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ЦИМЕНТЪ -V*
Пристигна 1-во качество

РУСКИ ГШ1ЕИДЖКШКИ ЦИМЕНТЪ
въ ограничено количество.
Побързайте да капарирате потребното Ви
количество при фирмите:
С. М. Китронополу или
Хииовъ, Доичевъ, Симеонов»
711—3—3
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Пъшкащото Параходство оа Руската Реоублкна а0

3 имЪстява. че >ь банско бждаще ще открие пара ходим съ® общения между Варна, Бургасъ и русмтЬ пристанища на
Черно я Азовсио морета. Тръгването на пьреия параходъ
огь Одеса се очаква въ кай скоро врЪае.
Отъ Управлението на Параходството,
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I ВЪ МАГАЗИНА ПАЗАРЪ ПАРУШЪ |
Пваотмгиака сяКвиате иоаи стами • покривни
бЪли за маси на мвтъръ. БЪлм пмнвта. Сиви и сини вллкв- |
ни английски платове специално за важни костюми. Сииъ ■
шевнотъ за учвничвени рокли. Различии рипсове за мобили ■
и пердета. Кремовъ платъ специално за стопове. Различни ■
цвЪтове сатени и сержове за подплата. Подържа се вече ■
постонненъ складъ отъ г.бровскитЪ трикотажи въ наи-бо- ■
.___ гатъ иаборъ отъ най-посяЪднитЪ европейски модели,
ШШЖ коит^ по всичко конкуриратъ всичми други подобни в..
■ артикули.
^ ^
635-6-15
I
Ц%ии ИЗИ9СМИ ■ впрЪдКивии.
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ТЪРСИ СЕ помшцни.ъ мълничаръ
ра близо до Варна. Справка редакцията или
ул. . Драгоманъ- 17.
735-2 5

вчг ПЖТЗЙКЪ

познаващъ манифактура и прЪждарство
служащи за ехеппдмиия и амбалажъ търси Акц.
Д-во за Мехдунар. Търг. я Индустрия. Варна.
711-3-3
Постъпване веднага.
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СОФИЯ, 31 августъ. Министръ председателя
г-нъ Ал. Стамболийски прие въ министерството на
външнигЪ рг >оти. чуждигЬ дипломати начело съ
дуасна на ди чломатического гЬло, испанския пъл
номощен м-р » Ромеро Дусметъ. комуто вржчи от
ветната нота по поводъ протеста поради отежетвието на министрите от Ссфия Въ нотата правител
ството се извинява, чо членовете на кабинета сж
отсъствували поради необходимостьта отъ кратка
почивка

ще се гЬячея-т, на 3 Септемврий т гоя.
Поздравленията се прие мат ъ въ домъгь ва младоженците.
Настоящето длм+.ня стдДлнитЬ покани
За телеграми ОоМтлпп —КапеШ. Сг1а1г.

к

■ СЕ ПРОДАВА. При черквата .са. Петка-- |
■
Справка редакцията
605—2—5 И
МЙР

КОНЦЕРТА
и Е41К1М Гкп)1.

(Телефони и телеграфни сжобщения).

Поля Б. Гопдманъ

пристигна
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ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-нъ И. Шоевъ
ше сс вЬн чеятъ на 3 Осптсмпри т. гоа. вт. Еврейската Сина гога иъ София 11о<дравяеиията въ
Синагогата. Н астоящето заменя отдКлпя покани
За телег. 1>ергеръ Шоевъ ул Ьотевъ 22 - София.
Парна
734—3—3
София
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СОФИЯ, 31 Августъ. М ръ председателя
г-нъ Ал. Стамболийски е иалравилъ следни
те исявлеиия пред редактора иа а-иъ .По
беда' върху излаза иа Бе по море: Деиътъ
иде. Отъ средата на септември той захваща
сериозно да се приближава. Съ зло или съ
добро, съ миръ или съ буря, той иде. Тоаа
го казахъ още преди три години, иогато
подписвах договора за миръ. Не претендирамъ да съмъ политически пророкъ, ио разчитамъ иа политичесиия си жестъ, иойто
още не ми е изневерилъ до сега. Върху за
седанието на Обществото иа народите министра продължилъ: Заседанията иа меж
дународния лариамеитъ се отириаатъ иа 4
септември. Другите делегати заминаха, но
азъ понеже знамъ, че сериозните работи
ще започнатъ по-кжено, искамъ да излолзвамъ времето си въ вжтрешното ии упра
вление. ечаквамъ сжщо и връщането и до
ил-да иа м-рь Р. Даскаловъ.
Върху кабинетната криза м-ра закеилъ:
Абсолютно никакви тжркания и недоразу
мения ие сжщестсуватъ. Въ министерския
съветъ царува пълно единодушие и взаи
мно доверие. Ако това не беше тъй, азъ
щехъ да помоля постоянното приежтетвие
на зем. съюзъ да свика улраянтелиик и аърховенъ съвети иа съюза и по силата на
пълномощието, което велииии иародеиъ зе
меделски конгресъ м > даде, щехъ да из
върша нуждната ампутация или реконструк
ция на кабинета.
За блока м-ръ Стамболийски продъл
жилъ: колко би билъ щастливъ земл. съюзъ
и народовластническия режимъ въ Бълга
рия, ако черния блокъ предприеме едииъ
отчаянъ политически двубой иввънъ избор
ните борби. Азъ ие само подозирамъ, но
виждамъ какъ бесните за отчаяно котерийио управление партии подкукуросаатъ раз
ните чииовнически и свободни професии
къмъ вироглавство и партизанствуваие, тоВ > обаче не ше имъ помогне, то само ще
даде поводъ да се прочметм нашето чиновничество отъ партизанския плевел. Виждамъ още, че партиите гаснатъ, разпагатъ
се и умиратъ. Би требвало да иапрашятъ
още единъ посп^денъ и отчаяиъ нйпжнъ,
за да ядатъ своя иародеиъ пердахъ, че да
иастжпи онова спокойствие въ столицата,
което е една жизнена иеобходимость за
България.
На въпроса аа оставката на м-ръ Обовъ
Стамболийски заявил»: ВЪрно е, че не са
мо Обовъ, а к други м-ри сж д-поакрали
оставкитЪ си, ио вКрио е, че нито »диа отъ
тЬхъ нкма да бжде ваемеиа подъ внимание.
А камарата ще бжде пм раатурена?
Да ще бжде разтурена на 28 мартъ
1924 година иогато й изтича мандата.
Ще бжде ли свикана на извънредна се
сия? Не. Министерския съвКтъ не се е ванималъ съ този въпросъ.

На 27 августъ по покана на
офицерското д-ао .Инвалмдъ*
бе даден-ь кояпертъ огь изл
етната сгЬаице г-ца Ефр. Гре
вове, коя гралгъ Свършила гь
Мюнкенъкоисерватормя.
Огъ първия зо посл-кциия
Лн ухото бЬ галено огь чисто
точно
изпълнение, Нейния
звучен и сочепъ конграалгьни
прикова въ продължение на
два часа. като ни даваше все
по-хубави моменти на наслада
Са го тю Ьеп — С дюгсюШ.
дЪго с вещина и р-Ьдко изпъл
нение ни поднесе едно прони
кване въ душата на млздежъ.
що въ тихия нощенъ сдрачъ
търси своята мила.
ОиеИа Нагла — К МагсеНо
6Ъ изпЪто съ уагкяие.
0. МаМег — въ своитй петь
моменти ни даде п-Ъскитй на
плтующия. ТЪ ставаха близка
нанъ Низкитй тонове на г-ца
Грежова и се отдаватъ най
много. В тЪхъ тя 6Ъ незаменима
Чакахме съ тре тетъ да чуемъ
МеуегЬег — 1.е рго*Не» — а*
рия То 6-Ъ изпълнено отлично.
Тукъ г ца Грежова достойно
сжперничи на Ана Тодорова
Въ Зашрзоп е» РаШе (ария)
— 5а1пТ $авпз тя като челв си
играеше съ мжчяигй прЬходн
от горното х! до долното.
Тя вложи душата си въ тази
•мм
В българскнтФ пЪснм г-ца
Грежова бЬ великолепна Въ
гЪхъ тя разкри душата иа бъдгаряяа съ мгогагЬ радости я
скърби
Присжствуваха яв концерта
Т. В. Княгинята. ТЪ я поканихв въ своята дожа и като че
ли станаха изразители иа же
ланието на публиката г-ца
Грежова да даде още едииъ
концертъ.

ТЪРСИ РАБОТНИЦИ
дърводЪлснхт* фабрика
„Понгозъ“
>Р« да*а* иадиоца. 744-1-3

[цшшшнн р1шкъ

огъ о рокхаучъ 85 голЪми тома. елеГ1НТНП1 полв-цчянв се продам. СяоразумЬние
ремкши . Нлрнемсжа
Поии* за А. В, Варна 528—3—3

ТЪРСЯ СТАЯ
тиха, чиста, хигиенична,
добрЬ мобилирана
Споразумение: Р. А Барухъ, Царибродска 48.

Чуждестранно семейство

тжреи добра готвачка съ добра
заплата, да се пристави при
г. Мисонъ директоръ захврнаната фабрика, вила Григоръ
ПЪйчевъ Евксино градско шосе
657-5—10
— Варна.
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СОФИЯ, 31 авг. Министръ председателя АлСтамболийски вчера прие въ министерския сжв-Ътъ
акииониия комитетъ по подобрение материалното
положение на държавните чиновници. Г-нъ Мини
стре е казалъ на комисията: „Зная вашите нужди
това съмъ го звявилъ и въ камарата, исканията Ви
ше бждатъ уважени. Споразумейте се съ министра
на финансийте. да се на мерятъ приходи съ които
да се посрещне разхода.”
Комисията доволна отъ отговора на м-ръ Ста
мболийски, веднага се събра на съвещание и ре
ши да натовари г-нъ Кирилъ Христовъ, директора
на статистиката, да преговаря съ м-ръ Турлаковъ
върху источнииите за даване едно кратна помошь
на държавните чиновници, въ размеръ на двуме
сечната заплата, заедно съ добавачното и увеличе
ние на процентите до 70°/«. Ако Сравнимъ това увеличение съ процентното добавачно възнагражде
ние презъ изтеклата финансова година, увеличе
нието ше се равнява 100 на 100
ЛОНДОНЪ 30 авг. 700 ирландски възст минци затворени въ затвора Мери Бругъ
и: зриха презъ иощьта завивките си. По
жара бързо сбхваиа затвора. Пазачите съ
големи усилия са успели да погасятъ по
жара и да задържа тъ затворниците.
АТИНА. 30 августъ. Споредъ едно официално
комюнике на 25 августъ гръцките войски отбягна
ли турците атики насочени срещу Деркени Тукъ
турцитЬ се опитали по неколко пжти да атакуватъ
съ повече отъ 10 дивизии. Афионъ Кара Хисаръ е
евакуиранъ отъ турците оше въ неделя.
БЕЛГРАДЪ 30 авг. Б-къ Политика съоб
щава, че по молбата на българското прааителство. Лигата иа народите ще постави
иа диеаеиъ редъ въпроса за българските
малцинства въ Тракия.
ВИЕНА. 30 авг. Въ завчерашното заседание на
междупарламентарната
конференция, българския
делегатъ Молловъ направи следнята декларация
относно Вашингтонската конференция и обезорж
жавенето: бжлгария е разоржжена. По силата на
договора за миръ. които подииса. Наложи й се до
броволната военна система и тя остана безъ заши
та. Е^ъдгарския народъ е демократиченъ природно,
се отдаде на миренъ трудъ. Есенната служба е за
менена съ задължителна трудова повиность Бъл
гария искрено желае па сътрудничи за една нова
Ера.
ЛОНДОНЪ 30 авг. Разглеждането на
българските репарации отъ страна на гнев
ната репар комисия аъ Парижъ ще стане
прбвъ месецъ Октомврнй.

уви*стьо <а г
■ Лоямга.
са
■ са»
прху фмкмрм са с**
»- те са а
и м «а и <>**,
т
и
да
__ да
Торо
собсл ям тая спал. По**,
»л ушемпо ракояолс*
■в г-яъ
е

за
въ града мм което
стяга с***&..
нравствено^)
вдигаме иа чдевокгЬ см. мяу
чаамие* се. це Iка 3 мдняя п
сецъ втивр
събрание въ обшяяехяа
.Съединение* въ 9 часа ар!»
пладне, за а а потърси подобречленовете ся. която
вать въ тия
живота. Ск лотнета и* 1
засяга тяя с «ф».
отечеството 'яли хора, а
язхвърж
вЪщь отъ з .ржамата
Па

Отяосяо съсгомияето п
ре заяяя ия се. че яиаота »
е гъяъ отъ нс*« овасмос? *

ига
филии. ^леигагевСгигго ме е

га и

ЦИТЪ ОТЪ О РА.ЖНОТО и

сово управл
всички чмво
ч. в. въ зал
обсъждане
алното имъ

ни*
се тв се
ни 11* въ сж&ота € ХГчт;- <

За

яа яаабегаааията «
>ге са. яу _
«ма улоялегтреа- м иа 104 сеатеяаря и г.г>
■аабегва»
*е»
обшюажа ма Бъагария. Ц.
в
съ

ъпроса за мгтеря
*ОЛ01

Мз4Ьгааат,
ря та иа ми Тонера Б Калчееъ
въ иедЪая . хЪдъ обЪхъ съ и
валермА
Никоаомъ в се е
(V
Харманли. Това е стаяаао мъ
преки
т% в. Младите съ фаДгтсшъ са
нзбегаля до гара ГЦджмим
отъ гдето са
Тора е вторъ подобемъ смуча!
презъ иастомшив меоеа Въ

г пшпидшишиш ши
На

1ш ит. ^ („.ме в
• ЯИСА СОММЕЯС1А1.Е

1ТА1.1АЛА

ги ЯЯЯ

вдивска г иа отъ

1Я

>•

ше издаде д-вмто ма
ственъ въ Бъдгарм

■■■ ■ яруп тлуп
«км» Гшящт а

а

даяке ше бхде мас.т
бежъ ■ веча-анъ •
10.000

птхргягъ

•Ж

Т
-

I

ямредяяв да исвобавдлаи- тсъ
се ол.

* Ц6*

т^линитс
аеба прЪаъ я.

мг оу

ДРУЖЕСТВО „ГРОЗД
■лом а града Варна.

г. г
см:-е» тч4~

екчж, т миткам ши • шж саагтна мтфпм им и Д «тм

Млм СБУДА ПЕЩА, 30 августъ Недялко Атанасовъ
председателя на бжлгар. нар. събрание е заявилъ
прЪдъ кореспондентите, ежобшението относно вли
зането на България въ малкото Съглашение е пре
ждевременно- България желае да подържа добри
отношения съ Ромжния и Сърбия за да се избег
нат смутовете на балканиге
„
ЦАРИГРАДЪ 30 авг Кемалиститк напа
днаха Рум-кьой въ сектора иа Коджа Или.
Предните поаиции са превзети. Про
е остааилъ много убити войници и офицери.
ПАРИЖ. 30 августъ. Града е налжлно спокоенъ
Стачката засегна едно много ограничено число ре
ботници. Обидата стачка засегна повече Рубе и др
некои градове Въ Руан и Версаилъ станаха некой
малки безредици.
ЦАРИГРАДЪ 30 авг. Споредъ амго^саи
сведения, въ село Никодимм гръцките час
ти се отеглили претърпявайки тежки вагу
би. Ако това иастжплеине къмъ Бруса про
дължи, гръцките войски рискуватъ да бж
датъ отрезаии и бждатъ бити отъ '
ЦАРИГРАДЪ, 30 августъ. Комюнике иа ат
ге* ер. щабъ Гръцките атаки сж отблъсната
вс 'чки линии. Напр-Ьдването на турскмгЪ
П( аължава Въ сектора Мекдере жел^зопж
мостъ между На зали и Султанъ Хисаръ е разрушенъ отъ л^тящигЬ турски отряди. Въ турсет ржц% паднаха маса пленници и голяма
ЦАРИГРАДЪ 29 авг. Армията
Фа Камал Паша отъ известно
вяаа голкмо оживление. Тукамищтк меро
давни кржгове верватъ,
Ннмамаа е започнала.

Тж ся цмдамвт м КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
в теркагЛ та
Опитайте и ще са убадитм.
«11-3—1

БОРСА

II в

Сждебеиъ Пристава

ОБЯВЛЕНИЕ Л 3606. Вь допълнени* м общ»
чисти ш .4 2346 отъ 17 пммЯ т. г., публи*.умио *ъ .^Държави*
ВЪпжжъ- бром 110 отк 17. \ТИ- т. г . обмивжгъ, чс продажба*
ла Едно ярмино *Ъ<го. нахомшс се въ гр. Вария, V уч, дя«и
| **а-1
я
Бъпшнсха отъ 6-Ю ьж. метра, при съсАди: Кръст» Трошявъ. П«
гърь Пъриномц .Чаръо Ддмднов ь, Виктория Лаибояа, НмквМ К°оадиииак - Я"Н е почната нл 18 аягусгъ т. г. и ше пра*****
и || й СмтжарЖ 1922 г. 5 часа сгкхъ о61дь, съ пребомааз*|1
-----------въ 24 часа 3**. Горния иногъ е собстаеиостъ иа Люба Абааа-4 иил *" Маршбпда
и Н. Л Драгулевъ отъ Варна, продава се по
594- Яб—
гоноаии оар4лЪкмие отъ 12- VI- 1922 г. иа II Вяриескм Чире**
Сиди». тър^ндчвлма цЪна 2000 »
ЖсдаоципЪ да купятъ имота, иогагъ да се нватъ всКм «Р**(1йвМШН

Ладхо* ъ
Па;«аъ
Йпа«
Цскрмз
Г«
Пргтд
Вмгга
Б.-ТУяз
X
К>-з

ч
Ьж?*

:

В
Таро.
Закара гн.

кь лик С ч>«всхтаха са
маса е
иънев: хучги
П; *_и»г
«огато ф».
«Ф* с
за см щда а тая
латазсг» шиузмг ,-»пуз
*кг~1 да >
Таи
Ьм. е
♦ииежмме
« за ти.
Ткшт :«пе яркпгзъгъ жь
сгъййге .

се ш,
гъ го за
лршеа * тяшо г»

СЛГСТЯС1Г-. инъ в ЧЛСЪ *ъ каниедармвта ни, да пр1гаеж^втъ,
«ат* !о тродажбата в да идддаватъ.
устъ 1922 год
Г. ацж*. 21
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II Сддебею. Приставе

У«

Д. X.

Настоя

ОБЯВЛЕНИЕ № 47
с. Козлуджа. 29-й августъ 1922 година.
Понеже обявения търгъ за 28-й августъ, мЛгсе
състоя, то 10 дни слЪдъ публикуване и*С1ЩУ**тв
въ в-къ .Варненска Поща* въ 10 часа пр- о&Р
зъ канцеларията на общината. |||е се пцвММ^с
търгъ съ явно наддаване за втори оддв —аосмах»
та на 60 тона ожбови дърва за горене
Доставката на дървата франко гара Новгр***^
Закона за обществените прЪдприятиящ# *
жължителенъ.
Залогъ за правоучастие въ търга ДО0/* отъ
воначалната оценка
Приблизителната стойности на предприятие11
е около 30.000 лева.
Разнежите на търга см за снети
Отъ Наетовталство’*
742-1-1

,

ттт-я

щI**"-

Варна, 2 Септември 1*22 год.

варненска

п©ща

Вини мвш Ь Ш ЕЕШ1Е1Ш ШОРМШШП) БЗСТНЯХЪ Тишл тивт Ь 23.
ГОЛИ»» 140 лттз
чМя а «*| леа»

1М1 п

^

!

• ■.ХЗ.мТГ*I. сл

ЦЬНД 1 ЛЕВЪ

оть 1 ар 26 Септември ше отсътства ой» греда.

... /

741 — 3— Л

ОБЯВЛЕНИЕ № ПМ
На 4 4 септември от Ю-П ч. пр пл а тжртната зала ма Шуменското Окржжно Финансово Уп
равление те се произведе тжрс с тайна конкурси
иил за доставката на е «емик 6Ш>Х< кгр сено 50000
и р. слама или плеаа иОООО кгр Доставката ще ое
изажрши сж гласно таблицата иди посините усло
вия. Залог 0“
Доставката е лелина Конкуренти
се допускат и по отделно за всеки ,§ид
(Държ В к Ьрои Ю8 от 15 август)
749-М

ПОЛОЖЕНИЕТО

О елефоннм и телеграфни с/к общения).

