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Парахода „Вогш^а" пристига понедЪл 
никъ 11 т м и заминава сжшата кчерь за 
Цариграаъ. Пирса Солунъ и италианските 
пристанища

Парахода ,,5сг1у1я'' пристига неделя 1р 
т м и заминава сжшата ве-чарь за Кюстеи- 
джа и Дунава

За стоки и пжтниии отнесете се до Лген 
цигга срЪшу рибните халиШпо ! 80 ч «вчлрггагк см 780 -1-Юъ яа з у ма;; првстос* ■ ...Т" "

Ш ПШШИЕТ0&! ХРОНИКАГ-ца Надя П. Иванова 
Г-н-а Георги Хрмстовъ

ом се аЪфкггъ ял 
.Ся. Нрцам’ Пм\цммеяну« и» се яра««п п 
църквата Настоящето мЛи отаКаЯВ покапи

Варна

т (Телефонни и телеграфни езкобщения).10 т . к. I я. са. яа аъ иърк. Вчера прклп об4дг. >ип 10 
ч. сут сръбская *--мсупъ въ 
(крив. ли» свяждаяс гк 
немския градоначалиякъ п
кабинета му

СОФИЯ, 8 септемврий. Снощи г 
стерстаото иЬ хжтркшимт* работи б* сей 
кана конференция на асичии жилищни ор
гани аъ София, м да обваснатъ начяиа яа 
облеяченНе на жилищната ярнаа.

На Първо врана са проеитира да са хх- 
ставягъ ботатит* граждани да строятъ, иа- 
то та цкЯьтХ внесат» аъ сроиъ отк Ю до 
16 дни аъ жилищния инспекторати итяЪс- 
теНЪ хабогъ. Въ проТнвент. случай ще бж- 
датъ аасТаееии да ЯатТутИЗгъ сегашНнта си 
ломЪщении и хаеКатъ тааиаа аъ иоанТЪ 
постровкй — нормата, по иоятЪ ща се ол- 
рЪдЪли кой е еъ сьстоииие да строи М е 
богатъ ще бжде опрЪдЪлена отъ съотвкт- 
иата жилищна коаансии, като са ваеше ниЪ- 
мнето на фниансоаитЪ власти.

Съ това ще се постигне едно слравед- 
аьпроса беаъ да има

■ш ВЪ МНИМ-
■Iт-2-2София

^•«шГйПрЩшг
по ваЙ-*Р|^ и ус*9ър1Шгнст.|уъанъ начинг пр1по- ■—* тньшлЛ «ьдедо мК рН >и I
__ _ ме** ФШ м мм « м ■ ■
Споразумение: IV уч ул. .Тракийска* 1

Съ тикцм >й 10250 отъ
ли реки н л народното здрав* 
се »а.*р1шава минаването иа 
пжгници м Гомънва ■ отъ 
Рошъиия и България да ст 
чр*«ъ гара Оборвщ*. а п.к^гям
им ядящи отъ 1аам»<ч ко*тоггц.» ь е обтегна ч мразена ярДаъ
Рус*

Майската вхагатмрат

ДАЙ* 0€ ПОДЪ НАЕМЪ
2 стан отъ нова хигиенична кжща 

иалофеиие блНао до арсенала, 
туаъ Хараламби Я. Леомдневъ 

ун. Съборна * 86 (брашнаръ). 777-1 е

! Д аа
.ЯшЛяя’ нани варненското об 
щеСтао да дойде днесъ аъ 6' « 

.Зала1 С1 пл аъ салона яа 
Съединение ■ нзеаушт. огь 
грамадното м всички значение 
беседа иа тема Яа

Ю1

аааиягмъ. «растагума а Циу
коя го ще държи известява иа 
мрпсяця г-иъ Д ръ Гр Чар
коаъ отъ Внсяа 

-'1екцнвта трае часъ

во раврЪшемие ма I 
макак фЯйерихацмя.

<■ ■ и . ой > • .

мЪ-« Пограничен Сектор — Варна
СОФИЯ, 8 селт. Въ саКтиата палата сж 

васедавалн трит* комисии, въ аоето хасе- 
даиие сж обмислили приходит* и сж са 
спрЪли върху облагане бирата и екстра 
качество тютюн». Том иомчтетъ см*та. ча 
би трЪбаало веднага да са даде еднократ
на помощ» аъ раамЪръ ма да* м*сечни >а- 
плати и стткдъ това да бжде увеличено до
бавъчното въхиаграждаиие, аато са напра
ви ранно иа основната мляата. Публичии- 
т* събрания саииали отъ чимоаничеството 
аъ .Ремесаисъ- и площад» .са. Недкля не 
се състояха, понеже б*ха хабранеяи огь 
градоиачалството Въ финансовото м-стао 
«жктатъ, че би могло да се иамкратъ ерк- 
дстаа аа подобрение иа яаплатит* ма го са 
уаеличатъ нкнои ж. пжтни тамси. М-р-ъ Ту- 
рлаиовъ продължава да търси приходи аа 
ц*Жта

ОБЯВЛЕНИЕ № 3076 0в»а дввв ареставтвг* П. Р*. 
чеиъ н В- Аачевъ. огь тукав 
нм« тдгворъ сж мзбкдля коте
то сж бндм на работа въвъ 
отъ грддд.

Г|». Варн», 5 септемприй 1922 г.

Понеже обявения с обявление № 2549 от 20 VII. 
0*Т. (Джржямя Вестник брой 99 от 4 август т. г.)
тжрг чрвв тайнй конкуренция за доставка на 2000 

ИййГ (нв+ролеум) ■ 100 кгр. а>фт па направа на 
—я бфтуя1Н, не се ежетоя.

Съг: телеграмата отъ на
паст иа просветата до окрлиа 
учил мвспек. лържавинтЪ шл 
пит мд първоначалните учвте
ла отъ оаржга за учителски 
правоспособности. ще започ
на гъ отъ 23 октомври въ Вар 
на. Отъ същата дата ще запоя 
нагь и държавните изпити за 
учителст вена правоспосовиостъ 
на прогимназиални учителя 
Изпитите ще се гтроидаедлп, 
при учителските институти

Савагараат» вмета сж воя
статмралм отъ 1 сегтт до сега 
7 случаи заболели отъ скарда- 
ти та и б случаи отъ тифусъ

Отъ «чара 3 щ. сл. обедъ, уг 
лаввото отделени* почна раз
глеждането иа делото по уби* 
сгаото иа До&чо Петров ъ — 
раз6>ймнкъ отъ с Добри-Долъ 
отъ собствения му дру.аръ — 
Драинъ Стояиовъ отъ с Су- 
латжа.

Арестантмт! бидоха докара' ___
ни една къмъ ) I ч. отъ грима 
лгаидармерийски-иоНяици Де
лото щс продължа не колко 
дни, гьй като има дд и раз 
питвагь 60 свидетели.

лява се иа аштерссуюшите, че иа 10-Д лен от 
вяяето иа настоящето вжп в к .Вари. Поща* 

>р«р. Фина*. Уаравлевие а Кемаяларското 
Общ. Увравление ще се произведе тярг с ивна 

Зфевцвя за доставката ва сжшяте матервнли. 
ЖелающнтО ,могат да видят всекв приежтетвен 

рите условия и др. книжа в домакинството
Игрр»-

От ДоаКшиспото иа Смтора.■2

Южя 5*аЧРУи Прастаи СОФИЯ е сепмтемврмй. Установено е 
вече, че дкйствителмо е имало хасада про- 
тлзъ ги рит* Томоаъ и Манолоаъ по шосе
то ха с. Калки.

Сл*дъ щателеиъ огледъ и дирене, ока- 
хало се, че сутрмлтъта овчарчетата нам*- 
рили и събрали ихстркпямит* лркхъ мощъта 
гилхм иа дааКйсвтлКа патрона отъ маилк- 
хероаа пушка н отъ реаолаеръ „Нагаитъ".

Въ Банки сж бяла хаб*л*хаии съмни
телни лица, които неотпжтували вечерьта 
съ поелкдиин влакъ, а сл*дъ това се их- 
губили.

В 6622. '~1 Удовлетворени- ИСК1 и,
рии Ат. Вжрбанчев с Орга-кйой по издаленна исп ьлнмтелм. * 
т -Ч 14в1 от 31- VIII. 1921 гот. яа Варненски Окр Сжд, иро- 

ьлкай Георгиев сг с. Есетлий за 8'ЮО лева обявяк1н. че от 
о двукратно публикумне настоящето а в-к ..Варненска 

Яйюа к • продътженне на 31 дни с прааоналдаване в 24 часа 5°,е 
ЙР продавам публично: дворно место в село Ортл кйой от около 
ДР д*кара при ежеиди: пжт, Стефан Чакжров. Мижал Ат Върбан- 
Нк и Вжлкйп Георгиев оценено 9’50 лева 

Пярвомачвльа оценка 
Же.1ающи да купят имота мо[аг да 

продажбата и да наддават всеки приежтет 
ЙЦжята ии.

гр. Провадия. 22. VIII. 1922 
771 2-2

0

преглежда! книжаIа по 
вей аеи и час в каипе-

*.
голина-

СОФИЯ, 8 септемврий.мо .4 85/922 Отъ достов*- 
ренъ ихточникъ се нлучаяаме, че г. м-ръ 
Турлаковъ на 17 септемврий, деня на дв*- 
т* ежбрания, ще бжде въ Стара Загора, 
ха да вхзие участие въ окр. хемл. сбирка.

Сжд. Пристав: И. Николов. Младоамо вуатурва з роеве та
таава груяа .Накова Кжаааъ* мри-

ем. кратичсска организация се 
свиква на взвъвредяо общо 
събрание въ ежбога 9 т. м 7

Щ Провадийски Сждебеп Пристав

ОБЯВЛенИЕ № ЗБ7Я.
Ю .4 21 издадено

На основание определение 
от Провал. Миропн Сждиа на 29 октомврий 

година в полза на Дчмитрмца М Чаушева от гр. Провадия, 
Иоал мдрЯнеан^от село Уад за делба наследство, оОявя-^ 

че от последното двукратно публккуядпе ■*" ..Варненска’
:и и с правонаддаване а 24 часа 
едноетажна кжща находища се в

ч. и съ важетгъ днеиеиъ редъ
Въ вгоркмкъ 12 т. м. 7 ч. а. 
точво, члевовет^ на групата се 
свиквагъ ва второ събранме 
заедно съ члеиовегЬ огь мла
дежките групи на бдокярадвтъ 
се партии.

която ще се занимае 
Драгиевъ и на която 
отговаря.

с^китюлелацията иа 
^^Ш^пакоаъ ще

СОФИЯ е сеп. Свикването иа 17 т. м. 
иа хемледкле** събрания аъ Търново «Д- 
ноаркмено съ събранието, което устройва 
блока и* се удобраах отъ лкиол отъ ми- 
ние трит*, КОИТО съхяаватъ, колко бехраеж- 
дно е подобно поведение отъ страна яа 
властъта. За сега обаче е пркодолало про
тивното гледище. което се подържа глав
но отъ иеотгоаории личности.

ЦАРИГРЯДЪ 7 селтем. ДЪсното турско 
крйло продължава своя лобкдоиосеиъ 
маршъ. Вхети са грамадни количества во-

И едно келерче еже салонче,
м. джлжина, 7 н ширина и 

керемиди с дворно 
ювъ, Али Осиан Ахмедоа Уля-

Занаатвата въ ср1дяито земе 
далеко у-ще въ Шумегъ ооч 
вагь огь I октомври.

Лр1гь а. в. въ държавното 
съкровище огь косвена дваж- 
цв сж постжпили 153^564.124 36 
лева

12
место 1123

•«огат да се явят в канцеларията 
з* ла преглеждат книжата и да

10Д. Съ ир отъ мнинстсрст* 
вото ва просветата е наредмо 
почин реалки и гимназия да 
почяагь учебната година на 
15. Т м.

Сждебен Пристав. Н Наполее

печели!



Г*1
ПАРИЖЪ 7 септ. Франц, правите, 

отговоря на английското относно 
ностьта да се иаправктъ постжпки цГ*Я 
чване на гръцко-турско примирие.

Бързината съ която Парижъ отг,*- 
1оидонъ д ва да се разбере, ме ъ? 

правителство иска да се споразукцТ 
Англия. а

ЦАРИГРАДЪ, 6 септември. Два гръцкк 
се разбунтували на анадолсния фронтъ и 
нали въ планините около Смирна съ виц% А 
■Да живее Ленинъ!" и сж се отдали на гра^ Д 
по села и градове презъ които минавали V т

ЦАРИГРАДЪ, 7 септември. В-къ Илери прЦ 
ва подъ резерва съобщението за падането на Си» '! 
на въ турски ржи%

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"стр. а.
къмъ Пандерма въ планинската Местностеини материали. Мюсюлманските квартали 

яъ Афиоиъ дара Хисаръ са опожарени отъ
з» амт» на еднн при- 

ятедскн връзки икжду ту кеш- 
иигк административни власти 
и ти« въ Добрмчг. Окржжвия 
упра.итель, заедно съ градо
началника сж посЬтмлм на Зт 
м неделя гр. Добричъ, гд4то 
сж имали 
прффеть.
Сезио посркщиати. Въ връзка 
съ посещението ммъ гь Лоб 
ричъ, очаква се да пристигне 
въ недкля добричекия прк 
фектъ въ града ни.

Арпамгячасаата д-м въ гра
да ми нкма да прави никакви 
археологически разкопки прк 
ди да получи запьвкдъга огь 
надлежното згксто, за отчужда
ването на (Н-колно декара лг*- 
зя, гд4то е иамкреиъ печата 
па Михаилъ Борисъ

На сжщото мкето сж откри
ти осмоаитк на еаяа църква.

гърци гЬ.

ЦАРИГРАДЪ 7 септ. Носи са упорите 
слуха, че кемапиститк разбили н пленили 
новия гравиокомаидующъ Трикуписъ.

ЦАРИГРАДЪ 7 еептем. СяКдъ големите 
боева, еъ които Гърция прКтърпк тежки 
загуби Бруса падна аъ Турски ржц*.

А!ИНА, 7 септември. Вчера в-черьта Краль 
Констаитинъ налусналъ внезапно Атина и е зами- 

неИзгЬспю за кждЪ. Духовете сж 
възбудени Носят се различни слухове.

Вчера Гун.рисъ заяви лр%дъ печата, че прие
ма да участвува въ Венецианската конференция 
Верва се, че на тази конференция Гърция ще се 
прЬдставгяна отъ Гуиарисъ и Страюсъ

%Щ1 СЪ рОМЪН
кле сж мщого лю-

I
силноналъ

ПАРИЖЪ, 7 септ. Въпреки официални,•(. ш 
успокоителни комуиккета. тукашните юнлстентяа а 
срГяи считагъ цЬла Мола Азия .загубена ц Гър. | 
цитЪ. Турската победа се счита' за пълна.

ЦАРИГРАДЪ, 7 еептем. Тукашния бре |

ЦАРИГРАДЪ 7 септ. Току що драгома- 
иигК иа върхови, комисари иа Англия, Фран
ция и Италия напуснаха резиденцията иа 
Хамидъ Бей, ангорския представители при 
цариградското правителство, т* му преда
доха официално съобщение, че гръцкото 
лравителстко е помолило праиителствата 
на великите сили да посредиичатъ за сключ
ване примирие съ Кемапъ паша при усло
вие, че Гърция ще оправии веди га цела 
Мала Азия.

Те помолиха ангорския предстааитель 
веднага да съобщи гръцкото предложение 

си еъ Аигор4.
прати бърза телеграма

БОРСА
Софи. Я сеотпиря ' ^ год-

1130—
16675
Ш-

Шг.гйцбрия, 
Нч>-й«ф>Ъ. 
Лоидтъ 
• 141-46 4 
11ГЯ.1ИР
илрЯГ;-4ЛЪ
Ромжмья
Германия
Праг»
В яем*
В. Пещ*" 
[ьрцмя 
Югосгааия 
Белгия .

3150
167 — 
746- 

1290'-

таисми ажрхожвнъ кояяисарь получи мктру. 
кции отъ Лоидоиъ да направи веднага по
стжпки прЬдъ фраицуасмия и италиански 
върховни комисари ва гржцко турско пр» 
мирме. Срещата между представителни»» 
воюващигк и върховните комисари щам 
състои въ Измидъ.

1УМ!
722 - 
9905

724
1001(1 
11350 
12 10

! ! ■(

1185

и;
ЦАРИГРАДЪ, 7 селтемарий. Амариа» 

ската ескадра отъ торлиллйори вчерл я» 
лучи вапокВдь да замине за Смирил.

правителството 
Хамидъ бой и

на

аъ Аигора.

РИМЪ, 5 септември. Италиянското правител
ство смета ля изпрати въ Смирил нСколко морски 
единици, зд да покровителствуватъ италианските 
подаиннци

1Нидже-КоьА 4 1 *Жагелмтк ма с.
(шуменско) - лил овали пора
ди редягиозмигк см аЬраания
сж се отказали да се подчиня
вате ма санитарната дирекция 
за ваксинация, е решено да 
бжддгъ изселени отъ пр%- 
дЬлмтк на царството.

ОДЕССА посилни за ОДЕССА
съ най-избрани първокачестяеии продоволствени вродуп * 
при най-износни цкни и условия се приготовлявате и дост 1 
мяпать за Одесса. Праснал. се н готови колети за Одесз 1 
За подробности и справки интересующвтк да се отнесагъ п ] 
кантората ни, канторенъ домъ, бнвшъ хотелъ .Италия си | 
-V» 5 при ржководителя на клона .Носилки и Одесса‘-г-п 1 
Л. Юрдаяовъ.

ЦАРИГРАД, 7 еептем. Споредъ пос/гкд- 
нкгк и автентични сведения, главното тур
ско ядро загубило вече контакта съ гржц- 
квта армия, ковто е напреднала надалече 
Но въ всеки случай по петите иа гржцката 
армия се движи турената конница. Превъ 
последните боеве турците плениха двама 
гржцим генерали.

Нещастие съ едно 
момиче.

Въ Т ьриово се е случи 
мо голкмо нещастие В' 
огъ Търмовскигк прогимназии 
служи като пмеарка Юрдлнка 
Георгиева, младо буйио мами 
че. Пр4зъ деньтъ у дома на 
Юрданкини щ4ш да дойдагъ 
гости и тя кзлЪзла да гн п> 
срЬща. Безъ да знае. че хаза
ина ка кжщага е копалъ едннъ 
трапъ и гасклъ въ нею варь. 
Юрдаика като бкгдла, потъна
ла до шия и изгорила въ мрь- 
та Въ мяого тежко положе
ние родителите й я отмести въ 
държавната болница, га4то й 
е дадена помошь Ц4юто тк- 
ло иа иещастмото момиче е иъ 
опасни рами ЛЪкаригЪ вЬркап, 
че те я спасятъ

ло ед- 
ъ една Съ почитание

Международна Транспорти* Кжаа
Д И Краевъ и Р. М. лдъауфъЦАРИГРАДЪ. 7 септември Съобщават ъ отъ 

Ангора неприятельтъ който пр^търп^ тежко пора
жение при Инъ Иеню. остъпи вь паническо бягст
во. Нашиг4 час ги огь армията при Коджа Или 
влезоха въ Бруса Въпрйки бървото си отстъпле- 
ниенеприятельгъ остави въ маши раии много плЪн- 
ниии

7«5в 3-3

| ВЪ МАГАЗИНА ШШР1)Ют|1
^^"прхет-гната очаиаанатк копринени жарсета аъ 25 иа1' |1 
I I «одерни цактове Смщо пристигнаха май созидии аигзия II 
I еня хасета. Гебеляия и вояети и иобяля. Пааучяя ям- II 
I тове м пердета Шеаяотя и гардам^ в иай-аодериа I 
■ теее Очаматъ се иасяоро да прястягиатъ СУННА 

■■635 я ЛУТР0ВЕ за палта. 1315

: Цими износни и опр^д^леии: —

/• АТИНА, 7 септември. Всички политически крж- 
гбве сж раздразнени. Венизелйстит% ие прЪставагъ 
да подканягъ правителствою да си даде оставката.

ПАРИЖЪ 7 септ. ЦЪлмя французин 
чазъ бехъ изключение, коментирайки <ъ- 
б- тмята въ Анадола изтъква, че е необхо
димо прекратяването на военните действия, 
но иато се иматъ првдъ видъ турските ис
кания, които сж законни и справедливи.

пе-

Ппстигяа отъ Русия Шереиетско Цжрковно Настоятелствод,.1 и ковфйори прмяа ло- 
ржчня и кЬшик идъ по
ле • давех» пратки» Пра 
фоюграфмга Идвалъ. пън

БУДА-ПЕ1ЦА.' 7 септември. Ахмед Риза бивщъ 
прЪдсецателц иа турския сенатъ публикува една ста
тия въ . Песгер Лойдъ- въ която заявява, че ангор
ското правителство не мисли да се възползува 
поб-Ьдата 4а да пр-кдяви имлермалистичми идеи. тъй 
като то се е отказало честно и окончателно отъ 
притежанието Хеджась. Месопотамия. Сирия и Па
лестина. но турския народъ иска да остане сам го
сподар, на Анадола Гърция тръба да опразни Ма
ла Азия

Провадийска околия.

Обявлениеогь

ДАВА УРОЦИ
ПО ЦИГУЛКА -С4
СпорсзуяЪк», IV .шип IV уча -

774 1 3

№ 2
с. Шеремет, 23 Август 1922 гоД- 
Цм11ковното настоятелство обявя^’ 

че нд 25 септемврий 1922 година от - 
до 5 часа след обед в канцеларията ** 
църковното настоятелство в с.
(провад) ще се произведе тър» с явН 
конкуренция за изсичане църковнаП'

.Края селото“ зеч.,'>'и1е

егъаъ № 53

Умно ум-Ьреиага политика неЧуждестранна семейство аспирира къмъ 
абсолютното господство надъ Босфора и Дардане- 
лигК и тя дава свобода

тжреи добре готвачка съ добра 
заплата, да се прЪдсгави прн 
г. Мисонъ дчректоръ задлрна- 
натв фабрика, вила Григоръ 
ГНйчевъ саксмноградско шосе 

Варна.

на проливнгЪ ‘срЪщу до
статъчната гаранция за техния неутралитетъ.

