй•,
«мзраст.
Из.Имало
не
те на един писач
Дава сжз:
а
Финансов и т е с I у >к и: ели тмкна соииалннт.- причини за
кога на джиото на едно мо*
п Провадия уре - дат Литерат пскварам у *тд.-*пежта и »»ужРаб®Та ТчрЗедин СТЖКЛЕК СА. ОН
редадеь
Танц,
вечер
в^^л^
Овчаров
на
..ага о! «армонично действие
тоя салон бил на Про в а дий
> силене - се о- трапа на обществото, се18 Януари 923 г.
сното театрално дружествоготви -Св.адбата .о Кре пн -н“ м:.‘йств»--!о и учйлнщето *та пох
Яючифер.
I омелия от А. Сухоно Кобип.им. вата г«а стреме.
ЧШ^ЗЙ-ЧТ? Г95Т?у*Т»*
-м-м !руд.
поля гл култура, междунаропС'сСТЗВгъ ЗКТЛИИТ. Д-*
пидариост и социална
н
Сжюзли н. бймковш- правда по отношение на вмз
у
А
чнмовииии
уреждат
»*а
20
Я
ч»*- на.
питаийето и образр^аннито
Приема и нзлжлнава все
Ли»ератур е по-Таи- юношите. Образува се комисия
ну^ри т.
"Фея
какви печатарски работи цукална вечер с дотари Пой
з.-. изработваме йфрки « култур
Банкови и гжрговски
:стовлява»се -Кра, мжтния
на смичмл за извмнучнлнш-н
Страиджоа
Петро*.
книжа..тефтери и пр.
то»-", драма н 3 ;:-:йст><п от П. контрол иа учениците.
392
Цени умерени
1 т94 1 ■ I Кемемндчйеа
11оздравмиаме учитг^'. Т:М-:0 . ;
*]
I ш* му . ниииагика
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ще се аенчеят ма 31 того 3-
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ч. ся. обед ежч •.‘аь

немската Израилска Симаю|в
Поздравленията ще се приемат
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Настоящето заменяна отдел . »е :•
Варна
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м
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(«общения).
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а ) чмв
*Я мв
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■ш К. Ксж

БЖЛГ
МЛЯ

пристигна в*в Варненското пристане
Цариград и ше замине

о

>:

Понеделник 1-й Януари 192 )г.

и

.

неправо

!<>•' ше замести
п а .Борис*.

СЕВАСТОПОЛ

аП

фер. Дтанасияди & С-ие
ги тровип

улица „Разградска“ N5 5 <:о
1370 -I 3

1

ПРОДАВАТ СЕ:
е ИМНЬ!
[1о случай изселване ог г;м.м
[1) Епна нова двуетажна масив» кжща с^:н р
1 но мгего 470 кв м. < ахо.^ча <•
.Пирогска“.
4
!) Едно двегодишно амери» анекс лозе
аекара. находяше се в м»*стност.! .Теие:о“
I) Мобили за сана спалня и елин са
мряморен омивалник с огледало
ТОН*
> Около 4000 линейни-метр. джеки
•д» за черен под.
I | Справка
йени и условия 'ри Христи
1358
й Чимширов. у." Янтим I К. 3

I

'При магазин
Р

олян да И еРйчкй

♦
4

384

♦

♦
♦

♦

^ особенно мъжките ШАПКИ. {

11

ГШТ0.Г№Т0)№ Гй6.й!|

Тия дни Пиворгрнета фасрч* ТАПАТА
пуша новото си произволст
■ до натурално ЧЕРНО П^тВО
тип. което по вкус и пивкост
и ^зй-префинения консоматор н--; г-'|* п
-■

□

а
а
2<

у Опитайте ЧЕРНОТО ПИВО ГАЛ АТА! |

од наем се дава

100 <
лее», разпределени "•
10000 билети
01НОСНО град-«иа театяр
яя -рос.а за чисто доилра-

ав»м* яа

СВИЛЕНГРАД, 29 декем. От 2 дни се чу
ва артелериска канонада. Вжзстаииически! те тракйски чети от Дедеагач и Гюмюрджиил се ежединчли.
Гржцките гарнизони се пржеичлм. Пленеин са много гжрци.

МАЛКА ПЕЧАЛБА ♦

продава с много на
--------------------------- кризата

•'‘НЗРЕШР.НА е лотарията ма
Ви>1исп ттрговсмо училище ■
моято ще _е тегли през
Ма.*.
П< лепната ялулим н»

Цер'ма.