I

СОФИЯ, 1 септември. въ вчерашното
заседание иа министерския сжаЪтъ прием
тствуваха всички министри Рамккаиъ беше а проса за протеста на диллоаватичоското тЪпо поради отежтетвмето иа м-ра иа
вьншнитЪ работи отъ София и се взе ре
шение за въ бждаще да се подържа пос
тоянен коитактъ мЪжду дипломатическото
тЪло и м-ра иа външните работи.

ПАНАХИДА
УтрЪ, 3 гого — неделя, по случай четирнлесет*(40) дни отъ смъртьта на незабравимия ни
ошгь, баща. братъ и дядо

СОФИЯ. 1 селт. ВсрЪдъ вмшит% прави
телствени среди съ настойчивостъ се заговори за нуждата отъ въвеждане на цензу
рата върху печата и се очаква на ск р© да
бждй въведена такава, понеже и минист
ри тЪ споделятъ това мнение.

,Е^з>

ХзбЬстие

±=^'1

чз ВСИЧМИ роднини прчятели ч
Смобщл
полка
ги, че г-ца ЦаЬтаннз С гоилеша огь гр 8а >
по
яка ти,
иа и г-нь Пе
Петно Иа Вамри ловя оть гр. П/нщаивь
ще
се
айпиеягь
иа 3 сегтеиарий аь църмво'/
ще се
Са. Петна
Варна. Настоящето служи та помлян
Са.
Пе
Поздравленията ще се приенатъ аь цяр***’*

738-

Варна. 3. IX. 1922 т

. -2

ИВА нъ стояновъ

СОФИЯ, 1 септ. Гочори се настойчиво,
въг-дърквата .Света Петка*, слЬдь божествена ли- че между министрите е настжпкло едно уТ^гия, ще се отслужи паиахида за успокоение ! спокоеиие. Отъ известно време взаимните
ата му.
нападки между членовете ив кабинета сж
Поканватъ .се роднини, приятели и познати да преставали
ржтетвуватъ
Я|
Вари, 2 Септемврмй 1922 г.
СОФИЯ, 1 Септември. Въ вчерашния ми
нистерски съветъ е билъ сложенъ ва раз-1
глеждаие репарацмонния вьпросъ. По тови
важенъ вг пр съ правителството не е взело
никакво решение, защото то още не е по
лучило отговсръ на направеното на време
то контра предложение Правителството ре
ши да чака заар ещането на киязъ Боргезе
ристигна 1-во
и неговия отговсръ на последното прави
телствено предложение за да определи
св' ето становище и вземе решение по въ
проса.
въ ограничено количество.

Сп ОкчкмтЪ СиПИстк.

[р- ЦИМЕНТЪ М
качество I

РУСКИ ГЕЛЕНДЖНШКИ ЦИМЕЙТЪ I

Побързайте аа капарирлте потребното Ви ■
количество при фирмигЬ:
С. М. Китронополу или
Хиковъ,
Донмевъ, Снмеоиовъ. Ш
Г31—4—5
Гарнмзоно Офицерско Сжбрание

ОБЯВЛЕНИЕ
Р Варненското Гарнизонно Офицерско Сжбрание
бявява на интересуюшите се. че дава под наем
кин от дюкяните си на ул. .Владислав“.
| Желаюшите да го наемат да се явят на 5^то
I в 10 часа преди пладне з канцеларията на
кбранието

Ь-М

«Ю* М4.

- I Кбс

Шуменско Ояржжио Трудоое Второ

От Ломзкяигпютп.

^ преспяо» но 1 лг»ъ ■« дума

^Д=р% До ШиШКОВТк

III
I
Щ
I
№

?

вт «пршинето иа Сжбрамието

Модерна хигиенична ша ».гтажнз,_

СОФИЯ 1 септ. Спорйдъ една телегр
миниегра иа народната просвета г-иъ Ст.
Омарчезски пристигналъ въ Аржантииа.
СОФИЯ, 1 августъ. Въ
Р
иа войната и вмтрешиите работи сж полу
чени т _ леграфмчески сведения, че гръцкм
и сръбски чети сж се опитали да прйвмнатъ границата им, вследствие ма което се
е завързалъ формеиъ бой между четите и
пограничните им части. Четите са се отте
глили, следъ кат1> на нашите войници до
шла помощь
Има доста ранени войници.
СОФИЯ 1 септ. СлКдт. срКшата иа м-ра
на финаиситЬ 1-нъ Турлаиовъ съ акционния
комитетъ ПО подобрение чииоанишкитЬ »аплати, въ която срЪща комитета е иаложипъ обстойно въпроса за чиновническите
заплати, г мъ Турпаковъ е натоварилъ гпввиия си секретаръ да свика нова комисия
учреждения,
ш
отъ пред
КОЯТО да проучи въпроса на ново и представи писмеиио изложение за чмновничес-

отъ по 3 стаи съ кухня, баня и изба. снабдена
сь ехеитричесиа. водна я ианатязац нисталация
СЕ ПРОДАВА. При черквата „св. Петка".
605 -3-5
Справка редакцията.

ВЪ МАГАЗИНА ПАЗАРЪ ПАР№ |
Яряетягнан ояйдвят* ми отвш■ I
поноивми
бЪди ва маси ив ивтъръ. БЪли пикета. Си ви и сини вжлие
ии английски платове специално за мжжки костюми. Синъ
шевиота ва[ ученически рокли. Различни рипсове за •мобили
ц пердета. Креиовъ плата специално за столове. Различии
ивътоаа сатани и сержове за под плата. Подържа се вече
постоянаиъ енладъ отъ
тъ ггабровскитЪ три .40 т ажи въ н
най-богатъ иабо ръ отъ най- поел Ъдии тЪ евр<опвйски модели,
които по Iвсичко коннуриратъ
>атъ всички други подобни
ни
артикули.
635-7 ■ ■ опр-Ъд-Ъяеии.

СОФИЯ 1 сеп Въ заседаиапата иа обще
ството иа народи*е, споредъ лос едните
правителствен л сведения, щелъ да бжде
разгл дачъ повдигнатия отъ иасъ аъ росъ
за малцинства та, само по отношение иа
българските малцинства въ Тракия.

■
■
I
■
I
I
А

-I

Избранъ е ноаъ акционенъ комитетъ,
който щз. продължи работата по чмиоанмшкия въпросъ.
СОФИЯ, I септ. Адмииистративчмт* вла
сти молятъ намесата на вътрешното мини
стерство, да бжде въведена организацията
на народната милкция за преследване иа

•1-р» Г.»

и»с,лмла\

Кцояйтл (доила
Варна е мо^скма ку^фтргъ
грп който ст кае*
•-Ъ>»ч
»сич«и краища
ма
Ь ми арка
1ашо:природата гу е дарила
с много ъл митически цймвос
'н; обаче парнели*,
манто
■
лктии:К м> исетители не ум
ята ад млкмиумт рици
пу;и>рт<1ит1 богатства «а
ги
хубавъ ижгъ
* >саЬиъ мирели гк бави
ду
баката морска градина а рдз
К‘ шита околмосгъ ма града,
таутиа цвамт *РУТ»
гама *3и<>стъ ма и ти четните
псиаиЪстм

(иа г Д

Чорски Д1гсии (.аиаториумь
решим шь иа 11 ад- сЗаср
но отъ града близо ю иокас
тиря Ся коистамтамъ
П' коВиата 1|аряш> Раноиора
* имала шас г
ига ля
турит аь изоъдииие игли
иа българелият лЬадръ в аада
осдщестаи иегоаагЗ бдеаоее,
е работила неуморно за ежадаяанегп м едимегяеякятъ яъ
Царсгкото Морски ДНтсмв Си
магармумь. който отговоря
и медицинска гд маука.
За голЗмо съжалени*
ката ежлба. и
арХ/иаммжяи «и

ма

иго-

тема

чебио закКдениг. какям 6<1лкм
тамъ се /клуклгь и и«ъ сг
арегъам кь него Том теллк
с ка се обменям сако съ том
че бъ.тг»рскот*> общество и се
иятергсу -а
отъ
санитарното
(ш цусгроАстко на сграяята
Тунъ ще си п-.>моан да «мо
ли «а кратко ьдмкн боанм^се
/Коукагъ и накъ стам тЪаио
го п
В
атириуи4 сг ариекагъ
Д%Ц4 птъ делта
полд.
б< .тнн
отъ рахнтмяъиъ. лмчфотязъяъ
(ая«ини). скрсфубом (жямнк
цк). туберкудол* на кцставтя
система. сгаяигЪ ...од кожната
тжкаиъ ликфаги*кчкитк римм
на порягопиум» иъ хроничес
ка форнл
Д1ца
боаии отъ
беюдроГ» и охтика, епилепсия
дЪгска оарализа. кахексия.
в
разни зара ми болести и се
приематъ. Пределната визркегъ
аа приемане.о вмъ е отъ три
до ! '• годкии нааършеии
Де
цата >емога:ъ да бждвтъ прилгуясавми въ саиггоряуя» отъ
родитеаитЪ си иаи труги ами

въ
За иостъими и м
санаториума се п дава ааямение придружено с медмцмпсно
свидетеаство съ ючио
замие на възра^тьта естеството
на бодестъга и че аеДствитедно детето има пужяш отъ ле
чение въ гаидториумв. икто и
чет ме страда огг
«араама билесгь
Присмамего става оо реда и
записвавето въ
упрявленвето
иа санаториум
саЪдъ
което
се известява иа родителите на
болното дете. че то е
прието
или ие и датата иа която тре
бва да се яви на определени
ята сбореиъ пуякта
Бедните болни се
бгзплатил,
като
свмде-елство за

.текупа та

тКлставята
бедностъ,
а

тия които незу>гатъ да пр%д
ставята такова п.тащат 40 яь.
диевно.
Лечението което се прилага
въ санаториума е
морени,
слънчеви и пясъчни бами и у- ^
силеча храна, а пря специални- ”

те

случен — п»г!со«и

пре«-

Стр. 2.
разбойничеството а страната, което ежедневно расте, а полицията, благод4рение
иа своата малочнелеиостъ не е въ състояиего.
иие да
ПАРИЖЪ 31 авг. Давернкаисиото прави
телство а рЬшило да се наайсн и подпо
могне економическото възстановяване на
Европа. То е взело рЪшение и изпраща въ
Русия и ЬалкаинтЪ анкетни комисий, за да
изукитъ положението иа самото мЪсто.
ЦАРИГРАДЪ 1 септември. НалрЗдаащитЪ силни турски колони завзеха Есни-Шехиръ. ГърцитЪ отстълватъ в безпоряджкъ.
СлЪдъ пробива иа гръцкия фронтъ лЬтящитЪ турски отряди сж навлезли на 70
километра въ тилътъ на гръциитЪ аоиски.
Въ Смири а пристига тъ цкли кервани ранеии гръцки войници.
■>

21
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ЦАРИГРАДЪ, 1 септем. Турския лечатъ
ежобщава за голЪмк турски побЪди въ Анадола. ГжрцитЪ са много неспокойни и
омжрлушеии. Гржцкия печат ь хвърля вси
чката вина за гржциигЗ пеуспЪхи въ Малаазия върху сегашното правителство и краль
Констаитннъ.
I
ЦАРИГРАДЪ, 1 септември. Генералния
щабъ иа Кемалнската армия е нздаль ельдиото комюнике: и ще въ пьрвитЪ моменти
иа дЪйс твията иа нашитЪ войски, гръцкия
фронтъ биде. пробитъ иа три мЪста, прЪди
да сж взели участие въ операциитЪ главинтЪ ни сили.
ЦАРИГРАДЪ 2 септ. Вследствие обезпо
коителните иовмим идящи оть фроита за
големите загуби претърпени отъ гръцката
армия, въ Атина са » «оухиали големи въл
нения между народа. Усилията иа прави
телството да внесе едно успокоение, съ не
верни съобщения за положението на фрон
та, оставатъ иапраздии. Опозицията печели
големи симпатий всредъ населението.
Министерския съвегъ ималъ важно и
продължително заседание подъ председа
телството иа ирапя. Взети са еажии решения.
ЦАРИГРАДЪ, 1 септем. Въ Атииа се е
състоялъ министерски съветъ съ участието
иа краля. За Смириа сж заминали м-те иа
войната и вжишиитЬ рабати. Неочакваното
имъ заминаване е внесло големо смуще
ние всредъ народя, за когото става явно,
че положението иа фроита е критическо.
АТИНА, 31 августъ. СлЪдъ коронния ми
нистерски съветъ, неочаквано заминаха за
Смири а министрите на ажтрЬшиит* работи
и иа войната. Новините идящи отъ фронта
сж много обезпоиоителии.
ЦАРИГРАДЪ, 31 августъ. Атинския печатъ, разглеждайки събитията иа фронта,
силно напада главното комаидуваие, което
обвинява въ несправедливо отнасяне къмъ
ийиои части отъ армията.
ЦАРИГРАДЪ 1 септ. Споредъ сведения
отъ фроита, турски тЬ войсии въ своето иастжпление атакува тъ всички гръцки поаиЦий, иа можъ. Въ Мала Азия е обявено обсадмо положение.
ЦАРИГРАДЪ, 1 септември. Съобщават ъ
отъ Аигора: Гърците отстжпиха лредъ на
тиска иа нашит! войски въ сектора Афиоиъ
Кара Хисаръ. който градъ е вече въ наши
ржцй. Нашит! части заеха лояициитЬ с1ьверо-маточно отъ Еляопларъ. Пльн. хме мно
го гърци и вземахме голЪмл плячка отъ
изоставени материали.
ръаки, операции и дру и
|дже* 2 Септември гднзъ *,и.*
Тази е плрвата година нр!> оергъ ^забава а общинския лЬ*
която санаториума ще ол. .тень теагръ) II, рама а .ще
откригъ и прЬзъ зимата. Н»еги бжде нзпктнена от самнгЬ
съ асички м!рки, за да .е при болни д!аа нами; щи се п<•
годи това д!че6ии завЬление на «щемъ въ санаториум^
за ц!льга. Въ скоро ^ !ма са мел> у киъ.„ с < иан!<гимя.гт>
наториума ще има. 1) Сола ри малък*. 11 .. дишемь тааам.1.,аь
умъ (слънчев- тераса» щ!го п!всцъ Асанчо Христов*
ще се правягь слънчеви бани
Ув!рсйн смг. че варненцн
пркзъ зимата. 2) топли Морскя ше посетя: ма*, в. тая шбава,
бани, 3) кварцова зампа (нс- като съ са- ята сомищъ ще . 6
куствено слънце).
лекчатъ гал!миг! разходи, ко
Управлението ма санаториум * и о държавата прави нъ ти*
инициативата да даде * трудни фичансовм вр!мена-

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

V/

ПАРИЖЪ, 31 авг. На аКстммцит* съоб
щавай отъ Цариградъ, че обекта иа нова
та кеиалистка офанзива сж градовет* Бру
са и Пандерма

Заловена разбойническа банда.
Провадия по телефона.
Днесь множество провадийски граждани се 6Ъха стекли^ пр-Ьдъ околийското управление, за да
гледатъ предаването вЪшитЪ отъ заловената раз
бойническа банда. Бандата, споредъ признанието
нарамите бандити, била организирана отъ опитни
иигани на брой 34 души и се е движила изъ цЪла
България, като е извършила много обири и изнуд
вания. Бандата е била проследена отъ прЪди 18
дни отъ Пловдивъ отъ агенгитЪ на Обществената
безопасность; Константинъ Василиев и неговия по
мощни къ Шиваровъ. които агЬдъ дълги усилия успЪватъ да се дооератъ до лагера на гЬзи опасни
бандити, който е билъ разположенъ до село Дерекьой. Смкпиг!» полиааи взематъ съ себе си 6 души
войници и съвсемъ неочаквано се явяватъ в лаге
ри иа разбойниците, които изненадани не сж има
ли възможностьта да окажатъ каквато и да било
съпротива Бандата съ цЬлия си съставъ е била за
ловена на 29 м м. и подъ усилена стража докара
на въ Провадия, заедно съ крадените изъ различ
ни краиша иа България вБши. натоварени на 7 би
волски кола. Разбойниците признаватъ па и отъ
ьешиге личи. че те сж нападали и ограбвали разлияни магазини, ламове и даже джамии, откарвали
добитъкъ и пр. Задигнатите отъ техъ скжпоиЪнни
платове те не продавали за да не бждатъ залове
ни. а си шиели юргани, дюшеци и други подобни,

Отъ първите гЬхни самопризнания се установява. че оандититЬ сж изнудили няколко души турци отъ Кихнало и сж имъ взели около IV000 лева.
Изглежда че сжшата банда е авторъ на убийството
на единъ стражаръ отъ Медвенъ. СжщигЬ бандити
сж изклали р иЪло едно семейство.
Вь интереса на следствието за сега лрЪмълчаваме да а?демъ по-гол^ми подробности около разбойничеснигЬ похвати и действия на тЬзи опасни
бандити, които сж извършвали своя занаятъ пове
че отъ една година безъ да бждатъ заловени.
Поменатите полицаи заслужаватъ похвала и
награда, за гд&то съ своя неуморим трудя, придру
жемъ съ маса лишения и опасности успеха да за
ловя гъ тЬзи бандити, които оше дълго вр^ме биха
вършили кражби и убийства.

Вро»
топливо и облекло, че
м е ти ЛП1ТИЯ
Накрая взе се ре**увеличение ааплатитТ^
посочиха ресурсиг! ’
ния кредить и иеза^Ч
пускаме на възнаграГГЧ
р.змеръ иа •ктийа^Д
Обгкщии миилике „
телитК иърку >возилп 21
Л-ръ Ст. Двскалоьъ мЗ
Дктски Санаториум, ,74
яъ днешния ни 64101 ' **
Спвр*дъ нокото
закони зл.пощят! !Ь1_ 1
тЗ н телефонннН п *
по използвани, „
ЯНТ* ОГЬ ДЛЪЖНОСТНИ- ,

Съ безплзтенъ телефо*- '
говоръ иогзтъ ла се ц,
най внешитъ длъжн гтП
и то »ъ ароаълкенае « ц
отъ 6 нинутн Разгов
всички безъ тия на дацщ
министрите подлежа г«,
тролъ и ограничения
3двчера се състоя ;ц
футболно състезание в*
радъ между русенски I сяг-сч
клубъ „Христо Ботев*- щ
градския „Сели Лом* . _
зудгать 4 ; 1 ВЪ Полза яа ,.Ь
Ломъ".

