л
гад. ад

гея.

Варна, 16 Септември

варненска

Морско Машимио Училище — Варна

©ЩЯ

гЪ Ш. еЯЕЛИЕВЕКЪ ММНН1вНЯ(1ГЪ ВаСТЯИНЪ Чина тицм1) И.
Д4«маИ№ГЪ1 и една ГТ)Ц<Ш1 1НП дева;
и 6 мйсеи* МО »ем; « 3 **сгпаI вп *«

-

04*МРМ ' • пи 1 до
прястшскв по I мръ и

.
Г-нъ Г. АТ. КИТОВЪ

ш
Щ

София

®1
К1

Г-ца РЕГИНА Н. ТОЛЕДО
— и —

Р-нъ ЬУКО X. ДЖИ8РИ

и

ще с« Жичеят» иа 17 т. и . 4 наел агКдъ обкд»
о
в» ИчрВижеега Синагога а» Прсилпия По здра
вяеимга ше се приеиап. в>. •алонъ ,П ролТ,п.*
Настоеи^то заиЪпя пропусивтн покани

Нимяк

■Ш

Провадия

826—1 — 1

=ГТ7_____ Сс^
Г-ча Живка Р. Бояджиева
Г-нъ Стефаиъ х. Димитровъ
>ие се аКачгя:» на 17 т и в» ц»-*мтя
п. 3 каса елкл» обКдк

,Са Ги>т|>едм1а

«»>—1—3

и

. \\

ЛоЛрик»

Г щ Ц*1пта Д рь N. Д.мграм
— И —

0-

Г-н» Гпчо Д- Гм-мь
се яВичаят» яа 17 т и

4 час* О П

а» Катсд

I

радиата Иьрааа Пмараяаеякчта ют ге праемат аь пгг«^"
Настоа1Ие?о ммВаа отаВаямтК пояаям
•II

Т-ца Станка Хостоба
Х-нъ у^ихаилъ _у?лексие6ъ
се аВичеять ма 17 ? и Мед Вля. Ь часа прВди
обВаъ п. имиижга .Уеп Пр
Почарявляияача ие» се лряемять •»
827 1 1

Г-ца Ребека Я. Фарииъ
Г-иъ Витали И. Кояиъ
як се кВичеет» ка 17. IX т. г в 10 часа сутРИИ1.Т* гъ гр. Шумен» Мо<д| ааугкмята ше се
приемат*, а» СмвМ1ната

Шумеап.

В14-2- 1

Нари*

ОБУЩАРСКИЯ МДГЛЗЙПЪ „ПРОГРЕСЪ“
иа МИХО

Понеже п^&тиивед^нян на 4 того, тжрг, за д*ютавкя на 050 кгр. юфт за нуждите на училището не се
е*'1 тя, то обинявя се на ннгересуюшнте се, че н»
12 ок гоя крий г. г от 10 11 часа цре I иладае ще
се свсгов втори тарг н*н Финансовите Уиравлеиин
София и Варна ао условията наложени н обявление
то -V 1191 публикувано н брой 97 па Дхрисаннии
Вестник от 2 август т. г.
818 11

От Домяаистаото на Уд*то

Писмо т нкшип 1-н
п Вто
Гнгь Редакторе,

(Телефонни и телеграфни съобщения)

ВЪНЧАНИ
825—1 — I

Никопол»

‘

•,Ч4Ь иятеа I. с.м

«ума.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1958
гр Варна, в С>агемнрий 1922 голина.

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца ЛЮБА ХР. ПАНАЙОТОВА

*"»« У7-

ЦЪНА 1 ПЕВЪ

ЦАНЕВЪ - ВАРНА

у«. .8 й С,лте«вр«й' срЬщу цьрмчга .Св Н«*ояд '
права разпродажба ка стока к ккаентаръ вь сааая
■аггткнъ на едро а дробно Побързайте к ск иа
бааете яфтиии и солидни обуща.

мж д-ю

■та мв трв* ао 80 т. и.

Уроии по пиано и теория на музиката

прЕподааа Катя Георгиева, елкдрааа Пратката Нев
еко Музкк. Акадеша а дозьршкло по ко.позкикк вь Лайпцкг
скат* Нопсерптораа Уотаноавоа се III >ч у« Нотленска 6.
321-1-3

КИНО „ВАДА“

сь зелтолепвнь салонвиъ фалаь „ПОКУШЕНИЕТО .

♦ИИЦУЗКО ОСНГ9РИТЕДПО ДРУЖЕСТВО
лротивь южлръ и за животъ
Я.,.ш. .ъ 1113- 1*30 г.

|

: 0ВВГТТЯВА ПРИ НА| ЛйБЕРАЛНИ УСЛОВИЯ
Глазиа агеицкк вь Варна И. Д. БАСАНЪ.
82Л 12
Ул. .ПрЬллмм' а 6 до Нлиднтд 1ии

По пиводъ съобщението ма
в .Победа* брой 181, молиш,
СОФИЯ 15 сепг. Днесъ м-ра на вжтрЪ- оповестете, че мито Ва;,иевС1И8
шоитк работи г. Даскалоаъ ни закви, как млонь на офицерското дружево, че още не се е спрЬлъ окончателно на ство .Имвалиль*^ мню пъкъ
дружество .Инваго Дру
мЪркитЪ, коиго ще се азематъ за осигуря м Ьсги »то
.]ИДЪ* — воин ишко са 1кл)-чаваме реда вь Търноао. Обаче военно по в.<ли от ь своитЪ цсмг;’яли ьаложение, накто р-зтржбиха вЪстницитЪ на ; еждаяия, за че ча 17 V м. я
блока ие е обянемо и не ще се ос^яаи яъ г ат. ф. В.-Търноао щадъ да
се ежетоя * злЗагь коигресъ ва
никой окржгъ.
На 17 селт. сдружените земледйлгли ще инвалмдигЗ. смр ц <г% и вдовмцагЗ отъ войнигТ. Иве се
се замимаягь сь въпроса защо правител учимъ огъ пресата и аиициаството ие е изпратило решението на 17 гориг* и масъ сж неизвйстя.
коигресъ за даване го подъ еждъ бизиштй Дължямъ да лввакъ обаче, че
орга^идацмнтЪ иа инвалиди-г^
управници отъ 1912 и 1918 год. и ще
офицери и войници сж профематъ съответното решение.
сиояжни, ццМь;а > а коато е
СОФИЯ, 15 септема-ий. Съобщаватъ огъ »аЩитТГГ>д всее грани ,-Ъ мате
Търново: околийското управление е изда риални и Двоени шпереСн на
имв^лмдитЪ ТЗ сж иедависимн
ло сладня та заповЪдь: Всички кръчми и пи- по огношоаие иартиймигк бо
тиепродавиици на 16 и 17 селтемвриЙ да рби. иЪмагъ организацноишм
бждатъ затворени и да ие се продаватъ 1>р ьжи и принад зежност» къмъ
икиоа отъ партиит5 въ стра
никакви спиртни напитки.
Забраняоатъ се всякакви събрания иа на г.- и еиергичи ) ще се прогшвопостааягь иа всЗвакви па
открито. Всички руснаци безусловно въ Ща рткйяи докосвания. Инвалмдмба иа ЖаидармериЙската дружина, а слъдъ гЬ. забравена пдЪнияци #ъ со
това въ околийското управление да се ле бственото си отечество, ве тъгитимират.» и укажатъ кжд1 жиаЪатъ и рсагъ подкрепа отъ таа или
онан партия, а огъ целокупния
какво работятъ.
'български яародъ, за койт.
дадоха жииотъ и адраае Т .<
СОФИЯ, 16 септември. Постоянното при
ежтетвие, върховния партиеиъ съвйтъ иа даяаявап» на отдЗтии* паргий
|зи групировки да излямгъ еблока е излратилъ едно обширно писмо до динъ день огъ своеги (фшим-ра иа «щгрЪшиитЪ работи, въ което пи дль*о партизанско пат жение и
смо се протестира за всичко това, което се им-ЪСТО да рдзкаралтъ ияадлиподготовлява отъ страна иа правителство- дм:Ь ПО коигреси яъ Търново,
имтЪ органи и се заявияа, че въпреки вси- д* надгърнятъ " ■•‘ллтт. какъ
жнкЪятъ
ятъ хората подъ червото
йко туй блока ще свика своя митиигъ иа
знаме И то-ллъ. ако капка сж- 17 септемврнй
..естк е <5Стаиало у гЬхъ гк ще
СОФИЯ 15 селг. Днесъ замииа за Тър прозрагъ и коистатиратъ стра
шната ястима. че вито държа
ново м-ра иа вжтр. работи г. Р Даскалоаъ, вата като обществото е мзпълкойто се нагърби съ запазване иа реда и нило своя дългъ иъмь жертавкойто въобще ще дав«» своевременно иа- гВ отъ войииг* Сяжрти »стъта
■срКдъ гКхв с 30*я. ао: ато
ставле
дмииистратиаиит!. власти. За
| обикиоазиата е 10— 1Ь* ав! Вън
Търново замииа и м ра иа войната г. То0>*ъ това о(Т.а отъ твдъ са още
мовъ, който ще дава своитЬ разпорежда
иергода на свлече гЛкувания лично иа военни .9 власти и .жандарме ие 6. •дъ ивиоЛ да се е замиерията. Замии.т сжщо и и-ка иа лкамдарме- лял» * Ч ма термална подк’ Лпа
рнята полковиикъ Мустаковъ Разчита се, За т4>хъ сс сВшдти само когаа да ставдтъ лоиаими
че л.^и приежтетвието иа м-ръ Томовъ въ ще тр^ба з гЬ сами вече прЗдъ
Търново, който е едииъ отъ по-утйреиитЬ или, кси ат
дяздг» отъ са ата
хора иа земл4д*л. сьючъ ще се услЪе да смъргьга вз з да Ъапачтъ всскромност».. 3.
се запази реда и мирно и тихо да мине де слЬанми си ча*. **
на иа митиигитЪ иа даЪтЪ страни.
Инвалиди, вн.
н яд,
зете абе-лютиия • чУгР^лятеть\
СОФИЯ, 15 септември. Тази яечерь 7
Отъ.бшвъ •^•т*:ъ/)
ЧааС
ц« итрапмото бюро па блоковигК парна д вата ,Ь
тии заедно съ още стотици граждани замисфецер и вой
*нааатъ за Търново
мъ- 1р ЙВ1 '**
Цеитра!>иитЪ соф. бюра и всички софий
ски бюра тоже заминаха за Търново.
вааасазааа
СОФИЯ, 15 с^и. Тслеграфиратъ отъ
Търново: водителите на блоков.хгЪ партии
отъ почти всички ираища иа с. България
сж В4:ч« пристигнали въ Търионо и вие а
тБ имаха важно съвЬщамие. въ което сж
разгледали изгледите за успеха, иа блоко
вия съборъ м не овата акция.

».ОФИЯ, 16 септември. Търновския окр
управители е идда.ть заповЪдь № 764, въ
иоято се казва, че споредъ еаЪденията иа
аластьта комунисти и анархисти щклм д«
се събератъ въ Търново, затова запоеЪда
! да се обискиратъ за оржмиле и въдеоряватъ
иа мЬстожит лс-во движущит» се изъ околиитЪ иа оиржгл разни съчиитепни лично
сти. Да се прКдулрйдятъ всички ония. иои-

ПРОДАВА СЕ

ставамстае
45 пик ми 15 даяара лава
влида и ааа1«яс п аага съ Яв*ъ
влЪвиав» вада аъ ствааастаатв
Саваааа: агваааистаата, Емро

И К ДII т. ,Ь«а- |с,кщу За»м*«т*‘)
8.’■
Едно
етаж
иа съ .4 счн. Гсллочъ 1 » •
рило,. катои 8 СВбиаитъ. Иа
х"Дъща сс V уч. .Трачл-йскд*
.‘й 0. Слд»}»а*умг*1иг ежихата

Продава севдо

кдивв.

П

1

Ичшя Ж-Ъа
I

]

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.
то мдватъ не

събор4

де не

се

преДизви-

кватъ и дразнягь ед.,и други.
Блокаритк да се събератт» къмъ изто
чната страна на града къмъ Царевецъ, а
земледклцитЪ къмъ Марио попе.
СОФИЯ, 15 септемврий. В-къ „Мкръ"
пише: .Споредъ едни реда щЪпъ да б* де
запазеиъ отъ м-ръ Томчвъ, споредъ други
м*ръ Дасчапоаъ е заявилъ на
Пяпчевъ,
че редътъ ще бжде запазеиъ отъ него.
Министра на вътркшнитК работи заяви,
че ще назначи експертни комисии отъ ве
щи лица да изслЪдватъ заловенитк доку
менти у руситк, съ конто сж изпълнени в.
ЗемледЪлско Знаме и други правителстве
ни вЪстницн.
ДокумеититЪ, каза
иккои руси, но

не

и

той,
блока,

излагат ь
или

само

неговигЬ

хора.

ПАРИЖЪ.СЦ

септемзри. Добре освъдомените

по британските работи вий твърдятъ. че Л. Жсрж
предложилъ да се повери на Общ. на Народите
уреждането на М. азийския въпросъ а въп ;оса за
проливите Тракия и българския излазъ на Егейско
море да се разреши отъ една конференция отъ
държавите подписавши севърския договс^ъ
ЦАРИГРАДЪ,

14

септемврий.^Хъобща-

ва се, че анг рското правителство възна
мерява да пренесе седалището си въ Коиия, тъй като този градъ е иа ж. пжтеиъ вжзелъ. Всички военни учреждения и складо
ве ще остаиатъ въ Аигора, които градъ ще
продължава да служи за военна база.
Главната квартира се е
пренесла въ
Ала Шсхиръ.

*

ЦАРИГРАДЪ, 14 септември Въ Смирна е вече
напълно спокойно. Гражданските власти сж вече
възтановени. Населението съ радость се отдава на
мирното си занятие

ЦАРИГРАДЪ, 14сеп В-къ „Проодосъ* пише. че
една гръцка дивизия, която с^ е сражавала иа се
верния фронтъ при Бруса се е оттеглила и пре
несена въ Тракия.
Сжщия в-къ съобщавз, че гръцкия престоло
наследника Георги прнстмгналъ въ Атина. Па не
говото пристигане се отдавало голямо значение.
ь
АТИНА, 14 септември. Триандафилакосъ
отправи до армията едно възааиие, въ ко

.

.

«то прЬпоржчва национално единство и воениа дисциплина

Бро* 8«7,

ЛОНДОНЪ, [4 септ. ТукашнигЬ в-ци единоду
шно лодч^ртаватъ повелителната необходимость
за Англия да вземе едно общо становище съ Фран
ция относно разрешението на близкоизточния вжпросъ.
ЦАРИГРАДЪ, 14 септемврий. Вследствие
гол-Ьмата нациои. лобЪда министерския сжв-Ьтъ при високата порта ркшилъ да прати
иа Мустафа Кемалъ Паша една поздрави
телна телеграма, съ която оти-.,во да му изкажатъ бпагодарностьта на страната.
ПАРИЖЪ, 14 септем. Вчера се састоя минис
терски съв^тъ, на койго Поанкаре уведоми м-ригЬ
по хода на германо-белгийскигЬ преговори въ
Берлинъ и съобщи наставленията, дадени на французката делегация въ комисията по репарациигЬ.
Сл(,дъ това се разгледаха ежби тя га въ Мала
Азия и политиката, която с.тЬдва по източния въ
просъ
БУКУРЕЩЪ. 14 септември. Правителствения в
Вииторулъ пи ще, че Ромъния е заинтересована отъ
свободата на проливигЪ
Тя не би могла да приз
нае едно изменение въ балканското равновесие
чрЪзъ завръщането на турцигк въ Европа.
Ромжния, добава в къгъ. е солидарна съ съюз
ниците относно запазване свободата на проливите.

С-.

об нумняс. търси атол», 1
бота за коресаоиленция ч.^ 1
на банка, лариодна
Щ
идн гъргоаска кантора. Сап»,
зучение дичн.
или
/У,
у.т. Северна I уч. *»
'3

ПЙРИЖЪ. 14 септември. Печатътъ, говорейки
за нотата на британското правителство по източния
въпросъ подчертава, че вече не се касае до сключването на едно примирие. но че Турция желае да
знае предварително дали нейното ^гледище за Ца*

Магазина на Т. Герчевт,

риградъ,

ГалиНоли и свободата н^^^Тфоливите се
схожда съ това на Франция и А глия

търси двама служащ,
отъ които едина
Да
разбира отъ работата
въ магазина, а другия
за слуга.

ЦАРИГРАДЪ 14 септ. Съобщаватъ отъ
Атина, че осв^нъ наборите отъ пехотата,
които щели да бждатъ демобилизирани,
наборите отъ флота

Ново здание

отъ 1916 до 1919 сж*

що ще бждатъ уволнени

ХРОНИКА
свободна борса.
Дмесь иа СйОб одного :ърхд сьвсемъ н
жище се скл КУПгХ.

знач :телчи стЬлки пр; курсо-1
не — Берлин ь
10 50- Ш'70, |
Букуг-.чцъ 101, Парижъ 1240
— 1245 .Лондонъ 725-Г-727,
И галия 700.
Отъ 18 септеявр* почва рф
доялата сесия на общински*^
сжвФтницн въ граха ни

БОРСА
София, 15 са;:смиря ’ 22 юд.

Швейцария.

3090'

Ню-Йорь ъ

Ъ докъ
Парижъ
11талк?.
Ни 1-И I . Ъ
РСМАИ-ГГерман; *
Пгч.Зигна
.Б.-Пода

Гърция

100 м

,1

нъ.