СОФИЯ. 29 декември. Землед. ларлам. дене ?ричаеи*«ата иоимсиа я
група е изработила проект за Народен сжд. еди от * поите мевдвми» се е
Според него в ежда ще влизат 3 и ороини занимала, е азета резолюция да
до»жрш*»мето иу
еждии. от които едииия ще бжде гфедсе- се
дател. Народните еждим ще бждат 30, от
' (ролетта 3»т/в» избран
митет.
I иемТрВАСн
които 26 действителни и б резервни. На
ур^и 11И>
а»»;>иа
родните еждии ще се изберат от оиржж
;>е превя.- (сиите ,чк* че ща
о « нит- лиия
иите сжвсти, след като се конструират след \
ч- рл«Т
1Ж т м^ сВмата община, от
изборите иа 14 януари т г
|щи от предоталжр«
Проектжт предвижда щото произнася
•• з.тджл • ааа
нето иа ежда и прочитане м.з приеждата да
к«'в
сети
апатична. опе|г
ме проджлжи по-вече от месец.
II», ^Тн»
ч а. • п
Този пооеит, който е изработен вече
'Жриткам*’ тедтра. от
в окончателна форма, ще бжде всесеи в ,п •»
и (>зн,;ае. мт помер*
народ, ежорание ■едм.ТГа след преуст иа
а фо
засед. на камарата на 22 януари
и лр

|като приема стоки и пЖажер-1 III та »
параходи па мгетчшя
За сведения отнесете се

т|

потжналиа

ЕРИ
лрвт ЧЛ,С
иалде
.Борба* я град» ни се годно
а
;>*■ «снетия преди две
.Нероден Университет*
»ли()»ни с» та л■изври »и
дни лица

СОФИЯ, 30 декември. С окржжиото до
всички джржавии учреждения св ежобщляа. че от 1 яиулрий влиза в сила броенето
иа часовете до 24.

за

‘ЛРАХО^ИО Д-ав е
гШ^ИИС
.»нг линСим

море*- 4 м ,.*п»м.*м I» мчуг.ум
па-' лжеро тоаарем пара
то-ом». 2
'X) тон»

Агиос Ди/лит(?иос ;

■
С01

■*д

К»м*т се всичи«
н»
(«И

:

Парахода

РОДИНА

*
ьжлггркзтв в миналото н сега

'2е)

Герой Лджубел

»Н V .

А

(Телефонни и телеграфни

V

А

СОФИЯ, 30 декември. Правителството
е наредило да се тури запор вжрху внесе
ните иа името иа Петряев 11 мигиоиа ле*
яа за нуждите иа руските бежанци. Тези
пари били яифссми от бизшия ру ни посла
ник Бахметеь от сумите, които временното
руско прлиите ство бе му отпуснало.
Всичките руски складове иа дрехи и
други вещи иа тжи нареченото митендаиство иа руската армия, както и иа стария
руски червеи иржет са запечатани от ад
власти.
5 министративни
Тази постжпка иа правителството е наI [ правена, щото тези пари гряба да се раздадат ма руските бежанци. Сжщо и да се
спре разпродаването и изнасянето иа во
енни вещи от хората на Затряен.
,
Петряев и целата руска дипломатинес! иа мисия ще напуснат Бжлгария иа в януа
ри 1923 г

сЪарта сЛрон <7срсн

IV*

ПОЛЗШИЕТО

в центжра на
во :.ю
гра*.1 КОИТО
^ени

457 3 3
1ДКНИЯ /жгжлен в ново строено здание
I Споразумение сжшото здание П. Мишаков,
им
шелиага
В- ..Драгоман“ N2 25 Ангажиранието

уаеи

приетото пят
» е-

я •
’.’.«янв «ляуал
и и париенчим гр» и..-

УБИЙСТВОТО
11» 24 т, и

Як.

;

|

г ревио. т
Кл»»к де
*; ,а*м

Убит е
ЬРПГРАД. 2С декември. Според сведе
н 1б,« *
и
X
10
ния от Атина, югослав. представител в Ати
:а<2иа е :опралм,_/.-.
на Балугч».ч коиферирлл с Конфичос отно- •е д.-{ *'
тпжрае имтерт •.»» ден
свободчата
ержбека
зо[
и.
<
сно раширеиие ма
.1
»т» причина тп уби.
иа в Солун.
Югославянското правит ще иска тази :
ч .ту <а
е- т
зона да бжд под югосл. управление и спе■;>а з а в ред
и *«гнците
щ»и :а
циални облаги по линията Солун Гевгели.
а V. •»
ЦАРИГРАД, 29 декем. Сжобщ. от Тра- |
кин: гржцките войски в »лп. Тракия :е разбунтували. Во,.-иците и,били офицерите си, .
Положение иа грлецк. лрмия там е плачевно.
ПАРИЖ, 28 денем. Сжобщ. от Бомбай:
Туй се откри индйския иациоиапви коигре.
БЕЛГРАД. 29 декем. Б-к Време от 26
тото сжобщ.. че репар. комисия в Париж
задочна сериозно да се занимава с вжпробмлгарските репарации. В София праса с
вителттвните кржгове не зиаят иищо за това

чтьш-

1 ....