Тъй като Цариградъ продължава да бжде сЬ- 
далише на Хадифата. неговата граница откъмъ Тра
кия трЬба да бжде осигурена Притежанието на Од- 
римъ е жизнено условие за Турция.

657-9-10 го-
СТАРОПИТДЛЯЩЕТО ра в честноста 

то на с Шереяет от 70 декари-
Първоначална цена 100 лева на дек1Р 
Искания з лог зт правоучастие вт*Р 

1а е 10%
Разноските за публикация на наел8 

щето са за сметна на предприемача.

ЦАРИГРАДЪ, 7 септемврий. ГръцкитЪ 
власти опразниха окржзитЪ: Байрамитъ Ай- 
яаджикъ и Бита иа азиатския брягъ иа Дар- 
даиелитЬ. Въ ткзи окржзи са изпратени 
сътлаиюисии жандармерийски части

ЦАРИГРАДЪ 7 септември. Споредъ лосзгЬдни- 
тб изв-ьстия огь Измидъ пжтя на отстжплението на 
ядрото не гръцката армия къмъ Смирна е пр-Ькъс 
натъ отъ туриитЬ западно огь Ала Шехиръ

Вследствие на невъзможностьта да отстжпятъ 
къмъ Смирна разнебитените гръцки войски бегали

и рее саутаня жена с храна.
ртзра ■ 250 .«. аСсечна 

зайзата Справка ■ етарола
тахащаго Н уч. уа Ьагданааа
1Ь 32 Огъ настоят, аетзого 
.Маекърдяа* 754 1-1

1мшии и Ипимшп.
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п©щд [
ХмГд#«яа«*йТЪ1 меня* танни 140лсм . ^ _ Овавмииж по Г60 са. хширатеаъ с.м
|ЛдН „ 4 «Ъсеин 100 «м; м 3 чЪсеш <50 км

ГУРОЦИ ПО БРОДЕРИЯ
» по най лскъ н усжвършс-сп-умиъ начинъ лр*по- 
|р дав*мъ най-модерната бродерия: хайо. руски и ро
■ ижкскя «мури. филе иа нашила и пр. а пирографиа
|Н Споразумение: IV уч. ул .Тракийска* I 77*2-5

Варна, 10 Септември 1922 год. ЦЬНА 1 ЛЕВЪIV. Брой 961.
ТТпТГТ 77- варненска | •*!

^'1\

въ Иннзят лчвМ) 1Шшь
Пристигнаха мамваиит* иеазинеия аерсата аъ 25 иай- 
авдарчи цаьтвва Сдщп най свидиш мг лай
сни хасета Гв1а«яяе и вмети м «обем. Лаиучич «и- 
твее ха пердета Шеемоти а гардиии ■ лай-ипдереи м* 
тме. (Уиилд се касиера да арястигнатъ СУКНА ха
635 ваята и АУТРОВЕ ха еадта. 14 15

: Цк1 и олрЪдКлени: —ю<

иристсхи по I леи, на дум

3 ПОЛОЖЕНИЕТО Борбата еъ Лиши.ш
Сд*дъ е.имь доста яродъ--.- 

жителеят. застой, бор а'а въ 
Лнхдола гакъ 1кч*»а. Мр**ъ 
зтое-кщага пауза, доста дъл- 
га да имагъ възмижкисть нра- 
.•ометк да см опрйсньгъ сплит*, 
дяесь турцит* * ще съ пърам- 
г* ся удари посдея ха грудка
та армии, разяждана и*ь бар- 
тизаисгво и отъ череея на де- 
магогяям. вь твърд* крити 

•ческо положение.

I (Телефонни и телеграфни сжобщеит).

СОФИЯ, 9 септември. Вчера вечерьта 
министерския съвЬть рЪши : и* първо ярЪ- 
ме на чиновници тк да се отпусне една по- 
мощь раана иа дак хапнати. Като е нато
варени м-ра на фииансимтк да илмкрн иа- 
тояници откждкто да се азематъ исканите 
суми.

}

]\
■ 2 стаи огь нова хигиенична ижща 
В южно маложеиме близо до арсенала. 
Щ Споразум. Хараламби Я. Леоидиевъ
■ ул. Съборна ЛЬ Зв (брашнарь).

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ

Изглежда, че турския обект ъ 
с дд Соияп» и кзгикагъ гърцп- 
т* въ и ОК ло Смирих.

Но :ак:. кдкто се развива 
турската оф*изм*а, ако ги про 
дължи сь сжщмя д:ке дшемъ 
течоъ. свЬгьтъ щ- има още 
веднъж •> дл сс у в*, и въ пог
рома и а «ърият*.

Гукь собствено аадъ гърци 
н турци ст. ятъ даЪгЪ иепри 
мирими политики Н4 Франц и а 
и Англия иа близкия исокъ- 
Иеирнмиг имооъга н« т*зм дя* 
полигцж протдчи твърд:, мно
го б* рбата. продължи а вече 
съ години и иагощи н изп та
ил н двата народа до послед
ни капка кръвь.

Кой ще по6*ди? Ще бждагъ 
победени и двата борещи се 
народа, митото който ■* ще;да 
спешиш п «бедата сь орликме- > 
то. крайния релулгап. ще Ся 
де продиктуват, о т ъ едно 
..кончагелио споразумение меж
ду Парижъ и .‘1оидо*.г .

СОФИЯ 9 септем. Бюрото на камарата 
ведно съ видни депутати и земледелеми 
лидери намиращи се въ София имажа част
но съвещание, въ което разгледаха реше
нието иа съюза да се свика иа 17 тото зем- 
леделсио събрание въ Търново едновре
менно съ блока. Единодушно всички нами
рате това решение за необмислено и вре
дно за съюза и решиха да се ходатайству- 
ва предъ м-ръ председ. да бжде отменено 
това събрание.

СОФИЯ, 9 септември Комитетътъ ив 
чиновниците, който свикваше събрание въ 
птъкъ вемеръ следъ забраната иа събра
нието му отъ правителството се е събралъ 
тайно и взепъ следната резолюция: 1) Да 
се отпусне еднократни мокощь, 2) лодоб- 
р ние иа заплатите, 3) ефтеии жилища, 4) 
доставяме на ефтени продукти, 5) безплат
на медицинска ломощь. в. премия за дъл- 
гогод. държ. служба, 7) подобрение поло- 
жениета иа пенсионерите.

Анциоичия комитетъ отъ своя страна 
см що е ималъ тайно събрание и взелъ и- 
дентичио решение, като протестира противъ 
сепаратизма иа съюза иа съюзите и про-

777-.» е
отъ Петроградската Кон
серватория дава уроии 

(фортепяно) За споразумение отнесете 
писменно до И Харламова ул МсЬнова № 33

Изначете адреса си.

[еиъ художннкъ
783-1 1

Записванията въ Музикалното Училище
огь 11 до 20 септември. приемнигЬ из 

20 до 30 сжши, а редовните занятия отъ
помнать

пити отъ ,
1 октомври Ще се изучаватъ за сега слъднигЬ пръд- 

Солово пение, пияно, аигулка. виолончело.мети
теория на музиката, хорово пение съ солфеджио и 
история на музиката. Училите при частни учители 
огедъ изпита постжпватъ въ съответниятъ отделъ 
в класъ споредъ подготовката си. За ученички и 

З^чениии огь гимназиите и търговското училише за
нятията ше се водягъ следъ обедъ. а за другите 
училиша — въ свободното време. Записванията ста- 
ватъ въ Девическата гимназия отъ 3 до 6 часа следъ 
обкоъ. кждето се изучаватъ и подробностите по 
приемането Ржководители на училишето сж: г иа 
Дрвсова и г-да: Ал. Кръстеьъ. Д Младеновъ и Ив 
Стефановъ

Кд к*1гм случай гоал, щс бж
де и борсигигЬ сч-н^ридн то*

СХ ИДгдих ед*14 «к>ука.
I '^астиалм дд а рдгбграгь. чс 
| 1 са л*ля кръяьга си *а ин- 

п-рс^ит* иа ейскаи импа- 
ри. 1кпнъ м *«а техник прос-

781 -1—2
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СОФИЯ, 9 септ. В-къ „ПоОЪда" пише: ;
Отъ заловената иапослЬдъкъ врангелистка крвтт . гат6«|»«лств<.>. 
архива1 се раанриеа сьюза иа блокираиигЬ ' " *“ «■« счгук.йюб- 
партии - геи.ралъ Врангелъ. 1 * ‘ й>

Отъ саморжчиото писмо иа геи Вран-

II Ввриеиски Сждебеиъ Пристааъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 3780. Нд .сноимнг пспъвмтед 
впий листъ .V» 15872 нзддиспъ о;-ь бариачои ОкпжженьСждъ 
па 29 сетември 1921 год въ пхли на А Лоловъ
Рогъ гр. Варях прбтияъ Иаднъ Цд1еяь отъ гр Вхрнд за 1000 
?лева и др. обяаявамъ. чс на 10 с^п^амири 1922 год. въ 9 

часа пр*дь об*дъ еъ Варна IV уч ул. .Дринска М 8 ще 
продаванъ сл*дннг* имоти на 
именно : 1) 3 кубика 6р*стовъ материал ь иа дъски ха 1500 лв 
Наддаването ще почне отъ оцЪнната и заянтгреспианитЬ мо 
гять да се яат. въ гор*опр*д*леното м*сто. въ опр*д*- 
яеянй денъ ■ часъ да*наддавагь.

гр. Варна, 6 Септември# 1922 година
11 Сждебеиъ Прастаяъ: Д. х. Ивановъ.

Ако има м 1 кой ажъ г.гъ 6о 
рещнг* се народи к Йто да 
има ан ересъ гъ п сь рощ- 

ваие на в йиага, то
л ара • !•. Защ1ТО то-

гелъ се вижда, че договора е сключеиъ иа 
сладията бааа:

1. Да се обр зува едно правителство отъ • -
блокираните «.артми, като наемния м-ръ бм- 

Врангелъ. у

7льжни-х Ияаяъ Цхневъ. а
,01 ЩГ « П ..".И.Т-:. 0.

• -З.Я1Н0 0*ьпмС0. * ,0:осза1т>де иа)иаченъ отъ
2. България става баха иа орапгеловата 

армия ха борба срКщу Русия, неговата ар
мия ще пахи арсенала. баикитЬ, радиотеле- 
леграфа, пощата, еажиитЪ гари и мостове. 
Пр-в-телстаото сс хадължава да снабди 
враигелиститЪ съ сиараже 
обходи мости.

3. Всички, които сж противъ тахи акция 
да бждвтъ еждеии отъ военно-полеви еждъ.

НамКренъ е списъка на всички мииистр-, 
председателя иа камарата, членооетЪ на 
върховния административенъ еждъ, 11 вид
ни хемледклци и много видни комунистиче
ски водители, които ще се еждятъ отъ воен
но-полеви еждъ.

Датата иа преврата се определя първи 
ха Т31Ч цель враигеловата армия

14Н 1Н4Ч^ИИ' 34(>4ДИ
■дъ 
ген.

м о в». *Ся м Ц<ри: X)
«а пр < >ияиг*. и ТраквимЕ 

Нъ това ползженкс «ъ кое
то сж т* дчгсъ сж една пръч
ка наокгт > ст памско пр*- 
усп*;>апе *• с>бновле .«е.

Р#к>йра се че еана бита 
Гъранв не ще бжде тъй неот- 
стж чява и гордш В*роитио 
сейнич ихрн1ьмт >а да спаси 
пръст ода ше побтрза аа от- 
^гжпи ко.ткого и това да не 
му се иска. много отъ своиг* 
лоздцим
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ОБЯВЛЕНИЕ № Зз. с

гр. Вярна 5 сеитемпри 1922 иол. 
Варненската Мюсюлманска Верочипчводна ПЛщп- 

че нместо на 14 сч*на навестява на ннтересуютйте. 
итемврн н. г иа 16 семтем «ри 1922 год 10 часа ор. 
обед в помещението на Варненското Окр. '1‘инансово 
управление ще се ироичведе тжрг с нвпа конкурсн- 
аяя «а отдаване под наем следните накуфоки имоти 
в гр. Варна:

Д. Цоловпна мана от ВакуфЗ на Хали Афифс 
Х*нвя ул. ,,Софийска“ в .Девин1' Ле 10, иа срок 2 
годния, считано от 1 
<*м ЮгНО лева.

Един дюген от Вакуфа на я111абаи ефенди Джа- 
мисн“ на ул. гЦарнбродска - -V 141. на срок 2 гол. 
считано от 1 януари 1923 год. с годишен ваем 1800 л 

3. Едно кафене

| Прочие, и мис очаьваче края 
на борбата въ А.тадола Тя 
в:е ще допряно е и за дорах- 

Тшсяие иш «нсящигъ баакая- 
ски въ;;рося. Посл*аимт11 сз* 
д^^ия от фронта (оаорягъ аа 
пъп ич разгрпмъ на Гърция 
Не остана нищо осв1нъ «ър- 
циг1. да се сн..ять ^и.черу ока
та С- като . гтегле^ъ сьояА 
пипаха и оп» Тракия.

ноември
ще бжде прЬхвърнеиа ма българ. граница. 
Сигнала ха прЪврата ще бжде даденъ отъ 
сбиваието иа руския постъ съ българския 
при с. Протополица и пр.

Мииистрътъ иа вжтрЪшннтк работи ще 
ихлЬхе с манифестъ слЪдъ привършване иа 
следствието, въ който документално съ 
фак.имилета ще посочи голямата иапасть, 
която хастрашава страната.

януари 1923 год. с годишен га-

огь сащия Вакуф. ежтия адрес 
па срок 2 години, считат, от I януарп 1923 голина
«• годишен наем 1800 лева 

Залог аа иравоучастие в 
*У пхрвоначалната попа.

Желающяте ла ги

Ш»нпнгна отъ Русия
тарга сг* иска 10% В2-Р1 Д1ВСМ меаф.орма прХема по 

рхч«а за осЪхаяип, нд. кг 
са > дгаса. прачог». Пра 
фотограф.ата

СОФИЯ 9 септ. Г-иъ Г. Маркоаъ п. пред- 
седатель иа камарата, който се хавърна 
отъ междупарпамеитариата конфереиция

наемат могат да виждат всеки 
ден условията а канцеларията на настоятелстаото н 
"а 16 септември 1922 гол с 
7661.1

: Iявят и над18ват
От Настоятелството, 1

с



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ &«*>« 961.Стр. 2.

би търпяла Гърция да бжде че е едииъ отъ „
обира, и че са задигнали 
С)'И1 отъ 180.000 ЛВ. - дГ" 
асаъ, ло саЪжеивят», _ с Й,г. 
ио гдЗ, отъ ко: а и мкъ _ , 
е изиЗстн- .

С*да осжди Хруса . а 
чл, о:7 али юи 1 огъ 
конъ па 10 ходишеиъ

яъ Виена запи.амъ за резултатигЬ отъ 
зи конференция заяви: Българи* мока да 
излезе на световната трибуна и да Г 
това, яоето до сега ние знаехме, ио което 
света ие знаеше.

ЦАРИГРАДЪ 8 селт. Е го официалното 
ангорско комуниие. издадено ло случай 
пленяваието иа гечерлпъ Трикуписъ: Дкесъ 
при глаянокомаидующиа кемалнската ар- 
амия генералъ Гаазм Муетафа Кемапъ паша 
сж доведени гръцкия главнокомаидующъ 
гс нвраль Трикуписъ 503 офицера и 15003 
войници пленени въ едииъ день.

ЦАРИГРАДЪ, 8 септември. До сега тур- 
ците сж взели 700 орждия, 360 камиона, 
11 аероплана и -000 кзртечиицн. Гръцките 
загуби вь хора възлизат» на 60,000 отъ 
иоито 15,000 сж пленени.

ЦАРИГРАДЪ 8 селт. ГръцкатЬ 
разгромена ло следния начинь: С 
армия, състояща се отъ 3 дивизии, поиска
ла да се притече въ помощь на южната 
гръцча армия, която била обградена около 
Ушакъ, обаче тя е бяла изтласкана и они- 
щожена до кракъ около градъ Кюргюсъ. 
началниците иа северната и южна армии

никога ие 
проливите.

ПАРИЖЪ 8 селт. Поради поисканото при
мирие и дек-ар. иа Гърция, че е готова иа 
евакуация, тукашните компетентни кржго- 
ве веревтъ. че турците требва да сж вле
зли вече и въ Смириа.

ЖЕНЕВА, • септември. Първия британ
ски делегагь Лордъ Балфуръ, говорейки 
предъ общото събрание иа обществото иа 
народите, подчерта особеииата нажиость 
на реиьта на българския делегатъ. Той из
каза призиателиостьта иа съвета иа обще
ството на народите за начииа, по който Бъл
гария е оценяла взетото решение въ Лон
донската сесия относно едииъ вълросъ отъ 
голема важност*, въпроси за малцинствата.

БУКУРЕЩЪ 9 селт. Вестниците помк- 
стватъ една кратна телеграма отъ Мариен- 
бадъ, споредъ която срещу сръбския кралъ 
Александър ,, билъ изаършенъ въ този градъ 
исспопучлиаъ атентата.

Атеит.-торите хвърлили некнлио бомби 
сръщу кралския автомобилъ. Подробности 
липсват». \ ’ /

тв-

каже

тъм 'ачент, задзпрт. съ С^,' 
нае отъ гражданска а под, 
чсс.а преча за елввъ сцв 
отъ 1.5 голини — по $
огъ с*щ:-;ч закоиъ.

7 8В9ШЙШ шин"!
На 3 септември вь .рада но

се съсгоя футболно съскзавяе 
между първите тимове яз Спор. 
л .Юияовъ* и Спорт. Тур. 
д ио .Природа* - Провадия.

Тииътьна .Природа-.накаръ 
млад.» спортисти, с езохта дя;- 
пчпличирака и с.ързаиа игра 
можа са непр-Ькъото да атаку. 
вагь .Юанииди*. въ ...Ммгьна 
които влизаха и играча оп, 
Сйортнигк гсдубов.' .Днава* ц 
.Соколи*.

Ние съ горд »сгь и озд равял- 
ме играчнгЬ отъ ,П народа* а 
имъ п желайзме добъръ успьа 

ьохумаьиатя имъ.. идея 
.Спорта.* Играта завърши съ 
резулгагь 2:1 въ полза иа д ар 
.Природа *

армия е 
евЪриата

Г. Д. Пмшлиша, Димсж ранени и плени ХРОНИКА сареки,
'Драгия и Сгефакъ Сук .въ отъ
С-.Русларъ С,- неп; шаран въ 
побия и нгпрогавъ

АТИНА, 8 септември. Вследствие лленя- 
ването ма току що назначения гпавиокомнн- 
дующъ генералъ Трикуписъ, за главномо- 
маидующъ е назиаченъ генералъ Поли.си- 
иакосъ. Новия шефъ отправи днесъ до ар
мията заповедь, въ която прелоржчва редъ, 
послушность и дисциплина.

АТИНА, 8 септември. Кабинета подаде 
оставка. Краля се завърна снощи и ведиз- 
га я прие.

АТИНА, 8 септем три. Д -есъ Кралъ Кон- 
стаитииъ иатов-ри Калигердпулосъ съ със
тавянето иа'извия набинетъ Последния се 
колебае.

ЛОНДОНЪ, 8 септември. Печатътъ, взе
майки II* Ьдъ в»дъ иастжпилите събития и 
услож нения се опасява отъ избухва-ето на 
нови по-големи усложнения иа балканите. 
Трънливия вълросъ представлява Тракия, 
вследствие отказа иа малкото съглашение 
да се допусие Турция иа Балканите

ПАРИЖЪ, 8 септември. Правителстве
ните иржгове твърдятъ, че английското 
правителство иема да се съгласи никога 
иа отстжпваие Галиполи на турците.

ПАРИЖЪ, 8 септември. Вестниците се 
к унаатъ оть Лондон . че въ едииъ мини
стерски съвйтъ британското правителство 
рЪшило, щото Англия да се противопоста
ви енергично на всекаква окупация на гур- 
ската столица оть страча на гърците. Ан
глия ще запазва града отъ всекакзо напа 
деиие отъ стрзна иа турите. Свободата на 
проливите ще бждатъ задържена както 
остжпките направени на Гърция въ Тракия. 
Ще се азематъ мерки за покроиителегву- 
ване християъск, те малцинства въ Мала 
Азия.

въ В НСО

магъ ез* 
;о примърчи поведение и безу 
корнзчеяо държание в-», татво-Счрия наро-.еиъ бу.л

Найчо Цановъ се отзезз.г>. а- 
пойната на централния бл.1- 
ковъ коуитетъ ,*** чр-Ьдсфдз 
телевува всенбродния съборъ 
пъ Тъгново на 17 т м СяЪд-ъ 
•'ткриваче на съб ще гово- 
рягь Ал. Мчлнн въ. Ат. Ьу^оаъ 
и Ст Костури въ.

По ркшеиие па министерския 
сьи^.тъ м-ръ Сммб лий.ъи р-Ь- 
щиль да 1'Т.южи ламта-анек
си за Жс евз за стКлъ 17сеп^

СлорЪдъ свЪзЪпия на сръбс 
ка % в-ци, въ Бучурещъ билъ 
кепета иранъ но ъ . учай о:ъ
х лера.

3 блоковата конференция на
17 . м въ ’ Търново ггъ 
Варна се гогнягъ да заминзгь 
• коло 60 души тъ блокира 
НигЬ парти1 демократическата, 
обединена и радикали...

Аверякаяскиа крайцеръ М 222 
кой го обикаля ъариенскн :^ во
ди заИнча за ОдсСа.