,

я

мота. кь и четири ДЮая**»
чхо надъ изба. съ елсн -рмчество и вода се лроллаа въ ул.
.Бзгова* № 31 -П‘^р?зу^емиг
аъ ежтото яазн;* .
^99*2*3

1

ПРОДАВА СЕ

744 —
•255 700
9о-- — :на износна цена
10070 уреголирано жгдоас якт| 900»
10 40
■ ДО Прияорската гр.дма ска
| се помещава Летния Модеретя К«
неиатографъ СплразувЪмав пр«
630--------| Технмч. Ьсро на Им-Свиреп
‘ул .Съборна“ Н? 42
&/.Ш

725 1232
1192 ^
95 50
100—
1020

Белгия
Вчера се отслужи водосвет»
П.Ъвоза а пратки ; ъ Герма
прщ М . Д. и Търговска гимна
зии и огь д«есъ почва:ъ пече ния е уь«*личенъ съ 50° о прат
ка
до 5 кгр. се таксува 82 5 л.
редознитк_здлаятия
Наредено е отъ параходното
Въ елевтричесиото отделение
при обши «ата са започнати д-чо заиап-кдъ паряходктЬ да
плановете за електрич ското слиратъ и па станция с. Кюпосветление въ районитЬ на 5. рюя до гр. Союполъ
7 и 11 трансформаторни пос
Отъ 1—31 м. м. на варненско
тове.
то житно тържище са присти
гнали
и разпродадени 3332600
Праватъ се по настоящечъ
ра копки къмъ Камчията огъ кгр. зимница. 38500 кгр . ржжъ,
1400600
кгр. б бъ, Г.ГОЗ- 1 кгр!
чздгно лице. Намерени сж досечмикъ, 77000 царевица и
Т: цфнни нах дки до сега.
90050'^ кгр брашно.
Държавните изпити за оси: в.Обзоръночъ независимъ
нагЬ у лн почватъ отъ 23 ок
гЬстникъ започна да излаза
томври
наскоро ъъ .С ф р подъ реда
Вчера из житното тъ жище ктора вото >:а Ат. II. Кргевъ
Ве» Варна СА пр дадени 17 вз
Нд новия наип- сьбр^тъ по| гона <нмнчка п. 505 — 550 лн. кел . ме успГх ь1 100 кгр„ 1 вагият» бобъ ле 555
,

. Строителния материал ь на н1
ПАРИЖЪ, 14 септе.ч. френските в ий се нау-! N0” новостроящи се здания е
чаватъ. че британските сериозни в-ии «върдя1Ъ газявърленъ много безрззбор
какво Парижкото и Лондонското правителства сж жениС-'УЛИВг'‘ТИ ПрЬчи аа д!*и
съвЪщаватъ относно .приемане на едно общо рТ- н>ждиото.
^ Да нллр,ви’
шение за програмата, която ще се слЪдва въ ВенеццЯ.
А'то “а кар- енскит^ техници
о .анна члелоьетк си и всички
Говори се даже, че Поанкаре, британския по- техници на ст'р -Ис нз 17 тосланикъ въ Парижь. и графъ Сфорца илрайогилн ю въ бирария .Туне.-.ъ* 10 ч
пр обкдь
вече окончателно обшото съюзно становище
АТИНА 14 септ.
1убликуваиия кралски
декретъ съ който се демобилизира цЪлата
гръцка армия освЪнъ 4 набори, ноито ще
остаиатъ подъ знамената.

г-ш Финадшц .

ПЙРИЖЪ, 14 септември Превземането на Бру
са огь кемалиститВ отбЪлЪза края йа гръцката сьпротива въ Мала йзия.

'

ДДВА СЕ ПОДЪ ЯВД
И» вусали». Г0Л(» ПГНН1Чна спалня нохплеап и ип
яла дяа душя Слрии рс
далцяяга на а-яа.
739 3 5 '

ПИЯНИН0 ИЛЙ пш

се гърем ср^щу добъръ мат.
предложения чр!зь реда.чцмта за Ч Н,
717 2 3

I

ПРОДАВА СЕ КМЩД

двуетажна «асиеиа. с 4 стаи ■
кухня, електрическо осветление и
чешма «а жгжла на ул .Нкшка*
и .Хаджи Дикктръ* До нек ора*ио место на ул .Страидм* с
сайвант кухия к дюгеиче. Спора ^
зуиение етопанната «см- I
№.
адресъ.

Шуменско Окрллжио Трудово Бюро^

ОБЯВЛЕНИЕ № 9605

гр Шумеа. 13. IX. 1922 година
Па 1^> Септемврий в Домакинството ЗА БироЮ
п Финансовото Управление в гр. КскпДжуяан ти*- се
Бш*
пропаведе доброволно спл-зарявапе доставянето
84.
роти на 110,000 кгр. типово брашно, равденав
доставено:
80,000
кгр.
Шумен,
20,000
кгр.
Шсйтаа*
Сдрумението нд ьарненскигк
шемАтета сиква въ нед+.ля , жик, и 10,000 кгр. Ескц-Джумая.
на 17 т м. въ салона на деви
Допущат се оферирания и за по-малки коя»**1*
ческата гнмнизия I учредител- , на и за доставяне на цялото количество в ел*’В
и ' събрание съ лнесаенъ редъ: ч^рате пункта. Ако ха определения ден не се
3 лриемане на ус.авз, 2) изб райе у правят, и контрол. клкГчп снадаряването за цялото количество, т0
к цитеси, 3) разни.
продължава до набавянето “У;
Поканени са за уредители
Залог за правоучастие 5%.
всички пр-кдетарители на *сПубликацията на аастояшего е аа сметна 24
г.афското сдружение, корпора
доставчика.
ции:^, шефовегв на учреждеОт Домакинството.
817-1-1
иивга —* наематели и дрг'
ПрЬзъ миналия м-цъ отъ общннек 1 агенти съставени са 23
акп за оиоднено мл%ко, като
и е жтЪкото конфискувано.
Ор*зъ миналия м-Ьсецъ въ
гр Да е ззкланъ и консомнрахъ
4394 глави едъръ и дребенъ
рогагь д ббтъкъ.
Пркзъ целия изтекъл м^сецъ
въ е ектрическата централа сж
израбдтени 34540 киловати
часа електрич. енергия, а из
ргзхОдвани сж 15763 л. газь-лъ
Наредено е - гъ фкнансоБигЬ
4-аст.| за 1922 и 23 гсд. я.:«ъ.
ка В:.рху обший дохЪлъ огъ
заналка да се облага н събира
въ трбенъ разагЬръ.
Приатно ни е да съобщимъ.
че симпатичната г-ца Станча
Костова ще се вкнчее утръ 17
т м сь I нъ Михаилъ Алексиевъ НашнтЬ честитки на щаст ти вата двойка.

II

Варненски

Сждебеи

ОБЯВЛЕНИЕ № 3909.

На

Пристав

киомим

ний лист М 9918 издаден о: Иарнеиски Окржжен Сал «а ^
922 година в полза на Д-во ..Дружба" ог гр. Варна против -* ■
!Ар Хр Пасков о: ф. Варна, за 10000 лн. и др. обвеяли. цс
21 септемврий 1922 юд. в 9 часа пред обед вжв Варна на .вая
место ул ,,Владислав" Санитарен Магазин, ще продавам следи“*
им.)1 и иа ллжжника Дннитжр Хр. Пасков, а именно :
1) Една рецеитарна маса за 1500 ле ; 2) Едни
стжклена внзлина за 500 лв ;*3) Една триметрова маса за *•*'
4. Два д кам.1Ака с по 6 джацз и постарки за 1500 -18;
рафта за 1000 дв ; 6) Еаин д.кач жк с2 джама за 250 -1в:
ни везни (10 килограмови) с комги-ектура за 230 лв.; 8) Бд«й
ни (1 кгр) за Г00 дв; 9) 75 калжпа сапун „Американски’ 34
лв; 10) 35 биберона за 500 лв.; П) 80 нарфюмени сапун*' **
лв.; 12) 15 бандажа за мешани 1500 лв ; 13) 7 елегагори с ^
бите, тенекиени'по 1 Л1ттр зд-ЗМ лв. и 14) Едни джебен лл
^
часовник „Германски" с двойни капаци
с златен кордон за 1500
у
цОГ*'
Надаванего ше почне от
енкмте н заинтересуалч" е
,,
да се явят в горсопреаелено^мес го, в определение ден "

><•-

наддават.

гр. Варна, 12 Сепгглврий 1922 година.
806-1-1
11 Сждебен Пристав: Д х-

г
ф- IV-

Варна, ТО Септември 1922 год.

I.

ЦЪНА 1 ЛЕВЪ

ВЯРН6ПСК2Я

П01Ш5
_ ,

ПРИТУРКА към* Брой 968.

Уроци
по пиано теория на музиката
прьподава Катя Георгиева, следвала Пражка™ Неа

ска Музкк. Академия и довършила по композиция въ Лайпциг
ската Консерватория Установява се III уч. ул. Котлеисиа 6,
______________________ 821 -2-2

\

лж тшип Ь Ш. ЕЖЕДВЕВЕЯЪ ЯВФОРНДЦИОНЕЯЪ ВЪСТННКЪ РШ1Ш ТШ$Ш Е 25.
Обяаяеиия! :гс ГоО -.в кзаа рвТСИТо см
приставени по 1 левъ па луна
х >:

2^

ФРДНЦ93К0 ОСИГУРИТЕЛНО Д-ВО ..НЗННОНЪ"
противъ пожаръ и аа жмвоть
Основано въ Парамъ аъ 1828

182* г.

: ОСИГУРЯВА ПРИ НАЙ ЛИБЕРАЛНИ УСЛОВИЯ
Главна агенция въ Варна М. Д. БАСАНЪ
Ул. -ПрЬслнсна* В 9* (до Народната Банка ) Н24 2-2

та за свикването на извънредна
сесия камарата, което вероятно
моъе да стане и преди 25 т. м.
за да гласува новия законъ за
8 ТЪРНОВО, 18 септемврий.
съдене* виновниците на катастро
К Следъ събитията които се раз- фите отъ 912 и 918 година.
ишаха вчера и завчера въ и околрдститв на старопрестолния град, Срещата на дв*т* колони. Порламен
твори*
днесъ последния бавно завзема
предишния си видъ.
Митинга на здружените зем
' Днесъ 18 септемврий. Къмъ леделци се състоя на Марио поле.
10 часа сутриньта беха освободе Следъ речьта на министра на въ
ни отъ ареста следните лица кон трешните работи г-нъ Р. Даскати беха задържани въ казармите: ловъ, който каза, че отъ същото
■ Губиделниковъ, стария наро- това место въ 1912 г. българския
Ренъ трибунъ Найчо Цановъ, кой народъ бе изпратенъ на заколе
то беше поканенъ отъ блокира ние и че въ последствие отъ съ
йте партии, да пр-кдсеДателству- щото това место пакъ безъ да
ва общонародния митингъ, Вене бъде питанъ народа втори пъть
линъ Ганевъ (професор) Сава До- е билъ хвърленъ въ война, която
невъ журналистъ известснъ подъ той не е желалъ и завърши съ
псевдонима Добрияновъ, сътруд- апелъ да не се излиза извънъ
никъ на в-къ „Миръ“ и още не рамките на законите, а требва да
колко други лица.
се наложи търпение и мир^у въ
Днесъ партийните бюра на пъленъ редъ и порядъкъ да си
блока поискаха да устро.ятъ про разотидатъ, митинга бе закрил»
тестационенъ митингъ, но имъ въ 11 часа като се взема извест
беше забранено отъ властите бе ната вече резолюция за даване
зусловно. Положението днесъ тукъ подъ съдъ бившите министри.
Следъ митинга ст/боряните на
въ Търново е тихо.
Освободените придружени отъ редени въ колона по 4 потегли
усилна охрана (войници) бЬха ха по пътя за Горня-Ореховица
изпратени по балканската линия гдето ги очакваха специални вла
и&мъ Стара-За гора, за да не би кове за да си разогидатъ.
да бъдатъ нападнати на ново и
Ср~Ьщата
да не пострадатъ. Те ще бъдатъ
На
около
300 крачки по сапридружавани отъ охраната до Ст.
Загора, отъ гдето ще бъдатъ пу моводенското шосе се срещнаха
снати свободно да си заминал, за двете колони. Колоната на блокарите броеше повече отъ 3 хил.
София.
Въ казармите оставзтъ арес души, а онази на зсмледелците
тувани и подъ строга охрана зре Повече отъ 5 хил. души и двете
стуваните въ гара Долни Дъб- колони за моментъ се възпреха.
Отъ страна на землед+лците
никъ бивши м ри Ал. Малиновъ,
та Тодоровъ, Михаилъ Ив Мад излезе майоръ Бояджиевъ Ткр
жаровъ, Ст. Даневъ, Данаиловъ. манд взвод жандармерия за охра
| Г-нъ м-ра на финансииге Тур- на) а отъ блока Кънчо Кънчевъ,
1ковъ, който огь снощи е тукъ, които се сгЪщнаха на половина
шитанъ по станалите събития та отъ пътя като парламентьори
за: Всичко вече е олегнало и и оговориха условията за избФг
юкойствието възстановено. Съ ване явното сблъскване и излиш
оряните си разотидоха и немо- но проливане на кръвь.
Уговорено е било колоната на
№ да се очаквал, нови събития.
Съгласно взетото решение въ земледелците да се отегли малко
черашния митингъ отъ здруже- назадъ за да се даде възможности
игЬ земледелци, днесъ ще се на колоната на блокираните да
вика министерския съветъ, кой- се повърне спокойно‘назадъ. Два
о да потвърди и оформи това мата парламентьори отйватъ при
ешение, а същевременно ще се своите групи и донасятъ решени
анимае съ определяне на дата ето. Колоната на .блока започва

да се изтегля къмъ гара Горня-Ор-Ьховица гдето по запов-Ьдь на
М-ръ К. Томовъ ги очакваха спе
циални влакове за отпътуването
имъ. Опашката на тази колона
изостава малко назадъ и бива на
стигната отъ колоната на земледЪлцит+> Става збиване въ което
бива убито едно' момче 19 год.
и други бити.
У Сткдъ този инцидентъ здруженит+> землед^лци отпътуваха с
специални влакове по домовете
си. Колоната отъ блокираните се
оттеглила въ захарната фабрика.
Дне:съ вероятно ще могатъ и гЬ
да си отпътуватъ.
ТЪРНОВО. 18 септ. 3 ч. сл.
обЪдъ. До този моментъ бивши
те министри Малииовъ, Даневъ,
Тодоровъ, ‘Р. Маджаровъ, Данаиловъ, се- пазять въ зданието на
15 пехотна дружина.’
- ТЪРНОВО, 18 септ. 3 ч. сл.
обЪдъ. Поминалъ се е въ ГорнаОрЪтовица Георги Маджаровъ
синъ на Мих. Ив. Маджаров^,
чийто първи синъ падна убилъ
при Лахна въ Балканската война.
ЛОНДОНЪ, 17 септемврий.
Изявленията на Кемалъ Паша
се ечнтатъ огь в къ „Манчестеръ
Гиярдап“ като предизвикателство
къмъ съглашението и изказва не
говите агресивни намерения за
завладяването на Европ. Турцця.
РИМЪ, 17 сеитем. Абдикаци
ята на султана е предстояща.
ЦАРИГРАДЪ, 17 септем. Гръ
цката воепна мисия напусна Ц-град.
ЛОНДОНЪ, 16 септември. Ко
респондента на в-къ Дейли Меил
е успелъ да се промъкне до Кема.|}ъ паша и е взелъ следните му
изявления: Турция иска миръ.
Ний риаче предприехме посл-кддата офанзива съ целъ да изгонимъ Гърция отк'Мала^Азия. От
Гърция ще диримъ военно обез
щетение. ‘ г "У~Готови сме да дадемъ при из
вестни условия свобода ца проливитеикато гарантираме ч^ неще
ги окрепяваме, ако обаче наще
условия бъдатъ отхвърлени, ще
замоведамъ на мойта войска и то
само въ неколко дни да стане
господарь на Цариградъ,
»

гвиав 51
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иаши
- т у за нсими^
. *> от* ко
‘хитъ
1913 и 1913 г д и*. Ка
р т Д«1 С #» '*СЬ
вкй
и '«с,ав о >»а г-змем ик
.: НОИ
ничитЬ чЬ «мисъль, че нодь его лодпадат
и иабинетит^о о
31 м
16 год.
произведе ?*■ ер и ужъ з» тази ц* » края на «мт> - :•> м-ръ Д дкало ■ сл
е са врестуаг.нж
1Ъ( МОЯСНИ1 Ь
бияшнтЬ м р М .г.иИоаъ, Т> дсроаъ, М Г1.м Ь
-.жлровь, С. Гаис •. ь. и п -фесор.. Г
л-.итни»
зеап- дьпиий с I,
И -О ъ. СлЪо
зичс. и зид^сиа че отразиха за .
-V-•
оньрчс о но с« гл . гпи д
ховица. В
СЖбр
см оил
латъ блоиариг4.. кои;
ч » а ту%’
. Кгм
зь гр. Гор. Ор^Хш
ИЛ туш ТЪ Т' —
пик . 5,
ииь а зем«
ъ
но о ка пжть з • р, ОрЬхо ица.
о с: .
кин.- -е>- дуе, к« руи> ц
о
•У
бити*
па б окар. и ; ^ледъпцл. Райе
души Бпомрнт- е з приспали «ъ**и- х ъом -•
сбпьсИОв'1
ъ града о станало
дн
во.
иж
мване го пов Д
стр*и.6ата оть е, и
ща. Раи ни 4 * уши. *чжщат V бил .1 акули и лос радя з Бло ътн се е лръчн
по г». зки п соии Една грута начел сч
о/.ш* Оряховица. Би
рсеъ отишли кь» ъ
см
К-ичепъ и Хре упай а
ти 5 Теодос
ж чи Освободени см 6 ли Бор - ь 8 (зов ,
С
ГубмД%ЛКИ1(<Хвъ. 0«рет нов . им» н -р
Гам *
и пъ Сава Дснса», Най о Цано
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ПРИЕМ
ж.у.У»гзтг гааел.«
№

ВШВь

ВОМПаяе

0&У1Д6РС1.ИЯ Н .'М-Ь „ЯРСГРЕСЬ“
и а МИХО ЦАНПВЪ
Зй
МА
уд. ,6-й С*лге«*г».‘ сршу *чр«ии -гз К- ад- ?
пр.:«а разпр^иа* а яз с?з».м * *”8:* »Й{}Ъ 0% сзмия
кгазяиъ яа *дрг * дреб «г П < дЕпаи-г: и I- -а
баг •? ефтиии и о иди-* обуща.
?Раепуодзжбата «* г»Ь* ^9 30 т.

вовхшз» **8Ч' V

*заси:8пгяь2 -жяшш*

РУСИЯ СТОПИ!
Въ Склада
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0с*~йо* 1« «V*'
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мига"(•тт> Рус пя:
1 •СОЛА КАУ
50 чглда р-- л а
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3
бе. ЛИ
4
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П
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813-3-6
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Отх Кдоср .^Ос» «'«лечвс
- Б, •

Бж^арс^’ *
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СОФИЯ, 18 септемьр <й
съртъю. ) 15 то го рит тегнали ок ПО С 0
о« ., ноито с
души блок ари оТь- В*дкмъ и
тръбг ДЛ> дн се С'8 (‘ратъ съ ру ■НС ли Т А
иииа и да >ами!;Цъ» з
г р о о
гут;ннь г
поаечс отъ 1800
Ви Петък
души блок ф о ншли иа гара а. за да
мо
тя
би
та
о
ул<
раил отъ зе ле*
: минат
д% ци На перона а гарата ст ни по (Дма
блокри пострадала и
сб ; ъсквине. (-1иог
ие м* гли д заминатъ
б. ло саикамо го ьмо л оВъ смб т.
.
тсстацмонм събран
11 часа см успали
В"Ч р!»тп към
но не се
, потеглян? »л Горна Ор^хочила
знае колко души см пристигнали.
|.ъ мс 1г-пя потеглили още к: колко д
сетки блоиари и много землсдЬлцн.
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Ив «7 т а се света много
очаквания футбелеяъ мач-ь ме
ли у спортния клубъ .Тнчъ* л
спортния клубъ ЛсидислаиъИграта почна »ь 5 ч. с
първия ухарь ваксевъ «иъ
.Тича ’ Оч»с въ омото и Ч1*:
до на играта р< ф -;, ездрк (<•
налти къ *« Лхч*. ЛП.д :лан « * би пеналтякъ. *о бекн
аултатяо- Огкдъ гов 6ея;оул
тагегъ пеяв4п*ь шрачятЪ на
Ткча съ своята сигурна и у
мЪла
паситоака
ивбл.жмх вратата иа Владеел* е ъ
р>
което рефера свири «ену
еамиъ 1 'Тъ нграчитЪ иа Влздг
ела ат.- .1Ъ«м« инсайдъ ма.Тача
би хтмиа (свободен ь т») н
напрани първия юл>
Къмъ
ерЪлаи иа хафтаи^а Ти^а на
прави шорЯа п лъ. ГЬр.жр хафтаимь свърши съ
псбН.га
иадь Владислав
СдкдьоорЪ*
делената почмяна вечни ит рия
хафгаитп. Въ няч^д-тт *у Тьча напрани третия гедъ, ча.мь
сркдата четвърти, и »т к,тяа
петия и имегия II -4.3 мггзтз
С'>ършя При ргт Гагъ 6 0 Г:Ъ
пот» иа тича. Нш-1«жде ти
чеше прЯгътходегво на мгр •
чмтй о ъ Ткча. конто 64 хз г, рали ти рали
пра швпикш
Си.
бетк та му ио.иатягч д бие
шугь яь вратата,
г—к«...'Та.а лв ШоЪ.шта • :юр'иа
дума иа Тича въ МДОТО N1
чеоъта.
'

1шш
Ьщ Ьраи „1)ШГ
Вари м «ахам да аремш

Пране, гаалеме и х лосаане за
едно III пиогд! Н • на разни
•иго1е дрехи, горим и долей
Работа чиста, хип-еиична н ес
тггичий Ч*; шаф>. ризи. гаш- .
I г I по 4 ла. парчета. Горна
ри 11. пране и м< досваи* 6 лсьа
Носна ктрпа 0 60 лв Чорапи
1 лв и т и Бклъ кос.юмъ пра
иг • гладене 30 ля, а вглаенъ
50 1» Пране на скмгйстза и хоте * на килограм!..
539 1-1

т :«тт» се

25—30,1100 лена
за хъсъ срок>,
срЪиу ипотека и съ много до
бра дих«а
^Лркхложеиие
Постъ-Рестлгъ И~Т 12 ад». 1-2

Търсятъ се

счетоводител»,.