!>
н* 1.,е ииа
-(•а'» на елек
гта ач-рлия и| .• йчмите
| л^г трай* и не били I■ вржтка
топ»

оч • ч се к т«Кп.а,р«
.
. , м,. ,
в .. .... , .ощат, ла лолучи
р
'Ф* ’
прел-« от
унизерситег.
ПОМИ. I лни '» с умз «0
I души затворници

БЕЛГРАД,29 декем. В-к Трибуна ежобТрудно пжтуяаие.
щавз, че пРе* последните днн са се дви
жили гржцки войски пре» Дойран зв Демир
Вчера ежобшихие. че яла»
дето ставала коиценрация на воеи- , ,‘й » ш» от Сефй, м Варна
е дерейлзфал при гара Асеьоим части.
во ^ -ос:1едствие узнахме от
ЛОЗАНА. 28 дяком. В засядаммято иа | мач гара Шумен. че асички

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“
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Р
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слухове за жертви контузени
и пр са празна измислица иа
хора без работа.
Черайлирзнето на влака е
станало вследствие разширение
на релсите. Машината е де\>‘
лирала-.само с едната си ос. а
пжтииШкиТе каруци са »;ераилирали напллно.
Веднага «а м»..т ото >.а шле
изпратени рУотг.и :у. които усилеио работят за поправяне
иа пжтя Пжтницит. са се прехвжрлнли в ругия влак и са
проджлжили пжтя си за Вгрна
Пжтниците за София ше пж
туват чрез транебордиране ос
вей при гара Асеново. но и
при гарите Червен Ьряг и Кар*
луково. Значи пжтуването поне за се» а е Лоста трудно.
Боян Сми
УГРЕ. Неделя,
и политическа реч
лов ше дж
анков“ в вржзка с
в театжр
предстоящите избори на тема:
.вжтрешното положение на
часа
страната- Начало 10'
сутринта.

5а

ИЗБЕГНАТА КАТАСТРОФА
Онази нош по бсрушенската
линия е паднал голям пласт
земя. ойто затрупал линията
на десетки метро- Благодаре
ние. че това е станало малко
след като пжтническия влак е
минал през това място, не са
дадени никакви жертви. Прело
за става чрез транзбордиране.

Г
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1

л

Рз.
т»
V

X
д

к

I

540
400
360

ПАРИЖ 28 пек. Съобщават от Брюксел: всред
тукашните компетентни кръгове се твърди че бел
гийското правигелегв те приеме меморандума на
Мусолини, относно разрешението на репараииокия
вжпрос.

83 50 8360
97|
195
- 467-

.

465

6 20

лева
.

100 кгр.
.

390
365
630
730

Дава св под наем

ФУРНА с инвентар в маха
лата „Малка *Кокарджаа.
при износни условия."
Споразумение при сжщага
фурна. Коста Калчев. 1373-2-3

Реджк СЛУЧАИ.
По случай изселел:
пр©
дават ДВЕ К/7.ЩП в дамннова
та махала IV уч елловтажни.
масиви* на лююизноош цени
удобни У 4 фамилии с обшс,
дворно м -.то 612 м 1244 10 20
Продават се и по отделно
Споразумение бакали. Стою
Георгиев сжития квартал.

Дава се под наем

стамостоятепен етаж 4 стаи.
кухня и коридор, масивна кж
ша. строена м. г .. с канализация©и елоктричество.
Споразумение

Владимир Христов
лжрводелска фабрика Лонгоз
1399 2-3
до II полиц. участ.

Диря капиталист из;
работване иа три вида важни
зжболекарски инструменти (па
тентовани единия на 6 11. втория на 10 IV и третия на 16
XI 1922 г. I Патента е за «иИ 1КИ
джржави включит. и Бжлгария.
Споразумение при змболек.
кабинет срещу градския недо
1387 2 5
вжршен театр.

ЦАРИГРАД. 29 лек: Ангорското п ~
Цариград
две ноти до сж - ич • .
нота се иск./ уреждане яъпроса зл
военните пфг*хо;.и в" с чирпанско г.
прешаване /■
рвансто па войск>* п*
С другата о'3 се иска сжюзниш ш
стяват прф.верите/;но кемалиегките ил
щението иа техните при ДНИЩа ОТ САни параходи.
ПАРИЖ, 28 дек. Ь-к „Пти* Журнд.
че фраЧн правителство ще отправи ач '
нота по ртхв*рлянето от Райха проток-: •
вора з? предаване на азот.
ПЕЧЕЛИВШИ

НОМЕРА

при

Лотарията за посг пЬйка храм „Св. Ц
квартала „Сес-Севмес
гр. Варна, махла ОЬс-Сеомес, 24 Декем
7698 -12500лв. 1992 5250лв.
5371 -1250 лв 6943 1253 ля.
2112 ' 250 дв. 3944 - 250 ;»«.
6460
250 лв. 7244 - 250 лв.
13213 250 те. 14095 250 ле.
16607 130 лв 181% 250 лв.
19989 250 лв 23420 250 лв.