На 3 т. 9 часа вечерта А»- 
дрей Илиевь оть с. Шеремегъ 

Игь Д:вото • ®•**•*••■ IV Въ при най-весела разна!-жени*
брой 957 на в. .Варненска по- се е сампубеснл. Току що от- 
щг огъ 6 т. м. е хроннкира- билъ военната си стужба —2А 
но че спор 1 между казаното годишсЛъ вечерялъ заедно с 
д-во и общината по стпуоане- семейството" си и род вини и 
го на сбщинекнтЬ мТста на аодъ .лрехккъ. че ще отиде 
0ездомчициг1> ще.гь да се раз- По нужда излиза оть стаят». 
Решава гъ рж; хсвния адми- С.едъ едияъ часъ. же1И му не 
нистративеу1ъ елдъ ир^зъ то- намирайки го на леглото му и 
зи м. — езп емвр/й. Така би- обезас лоена за неговото от- 
ло набедено отъ делеп разкя ежтетг.ие изляза изъ„двора и 
Оть дружеството за тази иЪль намира своя мжжъ ушисиалъ по 
вь С фиа г. М. Пеневъ. Дъл* долно облекло с окачена прим- 
жимъ да заяоимъ че това Ви Ка г.рЬсь глава на една слива. 
с*.обш.ен-.-е е пр-Ьбързамо. Де- Отъ прохледваоту слЬдст- 
легати на д-ьото ио уреждане- ВИе власта не можа да се ди- 
т. на безд мническия в^просъ бере до д-Ьйствителнито при- 
пр-^дъ адмичистративиня еждъ чини на тоздсамоубесванс.
6Ь .-»е само / Пеневь. а заед
но съ него »• св%щ- Д Тг до- 
ровъ и гЬ мижаха с мо да из 
4"1>ЙС-ву ’агъ Д) пущането на 
дружестьчг пр-Ьдъ ежла з.о 
третйо |з*щс и нищо но вече 
Делото ще се гледа пръзъ м. 
ноември а не септемврпй.

Г -

1зши Ищи 9ЦШ1 „1Ш
Варна, на пазаря до арсенал.

Иран.*, гладене и колосване за
едно или поогдЪлно на р»зни 
видове дрехи, горни и д. лн* ’ 
Рабк -.а честа, хигиенична и ес
тетична. Чаршяфъ, ррзз. гаш^..
»; т и 'Ъо 4 лв парчето. I орна 
риза пра. е и иолосване 6 лева. 
Носна кърпа 0 50 лв. Чорапи 
1 лз. и т н. Ь1>.гь костюмь пра
не и гладене 30 - в., а вълненъ 
50 лв. Пране на семейства и хо
тела нз килограмъ 784-1-1 

Чакърова, Ияяяова. Ивановъ.

При обществе.-ата бе.онаст- 
нос ь -• сфо,-миров 1 *■ 01 о. ко- Вчера углавното • тд^чение
е:о ще сж6 ра и -плава въ а Р^н. < крлкженъ еждъ, 
еоециалень бюлетин* лс1 ч*и еждебнт заседатели (сис 
крнмйиалнл иронзшесши вт. нов>я закон»), ^згл!да 
царе.в то. (лялото па Стефапъ Хрусанобъ

_ ' н Драганъ Ст» яноеъ, за пзвър-
Иочнато е вече прида.миего щгна^а кра»б-'< *а нари огъ 

ма за ояа за Раната ите; а- к.С-.га ка уи; з ... ки-.то по ек- 
ТУ> в улицата полицията е сплоагацняп на гетата - Лоч- 
ковфи. куаала по кпшмрннцв гозя, въ гяпа СнндЬлъ 
и оудки сензчциойи 6, •« щури Обвиняс: 
и тлкиза съ неморално сьджр- 
жанне, са що и картички.

8 село Верен Чирпавска око
лия оть 18 аягустЪ т. г. е от
крита т. п станция и телефон 
съ ограничено дФйстапе

89 Руски юч ери конте мин. 
м цъ свършиха курса на тър- 
но-ското руско юнкерско учи
лище са прч. изведени вече ьъ 
1 офиц чи.чъ.

0-

Печатница .Зора“ Варнапзг.ъ о пркз^

ОБЯВЛЕНИЕ № 36
гр. Варва, 5 Сеогемврвй 1922 годвва. 

Варн»ас,апа Мюелпнввск* Беровзповедна
на 11

РИМЪ а септ. Съобщааатъ сгтъ Цари- 
градъ, ие вслЪдстаие победоносното на- 
стжпление на Кемалогата армия, 100 хил. 
души М. Даийсни гърци бмпи принудени да 
и пусиатъ своитК огикщз. Турската армия 
вей? окупира Бруса, Ала Шехиръ и Айдъиъ 
Високата порта протестира пркдъ прави
телствата на великите сипи за жестокости- 
■К, извършени отъ гърцитК при тКхно .о от- 
стжппение.

Гръцката народна банка въ Смнриа прК- 
несе вече златнитК си резерви въ Атина. 
Осв1иъ плСняването на

п./:|
Мт

известява аа иагересуюшате се, че вместо 
емврггЙ н. г. на 16 Оептемврай 1922 г. в чд- 

са пр. ^б' в помещеввето на Варн. Окр. Фин. Увр* 
влевне |ц,- се ироизведе тжрг с яваа ковкуреа^,|Я 39 
отдаване Варна.под наем вакуфекпте дюгенн в гр.
& именно;

1. Половина маза от Вакуфа на 
ул. Д'аг.рбв^а* .V 37. иа срок от 2 години, 
но от 15 октомврий 1922 г. с годишен наем

2. Един дюген от Вакуфа на „Азизис-Д***00®ечвта-

Подъ елдь са дадени .Калед*а1,вса‘
ечага-

3000 лв.

за прк-
саа .ззн.* и пр»-вцш .ваине па 
ат .с ь п > лич.т корлстолщб.-.е 
попк вникъ Ц н въ Филчпт, 
йившъкомандиръ нз 86 .п.-къ, 
нодполковникъ Райчеи Дсйкъ 
и Смнит на ул. ..Ботева“ № 19. на срок от 2 години, 

но от 15 Семиемнрнй 192ъ г. с годиш, наем 2600 лв.
3: Едни дюген от Вакуфа иа ..Меджидпе Д®*00' 

си“ ул Джппдзяфова -V 63. за срок 2 години сЧЙ 
тано от 15 Септемврпй 1922 година с годишен ва**и 
6000 лева.

рнмя поручикъ Куюмд 
ж е*ъ. Д%лото им:, 
да прфзъ м-цъ окт. мврий 01Ъ 
Лл вднасчия 8 ененъ Садъ.

главнокомандую- 
щия Трикуписъ, пленени сж и трима гене
рали, 4 полковници и 400 души офицери.

Ще се г.:е-

ЦАРИГРАДЪ 6 септември НемалисткигЬ^ в - п(м«а«идствяя. Вчера. сд. об.
пръдни отряди достигнаха Егейско море 1 зъ ЦтпимъАа е билъ смазанъ 
около Смириа. Града Пергамъ е взетъ отъ ! 0 ь по-1п-ишечитй 
турскитЪ войски.

2 го* 
годи-

4. Една клща оът същия ;вакуфа аа срок 
дини. .гчитано от 12 сеигемврий 1922 годива с 
тен наем 600 лв.

Залог за правоучастие в тжрга се иска

, коне на ка-
руцаря Аргиръ Щеревь ци.а- 

. вина А^хчедъ Хюсеинозъ.
ПАРИЖЪ 8 селт. Лрьдъ видъ англий- в» брой 915 оть 1° 

ската неотстжпчивостъ по Тракийския въ- бик поено по погрешк 
просъ относно даването Одримъ и Галило-. РУ ' п« са уисгьтшн »’боя 
лн на Турция, тукашнитЬ вкстницч се ола- сг «««Р» стой.оаь К.ра 
сяватъ, че този факть ще хвърли оионча- 0,'ь «а^равягата
телно турцитЬ зъ обятнята на Русия кс.о I Снъеосс^/к^^ь'

10% в*р-МЛ|| т г
ху 11Арвона*1алиаги цена.

Желающите да гп наемат могат да виждат
настоятелството

всеки
идеа условията в канцеларията на 

на 16 СеитемнриЙ 922 г. се явят п наддават.
От Настеятеиегяото.785 1 I



I
!■>

IВарна, 11 Септември 1992 год.ОМ- IV. ЦЪНА 1 ЛЕВЪ брой 962.ЛЛ ипг

ВДРН6НСК7Я { «МИ ниЩЕИиН •
по най-лек* и усжоършенствуванъ начинъ пр-кпо- I 

I давамъ най-модерната бродерия: цд|й, русия н ря- I 
9 и лисни ажури, фиде им яажииа и ар. и пир* графи и I
^^Спо^зумЪниеН\^гч^у^ЛракийскГ^Г^77^1^^пощя

(НШ1 тини»кй. ЕЖЕЛИЕВЕПЪ ИИбОРНАЦИОЯЕНЪ ВШНИКЪ Миши тийш к I
180 тепа; [

)ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
2 стан отъ нова хигиенична кжща 
южно изложение близо до арсенала. 
Слорааум. Хараламби 2 Леоидиеаъ 
ул. Съборна Ай 36 (брашиарь).=ГОбяапаияа ■ по 1-50 дв. ечадратеие с.м 

пристан»* по 1 дсяъ на дума
АМнаяеитъ! заелия
за 6 месеца 100 дева; за 3 годи ял 

м1>сеил 60 дева 7;7-»б

Записванията въ Музикалното Училища 31 глодиит!
«и* почнатъ отъ 11 до 20 септември, приемнигЪ из
пети отъ 20 до 30 сжши, а редовнигЬ занятия отъ 

Жжтомври. Ще се изучаватъ за сега атЬд\<игЬ прЪд- 
■•ети: Солово пЪние, пияно, цигулка, виелончело. 
деория на музиката, хорово пЪние съ солфеджио и 
История на музиката. Училите при частни учители 
.С/гЬдъ изпита постжпватъ въ съотвЪтниятъ отдЪлъ 
и класъ споредъ подготовката си За ученичку и 
ученици отъ гимназиите и търговското учйлише за 
пНятията ше се водятъ слЪдъ обЪдъ, а за другите 
училища — въ свободното време. Записванията ста 
ватъ въ Девическата гимназия отъ 3 до 6 часа следъ 
обедъ. кждЪто се изучаватъ и подробностите по 
приемането. Ръководители на училището сж: г-ца 
Драсова и г-да: Ал. Кръстевъ. Д Младеновъ и Ив 

ановъ.

Пр-Ьзъ пеел!днитъ години 
вь България ако има н%кой 
засегнат* отъ склпогията. то
ва сж чиновници г1> отъ всички 
рангове. Тогасъ когато живо 
тъгь поскжпяа съ 30 — 40 и 
иЪкои материали отъ първа 
необходимост к до 60 пжти, то 
чиновнишките заплати сж уве
личени въ най-добрия случай 
едва десетина пжги. увеличе
нието остана надир* отъ пос
къпването 
ствие на

(Гелефомми и телеграфни сж общения).
ЦАРИГРАДЪ, 9 септемарий. Съобща- 

ватъ отъ Амгора: вчера летъкъ 8 септеаа- 
врий въ 6 ч сл. лл нашите кавалерийски 
разеади влязоха въ Смириа.

Всички граждански и административни 
чиновници напуснаха града въ паиическо 
бегетво, като се качиха въ парих одмгк.

Генералните консули иа великите сили 
ще предаватъ града смириа иа нашите 
войски.

•ома живота, вслЪд- 
Тсбето и чиновниците 

яе могагъ съ саоигЪ зашити 
да посрещал* най първите са 
нужди — храна и облекло.

Всжде по канцелариите, по 
улиците, по пазарищата вие 
ще ги срещните съ изтъркани 
износени и накърнени дрехи, 
семействата ииъ тоже. А ония 
които имат* по-големи чел яли 
прекарват* едно такова мжчи- 
нишко сжщестяуваие, че чове- 
ку настръхва тъ' косите само 
като си го помнели. Тази гда-

АНГОРА. 9 септ. (Радио) Генералните консу
ли на великигЬ сили въ Смирна телеграфически 
помолиха турското главнокомандуване, да започне 
съ техъ преговори по предаването на градъ Сми
рна и молятъ да им ь се определи среща.

Отговора иа Кемалъ Паша: Телеграмата 
Ви се получи. Делегатите ви могагъ да тръгнагь 
по шосето Тургутлу Касаба. За да не стане некой 
нежелателенъ инцидентъ и нещастие поставете на 
автомобилите си бели знамена.

781-2—2

Шереметско Църковно Настоятелство
Проиадийска околия.

©бйвленйе дна армия днес* е изправена 
прфдъ зима. Кат. ще я посре
щне тя, когато заплатите се 
изяждат* па зелено, въ аванс*, 
и когато те не стигат* за по- 
вседневния наежщенъ мамо ли 
за покупки иа зимнина.

През* този ужасен* пери
од* на склшотяя име видехме 
много пречупвания и подхлъз- 
нання. ние бехме свидетели на 
нЪкой злоупотребя съ служба
та, за да се осигури едно сно
сно сжщестгуване, ио за чест* 
на българското чиновнмчество, 
то въ своите маси, остана съ 
нелокрусеяа съаФсть иа посто
вете си.

Много естествено бе една 
голЪма частъ отъ това чвяов- 
ничестао да напуска масово 
службите си, като лошо пла
тени. както е случая съ желе
зничари и пощеици, а частич
ните напускания и залавяне 
частна работа сж съ хиляди.

Огъ това страда само дър
жавата, страдат* интересите 
народни. По чиновнически 
кресла персонала намалява, а 
и качествено се принизява.

Чиновнишкия въпрос* диесъ 
е най-важния Съ неговото ра
зрешение се дава пълна и ши
рока възможност* страната ни 
да заработи за своето възста- 
новление, за своето стабилизи
ране. Е, добре от* една недо
статъчна и лошо платена чи
новническа армии това не мо
же да се очаква

Тук* е ред 
сионерите. Т 
далече недостатъчни да задо
волят и най-необходимите им* 
нужди. И тук* държавата не 
греба да забравя своите сяно 
ве, хиляди от* когго сж дали 
живота си за преуспяването иа 
сжщата държава.

Е, добре, това да се конста
тира е много лесно. И прави
телството съзнава това гроаяо 
чиновническо положение, но от 
направените до сега изваления 
и на първия министър* и ия 
финансовия явио проличава 
едно, че пари яема и кЬма от 
кждЯ да се вземат*.

Безспорно, ако се мисли, че 
сь едно увеличение само иа 
заплатите чиновническия въ
прос ще бжде разрешен*.

Не, ние мислим*, че чиновни
ческия въпрос* е една после, 
дица от* засмлс:щ4и Се ска.

Главноком. М Кем. Паша.
№ 2 ЦАРИГРАДЪ, В септемарий. Споредъ ед

но ежобщвиие отъ Аигора, главиокомаи- 
дующия Гаази Мустафа Кемалъ Паша щЪлъ 
да приеме изпратените делегати по преда
ване иа Смйриа въ града Касаба.

ЦАРИГРАДЪ, В септемарий. В-къ „Нео- 
логось“ пише: въ .тара Гърция и въ остро
ви гЪ избухнала революцията. Споредъ иай- 
достоаДрми.к слухове, иоито циркуляра тъ 
иъ пера между чуждит* иржгоае револю
цията кече избухнала въ Гърция. Особено 
недоволство имало лротивъ краля и наро- 
дътъ иска-.ъ абдикацията му, като отетж- 
ли трона на пр-Ьстолои аследиика принцъ 
Георги.

с. Шеремет, 23 Август 1922 год. 
ф Цжрковното настоятелство обявява, 
че на 25 септемврий 1922 година ог 2 
до 5 часа след обед в канцеларията' н: 
църковното настоятелство в с. Шеремет 
(провад) ще се произееде ткрг с явна 
конкуренция за изсичане цлфловната го
ра в местноста .Края селото“ землище, 

на с Шеремет от 70 декари. 
Пжрзоначзлна цена 100 лева на декар 
Искания з,<лог за 

«#е 10%. /
Я Разноските за публикация нз настоя
щето са за сметна на предприемача.

Вщсцеш па ашишпшо,
КашИш Ево». Свещ. Хр. Григоров.

- в

правоучастие в глф- \ Кралъ Коистаитииъ азелъ мерки да ие 
I се дебарииратъ разбититЪ войски въ Ати
на. за да ме лрКдизвикватъ безредици.

БЕЙРУТЪ 8 септ:'Сириеиьтъ Маспахъ бей те- 
леграфически изпратил ь 1000 лири подаръкъ на 
войника, който пръвъ развие отоманското знаме 
въ Смирна.-3-3

АНГОРА, 9 селт. Предложеното прими
рие при посредничеството иа великите сили 
е отблъснато отъ Кемалистите] Условната 
за един ь почтенъ миръ предложени отъ Ан
горското правителство са: изпразване иа 
Мала Азия безусловно, цела Тракни до р. 
С (рума. Веднага да бждать освободени 
турските пленници.

ЦАРИГРАДЪ, 9 септември. Съ гръцките па
раходи .Георгиосъ“ и .Олга" тукъ пристигнаха 
гръцките бежанци отъ Ески Шехиръ Англий
ските власти позволиха на тези бежанци да ос- 
танатъ въ Цариградъ. Бежанците разправяте, че 
въ Мудания се намирате още хиляди бежанци, 
които очаквате параходи. Тъй като гръцкото ко
мендантство реквизира всички параходи, тези 
бежанци оставате въ Мудания.

ЦНРИГРЯДЪ 9 септ. Въ цела Индия по случай 
големите Кемалови победи надъ гърците са ста
нали големи национални манифестации.

ЦАРИГРАДЪ, 9 септ. В къ „Проодосъ- пише: 
При евакуацията на Бруса гърците успели ла из- 
празнятъ всички затворници и ранените отъ бол
ниците въ Родосто. Между Бруса, Мудания и Ге 
млнкъ се двнжатъ още стотици хиляди гръцки бе
жанци, които се намирате1въ плачевно състояние

Една часть отъ тия бежанци успфли да се прех
върляте въ Родосто, Мариовче и даже въ Солунъ.

1111X11ШЩ ШИША БАШ
Ашин. 1-во Кош, н. ] 2,000,01)0-оеш резерв, коша*.
Цмтр. СОФИЯ, ул. Леге 2 Клон ВАРНА, ул. Цар.гуисм 21
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„ВАРНЕНСКА ПОЩА“Сч* а.
провтЪ п Ля л» «л. 
те турете асапм , ^ЗоповЪдь на Кемалъ Паша и арията I 

населението.
Много ранени гръцки войн |Ци останали въ 

Бруса. Турскхгк отряди се дяижхгь къмъ Аксу. Въ 
Муюиия прнстигналь единъ американски торпи- 
лворъ Въ Смярна пристигнали много чужди ко
респондент, ме.кду които и Мисгеръ Прайсъ. ко- 
реслондентъ на в. „Дейли Мейлъ", Джонъ Край- 
тунгъ — на .Чикаго Трибунъ.“

ЦАРИГРАДЪ 9 септ. ВслЪпствие създадената 
памика въ Смирме франиузкит! италиянски 
глийски военни параходи дебаркираха войски, за 
д* загтазягь своитк попанниии.

Англичанит! гтропължаватъ да принасятъ а!*- 
глмйската колония въ осгровъ Малта Американци- 
гк събрали своятк ггоданниии въ зданието 
търм^ моето се намира близо до Смирненския кей. 
ГръикигЬ дезертйори войници продължаватъ да 
разграбвагь дюгенитк За прехвърлянето отъ Сми 
рна до близкитк острови за една лодка 
по 300 турски лири

АНГОРА, 9 септемврий (радио). Въ Сю- 
ке-Кушь-Адасж сж вече настанени турски 
административни власти

тъ в
АНГОРА, 9 септември. ВсЪко метжвле* 

имородцмтк
въ 1С1 ангореж**

ние и яо ужеонгъ
земи «це биде наказвано съ смъртъ. СГ. V

**гк въ ггеая як се
мгъ съЦАРИГРАДЪ. 9 септември. В-къ .Илври* 

отъ 9 т. и. въ уводна статия пише: съ удивление 
констатираме умереностьта и скромностъта на 
ангорското управление, което при ткзи блестя
щи успкхи на турската армия не увеличи сеоигь 
искания. предявени въ националния пактъ.

АНГОРА, 9 септемврий (радио). Саби- 
та мо плкмения гръдни г 
геиералъ Трикуписъ съ едно особено пис
мо отъ страна на турен, гпааиокомамд 
I аази Шустафа Кемалъ Паша се испрати 
на Ангорското военно министерство.

АТИНА. септември Органа на Гунарисъ в къ 
Прогевуса заявява, че камарата отъ която болшин
ството сж гунаристи. не шкла да вотира довкрие 
на новия кабинетъ.

и ан-
! СкдМм
м^а»« аш

ДЪзсто

ап» .~*чц
■- X
КДПЛГЪ. съ

на теа-
свръм^ Гсяо Толофтп, 
шл му Пеши

— г,
е ме дка г 5
на&рль* рев*^; ****** 1
квартал» Ба вл :

• а
Ъ _•> I

плаша гь

род отъ 6ъага:<*..л •
Б. Р 34 пи (ч

сш. ао шаа
АНГОРА, 8 септември. Индийския мю

сюлмански комитетъ Хилияфетъ чркзъ Рим
ския прЪствъитель при Ачгора предаде те- 
легряфинески на Ангорското Велико Народ
но Събрание рядостьга на Индийските мю
сюлмани, които ликуватъ от> славнитъ по- 
бйди иа турското оржжие и отправя тъ мо
литви аъ джамиитк по случай тЪзи лобкди 
иъмъ Аплаха.

Събрана е въ първия моментъ сумата 
100 хиляди английски лири, първа помощь 
за иацмомалиата армия и е изпратена на

слущд.
64 КатАНГОРА, 9 септ Трофеигк, които сж пркне 

дени до сега втЛгз^ес-нос-ъ сж слкшигЬ: 729 ора
лия, ’01Т~'камчона и автомобили. 23 аеропдинн, 
2079 картечници. Числото на илкницигЬ яостоямо 
расте, тъй като разпръснати гк части отъ сьверна- 

нскмгЬ мЪста продъл- 
грули отъ по 1000 до

2р^С-.л&хЯ* ш Ч я
томрнп

А»мт«ъ Въ йл, ъ « *
чииддъ взяЪстшм кте . 
Чяяевь Въ з
той е г дарихь 2аМ)№ ви 
учени ческжт* к

та гръцка армия изъ плод? 
жлватъ да се пркдзв^а^по
5000 души

БУКУРЕЩЪ 10 септ. М-ръ Братияну вчера би
де приетъ на двучасова аудениия отъ краля.

Цкльта на разговора е билъ какъ да се по 
могне на Гърция.