«1 веленъ /ъа»
всички ка»шелйрСчм работи ^
кореСпоидсиц»,яга Също чмч.
яяигь г ь практька за кииюводителъ Май добрч реф -ренияи
необходими, но дд »е сс при
ключеатъ »ъ зааи-.еиието О
ферти ю редакцията под-ь
814 сг 1-<мачев1«с иъзгаствта,
заети слувби и заплата ч< лу
чавана сега. тъй слщ
:а.и
аладке 1гкъой чумдт. омкъ и
кагъгь
855- 1

Продаво се

м случа! и
■■маааме чер
ка ааараквяа галма ротя Спора
ауаеим ул Шарена М 24 Г ма
Чариавааа
841 1 2

Н6СТ0

263 аа аатра «е* ка!
1)4*1! цактъръ из гра
да са 1рлдиа Замтваше аъ
ЕФЕКТНАТА БАНКА СРЪЩУ ХО
ТСЛЪ ПАРИЖЪ
838 1 3

и ритЪ Яневъ и Ршолрвъ
За събранието дойде
едииъ влакъ отъ Пе^йикъ съ тЪхни съмишленици
Въ' събранието е била прочетена телеграмата на
Г Даскаловъ. съ която се съобщава за арестуване

квартали на града ежедневно ставатъ инциденти
между турии и гърци, съ които инциденти власти
гЬ сж безсилни да се справя тъ

на бившитЕ м ри в Търново
. Въ .Ренесансъ* имаха събрание шир- социа
листи. Говориха Пвстуховъ и Нейковъ- Въ това съ
брание сж били порицани извършените изтжпле-

ОДРИНЪ, 1в
септемврмй.
Комвенционапит влаиъ отъ Цар - градъ и
аакъсменме 7 часа пр« гара Муратлий, благодари
ние на «мотото гръцки бЪжанцм и оттегд».
щитЕ са гръцки войскови части отъ окол
ностите иа Родосто и Чаталджа.

ни»

известни по слухь
Третото събрание 66 това на инввлидигЕ. коиго сж протестирали н сж изложили своитЕ искамия за по смосенъ ж^вогь.
СлЕл ъ събранието ин талидитЕ направиха ма
нифестация до Народното Събрание Деньтъ мина
мирно и тихо безъ всЕкакви инциденти.
Вчера се завърнаха нЕкби отъ блоквритЕ.
СОФИЯ, 18 септемврмй.
До този *©ак-итъ още ие со зиае дали ще бждатъ
отаед тии въ София арестуяаиите блокови
водители.
СОФИЯ, 18 септември. Габровските блоиарм иеиолно стотимъ души,
идвайки с
нлакъ за Търново иа гара Дебелецъ сж
били пръснати отн огъня иа едиа картечлица.
Ид -щитЕ отъ С алиеяо и Ловечъ блокарм еж пръси ти лр.-> Търново
Клубовете иа блоковите партии яъ Търново СЖ пострадали
ъ Търново е въведенк полицейски часъ
Р«
■*

• ОФИЯ, 18 септември Днесъ сутриньта минис
терския съвЪтъ 6^ свиканъ иа заседание, въ което
министре ни влгр-ЬшмитЪ работи е докладвалъ за
събитията въ Търново Сл^ъ министерсг<ия съв"Ьтъ
г. Даскаловъ| направи изявления пр^дь журналистигЬ Той разправи всички перипетии ма Търнов
ския съборъ и заяви, че бивсиигЬ министри сж аре
стувани като приповтори
казаното отъ него въ
о»ф#жмага му телегра ма, кея го ние вчера дадохме
и добавияъ. че остава министерския съвЪтъ да се
произнесе за гЬхнага еждба ЯресгуванигЬ се охра
нява гъ отъ джандармерияга
Г нъ Даскаловъ заявилъ. ше държимъ бившитЬ
министри, зашото иначе нашигЬ глави ше взематъ
СОФИЯ, 18 септемгрий
Споредъ м-ръ
Даскаловь народния емдъ щ^пъ да се ба>
анра вьрху референдума до нар ода, Ако
мсЪки едииъ о ъ м-ритк отъ кабинетите
>913 1918
получи
50
отъ гласовете за,
или противъ, той ще се наказва съ изгнание.
Ако получи 61
ще оежжда иа 5 години
затаоръ н т. и.
С©ФИЯ.

септември
Ц1ьт я блоковъ
печатъ оежжда остро
стаиа/юто
около
Търновските събития и се обявява ркшителио гротмаъ на отпия та и терора.
КомуииститЪ заквяватъ. че е трЕбв-ло
да бжд- позвол но на блокирит^ да си направятъ събранието, но охправятъ о вииенля ср!щу блок. рит&, че сж искали да си
служатъ
съ фашисти и иастояватъ
за еждене м. мо ммцитъ отъ войкигк '
Широкжт^ социалиста сж противъ кървааит! събития и заяаяватъ, че йще увре*
дятъ много иа страна*а и че отъ тЪзи ре
шения пъиелятъ комуииститЪ.
Нациоиапъ-лиоаралитк
се държатъ ре*
зервираио, ио се обявяватъ противъ ирвършеии'Ъ изстжплепим

Дева се.подъ мт .Л;

дюкяяъ празенъ н гю-

отпаднали

Продава се

е на-?Г,,ОНЬТЪ ^ Чаталджанската ЛИНИЯ
е иамалеиъ отъ 30 хил.
иа 300 души.

сдя^ цел трална парцела отъ
• 407 м. мъ с Гала та. съ една
малкл постройка. 39 оппщнн
дъраетл. члалиецъ. заградс> л
съ б> длиьъ тель. Споразумя
ние чл. ГЪнига ,\т 7 гр. Варна
836-1—2

Ново здание

съ три стан.
зви салона,
мотвачь и ч> ;ирн .нокти, ьси •
чко иадъ изба. съ елекгрнче
стя«> и веда се продава въ ул
.БаТ'-!***
31. 1пг1Л»>у»|А|1Швъ сакото здание. 842—1—3

ЛА8Д СЕ ПОДЪ НДЕНЪ
на кусалата. гпЪма хигиенич
на спалня монплечтъ за единъ
два душа

дАкцията НА в-КА.

Справка

пе

7Ь9 5 5

иий се етпрвеять от:,

впвститЕ «ь*ъ

■ ТЬ Сж

ст,ов^РИГР1йЪ’

ТурцнгЬ открито заплашватъ съ репрееллии

ОСТРОВЪ МДЛТП 17 септ

(радио). ДвЕ арт*

лерийски батареи отъ гарнизона сж получили ».
повЕдь да бждатъ готови за да заминагь За Цару
градъ Те ше бждатъ пренесени на военни пара
ходи, който сжшо ше останатъ при ДвраанелитЕ
ЖЕНЕВА, 18
септемврмй.
Българския
президемтъ пристигна туиъ и се срещна съ
граф . Сфорца.
(АРИЖЪ, 17 септеа!врий. Съобщаватъ
отъ Лондонъ: а-цитЕ отбелезаатъ, че француаката нота ка проливите со посреща бла
гоприятно отъ Аиглии.
БУКУгЕЩЪ, 18 септемврмй. л1аршалъ
Пилсудсии, полския държ. глава, пристигна
туиъ посрещната отъ кралската фамилна
дипломатическ. тЕло и аишитЪ чиновници.
, ПАРИЖЪ. 16 селтеа1. Съобщаватъ отъ
Аигора: КемзлиститЕ плениха последните
гржцки войски яъ Мал а-Азия Техния брой
възлиза иа 7 хил. души те сж ся навирали
подъ началството иа геи. Детроадисъ.)?)

Варненско

Гарнизон.

Офицерско

С^рзиие

ОБЯВЛЕНИЕ
Нартчнк'л о Гарнвгюняо Офицерско С^^рание
обяйина иа интерес)ющигЬ се, че отлика иол- нвемг
на црЬднастоящия .чименъ сеионг. бюфета нк с*04ртоДСнланмцигЬ да г* ниемагь да йода да ть иаяв.ипия до Домакина на сЛ>6раявето и се яватъ на п>рга съ я «но нал тапане. който «е се състои на 25 т.
м. въ събранието.
НЛЛ-1 -1
Огъ Управлението иа Стзбраиаета

Варненска Мюслюм. Вероизлов.

Община

Обявление № 31.
гр Мирна. Сситсмврн 1922 голина
Нарпевската Мюслкшаясха Веровапове.лна
на иавеетява на внтересуюшнте. че на 2в сеоп яврн
1922 год. и 10 ч. нр обед н помещението на Мари
Окр. Фннан. У-ние ще се ироячведе ткрг с чина кон
куренция на отдава вие йод наем вакуфеките люлея
в гр. Нгрна, а именно:
I Един дюген от вакуфа на Меджвдве-джамиси
ул. \ДживЗнфова‘‘ .\« 32. на срок 2 годевн. си:таи1
от 1 октомври 1922 год. с год. наем 900 ли .
2. Клин люгео ог вакуфа на , Твке-Джамисп' У'
„Пмротска“ -V II, <ла срок 2 години, считан от I охтомнрн' 1922 год, с годишен наем 12,000 лева.
^Келающнте да ги ччемат могат да виждат исскп
деп условията н канцеларията иа настоятелствот!“ и на
2Ъ сеигемврц 1922 г. с<» явят н над^танат.
От Настоятелството.
828—1 — 1

Обяяление № 32.

т4*

Н уч. ул .Радина* Л? 36
Спор.'»умкчие Сгеф.^иь И?
Пдаксв-ь
837"—I —

май

Ь*ой 069.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.

17

мт-

ьршеино изнурени и

*1ПТ-

Пожара* е избуЛ,иалГ^’

В къ

Проодосъ

'

ПпаЖЪЦМ

ВЪ

нето му е невъзможно.
избухнали Д'ВЬ СЪ°5щава: “ь Атина еж
«оаннтГ
цРИОЗНМ бе,Р‘‘Д“Ци. Демобилихиш пт4«п,,ЙНМЧИ демобнлиаираиитЕ войРМР*ТЪ

противъ

Крапь Кон-

ОДРИНЪ, 15 септември. Положението
I ракия става твърпЕ критическо

тукъ и

«кг ”.™»
Турското население открито манифестира вражпсбностьта си къмъ гръцкитЬ власти Въ крайнитЕ

гр. Варна, Сепремврн 1922 година
Варненската Мюслюманска Верошшоведна Осте
на известява на интересующитв се, че на 23 сеатеипри 1922 год п 10 ч. пр. обед в помещението 84
Варненското Окр Финансово Управление ще се пропане че т*рг с явна конкуренция та отдаване вод
'■м следвпте вакуфеки имоти н гр. Варна:
I Етин дюген ог Вакуфа на ..Азпле Дж>м*сЯ|
ул. .Ботева'* .N5 19 аа срок 2 год,, считано от *
януари 1923 год. с годишен наем 4000 лв..
2. Един дюген от Вакуфа на „х. Осмак-Л**'
миси" ул. ..Бенковска-- «V» 30, за срок 2 год., ечнтав
от 1 март 1923 год. с годишен иаьм 560 лв..
3 Клна каша от ехтпя накуф. ул. XVIII ЯМ***
.\? 31, аа срок 2 години считан от 1 януари 1922 г.
с год. наем 144^0 лв.
Залог аа правоучастие в тирга се иска 10 на сто.Желающите да гя наемат могат да виждат
ден условията в канцеларията на настоятелството е
на 23 септември 922 год. се явят и наддават.
От Настоятелството*
829 1 1

Гм-м.

Варна, 20 Септември 1022 год.

поща
втярнвнсга

:

мгаи тивт Ь Ш. ЕЖЕШГВЕТЪ ЙКеЗРМЯЦНСЯЕЙЪ ВЪСТЙИЯЪ

||тг—г-] ДйвмакавтъI глезил м - н 1к
р. ,| >а 6 мЪсеиа Ив лем; >» 3 % Ьс« « ю

ОДаая
лрктаасчя

н.

Г-ца Девора С. Толедо
Г-иъ Израел* Моисеевъ

6
Ш

гу

Д-РЪ ИВ. ЦБЪТКОВЪ
ГНЕ1ШИ 1ШШИТКП ИШ

установява въ градъ Варна, уя .Съйорна* N9 28
(домъ Г. Ячтоасни.
2 3

1 ПРИЕМА БОЛНИ

ОБУЩАРСКИЯ НАГАЗИШ» „ПРОГРЕС!»“
и а МИХО ЦЙНЕВЪ - ВЯРНА
.8-4 Смтеиарий- ср*щу ць^«1«та .Се Нимол»-.
пра е. раапродажба на стока н анваитаръ въ са
югазаяъ иа едро а дребно. ГЬОърдайте » си иа
ЯОК-Н-10
Ревете афтием ■ солидни обуща.
Гясяуодамбата ещ« трае т» вО ▼. аа.

СУХИ НЕШОВИ
—I

НА ИЗНОСНА ЦЪНЙ

продажба иа адро и дре
пея сияела ме.

М- ГОРСКАТА БАНКА -прЬдъ новата желязно пжтна гара
_________

М6 -1

>____________________

РУСНИ СТОКИ!
Въ склада на Кооперация .всав4а«лвкве‘ — Парка Се
ъ за продажба на едро слЗднпте стоки, достзнеим
отъ

КСОДА КАУСТИКЪ - 74 .ра'1у! а вжв варели отъ но
дограма мето.
2 ДЖАМОВЕ ЗА ПРОЗОРЦИ до и надъ 40 р■■лл.
3* РАЗПИ ВИДОВЕ ЖЕЛЪЗА:
обло, четвъртите), чем
берликъ ширно и пр.
4 ЛАМАРИНА XV X* 8 и 10 с рззмЬри
«*..
5 СОЛ КАМЕННА: — на блокове, полумляна » насипамлина
въ
торбн.
Качеств.
бяла
чиега. суха
ло състояние и

Пгбробии сведения и цени кг гатъ да се под уча гь при
□омеква! е вжв всЬко вр^ме отъ канцеларията на ко^пера
цията срйщу общинското управлеш е
Отъ Коввср- ..Освобвмдвми#- (Зарием, кл »нъ)
313*4-5 .

I

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ

)

2 стаи отъ нова хигиенична кмща
и>инк> ивпожение бл»:зо до арсенала.
Спорааум. Хвряламби Я. Псондиеаь
уя. Съборна 1* 36 (6|-ашиарь).

Вариемсмата Готварска Подсекция извЬстхва на интересуюшитЬ, че разполага съ свободни
готвачи и готвачки, и специални готвача за саапби
и банкети. ИнтересующитЪ да се отнесьтъ до текре
тарь-хаснера на секцията, земледЬлски клуоъ N2 1
791 5-5
ул. Драгоматть

ИАШИНИСТЪ
тървв работя пято въ мелница или фабрика, позимащъ дебрй техиината с*що ■ динамо машини
оъ В твдйшив п,«втика в Букурещка теорвя. Поептвт «едната. Спрашва редавцвяга «л« улв
«а .Света Навела’ № 4
Варна. 792-4-0

• Л.

'*■> «И»!

II

.1

ВарнеисКа Сждебеи
1

*"«**>•
*истав

ОБЯВЛЕНИЕ-М^

ИИ1В

ний лигг .V ?287 И1ЖДЛГН ОТ II Квриенски Миропи Садив аа 14 ■
Лимит ров. Райков и Даскалов от се
ло Налчи 1
•ро.иь Алексдизжр Метров от гр. Ьарна,аа7400 да.
и др. «спои»»
■и 1'Н сеасиарий
Р година ■ 9 часа пред
• 1 нач I , , .-л 1м«,го место I уч. Хг. .ям Мл тмеад им улица
Спф-онм*
•• ,>о.<»ям следните имот.
.и*аника А 'ексан*жр
1»
но могорч* американска система 4 конски
с ли. коми <■
«.» 4000 1в
ариомелкд <а прани система .Хааиер Шрани' «а ■НХИ' .те
У) калка еркокелка, ржчиа. ла 500 ла
Най
нега Щ1 почне от оисчиитс м аамктересувамем мотат
.4д .с яш ь оргапремасвою место. ■ опрелелеммй тен а час да
над .даат
р Парна. |,Н септември* 1922 годила
М4.|!
И Сжд. Прие по ь. Д. г кми.

ПОЛОЖЕНИЕТО

Перспективи п
БалшкП

СОФИЯ 19 септ. М-ръ Даскалов ь напра
ви изявления прйд* журналистите. Споредь
тйзи изяе те тия отмЬиява се омржжмата
теп грама, съ която бЪха забранени събра
нията на открито и закрито.
По-иататъкъ въ изявленията си той каз
ва: за да ие се Сйййтие, че сжцеиетр иа бившит4 м-рм е дйло иа партизанска злоба и
отмъщение, еждеието ще стане чрйв* до
питване до народа въ иай-скоро вр!ме,
щомъ Камарата постанови това. По вейка
вйроятностъ самото допитване до народа,
ще лрйдставлааа и самия иародеиъ еждъ.
Бюлетиимтй ще бждать и приеждата. Ако
иапр. за ийиого гласуватъ по-малко отъ по
ловината отъ гласуаалитй валидно избира
тели лицето ие се наказва. Ако гласув. по
вече отъ половината избиратели, иакаааа
се съ 10 год. изги нме, ако гласуватъ по
вече отъ 60 •, наказанието ще бжде отъ
10 '.б год. затвор. Ако бждатъ повече отъ
76
наказанието ще бжде смъртъ.
Свикаамето на камара ще стаие ие иа
6, а ма 16 октомври.
Дадеиа е заловйдь за задържането и
иа астаиаиитй м-ри, които ие са още за
държани.