БОРСА

Софнш I

ШвеДиария.
НюИорГЬ
Лоядо* ъ
Париж ъ
Италия
Цариградъ
Рой.
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеша
Холандия
Югославия
Белгия

779
1348 I!
770
10275
Па
N40
580?02*

8м

202 1270-

■

Г> ОБЯВА С
В По св>чай шпиш» при*
■ «4п»ш« си яостроМ.,
В псе»: сми» бяряч.т

ам

■ п. тслепя ограл. огь «Я0 м ■
■ приготвяй

и са-ид*

■ ьри, строител СИ ъ мирна*» (
■ други ц*-ш Нлюд»яи се ервк
В гарата М-рн иа Ц4МЯ • *
В • .1 ораа.и1и*ч- сжшата барем

■ КЪн аевь
744| чко друг о <• предадено въ точъ.
. Нс можем ь поьече да кижемъ
| п » г на нападение, по молбата
1* а адм^иисфацк и а за да ней
попречим нъ прЬслБлвапсго на
По са$,деиая въ дирекцията 1 аладателит!.
дърводЪлемата фабрж
И.» желТ.1»«нинт^. мн ти оть
„Понгозъ“
аритЪ на киито "даЩиага на Варненското жмгно
1"КЦ>:и:а отпуща съ паматеиа тържище зз зимницата е оезъ пра добри надница. 7Й.
ц*.на иъгяииа1 за домашно упо- изменение, тая на ечммика е
<уфз.нма е, »и продаваш дру. спаднала съ Ю лв. на 100 кгрги^у съ' по висока цЪма. за
Почнати сж ъ града записва*
тая цель днрекцикта е кочандмровала отъ нЬколки дни* въ пнягз на ученици за средното
града ни инсиект. ри»! Да на търговско училище.
тиха чиста, хтнеяичма
игь Неш^въ и Н>»блеиовъ. ко
добр! мобилираяа
иго при испектиране на дшеПо чяновиическитЬ заплати. Вче
Споразумение: Р А. Ба
ссимйга сж се натъкнали на ра вече, ьта въ зала .Съедине
рухъ, Царвбродска 4«.
м. о о фабрики. 1'Телм, рабо ние* о инициативата иа околтилници, кои го сж си набави учителско, телегр. пощенското
ли и .« ще си набавягь чр! зъ и фелдшерско д во, д то на
железничарския персонал ь вж- лаико нге чин >нници и др. се
1ЛИЩ4 на
низка огь пазар свика общо чиновническо събра тжреи добра готвачка
ната цкна. Състаасин сж акто ние ио въпроса за материално заплата, да се представи ▼
С -.1 . .1 а ето нмь Вь еждъ и то т л женИе иа чиновника и г. Мисонъ диреиторъ заха ^
вж.1 лиаигв ще Оддатъ по вс!. изхода отъ ичаернята въ която на та фабрики, вива ГрЖ^
ГНтйчевъ Евкскмоградсуо и*
вер ягностъ конфискувана гой гние.
I..»»1,11 ЬИ СЖ И МН1.-1 с. разпиеУчителя -нъ Мандоаскя оори
Варна.
657^
ки
купени вж лщца. я още сува съ в!рни шрихи изражда
недо.
нето
н
непоносимия
материа«и огь прхданама
1ел!зн-чаръ. т!*и (•алпнеки ленъ гнегьиа който е подхвърсж м.|.ф -скумни и ссКкн кой- лечъ чиновника Той апелира
г * е платил ь ще ние ч сума за сшютена борба, за хляоъ.
г! една студена вида
Нека вс!чи си ками б!»ЪжОБЯВЛЕНИЕ т 3676. в. «и—
к.1 ог това Съобщение н не се
п итан* на такъвъ родъ шжул то ,И подъ Л! 1521 публикувано вь .Дьрж. В-кь* брой
ка 14Щ^о 1*с»енъ
че сумнг! от 25. VIII т г. и ■•1,-гянвчь-на имгересушши?! се. че прол
щс се копфискувдгъ по и та на едно лозе хаира, находище се въ ВарненсиигЪ аозя мс
углаича оттоворкость има.
стьта .Малка Кокарджа • оп. около 1 яекаръ и 5 ара при к ЬСЙ*1
Пристигнала иараходв $3 ,Ва- х Сто«иа х. Николова, Никола Сгамоиь. Христо Юрдаи*»аь * >г\
,орь Ники.ю* ь с почната на 26 лагустъ т. г. и ше «трои»****,
нг
циментъ а -товари жи- 25 септемврий 1922 голина 5 часа вечерьта и сь гтравояа-П**-^
го. 3 5 .Фердинанд*
• съ ци^
вь
24 часа 5*/о
менгъ. з з ,Роп#оз“ сь масла и
I орния нмоть е со6с1ве*гъ на покоАмата Маги—иа Л0Г
3 3. Рапа]оЬц* сь соль.
от гр. Барна продава се по протокол. опредЪлеяие 01Ъ 23. »•
Една поправка. Нъ слобщени- на I Варн. Мир. Сжлъ,’ 11 ьрвоначална ц*на 2500 лева.
е о си-вчера че факира е иа
ЖелающнгЬ да купять имота могатъ ла пр!дглеииитъ ^
паднатъ въ кьошка, да сс чете та-по протзлЛата и да иаадамгь ас!ки цр*млтствси* ле»гь *
въ доагътъ му ..Витраеовз“
I вь ка«исдар.'И1и ми.
гр. Варна, 29 ав!усть 1922 година.
747-1-1
Ц Слд. Пристава Д- ь ^***в*'

ХРОНИКА

ТЪРСИ РАБ0ТНИ11

ТЪРСЯ стдя

_
Чуждестранно ськейпт

к«пн Ж-ш

Варна, 3 Септември 4#2» юд.

Гом- «V-

поща
в.ярц©нсгса

мапкШ. ЕЖЕАЯЕВЕВЪ ННФОРМйЦМОПЕЯЪ ПСТШЪ Иши шашка

Овя....... по 1-50 — (аааратевъ
<ъа ай и**I гоТни* 180 .теза , |™—^---и ПО 1 лсаь яд д ума
и 6 иЪссид 100 меш\ м 3 нЪсеш 60 мм Рж..,3 приет

Пейчо К. Пейчевъ

Г-иъ Никола Драгиевъ
СИАМВИИСГЬ»

Сгадмя - »0. VIII. §21 г.

Вяргагь

*

р- ЦИМЕНТЪ -Ъ*
■ Пристигна 1-во качество

' РШ ГЦНШШШШШЪ
Ви Побързайте па капарирате логркб. ■ Вн
количество при фиряигН:
С. М. Китронололу или
1||.п
Хииояъ, Доичеаъ, С кеоновъ.

к

яашававЕааййзвзиавЕав

кнниш Ишикш н Руната №ш 1&
•ИМ. ч гъ Мин замаян щ« тн*
кога яеиду Вц»яа, бургасъ я руоят! прястанюца ма Щ
ч * Амямо мрета. Трьгвзмтв м Аьрвяя мраюдъ Д)
0д»«« «• «ши м яМчявря яри*.
Отъ Уярма—ЯТЯ НА ПАр»«АДСТ*ОТв. щ
-2-3

г

даваЕВ®®Е'.ьВ0ЕЗ®®а®я&!

Подерка хигиенично ккщо »•■«»"!!*■■
ртъ по 3 стаи съ кухня, баня и изба снабдена

г^съ блемрячбсчг водна н мналхзац инсталация
СЕ ПРОДАВА. При черквата
Справка редакцията.

.св Петка
605 -4 - >

' ГШПШ | КШРШ ЦРШ ш

»их 1-ц Мпт. п. аш.ООО-осш сгзш. шити.
Цвт,. соеия, у». Л,г, 2 — Ню» ВАРНА у А. Ц1(||Г».1е.« 21
ос

•ЛИС Д СОММЕЯС1АСЕ 1ТАС1ДМД

фкти ЯН 1Ш М.М.М - Иадш НИ шЛШ №
Жрр*"* ваяаяо. Имибвк, ЦАРИГРАД, Я0ИД0И,
"•••

Заявления де яркдседатепя ма управ. скнетъ
Необхоцжво условие: ааласенъ оф'<церъ.
ОЖЩ1Т1 «ями жеггающитк и членове та
аъгяища, да внесагъ по 200 пя. на тояъ.
760 -1 2
Отъ Кооперацията.

НАКЕДОНСКН

Ншш» Спи»

Софи.

На 26 т. н. в-ь ©•'* в. сабя-ь
(МАДО* НрИСТЬГНА не гр«д« ии

(уЧИТГДЬА) Ш

ПВГН ГР ООЯШЦНМКЪ ЯЪЛНИЧАРЪ =
■ РГУП Ц. ]а н^етчьйск* якзнацх иа гхДТмГдГ В арка Сараааа редаммит* ала
|Л. .Драгоаанъ- 17
735 3 5

Офицерската Кооперация . Услуга'1 дири

„ Директор-очеговодятепъ"

СОФИЯ, 2 септември. Пркдъ икнолно
журналисти м-рь Радо лов» иапрааилъ сикднитк канеления: В.ера министерския съвктъ
има съвкщанче на което бкха поканени
2 - 3 външни лица отъ постоянното лрмежтствие иа ежкпа. Разискваха се предимно
организационни въпроси. Става дума и аа
блоков. та акция въ Търивво, Ллмдивъ м
София. На ткам негови събрания ние есте
ствено ще отгоаоримъ съ наши. Министер
ския съвктъ се ааиима и съ кин
вълросъ беаъ обаче да е рксиено икщо
коииретно. М-ръ лркде. Стамболийски, ще
аамиие въ Женева, обаче тома икма да
бжде по-раио отъ края иа ияущата седми
ца. Тамъ той иа ще се бави дълго.

Г-ца Марийка Михайлова

■•Ям—"

МОТОРНА ДЪРВОРЕЗАЧНА

(Телефонни и телеграфни ежобщаиия).

ще се аЬлчсагъ ям 3 ссшеиврмЯ 1922 гол
гр Вирна.
735

756—1—1

Крей ВВ6.

4 конски сили. кара с« сь газъ и побрЬ запазейЬ
се продава, «“тора-пПяя.* Д-ю Ли»-Вяра*. : .7.(г

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Иваница Хр. Дончева

1Чрти

см

ЦВНД 1 ЛЕГЪ

грам—я аа Ятвяам

п 1па [щкгш!1 Шш
•трт, Аржфитяма, Ббягм, Браааяяя, Ивхуи*»»!
• Яааа»явя| марвояамдамг» ■ в ачхя ДАР*бб*>
■ВВЖКШВА ВСЯЧКЙ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
■ ••аа уI
••« мата |
а амояти ртс я* полени и Аругп тдргопски досумента
е на чскок срещу Ь^имардя ■ чухсОию

Лп • тьаеграртеха преводи
»Т«1гтаа яисма
* 00 КРСДИТСУНИ СМЕТКИ По аюрАзумсяис
'
СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с •• * годн1Ш.4 лкщ
-^■Д с-овом сАуяВк мкумеете, кредита адраа!
■*** " чужди амутн.
■цмааа орамду Итааая •«а. яаатаявя *па ярпжяаппотяп.

7

СОФИЯ 2 септем. М-ръ Ц. Бвкклоаь
заяви
пркдъ журналистите: отг
иа
поелкдията йота иа дчмлематмчвекото ткпо още ие е кржчеиь, на въ мбми случай
м-ръ Стамболийски аъ четаъртъкъ при* чу
жд мтк дипломати и можемъ да вкрвамв
че ажпроса • орааиеи. Нашия втгвввръ ще
бжде готовъ въ иай-скоро вркме Изявле
нията направени отъ м р> Стамболийски
пркдъ едииъ в-къ, споркдъ иойто до сега
имало подадеим и други министерски ус
тавни е напълно акрио. Така пепр подовали сж си оставкитк Райно Даскалов* и По
ста Томовъ, тези оставил ие бкха дедеии
отъ никакво разногласие между министритк. М-ръ Р- Дасиалоаъ мотеаира оставката
си че искалъ да стане агитаторъ, а К. То
мов ъ мемалъ да се посвети иа лар-ийна ра
бота. Всички ткзи оставки както и тази иа
м-ръ Обовъ икма да бждатъ приети. Въ
ежетава иа икбииета икма да ставатъ ии-

какви пром6ни
СОФИЯ, 2 септем. Прави впечатление
че иа зова за борба подъ конституционни
блок ь иа наговия миреиъ съ юръ въ Тър
ново нждето ще се подче тае тжрмоаската конституция, лравителст «митк еркдм отговарятъ съ явмо безпокой^твие и м«здържаио раздразнение, вато пр^дрмчатъ улич
ии борси Т«*9М начииъ ма/дкйствие само
подчертава вжрху лого
1ицитк иа града
моста, въ случай че мла
иа конституцията иа замотаете *а ще послужатъ да реализиратъ кжрвавия фронтъ.

ОТЪ ЬурГАСЪ Софийския МА Мг -

лош: ни адАдевки егет-ръдк-д
пр^челимклегъгго ПА Т Г Кдр***ИТОВе, КоЦгЯ АК-рАЯуШЯО
1ЮС;ИтнА11, НА ПриСТЯЬиШГТО
оть иеМ.АомсьаГА емиграция
Тая родолюбиви Ор. АМТ-АеЦИЯ е
ОСНОВАНА иъ Соф.-я пр!ди дв1.

голини сь «сяо оигбяб^ени
културно просветни цЗли насо■иенн *ъмъ ООо4кЛКК«нАОго на
Маифдомия Въ твъра* Утрата о
НрЬмС СОфк МчфДФк
усп*. да с<* «(дигне маь дреб
нитЬ всЬашамгвин е*6«, да се
ОТ крея ОТЪ I. оге^ийнитб бор >и

и* български* .Шгнткьфски жи•огь V ДА вя«г)фя ъс1гОт Ллв
УСИЛИЯ ЙЬ ПркСНАЯ.-^МАМиЯ N
ИДГАЛЬ .СВОбоДАТА НА Мш
ДОМИЯ*' ДиТСк СГЧрвфА бром
пофочс отъ ВоО члгчове отъ
4И47А |Ь Л1 И И же ДА СС 4<*р-

л1»е съ д1.Ас:ьителмм усп!хм
Т ■!) угфряп ТК(-Т0ДН*.1 кркть •
учебното «р1п*ф ОЯМАСЙМ яуреове м сьотгЬ члвмоапюагЬд
Ш1ГЬ

НрВАКФТМ I • МГТГИАГМКА.

ф;емсьм, мЗмскм мегзрогръц
КМ Домий. Вънъ отъ том той
иш Хббр* яаяготчъ ечклиъ
*оръ ог 60* суши * <груяемъ
оркестъръ комт» се ямдогъ
мгЪкогд а мсмгЬкжг* мчмгглм
м мАМзимскм нАреяем* бмтъ,
ката налягать иа шемАТе яг*л
о6шс'СТ» )Ю яя
нАкедойСки
пк:ни. я<
нар0д<1и
РА М Пр На 77 н.я «Др 1г!»(ГЬата
СММ1 рАЦЯЯ КИА С >ЧАЛ АА ПрИ<

сжтпмуяя на елнА иАЛа м м
ОШ«вн« вечермнм». данмгогъ
т«я с*вп чгь »ь ежаона .Раи
■ояъ*. гл1^^•я ямд1> СЪ 1Х1И
ще*:»е XV I е I «I та*
ргами-мия, к .иг- оцЪиц епразслдиод съ са<'К:1» и* рЬкАСиаги
ф. енегияески рж омл^.чамия
Прсграмата 63 оглзчм* Ялпъднечя Х- га
аъ дмрмгеятенн ПА М-.т.
И '41*> ТЛМ 'Ъ ДНИ ген ГЪ Н ХреСТОЯЪ КЗЛЪАЯМ
(ТПЩЧЯК»
•ПТгВА И ИМ
>Чмем ниа • съ ьомто зветАян
ГД МА и
«ас.4 ’ А ИА имъ
ЯСЯАТА
п^кжучгп ПЯП РАОМЯ

Дгк;.1миЦ*Ч7».

ганцъ к
Ие
,Т)Аб* Р(Са* -ста

ястерсьия

жуМЧ’( ГСКА7А
иха лдА хи

•яечАгт*н(м1 к ;>3п. игмяки.
Тя яръш»аЪдм онгрзтя МАЙЛ жгК спАСителенъ пжть ие
САМО ЯА МАкеЮЯПГИЯ кАролъ.
и<» и за ц 1-1 ото чпкЪчсч *.>, а
Имгино .аъ федернркигго ма
нар^лит^. яежм саасеня-го ма

СОФИЯ, 2 септпжьрнй. Маииръ и внохициоиитк водители, иаито и ивигреса иа
младмтк обедимисти ца мдятъ атвиитк си
почти ивилючитвлио еркщу правителството
се е почуист! ща
ноатуинстичесиата лврт
силно хаекгяата отъ тави акции, коя о на
глежда да й вджхаа сериозно опасение.
Тави чуаствмтелиость която св лроавява
не толкова еркдъ ззаситк иа мармегнтк
веркдъ водителитк въ
София,
ОТКОЛКО то
____
таи вагрижоиостъ ва еждбата и солядириостьта иа пратитвлетвото- би било МНОГО 13гаджчна, ако иеоуиистятк ие виждаха «а*
вкстиа реална помощь отъ дивиш я ре, жиякъ. За да лриириитъ оивва наето ие ^
1 тайна ва никого, органа иа- иоауяиетит» яз.г
| мезе снощи съ едииъ доста ААвиъ протестъ
на центрапния кояштетъ Я1 ’ кОжуннсгитк
еркщу правителството иате иска втъ него
най поелк да обуздае иргаиитк си, ивто
обаче въ цклии останазтъ брой атакува тючти и включително опозицията.
Съ равногласието между Н. Атанасояъ 1

^ ОБЯВА
По
Г А—Т гвитс С« 1й<троА*«. I *-,
Мгяо • гш 6ар»гА ПА
С» «*я сгщля от\ 43. > * я
врШОАСШ) X» ОААДЪ АА ГЪ* .
д»фа* еНЧи-ФхгрТ ц»1 лехи /

■рцих аВтТПкп АЖа*'«с

• »! •. и М-р* лм 'щ-яяжтз « У
■ «иЧктТФЪвл- Тк чрСа 'фрАк* **
г*л/я тпк
74А . -*Г

тшкршгашм

ЯЮ*тхУяяпт( Ааран
„71оиго9ъ“
я> 1йи ядка 744 3 3

■1

Стр. 2.
и К. Томов» минист. съвКтъ рЬши да се »аиимае с>гЬдъ завръц а мето ту отъ Виена.
Още от» сега може ,а се каже, че и тоаи
инцидент» и$на да има никакви последи
ци. Парламентарната група ще се съгласи
с К. Томоа, който въ случая е прав».
С театралния яжпрос още не е свърше
но. Аз» ще се срещна с Томов» и заедно
заедно с него ще обеждимъ още еднжжъ
въпроса, след» туй ще се срещна с арти
стите. Ний не искаме театжра да запустее
и аз» вервдмь, че ще се намери една база
за споразумение, която да върни артиста
в» народния тьатръ,
СОФИЯ 2 септември. Вследствие по
следните разкрития на бившия стол. градо
началник» Прудкииъ въ отговора си до министръ Стамболийски по повод» казаното
отъ последния, че е болен» въ гръбнака,
в» тумашните кржгове се гоаорЦ за подно
вяване разпита иа лицата посочени въ пи
смото отъ Прудкииъ. Говори се сжщо за
извикване иа Прудккнъ прЪдъ следствниите
власти да конкретизира обвинението си сре
щу известни нему лица, срещу конта хвър
ля обвинение въ отвореното си писмо до
вестниците.
ЦАРИГРАДЪ, 1 септем. Турските воен
ни и турските меродавни кржгове като говорятъ за боевете въ Аиадола и за завзе
мането ла Афиоиъ Кара Хисар» дълбоко
верватъ въ победата и казват»: нека гжрците да зиаятъ не около Аф. Кара Хисар»
се борятъ съ стоманените гърди на целия
турени иародъ. Ний сме уверени, не Богь е
съ насъ.
,
ЦАРИГРАД,Л септемврий Атииси. пра
вителство заловеда иа Хаджи Аиести въ
24 часа да прехвърли целата тракийска ар
мия състояща се отъ 60 хил. души въ Аиа
дола. Пренасянето иа гръцките войски отъ
Тракия за Анждола става чрез» кодосто.
Заповядано е да се изпопзуватъ и наймалките платноходи и гемии. Въ гръцката
армия владее паника следствие успехите
иа иема листи те.
ЦАРИГРАДЪ, 1 септември. Турските на
ционални войски, сж превзели Афиоиъ Ка
ра Хисаръ следъ тридневно ожесточено
сражение, където, гърците сж дали около
6000 жертви.
ЦАРИГРАД, 1 септемврий. В-къ Катемириди съобщава, че м-ръ Стратосъ и Теодоиисъ заминали за Смирна.
А ГИНА. 2 септем. Зчере министерския
ежветъ е заявил», че положението неможе да се счита за опасно тжй като кемалт-стите не сж спечелили сжществеии успе,- и.
ЦАРИГРАДЪ, 1 глтември. Вследствие
гръцко - турската 6е «бардмровка Афиоиъ
Кара Хисаръ е напълно разрушенъ.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

ХРОНИКА
Свободна борса.
Вчера на свободния пазаръ
сгЬдъ борсата се сключиха
малко едклкн при курсове:
Швейцария 3200 — 3220, Парижъ 1310—1325, Цариградъ
100-103, Германия 12—13, Ви
ена 0*24.
Г-нъ Маау|ишмг*ъ. редакторъ
на Балканки журналъ е прЪдсгаии.ть отчета си въ отд-Ьлението за социални грижи при
мството на вжтр. работи, за
направеното отъ него по съ
биране помощи срЪщу списа
нието Балкански'1'журналъ и е
получилъ благодарствено пис
мо, отъ м-вото Ле 3785, за не
говата хуманна работа.
По отоплението на Варна. Споредъ изявлението на помощ
ник ь кмета г-нъ Лизнкиевъ
тая година общината разпола
га съ едно сечище отъ 1200
декара гора, което ще даде
10,000 — 12,000 кубика дърва.
Поискано било отъ респектив
ното министерство да се отду2 егата за нуждите на града,
обаче немал-з министерско по
становление. Ще се изпрати пи
смо ло окръжния у-ль за хо
датайството му. Джрвата ще се
раздавагь на б^дни и на чино
вници. За тая целъ възнамеря
ва се да ее поискать списъци
на_чиновиицнгЬ отъ всички ин
ститути. Отъ 14 т. м. почва се
чението на общинския горски
районъ*
Приятно ни • да съобщимъ че
днесъ се венчава въ Галацъ г.
Албертъ М. Канети съ г-ца По
ля Б. Голдманъ- Нашето чес
тито.
Отъ понадЬлнммъ скржжния
управигель г-нъ Даскаловъ е
въ едиом Ьсеченъ отпускъ.
Завикали е* ио обиколка въ
провинцията всички членове на
Варненската тжрговско инду
стриална камара
Граждани огъ IV участжк се
оплакнат, че електрическото
осветление е мною слабо Да
се аземмтъ мерки.
На 16 оитоаарий ще иочиатъ
джржавнвге изпити за редовни
гимназиални учители.
Наскоро ще се почне вече раз
чистването и разширяването на
канала между морето н Гебед женското езеро въ свръзка съ
|.азшлрениего на Варненското
пристанище.
Направени сж постжпки отъ г.
градоначалника предъ помощ
км:та, щото поне въ по-главнигЬ пунктове електрическото ос
ветление да не се прекжсва
пре:*ъ цялата иощь.