13344- -2500л*. 147
14161 1250 *
5074
250 ле. 5 А.
7713
250 лв. 9853
14762 250 лв 15245
18332 -250 ле.
247СЗ—€50 лв
-

Печеливши номера по 125 лева
438 1106 1282 1539 3222 3248 3418 3515 353? <
•5054 5608 6696 6934 7600 7686 10433 10502 '
11745 1 2208 12515 12596 1265! 12694 12812 «4>14 №2 14189 14779 15961 16110 16272 16618 16ч“'
1987} 19914 20185 20757 21381 23053 23823
Печеливши номера по 25 лева

ПАРИЖ 28 дек. Франц, печат критукува остро
папската енциклика, с която се вжзстава против
версайлския договор

Варна, 29 Декемврий 1922 г_
Зимница
Ржж
. Овес
Ечмик
Кукуруз
Боб
Леша

БУКУРЕЩ 28 декем. Румжнския представител
вжзнайерява да поиска на 2 януари а Париж уве
личение ги ромжнските реларли. вземания о- Гер
мания.

675
681
1060740
739
82 70, 83 40

ЦЕНИТЕ на ХРАНИТЕ

(

РИМ, 29 декем. Мусолини заяви, че Италия ще се представлява на парижката
конференция, която се свиква на 2 януа
ри, от Маркиз ДелаТорета, барон Авезана
и двамата итал. делегати при репар комисия.

2751
(2770146 25' 146 50

София, 29 Декември 1922 год
Швейцария
Ню Йорк
Лондон
Париж
Италия
I цари. рад
/ Ромжиия
Г ерЖаниПра. а
Виена
Ьуда Пеша
Холандия •
Юг ославия.
Белгия

РИМ, 28 делем Сжобщ. от Лозана: ту
рската делегация заяви, че отказва да при
емиконтролата на гаранциите за закрила
иа малцинствата.

АТКНА 28 дек По въпроса за премахването на
патриарха от Цариград, тук компетентните кръгове
заявяват на всеуслишане. че никое гръцко прави
телство не би могло да се сжгласи на това пред
ложение. от която страна и па изхожда то

5орей

е

подкомисията за размена иа населенията
стана разискване по вжпроса за отстраие
ние на всепеисния патриярх от Цариград.
Турската делегация настои за отеранеиието. Гржиката делегация заяаи, че ннчоягр.*'
цка делегация не би могла да подпише до
говор е чойто 5н се сжздало подобна кла
уза, която накжриява интересите на цялото православие.
француския делегат се заст/кпи за Гжрците, Патриарха да запази само религиоз
на функции.

Бр.

БУДА ПЕЩА 28 дек. В парламента станаха го
леми инциденти вследствие обвинението на социа
листите, че правиге .ствого убило* 10 хип. работници.
, ЦАРИ! РАД. 26 декем Сжоощаваг от Солун, че
[ жрция е кониентрилала голями войскови части в
Трекия Преди некол»<о дни биле превозени н >ви
такива за Тракия. Преди 3 дни са пристигнали в
Солун нови хиляди оръдия множеоао монииий.
аероплани и др. които са биле пор».чини о
Г ърЦия още чрез време на Анааолскаш в тила
Всички тези оръдия., муниии и пр са пристигнели
нДправо от английските фабрики Те са биле пниети «1 Солун от новия гржики губернатор на Тракия
коиго запоаедал : всички тия материали да бъдат
вейна.а превозени към р Марица
В Атина се състоял важен ■тинисгерски съвег.
в присътсвието на англ адмирал Смид
ЛОЗАНА, 28 дек. Конференцията поднови за
сеаднията си при много разгорещена атмосфер,., з.л
ШоГо турската делегация, съгласно с мовиге лнструнни и станала кр-зйно неосг» пчнва.
Венизелс »с Тамвил, че Гжрция нем-а да Подмище мирът, ако б» де^гонен 01 Цариград
ръцкия
Патриарх
. |Р-З. .НА 28 дек П щкомисияГи за малиинегвдта констатира, че въпросите, които остават висящи
1) ос ооождавапе от военната служба христ ПЯ
НИ I е.
2) въпроса за ,.о :гр •ла упражняван
ВЪО
хоання.комисар на обшестого на паролите. 3) вз ■имниге мерки за закрил; на мззцн -егв.на и 4) щ,проса за амнистията лзвлагннг
; фр «н
.плетат.

-:.

ПАРИЖ. ?.й лек
-»ооцавзг от Лондон: Стан.:.:И озлцуин. МР м фиин-аате ,амнна за СЧ,
«лените Ща;и. Той -ляви. че неговата мисия
има за
цел ла застави американско и
*рав мслство да сс
съгласи по уреждане на въпроса
зн английските
дългове спрямо Аче >ика, КОИГГ
възлизат на 865
милиона лири етер Йимт.щ Т зи заячи» че <;е надява
да консолднра тозшдълг. да облекчи
товара на лихвите и прноааи. чеамтта кзкво. ако
се подтикне
едно уреждане на тези в*прос. това ше бжае едно
добро начало за разрешение
международните финайсови Ьлпроси
В заключение Г Балпуин заяви те ако
неговата мисия успее, той вярва, че Америка
ше се покаже олагосклонна спрящо друга по-важна
мисия,
с която Ьднар Лоу започна;;
да се на; ..ров,|,относ.
но репарациите.
■
.
ПЯРИЖ’ 28 Декем Според ажяийски
източник
оелия дом съобщил официално,
че Съелинсиите Щати ще започнат да изнасят злато
за Европа.