Официалните кржгове заявяватъ че Братияну 
ше бжде изпратенъ въ Парижъ и Лондонъ. за да 
моли тамошнитЬ кржгове да подпомогнатъ Гърция. 
Сноши късно той посЬти тукашниг! пълномощни 
м-ри на Франция. Англия и Италия за сжшата ц1ль

БУКУРЕЩЪ. 10 септември. Три денонощия 
краль констзнтинъ билъ вь неизвкстность.

Днесъ съобщавал» &ю неофиииаленъ пжтъ..че 
той се обадилъ отъ осгровъ Корфу.

3 •чер* н® Кариеяскг? а***» »
гоч4 жип> ао 5м)—5®. л 1
вагонь (Ч4йп ао 436 * *
!’.» игт ао 563-3 я

търкаме сж

раваолотенне на Кемалъ Паша.

АНГОРА, 8 септември. (Радио) Състоящата 
се отъ три дивизии скверна гръцка армия, коя
то-се притече въ помощь на южната армия, биде 
атакувана около Недосъ и напълно унищожена.

ЦАРИГРАДЪ. 9 септември. По случай оконча
телната побЪда ма турската армия, въ Цариградъ 
станаха голкми манифестации и тържества

Грамаденъ народъ снощи в 8 часа вечерьта с;е 
. събра на площада .Султанъ Ахмедъ • и устрои фа

келно шествие, въ което взеха участие всички уче
ници — сираци отъ войната. ученицигЬ отъ дру
гите. цариградски, училища /

Грамадното болшинство се спре пркдъ гроба 
на Фалихъ Султанъ М* медъ и отправи молитви 
къмъ Аллеха за дарени 11 побкаи на турското орж 
жие надъ вековния врагъ

СМИРИ А, 8 септемврий. Катастрофата 
на гръцката армия е безподобна въ исто
рията. Изпратените напоелкдъкъ военни 
частм отъ Атина въ помощь, които пристиг
наха въ тукашното пристанище, отказаха 
да слйаатъ отъ параходигЬ.

ЦАРИГРАДЪ 9 септ. Вследствие катастрофал
ното поражение на гръцката армия, /въ кржговет! 
на патриаршията владке пълно униние и тревога 
Смнодътъ се е събралъ и всички синодални старци 
сж плакали за постигналото гръцката армия неща 
стие. Упоритъ слухъ се носи. че гръцкия патриархь 
Ммлетиусъ ш1лъ да избкга отъ Цариградъ

АТИНА. 8 септември. В-къ Проя съобщава: Ка- 
лигерогтулосъ съобщи на краля, че приема да със
тави новия кабинетъ. Кабинетътъ щЬлъ да бжда 
коалиционенъ. въ който ше влезагь Бото и Тран- 
дафилокосъ Тази вечерь листата на новия каби
нетъ шгкла да бжде предадена на краля

С-чттр к-р
Зт6к-!ТЗв4 се стелем я

!0 ~Ч ЯЛ ••я* жпто*о съ 
100 *гр.

»-ь **Ю* -
«мЪстякя оусхм ваесскиааг 
г. В. Лвбеамь.

Ор*стяга

зече

Грмвдмстшт* очзма и ..-
рсзудтат;:т1- огь. ,'^лгл »-■
ску з* 6 рб® с^дичви 
ВаГЙЛ.БУКУРЕЩЪ 10 септември. Атинската минис

терска криза ме е разрешена Говори се че ше бж
де наговзремъ Скулидисъ да състави новия каби
нет ь. Мандата на Калигеропулосъ проладналъ.

к -'Ар*. 
т4> кче -ш с-. «V 
гивата общ. \г^%мят <*• 
съ л; .-вь. дг «
гражла »ств -о ля-ъстг* 
аазлте-даи иЪ и. '

Въ

КККТЕНДЖД, 9 септ. Тази сутринь въ 
3 часа града бЪ събуденъ отъ сил^а арти- 
перийсда кан на да во посока на 30 мили 
■ъ Черно море.

Чам.мадата прод лжи до 5 часа су- 
трииьта.

Предполага се, че английската ескадра, 
иоято бЪше пристигнала ту.чъ завчера, с^я- 
да и при за 
срЪщиала иа отирито море с болшевишки, 
ипи Кемалистии -араходи, 
вързала бой.

Подробности лкпсватъ.

?»)6. Хоот
— ирек гт» « 
изм -енъ иъу.-а'- *' 
дж кь. й

г.м.... »
4ртга1 гмчес»-» * *г ” 
н стъта Г^1
жаь. -ъ К чиятъ се и
н® с ара крЪ-'^с»сг^

й, Ч*С СТр^
въ ?*?*

Щ*»

•ано:о си вкроятно се е

съ които е за-

ката на елеват-

Гкамт Юи’|>1
»1иг:ол:-а*“

КЮСТЕНЖА 10 сепгем. Тащ| зарань влезе въ 
кюстендженското пристанище една отъ английски- 
т1» подводници, г 
ескадра на 9 т. м

РомжнскигЬ официални власти веднага се 
тиха за подводницата, обаче

ДЙ4 ДНН 
на ваг!««»Ск-га 
да см извадя вула 
Л край стг ймотта 
5.3 де - взеха ли *

която придружаваше английската

опж-
коменданта отказа да 

приеме официалниг! лиш. и да съобши нкшо за 
канонадата 1

пртахъ, какви
с* От ол*|*мамрки

огь суилЛ кой го 
ватъ отт«1 т1хъ се _ 
фондъ за потоо»*'
•до иде сираав * ^ ^ъ^мдт

а' .

йв.

Рата почн» 11> 5 ч н 5 н. съ 
1Нр»!'я ударь ганесенъ отъ 
1Ь»л. л вь Отначало 
Се Леш е ожииано огь джЬтк
строи*, омаче къмъ края ка 
първия хоефтаммъ сгааа пена 
лт..к-1. П| 1дъ вратата ва 13ла- 
длелзвт. Дивна ии тналтмка 
и спечели първи голъ. Сткдъ 
чкколко минутна почне.а поч 
нз вт> к ня х фтаимъ. Къмъ ср^ 
лата спечели още единъ голъ 
и към' края още два, така че 
и. рата свърши и ри резултати 
4 0 ьъ полза иа Днапа. Инте
ресно 61 че въ втория хофта- 
имъ Владиславъ нападаше за
ел»' сь хвлбеаягЬ, е баче тия 
‘аовдеиня блнллл осуетявами. 
Огь отбраната на Дидт която 
игр*. отлично. Рсферира г-нъ 
Н. Люцкановъ отъ спортния 
клубъ- .Тича*.

По сдуча! пълчшга побкда 
0 , - атвмаця а ша армия иадъ

ХРОНИКАпотия. ргь вклнееща~а спеку
лация. Той е само едно послед
ствие отъ общодържавната ни 
лолнгнка. която ни доведе не
имоверното обезценяване на 
лева и въ връзкА съ юва до 
голямата скжпотия и мизерия

Въ сжщото това вр!ме виси 
надъ България демоклевии меч 
на репардциит!.

Въпреки всичко това, пр-н 
една по-рационална финансова 
поя» тика. която не би позво 
лмда да се дойде до това по
ложение, бн допринесла гнър 
д! много н за разрешение на 
чиновническия въоросъ. Какво 
става съ износа на храниг! и 
«а сьсстнигЬ продукти?

Въобще на кж^1 е насочена 
финансовата политика на пра 
вмтелството ?• Не ли къмъ еднб 
облагож&телствуяаяе на едно 
съсловие? Том вънъ отъ дру- 
гмтЗ странични причини е ос

«ъвннн камъкъ, върху който е 
изградена ц-Ьлоку.жага поля 
тика на пра;1, теле во о и нос. 
:амо пакости иа съзната.

Ак-. само при »лто&а на ма- 
гериялнтЬ отъ първа необходн 
мооъ с«? тури едра баркера 
то ще м«,же да се плати и на 
чиновници- и да се поумегчи 
скжпотията.

■мя
лице. че та 
ни не
е н ои:аме > 
ва;0 бЛ4Ге1ВвР''г?
всЪки при вуяг

Чановкацит! при гара Обори 
Ше: Фелдшерътъ и 
къп. на га^зга пр!д

с* мзв1 ршилн една нек; а- 
сина пдсгжпка Н-Ьколк

начплни-
1ВЛ ;ри

ДЯ.1

уче
нички и единъ ученнкъ, илящи 
отъ Добрнчъ не с* биле 
пу.тнатн огь т1хъ д. 
илтувагъ за Варна, 
били щ 
дв! и щк

К-Ъ |МА1
ПО ЦИГУЛКИ
Спор.з,«Ъ« М — ПГП 
егмъ *! 53.

Това не направи ли г.рави- 
:елството, нека бледемъ ув У ре
чи, че то н1ма искренвот < же 
лание д? рнзрЪши и чияовни- 
ческия въпросъ 

А сл1дъ като това се

до- -сясн ог 
к»то# с,ъ 

разкарвани и оставени
:-4 =да спягь на рпмжн- 

скня и «а нашия грзничдл пос
тове. Н1матъ лн 
тия господ» чоиго

извър
ши твърд! малко пари ще тр1- 
бать зз повишение на чинов
нишките заплати, а г! могать 
въ случая да се гегсрЪщиагъ и 
като се о;пуснатъ иа чиновни- 
цигй

началници 
да имъ по- 

^ смБгка? Защо т! не 
А пустпали? Пршнгна апИД

дь меня нойфйорм ПР*® € 
ржчяя п ВС1Ш^ ^ 
ся я даися» . м,
фвтогрцфяшй

д-ря
СА Г

;сурови матсрияли за хра- 
бкекло и топливо, това 

на праиител
На 10 т. ■. се сьрошфуЛо 

ленъ мччъ — реиЗншъ межд^- 
снортн» я -ктубъ /.Диана- » спо
ртни яклубг .Владис-авг*. 11г

на. о 
остдяа работа 
стаетОт» .

л



**Гф» IV. ЦАНА I ЛЕВЪВарна, 12 Септември 192Д.год.
Ял

вярн&нскя

1ШЩ1Я15
мтш МВП Ь И. ЕЖШЕВЕЯЪ Н1МРИШв1ЕП ИСТИИКЪ Шиш «хвп Ь и. Щ

ПрзствГвй
дмят*
Ч*1тм1
пмучия а ву
«мг маем м«мп иимин н «КПМ1ГЦЦ

п < с|цт н диеи иствм 6-16 15 15шт
: ЦШми опрЦкмт а

>* я ип таи 1•' зея»; \ Обмамаа
мм; м 3 «Кси *> ам ^^ >раамси шз 1мь и дума

« В» 1 20 дм — цкгг-ч V с.м
а * «иаи Кв

ПОЛОЖЕНИЕТО ад««
4 I**?** -*.г,7лч 

гр>и- !?*•*» мд^ (%ят. 
Гп<>^лг'||**-яЬвИиЙ»*г6 Ск-®ш

Г-ца Жиана Ноеииришиа

Г-нъ Пюбомнръ Иа. Сгоииовъ
иънчлми

•м ю (.спгсмврнв г г 
793—1— I

(Телефонни и телеграфни ежобщаима).

СОФИЯ, 11 септемврии М-рътъ ма фи- 
наяеми В г. Турлакоаъ приготоалааа 
цмаленъ законопроекта >■ подобрение иа 
чииоаичшиитк заплати

Замонопроаитътъ ще бжда шиесеиъ и 
гласуа.нъ отъ камарата елкимо още аъ 
първи тШ заседание.

СОФИЯ. 11 селтемарий. М-р» мркдеада- 
тела г. Ал. » амболийскч аса оща са коле
бае и па а авелъ едно очоичатвлио ркшо- 
има дали да замине «а Женева, млм да ос
тане и приежтетвуаа въ Търново.

общечиш атнамепоп арки С
шика а ичЗчн обет и 
сшошт» офашша* - Сварво

Отс-лп.мвогго *1 гършгк. 
собствено тушъН отсТД 
не ч е е Ж ее Гпворв, 
иШит* фШ4 ярми е Лвно 
обеннмтн ■» ндопкн I одкне 
и. сеШзг» «ато е АшлЯ сриеше 
В> рЦаетеш Доеше

(кторшшп отбШтШм 
тини т-и гоКГ на Ч- 
>иа ноешечш шИму»

НармВарщ*

сп«-

Г-ца Йорданка Жмма
чччгеджа и 1 Й

Г-нъ Георги В. Томеаъ

!гьраом!: V — мг а аяааръ
е. ««амн .. •. I*. НИ г.

790-1-1 КарамШ)мсп

Варненската Готварска Подсекция изшЬ 
става нв интересуюшигШ, че разполага съ свободни 
готвачи и готвачки. и специални готвачи за свадби 
и банкети ИнтересуюшягЬ да се отнесъгь до секре- 
тара-касиера на секцията. зенледЬлски клубь № I

791 - 1—5

Подшита на неаасаствтШ се
ршшшшм ааони
ооДШи *аА> .

СОФИЯ, 11 ссптаа. Пачатътъ ма Ало, 
ранитШ партии публикува пошаавитШ за прШ- 
дстовщмя голШакъ ашитиигъ иа 17 тото аъ 
Търново. Въ позиантШ са апелира къмъ

нм
- ■рфЛвВвСЯВШГТВ. ЮАЯркуп Драгоман ь

и к-т«АС»ечвя, воато вдмгъ 
огг фровтя. рярлпмтА 
рсма * > яасякхаа Идч до врЪ- 

Гкривя е« вер* 
чгшг а си 1ММК вя
САииствевв р*зооргдггтлк« о 
с Адбивмг* «а ВальяяггЬ ■ И» 
Токя Тя КЯ» гбгоьл. ложа- 
м ОЛ саоям |ии%«я.<тк. ля 
трггбф » »Ш«Г ЦярвгрвГк 
Сжша*« ! ярояя 1МС6 е вон 
ми а, асАмта горжк*к « «цЛ- 
ауама и та г агьровта гь м 
^.1АЛ7Л СИ

.Жабата м си ишбигуго'
• ай 1Нк1 "ЛЯквтирв*
«в гргпш**

Л*ияп. М I крНВ* Ли*л « м
сжшссг«|ам Н«* сдааи Лмадом. 

и як<и арии.
0\гря-1 *жйв иа едмгк во-

■п ^идрябЛАтк

\ ]
иа *>1

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ асични масова- де лосетктъ митинга свикаиъ 
отъ партиитШ ма коиституцааоиана радъ.

СОФИЯ, 11 свлт. За прШдстовщма дву
бой аъ Търново ЗомледШлцитШ са приго- 
тоалкватъ трШсиаво; ишпращатъ са наста
вление и окрлажии до дружбмтШ аъ оврж- 
шитШ, които ще евематъ участие аъ събора 

ч иа цаЪклолроиваодитапитШ.
ЦШлна столи-енъ пачатъ са лъ 

коментарии за постжпнитШ иа прааитол- 
стаото и прШдстоящмтШ събитие, конто иза 
се раавиктъ иа 17 септ. въ Търново.

I . СОФИЯ, II селтем. М-ръ Даскаловъ
I дивен
: ститЬ по събора аъ Търново. Той давай ча 
отъ свкдеинвта. съ които раапалагалъ до 
сега см наказали жемамие да отидатъ въ 
Търново по-вече отъ 80,000 души веело- 
дШлц».

2 стаи отъ нова хигиенична км ща 
жсииа близо до арсенала, 

аъ Хараламби Я. Лвоидиевъ 
ум. Съборна № 36 (брашиарь). ПМ1

Г ШИИ11ШГ1КХ11ШШ ж Л гк
Й1 йпт. и. 1Ш.Ш-КЮ резер*. шиш.

Цмтр. СМ ВЯ. уа. Мгв 2 Навя ВАРНА у» Цлрвгрялслл 21 «
0 с

ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1Т Ак I АП А
ад ни иьжт

• цаияагФАд, яоидон,

яалАММя пркдъ мурмдлк-Р я.-гиШВШ -
СА СТрО-■ 1ЯАК0. И| ВИЛИЯ

•♦ВИ л<*рг» ГкриМ Г -клаи
. «« буря. ля *4т ■ на сии 

Тя м|)г^ч| пркзк :ва«г% всиф 
вви си «р<гт*вгк в обввмас. те 
г ^уЛи и* кдк сакха исифвив 
си 6«бск«к. ио%г> »;ицм» 
ис с% ел<л Нояплио."- вмво- 
'1и;>кии ■» *Ька«»а вг^ияа сила 

Ди«Гк. ля* мг у
мгмг авяъ тпр|А ии%п 
вр«гк. аоНто само л авграм

ма *!»•■■■

Я ЙШ 1ШШШ1 чьш ■

м, Км*—", *ЯЯ|к4-я,
Iтш ■ асачна

Б«<

*•»!. ММ«
В31АР1И1* ВСМЧИИ кАНКОАИ 0ПК.ГДЦИЙ 

|вмя-я, мта I
ЦАРИГР^ДЪ. 10 септември ВсрЬ..ь грьиката 

врми* вь послЬпнит^ дни избухи^лъ бунть между 
войн|Щигк. които м ,-^.кдли л<* се биягъ псвече.

Во>мииигЬ зас?рИ!/ть«^м своиг^> офицери, които 
се оли<о4ли да ги с.^ривзтъ и да ги зветдвятъ да 
се биягъ. напускали фронта и се отправяли *ъмъ 
най близкипристанища

• е
И*х>^>к е аЗ>*' 

Я пж»
•тзГ«*КР)Г* *Афг *пд

.ДД»*Т«* ■ ч . « *.
ФС М М-Р

к м яеякФс ергз т
Вжком вь^КзНкТОРНП •'МГТХН 
Вамот «* СПЬ1.ЛС>^Ш ЮД1Ж-.И с

И1 ПЖфб'Мв«»и» и Ск ПОДВОСГВ т рщияешг ля%-пш
СТм -ел с ТиЛ* »Ж>1ВГ4Т« яре Ад тв ирамж ВАТ

• «ТВАР ШИ*

2 •КТ1 вв

ЦбРИГ- АДЪ 11 свпщ. Диадъ ариемгиалъ | , РДГ„,, д». ;1Ш:,л.и 
вь Смирчемското ар ■ С1ВИНЩВ едкиъ сръб- « ринеия» ’<гъ ре-
ски коптраторпилйоръ. нп.чоанй'нин б рв», не ше

•Г «Г ДА |\’Ф* В^к ПА ТИ ЩА ТЯ
Споредъ положи* «4 яш*гриАли» I ■ 1—!1 вдивостк

Е тик бялидяСкА янеяв «тв*

ервшшу 1т«яая
1ВВ1ВВВ Каа врадв 1ВВСТКВ.

л , И^РИГРЛДЪ 10 септември 
телим евкдения Ангора ше приеме па преговаря за 

, примирие и .миръ само сл^дъ като 6жлат>» приети 
пр-^дварително условията опразване ма и^ла Тра

вма оть : ьрцит4. оттег/т^не отъ Цариграаъ на 
чки гръсЛси военни части и пара*оди.

ОБЯВЛЕНИЕ №34
М СрЗйАу в*.к ОО МАЛКОгр. -Нарна Олтеивряй 1922 годна*

Нвр»АвА«*га Мпгдятянскя «о*ин* хна «#^щи-
«аКХТКВА НЖ »Г№р<М-у''ПГПГФ. Ян* ня 1Н *‘«шгнхирий 

Т*-*22 гоо. в Ю ч пр. «У-. « аоието-»пи*то вв Вирнем 
ЛЮТЯ ОкрЯХКФ Фмман. •»*«• Упряв.тевие ще 1" ороя « 

т*рг е а&ж* «'Мпсур*оцим фя ,»?давзн«- и«*1 я*» и 
Ваквфеквчв вмг>гв в гр Нари*, а

I. Км* зх>г*а«от вактх» и» . Хя • ря е-Д*»к пил 
на ум. -НарвАродска* .V 33. т- * р«я ^ годянн. сЧн ; 
таао »т^1 ввт«р«й 14Г23 г.. с гилишен наем 4.Н50 I •• 

ча долеа етаж. от ИаауфА пя .ж. Афп- 
ф* Хана** ух ‘йИ-Тарговгия* .4 9 па срок 2 годп- 

ечнтаао я>г \ птвр>й 1923 г\*днна с годишен 
ваем 5000 а 

Залог за
ху Шфвовачалиата аввА.

Желапщвте ля гв

з
■

яш а пиушкъ
'г.-.-г.гг-.г:-

се опвкава отъ възложеиив й маидатъ да 
Наложила турцйтШ сеаърсмик договоръ.

^ ЦАРИГРЛДЪ. Р септсчори Спореяъ еймо съ
общение огй’ Лтина крлрл, Коистантинъ шЬлъ аа 
абдикира въ полза на примиъ Георги. Кральтъ 6ил>> 
издалъ позивъ къмь народа когото приканва към

сплотеност за спаезаане на отече I“ ““ *ч;“ч-

•1-ШДА8Д СБ КЖЩА
«рЪвР'”'
яШя *» «О» .
в .Жадая Дим»*- Д* ма *и> 
и (КМ вв II .Стриди1 • 

•утшМ V дягон. Сава*

всм- I

И М,‘.я ,1*3

1ШЯ1МЛ0 Щ ПИЯН1
2 Ехяш

м тъ»«ш еуШщ| ЖЙ*Г* ИИЗ, 
«1» й»‘чв

7171 »
0*1■ш.
та м Ч К-

ирааоучд:тпе а тарга ее в^-ка • вар- спокойствие и
ствотода виждатваемат котят

тг-нн.аагш . „„еирннт. «ш шмтр.телег ЦАРИГРАДЪ, 10 селтемврий, Паконимв-
I* Се-пешкмв г.,зинЛ за се ячег т ското съобщение получено ОТ» нигора въ

петъиъ вечеръта: „ившитШ храбри войски 
са господари ка Смириа". се разивсв съ 
саШткввичив бързина ивъ всички и иай-за- 

квартали им Оармгрвдъ. Всички по- 
всички улици, бКда веднага опичани

В•ото а вя

796-1-1 Бг Иасгоятвиството.