^Ров 96$.

вз да се взематъ за нейното тември въ морската ггц,
ограничение въ възмОжнитЪ ^селение з, въ 'ползГГ”>
граници- Изказаха се различни традзлнЛ отъ ;вой|„т4 '/?•'
мнЪния по кгЬркигЪ които би рСкигЬ б-Ьжанин. подм?***
ха били въ състояние да огра- отъ вътрешното :аяоясС“':
ничагь това зло, което вънъ отделение социална грЛ.?
отъ общитЬ условия, се усил чало в 4 часа с учздичГ
ва отъ вълчигЬ апетити на иЪ артисти. Вярваме,
„Г1 *
кой по крупни търговци. Ис- неще забравятъ .де-«ткигькна се, че скжпстията отъ ляди бежанци н непио “I
денъ на денъ се засилва и огъ войната, й ще пм^Г1
прави невъзцоженъ жиаота не съ доВрснолни поже-/ *
саио на чиновннчеството, ио това хуманно дйло. ' “
обща на гражданството, и ста:
ва все по критическо
борса
Изказаха се мнения, че не
СоФиа. 3 септември . ...
тр-Ьбеа вече да се д-Ьйствуна
съ палиативни м-Ьрки които би Швейцария.
ха дали осЪзателни резултати Ню-Йог-къ
7
За цЪльта се избра една три- Лондо.ъ
1320 ,
члена комисия, коя го да. вле Париж ъ
Италия
зе въ споразуме ние съ комиюобц на.
сняга която ще бждЪ назначе Цар ш радъ
116.50__а
на отъ г-нъ кмета и дв1,гЪ за Рсмжнля
едно разучатъ въпроса обстой Германия
58С Д-1™
но и изработятъ писмейъ док- Прага
0 -4ладъ за начина и мерките за Виена
Б.-Пеща
9 -—
борба съ скжпотията.
Г
ърция
■но
_
За понататжшнигЬ действия
102
и мероприятия вземени_.по то Югославия.
'Ь
Белгия
.
1260
зи въпрось своевременно ще
съобщаваме
ЦЬиитЬ на Цариград, гал
Редици*., ммтетъ на Соф. ще отъ прЪди няколко в.а
Балкниски Журнал- орган на сж СлкдянтЬ: жит- — 12 -.
балканския клонъ отъ между- гр.; царезица — 7 гр. е ша
народния комитеп» за подпо 9 гр.-, боб — 8 8 5 гр. и бре
магане на пострадалите отъ но-торбата .00*—8 50 гр. .
пойната, усгроива днесъ 3 сеп —8*35 гр'. и I качество 810
Шуменско Окржжио Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ N° 8953
гр. Шумен, 29 август 1922 гоп
На 11 Септември т. г. до 5 часа след плет _
Окржжните Финансови Управления на градся
София, Шумен и Варна, ше се произведе спаа
ване по доброволно сжгласие за доставката иг
пасни части за камиони нужни за бюрото, км
следва: магнет 1, вериги чифта 3, сегменти^ |
20, обтегачи броя 2, свещи броя 10, кабел те*
10, черва за водно ежединение 1, супапи (клд»*« |
броя 5, вилки за 3-та и 4-та скорости броя I
Поемните условия, описание и др. книжа»>*
мират в поменатите финансови управления.
5°о. Доставката е делима. Публикацията е^в с*г- I
на предприемача.
у
От Домакинство,
758—1—4
Лб-а Вариеиска Жаидармерийсна Друч»

ОБЯВЛЕНИЕ № 2387
рр- Варна, 1йй Септемврий 1922 г.
Обявява се на Г. Г. пнтересующите се, ч
15-й септемврий т. г. от 10—11 часа преди ил*
в Варненското Окржжио Фвпайсово Управлеите
се произведе тжрг с явно малонаддаване, аа оП
не на' предириемач, доставката на следните хр*
телии и фуражни припаси, осветителни и отои-ь
но материали,' нуждпи за дружината:
1. Боб сух . .
Ю000 кгр. аа около 450*к *
2. Леща ...
3000 кгр. аа около 1^0* "
3. Болгур .
1°0() кгр. за около 6СнГ
4. Лук ариаджик 5000 кгр. аа около 1501'
5. Картофи .
10000 кгр. аа около 250<
6. Макарони . . 500 кгр. за около Ь0<^
о<ЛН'
7. Фиде . • •
5(Ю кгр.
за.около
8. Захар .
•
2000 кгр. за около 700С■
9. Ечпмик .
12000 кгр. за около 54000
10. Слама . .
6000 кгр. за около *>0(
50 тона за около 2200
11. Джрва това .
12. Газ. . .
300 литри
27ВДО1—^
Или всичко за около . .
приблизителна стойност па целото предприятие
Залог за правоучастие в тжрга е 5°*о вжрх) ^
носта па целото предприятие, илп пжрху I Г
на всеки отделен предмет без дроба от стотина^
Поемните условия п другите' книжа могавидят вжв всеки ираежтетвен ден н час в
ството на дружината, а
деня на тжргя
Финансово Управление.
Изплащането на-сумата ще става слеД
нето
продуктите в дружината.
Документи не се изискват.
и
Всички разноски по иубликацпята, гвроо*
и други сж за сметка на доставчика.
!

ЦАРИГРАД, 2 септемврий. ГърцитЬ се
опитали да пр&минатъ въ контра офанзива
Въ Шуиенъ на 9 т. м се отпри Меамдръ ио биле отблъснати съ тежкриви пананръ за еаъръ и дре
ки загуби. По всички сектори турската ар бенъ
добитъкъ.
тилерия ске смжртоносеиъ ударъ.
Днвсъ се венчава нашия дсАТИНА, 2 септем. иапоелкдъкъ нккой бьръ прнятелт г. Петко Ив.
гржцки в-ци бкха предани ежобщеиието, Вакриловъ търговецъ на розо
во масло въ Пловдииъ съ снм
че фракцузки офицери комаидуватъ кема- пат.1чната наша съгражданка
лискитк дивизии и оправлявали ту скитЬ г-ца Цв-Ьтанка Стоилова.
аероплани пркзъ вркме иа бойоветк. Атин
Обряда ще се извърши
ското вжншно министерство опровергава прЪдъ ингименъ кръгъ на мла
доженците
въ църквата Св.
ткзи слухове като напълно безословни.
Петка. НашигЬ благопожелания
на
щастливата
двойка.
ЦАРИГРАДЪ, 1 септем. Въ официално
Пловдивъ, 3 септемврий. Тукъ
то гръцко комюнике отъ 28 августъ се ка
зва: Вслкдствие твжрдк силния напоръ на избухна гол-Ьмъ пожаръ въ ма
газнна на Райчиповъ. търго
неприятеля, вчера се даде заповкдь да се
вецъ въ града ни. Загубит-Ь Сж
изпразни Афионъ-Кара-Хисаръ. Частитк ни голЬмиI
заеха позициа западно отъ града. Днесъ
се водятъ ожесточени бойове въ мкетностьта Елвиндаръ. Неприятеля се пркелкдва.
По инициативата на градона
ЦАРИГРАДЪ, 1 септем. Слкдъ нкколко чалника г-нъ Ст. Ганевъ, и ло
негова
завчера къмъ
диевии атани армията на сектора Афиоиъ 6 ч. сл. покана,
пл. се събраха на кон
Кара Хисаръ, състояща се отъ 10 дивизии, ференция пр-ЪдставителигЬ на
а по числемость около 60000 души, успк всички учреждения, корпора
да пробие фронга И да влезе в Афиоиъ ции и ежеловия, за обежждане
въпроса по скжпотията въ гра
Кара Хисаръ.
да ни и мЪркигЬ които тръб 759-М

Смпотввта въ Варна.

Ог Довхшисиот н»
ъ

'.-Веди IV.

Варна, 5 Септември 1*22 год.
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ШШ1 ШГЬ НЯРШ1Ъ

•якдиите нови отвия »
покривки —'
рвьдв за маси ма.матъръ. БЬли яииота. Сиви и (Дини вжлно'ни английски платове специално аа мжжки костАмм. Сииъ
Чммиотъ за уиемичввки роили. Различни рипсове»* мо>били
ц пердета. Креиоаь платъ специално аа сторове. Различни
мвЪтове сатени и сержове за подплата. Подържа се вече
лостеянеиъ скяедъ отъ габровските триноттки въ иа й»бо^ гатъ иаборь отъ най-»юсл&щнитЪ аврдпейски модели.
крито по всично нонкуриратъ всички други подобм> Ям;
артикули
ЦЪмм

Шл ТШИ >№ Дшштшнъ

ммничаръ е1

А

^ДД * Р*
и аа нвбвтчьйсна мЪлнмца на га- шЬт
ра олиза до Варна. Справка редакцията или |р^
||}1 ул .Драгоианъ* 17.
735 4 5
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Вържзвното Падат ш Руската Рицина I

иаакстявя. че аъ й.тсмо бядаще ще отнрме оараход** съ В
общения немду Варна' Бургас* и русият* пристанища на (м)
Черно и Дзоасяо морета. Тръгването на първия яяраходъ Щ
втъ Одеся се очаква аъ най скоро врЬне.
745-3—3
Отъ Управлението на Параходството

йщ

®

В

®®Вв®й®®В®В®01*]ВК[!!ЗЕ®

ЩШт хигиенична кдша и ешнл 1
|^Д отъ по 3 стаи съ кухня, баня и изба. снабдена I
\ ■ съ електрическа, водна и каплкзац. инсталация ■
.-'И СЕ ПРОДАВА. При черкбата ,св. Петкб-.^Ж
Справка редакцията
605 —5И

Вв—М11111П II 1111 III....................

Бългврскою Икц. Д-во „ДРУЖБА“ въ Варна

хг1

\Единственъ представителъ за Варненски окржгъ. на
л бепода НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ & С-ие, акционера
но д во въ София. Главни представители на фаб, ^риката на Унгарските Дъ* жавни железници, за
I Т1роизвеждане на прочутите зършачки съ съчмени лагери и апарати за дребна и мека сламсъ тжреини

1
)

Генерсш представители

на най-прочутите и
реномирани Г ермански и Австрийски фабрики за цела България.

Доставя и шдДиру:

Комплектни вършачки съ
съчмени лагери и чиличени рамки;

Разни мелнични инсталации;
Разни бензинови и суровъ газови мотори от 27»
конски сили нгГторе;
Прочутите нови малки дизелъ мотори ^тъ 8 кон
ски сили на горе;
Разни газожени

мотори;

Разни трактори (моторни плугове) съ 3 и 6 лемежа.
^ Парно отопление от фабриката „Кьортинг" Германия;
I Разни железарски стоки и пр
* Прочутите Германски вертикални мелници:
Прочутите Чехски вертикални мелници ..МонархъСжшо доставя технически и др. произведения отъ
Германия по поржчка.
Доставките се изпълняватъ на-грижливо. добросъ
вестно и акуратно, за която цель има ангажирано
специално лице въ Германия
Отъ горнигЪ машини има складирани еъ Хамбургъ..
които могатъ'да се екеледирать веднага
> В склада си до .ЮНАШКИЯ САПОНЪ'
има
* 727
резни земяедЪлски и др. машини.
2-2

1 \

И!ЩП 1ШЛП Ь 21

Обавпеиня) а
ле чзадрать-гъ с.м.
сристзьскн по | .*« •». .• , ,у.,

Сведения н иЪни при поискванне.

Ц-ЬНА 1 ЛЕВЪ

МОТОРНА ДЪРВОРЕЗАЧНА
4 конски сили, кара се съ газъ и добре*'запазена
се продава. Спора :?х*вхв Д-во Лвда-Влрва. 75725

Офицерската Кооперация „Услуга" дири

„Диренторъ»счетоводитель“
Заявления до председателя иа управ. съветъ
Необходимо условие: тапасеиъ офнцеръ.
Сжщата кани желающитЪ и членове за
въгпища, да виесатъ по 200 лв. иа тоиъ.
7о0 2

.

Отъ Кооперацията.

ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни сж общения).

Тутраканската епопея.
СОФИЯ. 3 септемврий. Въ неделя по случай
падането на Тутракан ъ се извърши молеоенъ за
падналите герои. Къмъ 10 и половина часа сутрин
та плошада предъ иърк „Св. Неделя' бе вече пъ
ленъ съ народъ. Присжтствуваха добруджанците
бежанци съ траурно знаме, дружествата на запаснигЪ офицери и подофицери начело съ генерали
те Тошевъ и Недялковь, много културни дружест
ва и организации. юнкерите и войоици Къмъ 10
и половина часа пристигнаха м-ритЬ; К. Томовъ и
Маноловъ. представителите на двореца, вишето
офииерство и официални лица
Отслужи се молебенъ отъ митроп. Стефанъ
при звуците .вечна имъ памятъ Г Цялото множе
ство падна на колене вь знакЪ на безкрайна по*
чить къмъ героите паднали при превземането на
гр. Тутраканъ. СлЪдъ молебена митрополитъ Сте
фанъ държа кратка рЪчъ. сл^дъ него говори м ра
на войната г. Томовъ който между другото каза:
„отъ спомените на ^Тутраканъ нека черпимъ вера
и надежда, че рано/или късно този жилавъ и несправе шиТво наказайъ народъ ше добие, почетното си мърто. което е заслужилъ съ свои.те усилия
до сега \.
)
'
—
Войници^ Ййи които сте пр-едставители на
малката военна сила на Б^#ария запомнете този
день въ който се оправдан ^П^мите ма поета, .тозъ
който падне въ бой за свобода той не умира” слЬдь
това м ръ Томовъ се обжрна кжмъ (генералъ То
шев командуюшъ за армия „Стари генерале, отъ
името на малката бжлгр. армия Изказвам нейното
безгранично чувство на любовь и прЪданость кжмъ
живитЪ ратници отъ Тутраканъ които подъ вашо
>»вчалст8о сжздадоха/дивната тутраканска епопея
ко ято ше бжде вжзторгъ и удивление въ душигЬ
на йднигЬ поколения.
Генералътъ отговори съ развълнуванъ г.;асъ
„Победата прг^ Тутраканъ не е било Ле личтгости.
а резултатъ оТ усилията на б^лгар въоръженъ на
родъ. който ^“способенъ да твори ле:ендарни по
двизи и има право да претендира за едно по добро
бждаше. Следъ това генерала се ржкува и поздра
ви м ръ Гомовъ бившъ реднико отъ неговата армия и м ръ Маноловъ бившъ капитзмъ въ неговата
армия-Сл^дъ юва се дбразуаа импозантна мани
фестация която отиде до паметника на Левски гдето се сложиха вЬнии
ПАРИЖЪ 2 септ. Официално гръцко комунике. По фронта Есми Шехиръ са отбЪлЪзватъ силни неприятелски пехотни и ар
тилерийски атаки. Голямото сражение при
Аф. К ра Хмсаръ сб разви съ промеичива
сила
ЦАРИГРАДЪ, Една телегр ма отъ Сммриа съобщава, патролиращите гръцки па
раходи заловили едииъ п?раходъ пжтувзщъ ттодъ английско знаме и превозващъ
военни контрабанди за кемапистите Пара
хода билъ откгранъ иа о-въ Хиосъ.
ЦАРИГРАДЪ. 2 Септемврий Целия тур:ки печатъ открито ликува поради успехите на кемалистите Повечето вестници верватъ. че събитията на
фронта ше се разрвзятъ въ обша • офамзива. която
не ше се спре докато турците не взематъ Смирна.
В-кь Икдамъ поздргвлява кемалистките военни началнигти съ вика .До виждане въ Смирна.“
ЦЯРИГРАДЪ,

3

2}адг,-..? Врой^ае.

септемврий.

Турските

чопони настжпващи безспирно къмъ Бруса

съкрушиха всичката гръцка съпротива. На
деждата на гърцитк за спасяване иа град
Бруса е слаба.

ХРОНИКА
ЗрЬяостнитк изчии за септе
мврийската сесии по* нарежда
чиего' на М-таото на Ил. -про
свьщение ше*а почна гь
тази
|одинз отъ 2 окт'мври.
Редовият* >Ч.‘ЛНЩ»Й занятия
за реалкит1» и гимназиигЬ поч
ва :ъ на 15 т. м.
Варненската търговско имдустриална^-камхра открива курсо
ве по кошничарство въ гр.

ДрЪио&о.

За учемицип аъ търговскато
у ще въ Варна. Нъ търговското
у ще ще блдатъ открити тая
голина два огдЪла долно про
фесиоиалио търговска а гор-Ьнъ
спецмалем\ търговска Въ пър
-ия ще се приемат* ученици
съ прогимназиално образ: на
пие. а- въ втория свжршилмгЪ
теалка.
Курсъгь на професионално
тжрговекмя Ще трае 3 години
а тоя на специално търговския
двЪ години. Ла долния отдкдь
такса н*ма да се плаща, а так
сата за горния е 200(лв
год.
Състмема • ромжчо-бжлгарската комисия по разглеждане
въпроса за секвестираните имо
ти НЗ бЪЛ1 а^ТСКИ Пс Д.1НИЦИ отъ

ромжнекото правителство въ
Добруджа
Праатив на в да о бщимъ.
че г*пъ Дчасгасъ Стойков ь
счетоводител* при Бъл. Банка - в
(иа.нен клон) се венча на 3 •
т. м съ сим птичката г ца Ива
нка Капруко а. Пожелана ме
нмъ най-добро ОжДаще.
Вчера слеПиалнята коммсия
по паьнлс.1ие скжпотмгта въ
Варна избрана огь оГмцограж
ланския комитет-к е имала ^заселачие Решено е бжрасе я
ефикасно да се приегъпи къмъ
конкурентни д^йегикя.у
Утвярдеиъ е устаиа и прог
рамата га варненско го музикал.» л училище. ^апис:щнията
ще запо*>НмТъ огь 10 т м
Обявен* е »а заразг-нъ отъ
чума от* иърховН'.и модецмиски сьвЬтъ - Кгипстъ.
Валежа
Падналитк напос.тЬдъкъ ллтдеъе спор*дъср%
де.».'я а ма Ц М С. нъ Варна
и околностите се изчисляватъ
нз 7 литра.
На вариеиеяото житно тжржише ачера сж подадени: зи
мницата по 575—585 ле. 550
- 562 ле 100 кгр. ечмикъ по
440 л.1. 100 кгр. и царевица
П1. 400 - 420 лв. 100 кгр.
На оряаАршааие а новия модеренъ клозегь който се строи
в долната часть на морската
градина
Пансионерите ВсрЬдъ срЪдитЪ на :1еясионерит1 сс повди
га сжщо въпроса, вь връзка
съ исканията на чии >аинцигЬ.
да се* подобри пач^исеяиети и
на пСисйонеритЬ, коит > сжщо
въ розово положение. ТЬ см%татъ. че е пуждно да се пр%мална.-ъ ограниченията. прТдаиж!а“и съ иовия м,к>"'ь за
пенечнть по отношенм на ааварените пенсионери, като и
ограничението Да ве м атъда
получать д -6*П |
иХим; ра-

{

Стр. 2.