■ъ Анадала. ттхмвтЪ пршггвди
яд Балкаши;Ъ, ;чмхдишгЪ, пър
ви пок:игмах| дАлроса и едНД сф -КДСИ4
ОМ)ЩЬ на Гър
ция пр! п представителите иа
тмикитТ. силя гь Букурешъ
Раз и; л сс. че тази акция иа
романския м-ръ преаммръ не
ка абсо нотно нима
ПО0ГВ-

(Телефонни и телеграфни съобщения)

сгозеян ил 17 Септемврай !9?2 годим
Провали*
Й45-1-2

Сммстрл

скършияъ въ Русия епвциаяилирвяъ

м*» ь и.

здсрагсяк (
:Г- I. Т*3

(ДЪНА 1 П

СОФИЯ 19 септее. Пръсна се настоя
телно слуха, че арестуваиитЪ бивши м-ри
щ1ли да бждатъ изпратени въ видинския
хатворъ до учредяване иа народиш еждъ.
Министерския сжявтъ има иелрккжсиати заседания. ОбмЪиятъ се мисли яъ сяръска съ станалото въ Търново, иакто и вър
ху мЪркитЪ, които трЪбаа да се вяематъ
1.1 запазване вътрешния редъ, аяо борба
та отъ Търново са лрЪхвърли макаръ и ча
стично въ градоветЪ ■ селата. Сл*дъ ми
нистерския съактъ м-ръ Р. Дасналояъ на
ново е посетнлъ Н. В. Царя, иа ногото я
далъ нови оевктления върху събитият а.
ЧуждитЪ дипломати ще бждатъ освет
лени чркзъ
йота, която
улраяляющия
вжишиото министерство м-ръ П. Яиевъ ще
имъ връчи на обичайния лриемъ яъ четвъртъкъ.
До сега се изчисляват* около 50 души
убити и ранени. Положението на Георги Ма
джаров* е *в*рдй тежко. Бит* е до см*рт*.
Гръбнака му е строшен*, а отъ главата из
къртена част* лтъ черепа, бити сж около
4 хиляди души Положвиието иа бившия
ред кторъ на в. День, чл. отъ центр. бю
ро ма народ, прогресив. партия Хр Смляновъ се подобрява.

(ОФЛЯ. И) «ик-лири. ’1г.н-гр;;фиратг
оп. -п -Яа'ч>|»а: Да -п, па връщане отъ Тър
ново депутата Лиещиевъ. демократ ь биде
твърдЬ м-Ь бить отъ трупа аея.тедЬ.1Цп.
СОФИЯ. 19 сешември. До снощи се знаеше,
че шефоветЪ на бло.ча сж огвеаени въ Шуменъ и
отъ тамъ се очакваха да лристигнатъ въ София.
Тукъ се пръсна вЬст., че Ал Л1алиновъ получилъ
иовъ съраеченъ уааръ. нс <Т,ястие иа което почи
налъ Тази вЪстъ се пръсна изъ трала съ голЪма
бързина и произведе »нетуте впечатление. Членъ
о!ь постоянното присястзаг кг землд. съюзъ твъ
рди, че референдума за учредяване на народния
елдъ и седене на бнвшитй м-ри отъ 1913 и 1918
год. ще се произведе не по късно отъ единъ м1>сецъ Прави»елството ще вземе бързо рЪшение за
обявявпне дата1Д на референдума, ако иска да не

СлЪлъ разгрома яа гьрммгб

диии. Мито лжьъ и Ромжмя
въ св ето нс крее но желание ял
помоп.е *-а I Арцнв бя могла
вь >6ще да сери тоав, още по
вече. че и надъ нея виси едямъ
мечъ
Югославия изказа само саоигк .съболезнования" къмъ
своя събрата. Обаче гъ Юг е
славна по*
да са слуша гъ
и греааи гласо—•
помогне иа Гърцив
огъ Югославия е
можио.
11ъкъ и кому ше гиммгигъ сърбит!» ? 11а тЬзм ли. която ие
зачетоха съю*ния си догоиоръ
и не имъ се притекоха гъ 191/»
год, когато Сжрбагя 6% пакувана отъ хвЪ стражи
ОсНмъ том ие ще се мм-Ърятъ въ Сърбия толкозъ на
ивни допломати ■ подпиши,
които да ие виждатъ, какъ
Гърция се държи къмъ слаяияството въобще и какъ откъс
ва .Македония отъ иореге я й
:;рЪорЬчал патя иа нейната
развитие и на единъ налааъ
на Е'ея на Югославия.
Ноочакгачия погромъ иа Гърциа наостри «петмштЪ а яа
Югославия Сидеиъ ли ш, ас%км те почита л търся прняхелствохр ти. Сжщата махеяжа ва
жи яъ политиката.
Но нгк1 ие се забрввч, Гър
ция има приятелството иа найсилната държам иъ езкта Ан
глия. а последната оше ие а
ДАгна-ча ржка отъ иея. И
ни ята на рлъкоиодитслитб на
английската аолигика еж за ед
на защита ма Гърция — запа
зване сегашната Тракийска гранниа, недопускане туршггй около и на п^юлиаигй
Но елпр^ки тази мощни за
щита гръцкнгЬ придобивки въ
Тракия са на изпитание. Нека
не се и^,)лвя, че САщага Ан
глня е подписала единъ договоръ к-1Йго дава на Бъдгарив
излазъ на Егея- ОсвЪнъ това
сръбскятЪ лържааницн вече
л.-ждагъ, че така раз! ънатата
кмь държава требва да има
И1лазъ пр^зъ Солунъ. Турцит% като победители претеидирап, за Тракия сь, Одрниъ и
устг.его на Марица. Всички гЬзи преплетени интереси на изтокъ създавагь една мжчио
разрешима загадка.
Въ такива нрймена нашмгй
политици трЪбва да бацитъ иа
поста си Никой отъ гЬхъ мо
же би не е лрЪдподагадъ, чв
толкова скоро ще почиагь да
се трошатъ веригитЪ и обрж
чит1> около насъ Дано ие бж
де изпусяатъ този твърдЪ изгоденъ случай за прижобиване
нв това. което бЬ скрйаеио съ
подписите на силигЬ победи
телки.

Търсятъ сс

:т—зо,ооо «и
аа късъ срокъ,
сг^шу ипотека и '•ъ много до
бра дихоа
; Предложение:
П- стъ-Реставтъ И. Г. 12 н«м

1
А

стр. а.

По въпроса за конференцията се заявя
ва, че не би могло да става вълросъ за
нейното свикване, като се има прйдъ видъ
евеитуалиостъта на една кемалистка атака
иа неутралните зони.
Говорейки за отгласа иа турската побе
да въ балканските страни, вь йогата се из
тъква опастиостьта за Ромжиия, Сърбия и
Съобщяватъ отъ Търиово: Вчера до о- Гърция отъ една турска побЪда при Дарбйдъ арестуваните бивши м-рм беха на_ту_- да^елит*. Изтъква се сжщо опастиостьта
кашиата"гара подъ най-строга охрана. Сно-- отъ едииъ българо турски съюзъ.
щи замина специалеиъ влакъ; ио не е изЦАРИГРАДЪ. 18 септ ' Британските срЪди за■йстно дали и кжд* <ж отведени бившитЬ явяватъ. че съюзната пехота копае вече окопи око
ло Чанакъ Кале, за да зашишава ДарданелитЪ отъ
министри.
Слуха за смъртъта иа Ал. Ма липов ъ ие едно евентуално Кемалистко нападение

привлече върху себе си недоверието на избирате
лите. Най късно до края на този мЬсеиъ камара
та ще бжде свикана на извънредна сесия. До заседаиието на редовната сесия1 — 28 окт. ше бжде
вотиранъ закона за еждейв :м-те отъ 1913 и 1918
год., закона за държавната безопастность и зако
на за разбойниците.

може да се провери.
С9ФИЯ, 19 септемарий. Телеграфиратъ
отъ Търиово: положението иа бившите ми
нистри е твърде лошо. Те сж иа Търнов
ската гара. Едва вчепа било позволено на
ВлаЙковъ да ги посеви и то само за иеколко минути. Освободените Б. Вазовъ, Добрияновъ, Н. Цансвъ и пристигнаха въ Со
фия презъ Борущица.
Ст. Костурковъ, Феденхехтъ, Сазовь,
Буровъ и Мушановъ не знаятъ кжд* сж.
По уверенията иа правителствени лица, още
ие е решеио какво ще прави правителст
вото съ арестуваните министри.
Въ блоковите среди събитията отъ 17
тото сж направили тягостно впечатление,
блокътъ обаче е рЪшемъ да продължи бор
бата си иа законна и легална почва, въп
реки насилията иа властьта.
Централното Бюро на иацисналъ либе
ралите има вчера и диесъ съвещание.
СОФИЯ 19 септ. Петко Стояновъ, дър
жавния обвинмтель и диесъ ме се яви въ
държавния еждъ. Счита се, че той е въ ос
тавка поради нанесения му побой и пора
ди решението иа централното бюро на ра
дикалната партия.
у СОФИЯ, 19 септември За Бурова оше нишо
ме е известно. Споредъ некои слухове той воделъ
с около 5—6,000 партизани ожесточено сражение
некжде изъ околностите на Търново, за да може
да влязе въ града и да направи осуетения митингъ.
СОФИЯ 19 септ. споредъ в. Диевникъ
камарата щЪла да бжде свикана на 25 т. м.
Въ тази извънредна сесия щели да бждатъ
сложени на диевенъ редъ закоиолр. за сждене арестуваните м-рм, специалемъ закоиъ
за защита иа Отечеството Този едаконъ
щелъ да обхваща и специаленъ чл. за иекакви иови санкции и ограничен, иа печата
СОФИЯ, 19 септември. В-къ Слово пише: вни
манието на политическите кржгове е съсредоточе
но върху събитията отъ последните дни. Очаква
се да се види какви ше бждатъ последствията от
новите престжпления на властьта и по какъвъ начинъ ше реагиратъ народа и царя. Телеграмите от
разните градове свидетелствуватъ за големото въз
буждение, което владее на всекжде вследствие на
силията на властьта
Гражданството се организира за ефикасна борба.

ЦлРИГРАДЪ, 1^ сейте*. Късно елкдь
о61;дъ ди»гь тукъ 04* получи съобщението,
че ь*е*а.1ИстпгЬ са. завземи Ба -.дерма.
ЛОНДОН Ь. 18 септември В-къ „Дейли Мелъ*
се съмнява че южна Африка ше прати войски за
ДарданелнгЬ Говори се. че политически:* крагове въ Ьомбзй сл небла! «склонни за изпращане
войски на ориента Огь Мелбурнъ съобшивагь, че
тамошното пр*вителс*во е готово да сътрудничи
вь една евешуална акция.
РИМ. 18 септември. Носи се упоритъ слухъ, че
тукашното правителство уведомило Лондонското,
какво Италия не ше участвува въ никаква акция
против Кемалистите
Според ь сведения отъ Парижъ, Англия обяви
ла мобилизация за да продължи войната въ Ори
ента. Впечатлението е. че това неминуемо ше до
кара наново кръвопролитие на БалканитЪ и въ
ц*ла Европа.
Британската мобилизация на континенталните
войски, поставя сжюзницитЪ прЪдъ свършения
фактъ, който се схваща въ пълно противоречие съ
започнатите преговори. Последните целеха възстаноаяване мира на близкия изток, но обшо е
убеждението, че англ. политика предвижда осуе
тяване очакванията, възлагани на тия преговори.
Минист. съветъ държи постоянни заседания.
ПАРИЖЪ, 18 септем. В-къ Льояъръ пи
ше, че британското предложение за ориен
та е равносилно да обявимъ война ма Тур
ция, и да лодкрЬпимъ Гърция, за да се осигори иа Англия владението иа лролмвйтЬ.
БЪЛГГАДЪ. 18 септември Б-цит* съобшаватъ
че тукашния гръцки шарже даферъ.е направилъ
вчера ппетжпки пр*дъ външното м ство. за да ис
ка съд*йствиато на Югославия въ гръцко-турския
конфликтъ. особено по въпроса за Тракия. Г1р*дъ
видъ сериозното положение на Балканит*. пови
кани сж всички м-ри да се завърнагь въ Белград.
АТИНА, 18 септем. Правителството взе
ма мЪрки за засипваме войсковите части
въ Тракия съ еди-ици отъ М. Азия, предим
но отъ последните набори.

ЛОНДОНЪ, 17 септеяври. Министерския
сьвЬтъ р-Ьши общото уреждане на близко-из
точния в ьпросъ да стане въ най-скоро йр+.*е
въ една конференция, въ която да участвувагь Гърция, Сърбия, Роялния и Турция.
СОФИЯ, 19 септеяври. Журналистиче
ското дружество въ София имаше събрание,
на землед. банка въ града ни
въ което е взето решение да се протестира
г. Стояновъ.
Чие в*рзаме. че молбата
противъ насилията извършени около еъбоимъ ще бжде взета подъ вни
мание
ритЬ въ Търново.
Н. В. Царя прие вчера въ 4

ХРОНИКА

БЕРЛИНЪ, 18 септември. Споредъ съобщения
отъ Москва, вследствие кемолистките победи съ
ветските военни съвети сж се събрали на извън
редно заседание и решили да държатъ всичките
си военни сили въ Кавказъ и въ Черно море гото
ви
намеса при подаденъ сигиапъ на страната на
кемалистите.
Югославия взема се иозни боенни предохра
нителни мерки вследстш.е големите военни при
готовления на Русия.
ЛОНДОНЪ, 17 сеятед'.зрий. Въ едиз офи
циална нота иа английското правителство
се ааявяве, че Англия счита свободата на
проливите, като една жизнена за нея необходимость за която тя е готова иа всички
жертви и усилия.
Относно Цариградъ, сжглашеиието би
могло да го отстжпи на Турция при извЪ
стни условия.

Ьрвв 970.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

часа^ фраицузкия депутятъ г Нека се боримъ повече за чис
Г1 Ддпоние, въ 5 часа м-ръ тотата ма града, особено сега
Дайкаловь. а въ 7 часа м-ръ прЪдъ опаспостьга отъ холерна
и чумна епидемия Улкдит* и
Турлаковъ,
дворовст* сж се вгвонили въ
Свободна борса.
смЬтъ. помни и нечистотии. На
лежаща е санитарна ревизия
На свободния пазарь сжщата тенденция. Сключиха се неИзбухналъ е остъръ сп<лръ за
значителни здЪлки съ първо- гора между селата Саднна (посепенниг* валути на сжщит* повско) и ОсЬнецъ (разградс
курсове.
ко). Дв*гЪ села се готвятъ съ
оржжие да завзематъ спорно
Деяег -ц»а отъ града ни зато м*сто.
МИНЯЛЯ
София >тр* вгчерь,
На варренското житно тжржиКОЯТО ще се яви прЪлъ М-ТО
иа вжгр. работи, м-то на фи- ще зимницата спадна съ 15 лв.
нансии!* и пр*дъ цетралата из 100 кгр. Ц*нит* на други
на землед*лската банка, за да т* зърнени храни сж безъ из
ходатайстаува за увеличение и менение. Само царевицата огусилване кредита на бежанци- б*л*зва едно покачване съ 10
лв. на 100 кгр.’
т* въ Варна.
Комисията се състои огь -еНа бургазиото житно тжржиле. ата п.> настаняване СЪжан- ще ц*натл на зимницата е спа
цит*, г. Хр.Поповъ и началника днала съ 40 лв на 100 кгр.

Ч««о,н.Щ|т4 огь Ачхиало щ,
вчерашното си заседание сд
«Л«и резолюция за по 6лрз0
то разрешение на чнионниче;
кня вьпросъ, гьй като 'Н‘-;
на мизерията е повече иепон,
СИкГЬ,

Маяаалз Радеаь — Странж»
»$. изаксгеиъ мак,донски
ВОЛЮЦпОН ерг. запасеяъ каапатанъ от» бълг. армия снощи
падна У9КТЬ вт, ул. Габровска
огь злодейска ржка.
Радеиъ се е завръцилъ ^
фгйгенъ и въ момента, когато
е ллащалъ на файт .мкаята
ав* лица давагь исгрелн в»
ху него Първия мзтоелъ не
го е улучилъ Той се хвърл|
ьърху едного огь нападател»
гЬ, обаче въ този момент
втори изсгрелъ пронизва гърдитЪ му и той пада обл*«ъ въ
кьраг. Нападателят* се ■ча
вагь на файтона и се опитван,
да б*гатъ, но лостовия сгряжзр ь сгрЪля по т*хъ на която
стрелба се ирнтичатъ и други
стражари. УбийнигЬ изб-Ъгам
по разтичнм посоки.

БОРСА
Швейцария.
Ню-йоркъ
Лондоиъ
Пярги.ъ
Италия .
Ц*1 иггадъ
Роилия*
Германия
Прага
Виена
Б.-Пеша
Гърция *
Ю г с*азия
Белгия .
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Последеяъ чогь.
По мадамата са да се добг
ремъ до истината, запитахме пс
телефона Търновския Окржд
Управители но понеже не го
нзмЪрнхме запитахме Околна
ското Упраятеяне отъ гдЗто на
казаха, че слуха за агьрьга нл
Ал. Малиновъ не е в*рел.
Запитанъ подсекретаря «д
сжщото управление гд* сж понастойщемъ арестувани;* би»
ши министри отговори ни. че
не билъ I и зкае.гь гд* сж оо
настоящемъ.

Г-нъ французннъ

Съ
вий.
-;
об: азу <ание. търси писмена ра
бота за кореспонденция. Част
на банка, параходна агенция
или гъргоаска кантора. Спора
зумение лично или писмено
ул. Северна ! уч. № 24. 801-6-10

Продава се

<407 м. въ с. Галета, съ елм
малка постройка, 39 овоани
дьреста, кладснеЦъ, заградена
сь бодливъ тель. Споразуи*
ние ул. Панига № 7 гр. Варна
836-2—2
съ три стаи
два салона,
мотвакъ и четири дюкяна, вен
чко надъ изба, съ електршче
ство и вода се продава въ ул.Батсва- Л6*31. споразумение
въ сжщото здание. 842—2—3

Ново здание
Търсатъ се

всички канцеларски работи и
кореспондеццията. Също чиновникъ съ практика за книгово
дители. Най добри референции
необходими, но да не се при
ключватъ въ заявлението.
ферги до редакцията подъ л*
814 съ означение възрастьта.
заети служби и заплета полу
чавана сега, тъй сжщо дал*
владъе нЬкой чуждъ гзакъ «
836— 2-3
какъвъ.

ПРЕОТСТЪПВА
СЕ
аагаз.иъ удобаиъ аа м"11
наялъ, ианафаатура а АРУГ<'
находят са на иуеаяата Сп»
разуненяе емцая «шазкиъ У*
.Царъ Ьораоъ' М 1.