ЛиМ иМ4А|»»« № Ш,итъитени
кали,Конто решмра, той печеля! 'ядрмк (Н

Г'-' \-)
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I »«рь Ив Стопил ,
1 мелавчаръ се втича ,а 1* 
т -ч- ат» г ни Жичка '1., ’

: и«. Веявеяавет . ста»а „ ""

*»Кумум I еор ■ Сгсф,* 
търговепъ съ г-ц* н^, 
ПГ.М Нашита чести ч-ч,"
блдгоос желая* чия

Учвмяцятй огь Ро*^ I
и« 12 т м з<ч*н„,п‘ I 
теля си оть варненс. V* I 
г«н<*ще за Бургас , ' 1
за Цариградъ

•нара се състоя 
между наематели * 
цм с> ||р%дсгави теля 
ки учреждения ч с«и* 1
въ градя.

Порвд-1 изч с ;»*вига й •> 
лищ »а крез.) 
ая се иска мл л,Шю 
рия жилищеIIъ мимъ Лее» 
ви се ОСЙИПта »* :0лог> н 
„ Наематели' и се «б^а 10м 
сля отъ Д р I Нашавъ, Н 
Петре въ, К. Ти;
Кирчевъ. «иг« да ирабсч 
устава

На мадрамтвлмм «еч п
на'варненския км тъ а г ’ 
шенъ пс» случай Ту тракт* 
та епо 1ея последния е от» ’ 
рилъ съ сърдечаа бл* д* 
востм

и срЧдъ музики,бивали възторжени
и цв*та. веждй но улицитЬ ср%ща-илродъ и ■ятчм» «V**»ГолЪмм т

и «рвдъч»
■ яяргг* са

отоменеството агъ вймоаепея врагъ.щ
Вунтюет* п Оярянъ н Тракия.въ,царпгмдмпгг* кшяртяпт

ГъщткгХ с« «»*• * I

ЦАРИГЯДДЪ, Ю соятомряй. Упоритис« служиха тържв-
ищиТи т ря*н «и турилото оржжеее. а1>жоав с« иоеятъ ■> града п между нуж-

ЦАИИГРАДЪ 10 сейте» Съобшаяхтъ а.а А«- д«мит%. ж •* < 
пот сл*«ъ ср-Ьмат» ме «ду пр-ЬЯсгаяитедмтЪ иа градове иа Тракия избухнали голвми буи- 
Х.^.аиСРи Г.„и %^фГке«л. Па,и, .ь пш,, ОтъАЖ. щт 
г» Кясаба нашит* нийсяи ял-Ьзоха иъ Смриа по- са напълно гръкжеи тн.
в^мГяпГсНеб-.ялъ еитусиазъмъ и ряяооь са До този момаита по « зи.птъ приии-

П Ъ

Iпит* за буитоаогЬ а кои народности са отт, I
бумтуаатъ тапа.

ПогромаЯ

ХРОНИКА * се
« >е иипъмм рмбита N мо-го-

рящйтй НИ турцитЬ всичко, е»
вяв.в бждвтъ уволнени въ отпускъ 

съ удължение лл се штг иа 
1-н аппвчъ 1923 год. за дос 
• у жилне Може л* бжпть по

викани я ■ ге окаже нужда
Уволнението иа 'рудонвпвгЬ 

може ду станс и п<> рамо, ако 
рЪмчт > се развали и не могагь 

на арвме да имъ се и бавятъ 
др^хм

У лоялен- гЬ трудоваци зана
ятчии туЬб а да се *«?'■» на 
16- А май 1923 година.

Нивя учители, които препо
дават*- въ частни училища, въ 
е*но ежбрапке сж р%шили да 
пр^явятъ следното условие: 
да се плаща не иа ч*съ, а ме
сечно яо 100 лв на с- дмиченъ 
часъ

Я> Еаавянаг^адашм д»- ое«г
бЗха канени на чан вчера 4 ч 
сл. (МИюъ г-жкте Бръчкова, 
Геи-еве. Я Бешкова л г-ца
Сипка Г

ЦАРИГРАД. Ю септси. Сьобшчмт огь Ангор»:
нат* военна пляч-а. които паа- 

раи* сако аз Смт|на се кччисля 
работи а* прняеж-

У Кт

и.п гъ
аатъ иа тинарлн. Усилено се
аакато ииъ аь иса*сгносгь

'И1|»Я

Въ айжита си годишно съб
рание на 10 тото гука 
Сл^ртскъ К.1у6ъ .Тич«“
6}»ялл> нов
следния състанъ: председател» 
г Господин*. Аиге олъ и. лред« 
ИСЯатсл» г Геор и Белеел- сек- 
р -гяръ г. Ф Мимоловъ, касиер»
, А. Хрис.чавъ. ьтветиици Н. 

се яуйдкавтъ Ниц.мгь и С. Флоревъ и д »и- 
I «инъ Хр. Кръвиарокъ, <а кое

то отъ вчера г поело управле
нието на клуба

врвиии коифгредц-гм на 
П, 12 И 13 т. и ще се състои 
въ гр ГЬевемъ

Вдм крзгка телеграми до 
вътр* шиот I м-во съобщава, че 
I н>ешево. поелВаната ара на 
линията София - Ккктеядвлъ, 
иа самата сръбско Сълга|<ка 

ница. е л«лъ няпадиагьотъ 
души добре въоржжеии 

рязбоАнипи кон-п сж задигна
ли 75006 ля. и изчезнал и безс
ледно

Пви*«я с« на 7-й сутриььта 
въ Шумеиъ 11акн Чвмевъ. 
едикъ отъ основат лите — ак 
ц опели «а Б Пии. Л во. яре 
дседи»е.зь на уораянп-лния ъ- 
вЪгь на слицото и на Ако. 
Ив1 д. Стр. Д-во нъ града 
н лагод1.гель на Шумеш к <те 
Детски коаоним. Погребение 
т - му се извърши при с.ече- 
иие на мио*сст»(А <р.ждаии, 
по'|»Втв и почитатели на цок и 
мия 1Ьказяамс н*ш!п : съо. •

шння 
е из- 

та ктедгтво въ
Ъ Ю спят. СьоАцттз отъ

гъуимтЬ въ поиипосно бвгетво мюв
1* С|

и хреми

ПРШСТЖ1ШМПо
вагазянь удобвкъ им . 
нкячъ, в«««ф»«чм • иг 
находят ее ча нуехки Сия 
аазувенаа слщия ваияп 'ч 
.Царь 6ор«ъ- * I. I

ЦАРИГРЛДЪ. 10 свптеяпри. Съобишватъ огь
Атнма: Тукъ избухнаха гаяЬии размирици

НКиояво а уши усгткха оа влезать аъ кралския 
дворецъ. а*то хвърлиха иЬколио бомби и нарани
ха краля. Вълмвмията протмшъ крале м пра ви тел 
ството обхващагь все по-гвл*ми кржгоее от ивропа

Въ гр. Освапъ лваарЪ върлува
та вь 1-лТ.ми размери болсь 
та скаритина, отъ която има
ло смъртни случаи Въ послед
ните дни болестътл е н-.члала 
зиачмтел о да намалява

Вчера еа отара първия мачъ 
отъ стрият» такива прКзъ се
зона за пъраеистъо между фут

олмкте клубове въ Варна* 
И» рака .Диана* и Горвгивъ* 
Резултата е 4:0 въ иолза на 
първия

Въ над1«я. 10 гого нашия съ-
граждкн нъ и ври ято лъ Любо-

№•АЬ-г- 1Ш1
ПО ЦИГУЛКА
Спо^зувЧма И я 
огьаь в 53

I» сяптвмормй. Съобща-
ъ Смиужа равбититЧ

во опмтаха щя даматъ рЪши-
щм ирщптдть в упвс-

Пристигна отьРч»1атъ Сммрмв сяпацоаатЪ,
и

давена коафанум лме«» 
ржчна за еоймчь *** 
ск а дзвен» прачвеь *| 
фзтографжиа Идмхь 1

6% осуатаиъ и т* бь- 
рштбчгн, првзь и ми то тр)у

забяпха турското зма-
Вввбитмтв остотъцп отъМО ПОЯЪ С<

прЗхь иоидьта сж у« *ям

«■МАШИНИСТЪТ
I гьрск рдоога като въ велнаца алх фл«<*1 а“1 II 
в иааащъ доорЬ техиаяата сжщо ■ л«»* ’**" II 
I съ 3 гвдашиа пра-таха я Вуиурешч !е°Р“ 1 Ц 

жв стагшаке веднага. Спраааа р»да.4«”а » ‘ Н* В

1М „МП,, и................ ......................................... II I I------

Гчречо Грудово Стопанство Геняшъ Адв'

въ о-оъ Хпосъ.

ЦАРИГРАЛЪ. 10 свотем Везь пл*мии»т* > а- 
хивам въ маши рхяц* въ околностьта и яъ Смир
на, конто още не са преведени яъ и >в*сгиос1ь, до 
сега гъ наши ржо* име по-вече огь -10.000 души 
плввмцн, 3,000 офицери. 1284 орждик рвваични I лтл 
калибри. 1400 автомобили и др. Въ досегдшкид-Ь 
боеве граиката армия е дала по-пече огъ 20,(МЮ

влчмя на опечале)1ог • се
МГЙСГкМ)

Замсванатв на учениците и 
учеиичкятЬ въ вс- чки у-ща ьъ 
града ни з»по< шха . чера 

Прави впечатлите, че вс* > 
ки у-ща сж почне енм и вече 
готови ла учение 

Огъ 15 ;ого п -ч игъ редов 
нитк злня^ич.

дуеш убити.

ЦАРИГРАДЪ. 11 септември. Турцит* сж
въ Смири», маги пъпни го-

града. Т| иа сж успкпяя ощ - да 
аъ мамЪстмостъ ппкинпцитЪ и ОБЯВЛЕНИЕ № Ю69

Ст- Корито, 21 августъ 1922 година-
9 н. пр- ПЛ

управлеи

Гоя1ко оргавизтиоцц съб
рание имаха блокирани-Ъ пар 
тим оня деиь въ салона .К 
Рзяковъ'.

ежботд цйдото дсиоиощие, първото 
ся%дъ падвмето ив греда, ам- 

1Ходм с говврнхв пймопмо сто-
На 4 септемврий т. г. отъ 8 до 

тържната зала на Варн. Окр Финан - ■ ^ й„ 
ше се произведе спазаряване за доста0янежвл^ 
роволно съгласие на разни материк* вс3й,аии 
стомана, бензинъ, газъ. минерално 
камени въглиша. каиши за циркуляр^ Р ^ 
деи, бои, точила, туткалъ. шенлакъ и ар‘зНИ^ — 
машини» шевна, ножици, клеши. ютия Р ^ 
дета, боръ машина духало (мехъ), разнИ ^ 
за гайки и др ; ^инвентарни пр^Д-меТИ^1,^».-- 
лампи и др. (брасначи. машинки за сТР^ 1в 
— на обша сума) сгойность около ^

Всички уреди и материали са лодр0 
фени къмъ тържнитЬ книжа.

Залогь за участие се изисква 5 
началната иЪна.

Снощя пакъ сж Имази сж- 
»-кщенне отдЪннтЬ партии. Квк- 
го се чаучзкамс ?* ол коеня 
ежборъ аъ Гьрчгмю се готве
ли ха >аминягь само отъ Вар
на по

РИИЪ, 10 септември Отъ Янгора съобшаватъ 
че- кемалистит^ ме искагь и да чуятъ за примирие 
Луствфа Кемвлъ Паша е съобшмлъ че условията 
за едимъ мнръ сж незабавно да бжде изпразнена 
цЪла Тракич отъ гъриитЬ. въ прогивенъ случай не
говите войски ше направятъ десантъ прйзъ Мра 
порно море и ше започнатъ военни действия ср-Ь- 
шу гръйЮггЪ войски въ Тракия Второ условие е 
грЧшиитЪ военни параходи веднага да напуснатъ 
турскигб води Трето, Гъриия да признае сузерени- 
тета на Туриия нвдъ и*Ьлия Днадолъ

Ю свпт. Ам^йската фпо- 
* при Дарданелмт^ Пра- 

прйдлоложения м нейнитв 
Квто иай-достовйрно се 

пв тя тят м вадена да попрЪчи иа 
т» Тракия.

НАРИЖЪ, Ю евтггвааври. Три дим

• и
нече отъ 200 души отъ 

3 т+ блокирани партии
Грединсмото увеселение на 3

септември устроено огь Вд7 
каискн жу, иалъ да подпомага
не български Л-*жа-ци с 
приключено съ приходъ 1ЙЙ1 
лв , равходъ 1975 лв . деф ;- 
цип. 94 лв. Отчетитъ е прив%- 
рс:?ъ огь 1-1, м Варненския гра 
доначклникъ и погвърденъ отъ 
комисията по уътройсвото на 
увеселението.

>„ огь
л.

таг са
аптъ са

отд-Ьлнк 
СЛ*ИЪ

Може да се конкурира за 
катери,' лк

Срока за доставката е 10 дни
съ»'

ГтрОГОв
за утвърждение на спазарител ^ 

Доставката ще стане франко магаизПлааА 
ненското Окржж. Трудово Бюро. 
става веднага сл*дъ приемането досгав __
743-1 1 Отъ Сте"»**"!

...
У.01НОЯ, трудияц.тк. От 1

"Овч'4!» ще яочпе втория пе 
ря дъ ня грудиввт, попииость 

Въ сн-ьака съ
нието

да
това дирекция 

тя. к« т повичестъ е наредила 
къмъ I но-мври да сст.яятъ 
н*А необходимото число трудо-
ХОДЯ. • останалите венчкя дафастаци -. |тааа, бва-
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»

МАШИНИ СТЪ
ГЦК. н«в>| пп п «-каца ат фабцха паа- 
ааища д***1 техниката с*що а данаао 
са 8 (• даима п»а«таи а Бунуращи тира. Пе- 
стмааме аадмага. Спрдааа редаацаага ам ум 
ца -Сита Наааад- * 4

'В“
Вери*. 792-2-5

■тъ ■ иии голям I 
100 яем; и .1 ь Зеела 4прятяеля по I маг м лукам в

ПОЛОЖЕНИЕТО ПО ХОЛЕРАТАг-и» ор1 Яко Лаяарои
— N — До Редакция г« м ш

.Ввр. Попа* — ТукъВГ-иъ С ам ум лъ Юда Аджемамовъ
(Телефонни М телеграфни съобщения) *

Господкпъ Редакторе,
• За установяване на встшмта 

я въ защита на службата.
то ржководя. кан го и ав успо
коена* на българското 
нне, иодя да дадете гласяостъ

те се аЪачентг и» 17 т и. *' , мса сЛп оЛКаг 
Пп4дрял^ямнят1 ще се прааемггг п ЕарсЯские 

Наролеяг ш*гг Ахиедъ Ризо Бей въ Вирна.§04—1-8
Мисията ну въ Квропа Изявленията му прЪдь 

шия релакюръ. Целокупна Турция 
Исканият на гурцитЪ

Вчера. вторникъ слЪдъ обЪдъ съ лжтнишкия 
влакъ пристигна въ града ни на пжть за Цари- 
градъ г. Ахмедъ Риза Бей. бившъ председатели на 
турския пврламенгь. придруженъ отъ председате
ля иа камарата г. К Малевъ и отъ г. М. Джели 
ловъ прЬдседагель на вакуфигЬ въ България

На Шуменската и Провадийски гари г Ахмедъ 
Риза Бей е билъ псхр-Ьщнагь най тържествено отъ 
първенцигЪ турци отъ шуменъ и Провадия.

На Варненската гара той биде ежию посрЪ- 
шнатъ отъ първенци турци начело съ мюфтията

Отъ гарата високия гостъ направи една раз
ходка съ автомобилъ изъ града и отъ тамъ въ 
приморската градина Турската колония въ Варна 
му даде банкетъ

Г-нъ Ахмедъ Риза бей е единъ отъ виднигЬ 
турски дипломати игррлъ голяма политическа роля 
пргЬди хуриета и до днесъ въ политическия животъ 
на Турция.

Той идва отъ Парижъ Мисията му въ Европа 
е била да осветлява европейското обществено мне
ние върху положението на рабогигЬ на изтокъ. ка- сеца. повече отъ 16.000 души. 
то за тази ц1»ль е билъ около 3 1*Ьдини ту въ Па
рижъ. ту въ Римъ Неговата мисия се смЪта за 
привършена и той се завръща въ отечеството си. мим

Въ срЬшага си съ нашия редакторъ г-нъ Риза Чяяъ 
бей е заявилъ. че въ своята мисия той е можалъ 
да разсее много облаци отъ заблуди върху истин
ското положение на изтокъ и Балканигк. подър
жани усжрдчо и безгледно отъ турскигЬ врагове

Запитанъ: отъ чие правителство е изпратенъ. 
той заяви:

— Изпратенъ бЪхъ отъ името на целокупна 
Турция да работя за нейното добро.

Какви ше са исканията сега при 
жение на Турция? — Азъ вече 
въ Софийската преса — друго мнение нЪмамъ 
освЪнъ това Въпроса съ Анадола е разрЪшенъ 
Ние искаме граница до Марица съ Одринъ. за за
пазване на Цариградъ Ние искаме обша граница 
съ България, ззшото двата народа се лобрЪ спо
гаждаме и вие нямате аспирации, каквито иматъ 
гърцигЬ Насъ нишо не ни дЪли и ние требва да 
употрЪбимъ върховни усилия, за да заякчимъ на 
шитЪ приятелски връзки. Ние нямаме агресивни 
намерения. Искаме добро съседство съ окржжаю- 
шигЬ ни и миръ достоенъ за нашит)» жертви

Сноши съ Параходъ -Бъл1врия* г А Риза бей 
отпжгува за Цариградъ

СОФИЯ, 12 септемврмй. Както ии се за
яви отъ компетентно м4сто, въпроса ва по
добрение положеният^ ма чиновници гЪ 
щЪлъ да бжде разрбшеиь тЪзи дни окон
чателно. Увеличение иа добавъчното въз
награждение иЪма да има, защото иЪма 
средства. На чииовиицмгЬ ще се даде ед
нократна помощь, сумигк за която щебж- 
датъ получени чрбзъ едно повишение на 
ж. л. такси и иЪкои износни мита.

Такъвъ проектъ готви м-ръ Турлаковъ 
и ще го представи ив министерския съяЪтъ. 
казмйра ма еднократната помощь още ие 
е извйстеиъ.

СОФИЯ, 12 септември. Протестната нота «« м гкаи дгк даммя Г-«я 
на диппоматич. т*ж» протнаь постоннното
отежтетвиа иа м-ръ председатели г. Стан- т„н|; , съп.ташит» 4 г7.
болийски отъ София е мвцЪло напечатана Ламзакиева, снахата и р.у 
■ъ английското списание ,Те Неаръ Истъ.“ 1 щ.п у г пт, Дпт рускикн,

на*
Варненската Готварска Подсекция извЪ

тява на интересуюшитЪ. че разполага съ свободни 
Отвали и готвачки, и специални готвачи за свадби 

кети ИнтересуюшитЬ да се отиесътъ до секре- 
асиера на секцията, земледЪлски клубъ N8 1 
мгоивнъ

гъ акстяяка Ви ав оНипеото
От изложеното п яЪстика

Ви. брой 959 отъ 8 септември 
т г. човЪкъ оставя съ апечат-И

791-2-5 маската .карантия*. осяобож- 
дамгъ за едва сума отъ 5001 ата 1000 ля.. пътняшггк поя-■ ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ лежаща ва изийсгяя карантии
аа иЗрки

За подяърждеяяе ва горао- 
вото Вае посочватЗ

2 стаи отъ иояя хигиенична кжща 
ивложеиие близо до арсенала. 

Слоразум. Хараламби Я. Леоидмевъ 
ул. Съборна ЯН 36 (брашмарь).

Ю1
то па едва 
ка аа г-аъ

руски па каартараи- 
Дечеаъ, и което м-777-3-6 явление ие е още фяатъ. тъй 

вето сама Вае гажрдагЗ, че 
я да[о Окржжио Трудово Бюро та щяла дл уреда 

освободи аЯнрЗждеарЗмеаао см-
ОБЯВЛЕНИЕ т 5253 да ся отъ

Но м да аа доаажа обрат
вото, аиеаао. че подобен под-гр. Вярна 11 септември 1922 оод. « мтя СА чужда аа ияраятиияо
то учреждение, врйдлагамъ Ва*Иввостяяа се яя антерееующнте се, че ня 15 то- 

го В 9 ч. сутрннтя в помещението ня Варненското 
ш/Лвтпо я Провадийското Околийско Финансови У и- 
^^Ввеяяе я я Новоселското Общинско Управление 

(Цмалдийско), ще се отдялат ня пред приема ч по доб- 
рЧфао сжглясие доставката на следните хранителни 
пролук и нуждая вя храна на трудоваците от група 

рФогяща при с. Ченге (Провадийско)
I реЛмшж к-м» ПряЬтй стиЯйоо

НОО 14000 л.
«710 40260 л

ШИ неато аа устано
вя. колко са бяла ояем. отъ 
врЬмямлятЪ прЗзъ К* раята-
пата въ продължеяяе ва б мЗ-

К-които са подлепила ва
то са и итармо-кара 
ка, яо са бямля осаобожда

по гдинъ яла другъ аа 
} Мека поне жяауяцгт* въI. Мбсо говеждо 

Б Хляб (по 1 кгр. хляба)
Й^барваватъ: лукъ велен боб,

■■перки, патладжан, моркови,
ВМе, праа. в домати червени 2013 
|К Булгур ^ 500

Продуктите ще се предават в скада иа групата 
с. Ченге (Провадийско) всеки втори ден. Доставка
та иочне вельага след като се ежоощн. че спааа-

Варна руска беаияця. се мака
аитъ по това, а Дка гк поне 
иосочатъ лапата аа която са 
правени отстАпия. века се от- 
крнятъ а посочатъ имената аа 
гакинато, защото това ще бж-4000 л.

3250 л. де отъ полаа яе само аа ка
р1ятаааата служба, но я м
самото здраве иа ааселеиаето

Факта че ара днешяятй ус-
тоза поло- 

дадохъ изявления
ловна пра която е поставена 
страната ян. обгръдеаи ог8 
всякаде съ зараза Холера въ 
Ромъаиа. оетаасгъ тафъ, чума 
и холера въ Руска, 
дера въ цЬда Гърци 
гиф в и чума аъ Ца|
Азия. при този обрачъ отъ за- 
рдза, повтарямъ, факта, че па
шата страна е останала до 
даесъ незасегната отъ тези 6о-

телния оротокт-л е утнжрлен
(За прапоучаегие в спадарнванетп си иска У/о пя- 

г вжрху стойности на продуктнгЬ.
Всячкя разноски по о6гербванет(1 и тия па обявя

ва доставчика.
чума я хо-

«е в вестника
риградъ и1-1 От Домлу.кмстаото.