ЦЯРИГРЯДЪ. 2 Септемврий. Днесь в всички
ждение ондя пенсионери, кои
то имате доходъ иадъ 800 лв. джамии се отслужи нолебствие за успеха на тур
Съгласие закона за жилищ ските войски. Всички турчи отъ всички ежеловия
ната криза сжстоятелкигЬ нае пжлнеха джамиите и съ сълзи на очи си честитяматели са длжжни да си пос ваха. новото благоволение на Аллаха. който въ
троите ,'собствани жилища и края на. краишата не те забрави страданията на
освободите до края на годи турскя^г^народ.
ната заеманите оте гЬхъ пор>
наеми помещения. Въ изпъл ,
ЦАРИГРАДЪ 2 сеят. СлКдъ продъл
нение на това предписание на
закона въ София е почната телим боеве, кемалистит-к влезоха въ Есша
ангета за я* се види кои нае Шехиръ.
матели ще требва да- 6ада те
ЦАРИГРАДЪ 3 септ. Артилерийската ка
из адени оте кАщите за да
нонада около Бруса се слуша ясно въ Цао“.идатъ въ свои.
ГолЪмо нещастие.

Седенъ жертви
Сжобщавагь оте ПловдивъСнощи къмъ 7 ч. е станало
голЪмо нещастие. На новост
роящия се складъ на Никола
Тодоров^ намиращъ се на ул.
.Царъ Освободители * срещу
гарнизонната фурна е падналъ
налепения курнизъ и съ пада
нето сн съборнлъ цялата ске
ля. С падането на последната
са пострадали всичките рабогваци намиращи се по нея. Единъ отъ работниците е из-дълхиалъ подъ развалинитЬ на
скелята, другъ е пренесени .въ
болницата и тамъ е починали,
а третия е в агония. ОстанелитЪ четирма са ранени и конту
зени. САдебнигЬ власти са се
явили на местото да проучатъ
случилото се. Убитите работ
ници са: Кочо Джоновъ и
Стоянъ Червенковъ. ^Агонизиратъ Нниксла Срезосъ н Е ле
умовъ.

Сааоубилъ са. Вчера сс самозастреля въ домъгъ си въ ул.
6 септември г-нъ Ванеро Во
кенфусъ оте познатата въ гра
дани фирма Вокснфусъ. Г-нъ
Ванеро сл-Ъдъ като се е приб
радъ въ стаята си, и ме слЪдъ
много време се чува гьрмежъ.
Притичвате се кащнигЬ въ
стаята му и виждате младия
Ванеро да се гърчи на пола
•
облени въ кръвь. Пристигна
лите иа време лекари кснстантираха, че куршума съ кой
то се е застреляли въ сърдцсто, не е засегнато самото стрдце, дадена му бе бърза помощъ и споредъ думите на
^ лекарите живота на Ванеро е
ванъ оте всЬка опасгность
Причините за да посегне
вАргу живота си младия г нъ
Ванеро са отъ^любовени ха
рактери.
Отъ Габрово телеграфира ги
съ вчерашна^дата. Снощи ед
на банда отъ .30 души комуни
стн нападна нзъ засада 5 души
граждани и ги нарани съ ками
по разни ме та. Днесъ се сви
ква оте гражданството голЪм*.
протестациоиенъ митин:ъ
На 3 того смесения влакъ
идящъ за Варна при потег-люването му отъ спирка Панисо
во вследствие силното дърпане
на машината се прекъсна пър
вата половина състояща се са
мо от> товарни вагони, про
дължи, а втората от 6 товар
ни вагони, 3 иАтнншки и фур
гона останаха Всичко възмож
но отъ влаковия персоналъ 61»
на равено за спирането му. обиче машиниста придължи
Предупредени на врем? зав"дующъ спирката Царево дали
нуждните сигнали, обаче и
то непемогнало. Машиниста
който и безъ това е билъ длъженъ. дв. спре тамъ продълз^длъ лрД^нплелъ отъ кад^то
(у&^^рнате Силното дърпане
чукаше нз пагницигЪ главигЬ
о ст^натЬ На наго»ц(т%. Огкаснането на влака причини 30
минути закъснение на бързия
Варна — София влакъ.

ТЪРСЯ СТАЯ
Тиха, чиста, хигиенична,
добрЪ мобилирана
Споразумение: Р. А. Барухъ, Царибродска 48.
• 720—3—5

Печатница .Зора"-Варна

*-*ч

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

риградъ. Пръдлол<та се не града е вече
падналъ въ ржцете на кемалистигЬ.

ЦАРИГРАДЪ. 3 септем Пренасянето на гръц
ките войски отъ Тракия, усилено продължава. Тукъ
въ Цариградъ сж реквизирани близо 30 платноходи
на гръцки поданици и сж испратени въ Родосто
Войските се отправятъ зз Мудания.
ЦАРИГРАДЪ, 2 ссп. ъпорКдъ достовер
ни свКдения пристигнали сисщи, прм опра
зването иа Аф. Кара Хисаръ паниката об
зела две гржцки диввзии. Говори се сжщо
че запасни-е войници иа този секторъ ие
сж взели участие въ този секторъ.

ЦАРИГРАДЪ, 3 (СепГ. Атинското правителство
е ивпжано изненадзно огь офанзивата иа Кемалъ
Паша и отъ успЪхитЪ й Министерския съвЬтъ аеноношно заседава
ЦАРИГРАДЪ, 3 септемврий. Съобщаватъ отъ Ангооа: турските колони настъп
ват ь паралелно на пинията ушаиъ, Афиоиъ
Кара Хисаръ, и заплашватъ ьруса.

ЦАРИГРАДЪ, 2септ Падането иа Афионъ Ка
ра Хисаръ произведе ^ошо впечатление между
Атинските кржгове. Изказва се силно недоволство
противъ правителството.
ЦАРИГРАДЪ, 3 септември. Тона иа пра
вителствените вестници въ Атина е много
поииженъ. Не се срещатъ вече заплашва
нията, че въ 24 часа ще скъсватъ обръчи
и ще превзематъ Цариградъ.
ЦАРИГРАДЪ, 2 септемврий. Гръцкото
население силно изненадано и развълнува
но отъ новите военни действия въ М-Азия
предполага че военните действия щели
да се разширя тъ и по другите територии
вънъ отъ Мала Азия.
БЕРЛИНЪ, 2 сел. Вследствие емитира
нето на новите банкноти положението пос
тоянно се влошава. На день се отпечатвате
ПО 2 милярда «арки. Забелезва се силно
раздразнение средъ работническите класи.
Следствие поснжпвангто на некой продук
ти отъ пжрва необходимость са избухнали
смутове въ едииъ малжкъ градецъ близо
до Бе^линъ. Много магазини са били раз
грабени. Презъ време иа стжлкновениею
между полицията и населението, сж биле
ранени 20 души отъ който 9 тежко.

Разбойническо нападение или атентатъ.
Въ неделя въ село Банки бЪ устроено увесе
ление отъ офицеригЬ на инжинернигк части въ
Столицата. ПрЪсжствуваха и министрите К Томовъ
и Маноловъ Денътъ мина въ най вбеело настро
ение. Ув-Ьселенйето продължи до кжено пр%зъ но
щьта, когато закжсняемигЬ гости започнаха да си
отиватъ съ автомобили за София.
Къмъ 12 километъръ по шосето, автомобила
на Д. Ачковъ. който пжтувалъ съ о&е няколко
младежи, между които и артистката отъ театръ Ренесансъ г-ца Елена Шопова, сестра на нашия софийски кореспондентъ г-нь Шопов Ь; нзведнажъ
бива обсипанъ отъ пушечни Бистрели;
Въ първия моментъ шафьора заб-Ьльзалъ пр-^дъ
себе си човЪкъ съ насочена къмъ него пушка, ис
кайки види се да застави шафьора да спре колата.
Шафьора запазва приежтетвие на духа и пуска съ
пжлна сила автомобили си. съ шЬлъ да прегази
нападателя, обаче послЪдн^ го изпреварва, дава
вистрелъ. който пронизва черепа на г-ца Елена Шо
пова. която моментално издъхва.
Отъ две-гЬ страни' на шосето се да ватъ още
много вистрели. но автомобила бега съ светкави
чна бързина.
ж С-л'Ьдь този автомобилъ се
които тоже бива нападнатъ
начинъ и!бвгва отъ огъня на
НвтмИобилигЬ стигатъ въ

движи втори такъвъ.
но и той по с*шия
н^падателигЬ
Божурище, отъ где-

м„

на г-аа

гватъ в м не се

бдват изложв,.

нягь не се

ежилото
уо _
на

.

■

пжтуяане.
Веднага
_____
______________

ся

Я^Ъ

цроизшелст»*’’®© е бами нзпреггеив ажачза^
и стража обаче вое^отть теклия и прът^/
пркп» ношьха и вчера тръзъ и&лия денъ ^
пали
Въ тужашнаетъ «ръгоег^ се оНкта. че не-^
ето е бяло ншне» яропоъ *-тЪ Томоеъ * V
потрешЧ
и сж стрелял ^
та автомобила за
ху гЬгь. Трупа яе напаимата жертва е бмлъ л..1
СОФИЯ, 4

ч

лрЪзъ оградата
2

ХВ'

«■

стражаръ,
оградата а
та
" мР>гя
е осее
■ата лег.
лица опак.

а ме

■а,

П

■ТГ» »

ника и
.Московска.' за да
които
Обаче ае следъ
нзъ другите арата
се иа файт
■
Разкритието
чатлеиие въ
днесъ ще баьде
обиска аъ легацията.

А

т«

Азреиско Ум

Обявление
.V 19

I

Септ. 1922 г.
Училищното Настоятелен
суюшите се. че на 14 октояар—а 1922 ял 1 * I
целарията на Азренското Пжраоначая^ Учиеяаг
ще се произведе публичен тжрг. с
ция. за отдаване под
училишкат*
ница за две години, от 15 октопармй 1У— "до 15 октомврий 1924 година
ман 3—4 декари, две фурни и вочгшм
здрави и големи с чешма на 100
Пжрвоначална цена 10,000 лева
за участие в тжрга се иска
ната цена
Конкурентите да се ежоараз*8^ еже
бюджета, отче^носта и предприятията
Поемнитуе условия могат да се преглежда* **
ки приежтстрен ден в училището.
с. Аврен. Варненско,

т

762 - I

I

Председател
Секретар С

Шереиетско Цжрхош НишЛп1
Проведял сея

Обявление
№ 2

с. Шеремет, 23 Август 1922. гол

Църковното настоятелство
че на 25 септемврий 1922 годя* ОТ “
до 5 часа след обед з кгнце.-зок*т_
църковното настоятелство в с
(провад) те се произведе търг с ^
конкуренция за изсичане цар*-08****.,,
ра в местноста „Края селото“ зе“ли
то нз с Шеремет от 70 декари- декг
Първоначална цена 100 лева на
Искания з: лог зз правоучаст*** в тКГ
га е Ю^.
Разноските з публикация на васт-г
предприемача.
щето са за сметна на
761-1-3

Ищкдгти 13 Озшшшот.^ ^ гр*Ф

Варна, в Септември 1922 год.

Гея. IV.

-

поща
внРМб-некя

I

I*
:жя:
би

•Д—н

1и0 мм; м 3

4 конски сили, кара се съ газъ и добр% запазена
Се продава. Гз
Д ■>> Ла*«
«

ЙиГтЪРГй ГР *<омощнмиь шътжкгъш
Ум| » игип II. „ иеоегчьвсм
ма га
МШЛ >* °«з° А® ьарна С рама радикщаха м«

© I ул

>ЗЪ Ь 5

17

*
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ЗАМИНАВА ЕКСТРЕНО

ПАРАХОДЪ „КЕКВЕНЪ"
съ сноросгь 11

1СЪ.

IЛ1

Прмаааа до 500 пасажери (руски 61жаици и други).

Ц-Ь ми намалена.
Продажба иа билети ДНЕСЪ и УТРЬ
при агенции И. Н. Коистаитииидисъ, ул
Преславска .Канторенъ деоръ- З-й етажъ отъ 8 до 12 ч. и отъ 2 до 8 ел.
обЪдъ.

Отъ Агенцията,

*6б 1

ПОЛОЖЕНИЕТО

ВЪ МАГАЗИНА ПАЗАРЪ ПАРУШЪ

Прапгии ишамп» ваарвненв *ерс«га аъ 25 ивА
1 I в*Ай»чм »П'И1 Сдщо Л9ЙСГНГНЙ11 ид4 сотидчя ■пай
I I **■ »йв«т* Гйш«< а ВМЙТ1 >й В24МДЙ. Памучна яда1 I
М м»д«т« Шев«)г« Н гардяча « мй-мйдгряя цвь
Ше^твва Очайв.гк е* иск е дв врметвгматк СУКНА за
■■
явят* • АУТТ08Е м шт1
!0 15

—: ЦЪяи наносим и опрб дйломм: —

С ИШ1ШIШ1П Шй Л
1мп1>. 1-п Кеш. м. 1Ш.ПЗС - саи геги. мити.
дилжсоеяя

Кю*. ХАРНА уд. Цйршградсйа 21
ОСНОВАНА

ОТ

ВАПСА СОММЕКС1А1.Е 1ТАЬ1АГ«Д
1Ш ШШИ - гойш шии !Г).ша
ННЯАПГ. *•--------1.

цжеаг.жл, Лондон,

»а»«я. грфщятя •*» Итмма

• I

ккки г 1жи Ишш тя*
така, »вяг»», Ьуамааа, КолумСка,
1ЙМТЯ ■ ^ОФЧММ Адумам.
•I ■•■<
•сичнн ЬАИНООН опседнии
1мш услаааа, аата >
г ' .*?««

К»М7.

1*р

Пмс|
---- "Н1—• «,*

чг КЗЪЗШХЖКИ

* а- сапотсжят кии.-к
Сй»й помм С1) ЖЙ«.
*
■ <Т*ДМ 514'. ГИ

н.

■мидака а«пйа« свм*му

И

т м я м м

А«а лзмжмамметям.

Ч Посржнкнж Сектор__Вар«»

ОВЯВЛЕНИЕ № 3076

СОФИЯ, 5 септемприй. Вь мини сте о снага |
ьиктъ е внеенъ зл разглеждане въпроса]
за подобрение чиновиическит! валла и и*
отпущаме една вратна помошь о<ъ тримфсечна ааплата. Вь роса не е билъ рампаданъ отъ съ.Ъта е е остааеиъ и раарешавана елкдъ 1.връщането на мннистръ Тур
лакоаъ
1
СОФИЯ 5 септ. Спора между м-ръ Тур
лакоаъ и народ, прЬдстааигепь отъ мал.
Група Др гие.ъ е раагледаиъ отъ вържоа.
всмледклсии с.дь ач Ст. Загора. Сажда а
опранд пъ м-ръ Турламоаъ. Сдедъ правителстаеиктЪ среди има силно течение аа асключвамето отъ сжюха иа Драгиеаъ

;«»-м

Ог Дзектстаого м Сектора

дог* Па-

•'■аг»*раиъ дЪтъ*
«4,
“ ,• „ .
1
а а бил,
■ и ... а,
»У иЗаолжо
п* й «(м ^>т~
.тъ усяХгъ

оп рейден" се

•>

1М1 й >ТГЪ СЙЧМ

ояци I «и
<4 МС
1#ТЬ «йкт м Т1К1
м се
о №.ъ ) ма там
роам« мммцаатя
а« . «„псрстата ще е шг
•«чера в летия сагрк. Наи

{

СЛТЧН погнем Т«| .1

Г

I ЛО*С|(ИГ ВА рой

-1МТЬ

СОФИЯ 5 селтемарий. М-ръ Ценно Ба. е, <
И* 3 т • се ь*
малоеъ неправи имапнте пр4дъ турнали* - емь нячгь меаьд) млад* ;Ж
тим
кдубс«е
.АтАамтп*
и,стят4 по • ьпроса аа свикания отъ блока 1
съборъ иа 17 тори шЪспцъ въ Търново той } нси >щ»' Ре*уятв:ъ А I ■> с
( и в« . Лтансмсмъ *
каза: ржкавмцата е хвърлена. За сж ща та
н. з т в а
дата хемледЪлсния съюзъ е аигажмралъ
гмъ мЛЧТь {ЧНЧви;* мгд^у > а
вси ки мхста и локали въ Търново аа свои*
; т4 гости отъ провинцията, ко «то ще дой*
датъ иа устройваното отъ сдюи голкмо
събрание
лам аа .Ш«о*
СОФИЯ, б септември. Атентата мавър*
шемъ оиаам веч рь ма 12-я и
«етръ отъ
Софии по шосето аа бай им. торта ли-а кой*
то стаца артистката Ш повл, заиммав# вси
чки кржгоае въ столицата. До сега не е »а*
ловеиъ никой отъ ат*итатормтЪ. Усилната
иа полицията да открие следмтЪ ма иа па
дат пит* осгапатъ -5етъ р хул атъ. Напада
телите сж прибрал з даже и гил1ит| и * мх
стр^лянит^ отъ тЪхь патрони Атентата остава сдиа загадка ха всички.
СОФИ4, 5 ссп. 4<иесь властмтЪ и|»ър*
ших а обискъ
ъ руската легация. При обм
ена е халовеио гочЪяо количество оржтие
което докуА%еи ални се устаибиява че в
Вра мг е п^о. Ормжието биде првисено въ
иашмгБ складове. При обиска оъ еди«ъ
вракге кстъ е хапове а много голБма грей
на, ПИСАЯа и документи. Нови
разкрития,
произведоха лошо впечатление въ в<ички
попити ески среди. Очакдатъ се нови раз
крития по организирането о*ъ враигел-ститЪ въ страната им шпионска организация
ХОФИЯ 4 септ. За отпущаме иа едно
кратната ломощъ иа чииоян-<циг1 ха наба
вяме хямовмще сж иужмм 130 мил. лева
БЕРПИНЪ. 4 «еп. Германското правител

ство води борба ха спяраие спадането иа
в&а
*Т- Парна •» сеотецр*ра Г‘^-‘
Пое**»* о6я№вня с о6ннл**ве -\г 25Н от 2«» VII марката и иа ьаляваие иа скжпотията. Въ
последното си хаседамв^миммстер сжвБтъ
т. г. (Лзрмиа вестник брой У'-1 Ь* *-Ах?уст
тарс чр«»* тай н «. нкур^рцв,, м л, \;а к, .13 2*4» рЪшилъ ограничението иа вноса отъ чужбии4м
у аолимони е таксигк ха лукса. Прави
антре гаа (а-треннтм я. 100 хг]. *-ф. у* вАоркнш ва
телството е рей кило да бжда ъ за сине и и
з*. АаахЕха боттпш. не се саХоя.
«е* на гатернгумж*нТ2:з*^Ь 10 а ден ->т м!рккт1к ха спираме спекулацията съ дв**.
на*' Т&»ШЗРТи В^Влрн«П К4 ЦоЩА* Н »мтк Взематъ се мкрки аа вжаажд м* ег»г. * *тра <гдч Флваа/зева Уиран.» аяе ще • •
динъ срокъ редъ по пркхраиата иа иаселетхрг С вана конкуренция
доетавквта на иието. Решемо е да бжде съсипело яодид-

ятапт .тт инттт всети прп’*т -г еп
те условна а другн кножа е локаканствм г*.

Пр*стят*а«ъ
чмоез •вгиг.ь
» >ъ

СОФИЯ. 4 селтемарий М-ръ прЪдседа- |
ми -" 11 ' *> яп*«»
Г||
тели г. Дл. Стамболийски проектира иа 17 4 . "
^. ЧкДШЯГ
^
ътким
Септемврий на иоато дата конституционни ,*,“!*
.
блокь свикан съборъ въ Тъ. ново. да при..... ., . „и,. ;;
ежтетвуаа лнкио на саикаьото от, аемпе-,
- , ».ис
, .
дЪлц т! окржжио събрание. Г-иъ м-ра ще'
“ :'*4*
аакиие аа Женева едва иа 10 октомарий
“ ‘1 >,»•, а,

.

ТНВВН 1В

ХРОНИКА

(елефоиин и телеграфни сж общения).

'

—

.ДрАГОИАпЬ

ОЛяяяттяя> 1
>и но I мат, и ду «I

Н Септември. Четвърти

I

■

МОТОРНА ДЪРВОРЕЗАЧКА

ЬШ. ЕКЕНЕВЕЯЪ 1Н1»0»НЙВМ(П)ПЪ ПСТШЪ МтштЦшЬИ.
пъ1

■рой 9В7.

ЦЪНА I ЛЕВЪ

бата иа риба. аа да се прЪмахие липсата
иа месо. Пуисоаиитк гостмлиици се оггаии-

«<

аачк
Н, 7 . ■

и*.