24 44 109 306 350 379 432 973 1061 1063 12, ;
1173 1136 1199 1262 14.4 1530 1542 1551 155
' Ч
1637 1660 16831706 17071725 1760 1395 1928.1
.
2111 2117 2119 2ЛГ9 2360 2439 24852594
! -3
3023 3042 30913095 3096 3115 Ж/ 3404 ;4 ;0 Ш
3708 3850 38633830 3916 4163 424
,-44
5060 5083 60375089 5120 5135 5 №8 5251
544 5 5471 551-5 5532 5597 5628 6644 5661 5712 ч.
5827 5839 5573 5919 605б(бб5Гб068 60706001 609,*
6331 6352 6376 6394 6537 6686 6771 6791 6617 65 5
6936 6968 7011 7059 7083 710С 7103 7107 713? 7!8с *’5
7272 7315 7362 7379 7380 738 / 7424
/435 7435 :*
7489 7511 7529 /667 7577 7612 7613
/647 /666 Ъ
769! 7703 7712 7747 7762 7766 7760
7792 7826 7»
7971 7974 8045 8070 8121 8134 6146
$!53 8337 5:
7793
9084 9136 9343 9377 9500 9546 9546 95
9843 98-8 9886 10157 10177 10271 10281 10297 ШЗГ
10354 10424 10471 10572 13628 10647 10676 10724 ТСГ.
11221 10744 10837 10877 1-892 10984 10995 11086
:.
11744 11289 И 329 11360 41389 11427 11451 11455 11*
12423 11762 11765 11867 11909 11941 11987 12016 1>13207 12553 12575 12624 12631 12650 12661 12916 '! >
13630 13236 1327 > 13365 13399 13439 13464 13-Г^^
14042 13693 13855 13663 13909 13912 13915 14009 1Ц*
14115 14047 14Г50 14053 14064 14077 14080 14 "’ Н 14157 14120 14122 14127 14130 14134 14135 14144 4 '14206 14166 14177 14178 14179.14180 14138 54!
1497/Г 147Т4.14220 14221 14232 14245 1453-* М'>-* -:л‘:
15732 14973
15206 15311 15353 15353 5452 \я*
15979 15740
15^60 1577015809 15827 15838 158*
16253 16003
16016 1604416064 16*076 16К 1 16122
16807 16307
16403 1640816625 16683 16695 16 ' 3 1с
18125 1635,
16888 1750417538 17626 17739 1 768*
19171 13148
18188 18291 18432 18724 18792 1891- •
20246 13565
19573 196351%96 19785 19879 19935 ^
21184 20//. 5050*0 21029 21248 21287 21359 2154Ц.-Д
^4 36 22516 22685 22807 23122 23159 23163 232
24364 23520 23579 23590 23615 23632 23653 29,4- 24»"
а *
Изплащането иа печалнешите билети ше
тала .СеС Севмсз* Варна, при касиера на ко>’
‘•ииоь грей. у -пр* .-^тавен б.л т. подписан от'
г'
билета.
■

Варненско Окръжно Трудово

Обявление № 9017*
р- Варна. 26 Декемврий

192..

Обчнява с ма и .гересующите г* к
*У';д:
арий 1923 гои. в 9 часа пре/ш* плат.
’
/«зла на В:.*рненскл з Окожжмо финан.
ние щ*. Се аадс па доста 1чнк !го ообр ^
сие лос 1 авката , а 20000 кгр брашно
н.-. трудоваците
Доставката ще стане франко вагон га,
Срока на доставката е на една пар*
__
дни сл~' получаване съобщението за утн^к1'—
то на търга.
ет0 е
, Залог за правоучастие в слазар*ва,а
вжрху оферираната стсйнрсг
.
и п\г'
Всички разноски за гербови51 с0°Р.аВЧ1 -1*
иия на настоящето са зайгметка на псс.
1374—1 ,1
^
от Домакинство!'

Фнятр-преса

Т^рси се
купуване’

Писменнни оферти до репвкнйята.

буква Т

Год. IV.

*аРнл

31 Денемврк

*922 год

поща
вармбнсга

ндмм чим к 129
I

ЙИФ0ВМ; чвНЕй РгГ'*л*'

,

.*60Н*.Ч€НТ

ЦЕНД 1 пея

крои ЮЬ6.

т

?ПРОДАВДСР ЛОЗЕ Фьлтр-пресо ОЛОВГч
5
*

П;:дива сг

Дава се пол ноен

;
Владимир Христов

■> -«С1 е м '. ЬО -е

ПОШЕПНЕМ

сТ-иа (Зее а СтгНа
сТ-н <Ланайет %срсс

аРОИНКД

{Телефонни и телеграфни (жобщгиич)
СОфИЯ.30 Д1н М-р Стамболийски , иоито пребивана н Прлгл.
<5.иД приет

IИ ИЛ

ВСИЧКИ

че ти

свои ЧМ-

.'Цтщи иоялтл 1923 г.
ОТ пРеАгс>- »тглч ил Чехос-т. репубНихл-мг
клтр им п-,желан.’ 1X4л
Млг рин.
М-р СтЛмбОЛИИС«И е И«ЛП <ЗеЩ.»
сгие и илпреджк.
и . г. Бсисш

ЛГ Л - 1<

!Ьг

Ргдлицмям ни

:;к I ■>

V

*А-сТр

ИЛ

ИЖИШИИТС

ш.