АРНЕНСКИ ГАРНИЗОН
лес ги ясни говора за усърдие 
Ю и акуратиоста ва карантии- 
яятк органи както в за серн- 
озмостъта ма нЪркягЬ. която 
се взематъ отъ гЬхяа страна, 
за о

ОБЯВЛЕНИЕ № 630
гр. Варна, 11 Оптсмпри 1922 год.

Обявява се на г. г. нвгересующите се, че на 23 
тември т. г. в 9 часа преди иладие в иомещенпето 
Варненското окржжно финансово управление ще 
вжетои тжрг по доброволно сиаваряване за отдаване 
предприемач доставката ла частите яа Варненския 

време от 1 Октомври до 31 Декември 
годпиа включително; иесо говеждо с прпблизп- 

килограма за около 403,600 
я а месо оаяиско приблизително количество 3.360 
ограма за около 77.280 
,880 лева пряблвьятелна стойност

е страмата от аара
заагк епидемии болести.

Че изложените отъ Вдсъ 
факти, ие оггомрягь яа дейсг- 
вите-зиостд ще се вадя а от след
ното Първо, лодката която е
разговаряла йокоятрабаяжяя ва- 
чинъ пжтяацигк не е спряла 
иа кея. както Вие твърд ат %, д
негде въ езерото такд поне 
твърдятъ самягк па танц и, ала 
бднзз до момастяря са. Коства- 
тииъ както рааарааатъ друга.

(Б Р. Вий м сте положител
ни в твърдението см). Второто 
Ви твърдение, че г-жа Феодо- 
ровна съ дйтеицето си са би
де оустнд! и на свобода се ну
ждае' отъ една корекцЛ,

ов за

о количество 20.180

лева или всички за около 
на цялото пред-

1е.
Залог ва участие в тарга се иска 5% от приблп- 

леляата стойност на предприятието в байково удо- 
рвереияе.
1 Поемнате условия 
Етствен деи в

могат да се видяг всеки при-
канцеларията на Началника на гар- 

* в Д*ия на тжрга в каааното финансово уп-

Гврбовня сбор, публикацията 
). разноски са ва сметка

тъй като Вай сте смесила име

на обявлението и
на доставчика.
От Гариизонното Управление



/
„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ **«*«•<«.

Въ йотата «е каааа следното: Мзкаръ ноао. Задължени сж да присжтствуватъ нич п. 
Томойъ Даскаловъ. Турлаковъ. Обсвъ и Ц

На 15, 16 и 17 септември гралоаегГ 
и Гори* Ореховииа ше бддагь окупира-,* 
родна зенледелска гвардия добр* вжор**^.;

Постоянното присжтствне чркзъ куриер** 
поредило до вотчки дружби, че сж въ ,'~л 
ждВнията дадени г.ррзь врече на же/гЬзчиж».^ 
стачка

което ПОСТАаи осяно Ск-ЯСТИН I
вето сн е* ир1гя*ч1Г| ил | Ваше превъзходителство да йе е отишълъ 
регь и 30 мгусо ■ стТл | д1лече огк София, той мито е-ииъ пжтъ на 

помисли, це е негова длжжиость да напра- 
краткия пжть отъ Чажъ Кр ия до сто

те, аа да «рДщн : диопожатичоското те
жа важ

О-ческо ямслЪлллж, огь сгря 
- т ша еа«яг»еоаьга врмкяр:*- 

**л л-ръ Стан лов V 1>(4лт| 
се вмета ояь лягам и с-Ъдо 
аатгаю се освободяха м пуст* 
яли въ гглла от сюттемвр*. 
акяч. сгКдь зет* *■»»«• *?*

.- «ввдоие въ

И тока ямр5кя факта, че ст 
работи Нога саърааии са България. Чо

вки в по тоаи иачииъ се принуждава да се 
запита дали тааи липса па вкж? ивостъ. про- 

на всички дипломатически бичаи и 
дневната работа на легациите 

се дължи иа предумишлено желание да се 
суспендирать горааляиН отноше мя съ 
представителите иа силите, иг.и се дължи 
иа едио положение, което не пра а и жела
телно връщането иа пръдседят 
иета въ Сефия-

Въ края на и от .та Стамболийски «е пи-

/
Иа 17 септември въ Търново се сви.ка*-- 

хозния сжв^гъ на земледелския съог. ' 3а1
редъ нг който се пази въ тайна

Около датата 17 септември запитанъ 
комунистич водители, заяви

а-НГГЛ <сз - 
рЪлъ устмтТ а6ки.ч«"

- шралшишмя лйяарь. сьгд*;. 
.ареждятитя м иракгки- -а 
служба, тдклм яатянцн ломи
ло ля бъда’* освоболеак и в

От
междунарсляг* по

ложение не ни позволява да предприемаме 
то и да била вж оржжена акция, тъй като въ *■ 
чгй на вжтркшни размириш^ може дг послЪав?- 
купа пия. отъ която ше гтостре^а най много не 6» 
жуазията. а работиичеството. \

‘Колкото се отнася до запасно : офицерствс 
тЪ като неутрална организация, не иеаземагьуча 
стие въ търновските протести и биха се намесил 
само ако има предизвикателства.

Отъ блокова страна се говори, че оксло 10й 
затаени офицери отиватъ въ Търново

■тория день, дост»т*-.е лл с:
уаашга» «гот*)

Нека мие*, че. За още по го
^И4-

на изби
л!т глржЯвдр г-жа Лхтзаеа-
ева макяръ ■ да е покарала 
■Ь ПАТув^ье И ПГЪГ ИАаМОТ въ 
карантината авьобгигояше пе
риод* и кашите ■ да сил*

та: иа коя дата молле да поднови нормал
ни тк отношения, иа които дипломатите ви
наги и на век .ждЪ са навикнали.зярязям са ллмлш болести. ори

ааияцивеге ма кя^ям шитя тя 
в дЪтото ■ бЪхя сваСдечв съ 
лжчня сакжтарьа карта Л» 1319 
отъ 5 IX м съ п сМО до с ар 

гразссм ляарь № 6&4 от , 
5 IX са аостимнв под*

СОФИЯ Н септем. М-вото на външ. работи е 
получило отзоворз на 61 лграземго—правителство 
на поглктмия отговор* на нашето гразителс -ьо на 
сръбската кота за пркедИдване на четинчество.о

Н* нотни шс се лале гласно тъ едн- %р1иег. -• 
съ полаваие опоао а на тази мота. която състав 
лява началото на пр1е'Овориг% пр! 1 рлчани отъ 
обществото на народ- т^ въ Лондонското му засе
дание.

петь
дкомекъ медш>в;км няда -ръ 
уа.ажняаанъ отъ страна на 

сааатарнв кадети 
00СТАДВ14 . ■ се ПО

СТ АД&а съ велчкм РК.ГНКДМ ао
ХРОНИКА ч щь отъ трг.мсСтчиага тека* 

н увеличение на д^оаипт!
ВАдна раждеиия съ 100».Т1АЖ»ОП%

Такд се е ЗабЪпаи са ;саденци» Е
спадане зз зъряпнгг! храна 
Зимницата иа

П две* тара се .въ г рад окачал-
ство-§ вдигането на ослицей 
с*чя ча.
сс згткарятт въ - часа, сл. по- 
аунощь

Прмзшестъае. Онзи день г^а 
ждани.Ъ отъ Разград* Л Мо- 
рдановъ а Н- Янеьъ се с.треч- 
с-вагь дочато с ора в*ема ос
тър* хагаите ъ и оичшть да 
се биятъ Огь нанесения по- 
■сй надъ Никола Яиеьг после

дния вчера вь (01няцч~а е »•-
ЛЪХНАХ I.

Ц1иата на розово'о маедо 
т г. е 22,000 лв съ тгндемцяя 
да стигне до оО.ООС лв. чис-
тсто

лямлмми иа савитарао-каранти- 
. ми мьрки в нека сс зиае че 

никой и; може да се освободи 
отъ «араитмаантЪ мърка дома

та д-ръ Стоянов* 
ме се произнесе *а иекиеата 
бсзаредность за обществено? >- 
здраве 

а АСато

глржището п!
кг то локалитЪ ще [Варна е слад-а.ч ст. 10— 1а| 

лв. на 100 кгр. з въ Буртазз. 
съ 7 аею на 100 итр. схщс
спада и и Дка а нг свинка.

СОФИЯ 12 септ. 3-мъ Слово подъ иад- 
словъ .м«а ли власть въ България?' пише: 
получени сж свъде-ия, че въ много села 
иояштетигЪ за селска диктатура сж почна
ли да д-Ьйствуватъ. Издаватъ • разлЪпвать 
по улидит^ своигк нареждан я. Властьта е 
минала въ тЪхи.> ржцЪ.

30

РуеяадггЯ л Тъ^мовч. *Лк
«}*стерсгвото на васуЩаят ,̂зз меслра работи е нерез ило, коте всн*1

ведамаитВ Ьи упреци къмъ ка са ма
ши въ Търи^ао деднага лл (а
датъ свакуарави въ Т. С4 
иень и Ямбол*. Евакуирам:
започва отъ днес*.

ки руенвом
рамгиаюто дЪво, основано ра
збира се аа маточни са!дздия АТ1^1П. 11 септем Новия кабинетъ днесъ по

ложи клетва. М ръ пр-^дседатель и м-ръ на вжт- 
решмигЬ работи Тракдасрилокосъ. на зъншнигЬ ра 
боти Кввог^зпулссъ. 9

ПАРИЖЪ 11 септ, ВЪстиицитЬ обнарод- 
ватъ една телеграма отъ Аигсра, споредъ 
която условията *а примирие били слЪдни- 
гк: пълна вакуацмя отъ страна иа гръц- 
китк войски иа 14. Азия и Тракия, включи
телно и Цариград* Н з бавмото отстраня
ване иа гръцката флота отъ турекмтк во
ди. Признаване щетитк причинени отъ гър- 
цить и задължение отъ ткхна

умелаъамъ Ви, аъ мштесес ь на
обвдмтаемото смокомствке да
ие допуска тЪ другь патъ въ

Зхававиъ с вчера въ Русей 
САДеива «** 2 год. аатчоръ И 
бягалия отъ търиоаскмя з»! 
воръ Георги Иотовъ. ,

БОРСА
С.- ?■ - ■

и «Асми Ви САобшеьия отъ
модобеиъ характеръ.

Вилъ СЪМЪ И СЪМ Ь ЧИИ 31 и
и Ваше разположение, когато 
ое масла лл бъдегЬ най точния. Съграждай*** ни изристъ г

Боян- Смилоьъ. нчера пр^дъ
дьрииа пя ежлъ с пхедчрааъ 
дкл^т-^ иа г нъ Пешев* 
родна -а катастрофа

СВОБОДНА БОРСА.
12 Септември# 1922 г. сл. об. 

Бер.гимъ 1060 —• 10 90.
П . р ,1
Цариград* У8.-------
Лзмдонъ 713-------
Букурещ* 10210 — 103

мрааитедь ма всичко онова, ко
ето засЬга карантинното дйдо.

Колко то се касае за охрана
та ма пълно сме съгаасни съ 

.» Вясъ- Ние миого пати, офмца- 
алмм сами сме оосочаали олас- 
моста отъ рибмя надзор*. То
ва е донесено ма аармевсемя 
окржжеяъ уаревитель съ ра- 
порта Ля ЗбЗ отъ 1 VII и № 
боб. Иска ли сме съ раооргь 
.4 306 отъ 29 V т. г. огь вар
ненския грддоначалник* и съ 
рапоргтъ 310 отъ 31 V 1922 
г. огь началника на жандар- 

. мермята охраната на каранти
ната да стаи както въ мина 
лото и ако не съ цЪль взь. дъ 

« войниди. то поне съ значнтел 
■о число стражари. Той наше 
искане, обаче и до днссъ си 
остава неудовлетворено н ние 
сме аринуде.ж да си служииъ
■ СЛ СЛуЖ .ИЪ СЪ ВЪЗМ^дШоТ.
■ рааполагаемото-

Съ почит, варвен каравт
лекар* Д-р* Ив. Рвйеаъ.

706 Я

А-/

- 
■̂

------ -

Швейцария 
Ню И<; 
Лоидскъ 

-НА*

.43
:ъ*

страна да • -Г

№.дждатъ репарац-гп.
Ца; нгра.* 
РОМАВИЯ 
Гермаиг-
Прага
Ьнема
Ь.-Пеш

ДТИНА *1 с«.пттм Въ Пирея ежечасно 
тигатъ голкми кер^ни ранени завржшаши 
Мала-Лзия войници

прис- 
се огь

1230-------

ЛОНДОНЪ 10 септ. Въ свръзка съ съ
битията въ Мала Азия Л- Жоржъ при

въ Ломдоиъ, за да участвува 
извьнред мтк заседаня на мабинета,

специално за обежждаиг иа въпроса 
за спася^аие на Гьроия отъ окончатсленъ 
разгромъ.

Отъ визи день границата ме
чду Романия и Балгарая е 

ВЪ от. рена
ези-

Гърциястигна
Ю? ослав* 
Белгия

неоча«1-.1Ио

На Цариградснето
гь 27 VII! — 1 IX

ТАр*ище 
гь :)АЛ*а- 

рия е било виесеао 2250 тена 
жато 0)ъ други м?гта I 
глабъ. Щ>ни Б са за 
• 1 IР . счмакъ 
- 9 1 р. 6 . бъ

кан*

г-яъ фридал-
образуван-г ть”сг"‘.';1 
бота зл корсс оя1«^ ,1ЙШИ. 
на банка. 
и-.- лргок^ Г«!>2м.ч^

>о» е 
житото

- 7 гр., ржжъ
— 9 гр. и 

ината (т рбн) ао 600 гр. и 
греша.

'
ПАРИЖЪ. 11 септем. Съобшавагь отъ Атина 

9<-Ю0 души отъ смирненскигЬ войски 
въ града. Тк оЪха веднага разорлжени 
ни по домовегЪ имъ.

отпристигнаха 
и изпрате- 'То

Инвалшдит* ^фицери 
пра-н ж петиция съ която и;- 
кагъ незабавио еднократна п»^

ПОНДОм* 10 септем. Споредъ 
нингъ Стаидвртъ" Венизеюсъ бипъ 
«И» «ьрже въ Атина. Нему 
слепият, надежда аа спас нм.

СА ИЗ-в. .Ив 
пови- 

се възлага по- 
* на Гърцмя.

цчии: Ж-НЦ.Мрачна» на Т. Герчевт
търси двама служащ; 
•тъ които в дим в да ОБЯВЛЕНИЕ № 3317 септември въ Търново.раавмрп отъ работата

гр. Парна. Септемврий 1922 гопина-

варненската Мюслюнанска Вероизповеа^.^ 
шина известява на интересующите. че на ^ 
генврий 1922 гоп. в 10 ч пр. об. а 
на Варненското Окржжно Финансово 
ше се произведе тжрг с явна конкуренция 
ване под наем следните вакуфеки имоти в

1. Един дюген от Вакуфа на .Макеме Д*1 № 
ул. .Гургулята" № 18, за срок 2 години. ^ 

от 1 януарий 1923 гол. с годишен наем озо"
вакуф. <^““„23 «1 яиуарии 1’^

се иска 11

въ магазина, а другия
800-1-3 СОФИЯ, 12 септември. Споредъ сведения.за слуга.

енергичния отъ водителите на блока г. Я. Бурозъ 
обикаля деноношно изъ градове и села на Търнов
ски окржгъ Другите водители сжшо сж се предни 
на оживена агитация.

Въ неделя околийските земледелски дружби 
Търново. Шуменъ, Плевен ь и Русе сж свикали съ
брания. въ които сж били избрани по 4 делегати 
който на 14 Ше се събиратъ въ Търново и ше иъ 
берагь ели.'Ъ десеточлененъ еждъ нещо като бол- 
шевищките чрезвечайки. Този еждъ отъ 15 тото 
почне_да действува. Сжшия еждъ ше издава въ 
случаи на размирици смъртни приежди. Заедно съ 
единъ тричлененъ акционенъ 
диктатура ще бждать

2ЛР0ДАВА СЕ
— ШпА износна цйема в

■ урвгмкрмп ягваво айств 900 кв
а. да Лрморемвта грлдвнв сага в
се амицам Лот» Иадервиъ Км 
аааатагнФ* Сааравуа1нмв при 
Тапач Бар* на Има. Сапарев* 
уа. .Събера*" * 42 ^ 802-1 3

2. Един дюген от сжшия 
за срок 2 години, считано от 
с годишен наен 5962 лева

Залогъ за правоучастие в тжрга 
вжрху пжрвоначалната цена.

Желающите да ги наемат могат Д0 ^ 
всеки ден условията въ кание^ари#га на на 
ството и на 20 септемЬрий 1922 година се 
наддават.

ше

дш се вадъ нинъ комитетъ за селската

«в»11ват| ЦП.В.Щ 769 2 5 мишгтпигЬ ша сжюза е задължилдипцотТа иг-в м. министрите ца приежтетвуватъ на събора въ Тър-

иР
ц-

От Настоят**4***'798 1-1
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рV-
Варна, 14 Септември 1022 год.Геи. №. ЦЬНА 1 ЛЕВЪ Брой 006.

вярмбнекя Н Варненски Сждебен Прие та в
ОБЯВЛЕНИЕ М* 3868. 'ТТТТГГЦ0аИЦЙ1 прОТС;,ОЛИОТО 

м.| I Варненски Мирски С.лгнт, обч- 
'»т посшиого 1вукрзтно публикуване насго*ше>а 

К един от местните вестници, ^ |фав.ж«лдамие 5*/в » 24 часа «с 
протакам на публичен т*р; следнив 
юПинч Имч I Стоножки да гр Варна.

Ешо мм кжн Варм«нски'е лози, в.
5 тек:ра 4 ара. с ивм I .Ч;) овощни .ПкПОЩЯ

I |(ШШ тш№ «1 ш. ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРНДЦИОНЕЯЪ ПСТ1Ш Ршш тш«ш д, т.

определение от 17 август т. г. 
«ви. че 31 ден

I недвижим имото стана.) от но
а н*> иигг
честност.» „Платимо'*, от 
рита, с местим лагиасни 

чржчки. при ежеети: Яи.,« 1>«чвар0а. лочете на Манот, Георти н 
Митю Стоянови, Стефан Параскев Димитро*

илекипите да купят имота, могат всеки прнежтетаги 
ми да рвзгтелавие книжа га

и пдт, писне) о <а
1080 лева. А
ден и чат, ла с«* явя; в канцеларията 
но продажбата и да наазамт.

гр. Варна. 9 СептеияриЯ 1922 гояща.
$07-1-2 || Сждебен Пристав: Д, «. Иазим.

180 лева 
а 6(I дева

06) * по 1*50 ла ииратсь). сд*.
приставеха по I агьь я< ума

= !1 Або
г=!П за 6 м+,сеоя 100 лева;

за есял
за

голина
и-Ьсси

ПОЛОЖЕНИЕТО П ТЪРНОаО.Г-ца Ортансъ Яко Лазарова

ДНлятъ ни само тгкмолЪо. 
отъ 17 септември. тататл. 
която въ Търночп, ст-арслрЪст- 
толннн трад-ь тдс са състои 
ггьрвата блокова конференция.

СлЪлъ. конституирането му 
■ ть лритк партии демократи
ческа, науоднолроресивна и 
радикална, този му е първия 
актъ • тъ улицата гакиеа, 
чрЪзъ конто ще дЬАсгвува, да 
да спечели обществе н то мнЪ 
ни въ страната въ полза на 
закони- ста и редя, мм по пра
во въ името на пр кламирани- 
гЬ отъ гьрноьската конститу
ция, закони сть. свобода, пра* 
во и редъ.

Самия факгъ. че блока поч
ва своята борба отъ Търново 
говори, че той ще я в ли вь 
името и запалването на изра
ботената пр Ьди 40 I одичи кон
ституция тамъ

Блокираните партии, тона го 
заяви г. Буровъ, почаатъ една 
систематизирана и добрЪ орга
низирана борба противъ згм- 
ледЪлското прани телство, сми
тайки го внвоеникъ за всички 
зличи пости: нали страната отъ 
1920 год яасамг

Блокираните партии иаематъ 
широки мЪрки за популяри ти
ране на тази конференция, пъ-^*) 
рна по рода си въ 'България 
Прословутото българско несъ- 
ласие

%Г-нъ Самуилъ Юда Аджежаиовъ
ше се вЪнчеятъ ня 17 т м, 3*/, часа сдЪдъ оОДаъ 

Мтдрашениита ще се приематъ нь Еврейскни 
Народен). лочь

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ, 13 септемврий. Пр1дъ едииъ 
отъ редакторите на в-къ „Победа“ м-ръ 
председат. г. Стамболийски направи след
ните изяалеичя:

801-2-3

а вие тръгвате ли, г-нъ министре? 
Твърде много закъсиЪхъ, но тръг* 

вамъ. Даио успея да иаваксамъ загубеното. 
Събитията тъй бърже се развиха, че иито 
момеигъ ие бива да се изпуска.

— Отъ Белградъ краля и Паш/чъ дали 
са заминали за Поидо ъ и Парижъ?

— Заминали са. Техиата работа е дру
га. Те отиватъ да спяватъ разклатения 
троиъ въ Гърция, а азъ отивамъ да отстоя
ва мъ една собствена наша справедлива 
кауза.

СЗУЩДРСШ иагзииъ „ПРОГРЕСЪ
ВАРНА

ул. ,6-й Септемврий" соЬщу църквята Св Никола“, 
прави разпродажба ка стоки и инвентаръ въ самия 
магазииъ на едро и дребно Побързайте и ся на
бавете ефтини и солидни обуща.

Распродажбата щ* трая до ТО т. т.

на МИХО ЦАНЕВЪ

Я08 МО

У ШИШ 11Я — Не намирате ли, че лудориитЪ иа 
блоковите партии ще пОлрКчетъ иа уси
лията ви да работитЪ яа народната ни и 
държавна иауаа?