л

•з

ОббЧГ
-1ГГрвфгм«С ‘ В
умд -яем
тоА щ*- Ллл+
сг*»ем* в> диети*
»й
съда глв» п,'Ь«,. м«с
гп
ж>*г мягто
теме,» А Ц сега
е чг-опрЗл1 ?еч
Ж*л> > е >е Лоната лр»
I
И . , аДи>с-С4 с твоАаи в -.. з<ем
^и^^,иблк^ я о - ао-Ампп>
ЦиииН воШм- герм ц
■Гццис» кеядйА

Сждебма хроника.
йчер* в-ъ утланм -г
име иа туч*п;ма*
с*т’
аз лгда
■ 4 ЛжЛ*Я*>.
ГОГУ П ■КТАЛГ

по

ИНЯТ:

. к»го 'омфамя С* А
-ИХЙ-АУйШ • #ие.^йо П
1М
Чу Петровт. <уМрЪйЪ»

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
Георги Въдкоиъ, Стефан* Райчеяъ, се събират* едимь деиъ
иъ градската градина иъ Оараа и сс м дасааатъ да обера гъ
и\ ьчмаря аъ Гебедж- Ашеа
Жекоиъ Ооаармгъ шапа ■
иа огЬдяия деиъ «ячсржа ко
тето кръииари оилъ затворил*
кръчмата, г4 почукват* и съ
пр4стореяъ гласъ миариатъ
крлчм.ря да отвори. Паткиата
нахлуваг* въ кръчмата, а сди
ма остава аъиъ да пази (л1дь
ваиесеиъ побой и момшианих,
гй изкопчват* отъ него 1000
.чв. ПрЬаъ го»**рк««вь кръчмага адааитъ да% мокри ту рч«*
та. които биде застсвеин да
«гъдчагк
Хазаина. Лидов* Дкамтрои*
д -пулъ шума и угВти л*. че а*
кр- чмата има разбойи.щи. тгр
ти. * ял бета, и
ааодМците
то «стигат* а обивзтъ иа мЪ
СГ

Сжда осъди аин< ам.щм.Ъ и«
доживотен* затвор*
•Ьчаммлъ мтадежъ.
Крлати яв ум Ща* С*амп
Еди ВВС7 вря!
Гъ Рус*’до уя Цар* Сммгочъ
сс намина шапкарския ма аяип.
яа Йасмлся* я Ге. ргитвь к*
дето КАТО чяракл работи 16
годяшняя Захар* Иааяаьъ Вче
ра заран*, обаче аъ магмина
сга та ифщо мметермозио. кЪщо тайнствено СксЪангЪ до
чули викове ма агсямзирашъ.
взлкзатъ ма улицата м мир
ил .тон ям кръв*
Зкхарн
който спЪлъ въ магазмма. в
ДО оослЬдмми момей * ме му
сж ваайстяи сайдягЪ

1яячяи оъ Неври> оп* група
яааадатсля сж о рабклм един*
склад* съ оржжие м забЬгиа
ля яъ Пяряиъ плакнмл
Вя|ния. Пеша е иай разпрос-

траяеямя гкспшкъ

еям*м

въ

цЪла

Българея Търговци
даа1Й:Ъ р клямк Ъ си въ Вар
Поша, защо то тамъ ск пости
га.ъ цбтъта май добра

ш ш о>

11 — 1

БОРСА
1ТД год.

3240 3270
170-----------771 — 764 1345 13357Б5
772
10430 104 40

Нк>Йо, к ъ

Лоидоаъ
Париж ъ
Итааин
Царкградъ

РомжянГериаяия
Прага
Веска

Б.-Псщл
Гърция
Юксшам

—щ
1121

1160
5*0-

585

ЦАРИГРАДЪ. 3 септември. Следъ тридневните
ожесточени боене при Афионъ Кара Хисаръ про
тивника е отстжпилъ въ памическо бъгство изоста
вяйки големи количества бойни материали. Тукъ въ
наши ржие сж паднали .150 орждия. множество кар
течници и други. Плячката се превежде въ изве
стност ь.
ЦАРИГРАДЪ, 4 септ. Атинското правителство
е издало официално комюнике въ което признава
че Ески Шехиръ е билъ о.трдзненъ по заповЪаь
иа главното коминзуваио нъ «мнълнение предал*
ри тел но изработен* планъ Въ Атина царува голе
ми безпокоАствие и въпреки строгата цензура, отъ
фронта нристи1агъ тревожни новини, за по голе
мите загуби претърпени о>ъ гръц армия.

—

1270-

^ЛБЪЛЪЖКА. Дяесь борса
та а цркданаме ткаъ ре.ераа
ооясже е приемана при лоша
амяля и е възложел нгк<>я
гривни.

ржя
М 1Ь нпй мЛа.ч. |.Аятръ К
Я “а грял» се продар* Н
■ «^сто отк 253
Я ■
Н

Чуждестранно Лкйстю
т.геи лоб ре готмчк. сь добра
М‘ 1ата' ** “■ "Р*ДСта» при
г ' иаягь директоръ захарна
«
фабрика, вила Григоръ
• тЬмчевъ Евксиноградско шосе
— Варна.
657 -7-10

■испи сермомо вжрху положението. Въ лоследиитк министерски ежеети е вземано ркшение да се подирите лжтища >а пости
гаме бжрво примирие и по тоаи и.чии. да
спаси армчята
си
отъ окоичатеамо* поражаиме.

вет* СгЬдь всичко това била е организира*!*'*'
лЪиа анархистична манифестация. Войската и Г°
лицията се е намесила и забрииила иавафет"*
цвята
Между манифестантите и войскаг|^СГа'
почнала усилена стрелба, за щастие жерг«и ^
никакви. Манифестантите
деита биль приключена

»

си

разотишли , в

Р

Р

ОДЕССА посилки за ОДЕССА
съ нзй-мзбрапи първокачествени продоволствни проаус,
нри 11Г.Ц80С11Й цЪаи м условия се армгстовл м:ь м лост»
.ояватк гь Одесса Приемат* ос и готови колети « Одю»
За подробности и справка мнтересуюицгк д« се игясет и
кдм гората ни, кант, реч* домъ. баеш* хотелъ .Итмаа* Сть
5 при ръководителя ма клояа .Поскани за Одеска--т-п.
Л Юрдзиогь.
V
Съ оочлтачмеМеждународна Траисдортю Кали
Д П Крася* ■ Р. М Алиуф*

768-1-3

ДържАяенъ

Морски

Детски

Сакатореуеъ.

ОБЯВЛЕНИЕ #Ь 1292
гр. Варил 5 сейте меря 1922 год.

тежа, чистя, хигиенична.

ДобрЪ мобилира м
СпоразуиЪние Р. А Бз
ругь, Цзрибродска
иа ,3 т. м. 1 ве
рижка зитна
съ сърдце и 1 з-штечъ пръс^енъ
съ бисерт, и дввмявт*, който ги
е яа«г5рядъ да ги занесе гь ул
Редила 14 19, гдХто ще получи
голямо яъаиаграждекие. 7Ц-м

767-1-1

Огъ Управмяяего иа Свмвгарум-

Авренс мо Училищно Настои телство

Обявление

ЦЛРИГРАДЪ. 4 септември. Съобщаватъ отъ Ян
НашигЬ войски стигнаха въ своето настжп-

ление на двеста километра прЪдь Смирна
С^вер
нага гръцка армия е напжлно разгромена В Смир
на постоянно пристигат* нескончаеми кервани с ра
нени
Всички болници сж препълнени ГжрцитЪ
бързо пренасят* къмъ Смирна своигЬ военни скла
дове. Градът* е пъленъ съ дезиртьори
Гръцката
флота е получила заповЪдь да замине незабавно
за Смирна. Разгрома на северната гръцка армия е
пъленъ Отстъплението й проаължава
ЦАРИГРАДЪ, 4 селтемарий. Споредъ лоелкдиитк сведемия отъ Аигора, турската ар
мия, която иастжлаа аъ цемтра иа гръцкия
фреитъ е сполучила да се вреже дълбоко
•адъ ткхнитк линии и е поставила гръцката армия въ опастиость да бжде раадклена иа двк части.
^

№ 19
с. Яврен, Варненско, 5 Септ. 1922 г.
Унилншното Настоятелство обявява на интере
сующите се. че на 14 октомврий 1922 гол в кай
иеларизта на Еврейското Пжрвоначално Училиик
те се произведе публичен тжрг. с явна конкурс"
иия, за отдаване под наем училищната керемиварница_ за две години, от 15 октомврий 1922 гоак"8
до 15 октомврий 1924 година включително
ман 3—4 декари, две фурни и всички пристро*10*
здрави и големи с чешма на 100 крачки.
Пжрвоначална цена 10,000 лева годишноза участие в тжрга се иска 10*/, от пжрвоначал
ната цена
закона за
Конкурентите да се ежобразяват сдс
бюджета, отчетноста и предприятията
все
Поемните условия могвт да се преглежда
ки приежтетвен ден в училишето.
Разноските станали по тжрга

СОФИЯ, 4 сел. Гржцкото поражение аъ
Иала-Аяия
постави
Сжрбия
пркдъ нови

са за сметка на предприемача

проблеми м нова ореитировка, спркмо саоята сжюзиица. въ Сжрбия се ваговор.а и
дкйствмтел ия иалаяъ на Егейско море

762 -2 -2

от

ТЪРСЯ СТАЯ

Изгубен!ок

неиадЪАно се явили ажоржжеии анархисти к Г,:°
спрЪди колигк и повърнали тютюиит!
^ °*Ти

оравдявяято на санаториума обявила. че ка
11 Септември А щ. 9 часа ир-Ьдв о64д* в* Ьаряен
ЦАРИГРАДЪ, 3 септември*. Отъ иЪполОУрямво Финансово Уиранкеняе щя става по
ио дни бойеяете въ Иапа Ааия се раван- доброволно съгласял (сиааа^ нданне) за доставка и
мтъ съ топен3 ожесточение. Турските ча
раавн жраиигелии иродуктя я други предмети втя
сти Сж аъ иастжплеиие. До сега гръцката дин на същия .та ирЬме огъ 1 Октомврвй 1922 па
армкя е отстжпипа на 130 клж. отъ първодо 31 Март* 1923 год, как го следва .
на талиите си ловмции. Колоната иастжпва19900 лв.
1) Хлеби за около
ща къмъ Ушаиъ се е приближила до то»н
2) МлЪко за около
• 44000 ля
градъ и носовото падане се смета ва пред
3) Месо оа около
125000 да
стоящ#. Гръцките частм въ тови сект ръ
4) Бакалсва стоки яе около 92075 да
сж съаършеиио деворгаиивираии и неспо
5) Зелев чук* ав около
6200 ш.
собни ва сериовиа обрана.
«1 Фуражни материали
20000 ле.
7)
Отоплителни
материала
ЦАРИГРАДЪ 3 септ. Пор.жени.то иа
СпоралумЪиието м--же да ставе и иа 7 груя* »
гр.ц. .раи. и лошото попожешм п моето
по о лелио. Дяпояигь 8*/« ще остави тоаи, яа и*>гъ
е поставен, отъ иЬнолмо дни масамъ е присе Я.ЮЖИ доставката. Други документи не ся всявп
мудипо атиисиото правителство да се >а-

гора

рАтакня^г*

поискали да изиесагъ С1^*
ТютюиигЪ сж били

товарени на коли, за пренасяне иа гарата, и1 4

ЦАРИГРАДЪ 4 септ. Съобщават* отъ
Апгора. Отъ аапочваието иа нашето иастжппемие до сега нашите войски сж ваели 260
гръцки орждия трофей. Вчера иашмте ча
сти оиопирака Кедосъ и Кутия.

02Л

Белгия

Д

ЦАРИГРЛДЪ. 4 септември
Кеиалисгките вой
ски действуващи въ сектора Ушаиъ сж нанесли силенъ удар* на противника, който е билъ принуден*
да отстжпи отъ окрелените си позиции. Храбрите
маши войски безспирно мастжпватъ и сж обгради
ли града Ушакъ. който окончателно се смета изгубемъ за гжрците. Нашите войски действуваши
предъ Бруса сж нанесли ново поражение на про
тивника и сж спечелили новъ теремъ артилерий
ската канонада лроджлжава съ оше по-голЪма си
ла Падането на Бруса въ наши ржие е въпросъ
на дни

иииа: управленията на тютюяеввгк складов* о
еитобако и Картел*,
складирани тютюни.

амио

тото м г.ря Тръ.6<ш.

Са+вя. 3
Швейцария.

чааатъ. Картофмтй и мхарата що се ра»дааатъ но иасепеиието по опредепоаам по-

5— *«7.

и

^
публика

Председател: П. СтаневСекретар: С. Мутяфнн**'

‘™УГи\Щ^ 6 Св"' Ту"ашн»т» полиция

иасочем^мм мго,°Ръ »■ единъ атентатъ
ГеГтГ" п Р°Т,МЪ Р°*ж"«ото кралско екшмГт «к?Т
.Та ‘ ^=ПЬ А* вждк ияаъррк“в "■ тържествата по ко
ронясването иа краля Авторитк на тови
ясговоръ сж въ ржцктк иа
полицията, сж
унгарски офицери.

Днорхипическо нападение въ Дупница.
СОФИЯ, 5 септември. Телеграфирать отт, Дуп

цигяригб

■ „ЯРАВЪ“ *
753-1- I

СПМИ СЕ РЕКЛАМИРАТЕ

N.

Варна, 7 Септември

то*.

цьня

доен*

ВЯРПбФКЗКЯ

*■-

Ш 1^\11 Ш^ХГШ

■

I въ тзяп шгь тш |

4 1(уЩ,СА риш!
I

апвлМккШ ВШЮЕП ШПНШШЕП ВШЛМГЬ Мицп шя>к ь и.
1^—№>1 ■«— яцщ 180 дгй; р - • | (ИяяиичI но I У) ля .пщжоп. <^м '
.. | и $ шШаит 100 мм; м I «Пепи V» мм р." П пмктмехя по I дт и хума

^Ж

: Цкт износни и опркдклеки: -В

^^и*и*иПВМИШМВИПа^ИИИ^ИаИМШШМ|И^^Р

Пмитшш фронтъ

ГМОТОРНА ДЪРВОРЕЗАЧНА
I 4 конски сили, каро се съ газъ и побрЪ запазена
■ «• продай. Спораау**мо Д-во Лада — Караа. 75745

ПШПШI ШИ ТМИШ И "5
Нши. 1-и Косят, и \ШМ - ш тт. шити.
Цвгпр. С0ФМЯ. уд Лета 2 — Кянм ВАРНА уа. Царят радея* 21
0т
оо
ВАПСА СОММ€К€4А1.Е НАМАМА

Iш ШММ - ьжишткмм
1ВМ1 ЦАРИГРАД, АОИДОМ,
,ш»я. гртлотт иа Йтма«

1? Ью 1ИК1ШХ НИШ
I, Даагна, 1р»

>П

ВОИЧМИ

|*а, КапумаАим,

•а, иато •

7*1

Айогоае ао КНР-1ИТОРПИ СМЕТКИ го еяорвзуиеиме
Вюггф» по СПЕСТОВНИ КНИЖяИ с 0’, гоцишма лихва
стумВв ааумовти аредвтв. вария* 1 ни „ ар
« чужда «мут
П
Оаа ауадаааяотва.

Г1Я» Вав—ао Училища — Варии

ОБЯВЛЕНИЕ № 1873
Гр Вирни, 6 Сеатнмвряй 1022 година.

Доми к и мот но го ял Морското Машинно Учжпнще
с Мароки Сомцнвлия Шкаж нчместява на нитв1>егующжтв ее, чв ни 14-Й СеотемириЙ н. г ще св ожетон
тжрт но добронолно сжглжсяе нкн Варненското Окр.
Финансово Уаривленве огь 10 до 11 чиси ир. илидйе
ви доставката ни следните хранителни припаси
црчЛ стоАвогт
юлачеспо
40500 лв.
1. Захар
1350 кгр.
49500 лв.
. 1100*гр
2. Мас
33600 лв.
8. Снрене
1200 кгр
23000 лв.
1000 кг|>.
4. Орна
13000 лв.
3000 кгр.
5. Боб . .
3600 кгр.
36000 лв.
6. Маемо кисело
18000 лв.
1500 кгр.
7. Млеко и рее но
8-100 лв.
700
8. Макарони
350
кгр.
4200 лв.
9. Фиде. . .
1500 кгр.
7500 лв.
ГО. Лук
9000 лв.
3000 кгр.
11. Картофи
1500 лв.
50 кгр.
12. Чай
500 лв.
13. Оцет . . „
300 кгр.
4000 лв.
50 кгр.
14. Червен панер
4000
лп
15. Сено .
2000 кгр.
16. Ечиик
4000 лв
1000 кгр.
3000 лв.
17. Трнци
1000 кгр.
Прнллопсенията на конкурентите се приемат все
ка присатствен ден в Домвкписаното на екщо учиЛ*га« - Вхрн», • 8 деня ца тхрг» от 10 до II часа
црвдн пладне в финансовото уиравлеиае — Варна
Маалнадаавансю иоже да става в едно и аа от
делен артикул.
Залог ек црквоучвет
в тарга се иска 10* о вкрху пркбливвтелнлта нжрвовачална цена п банково удо«пенят участие в ткрт са длкясяп
ЯА «е -ембровнват с чл. 125—130 от оакоиа аа иБюд
■ отквтиоста и гиредпринтнята".
Павинт» гелпхяй чогат дд се БвДиТ геете— нрн сатстовп
лен в Домакинството на училището а фи
__
ААиганото уцракдед;*в — Варна, а в дева на гжрга в
скщото финансово уаравлвеео. Д. В 6п пп 40 п 75
* година.

Шн

СОФИЯ в септ. Драгиевъ е иаправииъ
пркдъ едииъ журналист ь следнятк изявле
ния : землед с »ювъ прилича иа кпрабъ,
който отъ 1916 година измени посоиата иа
п чаваието си и е т,<жг-*алъ по една посоча
I иа която ирайиия пунктъ е скала. Въ тааи
, скала той неминуемо ще претжрли круша,
ние. Да са намини тави посока е иея.змож
но защо то калитзнитк сж пияни
Кжмъ
края иа интервюто си мрагяеаъ кавалът иаобщо политическо го положение иа България диесъ за диесъ може да се характе
ризира съ думитк отъ дксио гнило тия, отъ
крайното лЪво щурутня, отъ средата бър.
но тия и въ народа простотия.'

ВАММОВЯ ОПЕРАЦИИ

м всинца в други тжрговскв добумтити
м чаквае ерф уу Ьалгврмя а щушмги

I

(Телефонни и телеграфни ежобщеиия).

по пубджктванс
н® иредараемача.