рлб

ЧсХОСЛЛНИМ.

ОБЯВЛЕНЙЕ V 1287.
I ржлкпто Крл.". .к>
^ -ва всичьите т; ите*
’рину.:и’ег
■винките о г :>жикн*е

;

се яв<- в с.> к
*го за ла
ч.

•

\
иовлтл 1923 г.

..и »-

4

и р

време с
399 — 1

М

цГОЛОТО, ГОЛОТО И пак Г0Л0Т2!-

?

Ти» .. •• г...

ГАГАТА

^

' пу*ла моч.мо
лп на »г

ти-.

-

ЧЕРНО

№

ПИВО

Щ

оетс -а кк\

Опитайте ЧЕРНОТО ПИВО ГШТЛ!_|

*

1?

Парахода

Агиос Димитриос

9

Ваг

щ.

(■

онезелник' 1-й Януари 192

г

СЕВАСТОПОЛ
з.

«

• *н

1
I

Фер. Дтангсияьн 6 Ь-ис
V

га*

ткх-

н М. й(еш

1имо Йовков
Н*е~
••сте -

>г -?)
►

► п

МАЛКА*

ГОЛйп пЗБОР и. Рй4Кг
кризата

-------------

I Особенно м ъжките Шп К
и

Лечагиица .евет^ина' Зар

■Сино-Прошек очаквайте праздничен сюрприз
-

ЛОНД^Ж 29 денем Бритлнскотото прани
телето е изработило зл предстоящата ср«*
щл ил 2 януари м Париж едно експозе »л
гледището си по разни, г яжпроси.

I

I ..’
29 д.'н. Илпр
'«а е една лнглилЦлрмгртд в свржзил < разска еск. дра
бигнл . Лозана. до.т з турцнс
кин.пи »т*

ьАРНЕН.ии: ,

о*

СОФИЯ. 30 дги«-м
Рлтпитжт ил лресг,6 1нитр бивши м-би от иабиие ите Мали
нов Гешни идел да |«* итчжрши е София Ил
дпежиото писмо е било вече предадено до
ежотнетмото учреждение за да се рлзреши пренасянето им н Софии.

А ♦
9
♦

'V ♦

те проджпжл »ат -още дл улорсН«>нлт по
ажпрлса за
'осул. който англичаните илст инат ласо преде да к»\м М*н п ~т умия
3.’ сег^ т,р1 ин- , п> рст«у: «» по у с т л
о нл един ..режим ‘по напитудл•
повял

’•(

Ции Гс1.
Утр- по в
проса щ«* даде отго.збр И»мет Паша. от и7и • »''а^е з <ииси
лпи ионфе*
од^лжИч
конте зтеедлоия
ренцилт.а щ»г
Ч
или не
и трлиия пред Ц т|/иде».
Акг/1. м. .»рг*«
цел д . зае т о. 1 Т урщзя
-1 а д у ад > О и , е з
нзмейи с което г. ведение на т-прммиримост.
успеха ил един траен мир
речи л
кое
>

■

?Гл

♦'4РИМ, 29 дек Сж.оби льл с<- официлзно
♦ _Уце Мусолини и генеп
Дилц са се епчрлзу^ мели що то ;0 е ината служб» дл т(>ае Ш м-ц т
ПАР^-Ж. 29 ден В-м
: см обща на за едй.г трета

Л* *
л-.--

'Р
*■

Журнал дс двба
балнлнект вонил

!ШгДН^:•
■- ■ : 4 N.

:

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
' Повреда иа линията
София
Варна.
При дерайлираме о при гора
Лсеи^яо с* е катурнел иелия
композиран плач № 26, П.»гу
ми* за Варна
Па местото е прис-тигмела ед
на желез. 6ри^аг-о кочто у илеио роботи за иъзгтаоочямн*
даижеиаето. 'Зя сега и ш« прсджлми окол" 20 дни пжтувамето за Софи» да стега «рез
трамсбордиране на пътници от
•ЛИНИЯ «лек в друг ИВ

Също положение е почти и
мри гара Червеи-Бре1. дего по
вредите са потопени от тези
при Асемояс
ДНЕС за последен пжт в
Кино-Прошни к.е играе .Селяи
Длейкум"
разкошен ориен
талиги филм с интересно сж
джржание н мшшебиа обста
новка

Борец
София. 30 Декември 1 92.-: ги..
Швейцария
Ню Йорк
Лондон
Париж
Италия
Цариг рая
Ромжния
Г ермаиия
Прага
Виена
Будв Г!еи.а
Холандия .
Югославия.