Гад. IV. '

Вари», 21 Септември 1*22 гад.
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поща
варненска

Ичапш тшюп Ь 121.! .ЕЖЕДЙЕВЕКЪ ШОРКШОШЪ ВКТйИКЪ
Абаирмеить • за едва годни. |М() еня
рд|м6 Месеца № лева;
.
за 3 мЪсеия 60 лева

:шш ?тп I 21

06 л:«л<
о 1 зО :ъ квадрати с.
приставенй по I левъ «а дума

Г-ца Девора С. Толедо
Г-иь Израелъ Моисеевь
сгодени на 17 Ссптемврнй 1922 гожина
Силистра
Провалил
845- 2—2
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РУСНИ СТ0НИ1
I. сода кауг:ти::ъ -

Търновските събития
(Телефонни и телеграфни съобщения)

!

Шт НЕШОВИ ДЪРВА I

ЩЯ ^ ГОРСКАТА БАШ - ВАРНА Ш
ПЪРВДНЪ БЙНОВЪ

Спецнопистъ по текстклнатс тьдоко

|ввв—В— ИМ1П1В
ОБЯВЛЕНИЕ № 3. •

я. г*.:.;--“.;
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_____________

74 градуса ежа варели отъ по

50 ‘.чло-п • л и г.
-• Дуг- . V- Г-г. 4\ ПРОЗОРЦИ до и н»дъ 40 цола.
1 Р. ЧИ ЗИДОВЕ ЖКЛЪЗА; - обло. четвъртито, ч< мл : ■ь I :
в .р
4 ЛАМАРИНА Л“ .М* Ь и 10 с р)зм1 ря 71 1^.
5 СОЛ КАМЕННА: — на блокорг. ?|<-думляна в .асипано състоим 'е и и.:н*'а аь торби Качества (яла. чиста, суха.
Побр очи сведения и цени мегзгь да сс мму«п при
по екваме влз н,4>ко врКяе огъ канцеларията ни коопера
ияята сц+шу общинско го управление
813 5-5
Огь Коамр. 0сво4ошд*и*ь' (Врнея кломъ)

ОБУЩАРСКИЯ МДГЛЗИНЪ „ПРОГРЕСЪ“ Г

850_!.1

Бра* 071.

Въ «клада »п Коо1*р<«ш» .Осювмвддшц^Варна се
намирай 34 прода>. 6а ка едро слЪдингЬ стоки, «оставени
огь Нуня

СОФИЯ. 20 септ. Арестуваните бивши
м-ри Дл. Малиновъ, Д-ръ Даиеаъ. М. Маджаровъ, л лоф. Даниловъ вчера присти
гнаха въ столицата.
Онази вечерь късно станало явно, че
иа МИХО ЦАНЕВЪ — ВАРНА
тЬ
ще бждатъ докарани въ София
ул. ,6-й Салтекврий' срещу църквата ,Св Никола",
Както
съобщихме вчера онази вечерь
прави разпродажба ка стоки и кнвентаръ вь самия
въ 8 и половина часа отъ Търновската га
магазинъ на едро и дребно Побързайте и си на
ра е отлжтуаачъ единъ специалеиъ влакъ,
КОЯ 7-10
бавете ефтини и солидни обуща.
който е отнесълъ подъ най-силна охрана
10
1С1
арестуваните оиашч м-ри до Г.-Ореховица,
откждето тЪхиня вагонъ е биаь лрикгчеиъ
нъмь редовния пжтиншни влаиъ Варна —
София и вчера сутриньт• шеф ват) иа вла
ка с* пристигнали благополучно въ София.
НА ИЗНОСНА ЦЪНА
1^И
Софийската гара се охраняваше отъ голЪмъ брой стражари, обаче иа перона 61}Г'
I продажба на едро и дребно I
ха успЪли да се промъкиатъ иЬколко де
ПРИ СКЛАДА НА<
I Ши
сетки блокари предимно демократи.
БившитЪ м-ри се намираха въ едно пър
Яше
прЪдъ новата желязно
гара
„V
вокласно ну..е, охранявано отъ джамдармерия. На единъ оть прозорцмгЬ се показа
Ал. Малиновъ. ЗабЪлБзва се, че е отпадналъ
доста ДЪсната часть отъ брадата му е отдосиорошенъ прЪдседа ель на Варнен Окр Садъ
р-Ьзана, а сжщо и часть отъ мустацигЬ му
се уетаиови АДВОКАТЪ >ъ Варна
Въ купето се качва столичния градоиаВадя в защищава дЬла врЬдъ всичка сади лица
чалникъ. СлЬдъ малко отъ купето слиза
Присмъ. домь .Мария Луиза* № 30 (надъ лиска Гхм1мсзов.)
бивши прЗдседатель на камарата Хр. Сла849—1—1
вг йкоаъ, съобщава му се, че е свободеиъ.
оъ купето градоначалникьтъ подава на
аресгуваиитЬ
иЪколк. писта, които трЪбва
ОТЪ 18 СЕПТЕМВРИ
да се подпишатъ. СлЪдъ малко Малиновъ
слиза, следъ него Маджаровъ, Тодоровъ,
Даневъ и най-лослЪ - роф. Г. Даиаиловъ.
Събралото се множество иа гарата имъ
се прЬм^сти въ собственою си зданЛе лднаправи сърдеч.а овация. На М Маджа
I 2
улици Девня и СоФийска.
851
ров» дългата раздвоена брана е окастреиа
отъ дяБтЬ страни, като неравномерно ся
острвени косми по 2—3 см. На Т. Тодоровъ
еж остригани банембардитк и мустаците.
Инини съдружникъ съ капнтачть 50,000 лв. за започ- В Д-ръ Даневъ е сжщо съ постригаиа брада
I ДИРН ване на много доходна работа въ Варна. Ка- В
Н^без^очила.
■ питала ще бжде вложенъ въ инструменти и химикалии. Щ
Арестувани:е тръгв »тъ къмъ изх да иа
■ 854
Адресь въ редакцията за С П.
л—г Щ
гарата. Тукъ имъ се направи нова овация
съ .Ура- и .да н«»вЪе блока."
Ботевско Училищно Настоятелство.
На площада прЪдь изхода чакатъ авто
мобили отредени за арестуваните.
с Ботево, 15 септември 1522 гол -» Прьди да слезатъ отъ купето съ което
учи
На 15 октомври г. г. от 9 до 12 часа пред об:д
г-еха докарани бившите м-ри подписаха делицето ще с* произведе тжрг с ьл.-а конкуренция
д
кларацчя съ която заяваватъ, че ще се по
ставят ь въ разположение на полицията и
когато бждатъ повикали отъ нея ще се
явятъ п о.танать на нейно разположение.
.Статеаата чешма- от 50 дек. 8) .Са Марии» от -0 де_ .. Ь).
Освободените шефозе иа блока ся по
.Аи-кула- от 12 7 дек. 10) .Аи кула от 1ЬМ тек. 11) .Смет
ставени яодъ унленъ полицейски надзоръ.
схрг- от 13 2 д-к. 12) ,Меми дере от 16 ».д“
Те си отидоха по домовете. Въпроса по
лова чешма- от 26 дек- Н) .Н';п»та ТГю™
сядеието на бившите м-ри ще се уреди те
.Юрта кеаеду плтищата- ■■ ^-2 дек 16) . Р
• Т
първа отъ правителството. Предоставено е
та- от 14 7 дек. 17) .Карасуланите от 11/
-''аг
суааи* от 15 5 дек. 19) .Карасулан м '8
ИЗВАДИ
на решението на министерския съвет понаот 3 дек. и 21) .Срещу йеляеката- от о
3Г статжшната еждба на блоковите шефове и
1) .Лхга- от 14 дек. 2) .Екиилвк дермеми ог о^дек. 3) .Ь
за учредяването иа народен сжд.
кинкик дермеии* от 7 Дек 4) .Ср б“ян“та
Зр ^
а
Когато потеглиха полуосвободенкте ше
копитата- от 3 дек. 6) .Юрта- от 17 дек 7) .^**»» 'а
мр- от 6-4 дек 111. 1) Кр*чма п с Бот1„ао
™ фове за града, те беха изпратени с нови
Първоначална цада 50 лв. иа лекар. Залог
Р У
по-бурни овации. По пжтя сжщо беха акнаема. Поемните условия са в училището, гдето г..
А
ламирани от народа. Веднага целия град
видят всякога. Желающите да наемат тези име ти да с
узна
за освобождението Им.
него денъ и час и наддават
Явболиев

гш

' 4

Осщесгвото още стои из
тръпнал. прЪдъ станалото яе
въ Търново, а окою. Търново,
по пжтищага за тоя градъ.
Пресата продължава да опи
сва и изнася пълни осветления
по кързанигЪ из гж аления по
ж. п. линии — София-Търново.
Вгрна-Т ьриоео, Русе Търново,
Габрово-Търноио и пр.
ТЪзи изтжиления свЪаочатъ
за ннзкого ниво, въ което се'
намира нашата обществено политичес ка дЬйслштелность Ако
нЪкой прЪди единъ мЪсецъ са
мо би дръ налъ да предскаже и
нейно юм иечаленъ край на
събитията въ Търново, го бя
ха го смЪп.али^аа чоаЪкъ вепознаващъ бглгарииа и закжс
нелъ си литикъ и общественнкъ.
По днесь в;нччо станало ндва
да унижи престиж* и на власти
и на народъ
Кой спечели огь 'гЬзя вандал щини ?
партия
НЪкоя
лн ? Не Загуби българския на
родъ. Но нека това бжде една
поука и то поогЬдна за вода
чи и аа съзнателни граждани.
Вь тежки моменти по необход»шость на съединение на
сили. ние виждаме какъ аъ ст
раната се надига една сива
тълпа, която нека съ своя юм-:
рукъ да сдави и демокрация! и
прогресъ, и култура.
Вдастьта, поне според нзяаленнята на мнннстрнтЪ н отго
ворни гЬ лица. не е могла да
възпре .народна:** вълна.
Каква е тази власть която
не може да се справи съ тъл
пата ?
Гежко на тази страна дкто
тълпата стожн на главата сн
управнншка корона! Сбогомъ
свобода, сбогомъ прогресъ!
Кръстъ на всЪка куоууриа про
ява.
Не, ние не губимъ вЪра въ
заравнгЪ кадри на б^гарскня
народъ, който пр-Ъжии^ тежка
робски врЪмена. п.ЛжиеЬ чер
ни политически рг,- ми, прЪживЬ де & катастрофи н пакъ е
жилавь и намира сили да ра
боти за своето обновление. ТвърдЪ скоро, ув-Ьрени ьме въ то
ва, в<фода ще се сьвземе. ще
се справи съ тъ/.пи-гЬ и ще
сложи в Ьки.о иа м*стого му.
Кон ще бждатъ съ.лни? Това
тълпата иеможе да каже Това
ще каже съзнателния народъ.
Но нека не се забравя: съ
битията въ Търоово подчерта
ха единъ новь етапъ въ нашия
политически жчвоть. Първо гЬ
доказаха че ъсЬкм граждаиннъ
трябва да заеме своето мЪсто
въ редовете на по.титическвтЪ
партии и да бжде обладанъ
огъ една истинска гражданска
актианость.
Впечатленията отъ гЬзи съ
бития въ странство ще бждатъ
твърд^иечални за насъ. ТЬ ще
подбиятъ и малкото креднтъ,
който съ такива усилия се мжчимъ да придобиеш. Т% дой
доха въ момента тъкмо когато
България имаше нужда иай ве

ПпепгелатСвТ. Ст Ат. Няооляев

Кино „Дадаа
Сапоитм И. Раимов-ь
Отъ шесъ ю ИелШ включително I сени, споиш безсмъртното творение ка Щк

вТВАУАШ ЕИИЛЪ ЗОЛ А
— РДЕОТНИНД —

Начало отъ 8‘/, часа II
до 12 часа вечерьта. |й ▼ Я

I

I
„ВАРНЕНСКА ПОЩЯ“

Стр. 2.

СОФИЯ, 20 септем- В-къ Радикалъ да
че отъ кредитъ 32 ивръ, за |
коаность и редт.
ва обширно изложение за случилото се на
Това е още единъ паса'
' гара Д. Джбникъ и за оно г>, което е сто
който ще забави нашия нзх :
пят* за Търново. Въ опис ;ииет )
отъ тежкъто договорно г ло- , иало по
се казва: кога го сл&злзта на гара Търново
жение.
, група съ Найчо Цаноаъ тръгнала за града
! прЪдъ мосса тълпата спрЪла групата и се
I усгро п . единъ ев его> рода еждъ. Групата
I се е състояла отъ Н-йчъ Ца оьъ, Ь. Назоаъ,
6 Гаиевъ, инж. Савов,
ааа Дон- въ Доб
рипиозъ, Сргб рникозъ и Актов ь. ЗемпеСвободна борса.
дЪлсиия агитатори Иа Дончеоъ отъ сли
На свободчия пазаръ се ск
лючиха сделки съ Буда-Пеша венско държалъ рЪгь като посочзалъ Н.
— 6.60. Всички други лързн- Цаноаъ н другари -Т. му като най големи
клаенн чужди валути показаха виъовннци за народната катастрофа и пои
обща тенденция къмъ спадане, скалъ да се гласува смъртната и.иъ приеж
иапр. парижъ спадна^ на 1234. да, да бждатъ екзепу .ираии, като ги хвъЛондонъ на 720. ^
рлятъ отъ зисотигЬ на урвите въ дълбочи
Г-иъ ДрагЯЛПГГ^Сокеааревъ, ните на Янтра.
на зъ отличенъ приятели иапу
«ълпата слЬдъ рЪчьта изви:.ала гръмо
сна службата си въ окрдежния |
еждъ и отъ 16 то: о се устано гласно: „смърть! Сл4дъ това поискали отъ
осжденнтЪ да си каясатъ посг.кдидта дума.
ви адвокатъ зъ граха «< .
Познавайки висока а иг гол,:- Въ този мотентъ пристига Крум', ПопоВъ
гентность на г-къ Сак дарена столичния а,етъ, 6бз»е не му позволяватъ
пожелаваме му успехъ ьъ сво
да гозори Говорилъ- Нино Погковъ, сечребодната. но трудна кариера
I тарь на слюн, които се -берналъ къмъ
Опровержение
а-рн И...0Т0 I събранието съ римите: .другар:-, мислете

ХРОНИКА

У

въ брпй 967 на йЪстиъяа ги
огь 16 септ, че бил
наредено отъ финансовиг:. власти
щото д-нъка ьърху общ, ч дсходъ отъ занятията за 1922 и
№3 год. да а облаги и а,бира въ троенъ размЪръ.
Цари. Фин. /правлене заяви,
че от иикого не е давано подобно варежд»яе.
ГолЬмото колоездачно надбЪгване отъ 1650 клм пр-Ьзъ ц*.ла България встЬдств. е лошо

— «*««-««: и "°*влв"ь

тьлпа да бжде благоразумна
Излезалъ ег>мн другь и съ високъ гьрлестъ гласъ изяикллъ: другарк, въ Библията се казва, на вратата на е*,инъ царь
„. .
..___ ___
__'
,,
®и"° пис и0: *иели та тотчгва върши!"
Сльдъ това се е сгожилъ иа гласуваме въ*
проса: да се хвърлятъ ли въ Янтра мли не.
ПрЪзъ врЪме на гласуването тълпата
се разделила на дзЪ СрЪдъ викове и спорове
за* и „пготивъ* тълпата тръгнала
къмъ грида кат» сж наложили цЪ^ата гру
ла
тояги

™™Гпр„В,Р*„Ге“^.
РУ“""' « «ой Найчо Цанев,та
жено.
група е била вкарана въ търновските кз_
м
зарми.
Постжпления на д-во . Ми.юежрдяв ‘. Г жа Андрияна на Н. МуСОФИЯ 20 сзлт
чера делегация отъ
тафова внесе сумата 200 ле. въ страна на центрзпния комитетъ на широ
паметъ на родителите си почи
нели преди 9 и 16 години, косочи листкчесюта партия се язи пр^дъ
г-нъ Николовъ — ф.брика м-ра на вжтр. работи г. Даскалоаъ.
«Прогрссъ* подзри 2 тепа аПоследния изглеждаль неспокоенъ, нермерик^нъ и оксфортъ за обле венъ и се показалъ като особено изморенъ
кло «а питомците. Бирена а отъ ст налитъ събития аъ Търново. Деле
фабрчкл .Галата* ЮОрла., г ъ
Иван ь Миневъ — 500 лв., Те- гация а е поднесла протеста ма партията и
керлната фабрика .Кирилъ* е изказала възмущението иа посг.едняга
отъ всички издевателства, извършени отъ
400 лв- Г-яъ Лоловъ 50 ла
фабрика ,Лъвъ* 10 кгр. сапунъ правителствени хора, лодъ явното покро
Мелница „София“ 1 чув. Г.раш- вителство на властьта.
но. Настоятелството изказ а
Делегацията е заявила, че дадснитЬ
своята и оная на пигомчлте
благодарности на п-ре споме лично отъ г. м-ра обясненея за станалото
с/к несъстоятелни и не заГслужааатъ вни
натите дарители.
Избягали войн..ци 6ъл1 ари мание.
Лпнштръть е билъ ззпитанъ, какао възотъ 54 гръцки полкъ, находчщъ
се ^ Силаирия, разярв ПИ. Ь. и....Ьрг.зи ло-нататъкъ да предприеме праче. в )Ъдъ гръцката .««йска 'Ъ витвпетвото.
Тракия имало г-о^Ьмо унич
М ръ Даскалова отг аор ла, че прави
вслЪдсгвие турбкитЪ успъх
телството тръгза въ иоаъ реаолюционенъ
Деморализацията била пъл
Само съ техния полкъ за ня пжгь, посочена му отъ -арода аъ Търново
колко дпи иосогнали около и че н4м , да позволи проектираните събо
250 души.
ри на блока въ
лопдидъ и С »фия.
Делегацията на крак заявил , че новия
пжть на правигелството не се птличазаотъ
СоФ»:к. У- с ,'ПТа‘мв
N22 год.
стария и води кммъ катастрофа. Вь уоя
Швейцария.
3050 —
сж издали и ще иматъ съдействието
Ню-йсркъ
16350 165 — 11/кть
само на комунистит^
Лондонъ .
727 — 730 —
Париж ъ
1242
1244 СОФИЯ 20 септ. Е проса за чиноанишИталия .
690 катч по/лощо е скоячле/но уреденъ.
93 00 04 Шриградъ
Ще се- да^е еднократно възнагражде
Ронилия
101 50 101 60
Германия .
11 40 11 45 ние в^> размЪръ на двумесечни заплати за
Пра; а
530 — 532 — едно съ добавъчното. Т#*я гни щ бждатъ
----- 23
Виена
приготаеми.докг, адит% съ макс малнитЪ при
С.-Пеща
ходи, които биха могли да постжпягъ при
Гърция
К4 гее^авкя
повишение такснтЪ иа же ^зницит^ и ко
Белгия .
респонденцията. Тази лроектъ ще бжде
внесенъ дъ к. марата, която както е изве
стно ще се открие на 15 октомври.
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НА 18. СЕПТЕМВРИЙ