настоящето

са за

От Домакинството

СОФИЯ б септември*. Ока деиъ при
поста Царъ Симеонъ, севЬро-западио отъ
Опратъ е станал., едииъ иицидеитъ проиаякакяъ отъ г> рцитк, причината: едииъ бъл*
гарниъ отъ Периисио аойиииъ въ гръцката
армия, иабЪгаа и се лркдаяа иа поста Царъ
Сммеоиъ. Гръциитк военни власти веднага
съобщаяагъ иа гръцкиа постъ който • еркщу нашил да аалоаи деаертйора. Триде
сети души гръцки войници иападатъ и
4
постъ иъ който имано
съ иачалиииа си. Нашитк войници щш01
валм своенркйеино нзмкренията иа гръцкитй войници, вземалм иуждиигк по)
м
0 7блжснали гърци .4. Жар там отъ
<трама н4ма, а отъ гръцка страна миваФстнв.
СОФИЯ, в сяптемярнй. Снощи широим*
тк социалисти имаха пубяичио събраиме иа
поето говориха трима вратари. Събранието
беше протестъ по иоаодъ оежждаието иа
социал революциоиеритк въ Русии. Спкдъ
свършвана ре-иск иа ораторитк, една вну
шителна група комунисти нападна ирайичнитк редове иа събранието изто хвърли
червен', пилеръ въ очитк имъ. Започна са
едииъ ожесточеиъ бой иойто продължи до*
ста вркме. Полиции га не е могла да пркдотврати стълкновението. Отъ дактк страии
има много бити и контузени а по улицата
има оставени много бомбета, шапки и бас*
туй и.
СОФИЯ в септ. По свиквания отъ кои*
ституциоииия блоиъ ежборъ въ гр. Търно
во иа 17 т. м. блокоаитк партии сж ваели
ркшеиие да иаематъ участие асичии шефо
ве и лидери иа блоиираиитк партии. Ще
участяуватъ Ал. Малмноиъ, Д-ръ Данеяъ,
Иа. Еа. Гешсяъ. Т. Тодоровъ, Костуркоаъ,
Лялчевъ, Гансвъ, Фадеихехтъ, Буроаъ, Бобчевъ и др.
Отъ аемлед. сжюаъ, аа свикания отъ
ткхъ аа сжщата дата ежборъ, ще участватъ м ритк Цзлхо Ьакалояо, Р. Даскалояъ,
Турлаковъ и Обоаъ.
Настроението въ двата воюващи лагера
е много повдигнато и оживено.
СОФИЯ, 7 септем. Снощи пркдетавителитк иа чииовнгцитк иа тритк бачни, Земяедклсиа народна и нооператиача, имаха
събрание иа иоето очертаха елкдиитк ис
кания : 1) плмощь отъ 3 хиляди леаа аа посрещане на зимата, помоща да се даде до
1 октомврмй. 2) изноиредио добавжчно вжзиаграждение ло 600 лв. за асичии катего
рии плюсъ по БОО лева за всеии иераб .тоспособенъ членъ отъ ссмкйетвото на чиио*
виина, това вжзиаграждеиие да се даде
ОТЪ 1 авгуетъ. 3) Джржааатл да оситори иа I

Вь сд1*0 небчждло А.» диесъ
настървение се 1 ?крива поли
тичесяия фронт* ич* страната
ПрсектираингЪ а»шм от* бло
ка огь една страна оротквъ
ира*ител.т ото. »п чматаи ожтеточен* ***** и*да гротиаг
земдедЪлсвии с*югь и против*
Н | Ь икЪдседа.еам вь ор< -мит*
лл блока сж амнгардин7 х схиаткм. к иго мдатъ да покажат*.
Ч< ПРЕДСТОИ ГДНП р*«ПТЛНо
сражение да еасляме ма пран*
«тлетнг то.
Бдалгъ оргакшзир] и съби
ра сия и. стига ги * е рЧипея*
до «раи «а го
яИ-н*г*о
да изнесе ши борба Фронт*»*
ма борбата с откригъ. Ор.амм
т% на блока ие оставят* ни едно
прфдир-квтме ив «рамтедсткото
нераакрш:мкувам^, им едни*
жесп, на министри г* меотр*
чги* в* вегонла подзет. ор
носгь м стрината
В* ежиогго ар!ме правитна
ството саиио
своите кадри Какво б*ха оосчЬдиигЪ изявления ма м р*
пгЛдгеднтеди — че в* кабяиг
гътъ «Нммло ряютласие и че
м мяяпстфрскд Кржм ме могло
и II се масла.
Пр-Вгь подготовката ма борама
м раажогадската Общ и арщ* салотява всички за обща борба.
Оп. Друга ггрлпз клмуяиггитФ глештъ *■« тягп.тЪ вм#сп'р■I
да из
зуватъ га
зи борба и да мо<агь да откжсяать колебяийдт^ елементи
както отъ едиата, така и отъ
другата страна, а г.демо да
разпрострат* саоигЬ пипала
над ь наследството на зсмледМекия съюз* по селата
Такава организирана и оже
сточена политическа борба »а
пръв* пжгь се поиежда в*
сгранита.
(*лсгкт* е у(Лдгн Ь, че •гЪма
друг* въ сгранита, нов то да
свали земледЬдскоТ ) аранителио. осаЪнъ оргаанзмранигЪ опо
зиционни политически сили.
Тази борАа н д« не донесе
сиоро крайния речуягигъ —
сваляне на правителството —
все пак* ще спомогне за за
силва >е гражданското съзнание
у маситЪ я ще пр-Ъдчзаяха у
гкгь еами* ио-гатЪмъ полити
чески актквигст*

ТЪРСЯ СТАЯ
тиха чиста, хигиенична.
добр-Ь мобмлнрлна
СпорАзум4.нне: Р. А Ба
рух*. Цвркбродскл 48

ФНЖВНЦ|
Въ нхЗ гу^нъ П^гг.”
Щ иа :рхдл се продава Н
Щ иьсто отъ 253 нв. и к
Ц Гиранка р*;*1акци.:та И

Чуждестрош семейство

тарси добра готвачка съ добра
заплата, да се представи при
г. Мисонъ директор* захарнаннта фабрика, вила Грмгоръ
Пейчев* Евмсииоградско шосе
657 - 8-10
- Варна.
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стр. а.
чииоаиика на ааиниааални цЪни УранителннтЬ продукти облекло и жилище.
СОФИЯ В септеаа. Министерството на
■жиш. работи е решило да намали до минимумъ, иадаваието на позволително за ид
ването на руски пжтмици въ Българин. То
ва си решение министерството мотевира съ
обстоятелството че въ Русин има много
българи които исиатъ да се заажриать оба
че русиитЪ власти не имъ позволяватъ и
имъ лравятъ всевжзгхожии прЪчки.
Вжиш. м-ство е алезло въ прЪгоаори
чр-Ьаъ болшевишкия прЪдставителъ въ Пра
га съ Московското правителство щото на
бжлгаритй желающи да се завжриатъ въ
България да имъ се лравятъ всички вжзможии улеснения. ВЪрва се, че това ще се
постигне въ най-скоро врЪме, но все пакъ
позволителни ие ще се даватъ.
ЦАРИГРАДЪ, 5 септември. Вследствие после
дното гржц поражение и безпнрното настъпление
на турцигЬ, между гръц. население въ Смирна е
настъпила голяма паника. Населението събира
най-необходимото и бЪга. БаикнгЬ съ блокирани
"отъ вложителигЬ на пари които искатъ да имъ се
исплатятъ влоговегЬ
АТИНА 5 септем. Гпавнокомандующия
гръцкитЬ войски въ Мала Азия генералъ
Хаджи Аиестисъ е замеиеиъ съ генералъ
Трнкуписъ. Генералъ Дусманисъ е назнанеиъ
»• подначалнииъ иа генералния щабъ. Главнокомаидующия рЪшилъ да преустрои бив
шия генералеиъ щабъ яъ Мала Азия.
ЛОНДОНЪ, 5 септември. В-кь Таймсъ пише:
съюзнигк върховни комисари въ Цариградъ вчера
сж се занимали съ ев,нтуалностьта за предприема
не постжпки относно прекратяване неприятелските
действия. Сжшия в-къ казва, че тази акция не означева уреждане на близкоизточния въпросъ, но че
се касае просто до вземане на незабавни мЪрки за
да се попр-Ьчи на безредииигЬ въ М. Азия да взематъ по-гол-Ьмо развитие и да се спаси живота на
много хора. Проектирани сж мЪрки тоже и за запазване живота на християнските малцинства.
ЛОНДОНЪ. 6 септември. Британското
правителство сондира фраицузмото и ита
лианското правителства, относително пред
приемане постжпки съ цЪль веднага да се
сключи примирие межИу Гжрци и Турци,
за да се избегиатъ нови кржаопролития.
ЦАРИГРАДЪ, 5 септември. Съобщаватъ отъ
Атина: Гръцкия печатъ известява за превземането
на Ушакъ отъ Кемалиските войски и предвижда
неизбежната окупация на Бруса отъ неприятеля.
Смнрна е пълна с бежанци. Вжпреки приежтетвието на един английски броненосецъ, английската
колония се готви да напусне града
ПАРИЖЪ, 6 септември. Въ едно интервю на
турския пр-Бдставитель въ Парижъ се казва: Турция
ше продължи по необходимость борбата до край
до като се признае властъта й надъ векчки земи
населени съ турци. пъма нито единъ турчинъ кой
то да не се е съгласилъ съ това. Турция днесъ има
либерално правителство което се крепи на волята
на народа. Това тръбва да вдъхва доверие. Но мир
на истокъ н^ма да има. докато Гърция не изпразни
Мала Азия и докато съглашението не ни възвърне
суверинитета върху Цариградъ.
ПАРИЖЪ, 5 септември. ЦЬлия френск и печатъ
коментира живо сьбилп та въ Мала-Азия. като изтжква, че бързото разг.1 не на олерациигЬ ще ус
кори омиротворяването на блиския истокъ. МЬкой
огь вестниците казватъ, че гръцките неуспехи
схставлявать провалата на империалистическите
идеи на Гърция.
АТИНА, б септември. Гръцкото правителство в
едно свое официално комунике съобщава, че се
въздържа отъ пълното опразване на Мала Азия.
ЦАРИГРАДЪ, 5 септември Сжобщаватъ отъ
:
Атина: вследствие последните неуспехи на гръд.
армия, всредъ населението е настжпило големо
отчаяние. Между Венизелисти и хората на прави
телството станали кръвопролитни збивания, които
оше продължавали
ПАРИЖЪ, 5 септември. В-къ Танъ пише: вме
сто да се увеличава частьта на гърците въ Тракия,
този область требва да се сведе въ рамките на осжществимото. Одринъ и Галиполи требва да сганагъ турски и България требва да добие териториаленъ достжпъ на Егейско море, инакъ би значи-

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“
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пи, рако или късно па се поропи нова балканска
война. Понататъкъ в-ка казва, че вместо да се растягагъ слабитЬ французин ефективи по чаталджанскияфронтъ, по разумно и по-ефикасно би било, както и по-малко опасно за французкигЬ войски, да
се пратятъ бноненосии срЬшу Деде-Агачъ

Житната «оре,.
Вчера цената
храни варираше
Жито отъ 65—88 д,
Р**ь — 60 лв. край."5**
Ечияиь отъ 48—51 ,,
Ьобъ — 5‘50 лв. лгр

БУКУРЕЩЪ в септ Съобщаватъ отъ
гр. Хуши, че вчера при селото Красно едно
ромжнско депо отъ 70 вагона рожжи. «ониции внезапно експлодирали, убити при
тази грозна експлозия 32 души и райе км 70.

ЦЬавта вя рибата ^
20 лв. кгр, песия 25 а,
щука 18 лв. кгр., кц * **
кгр., бела риба 25 д 4
плотика 15 ля. игр.

иа
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У б ий с ти
Вчера окржжиия сц
съставъ : преде. на ела”
Маждраковъ съ члеяоц\
Шивачевъ. г-нъ Рачеп!
прокуроръ г нъ К Науаа^,
защита П. Станевъ ра*щ
СОФИЯ, 5 септември Съобшаватъ отъ Невро- далото по убийството ч 1
копъ: една голяма разбойническа банда, завчера годишния Биляръ Освж*
на 4 т м. въ 4 часа сутриньта е нападнала една огь Али Гафяровъ в> с
Арнаутларъ (Провадийскс!
група конни стражари отъ Неврокопското околий
Убийството е било изви»
ско управление, които отивали по служебна работа но вечерьта срещу 27 щ ,
за село Долно Дряново. Тъкмо по средата на пжтл г. прн следните обст( атещ
групата стражари биле изненадани отъ пушечна Б. Осмяно въ вечерьта знае
стрелба. Завързва се форменно сражение което съ другари минава пр*л ка
шата иа А. Гафаровъ съ кготраяло около 1 часъ, прЪзъ врЪме на което падна то отдавна той и баща » Ь
ли убити единъ стражарь и единъ разбойникъ чи- ли въ обтегнати отаошлк *
ето име е неизвестно Раненъ е тежко единъ стра- почватъ да пеятъ непран»»
жаръ. Разбойническата шайка се състояла отъ 24 песни по адресъ на жея »
души. Бандата възползва на отъ тъмнината се от- Зели и дъщеря иу Аа в
това вр-Ьме се връща а сш;
дръпнала безследно.
докхченъ още по мяе, че *■
яе бяло за първи пма .'
Пикалата чощь на гара Търново Сейменъ ота едно пър
вокласно купе, заемано отъ една дама е била намъкната чвв да гн пъдя, обаче Бил»
пр-Ьзъ прозореца ржчната и чанта, съдържаща пари. брилян обяжда семейната му тЗсъ а
ти и ценности за повече отъ милнонъ лева. Крадеца билъ то нарича жена иу и лъакр
гонен отъ стражнра и отъ ревизьора на влака но той успелъ му проститутки Али рииреп
грабва пушната (тил, билъ
да се скрие въ тъмнината заедно съ чантата
■гЬряджяя) 34 да ГО ущъ Бвляръ я хваща за дулото »си
Кирчевъ Оценката на открад ва сборичкване ори иоего п
натите в-Ьщи възлиза наоколо рака иа пушката се закача
20.000 лв. КрадцигЬ не сж за тя изгърмява като го пови
Сл+лдъ бяйството Али уплаши
ловени.
_
избягва но бива заловен
Чиноаничаството въ града ни
Въ столичната община се гот Бнляръ въ кърви следъ 20
имаше събрание въ което се ви втора по ниска норммревка бивд откарамъ въ варяеъоап
избра вр-емененъ акционенъ върху предметите отъ първа болница гдЪто отъ теаог*
комитетъ. който е натоваренъ необходимость. Варненската об- рани въ корема и червата сЛо
да води борбата за подобре щина какво мисли да предпрн {няколко дни починал»,
ние положението на чиновни еме.
Сжда издаде сайдвая араческото.
Параходи иа туааимото ■вв«-|СЖА*: ^о непр^даазлявосп.
Подалъ ся • оставката и увол таиицо: .Авеитино* италиански оежжда се иа 2 год. стрео
нен директоръ на Провадий съ 1 тонъ най различни сгскн. тамниченъ ватворъ и да ояпг
ската Гимназия, г. Христо Гор- .Инсморь* англ. ще замине за обезщетение за убития Ш
невъ. Назначеиъ е за изпъдня- Цариградъ <п» 500 тона зърне лева.
ющъ длъжносгьта, директоръ ни храни. .България* ще зами
Индустриалната
г. Добри Тодорови редовенъ не за Цариградъ. иатоварен съ рството предприета отъ !*?•
учитель на сжщата гимназия.
кожи, кашкавалъ и храни. ,Ту- княята на статистиката си»
назьзаъ* белг. пристигна вче да се установи
Маларията въ бургазко напо- ра съ различни стоки.
на бжлгарската яндустр»* « м
сл-едъкъ взема все по големи
размери.
Вчора межгу пристигналите привършване.
Облигациит! по 61/а народя»
Вдигнато • запрещението, отъ руски бежанци прибиваващи въ
вишата ветернарна властъ да карантисат-я при една провер заемъ наскоро ще почяать а
се превозва по железниците ка отъ страна на санитарните, се раздавать ертещу разпий»
добитъкъ безъ ветернарнн сви се оказалъ още един случай, но- те по слиди* заемъ.
сителъ на холерични еибрисни.
детелства.
Новия холериченъ с причис- Вхриеисяям търг. кид в#
До согв въ варненска-а ка ленъ кжмъ ония, изолирани въ отъ пр8д»«ит* изработех» »
Провадийския й шестмесечен
рантина са констатирани 15 карантинния лагеръ.
курсъ. ше устрои изложба
случая на холерни заболевания.
Добруджанския
паасионъ
реоБолните сж изолирани подъ
рганизиранъ и снабденъ съ
най строгъ надзори
всички удобства. Тази годива
Гади». 6 ссггтсмБря 1972 газ
Градушна. Вчера 5 того. 3 ч. ще приема освенъ ученици отъ
3180'- 3230
сл пл. въ Шуменъ, Каспичанъ Добруджа и такива от свобод ШвейиарияНю-Исркъ
и Провадия и пр. се е появи на България.
748-1 Щ
Лондоиъ
ла силна буря придружена с
София, 6 септември. Утре 7 Парижъ
1315'— 10незапомнен град, която е трая
740ла само 5—6 минути, но пора септември идящъ отъ Парижъ Италия
ди това, че граджт (зърната) ше пристигне м ръ Даскаловъ. Цариградъ
11850
Ромжния
са тежали всеко едно огь 20
Русо. 6 септември. Днесъ
11» 1117!
до 45 грама, има причинени го среда града отпразнува Тутра Германия
леми загуби, като много про- канската епопея. Сутрента въ Прага .
Виена
зорци на кжщята са изпочупе катедралната
цжркза имаше
7|80---- Г
ни, покрива на сжщите повре молебенъ гдето се държаха ре Б.-Пеща
.1------Г
дени- Намиращите се навънъ чи. Града презъ целия день Гърция
:о52С4
Югославия.
домашни птици избити и дос- бе затворенъ и праздичнно
12501— -"С.
та много добитъкъ контузенъ. окиченъ.
Белгия . .
Повредени сж сжщо лозята.
БУКУРЕЩЪ, 6 септемврий. Ромънсимя
печат съобщава, че въ Унгария се готви
преврагъ и че въ Буда Пеща се работи за
едииъ съюзъ съ Австрия и Бавария протмвъ
Сърбия, Чехия и Ромжиия.
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ПрЪдаряата а финансова ре
визия на варненската община.
Отъ преки данаци и отъ печалби огь войната въ касата
на тукашното финансово упраление сж постъпили 2,200 000
лева.
На 5 ср1щу в презъ ноща въ
полунощъ на ул. .Фердинанд*
^ 1У въ дома на Илия Кирчевъ е извършена крупна кра
жба отъ неизвестни крждци.
Задигнатите вещи лринадлежатъ на пристигналата на 3
т. м ог германия г-ца Цвета
на Шуменова, бжлдъзз на Илия

Р

Р

Р

гд

ОДЕССА посилни за
съ най-избрани първокачествени продоволствени
д0ст»
при най-износни цени и условия се приготовлявятъ 0ДеСс».
вляватъ за Одесса. Пряемагъ се и готови колети за |Г!> ^
За подробности и справки интересующите да с* 0Т“иЯ- ст*я
кантората ни, канторенъ домъ, бнвшъ хотелъ
№ 5 при ржководителя на клона .Посилки м ОД*07
Л. Юрдановъ.
Съ почитание:
Международна Транспортна
768-2—3
ЛП Крхею « Р- Л А—

(
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Варна, 8 Септември 1922 гад.

ат, я

вжнеисктя

п©щм I

ч

В*«« Ив.

ЦЪНД 1 ЛЕВЪ
31 ИЗ: .2

у«~.

*\

ВЪ МАГАЗИНА ПДЗАРЪ ПМЪ

Пристигнаха очаиааинтЪ копринена «ерсата въ 25 иай■одариа цаЪтом С«що приет* гмха мк-иадм аигаай
ски хасета Гой*
а
88 186988. Памучна 888
твае за пердета Ш
тове Очакв)Гк се маомора да яряввагиатъ СУКНА аа
635■аита а ЛУТРОВЕ аа аадта.
12-15

ВитштшВпЬШ. ЕЖЕШКЯЪ НЧРМ1М0КП В»СТИИКЪ №ши клип Ь И.
ААШМ-™.,1 нсш галим ВОаемГ
за 3 и-Ьеша 60 леча
31 6 мЪсеиа 100 лена;
•

I

егъ

я

Г-нъ Георги Христовъ
шг сс вДнчсягь на 10 септември т. г въ църк
.Са. Наколя • Поздраадении га шс се прасната вь
църквата Настоишето зам!ня тхЬяяя покани
Вирна

772—1—2

Ш

Г-иъ Мин. I р. Хр. Васелевъ
ще се в%нчеятъ на 10 септемврий в
4 чеса слЪдъ пладегЪ въ домъгь си
улица .27 Юлий
64.
Поздравления въ домъгь.

I

773—I

1

МОТОРНА ДЪРВОРЕЗАЧНА
4 конски сили. кара се съ газъ и добрЬ запазена
се продава. Смрмугкнв Д-во Ладе— Варва. 757-5 5

С1ш№.шилиш
н ши тт ши Л
Д-во Напит. и. 12,ВИ,006 - освен имм. каши.
Цмтр. СОФИЯ, р Л.г, 2. — Ндов ВАРНА. уд. Цдр.грддсч 21
ОСНОВАН*

ОТ

ВАПСА СОММЕКС1АСЕ 1ТАИАНА
Кавги ам 1Ш шиш - Р138И ли ги. 13.Ш.М
Ц.мтрвл»

ММААМО. Клонове •

ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,

ИЮЙОРМ| АО инонова ■ прянцаная. грацрм ма Нтжм^А

Ниш пиши кнмв п 1ш2 [мип№ ШГ
■ Австрия, Ароясмтяим, Боягвя, Брааняяя, Иоауябаа, I
Перу, Роаядо>мяя| яараояаиАОитя ■ ясячнн д*р*аяа. I
ИВаЖРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
ям наб-наивоня усяовяя, яат» •

Инкасиране а шкоитиряне на полици и други тдрюиски локумеите I
Изалашание и издаване на чекове срещу Ьллгария и чужбина.
Писмеини и тслеграфнчески преводи.
ас I
Издаване креоитни писна.
I I
Влогове по КГ КЛИТОРИ И СМЕТКИ по споразумение.
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖлИ с •*/. годишна лихва
^ I
Специална стокова служба: документи, кредити, варианти нар
^ ■
Заеми в лева и чужди валути.
■жа;
|^^,Ц*риуашра“

м кука

х

(Телефонни и телеграфни сяобщ<

Г-ца Миличка Мишева

________ _______

: ЦКни наносим и опрКдКяеии: —

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Надя П. Иванова

София

*

'"Д яДвмвжжч во ГДР лв каадратспъ см

продвавоетво.