— Н с* нагласени да аапочиатъ иа 17 
септемврий, кгато ще бжда въ чужбина, 
тъкмо >а да ми прЬчатъ.

Не се ли убкдихте до сега, че парти- 
аанската роли иа тия партии е била аъ ми
налото и си остава и сега една и сжща — 
да пакостятъ каито когато и съ какаото 
могать на своята родина. Когато сж на 
власть в.датъ войни, ограбвате и иамжч-

ЦЕНТРАЛА СОФИЯ.
УЛ. „АЛЕКСАНДЖР I“ № в.

Кипиш 30,000,000 лева. 
Резерви 1,000,000 лева.
ШИ: Гш. Ш1 Швш. РУ1й 15)(?гас

тукъ ще т- Ъбм да се 
стрФче. Тукъ щс г.рнегетвувагь 
лидеригЪ на тритЪ коалирани 
опозиционни партии - ще от- 
кроятъ борбата пр.гмвъ пра
вителството. Ще участвува ед
но юлЪуо множество отъ ц%- 
ла северна В.лгария, отъ гра- 
д две и ела съмишленици на 
блока. Ще ирисьствуватъ мЪс 
тяитЪ бюра и ржконоводители 
иа тригЬ партии отъ блока. 
Конференцията -бЪщава да 6ж 
де нЪщо като ма зъкъ парла- 
меитъ който ще обрисува до
сегашното п *литическо поло
жение и изхода огь кего спо- 
редъ схващанията и разбира
нията на блоииралигЪ се пар
тии.

ватъ народа, докарва тъ погроми и чужди 
войски мъ отечеството, ког -то сж въ опо
зиция, правятъ заговори, вършатъ убийст
ва, алелиратъ и работитъ да чужда наме
са. е.помнете си какво въримхд, когато пра- 
вкхъ първата стодневна обиколка въ чуж
бина, която осигури Бжлгария о ъ каквито 
и да б

Извжршва всякакви банкови опе
рации и сделки; приема влого
ве срочни и безсрочни при най- 
износни усповия; купува и про
дава цеинк книжа, открива те
кущи сметки срещу ценни книжа 
стоки и поржчителства; прави 
преводи на всякакви суми за 
Бжлгария и странство; купува и 
продава чекове, купони и други 
ценни книжа; дава сжщо и де
позира за участие в тжргове.

ило външни нападения.
— Какво мислите, че трЪбва да се на

прави съ тЪзи непоправими хора?
— Такова каквото ръши самия българ

ски народъ По тЬхиа вина дЬлото имъ па
да вече въ ржц^Л на самия иарддъ. До 
сега ние запазихме тЪхиигЬ глави, богат
ства и спокойствие, защото съ това бЬха 
преплетени интересите, спокойствието, ми
ра и ;кизота иа Ьъпгар и, като вярвахме, 
че ще се вразумЪятъ и п умнЬятъ.

- Тогава?

Само 2—3 д зи елвгь обявя
ване и разгласяване на тази 
първа блокова конференция 
правителството сжщ > нгерочи 
за сжщия день 17 сеп; смири 
съборъ цвЪкЛ) производители- 
гЬ отъ 2—3 очржга и се зака
ни на блока Даже офнциоза 
излезе съ една к«балислрична 
покана къмъ своигЪ членове, 
съ която ги зовеше къмъ бор
ба ЗаканигЪ на правителство
то не сплашиха бл ка Сжщо 
тьй и посл^днигЪ изявления 
на м ра на вжгр^шнитЪ работя, 
чл щели да пригъствуватъ 
80,000 сдружени земледЪлии 
тоже не сплашиха блока, за
щото водачигЬ на блока кате
горично заявиха, че гЬ не о- 
тивзтъ тамъ на война, а да по- 
ведать една борба въ рамкигЬ 
на закоиитЪ въ тази страна 

ПрЪди всичко желание го на 
правителството да ус рои на 
обявенето отъ блока мкю 
и на обявената дата съборъ, 
говори че то ияа намЬрсние да 
пот очи на олоковата конфе
ренция Други мотиви кембже 
да има то)И актъ на правител
ството.

Както каже народа. Днес ^ той може 
да разглежда тЪхното д^ло. Буровци и То
доровци, най-голЪмитЪ прЪстжпиици въ но
вата история иа България сами отвориха 
страниците иа това д^ло м посочиха пжтя 
на неговия ходъ Ма 17 септ. т. г. въ гр. 
Търново по вина 
заседанията на истинския народ нъ еждъ 
срЪщу гол^митЬ виновници за войиитЪ и 
погромите. Тоя народ ще продължи веро
ятно до къмъ края иа пролЪтьта иа идната 
година. Народния Гласъ е гласъ Божи. Да 
бжде благословено народното дело!

СОФИЯ,. 13 септем. Ма вчерашната сре
ща, която има м ръ Стамболийски съ Н. В. 
Царя се гледа като начало за изясняване 
на създаденото отъ правителството поло
жение. Верва се. че м-ръ Стамболийски нВ- 
ма да замине за чужбина, на което той 
много настоява, дока то положението ие 
бжде изяснено. За тази цель може да има 
още срещи.

810-1-5

блока се откриватъТшгрзфнш V: ..0Р1ЙШЛЕН5ЙНК ■.
Гоиш Тини Стопанство „Ганиш-Вдо“ „Лоогозо"|

ОБЯВЛЕНИЕ № 1080
Спазаряването назначено с обявление № 1069 

печатано в в «Варненска Поща“ да се счита, че се 
^назначава за 
шение и час и при сжщите условия, а не както по
грешно е означено, че се назначава на 4 с м. 
809—1 — 1

18 септември т г. *— в сжшото поме-

4 От Стопанството.

Варненската Готварска Подсекция извЪ
стява на интересующите, че разполага съ свободни 
готвачи и готвачки, и специални готвачи за свадби 
и банкети ИнтересующигЬ да се отнесътъ до секре- 
тарь-касиера на секцията, землед^кпски клубъ № 1
ул. Драгоманъ

СОФИЯ, 13 септември. М ръ Р Даска- 
ловъ е заявилъ предь журналистите, че 
земедЬл. съюзъ билъ еволюционна и рево
люционна организация. Сжщо заявилъ, че791 3-5
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865.„ВАРНЕНСКА; ПОЩА“
Стр. 2.

Уггжг.лг:;! “г’7'‘
СОФИЯ, 13 септеа. В-км Зеапедкл Зна- 

единь маимфьстъ, въ който се 
въ опасность. В и*

зона

*»**Т •<*Ч Г
“ТУ:*т;е«а

се зхчим сьбита*- „
ЦАРИГРАДЪ 12 септ. Споредъ тукашнигЬ в-им [« и гцку иС -а . 

тържествата проаължаватъ всрЬ» иЪлия кюсюл 
• кански свЬтъ на изтокъ Настойчиво се твърли. че 1м_ 
вследствие трънките неуспехи въ М Азия гръи- 1* ■ „ „ У
китЪ войски въ Тракия започнали на ново па се е г^г.ияе отъ

м*с а с-Тгдомте-.н_ сл< 
то бжде гласуват ш 
ат въ „Я*рж 5-къ- '^
и*« се врвстж.:* къщ. 
ггне о ^у.

Въ Русе ьъ асачги зд**— ,
п садяща . м* оааче** •*., 1
съ С-ТЬл « -ТО СЪ31»лЯ/, 
глсчз р‘ше.>»- 
«■** чоя-ресъ -г г> «&ои
каза «г-ь а-и 
аок сиь*.

ските кама: в. колВДГТ1артилерия отъ о-въ

ме печата
кгзва, че отечеството е

сдружени аемледЪлцм да образуаатъ 
ядра за народна отбрана н съ летящнть 
отряди да се яяятъ I 1 всички мкста, кждк- 
то би се оказала нужда. Да изпъ/ иявагъ 
безусловно заповедите иа държав члавть, 
и реждаиията на пост. грисжтствие иа 
съюза, камто и т4зм дадени отъ акц. ко
митети въ онржзитЪ, околиите и пунктове 
тк. Манифестътъ е издадеиъ въ а.-Тър-

чми •ЛТ »*г.

4л «.вълнуватъ
ЛОНДОНЪ. 12 септември ВЪстниинтЪ не съ- 

обшаватъ нишо по решението на Л. Жорцъ отно- 
близкоизточния ръпрось. Твърди се &Ьмо съ 

положителность. че той щклъ да замине за Женева.

ЦАРИГРАДЪ. 12 септември. Вследствие вчера
шния ииаидентъ въ Пера шефа на мешдусъюзмиш 
кигк окупаиионни войски обнародва едчнъ нани- 
феггъ въ който заявява, че признава основанието 
на турската радость. но заявява, че подобни инци
денти сж нежелателни.

ЦАРИГРАДЪ, 12 септември. Вчера турския на- 
ролъ устрои гоякми тържества по случай победата. 
Въпреки меркитъ на полицията група манифестан
ти се насочиха къмъ Пера. седалището на гръцка
та военна мисия и изпотрошиха всички стъкла по 
прозорците на квартирата й Веднага полицията 
арестува провинените

ЛОНДОНЪ '2 септември. Правителството съ- 
обши въ Парижъ. че падането на Смирна прави 
безпредметно свикването на конференцията въ Ве
неция Сега е необходимо да се изработи оодю у- 

/разнение на въпроса на положението между Евро
па и Турция

Венецианската конференция ще требва да се 
пр4дшествува отъ друга некоя.

Британското правителство обръща особено вни
мание върху проливите и Гал клели, които искала 
бждатъ окупирани огь международни войски.

СОФИЯ, 13 селтем. Въ Осоговския бел 
е появила една б.-нда състояща се орь около 100 
души добре аъоржжени. Бандата е дошла отъ 
сръбска територия Пограничните власти твърдятъ. 
че бандата се състои изключително огь сърби

Разбойниците нападнали неочаквано влашкото 
селце като изпозевързали иелото мжжко населе 
ние и прегьршували всички колиби като задигна
ли пари около 360 хил. лева На вржшане за къмъ 
границата бандата е била забелезана отъ нашите | 
погранични власти които й попречили да грех- } / 
върли границата Изпратена е потеря да я пресле
два.

‘ и»

сно

ново.
мСОФИЯ, 13 септември. В-къ .ЗемледЪл- 

ечо знаме* печати въ факсимиле запозкдь- 
та отъ геи. Враигелъ.

Ьъ иего се иазва: въ допълнение иа на
веждането ми о 1 ъ 17 т. м. заповкд&амъ:

1. Да се влезе въ преговори съ буржу 
азиите партии по вч проса за образуване 
мовъ м иистерсми кабиметъ елкдъ преврата 
и заемане иа големите цеитроас вь Бълга
рия отъ армията при условие официално 
признаване иа руската армия и готови сть 
дг. приематъ България да стане изходен ъ 
пуиктъ въ войната срещу съв. Русия.

Въ новото правителство требва да вле
зе като воеиемъ м ръ рус**и геиералъ, иа-1

и г а^авм
I

Пяи*рмт« е ц *.
Мзм а Варнгя - гг
■« 6.-ма

Утя4 «• я:«*(*г ил»п
«'» рчолитарс <аг* яадггн 

3* 1х*ял\»ж:л

.Цкяп на пот» * т г са 
1п|4агЪ*ч*гЬ:_8ар«и

!6 » «Ггр. Х<скоес> - 5* 
Пл вд*въ — 25 - 35 д» Ду*, 
яма 50 55 Г Д*т*« - 
»—6С . Нсвроколъ оО-Л 
ни.знзчеиъ отъ меие.

. . Да се изработят а съвместно съ пред
ставителите иа бълг. буржуазии п ртии спи
съци иа иачалствующи-е лица, подлежащи 
иа арестъ и предаване иа военнополевите 
еждилища при руската армии.

3 Представет > ми чрезъ дипломатичес
кия куриеръ план 1 и местонахожденията 
иа важните съобщителни възела въ столи- 
ц та, иакто и иа арсеналите, телеграфите, 
радиотелеграфите, водопроводите, бачки- 
тъ и пр.

4. Отправете отъ мое име възваиие 
иъмъ бълг народ, въ което треби да се да
же, че иие ие ще се месимъ въ вжтреш- 
иите работи иа вългармя.

5. Съставете мобилизац. плаиъ за сви
кваме иа всички русии подзипици до 50 г. 
намиращи се въ България.

Горното да ми се представя м й късно 
до 26 септ.

Въ ГТ1МШ хгр«гп «и
рмарагь Ьарневсьата о<яш
кжк ю аяелн да {гркдяраеяо
исо въ тов' х.1,-ошен*е. ж*
та я

На Ю т ■ пп 5 часа са
об •, тъ Каро Лзз въ 15 гоав- 
шеяъ огь С {ц| !АКАЙоД Шу- 
иенехо. ш-а стуга прв.прова- 
д йои«*тъ гращизарь

сз-ейнм ъовь въ сама
та раднва аа 6 иа огь гра
да е т. дналъ е сяехъ р1«ошо 
иьнутя аочншаяъ.

:кань се

1БОРСАЧ

’.3 1ЧП-•-

!Ш'3Ч
Шж шир**-
»■•*> Йср* = 
Лочзсг* ъс ъ.■а ъ

Подл. геиер. Врангелъ
Факсимилето е иа руски.

лг
ЙЗФИЯ 14 септ. На й септември въ иелата 

страна се свикватъ земл. окол. събрания въ адми
нистративните околийски центрове.

На тия събрания ше пр^ежтетвуватъ всички 
сдружени землед-Епии, които не могатъ да идатъ 
въ Търново

Дневенъ редъ: заст!вяне правителството да из
пълни конгресните резолюции за даване подъ еждъ 
погромшииите отъ 1913 и 1918 гол., като се про 
изведе плибесчигь Даване подъ еждъ предатели
те, които заедно съ Врангела хвърлятъ страната въ 
нова братоубийствена война и поставяне въ дей
ствие всички нареждания дадени въ време на же- 
лез ичарската стачка.

ХРОНИКА -ъча да се аргв^тъ мрчдк?» 
«тЛ';».и впто щ 
те бд.1* г енс ермм-авк ьь 

■Рв*

Отъ Нмехда<1ст««та.

На.госгЬх ъъ 
съ се вус--ада слухече кгию 

а-6н-*1чаг% на пд~н ;*гга каса 
■ . Бр^г » ч укр1=п?нъ яуякгъ 
пре» 1920 гох са сега отк 
рита Пз тоя случай -ц*
>ейи оть вана .лика иа лункга 
са > лоессгш какво, юс та на 
последния ве е вик.га до се 
а разб-вавд а о-раЗгааа.

Ьвсн.
Г-.-Леиг
Гърция
К»гс<ляд''->
Бетгкв

\то тъкъ

свръзка огТ?зврч-яя-а 
нгеаовъта афера. -О.П84-

Свободиа бсрса.
На свободния агзарь :тс *»о- 

чиха твърде * г аничеви здъл- 
ки Берлинъ 10 40. Цзря.рлдъ
99 50. Букурещт. 104 50. Бяева 
о::1! Прага 570- 555. Гир. ж 
1255, Лонд ъ. 737

За Гьрнма на 17 сгятеаерв.
Тръ а.^ето па Ьар е
делегати отъ коне.итуц^ нае» 
бчочъ за събора койт 
сьс.ом на 17 се> т м^к въТьр- 
новс, ще стане въ

Г-НЪ Цидал 4
• 6;,зумлнг- ^2!Г5«-

-бота за горес 
на банка, пара* 
ти тъ говеда
1у,еа.е хт Д. ;.в
л. Сеьерна«>ч- 4 -■*

Сз<ф-*<Т1Ъ. -

Продава се кжшо ^
11. С1 ) с”., 1 С1'---■*-■ 
р«ор. «-е« > '•***„&■ 
X мм сс \ ■'ТГТа^я 
■V 1-0. с* у.чу«*«* 3
шп.

М ВС
СОФИЯ 13 септ 2аг наиъ м ръ Томовъ заяви, 

че въпреки всички интр ги той на 17 тото ше бж- 
де въ Търново.

СОФИЯ 13 септ М-ръ Даскаловъ заявилъ. че 
освенъ въ Търново войска, джандармерия 
ция ше бжде съсредоточена и въ доугите застра
шени места като Плевенъ и пр . гаето блока гот- 
велъ преврати.

СОФИЯ, 13 септември. Снощи общия чиновни
ческия акционенъ комитетъ бе свиканъ ка заседа 
ние У всички е останало впечгтеленнето. че оно, 
ва което м-ръ Турлаковъ готви да даде като 
мошь ще бжде съвсемъ нелостатачно да задоволи 
н2Л-насжщни1е нужди презъ кастжпващата 
още по вече че м рътъ заявява, какво доб-в 
нагр. въ никакъвъ случай ие ше бжде увеличено. 
Комитетътъ е взелъ решение за се свика въ пе 
тъкь общо събрание, на което да се докладв^ за 
резултата отъ досегаш. дейность на излълн коми- 
гегъ и да се определи по нататашното поведение 
на чиновничеството.

На 17 т ■ въ 5 ч сл. об-дъ

огь 8С..ЧЛ* ип:к . с х-мш и,й-ь елг.ь- То«
..ехвих вз лош. <* ом»., сь - .тЬао ,егь пг-

с.у. . и *та дт

На

И ПОЛИ- ззмгнаваесто 
на вл-»ка всички дгскг 
кали 4-й Еекадрон от 8-а Жаидараер К. ГрУ^Щс оадагь затьор^аи

вчера комисията на 
ното д-во ,Наема'елъ* 
първото с; заседание.

есн- ва-
кмаше ОБЯВЛЕНИЕ № 610

гр. Варна 11 с?ат?мрн 1922 голПарахвдмт* д во проу чва •> 
4>е;'игЬ за.Откупването на 1 
пагахедъ нлдъ 'ЗООО това за 
Чер:'о»1х1рскят^ ви ар< сга.^ща 
на згкстого на оотжшдвя .Б^ 
рись-

2УЙ ^
отемра т г. в & ч. пр пр. в Варвеннского 
»о >иржв9еапе ше се провавеле тжрг па ДО^Р0*0, ^
сжтласпе за отдавана на предприемач доставката 
15.000 кгр. нчмвк ели овес с приблизителна стоя® 
<6-3 0001 юе^десет а

Обябивв се на и атерестющите се. че яаво

зи ма. 
въз-

Кмендаястаат» на р Заг-а 
съ бщава за ааааието
•ш руеха гр».
ата леките даа5. таи н съст. - 
ящнте въ редозн-та

три хиляда лева 
•Залог за тчаегве в гжргя 6 •,
Мал. наддаването ще става без стотинки от -Ч*. ^ 
Поемайте услови* и др. кинжа могат Д* ^ 

видят всека .приежегвен ден в канцеларията аа 
дрона (казармите) а в деня на тжрга в 
фяазаеово управленае.

03 30:4
у ш

ьрл.;
В2 армия, находища се вь ю 
нать пунктове ва Бъхгяр»». 
които сл се стдидв яа мигеяъ 
труть. мс агь да остаиатъ сяо- 
коино по митата си. Нт ткхь

„ЗИЯ"10

ЦАРИГРАДЪ 12 септ. СъюзнитЬ комисари ув% 
домиха ангорския пр-Ьаставитель, че желанието имъ ЕОйУ*797-1 I
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Мрма, 18 Септември 1922 год. ЦЪНД 1 ПЕВЪ Бро«41варненска . II в Сждебеи Пристав

ОБЯВЛЕНИЕ № 3888П©11Ш '«•чие
*рИГ11М Чирии < Ж 1*<а 
«*мо. гчЛ туи 
«• ■ зяддиг оЯч

ИМ -М*01.»
ми «-мат

24 *

Д1

го да Май. 
"« и я*т. 
кп осени

Ге
«ме о <4 

фмр«1 с ■ осятим» Ь И. ЕЖШЕЕЕНЪ ИВООРМДЦНОНЕЯЪ В»СШКЬ Ншп гишп I. И. атл «* * М [** »■

Ш“ ОАааяаааа ■ | у,,аМ«тъ1 >4 ии гоедн.I !Чо .хм .
иеая 100 асоа; и 3 «ка.1 60

1ор •*. '• Се• 4Лр4;еяк
ростшскв по 1 лель м ауча II Смм* N Прм.ТМ Д |. ■« ЯМ

ПОЛОЖЕНИЕТО» Подпредседателя иа 
«•«карата «а Търново

|»к рл

Г-ца Ребеиа Я. Фарииъ

Г-иъ Витали И. Коенъ
юе се в4«ч<*тг на 17. IX т. г. в 10 ч»са гут- 
ринета и гр Шумен* ГК. араяяентта ще се 

приемат* аь Синагсчата

8!4—I—3

ср4
п лпрХя-
а. мели 

мак 'О •> иИмТ

е 14:
(Телефрнии и телеграфни съобщения)

СОФИЯ 14 септември. Иа заминаване 
за Женева М-ръ Стамболийски иаправилъ 
изяв «ня г.рЪ^ъ едииь отъ редакторът* 
иа в. Поб*д

На въпроса за потЪдствията отъ реше
нията, взети въ съвЬцанията на Малкото 
съглашение въ Прага м Мар.<еибадъ първия 
м-ръ отгоморилъ: какво точи > сж реша
вали представителите иа М. съглашение аъ 
Прага и Мариембадъ иезиамъ. Онова обаие 
което зиамъ и което здравия разумъ и ло
гиката иа иЪщата подсказва ми дава ма 
пълно основание дв заявя спЬдиьото: си
гурно е. чо военната исив иция между Че- 
хославия и Югославия срЪщу Унгария е 
подновена.

.Сигурно е, че докато Чехосланим уча
ствува въ М съглашение и дума ие може 
да става в а иЪкакъаъ загоморь противъ 
България, или, която и да е друга слаами- 
сса държава. Сигуреиъ сьмъ, че Романия 
и този пжть »*е е могла да спечели Чехо- 
славия и Сърбия за каузата си въ Бе са ра
вня. Не Забравяйте, че този пжть въ съв*- 
щам ята на Малкото съглашение участвува 
и Полша, в тя е още една гаранция за иа- 

I ш >та безопасмость отъ страна > а Ма..ката 
|аитаита.