•утриньта • загубинъ портофейлъ
при Вариенската гара Намерилия
го се умолява да върне на при
тежателя му, документит!, лисна
тата и портрета находящъ ое въ
него иато си олрЬдЬдя възнаграж
демие. Имлко Христовъ, Портово
Управление-Варна
847-:-1
е изгубенъ едннъ
бастунт. съ ц^-Ьтт»
отворенъ и съ сребърна дръ
жка. Който го е нам Ь-ил ь дг
го лонесе въ редакщията на
.В- рнен. Поща* срЪшу 200 лв.
възнаграждение,
856-1-2

ЗПБЧера

СОФИЯ, 20 септемг Правителството е
пригс.вило законопроекта за референдума
които ще се произведе, за да се даде въагможность на българския народъ да си ка
жи думата по винод-*остьта на лицата бйвши м-ри. Законопроекта предвижда
1ферендума да бжде извжршенъ^най-къ :но до
3 декември г. г.
*
ПАРИЖЪ 18 септ. Печатъ
обстойно
коментира официалната ачгл •ска нота, относно поведението, което
шикобритания

ЬМ Г71,
ще възприеме по близко-източни* въпрос*.
Правятъ се слЪдиитЬ коментарии: Амгпи.
прояби своята воля прЪди всЬио разбира
телство. Съобщението за изпращане на ней
ни войски, прЪди нейиитЪ пълномощници
и като покани Ромъиия, Гърция и Сърбия
да взематъ участие въ разискванията за да
се пр„2,отвратять миролюбивите иааЪрення и М!>рии иа -Франция и Италия. Все въ
този духъ еж написани и другите комен
тарии
ЛОНДОН Ь, 19 септември Официоза в-къ „Об
ссрверъ“ е на мнение, че Фр -нция ще има да се
опр!ви но оьпроса за Тракия съ противодействие
то ня Рочжнии и Югославия, коиго сж противъ
вська«ъиъ опнгъ да се възвърне на Турция евро
пейската граница отъ прЪди 1914 год. Малкото
съглашение иска да бжде като противовесъ на
Кем.иов >я- прЪстижъ въ близкия изтокъ
ЛОНДОНЪ, 18 септември. Смирна е обхванатъ
отъ три страни отъ пламъци Огъня е избухналъ
първо въ гръц ия и армемеки квартали Турскитк
войски, които пристигатъ въ Смиина, се отдавал»
иа отг.лщеаие. Избити сж много видни гърци.
Л0НД0МЪу119 септември. Сръбския м-ръ на
външнигЬ раббги пристигна тукъ, за да конферира съ /юрдъ Кьрцонъ, сл-Ьдь което ще се срещне
и съ Л. Жоржъ
ЦАРИГРАД, 19 септември. Британските воен
ни кржгове твьрдятъ, че отъ Малта е тръгиалъ
вече иовъ шотландски баталионъ за засилване тукаши. ть английски части.
БУКУРЕШЬ. 19 септември. Вчера избухва гол1>мь пожаръ въ тукашната електическа юзава,
който унищожи цклага инста-тация по освЬтленае
то на града. По гол^тата частъ отъ ромжнеката
столица за дълго вр^ме ще бжде лишена отъ еле
ктрическо осветление, защого не само зданието и
машините, но е изг орела и мрежата.
ЛОНДОНЪ,19 септември Тези дни Лорде Кърцонъ ще отпжтува за Парижъ, д%то ще конфери
р?. съ Поанкаре по източната криза.
1
пармеиско Окржжно Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 5463
гр. Варак, 19 Сеатемврий 1922 годв на.

Облвява се иа ннтересующите се, че на 25 еепгемврий т. г. в 9 часа преди и.шдие в таржната за
ла ни Варненското Окр&жно Финансово Уираьлешге
и в Веки-Девненското Селско Общинско Управление
ще се даде ва доставчик ао доброватно сжгласве до
ставката на следните строителни материали н други
нуждци
горското сгоиавство .Геннш Ада" а именно;
1. 250 куб. м. Шайтавджяшкн едра лакеев кам&ни иа индарая, на стойност 17.500 лв.
2
куб. м. Шайтавджпшкн едри очукана
мхнн за лицева зидария ва редове на стойност
6,400 лева.
3. 40,000 обикноаеви рхчвв тухли, ва стойност
28,000 лева.
4. 8,000 червени пре-;увани тухли аа лице, на
стойност 8,000 лева.
5. 1б,0о0 керемиди тип Марсилска, на стойност
около 54,000 лева.
6. ЮОО капаци тап Марсилски, стойнрет 5,000 лв.
7. 15.000 кгр. вар негасена, на етойдбет 15,000 лв.
8. 300 кгр. теленн гвоздея рачйн размера, на
стойност 4,5р0 лева.
9. 25 обикновенаи ковани вргпа « каси при обща квадратура 32*5 кв. метра на^стойвост 13,000 лв.
10. 50 обикновенни
с каси при обща
квадратура 27 625 кв.
на стойност 15,470 лева.
Пркблнвител
бтойност на венчкнте гореязброе
ни материали
др. вжзлизащн на около 167,870 лв.
Поемнит условия и описание на горните мате
риали могат/да се видят в Вари. Окр. Труд. Бюро
всеки прр
тствен ден, а в, деня на спазаряването в
тарж
а зала на Варнен. Окр. Фин. Управленяв.
Доставката ще бжде, франко гара Лвщня-4вфя*
Срок за доставката е ДО дан след сяобшенявто, че
тхржндя протокол е утвжрлен, а за вратите я про
зорците ^0 дни след ежобщеняето.
Предложенията могат да с€ нравят я но отделно
за всеки вид 6т горните материали.
Изилащането гце става веднага след приемане на
доставката.
Залог за цравоучастие е 5% вярху оферяряяята
стойност в банково удостоверение.
Всвчкя разноски но обгербване я публикуването
в&в вестника са за сметка на конкурента.
763-1-1

От Довипшнстяото.
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Д-РЪ ИВ. ЦБВТКОВЪ
саършиаъ аъ^Русия, епвциахианралъ по

ПШШГП I шшкш п нш

ж* специвлчстъ по тштшвта тсш! ЯМ
Н цици ■ каружммш, съ кагттаяъ 50.000 гш. м нлм- Ш
■ ДПрЛ в«не на много доходна работа г» Варна. Ка- Щ
Н питала ще бале аложемъ гъ инструмент* и химмсалии. Щ
^^654
Ддресъ аъ реяаллпгга яС П.
2—2Ш

(Телефоним м телеграфни сьобщ

ПРИЕМА БОЛНИ СПЕЦИАЛНО
по вжтрешнм, дктеки и нервни болести

ЧИСТИ АНГЛИЙСКИ ПЛАТОВЕ

Щ т^ре» Мбот» «агв »ъ ■екипи ■<• фабсм. л*з- I
В адщ лобрЬ т зимната с*що • дам» «атака В
■ Ск 8 годашиа краашм а Бук^кща* таврп Па I
Щ сталвапп аедиагк. Срраааа раанщаата ап|.-«

ио1внш1В(вг«м:и на

ПЪРВАНЪ БЯНОВЪ
АДВОКАТЪ

•72.

се установява въ градъ Варна. ул. .Съборна* N8 28
3 3
■п?—
(доиъ Г. Литовски).

ПРИЕМА БОЛНИ

ОБУЩАРСКИЯ МАГЛЗИНЪ „ПРОГРЕСЪ“

)

СОФИЯ, 21 септем. Постоялото при см тсгвие иа зем едЪлскмя сжюзъ е наредило
конгреса иа розопроизводителите, който се
свиква иа 1 октомври въ гр Пловдивъ въ
връдк I съ предполагаемия в ори сжборъ
иа блока да се състои.
Съобщено е иа дружбите аъ южна Бъл
гария, че нарежданията направени въ свръ
зка съ конгреса иа цнеклопроимодителите
въ Търново см въ сила и за конгреса ив
рОЗОПрОМЗВОДИТ » Л • те.

Постоаииото прием тствие ив земледЬл.
смюзъ свикал иа извъиредио заседание ив
24, 25, 26 и 27 септем. висшия емветъ иа
земледел. съюзъ и управите
1Я съветъ
иа младежкия землед. съюзъ.
Предполага се, че сжяещаиията иа два
та съвета см въ свръзка съ акцията иа 1
октомври.
СОФИЯ, 21 септемврий. Българей, пра
вителство е изпратило йота до велииите
сили и до обществото ив народите аъ свръз
ка съ предстоящото разрешение иа източ
ния въпросъ.
Правителството зввввва въ йотата см.
че за омиротворяване иа Балканите требва да се дв;
ОИ01
цяла Тракия.

СОФИЯ 21 селт. М-ръ Турлакояъ запи*
таиъ по разискванията въ вчерашното сле
добедно заседание из мииист. съветъ за
яви, че е взето решение камарата да бмде
свикана иа 2 октомври. Уквзв е пратеиъ зв
подписъ въ двореца.
Четвъртата извънредна сесия ще може
▼а т» туаа «а «О т. т.
Га»
да се занимава осаеиъ съ законопроекта
за сждф<е министрите отъ 1913 и 1918 год.
чииоеиическия въпросъ, още и с> едииъ
новъ закоиъ за защита отечеството. Какво
отъ 18 С ЕПТЕМВРИ
ще бмде съдържанието иг този закоиъ
още не е известно, ио въ всеки случаи
той щг б.яде един -, роалеиъ изразъ иа по
нятието .Отечество* и .отечествени инте
I се пр^м^сти въ собственото си здакке на I реси- както те се схващат» отъ днешното
I 851
улици Девин и Софийска.
- 2 Д правителство и отъ земл. съюзъ.
■ ■МИХО ЦАНЕВЪ - ВАРНА
у», ,6-й Свптеиармй * ср4иу цъ)жв«та .Св Н«юмправм разпреда«6а на стона а нмвентаръ въ са«ая
нагазван яа «дро ■ дрвбю. Избързайте н сн на
кое К-10
бавете ефтини и солидни обуща.

2
Кбшз11р№1)Йдаг|
барна

ОБЯВЛЕНИЕ № 3232
гр. Варна, 20 Септемврий -19** Г.-ДБВА.
Понеже обявените с обявл *ене Аз 254У от .
т. г. (Дхржавенъ Вестник 6р«’й 9» от 4 авдуст т. г.»
я ^4 3076 от 5. ЕХ. т. г. (п .Варшвск* Поша* брой
960 от 9. IX. т. г.) таргове чрез тайна конкуревдая
еж доставката на 2000 литра гаа (иетролеум) а 10<»
кгр. юфт ва нуждвте на Сектора, не се еастояха по
ради ееявяваас на конкурент!, обя.чява се на ичп|*е
сутощите се, че на тридесетия ден от публикунаието
на настоящето вжв в. „Варненска Пеша". в*н Варн
Окржжно Финансово Управление и Кемавларското
С«лс.о Общявсю Упрлаленяе, гае се
трети пат тарг с тайна конкуренция
на сдицнте материали.
Жвлающите могат да^ видят всеки^ аРПС*^^®^“
ден поемайте условия в описания в
От Доняканството на Сектора.
855-1-1 ‘
на Сектора.

СОФИЯ И сскГемарий. Франц, в-ци се
занимавагъ почти изключително съ източ
ил въпросъ. като се явяватъ въ защита
иа турската теза
Ксгато в» България се заиимаватъ съ
въпроса за, или лротиаъ емдеие иа мини
стри, ксгато правителството приготовлява
едииъ рефереидумъ, който може би е не*
приложнмъ иа практика и който ие е предвиденъ въ основния закоиъ, а е едииъ революциоиеиъ начинъ за борба, французинте в-ци дрватъ идеята за отстжпваие Тра
кия и Сдрииъ иа Турция.
„Вимтоаръ“ п 4ше иа уводно место: съюз
ниците вече см известни за условията кои
то би приела турската армия следъ бл*скавата победа иадъ Гърция.
Тя иска само изт. Тракия съ Одринъ,
като признава неутралитета иа проливите.
Тъй като свободата иа проливите е основ
ното искане иа лондонското правителство,

Нино „Пада“

ЙСГ

гоасаа

яанторж.

859-1-3

Младо

двучленно сЗмейстяо
търси двЗ стан или
стая съ кухня въ центъра на
града, срЗшу добр плащане.
Справка магиинъ .Малка Пе
чалба* ул. Ц-Борисъ. 855-1-3

Салон-ъ К. Раииовъ

ВТВАУА1Ь ЕЕЛИЛЪ ЗОЛА

1з ■^■РАБОТНИКАННА

ПобЗдата и а кгмлле-стмтЗ
вадъ гърцягЗ ломесе м аха
м.пемхлк Тя прЗдм всичко рх
зпръсма мАглатл. съ която гър
ци гЗ жабулмда своето Осмее
хме И дмесъ отъ . сочещия ся
грации шовинихгиъ остана са
мо едииъ смЗшеяъ спомешъ.
и глхмото е. чс кемалмстнтЗ м плашиха Англия я
ашлмйоклта полг-Т.-кл. Въ лм>
цего на Гърция бяга еашлаА
ската юточна политика
И дяесъ английската дипло
мации бъраа да протиаопостааи силя иа Турция слЗлъ раагролл на I ьршпЗ Тя гв тър
си въ малкото съ!ллшеммс. Тя
иска огъ Сърбия м Р >мжяяя
да мобя-тизяратъ. м да яма съ г,
кого да плаши Турция. Том е
ямотх) веаамне яа Лятдяя Га
века да господарум иа пратя’
ямтЗ Тя ие допусна вече съ
яЗкоас Русмя, царска Русея, я
диесъ ботшеяншка Русия
Обаче том положеяяе водя
слЗдъ себе см громя «вплита
ния и яолтликацяв Ало Аягтия продължава да ме отстжп
ва отъ своето рЗшемяе щото
да вс стапя яа евроо
наглежда, че иие сме
прЗдъ нова войм Пратилият»
са «вмя. блрутъгъ е сухъ, вс
крвта е хвърлена. КемалиствтЗ
|нхсжрчамвв отъ фраяцудя в
'яталиямци а сащо и отъ бов'шеамки млегоямтъ иа едяа гра
ница въ Трхкмя до .Марица съ
Одрииъ, рх доира се съ гладе
хме на пролмвитЗ. да което
>63щава;ъ пълва свобода в
се отяадкагь огъ укрЗияваяе
го имъ Кемалиспсага въчяа се
разлива ежи ъ Цлрмградъ ТълпягЗ въ йонградъ са аа страе
иата имъ Оржжаето е готово.
Въ слщото врЗме амгл»;чаяитЗ
^капрзщатъ въ Цармгрядъ вовя контянтеяТн.
Изп; аяеми прЗдъ том поло
жение. ние И(джсмъ дл клжемъ
че утрЪшями деяъ на Ьх-кштЗ е еднмъ >тъ яай-САдбоиосиит» и да часъ
Въ точа сашо арЗме въ
Бъхария шлйкн пролължавягъ
да бедчнмстау
3 4 се гаврягъ надъ ^лкчмсс?Ь:^ 1Л нашнтЗ *'&?*■ лЖиии я/ дз ие наслжл* Н^дидлуг.
ртязлнекм
дуЛ.
Се сЗз 'деашрализзашя
да се
лея ридаалз я да се
позоря страната яи.

№ ииъ ю НгПоз шючогено! сюн, спорт восимпото творекке н
Начало отъ 8‘/, ч
до 12 часа вечерь

Ж I

]

Стр. *.
отъ сега може да са допусне, не ммре на иатоиъ ще бжде аападенъ, ако йм
гама има желание. Съ малко добра воня
ще може да се спаси неутралитета на пролиаитк. Турция иска само седалището ни
комисията *а пропишитЬ да бжде въ Гаиивмйсто въ Цариградъ. Що се отнеси
до турското искане да Тракия съ Одрииъ,
не се вижда какъ мофе да й се отнлже
това стгЪдъ бпЪсяавитй побЪди въ М. й
сж много сплотени,
Въ Тракия раси г
тавъ им турцм, гь* ци и българи, но отъ
▼йвм народности иммоа ийма относително
Туреното население образува иай-многоброймото малцинство. Споредъ най-новитИ етнгшетиии то образува 40 на сто
Може би ще се направи олвть да се
накара Кавал Паша да признае афтоиомката на изт. Тракия, ио ако британската ди
пломация измисли тази комбинация, тя ще
шраяи изпразни усилия.
Турция има средства да оиулира солид
но азиатския брЪгъ на Дярданелитй и Босфо
ра и да предизвика Барела иа борба. Отъ
тукъ тя ще бжде аъ положение да изяоюоа възвръщането на Тракия.
Ако гърцитЕ исмахе да запазят* Тра
кия, тй требваше да биятъ турцитЪ аъ
Мя-Азия. Англия ви казва: не се пи боите,
иа тази турска побЪда ще иасьрдчи Бъл
гария, Унгария и Германия да взема тъ оржжиете 7 Ние ие абреаме това, защото Бъл
гария се пази добрЬ отъ сръбсиата армия,
Унгария е лазеиа добр* 5гз армиитЪ иа
Мя-Съглашенме, а Германия се лази добрЬ
отъ фреисмо-белгийскйтЬ армии.
ПАРИЖЪ 20 сегТг. Споредъ берлинския корес
помаентъ на в-къ Тайнсъ ангорския представител*
въ Берлинъ заявилъ на руския съветски предста
вителю въ сжшия градъ. че М. Кемалъ паша не ше
да приеме никога да участвува въ една конферен
ция. въ която Русия не ше бжде представена.

„■ЛЛДНСК* ПОЩЯ»
Отъ свършване не войната насамъ никога по
ложението въ Европа не е било тъй сериозно както сега.
ВЪсгницигЬ посочватъ. че основанията на Франиия за оттегляне на войскитЪ си сж били много
неоснователни

сгз и, чл. 28 огь икона н щ
дене търговски книги:
не «оди, не регнсгрд и.ц.
•мяра зндиаштелннп п и
коя» книгя, нлн с»но
от г**ь,
на се за ^
пать съ гло*я равна ни
вннати отъ имрження му и

ПЛОВДИВ 1>, 21 септември. Нащесъ Плояаивъ
ъ взрмаъ. земята се ряз61» раздрусан* отъ стра
тресе като отъ силен земетръс*. СдЪдъ първото
опомняне хората хукнаха къмъ мЬстото, кждтло
се предполагаше, че е станал* взрива Оказа се,
че е била хвърлена въ въздуха съ взривъ климата
ма Петракидисъ. Ц1,лата кжша е почти разру шепа.
За щастие човешки жертви почти нЪма
Р анеии
сж: г-жа Петракидисъ въ главата, а смито и слу
гинята. И двЪгк сж отнесени въ болаииат Оквеность за живота имъ н1»ма. Ранен* е и синътъ на
Петракидисъ, който е оставень на лечение въ кжщата. Съ какво е произведеш» взрива, съ адска
машина ли. или съ бомбова батарея, още не е устанмнено.Самото взривно вещество в-Ъронтно е би
ло много силно, за да произведе гол%мъ ефектъ.
Започнато е следствие.

ЯЪКЪ НЪ0*у Общия ДОНОСИ.