Бел. ия

2780
2800
147 90

. 97ь

;^аь

Диря капиталист
работваме на три вид.» в.гжни
зжболеклрсьи инструменти (па
тентовани елини* на б II. вто
рия на 10 IV и третия на 16
XI 1922 г Патента е за всички
жави мключит. и Блдгария
поразумкние при зжболек
кабинет срешу градския недо
•жршен театр
1387 2 5

"7:

Дава се под наем

ФУРНА с инвентар в маха
лата .Малка Коклрджл“.
при мъмосни условия.
Споразумение при сжщага
фурна. Коста Калчев. 1373 3 3

Реджк случай.
По случа:- . з.елввне се про
дават ДНЕ КЖЩИ в дцмяиовв
та мазала IV уч елмсетс жнн.
иасивн«> на много илиосни цени
удобни за Т ф • • «и с общо
дворио место 61 и 1244 11 20
Продават се и по отделно.
Споразумение оакадн- Стою
Георгиев съши* мвартая

Внимание! ПР0ДАВЙ

е една
плетачна машина. \мар.<-»
..Дублет.. № 7.
Справка ул. ,С«. //Стамас“
1347 3Мара Иглен з

I 2 2 -> % 2

И|||*

1001 иош). Са-о . н.-вио 4

ЛОНДОН. 29 декември. Оптимизма, който
лееше в Лондон до преди една седмииа 0ГСЧ-,
месго но страха, че турската обструмгнва
може аа направи конференцията безуспешна
Упорството, което турците проявяват с«
•
с*мнение е довело конференцията до кр.-,
„
положение и ако това турско настроение -р-. *
жи, обикновенмиге взаимни отстжпки при ;
ниге аи тломагически дискусии ше станат -«*»
можи.
Шефовете на саюзните мисии наверно ше •
даз в състояние след няколко дни да предстнг
на турците своите заключения и последните м
бадат изправен важния вапрве да приемат се I
чателно. или категорично да отхвърлят тези
кяюченич
АТИНА. 29 декември. Войската е аъзсганове-1
в значителната си част и се вжоръжааа бжрз- .
да се приготви за зашита на Зап Тракия
СОФИЯ. 30 декември. В една своя гаги* в а
.Победа" председателя на камарата
И. Атанасо!
пише. .през 1923 год народите о( света -уе;
иге пълномощници ще лицемерят в приятелства ■
Ш' правят в тайни стаи срамни за разума па тфо
лвач с националностите все около груб*-те ин:-у*
си Хуманност, человеколюбие и правда ле иа
жат за карнавала маска, как го до сега При
сполука в надхитряваиего железния юорук ше а
посочи и ше заповеда
Накрай той казва от прага иа граждожжач
война ие сме далече, ако си послужат накой «. ’
бйства на водачи

ЛОЗАНА. 29 декем. Конференцията вле
зе в най критическа фааа. Предполага се,
че утре ще се мелрати иа Турция едмм ул
тиматум.
ЛОЗАНА 29 декем. Ангорското прави
телство е яаповедало иа турската делега
ция да ие подписва мира
ЛОЗАНА, 29 декем. Вчера заседанието
иа конференцията беше много бурно. Из
казаха се ло вжпроса за
капитулациите
всички делегати . както и японския и аме
риканския. В края иа заседанието, турците
беха лрииудеии да поискат срок за да об
мислят предложението иа сжглашеиито.

Италиянска и Вжлт. Тжр/ша банка
Н-.оним. к-ао Капит 12,000,000 - освен резер капитан

”еа:р С21-2Я ул 1»г»2 - :Чло« ВАРНА.
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Агенц. я Лдйтер се учи ог
Млкс Кормик заяви, че е
важни ежби тия прели из
съюзниците не разрешат

П- ру. /И|'чж"ия; ч.треотонделти въ всички 1*р«**'
Извмршва всички байкови операции
на износни условия.
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2 Янглийската делегация требва да побие уве
рение. не залозите които ще се искат от Германия
през време на мораториума, ще бжпат продължени
в икономическа смисъл. Но от аругасграна не тре
бва па се иска от ермаиия никакви гаранции, ко
тето биха били несъгласни с целта, която се гони
с дадения мораториум
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Д°НХКЧ,1» 28 Л«?к
ише. че по |
мредсю«;*;и|е преюа ри о рспараи1- 1 «иия в - ги>г»с.
на 2 Ннуирий 192^ г * 1МГЛИ
пе пържи следното |
поведение.
1. А»
: ое Ф,
пг,
X пр.' -лави Франс.1Я
задоволи ВомарЛоу.
лийскага делегация ще можс п? се ирис*ели и к>м едно предупреждение, с
коего ще йжае каза ю е Берлин, че ако Германия
откаже па приеме лоброволно срока, който ше й
ржве паоен. рурския каменовкглен басейн щебкае
окупиран от войските на съглашението.