На въпроса: дали е получена нотата по 
четни еския въпро ъ отъ Югославия м-р ..тъ 
заявилъ:

К МВЛТЯ»
СТЗ.ГТЛк Н4 мама'-4 
«т аа угигм)
■ »м II 17 а
ськмг

ща

ТкгчВфиаШукспъ

I -мг. МоЛгЯЪ 61 к|.
тиряяскъ яь уи**г% ||«г-

1_ ЛлЛ- VI! . А 1 ьГ-ца Ортаисъ Яко Лазарова стрд чгт»». пРбу ик 
ми «ояцсмт*. кийтс

ЪХк »ъ
кг

ЬДкДКЯЩ

** нм ИК! У яз ПЪ1!0 6л*Г рз
«умие А/ъ бъраимъ. «щ то4.
4Д МДа въ Търм 
дмте чг • апра» о км иб нмч 
Я4П. въ И4мЦН|.*Ч 14 а ър*ая« 
разоря. Н»яо -тяяъ мвг ще гяе- 
ВИ ММ И яъ : »ам случа#
; 1 ■ *4ЖГКк п;«Ълъ машмгЗ

0ОЛМ1 И асСКМ Яр*< О*
мата. а и ьъ сграястя* «ашага 
поли нчегк«' ц.Ъло тъ Ще *м- 
змте. че яъ Тъ в, *р мнимо 

<Я мЩ^миряи М гз«о 1Ц<
има със: < ми|Гг. ио то ще 0ж- 
Д<* съсгеввияг иа са.мзТо Нме 
съмсЗиъ ‘ме
никем «4К4М» и ще « ч-двааг 
даже. 48 има м1*4|*й И4ИК-
реммя а рам>,н 
стрма млв мдямгъ. лв и. лр* 
Лчгврвлмаъ*

Наг гидии, че цес?» ч> 
тръпне прйдъ едчл илсълъ с1- ^ 
Ит» ъ> яжтркшнн меаиуис*> и- ' 
ЦМ И ЧаКВ •

Г-иъ Самумлъ Юда йджемановъ
Ш8 сс вКмчеигъ на 17 1 м . V , члел са? аг ой» а* 

П.плрамешмта ик се лрмемлт* нь I и ре Нехая 
Науюдея* > мх

м те ми

ло!

ПАНАХИДА
По сл/Чай деветь месена 01Ъ смъртьта из ми- 

I ни рожба
Геноаевна П. Пейчева

% 16 септември ше се отслужи панахида на гро- 
ршшата за успокоение душата й

вь им-(:

и.1ашмяъ тъ

Отъ опечалените.1—1
к)!В01

(й
I иа МИХО ЦАНЕВЪ
I Т« -6 й С.лтемвр.й- еркщу църнатгл .Са На.ои- 
I В»а« разпродажба и сто., п аназигоръ въ сааая 3 
I аагазииъ иа едро ■ дребно Ппбързайта и са на
I йааате ефтмии и солидни обуща.
* Раеярадашват» щя трая Щт 30 т. ая.

УЩАРСКИЯ МДГДЗИНЪ „ПРОГРЕСЪ“
ВАРНА тъ Т «рмоца «р ке

че ЙЪ4Д> рквяиг
\ —Не Оибге се! Тъкми 
да се Пдлс-бр«*м иди]#:.

чма.
•лу

та И 04*
(1блгк4' Ч|

аа-*4М.
няТоя отгояоръ се получи и той е тол- 

ков-' благол иятень и в» илкова миролю- 
биеъ духъ грТ.дад и , че ми доза основа
ние да твърдя, кадао в май-бои» о бмдв- 
ще ние с Ююсл/ ия ще разрешичъ и пръ- 
махисмъ трънливия аъпросъ, който засенч
ва отиош иията ни

Въ Женева азъ ще имамъ случая да 
се срЬщиа съ г. Н> ичичъ. На него азъ гле- 
дамъ като иа едииъ стабилеиъ и положи- 
клеми човТрнъ и съмъ убЬд нъ, че ще се 
разбе^^яъ: До сега иие проявихме своята 
доялиость по отношение иа съсЪдит*. за- 
щото вървихме въ думит^ и лодлисит* иа 
вел!»кит* съли отъ съглашението, диесъ иа- 
стжлва момента и т* да започивтъ да из- 
лълияватъ тоя догозоръ, който тъй много 
тежести създаде зз иасъ и който ние не
прекъснато изпълняваме. Ние чакаме и сме 
уб*деии, че при ликвидацията иа гръцко- 
турския въпросъ ще бждатъ взети лодъ 
внимание жизиеиит* »:итереси на България. 
селикитЬ сили и*матъ иитересъ да създа- 
ватъ нови поводи з * проджлжаване иа вой- 
и-гта.

1 • и» .Чалга • им»: м 1>«я
ЩОНИ^'

10
6|.)|4 1а двдемг »кI

лвиочмвтото д!*». да лис про-
ВВ.ТСМ< Нсма Д4 II 1».4 !«г ЯЪ
ицавч^ въ оучвА Ьъвгврмя дв 
стане ар ча мв яжгр 
ду К ошш 11остК. Тл т ршС -тв
ММи| О

,М*|

ПЖТНИКЪ ^
Щ спиитни’*питиетй
Н СЕ ТЪРСИ за една реномирам! фабрин за ликьори и Н 
Н спиртни напитки Предпочита се такъвъ съ практика по Н 
В с«ящмя браншъ ПрЪдложеиия д< ф -.брикета .Суд1змп‘М—а=ав----

РУСКИ СТ0НИ1
V Въ склада на Кооперация Освобождение* - Варча сс 

|ф|ир4гь за лродажС-а на едро сл%днигк ст. ки, д .^тасени
ОП. Русия:
I 1. СОДА КАУСТИКЪ - 74 градуга вж« парел

Вкилограма нето.
■ 2. ДЖАМОВЕ ЗА ПРОЗОРЦИ до и на;Гъ'40 цола.
■ З—РАЗНИ ВИДОВЕ ЖЕЛЪЗА: — обло. четвъртито, чем

1М<ъ шинно и пр. \

ш чм мс

> с за луна « отъ пресата 
,11а«ъ п-зиг.рнмь ние 

мамо чъ Търново м< за еа пр - 
мвлимъ нейних п^еставъъ Нме *- 
сьв.емь не-се Страхуваме, че 
едмнъ

17ГИЧ

ЦЛОКОИЪ МИТИНТЪ.'коти и 
ще С -В1И зраа иелегвото

.Шк вмдмте. Чс аеячко шс 
се чъ; шм г.мь мирно л ти
ха *

гь по

Ново здание СЪ три СТВМ. 
ДЯВ СВ-ТОИВ,

б^л мо.н-кь и четири дюкяна, вси
чко шдъ к«6а. съ електричес 
тво и вода се п 
.Блг. па* Ма 31.

^ 4 ЛАМАРИНА № № 8 и 10 с ртзм1ри 71 
I 5 СОЛ КАМЕННА: — иа блокове, полумляна п насипа- 

■ състояние и мляна въ торби Качество: бяла чиста, суха 
' Побробни сведения и цени м г„тъ да се патучать п и 

■нскване вжв вс-Ько вр^ме отъ канцеларията на коопера 
■■та ср-кщу общинското управление-
в Отъ Коопер. . Освобвжденив" (йарнен клонъ)

родаяа въ ул 
Споразумение 

79*1-3в гжщот 4 здание.

Продава се кжща
114 съ 3 ОТЛЯ, 1 салонъ, I ко-1 
ридор, каг< и н сайзантг На-*^. 
\ лята се V уч. .Тракийска'
.4* 30. Споразумение същата
кдмца.

СОФМЯ, 14 селтемврий. Новината з > за
минаването иа м-ръ Стамболийски предиз
вика голЪма смущение вср^дъ ;ркдитК иа 
земледЪлския съюзъ. Огъ т*хъ почватъ да 
се чуватъ гласове да се взематъ строги 
м*рки, з да се избегне вс*кдкво сблъск
ване, чийто резу лтати въ вс*ли случай ще 
сж отрицателни за съюза и за пр стижа иа 
на правителството-

Блока е далъ иарежд^ие до своите аги
татори въ провинцията, както и до младе- 
жит* отъ другит* групи да се взематъ 
предварително м*рии, за да се изб*гие вс*- 
ка провокация.

Блоковата полиция е получила сжщо 
такива нареждания, обаче езематъ се м^р- 
ки да се дава по най еиерг ченъ мачииъ 
отговоръ иа вс*ио насилие, или прЪдизви-

803 2 1

ОБЯВЛЕНИЕ № 2174 ПРОДАВА СЕГорао-Чифлишкото Обшииско Уиравл» апе обнвя- 
зе ва 3. X. т. г. п канцеларията на общинското 

авление от 9 часа сутринта, до 6 часа вечерта, 
се ароиаведат следните тхргове, а именно: за нн- 
па. крхнвивата и вагонно нрави (скеля) - а вре- 

то от сключване контракта до 31. III. 1924 год. 
№нка на 1-10000 лв.; 2 500 лв.; 3 -1000 лена
фдробностн но произвеждане тжрга в общинското 
равление.

— :иа износна ц*ив
урегохираио дглоао я1сто 900 м. 
я до Пряяорската градина сега 
са воя|<цааа ЛЪтияа Модеряиъ Ня- 
иеяатографъ Сяаразуя1«ма пря 
Тахияч Бюро иа Ииж. Сая 
ух. .Съборна* № 42

арнъ
802-2-3

^^йчт^Г-йя^рКмет: С. Драганов.
Секр.-Бвраик: Н. Полов.2-1-1
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ХРОНИКАда се даде удовлетворение на Българи» въ раиии- 
гк на справедлквостьта. Даването на България Од- 

I рииъ и Дедеаганъ като излвзъ на Елея съ съотвкт- 
нега зона въ Тракия би било споредъ нась най- 

1Тъ доброто разрешение на аеичии спорт! въпроси въ 
та тази облеете.

ЦАПИГРАДЪ. 13 святенарн. Сътоанитк ко
мисари рЪшиха да постаавтъ съюзни части око
ло неутралната зона при Дправнилите и Цари-
градъ

Отъ Г<
Дв С—бодна бор<а.

На Свободно*______ _ 7лР«Мв .
счлючма юп а

®«**В»рая ЗИг 
172. Лх,л п 7» 11.1Г0и‘|
1Г«1__!•, ...... .

«I
■

р»
>иЛшт: ВЪ цЪ-.яа Ц.,„. 

Русекежк и Варен*,, . 
зяе.ъ ще се «с ухц-, Т* 
жестесня вале бея .. П0 й^т

Т*м (В
ЦАРИГРАДЪ, 13 септември. Туквдапгтк адн 

ся иауяаватъ. яе имзнйсвмтЬ мюслютмачм отпра
вям с* теле:рама зо вмиеврмя. когото иолятъ 
ла стане тълкувателя пртлъ лондонското правител 
стао иа гкхкятк верноподанически чувства, но го

!ГЪ

9*'>т* •„ окончателна-а побЪда 
«ал> паша пан. се » щ ~

По тозм аД;
ВСИЧКИ ЯВСЮЛМааск,,
ВТ. ТГН1\ <«рж.. а, 6<и-.
“■» Р'К“ ДО Ще #
съоаратъ и вс чу. 
ямп и тршенв*

пр < ижда* * АеЯСЪ •>зя ката а-*г»-.ятъ сл*е**гЬ«е»ио да се застдпп зл сключ
ването ма едяиь по«е.тъ ииръ за Турти*. *»то 
тази яоо1й*)№ ся запази .И Азия, Тракия съ 
Одрин ъ, дръмахааие иоит^алъ иа Цариград* и про
ливи тФ и гарантираме иа релнгмозшггФ свободи.

НО •
>. Готвя са яп

*ерща* 
■ •''увесел*

СОФИЯ 14 сеят. ЦЪтм 
■съ дълги я

пачатъ иа опо- 
шържу

•'ИСТмаяН з-ци да 
го яа-

ажър като твърди, но
И ся^ря ни

ЦАРИГУАДЪ. 13 септември Споредъ посяЪд- 
иит% офиииални изчисления отъ турска страна тро- 
феигЬ които сж паднали въ ржи-ЬтЪ на кеиалис- 
титЬсж: 910 оржди*. ?Х) товарни автомебилн. 
500» картечници и 450 вагона снаряжение. 40,000 
пушки

ЯР-гЬ
_____. • г***-г*йг * _

де-.егатктЪ «а п.; *.Жюч ;д I 
90Мк

^аарЬшил» 5<га

ТВ за О.Жл 
Нов. 61

л* се
зингЪ у та уе *а 
23 октомври И 
дърЖс ."ь въ <шрдв*игЪ грлдо 
ве. Учителят* пр» вр^лшин 
нт+. ще лъряитъ кншгь чрц 
учителски?* яис.ятут».

»та са

Шаввта: а съ ЦАРИГРАДЪ. 13 септември. Вчера Мустафа Ке
леша влФзе триумфално въ С.чирна Той от

прави къ1п* каре да едно възвание. съ което му по
желава счФздо ожааше.

ГурскитЪ войски държатъ най-коректно пове- 
пеиие Британското мвнсуяство е затворено.

да скрито оржж«с въ рус- мвлъ

Въ Шукмгъ аобос «и съвсЪягъ мв са отоаситъ до игиаиъаъ 
въ иоАто сж и«%с« ой бъог. ио- 

а са са отмевю до ор-

.та и I к 
тятнррнк лвшжеп я осип, 
за6о.5>н4Чня отъ тяфуск

Стачка псл< виел -исл ок о 
6я кли завч«:а икъюгимл 
отъ бургасклга т а
оо пололь а рч*стуакктто м аА 
телефон иска

ЛОИДОМЪ 13 емгг. ПрЪговоригЪ те 
лондонското и парижкото правителства от- 

. носно въяприяшдието яа една обща поли- 
тииа по явточ. въпросъ лродължаватъ аи-

1ТВ

17
ростя. Отъ а «« мяу-

тивио. Говори се, че Л. Жоржъ па вя ьм 
' Же

Отъ хр^овврв съ Поаяиарв по из тон въпр съ.

РИМЬ 13 септевври Тукашния в-нъ Епоха 
вр*а» *•-1 съобщава, че британското правителство прг,дъ 

видъ събитията въ ориента изразило желание 
Италия и франция да се солидаризиратъ съ Ан
глия, да да се противопоставятъ на окупацията 
на Гели воли и про.-ивитк отъ страна на Турция.

Шшяшмтя яошь лъ Луляяи. Л
ч-;ъ п .ргеяъ ллжлг, яо# Я 

гс пркчянял п.яяж.»яе ял рД I 
КЛЩЯ1* н ^уАият» ом. ■

31 ще са отбив въ Парвжъ, дкто щесв

ката.
ло рЪ-ата беля каяодмии. * 
яЗяоя отъ гХаъ срутвяя. ши-
точттТ по рЪката бял» отмт 

Зо убятТ, 6К.-.Я гракад-а 
Одата яошь с аааВл» ст» _ 

хнеать дъяиъ я а» тара Гаш Я 
шело, кь.Рго аанвчуямкЛ 

бял» талият, я а 
Ст Матеьь

вото 
въ Т

1ЯСТ1
з. Лопот» П АВ

св «кая я> св осуети чеян

СОФИЯ. 14 селтен Диесь елкдъ едно съвпаде
ние ма иааиистер. съа4тъ нръ Стамболийски дани
ма я Ж

ПАРИЖЪ. 13 септември ' Парижката н Лон
донска гръцка колонии, както и тази въ Съдди- 

съ царя нвиитк Щати възприеха идентични резолюции,
____ Миръ по този гдоеояъ пише: Незиаемъ съ които нсиатъ абдикацията на Краль Констан-

кажво е гоеореио, ио фвкта. че и ръ Станбогийски тиьъ и завръщането на Венизелосъ зъ Елада
занимава показва, че иаря се солидализире с> не-1 ---------------------------------------------
го. Тоав е имото зиаиенвтедно за аркнената. които 

България Чудно е само звшо царя не 
е подлисалъ дружбашкмх маиифестъ ^ъ който се 
обеамва военно положение н болшевншко управ
ление. та и бждагъ съвскнгъ на чисто

Мииисуер съакгь продължи заседанието си 
Увкряазтъ ни. че ся разисквани иЬркитк които 
землед^лския съюзъ е пр'Ьдлзжилъ за търновски

греди.1й 
удашлъ 
игото село-

Прйан оа звмрчв той се ср^шА?:ъ
повторно

ПървнтЪ инцкдеитх
I

ВчгГЧ Г СТГ I
Ч ***) I

Софи*. И «л 
ребоги лик чватъ 
«'•лъ първия яппнзв 
«жледДиця я < л ■ а
КкХжл Тлнь дязт*. ^ * * - | 
дять усяле а лгята®'^ 1
радаяе ьо вече "Р"»-.; V 
на тъборе *ъ Тъг**0*1'- Г г 1 
т* групи сс събира* » » 
памтъ з*ичер* „ ■

На пврвга I
срещнали у скарали I
в ало и сбинан^. лр« к1,< ^ I

■бкопко ^Уш' I
Скаялада ^ ■

Яорско щшшно Училище Варна.прЪж

ОБЯвЛЕНКЕ № 1922
гр. Н*рня. 13 ееитемврвй 15*22 година.

11» I октолирвй в. г щ«* се ир«»иав^дп тжрг от 
10-П чвеа вред* пладип в Ою аж. Фия. Уаравлепш* 
Софии я Вирки, с тайна ковкурпнцвн <*» доставката 
и» елпдаите читсриалв:тЪ събори.

Ир*»вл стойност
мптря Й5*2 — 2ЛЛ2&0 дв. 

2160 — 10ЖКЛ» ли.

СОФИЯ. 14 септември Правяте.ктление4 вра
гове отдава гъ пояачванего иа .тема, че въукаааия 
бмдджетъ е бааамемранъ, на гвхЪавто ограиичамае 
въ взвъиреамигк лършвич разходи в ва сравни
телното възпираке на увеличението иа 
на.а аврауданив Облеичепвето на 
■риза въ Евртла се сяла яато добро яркаемза 
вие за едно добро рззрЪшеное в ва българския 
въпросъ. Пркзвмжда се. че лева ще върви ьъвъ 
подобреяве и въ този случа* балада го ни фдаан 

заздравяване « се постави на по-сигурян 
основе Прьчмти-иия за въижевъ завяъ са бнла 
направени своро. обвче финансовия м-ръ сиЪтг 
прклложезпггк ус
не се аигажяре въ пркгиворм. Вч 
отслабване ва ми че е въ пъл

1. Сяв олят стрлдялн 
дгЬгЪ стрзнх 
сяор) прЪярлтен,2 Плат за рвбот лр-хв ,

.3 Конов ч-рнп .V 40 макари 
.Синджир- ао 1000 ярда броя 

4 Кояда черви Д4 6 макара 
.Свилвшр- по 200 ярда 

5. Колая беди V 40
,1'вилипр- по 1000 ярд»

6 Каипи беди М 8

*.1РС^:ЙЮ 144«Х) лв.*т
тв рспарля. Швейцария- (ЗЛ^"Г'- 

Нкийорьъ 
Ломоаг 1 >в 
Пд^ижъ 
Ит?.з1Ш 
Наригра-ъ 
Ромжщяя
Германий
ПрюГЙ
Виена
Б.-ГЬещ»
Гъоцив
Ю -4*4 31»
6е»*П»Й

брои 171 — 3420 лв.
макара

Брои 19о — -у7Н0О лв. 
ЮЬО лв.

1270
МШШф»

Д ралвяр* ио 200 ярд* ^ броя 
7. Нвгура.^и ишече ав Зд1;.1аки 

(•яша) .

юг-54 ч е

з7>-

с 109-
метра 200 — 40000 лв.

прпймвт венки првежтетмж ден 
> и в Фянав. Уцранле-

гж^га от 10 11 ч.

Предложенията ге Ь''Я «€ЖКЯ и п Лдпочин да * 1*>ма!сяяствот-1 на училнщпт.
София я Ввр.ш. 

чр**ля ала лае н саищгге
по дево 

съг.мсне чсъ
X В ДС.1Я н* Иткраългнии. 

Повивате услоивя мог»г д» № яалят 
с*т ТМ1 ле« В ЛМПЙСТИШ 
на. сонжт*

това о отпише ти ио г.1едише гърту гкшжен-ето.
нс« ки ири-

яа учвлйщето я в фв-
уир клФяпи 1‘афия в !1*|)на.
•та □равоучаетве в тярга се иск» 5® • вжр* 

ху врябааавп-аваяв парюаача,тпа стоввоет 
во уд.м: г.чтрвние.

!Ю.,тюдпгге

Г.-ОРЬХОВИЦА. 15 сешември Отъ вчера 
н» день вламоаегк пристига гь прклълмеми съ на. 
родъ. Въ впака за Търново икма никакви мкета.

Гарата отъ всички стреми е добрк охранена 
отъ джандариерия. полиция и войска.

Отъ друга страна за Търново постоянно се от 
правягь войски и полиция’

БЪЛГРАДЪ 13 септември. Цклия югасдааенсии 
печетъ живо коментира събитията въ близкия из 
тоиъ и се противопоставя иа всккакво диаръшане 
на гуршттк въ Ецзопа

В-къ Рааималъ оргвнъ на Протича пише 
бива да се допуска варварина турчинъ да стжпва 
отнеяо иа Бваввм1тгЬ Случая изглежда благоприя-

М*гмяя§ м Т.
търси ДВ»»
отъ моито 
разбира отъ Р^^..

И о-

».4ел«1г

и 6»ВК''-

Д» жктм&г уч»стпе в г*пгя »*» длах- 
кТ с н.1 Ч.Т. 125—- 130 от зякон»ни I» се 

а» .В»;
саобр]

за слугат*. отчетш«ст* ■ црнд|н1ига«т*.‘*'
иЬзоуъкя се Ш9Т0. ъому|з«-нтпте да офе^нряг 

платове, 1>гвея ао угвяряешпе олЗразця и ао прелет».
■еня гякна* от т 

Нйлносяяте ао

Г-НЪ Щрив^я^
об;азув»яп<т Ч*Г
бота за моресповдеяп.^,^ 
па банка, параход"* Гп0рг 
или търговска **вто? 
луи*»*е лячпо "•’« ^, >11
ул. Северна 1 У4* *

публикуване и» настоящето с* з» 
«* предприемача. (.Ларж. В-к- брой 128 — 

2. ГХ. а. г.>.
#14-1-1

-че

От Домакииството.