ХРОНИКА
1 Райетата по п”Окопава«етп
н.| канал*, който ще с-държе
варненското и гебеджемсио езеро ььром усядеид. Прокопа
но е исче 2 клм. *и пф вина
и канала наближа л Гебедже
Курса на о6> чеииехо въ Вишето търговско училище въ
града я « и пр%ть тая годяла
си остава две годиавеигь
Члена втъ общинския съвЪтъ
при Варненската община г-яъ
Ан1еловъ си е Оодадъ оставка
та. Негов то място се заеиа
отъ г-гь Даракчнеяъ

втори пити. яъ продъяяеян
ни 6 и ца отъ констя тирани
на това д-Ьяние не аааеде и
дължнтелнигЬ търгоасан кна
га.
за* се съ гиаб» равна
нв Ллня загънъ нъртуовщ,,
доходи; вая» сяОлъ ир>гхач
книги, наказва се съ глоба рав
на на двойния му данък-ъ гь>
ху збщвзау
. • чв.1
огь саидия закнъ задължа^
щого бемясиге в «явент»
да йлмгтъ под и ига ни осгЪв
огь ст
— при «диоди»
нгггЧ яредзр
ОТЪ иеогрь

блрателпите и команд. друже
жесгвз и шрш акц. д-ш оп
управителния и п ровко и т. съ
■ктн и осжкмъ гкхъ въ все*
Почитаемите търговци и про ки казани предприятия и оп
изводители. ксито бивять обес- състявятвянКмегвввннгеда) «
лонояаави огь подобни изнуд предприятието.

менно им«м«га имъ въ управ
лението ми, или да сг непода> атъ подъ никакъв* прХдлогъ
и заплашваме. Ако има лък*
Л1
конто се представяни атъ
като мои близки приятели или
сродн.
да блдагь язругяяанн и изобличавани, заудохо по
добни ходатая съмъ иемхдь,
немамь и ис мша да —
Също потъ тишкъвъ презлогь п >двед 1мст»еките ми лр.»
фмеяоммиеги да не зар атъ
Н1
справки и педлагагь
1аяедеи«ята си на ревизия яа
когото я да бшго преля да
имъ бжде прЪдставенъ откритъ
лястъ носящъ моя псдписъ п
печата на управлението.

БОРСА
Сяф». 21

Швейцария.
Ню-йвргь
Л^ЯНЯРЗ
Париж*
!плп
Мармерадъ

1Й2 юд

1240695*92 70

г
Праг*
Бяеия
Г> 4кща
Гърци*
Ю: оедзаи*.
Белгия .

г'1

нжл

№
_“б«

I
I
—1—1

Дава се

--т-

Запмсаанняга на студенти за
подъ яаемъ до В»
еяямя клубъ мобз
ЖЕНЕВА, 20 селт. Австралийския м-ръ Вишето търговско училище въ
Варненския болинченъ лЪкарь лираяа стяя за тихъ гослодияь
председател* Жузъ е направил* предло Цирна ще продължи до края
мТ-ссца. И отъ 1 «гтомври по вътрешни болести. Д ръ
жение Пред* лигата да посредничи за раз иа
■|-3|
почватъ редовните мтятяп *а Клисурски който отежетвуваше . Ох радеят* Т6
решаваме иа източния .конфликт*.
а каляш ята.
отъ града се завърна и пойна
■в мра1 »
да
приема
болни.
ПАРИЖЪ 20 септ. Пти Паризиенъ съобщава,
Вь недЪля 24 т. м въ 5 часа
те примирителния отговоръ на Кемалъ паша. който слЪд^ обюдъ въ игрището на
Напояняяа ма г. г. търговия и ка яварамам г
роиа ГЖ
обешава да запази неутралитета на проливите е кололрума ще се състои фут- занаятчии, залъ.тжеаи да во а;—14 ул «ария МАГ»
^••лемъ мачъ .«I пьр*<нсгво ьл
№4
произвел* добро впечатление на съюзниците Сж- Вараа между са ртвин клуп* дятъ търговски регистри, текШезременчо М. Кемалъ иска. шото съюзниците да .Тича и спор гни а клубъ ,Дино вземат* страната на Гърция преди да се склю яна.*
в-мн Пвхотн* Дружи Н Ме
чи принирие.
ООшмаа се ма г. г. каадидаПАРИЖЪ, 20 септемарий. Съобщават* тмгб студенти за ! семестръ,
че тези гь гЬхъ конто сж поотъ Лондон*: Министерския съвктъ нае на- дали заячление придружен-• съ
Вярна, 11 сеитемврж 1412 год.
раждаме за евентуалното отправяно къмъ изискуеми г* дохумеяги сж
Обявява се иа г. г. нитервеуклцате се, че ва 2
Цариградъ частм от* ефектнвитй, конто се приета за ред>вт» студенти и
мммратъ въ Егмпетъ.
с-:г.д вателно тряба да си ш«е
октомвркм т. г. в 9 час* иреди шидне вжм Взрневежото Окржашо Финансово уорзжлв
Съобщават* отъ Проторкя: южмоафри- са■ ь гаьхата л> 1 окт. н. г.
ще ое пръ
КанидагигЪ зд III семестръ.
ското правителство въ мраокъ случай
снабдени ^ъ заварка на II се- ввведе тжрг ао лоброволзо сиаваряване аз отдзваве
щ« изпрати за ормемта само доброволци. месгръ трябва да се запнянтъ н* иредориеиач доставката ва следвате храавтеЖР
Съобщават* отъ Камадлз смитайки, ч« сжщо до 1 октомври като оо- прниася нуждна^нз дружината:
писмото ма П. Жорж* относно изпращане лучатъ студентски!Ь си книж
1) Мас симяскз 1000 кгр. аъ около 45,000 лева
2) Сирени
то иа колониални войски ме съдържа до ки за вписване лекциит»
1000
34.000
Огь ректорат*.
статъчно саЪдеиия. Правителството поиска
3) Маслини
700
17.500
Нарадмтв съоравке. как го съточим свйденмя от* ПондоНЪ.
4) Масло ларвено 800
17,400
ооиияагь отъ прваитеясхавнъ
5)
Боб
сух
12.000
2000
ПАРИЖЪ. 20 септември. Въ лондонскигЬ вое източимкъ ще се симка на 2
»>)
Макарона
400
0.000
нни кржеове се отбйл^заа особена дейност* Ан октомври.
7) Пипер червен 300
6,600
глия засилва Цари градения си корпус*' сь нови
По оооодъ пнеалохо ьъ бр.
6) Сол морска
200
800
войски отъ Египетъ. Оп Мала Азия заминават* за 962 въ и1сгник1 ни огь II IX
9) Сол камак
2,100 •9
000
Цариград* първигВ дружини на планинската гвар по случката на гара .Оборище*
2,000
10) Лимонова кисел. 20
дия и водоопавателнигЪ сскадрони. В* Гибралтар* получихме дяй яяема отъ карзмгияння фежатеръ н огь яа11) Оцет
500
8,500
са приготовляват* за заминаване намирашигк се
•алмнкъ гарата въ Оборшце.
12)
Миело
слжнчог.
300
10,200
тамъ полкове.
И двамата отричагъ да сж би
10 000
13) Картоф*
20,000
ли причинили съ дЬяиинта си
ДОНДОНЪ 20 септ Дейли Телеграф* съобша
14)
Лук
сух
5,000
като
официална
власти
16,000
каквива. че М. Кемалъ е изпратил* ултиматум* на сьто и да сж страдания па учеИли всичко ва омояо 212,100 *взз
юзнииигЬ. огь които иска вь срок* огь б дни да я и чии и ученици*. Наяротнвъ
се изпразни Цариград*. Положението на англича
я двамата Ск били изпълнили првб.хвпнтелва стойност ва цялото предприятво.
Залог за участие я търга 10% от стойността п
" мнтк било критическо, понеже Кемалъ паша раз- дълга, като дърпания служи
цялото предирнятяс нли вжрау стойността на*зссп*
тели и ка;о 6ь.пари.
полага с* го/гЬми армии.
Аицвмия Нмжммъ »п> града отделен предмет.
БЕРЛИНЪ. 21 септември Франц, войски стъ
Малонаддаването ще става ва ясени ирв—гг зо
ЦЦ, ни моли да дадсяъ гдас
южния 6р%гъ на Да^дайелитЬ сж изтеглени на сЬ- нг уъ на слйдното:
отделно бев дробя от стоттгакн.
•ерния. за да се изсгБгнат* 'гъзможнигЬ конфликти. /'гГоя»нТ;рет| Х0Р* огь града
Н.*алащан«* стойността не припасите
Команлуюшия франи. войски генерал* Пеле е /Сж ходили пря търговия н про
слея получаването ям в дружннитн.
взасди;е.хи л сж нехдлн суми
получил* сжотв15тнит^ инструкции от* Париж*
■
моя сметка като се задVI
Съзбшеиието за изтеглянето на франц войски отъ за
ливади
х* ходатайствувзтъ видят всека аравътстъви ден а нас з дшаъжннстЖрю
4>.накъ-кале предизвика въ Лондон* големо въз
пркдъ мсиъ По разми обдата- ва дружинатъ а в д<
па нъряз в каленото
буждение
гаияя, сто зашо дължа да за- сово управление.
- ,Дейли Ек:пресъ • окачествява това съобщение явя. че .тича сж пр*сгал нм ти
сбо^Разноските
ва
публвисацянта^
ягербо!
като бомба хвърлена огь Париж*. Сега вече само пове. които прЬ.пм всячко ие
познавамъ, а оъ .е повече не са па сметка на доставчика.
английските войски ще требва да пазягь неутралДокумента де се
ь-к
приемаш, абсолютно шпИт
пета зона.
х -латайсгаз.
040-1-1

Продам се

ОБЯВЛЕНИЕ № ЗШ

с

д*

Гад. IV.

Барна, 23 СМТ.М.Ц 1МХ гед.

пеша
ВЙРНбНСКЯ

МТШ 1ШИП % 121. ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕЙЪ ВЬСТЙИКЪ Нилт пит Ь 221.
------------1вотъ1 м и вя голяма 140 лепя . ■
и 6 Кксеиа 100 лева; м 3 мЪсена «Г» лгея

*» ! *1
иааарвтеиъ
пристявскм по I ле»ъ я« луна

Д-РЪ Г. КЛИСУРСКИ
ПРИЕМА БОЛНИ СПЕЦИАЛНО
I по вжтрешии, датски и нервни болести I
I Я62

Мусплата. срЪщу хотвлъ .Пресявоъ*

1 I

ПЪРВАНЪ БЯНОВЪ
доскорошен* прЪдседа-аяь на Взриен Онр Свдъ
св установи
АДВОКАТ Ъ въ Варна
Води и защищава д1ла пркдъ всички елдадвща
Приет. домъ .Мария .К.мл- V* -п (цял, аптека I «имоти)
мч
I

|В
»
И

:шннг

Драгоииръ Сакелареаъ
ж-Х и -Т-—

Василъ Райчевъ
АДВОКАТИ
и* лдздения площддъ
1—3
863
Зицдиндг, 1Ш пркд» ввдч.» еддама. г, Шрсиото

1

ЧИСТИ АНГЛИЙСКИ ПЛАТОВЕ
гл ■*«■■ «естюБи. а сП?ц-<а.1ия за пардвеюта.
пристегнаха иа ионзигиация при

А. И. МАШОВЪ
(срЪщу Сетете).

•71-

2-3

I

I

ОЕУЩДРСШ ПАГДЗИНЪ „ПРОГРЕСЪ1 нВI

иа МИХО ЦАНЕЗЪ - ВАЯНА
ул ,6-й Сзпгвнврий* срЬщу Цьрятт,| ,Св Надола",
прави разпродажба иа стоки и яквентарк вь саияя
вагазииъ на едро и дребно. Побързайте и сн на
бавете ефтими и солидни обуща.
«**-ю
И.....».Л.т. МТМ.Д.Н.. •.

|
|
|
I

1

СУХИ НЕШОВИ ДЪРВА
НА ИЗНОСНА ЦЪНД
продажба на едро и дребно

1

ПРИ СМЛАД* НА.

ГОРСКАТА БАНКА -- ВАРНА
прЪдъ новата жвлез.ю пжтна гара
/

М63_>

ПОЛОЖЕНИЕТО

еш

(Телефонни и телеграфни съобщения)
СОФИЯ, 22 септември. Вчера епкдъ об.
полицията арестува г. Андрей Ляпчевъ и го
отведе въ IV полицейски участъиъ, кждато
той сжщо така подписа декларация, ка»■ато подписаха «Чапиновъ, Тодороаъ, Даневъ и другитк, че се туря иа разположе
ние иа полицията. Слкдъ тоо.» г. Пяпчеаъ
б» освободенъ. Полиции та търси блоковить
лидери Буроаъ, Фадеихехтъ. Коетурковъ и
Мушановъ.
СОФИЯ 22 септември. Приготовленията
■а събора иа земледклцитк аъ Плоадивъ
се ихвършватъ тркскаво. Обаче събора ще
са състои само тогава, ако блоиътъ се рь-

ЦЪНЛ 1 ПЕВЪ

:

,

Брой Б7Б.

ПРОДАВА СЕ

45 ДБиара пика. 16 д|ица л«и
...
'
*щ “ И|,к*не л иег* ек ^
пл1«мик*. юда въ стопинстют*
Справка : агро-ввстввта, Бюро
Н п. Дввятрав^ уа .Лосвя* (срЪщу Зарвшвста )_______ Ь23 3 6

794-4-5
1№ ([ 11) 111) «д>т.
при. ма за
подвързия
КНИГОвЪШ
Р"®« к,,иги " тефтери иа ча

новопостроена двоегажна и хм
гкеннчна нлща съ два голма
дюкяна на жгжла ул. .Струи
ена- и , Дрннска- (до самия
Т.1иДм»м 1
____ *. .
ашйо у . Спор.зуи^ияе ул
Раковска 32
ябо 1-5

ши да предприеме акция. За тази цЪпь «
издадена заповкдь до дружбитк иъ Плов
дивско да бждатъ готови.
На 30 сутрииьта ще бжде съобщено те' ■графическ, на венчии дружби дали да
отидатъ въ Пловдивъ, или не, въ зависимость отъ 'обстоятелството, дали блока ще
се рЬши на акция.
Независимо отъ <ова заповядано е на
три околии отъ Пловдивско да бждатъ мо
билизирани и три дии прЪди 1 октомври да
5а**атъ всички изходни пунктове и да оиуг.иратЬ сьсЬдннтк гари.
СОФИЯ, 22 септ. Върховния землед^лсии съвЪтъ ще се занимае съ събитията
около 17 септември, създаденото положе
ние за съюза и правителството отъ тЪви
събития, отношенията иа съюза къмъ бло
ка, акцията на 1 октомври, поведението иа
правителството и отдЪлимтй членове ьъ
него.
Предполага се, че съвЬтътъ ще реши
да се провъзгласи диктатура въ случай, че
правителството бжде заплашено съ сва
ляне. Вънъ отъ това съвЬта щелъ да ли
квидира съ недоразуменията всредъ чле
новете иа кабинета, които следъ събитията
отъ 17 септември сж се изострили твърде
много.

СОФИЯ, 22 септем. М-вото ив правоеж*
дието работи у млеко закоиа за защита иа
отечеството по подобие иа гласуваииа пре
ди 4 месеца з конъ за сжщата ц%лъ.
Съ иего ще се даде право иа правител
ството да лкстериира всични, иомто застрашаватъ било съ ркчи, или дела нжтрешння ре ,ъ и заплашаать самосъхранението
нл полицията.
м-иъ Победя ло този поаодъ пише: то
ва се налага най-вече и отъ факта, че сабитията и около България се развиаатъ та
ка, че е необходимо пъпно спокойствие на
страната. Помлтатъкъ законопроекта лркдвижда обявяване вьнъ отъ закоиитк иа
дружества, организации и политически пар
тии, които си служагъ
непозволени отъ
захочитк еркдетва за постигане иа цЪлитЬ
си. Сжщо така ще бждатъ спирани и вкстницитк. Изобщо този законъ ще накара и

сгн* лмца м й4^лио«ан. РаСоц^„и
Справка книжарница
.Образование*.
552-1—3

тл чиеIя и бърза на износни

МАЛЦИНСТВА.

Ето едииъ въпросъ. който е
одлдъ м мяогсто мъдруваме
нв липломзтигЪ.
Ако е гьпрось м малцинст
ва на Ба 1к ннг1 и в< урежда
не тЪхяото положение въ стра
ните Н4 ПО'Лдатс.1ИГ1. по то
зи въпросъ хиляди застлания на
хиляди общес- на народите не
ще р-Ьшагь зазоволлтетно
СждЛата иа малцинствата въ
една Македония, въ една Тр%,
кия и ьъ една Добруджа е опрЪлЬагна много ясно
Тамъ
българсмнгК .малцинства* са
третирани, тъй че сгкдъ десе
тима години и поменъ не ше
остане отъ :1»хъ
Кой не .чиле слабата на побуднмгЗ българи иъ. заробени
те о<5части- Нина прксАтстмето въ Ьългария иа повече отъ
.‘00,000 бежанци ие е нтй-сиа^'
ния ар-уменгъ и най-беам веч
ното третираме ча малцинствата?
А само това ли? Ами четничегтздто въ т-Ьзм области плодъ
на какво е? То нс доказва ли
че въ гЬзи поробени сграии
за българина и ми жявогъ, иЗма най елемеягарии човешки
права. Българщината гь тиа
области с болшинство, а имцинстъо са поробителигй Тамъ
е отречена всякаква свобода
иа съвЪстъта. отнети са всЗ! какви права на българина, той

СОФИЯ, 22 септември. Мииист-рскиа съ*
вЪтъ слЬдъ ркшеиието иа /д-аото за лодпо_____
__ ___
_
магаие ма.ермипмото положение иа .ииояницмтЪ бЬ рЪшилъ и натоварили м-ра иа
финаисмитк да изработи съотвЪтеиь заионопроеитъ. Законопроекта съдържа в чле
на. едчокрлната помошь е олркдклеио че
те отпуща иа чиновници назначени отъ 1
септември, обаче за да може да се ломогие и на ония учители, които сж назначени
лрезъ м цъ септември. Помощъта се дева
ие само иа дьржаииите чниовияци, ио И ,
оа ония отъ изборните уцреждеиия.
Въ законопроекта ще се предвидятъ и
ПОС1АП <еиия за евентуалното увеличение
заплатите иа чиновниците. Законопроекта
ще бжде поставен ъ като първа точка отъ
дневния редъ иа изсънредрата сесия иа ка
марата, която се свимва иа 2 октомври.
, Указа за свикване ив камарата е п дписаиъ.