Л

III Провадийски Сждебеи Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ ЛЙ 3572. На осно*, ние определение
то ЛЬ 21 издадено от Провал Мирок!и Слдия па 29 окюмвриН
1920 година в полза ш Дииитрнца М. 1ЧауШсва от гр. Провадия,
срещу Иоаа и др Яневи ог село Уад за делба наследство, обявя
вам, че-от последното двукратно публикуване вжв в-к „Варненска
Поща" и в проджлжение на 31 ден и с правонатдаване в 24 часа
5% ще продавам публично: една едноетажна кжша находяща се в
гр. Провадия с 3 стаи за живеение и едно келерче еже салонче,
пбстроена от разни материали на 12. и. джлжина, 7 м ширина и
2V* м. височина, покрита с местни керемиди с дворно место 1123
кв. мефа при слеели ■ Станри Ивановъ, Али.Осман Ахмелов Улямов и лозя, оценена за 1000 лева.
Желающите да купят имота могат да се явят в канцеларията
ми ясени приежтетвен пгн и час, за ла преглеждат книжата и ла
наддават.
гр. Провадия, 16 август 1922 год.
770-1-2
Сждебен Пристав: Н Николов
III Провадийски Сждебеи Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ Мв 6622. За Удовлетворение иска на
Марин Ат. Вжрбанчев с. Орта-кйоП по издадения испълнитедж я
лист >4 14*1 от 31. VIII. 1921 год. на Варненски Окр. Слд, протаа Вмщш Георгиев ш с. Ьсетлий за 8.Й00 лева обявявам, че от
последното двукратно публикуване настоящето в в-к „Варненска
Паша и а продъшенке на 31 дни с правонаддавана в 24 часа 5°/о
шез продавам публично: дворно месю в село Орта кйой от около
5 6 декара при ежееди: пжт, Стефан Чакжров. Михал Ат Вжрбан
чев и Вжлкан Георгиев оценено 9750 лева.
Пжрвонвчмна оценка
Жмающи да купят имота могат да преглеждат книжата по
продажбата и да наддават всеки приежтетаен лен и час в канцемрнята ми.
гр. Провадия, 22. VIII. 1922 година.
Дмо.М 85/922
771-1-2
Сжд Пристав: Н. Николов.

ХОЛЕРАТА
).

СОФИЯ, 7 септември. Въ мии. съвЪтъ и
вчера не се е изяло никакво рЬшеиие за
подпомагане иа държавните служащи. Дви
жението обаче иа последните се разрас
тва. До като първоначално действаше са
мо 1 акц. комитетъ отъ трима души. по
настоящ *?мъ комитетите, всеки отъ който
действува по отделно сж три. 1) Акциониа
номисия. 2) Ислълиителеиь комитетъ и 3)
Бюро от съюза иа съюзите. Отделно про
фесионалните сжюзи сж се объриали съ
омрживии къмъ организациите си, които се
м<
|тъ да ие се лодаватъ иа провокации
отъ гдето и да битя, а да водятъ борбата
иа професионална гЦаа. Дивсъ Петъмъ ще
стане първата акция и!
като се свика публично събрание за да се
издигне и подчертае предъ бълг. общество
наложителната иеобходимость за бърза и
ефикасна помощь за подобряване окаяно
то положение иа цела категория хора, ко
ято служи иа това общество.
СОФИЯ, 7 септ. Заканите иа правител
ството, за разтурване иа събранието което
опозициоимя блокъ урежда иа 17 т. м. въ
Търново, извикаатъ всеобщо очудввие и
неудобр име. По този поводъ в-къ Слово
пише: Властьта, която е длъжна да обез
печи рЪда, когато българскитЪ граждани се
събиратъ да обежждатъ обществени вжлроси, се готви сама да разтуря събранието
и да предизвика безредици. Това изглеж
да толкова чудно, щото заплашванията иа
правителствените иржгове се обесиява са
мо съ големата саматоха, която е иастжлила въ тези иржговг.
Ако се прибегне къмъ осжществяваие
иа лансираните заплашвания, иемали съ
това властьта сама да абдекмра по най-сжществеиия си атрибутъ и се постави извъиъ
законите ?
СОФИТЕ, 7 септември Българската лега
ция въ Цариградъ е отказала да издава и
визира паспорти и други документи иа пжтници за Бжлгзркя Високата Порта се е
обърнала къмъ нашето правителство да
се отмени тази м&рка, обаче ие получило
микакъвъ отговоръ, вследствие иа което
отново е направила постжлки и е запла
шела, че ще вземе репресивни мЪрки, като
забрани вноса на бжлг. произведения въ
Турция.
СОФИЯ, 7 септември. СлЪдъ няколко
годишно мжлчание и не вземане активно
участие въ политическите борби, сега Драгиевъ и неговите другари излизатъ иа сце
ната.
На 28 т. м. въ Стара Загора е стаиала
сбирка на земеделците драгмевисти, която
е издала единъ позивъ за по-активни дей
ствия отъ партизаните на Драгиева.
ЦАРИГРАДЪ. 7 септември. Съобшавагъ от Ангора' нагтжпвяшитЬ наши колони отъ Коджа-Ели
съ светкавична бързина се явили въ тилътъ на
гръцките войски опирираши около Бруса. Гръцки
те части въ безпорядъкъ отстъпватъ като съще
временно и евакуиратъ Бруса, изоставяйки въ бегството си грамадни военни материяли.
ЦАРИГРАДЪ 6 септ. На 3 септемврий
нашите авангварди впезоха въ Бруса. Глав
ните сипи иматъ за обектъ, преследване иа
разбития неприятелъ.

ятпюп пшшм п гии.
Въ домъгь на г Ив. Дечевъ
живЪе отъ една година насамъ
една рускиня, която огъ из
вестно врЬме очаквала приети
гането ма своята снаха. Както
се узна отт» аввИЬ квартира*
ката на г. Дечевъ, бяла дала
20000 лв. не единъ лодкаръ.
който отншълъ въ Одеса и
превознлъ до тукъ нейната
снаха именуема (-аса Феодоровна съ детенцето и заедно съ
още една г-аса и три дечица.
ПрЪди петь дин тъкмо по
обЪдъ пр%дъ кжшата иа г-иъ
Дечевъ спира единъ фвйтоиъ
слазвгъ двЪ дами и 4 дЪца и влазатъ въ двора яа кж
щата. Г-иъ Дечевъ виасда но
воаристигналигЬ, че сж обле
чени въ окаяно облекло, изподраскани и изнурени, фактъ
който го навива на съмнение
и той ги запитва коя сж и отъ
кжд* идатъ. Т6 отговарятъ,
че идатъ отъ Одеса.
Г-иъ Дечевъ ги запити па
зихте ли карантина ? ТЪ отго
варятъ съ да- Г-нъ Дечевъ не
се задоволяп съ техния отговоръ н ги помолва да см дадатъ карантините листове Не
т^ва негово искане гузните
гости се противопоставял», ка
то го иодятъ да гм освободи и
не гм главоболи повече защото
биле изморени м нмалн нужда
огъ почивка.
Г-ш» Дечевъ им казва, като
сгопзнммъ ва кжщата азъ Ви
давамъ '/а часъ време да напустнегЪ кжщата ми н идете
въ карантината, за да пазите
остановеиата карантина, за да
ие заразите не само домъгь
ми, но и цела Варна. Б-зъ да
се бгви повече г-нъ Дечевъ съ
общава и на карантинните вла
сти. които прибиратъ бйгалците въ карантината.
Отведени въ Карантината, те
сж били подложени на медмцинск I преглгдъ и, както ни
заяви Карантинния Л-ръ г-нъ
Робевъ. една отъ теая пжтиици
са оказва

носителка иа вибривии

н е била изолирана, а другнгк
й сжпжтяици тоже поставени
подъ наблюдение.
Благодарение на г-нъ Дечев,
който се е отиесълъ съ всичката сериозност^ къмъ въпроса
и нзпълнилъ единъ свой граж
дански дългъ, е биде избегна
то заразяването на града отъ
тази ужасна иапастъ .холерата"
За отбелязване е, че срЪдъ
бЪлъ день е можла да пристиг
не една контрабандна лодка,
да спре на кея и пжтницитЬ й
не обезпокоявани отъ никого
да се качагь на файтонъ и сь
влезатъ свободно въ града, без
да им се искатъ документи и пр.
Това много зле говори за порядкигЬ и охраната на порта.
Сега, когато се знае. че има
такава голяма опасность огь
пренасяне въ страната ни на
тази оааспа более г, илаСгитЬ
требва да усилятъ бдителяостьта, имайки въ пр^двндъ, че от
Русия ежечастно б^гагь хора,
по конгробамдеиъ начимъ и ка
то така избегватъ да се явяват
ар-Ьдъ респективните власти.
За отб-ЬлЪзваие е факта, че
квартиранката ма г-иъ Дечегь
е заявила публично, кмев ) съ
хнлядо лева е ваела да .ореди
всичко и, ча съ 500 ли щ. о;-
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
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ЦДРИГ.АДЪ 5 сеят. Вкстиакъ
съобщава, не цЪлата гръцка
________
откжсиата отъ Смирна и било предстоящо
плкняването й отъ турцитк.

ЦАРИГРАДЪ, 5 септември Предните турски
части сж влезли въ града Сслихли между Ала Шехиръ и СмиРна. Действуващите летящи отряди по
б е та на Мраморно море стигнали до прчетанищ
ния гради Мудания

10ТХЯ-

■ <м
Ъ ОТЪ

Влекат

ЦЯРИГРПДЪ. 5 селтечарий Мустафа Кежалъ
Паша издалъ една запов-Ьаь къиъ аркиата. съ
то подканя войскигЬ да гроявягь върховни усили»
за достигане обекта на настъплението — Белота
море

ЦАРИГРАДЪ 6 септ. В. Цеитралъ Нюс
съобщава, че иемапиститк рааполатали съ
200000 добре обучени войници, конта би
ле снабдени съ «иогобройиа артилерия.

ПОНДОНЪ в септ. Специално се съоб
щава, че английското правителство залочнало разайна на мисли съ фраицузиото и
италианското правителства, за посредни
чество въ гръцко-турския коифл -ктъ
ЦАРИГРНД. 5 септемврий. Споредъ частни съ
общения отъ Атина, кабинета Гунарисъ билъ подалъ оставката си. Атинското правителство е нато
варило своя представители въ Лондонъ да съобщи,
че Гърция се вижда принудена да се откаже отъ
мандата възложенъ й отъ съюзниците.
ЦАРИГРАДЪ 6 септ. Споредъ сведения
отъ английски источнимъ, гръцките войски
отказвали да се сражаеатъ.
ЦАРИГРАДЪ, 5 септемврий. В-къ ,Проолось"
съобщава, че въ Атина засЪдавалъ дълго време
министерския съветъ. въ който преобладавало мне
нието, да се опразни Мада Азия. Гръцкото прави
телство ще съобщи на Англия. Италия. Франция и
Америка, че се отказва отъ възложения й мандатъ
да наложи Севърския договоръ на турцитЬ
ЦАРИГРАДЪ в септ. В-къ Икдамъ съ
общава, че Бруса падиалъ преди три дни.
ЦАРИГРАДЪ, 6 септември. Споредъ сведения
отъ французки изсточникъ действуващата 150 хнлядна гръцка армия въ Мала Азия е изгубила въ
пое. едните неколкодневни бойове около 60 хиляди
души въ убити, ранени й пленени.
ЦАРИГРАДЪ, 6 септем. В-къ Илирк съ
общава: Мустафа Кемалъ Паша е заповя
да лъ иа войскитк си да взематъ на вскка
цкма Смирна и да иатикътъ гржцкитк вой
ски къ морето.
/\ТИНМ, 6 сепсември. Гръцкото правителство
съобшвва, че първия атински корпусъ е изпритенъ
въ подкрепа на главнитк сили, за организиране на
отбрана на линиитЬ задъ Ушакъ.
Правителството на краль Константинъ хвърля
цклата винр за не успкха върху недисииплинираностьта на армията- Венизелиститк хвърлятъ отговорностста върху правителството и върховното командуване;
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м шгргп «а ф>тбо.тжтк кзу■ Юште^ъ
е ьшя' че .Ат я1*тк* е во:а се «ете Ютнтеръ.
сж зъ столицата
Сяемаамта шуг жт
к мксяя г гъ гуч. и:злт» труд •- •чхагъ & смутя отъ бу.«е
•*с•«= а г е ге шг^ша оже‘а
Пон- я ата

ТИИ ■***

Търмояи, “*! ' «е би; . I

ЦАРИГРАДЪ, 5 септем. !ккъ .Проодосъ
пише, че гржцичтк войски
м спасение

ИЛ Яг0В-' ЦЯ2ТС

**
■С- . Ц.Н,,.

.Тъгчюя ка когйстБгуви* ь.

АТИНА в септ. Бъ
политически еркди се твърди, че гръдната
армия въ Мала Азия е
громена.

0*щв 1мим
СкАвамае. Ь. «жирз-игг^ л <д*аг*
■ ц изр дно грог, ~
к;«Тг!ЧбСХ1 и ргхАШЩШа оучя
иизац я — В : па см<'пъсъ ИТ+ ЧЛОИ* Нх *1- тжж^& аА
раане въ кл-ая 10 1Г таря
9*,* ч. пр ьл въ ;е«тръ Л
Раекогь*

„
«кич
яж тт>ч% — »в

ки голкмъ брои убити и
въ паиичесмо бкгство
шата храбра кавалери*. Оцшяи! трофей
ме сж пркаед

ХРОНИКА

В»п«х,._

•
“ '«ТЯ Л-'
кж-ь Лдшватр-, ,
I

ЦАРИГРАДЪ, в септември,
жду Ушаиъ и Ала Шехаръ се р пи» въ
Гр
полза иа турското ор*

ВЪ

"

Л * т. в. 5 , ^

ЦАРИГРАДЪ. 5 септември Сяоръяъ сккжеижя
на вксникаритЪ. получеья ч?езъ чужд* и вадт
отъ Атина, язбухнааитк ма 3 т. и ржзмжрмя* въ
гръцката Стотица се ратая яяагъ Отчаяни
родь на алма.тъ кралския жяорецъ. ггкто боля убити 4 лица отъ ««рмаворьнтъ я царя болъ раяеяъ
Дру.о еано с«обае не твърди че яралъ Ко-ста^з
гинь и ГуяяряСЪ сж убита

| обикновено за<
|средата на септ
! ва1Жиавявн
;

^

«сгат,,^, ^
Гл

ЦАРИГРАДЪ 5 септ. Нает
турените вой - ки продължава
Действуващите въ центъра дначзаА конто
тръбиле раздк/млм севсрмата отъ ао
цка армия, превзели гр. Сиааяъ.
Съ прквземгието на този градъ обгра
жданото иа откжсиатмтк док пр
вий со завършило окончателно.

ЦАРИГРАДЪ, 6 септември. Споредъ сведени
ята отъ Атина, венезелистите отправили писмо до
Веикзелоса, съ коею го молили да се върне въ
Елада и поеме управлението. Мною атински вест
ници настоявагь правителството да с» даде остав
ката. За смирна замина вчера французия крайцеръ
Ернесъ Ренанъ. .

се

Ли Ю 1ч» 1 «
г-п» Мии гчъа пц.

Г«(Ж«Н*
Пр4П
Ваепж
Б.-Пешз
Гърци*
Юг ос*н
Елегия .

ря

1

1И
7301.85

71» ,’21 !
99 Й 100 ^
11г { 1171-'»
123

565- 580- -22
20550| 205*

1220-1-----

Аджемлерско Учипищио Настоктепство

ва ОщтАаа

ЦАРИГРАДЪ, 6 септември Съобшавать отъ
Акагора: На сЪверъ отъ Ушакъ нашигЬ славни
в<йски плениха двк грьцки дивизии сж цълия имъ
обозъ. Духжтъ на пленените е съвсемъ отнадналъ.
Между убитигЬ има голкмъ брой вишн офицери
При Афионъ Кара Хисаръ е убитъ началника на
гръцкия корпусъ.
вободи сяахз си преждевреме
нно огъ каранти >ата. За голя
мо наше очудаане, г-жа Ф.»одоровна и детенцето й сж би
ле действително освободени
огъ карантината прЪди да сж
престояли таиъ установения
минияаленъ срокъ 5 дни. Гра
ждани СА-^ввбЪлезали, че караятиранитЬ се държагъ мчо
7 го свободно и прЪзъ сградата
се сношавать съ жчвущитЬ въ
града тЪхни познати поср-Ьд*
ствонъ които прЪдазагь писма
и др. в%щн
Обръщаме вниманието на ка
рантинния персоязлъ да се про

никне огъ съзнанието и изпъл
нява по добрхьз^стяо своя
дългь, защато злого което ще
прнчннятъ на стртата вя съ
сазето вех-й тво е г.тЬмо и
не изм-Ьзямо
ВосннитЪ и адиннзгтрзтявчл
власти да засялягъ охр>аатна бркга а карантинното отде
ление се пхгавч подъ сгротполицейски надзоръ

Съ
1дз се
тмжеляего на двгзяс &ел* втъ
трала Ю ич зъ член. тротуЕявагт яхм^тгаа.
няетд и ■уоаиита дд аяз
?ъ ди-а. жлрузд • ффжтоа*
дз »лратъ
Ц»т«
дячеъ 3ОС! .ята
■ хть и

което п язе съ аоХр 2з се
въ :еаз да се хасе глас
ежовотг к>

Им»е«мзга ва тр»да ?ъ град* е*. сжо5щажа <д рябого^ателтъ което сж миучж а к
Гражда зстаото- д» $д дЪ
>- че анс^г • гж
•= ^ъ длго о орожно и своенреме шо да тз 12 ■ 13 зс*я* а
':ъА в
донася за всЬки съянитздеяъ стаяелж здододу«в за зрАвего
счучай.
________
1 адриъ 930 г. до 3! *.гугъ
921 г да ввеезтъ ояркдЪзеяв.
Вннмачайге господа!

ОБЯВЛЕНИЕ № 6
е. Ллж*'ъ..т*р. 7 Септемврий 1922 г.
. Адже гл‘ рското Учвллщно НдстоятелСтао '>‘***
яя. че аа 27 о-атехврай 1922 год. Ш© пр*цнавел»‘ °Г
ляя-а тярг с яазо вшававЕ. за даването на
телл експлоатацията на следннте учплвгани °ч,:1
нъх.дчщк се в зехлащето на с. Аджемдер.
I
сс-о. за срок от 27 сеотемвряй 1922 год. ДО
темвряв 1924 год.. а именно:
I- Града на . Иретднк" от 24 декжра а 1 *Р2.
.Под лозята* от 58 декар*3 Нива .Чадажк4 от 22 декара.
*Р*4.
.
.Парче кору* от в декара в 8 ^
Поемннте условия са на Р*зпол<м'е0пе участСй »
тересттрщате се. Искания залогъ за пр*в°>
Т*Р*Ъ е 10^» вжрху първоначалната опенка.
Всичкн станало разноски са за сметка
Хт-ляте. Чл. чл 125, 127 н 151 от за«п*»* л 0
отчетност* а предприятията с* вал*л*ятвявЯ

т- Ат*"**^

775-1-1

Председател:
Секретар: Д- Ста»®-0*

I НИНО МОДЕРЕНЪ ТЕАТРЪ
ще прЪдстави на 8, 9 и 10 т. ».

Петък*. Сжбота п Недкпя бе с.ър.ното творение на кнно-искуст®01'

РАХ АЕТЕКМА-ВЕЧЕН МЙР1

С1ишо 1ИИ1 п 5 честа ш зитип ат ■ Пмкп «шк в Тш «ип I ишвз „Ини н кпв ЗшГ. В нт и кй»
ТТ6-1'1
Начало 8 > часа асееръта *'