като

и гжр •
Нниясмряме и .иионтиряне на г.олмии и
ългари* м
И«млв шни* и и «ляяаме ия чвмов* сре^иу
Пмсивини и телеграфи «сени грегоаи
Т »
Иигаяа>«е яря-.мтми пмсил
Вчогоя* о КРЕДИТПРНИ СМЕ IКИ по <.^ря»ум«ние
В юг яе по СПЕС ! ОВИИ КНИЖКИ е 6о о годишна
"*
'•циалма с-окгя* сужбл документи иреяитн, яар*
Заеми н леяа и чулия аялуга
Всич-и и!далени чеьове срещу Итали-

ЛС*ЗАНА 29 *1ек Дне.цною заендание чн кон
фдоенцияьз биде почвс!с-но ма гвъпроса
_
за капиIулациите С»а*шхА оживени снопове, Обшо. е влеча
тление г*
«е гурциге 1е отстж
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Основана от
ВДГ1СА СОММЕКС1А1.Е 1ТАИАПА
Ки«т«» ми ли.400 000.6800
Гищн нр ««.ЧИНИЯ 1
Централ МИЛАНО.
слонове: ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ ИОР »
80 клонове в принцип^. 1 радове на Ита-тач
мй^ои пдеадвш. всивща отъ Вдвса СасяегсиК
)
и Лчсгрия. Аржентина. Белгия. Бразилия. К’.ту‘!

СОФИЯ 30 ден. Турците са повдигнали
вжлроса да се вжрие задигнатия от армен
ските бежанци дт Тракия вобитжк. Назна
чена е комисия да проучи вжпроса.

ЦАР; .Г РАД 30 пе . Гр?пквг прмия е прегрупана в западна Тракия. ,а члсти:е и >с е засилваг
постепенно. Днес се ежоб пдча. че прфл вид решечията на гоьференипя..
олковник Пла ирас. ортг..
седагел на революп кемптет. щел
т«»нине зи
фронта- иа Марица.
цел аа нре
•
^3.1

13»-

СОФИЯ, 30 декември С постановление от ».
ггист. съвет военното положение в Радомир*..
Дупнишка онолии се вдига

БУКУРЕЩ, 30 докем Кралското семей
ство е силно обеспокоеио от ежбитията я
Атина. Говори се, че кралицата ще замине
за Белград, от дето ще бжде пратен спе
циален влак да я вземе.

ЛОНДОН 28 цеке-.
(Зашпнтон. че сенатора I
възможно ал се развия!
тичането на зимата. ак<*
репаранионния въпрос

6/меа

ЛОНДОН, 29 декември. Агенииа Райтер сдщ-ра. чг ам. л оедиавиио морска флота е а ,
кила заповед да отпътува за Цариград.

СОфИЯ, 30 декеи. Днес ел. обед иа ул.
Мария Луиза едни войник на име Тоичев,
който си заминавал за Ст.-Загора в отпуси
срещнал някой си фег.тфебел, комуто не
отдал чест, Фелтфебалжт го запитал защо
не отдава чест и войника ие можал бжрзо
да му отговори и му се иавиии.
Фелтфсбела без да дочака отговора на
аойиииа, изважда револвера си и гржмяа
в гжрдчте иа аойиииа. Куршума се подлжзиал през ребрата и изкочил от леаото
рамо. Ранения е отнесен на лечение.

АНГОРСКОТО национ. ежбраиие се изиаза против стоенето иа турската делега
ция в Лозана. Вероятно тя ще бжде отзована.

6 10,

й ; ткоше т ори и галски г>---'ичеУ ф глч . п каа:

ЛОЗАНА, 29 сек Всред сжгллш. мржгове е поставен ажлроса да ?е изправи, или
не едни ултиматум иа турците вследствие
спжиките, иоито те права г протмя успеха
иа кофереицията.

85 ! 8550
1 97( г 03

Художествен Театр СЛЛОН „ПРСЧ. ^
Днес Неделя за последен пжт

„Свлям Алейкум“

БЕЛГРАД, 28 ден. Според получен* три
сяедяния, очаква ся нталндцекия мрнаяввт
пр«» ягората половина на ж-ц яиуарай да
ратифицира рапалсиия договор

ЛОНДОН, 29 декем. На аигдйсиата сре
диземноморска флита е дадена заповед ве
днага да замине за Босфора.
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КИНО

■ която ще ушстя^мт Югославия, Рожжг
иия. Гжрамя даже н Бжлгария, конто щели
да се сжюаят против Турция.

678 1 687
1068 - ‘1079
/44
/93
84 90 35 30
470

Бр- »6«

Бжра^йге

да

си

набааите

циг'"*

Ст. Миленков. Митев & '-'ие
Склад аа д«рва и кам/кш
13(4
флотския арсенал

ПРОДАВАТ СЕ:

ин"'
с -е- ■
1) Една нова двуетажна масивна ИА1Ма
но месго 470 кв м.. находяша се иа
I- У**-1
„Пиротска“.
2) Едно двегодишно американско поза Г.Т
I
декара, находяше се в местноста .Тек'т0
сагг!*1
3) Мобили за една спалня и един
мряморен омивалник с огледало.
ОГ
4) Около 4000 линейни метра ДАв,,и
за черен под*'
Справката йени и условия при
По случай изселване о.т града следните