Кино „Лада"

ПРОДАВА СЕ ШЩ
!•!*«»(« мшм с 4 стаа ■
«ум, ширит» «ИТММ1 е
чеииг м
м „ .Ншжи‘
я Двдвш Дммтр\- До им вра*'
^ мете м «л .Стравдша* в
сайвант кухиа ■ дюгвнчв. Смрана слщшв

„сь.а .^.,ИГк , „о^Гбуз.оти око на вЪчио бдящата по*
линия ВсЗю ктои и мижеше

с съмнително за власгкТА
Огнети му са чернови, учи
лища. ииоги. той е битъ. уинзязамъ. у'.и«аиь я най бгзцгрвмоя<ю и безбожно о1ираиъ я
наквзйян.»
Таш е САЗбатл на българскигь .м^л11лист1*а* въ поробе
ните бтл «рскч области, хлтои* и т1» сс < Сез6ълг»р»§атъ
Българите бе.атъ квТо нзостбвять тма з н ямотмгЪ' ся въ
ржцГ.те яа взмннистзиняге ма
наши; 1. сас^дн. Тая. ва г била
п»ля*мката ма ьгшмгЬ сьсйлм
отъ 1918 гол до знесъ н мо«екъ ла кажгмъ чг та г дала
отлични м ткхь роу-зта**.
Емигрира иепрекАснато българияа отъ Гъриий. отъ Сърбия
и отъ Ром амин. чащ.то следъ
като му отнема гь въздуха да
диша, той ис иска да умара
въ рАП*те ча свсяте пллач^ъ
Е. до-*.ре т па г САДб»та яд
бъл ар. малцинства Ние бих
ме жглвли обществото, на на
родите да произведе една без
пристрастна а «кета по този въ
просъ И тя ще бАде само въ
н<шд поля* Но какво моке да
направя то повече? Добре.
:пс реши да се дада ъ едяакви права и па малцинствата въ
вемччи сгратм наравно съ ътад1.телск.»ге нации. Но .акмнв
едни р%ше»тя ше остаяатъ са
мо писачи на ьмига. додето
в:Аде и особено на Бал кая ■; те
цари то зя духъ яа яжте ри а ди
етична глччостъ
Н^мв лшо да се казна. че
ще требва да минатъ още де
сетки г едни и. додало улешлтъ

Салон-ь К. Ранновъ

|ТВАУА1Ь ЕМИЛ Ь 30ЛА

СТЪ ШГЬ 11 ЙС1Ш ШИН1Т’1П0 I СОМ, СЩШ ШСХЦЛЮТ! Т10?(»|( И

|> — РАБОТНИКА ЮЗ—

ппгтг.

Начало отъ 8 , часа 1^
до 12 часа вечврьта. I;

^

V
Стр. 2.

Б*»* Г73.

„■ДРНЕНСКД ПОЩА"

най-разюзданите хора да се съобразяватъ
сь върховийтЪ интереси на нацията.
ТЬзи дни законопроекта ще бжде го*
тоягъ ВЪ окончателната му форма и преда декъ за утвърждение отъ министерския
сжветъ. Още на 2 октомври ще почне раз
глеждането му аъ к марзта.

канските войски да не участвуватъ въ зашита на
Цариградъ и проливите
ЛОНДОНЪ. 21 септември Много текстилни син
дикати отправиха телеграми до Л. Жорж. въ които
заявяватъ: .радотнииигк сж противъ вс^какм вой
на. Използувайте съдействието на обшествЬто на
народите

Старинни- Г.да Ав» Христов*
и архитекгь Дабковъ подарили
на музея рЬколко старини, а
имепно : 1). единъ ка1гьгь сь
изибраж
на юначния Бог
Геркулъ, 2) плочка сь изобра
жение на Два конника (тракий
ско божество и 3) една амф>
ра (стомна сь остро дъно)
Нашие музей се обогатява та
ка сь ;аметиицкгЬ на минало
то на нашяя градъ.
Саяоубелъ се е въ с. СтрЪлча,
като е п/щмъ дарака машини
ста Кръстьо Динчевъ.

СОФИЯ, 22 септ. В-иъ слово пише: МалЛОНДОН, 21 септември. Бжг.гар. правико късно наистина следъ като самата Фран- :тепство е направило постжлки да бжде доция почна да прави резерви по Тракийс-ия пуСнато да участвува въ предстоящата конвжпрос, нашето правитепетво е подало ио- фв.енц19 по близко-източния въпроеъ.
та до великить сили и обществото иа наБЪЛГРАДЪ, 21 септемврий. Министерския сърсдитЬ, еъ която настоява да се даде ав
тономия на цЪпа Тр* ия, за, да се вждвори въть в1> вчерашното си заседание продължи раз
София, 22 септември 19?: од
глеждането на създаденото вследствие на кемалиспокойствие иа Бали .нит*.
Швейцария. , 3040- 3090Това искане иа Бжлгария е че само сткит 1> услохи външно положение
Ню-Йоргь. . 166*—>
Р-Ьшение относно поведението, което тр-Ьбва
72*1— 732справедливо но би могло, ако 61 напраЛондояъ
125&- 1265 —
Изояуъ
официт лно по-рано да изтрае, голяма да се държи отъ Югославия по .въпроса за близ
Италия
.
.
.
кия
.:Зтокь
ще
се
вземе
сл1дь
като
югославянския
■
.6951—
700роля по опред^ляне стзноьйьдото по из94 — 9450
Цзригралъ.
министерски сьв1>ть узнае за резултатигЪ отъ
точния вжпрось.
РОМДШМЯ
107 50 108 —
свиждането на Поанкаре, Лораъ Кърцонъ н Пашичъ.
Германия .
II N 1190
ЦАРИГРАДЪ 21 септ Ангорския представитель
Прага . . . 5134
ЦАРИГРАДЪ 22 септ. Ангорското правителство
уведоми генер. Харингтсна. че кемглиститЪ се наВиене
23-------дяватъ да се ползуватъ отъ сжшата толерантность. въ желанието си да тури край на разниге слухове
Б.-11еща
6 2'.» 650
като гърците. когато бомбардираха турските бре относно мира на изтокъ съобщава, че
Гърция
1. Въпроеъ за проливите не сжшествува за не
гове въ случай че преминатъ Дарданелйте. за да
Югослдпми
Белгия .
1124
1200турятъ край на гръцките планета надъ турцит% въ го, тъй като оше преди две години то бе заявило;
Тракия. ОгЬдъ това заяви, че съ отстжпването на че приема принципа за свободата на проливите и
бтъ 1 VIII—31 V» вь града
Тракия биха заставили кемалистите да се откажатъ е готово да разговаря по подробностите^
С* скачени 52 нови и допъл
2. Иска повръщането Цариградъ и Тракия на нителни електрически ннетала
отъ своя проектъ. Накрая добави, че кемалистите
ции.
ше употребятъ оржжие срЪшу съюзниците само въ Турция.
Построена еж вече 8 вдм. отъ
случай, че последните първи сторятъ това.
ЖЕНЕВА, 20 септември. В-ците възпроизвеж строящата се ж. п. линия ирЪдайки
речьта
на
българския
делегатъ
г.
С.
Радевъ,
ела
<ъ— Варбица.
ЛОНДОНЪ, 21 септември. ЦЬпия печагъ
Вь педагогическия ннетитутъ
вече силно критикува източната политика произнесена относно зашитата на малцинствата, от
белезватъ, че тя е била изслушана съ големъ ен- въ града за пая учебна година
на Л. Жоржа.
„Евнингъ Нюсъ“ пише, че тази политика тусиазъмъ и горешо аплодирана отъ събранието, са се записали сами 8 души.
Миналата гиди на бЪ амаото
• истинско безумие.
Курса изглежда ще бдд за
ПАВИЖЬ. 20 септември. Кедорсе се състоя пър
крить.
________
вото
събрание
за
разглеждане
на
източния
въпрос.
ЛОНДОНЪ, 21 септември. Говори, се. че почти

БОРСА

всички британски индустриалци ше удобрятъ ;.анг
лийската политика на ориента.
Станали са много протестни митинги прогивъ
новата война. Една белфастна дружина получи за
поведь да замине за ориента. Британската атлан
тическа флота пристигна въ Малта. Втората торпедооазрушителна флотилия получи заловЪдь за зам. наване.
РИМЪ, 21 септемврий. Кемалисткит» войски
които настдпватъ на съверъ въ Аиадола па мно
го пунктове се доближиха до неутралната зона
оирЪдЬлена отъ Севърскня договорь, обаче т Ь още
не сж влезли вь контанкгь съ съюзишЪ войски,
които пазягь тази зона.
ПАРИЖЪ, 21 септемврий. Кемаль Паша уве
доми французкото правителство, че той е рЬшл г„
да окупира местностите заети огь гръцките вой
ски въ Източна Тракия.
ПРАГА, 21 септемврий. Ромжнското и Юго
славянско правителства се противопоставять на
проектираната окупация на Кемалъ Паша вь Тра
кия. Те ще помагат ъ по дипломатически ижи> на
гръцкото становище.
РИМЪ, 21 септември. Челните кавалерийски
отряди на кемалистите :ж вече пристигнали вь
гр. Бига, който отстои на 40 клм. отъ "Мрянорно
море между Бандерма и Кслс Султаиие.
Ако хода на тези войски продължи, до два
дни те ше бждатъ господари на Дарданелския и
Мало-Азиатски брЬгь.
БРАИЛА 22 сепг, Тукъ се пръсна слуха между
търговиите, че англ. флота блокирала входа на Дарданспите като начало на репресалинтъ, които Ан
глия предпр иема против-, евентуалностьта отъ настанябане Турция на пр< .ивитъ.
Слуха предизвика голвма паника предъ видъ.
че повече отъ 50 големиУ^ужди параходи се намиратъ по ЧерноморскЬто кргйбрежие и не ше могатъ да отпжтуватъ, а сжшо и ромжнеката реколта
нема да бжде изнесена.

1 'азговоритЪ се водеха межд^ Поанкаре Л. Кърцон
и Сфорца
ЛОНДОНЪ. 21 септември. В-къ „Дейли Мейл“
съобтава. чевъ Одринъ избухнало възстание про
тивъ гьрцитъ.
Възстанието взело много широки размери. ЬъзстанницигЬ успйли да окупиратъ града, да разгонятъ гръикигЬ власти и гарнизона въ Одринъ.
СОФИЯ, 22 септем. Съобщаватъ отъ
Чмрпаиъ: въ града избухна страшенъ пожаръ едновременно отъ северната и отъ
южната части. Пожара е най-буеиъ въ южнатз часть, дЪто до сегз сж изгорели около 50 кжщи.
ъ северната часть пожа
ра е потушенъ. На гарата с * запали единъ
вагоиъ натовареиъ съ материали. Ла поту
шаване на пожара пристигна пожарната
команда отъ Ст.-Загора. Причините иа тази
огнена стихия не сж още известни понеже
тя избухна отъ иеколко страни на града
требва да се предполага, че града е запа
лен ъ огъ злодей на неколко места.
ПЛОВДИВЪ 22 септ. Отъ избухналите взривна
материяли въ кжшата на Петракид^съ въ ул. Съ
борна пострадала е кладата на Панайотопуло, ко
ято се е почти сринала Пострадали сж кжшите и
на х. Андоновъ. Хр. Поповъ. адвоката Милковъ и
други. Не е оше установено дали взрива е произ
лезълъ отъ адска машина, или отъ разрушителни*
1-Ь материяли, коиго ел намирали въ самата кжша.

ХРОНИКА

едноетяж
на нова
кАща р> 2 сгаи. салони* и
антре н дгокянъ сь бакмвя
Спиразумение г.ри Кржстю Ан
доновъ. ул. Батоаа № 339, IV
учасгькъ.
8651-1

ПРОДАВА СЕ

ндтавъ ай

339ШШ ВЬ ОбЩ. 1ТП1П М1СТО, кой го го е намЪрилъ ла се
я.»и въ редакцията ще п:.тучм
добро въ1награждение. 866-1-3

1

МИийЯНЙ

Приемамъ

да шии вь докозегЬ при
най износно възнаграждениегорни и долни дамски дре
хи, и долци мжжки дрехи м яки мажки. Работата ми е чие
та; бърза н всичко омнто е ,
майсторско. Адресь; ТакугЬ
ТерзичгГъ ул.
донска М» 17.
Входъ църква сз. Никола, ср^
щу домътъ на ивжинеръ Ан
геловъ
864*1-7

Дава се

подъ наемъ до Во
енния клубъ моби
лирана стая за тихъ госяодинъ
Справка Бр. Хар и Яви Генозн
858—2—3
.Охридска“ 16.
двучленно семейство
1 търси двЪ стаи или
стая сь кухия въ центъра на
града, срЪщу добро плащане.
Справка магазинъ .Малка Пе
А во „Бездоянакъ * е и:-л1»зло чалба“ ул. Ц.-Борисъ. 850-2-0
сь едни аозивъ въ които кани
членовгтЬ си да се ззпишзтъ
зз референдума по раздаване
то на оощнисчитЬ м%ста.

Младо

МЛДДЕЖЪ

Редакцията ки честити
Варненската търговско индус влад1кнц1, фреисти езшгь
новата година ка читателите
триална камара наскоро ще си подходяща работа въ търси израи/гяки.
^произведе, майсгорскатЬ изпи859.2-о
говена кантора.
Бирария Кристала. ти въ райс^а.
Дмректоргьть
на
народното
чретити на своигЬ клиенти из
здраве е въ обиколка изъ про
ПАРИЖЪ, 21 септември. ВЬстшщит-к съ раилтння новата година.
винцията тия дни ще ревизира отворенъ н съ сребърна дрт»
общаватъ, че Нинчи^ъ и Мнтонесну заявили
Бирария .Балканъ“ шуменската, а сл-Ьдъ това вар жка. Който го е яаяг*|гялъ Д
го донесе въ редвкмията на
иа Поанкаре, че искатъ миролюбиво уре честити новата година на свои- ненската държавна болница.
.Варнен. Поща“ ср^щу 200 лв.
ждане иа източ. въпроеъ.
Партийния праздникъ ня наци- възнаграждение.
т1 нлненти израилтяни'
85о-*-^
оналъ либералната партия, кой
ЛОНДОНЪ, 21 септември. Отъ Вашингтонъ съКЪМЪ НАСТОЯТЕЛИТЕ НИ М. то щЬше да се празнува на
обшаватъ. че председателя Хардингь и сена сж со лимь г-да настоятелят* ни. да ми 24 того се отлага по нарежда
дюкянъ празенъ и свободен
обявили противъ вземане на всякакво активно уча очедоинть телеграфически. нолко не отъ централното бюро.
броя да имъ уаеличииъ за ржчна
уч. ул. .Радина“ № 36.
стие въ източните работи .и заповедали на амери- продажба Това иолимъ
ПрЪзъ тля година както е из II СпоразуяЪние
Стефмгь Ив;
веднага вЪсгно морскигЬбвни пр^зъ се
да вторятъ.
Пляковъ
837—2—^
зона се експлоатираха отъ са
едни по демократични устои и ки момент ь да бдимъ п изнаПр*зъ есенната сесия Минис мата община.
253 кв «втр П -а!
само тогава щс може да се го- сяме на показъ безч-:вЪчне терството на земледелието про
Баланса е приключенъ съ ПОИ и хубавь центь#%**П>*'
вори за по-добро уреждане на то^ на тираничесчиг* режими ектира да открие голяма об 267803 лв. приходъ и 91170 да се продам. Зап«тм* в>
еждбата на .малцинствата. До спр-Ьмо сългар. малцинства,
щобългарска градикаро-лозар- лв ранходъ или нето приходъ ЕФЕНТНАТА БАННА, СРЩУ Х°:
тогава нашита роля ще е всЬ--------------ска изложба въ гр. Търноео. (печачбд) 176>633 лева.
' ТЕШ» ПАРИЖЪ.
8*в“2’3

Зпвчерп

Дава се пояъ наемъ

V

7
0

се Гая- IV.

Варна, 24 Саатаамрм 1*22 гад.

пощя
варненска

1

>
К’

АЬ

Иитин шит Ь Ш. ЕЖЕДНЕВЕЙЪ ИНФОРНАЦИОВЕВЪ ВВСТпИКЪ Ршкш тшиъ Ь и1
Аб|нан«итъ I за една: голият Iу'; тепа; |г
Обнспеияп.
м-. лвадр-ленъ :..л.
за 6 «гЬсеиа 100 лем;
^
зп 3 мЪссий 50 ле да |Г—| приставе*и по 1 лввъ на

22;:

/

Г-ца Еленка Юрдакова Василева
-Ч{

Г-нъ Димитръ А. Гочевъ
а
Варна

СГОДЬН.1
870-1-1

Каварна

Мусалата, срЪщу хотвлъ .Пресяавъ*

а------------------------- ■ иинипи#
ПЪРВАНЪ БЯНОВЪ
доскорошен^ орЪдседа е/.ь на Варнен Онр. Сл.дъ
се установя АДВОКАТЪ въ Варна
Водя н защищава дЪла лрЪдъ всички С^ДЯЛ яща
Приеме дом ь .Мари* Луиза* № 30 (налъ ап те»Га Гн 1.1 мс зок.)

Й49 4-4ПННН

Дългогодишенъ шговодишь

”нки „вежда счетоводството и к..респонд.мцинга н,: дреб
тпггЗ търговци и занаятчиите. На желдющитВ преподава уро
ци по счетоводство. При първа покана съ отворено писмо на
адреса: Атанасовъ, ул. Каблешкоаъ /А 9. ше се явп при Паст

I Варненски Бирник Екзекутатор

ОБЯВЛЕНИЕ К! 65
гр. Варна, 28 Септемврий 1922 год.
Обявявам на почитаемите граждани,

чр иа 25 т м.
сутринта на оааарния площад ще продам «а данжцн
ва публичен гжрг един шкаф от- чамов материал с
орехова подплата, о 1Ь чекмед.кета, принадлежащ на
Тодор Собаджиев от гр. Варна. .

1 Бирник Екаекучатор: Б. Жеков.

867*1*1

ОБЯВЛЕНИЕ № 28
■гр. Варна, Септемврий 1922 година.
Варненската Мюслюманска.Вероизповедна Общи
нл навестява па интересующите, че на 30 семаем
врий 1922 год. В 10 ч. пр. * б. п иомешинйето на
Зарненското Окр. Финансово Управление ще се пр.»
наведе тжрг/с явна конкуренции, па отдаване и*«;
наем Вакуфските дюгенп в гр. Вирна, а именно:
1 Един дюген от Вакуфа на
\ ' Осмап .Джами
СЖ- ул. яБенковска“ № 30, за срок 2 години считан
от 15. X. 922 год. с годишен наем 4.500 лева
2. Един дюген от Вакуфа на . Хайрие-Джа
под хотел ..Русе" ул. „Цариград“ -V ->2.
години считано от 1 декемрий 923 г. Н.,и,(!
Залог аа правоучастхй в т*рга сч иска 10

а*р-

ху пжрвоначалнага цена.
виждат жчкп
Желающите да ги наемат могат да
на настоягелетиото и
ден условията в канцеларията
на 30 септемврий 1922 г. се нвяг и наддават.

От Настоятелството.

869-1-1

I

чисти

английски йатове'1

ва мъжка костювн, а специална за пардесюта.
пристигнаха из консигнация прн

А. И. МАНОВЪ
171—

(оя-Ъщу

Сктлтв).

45 декара имам 15 декара мм. двуетажна масивна, с 4 атаа ■
вдща м ашвЪеие въ мага съ оборъ «У«и, имтрммм асаатванаа и
мЬвиииъ. вода въ стопанството. чама. ва жгжла на у а. .Нижиа'
Сирим: агрооттит». Бюро , .Х«д«а Дм.туу ■. До... .ри

3-3

3
I
9
В

Чтте утй „Варненска Поща"

(

'""йЖ *
"е,в "• ’• ■ст'"д**' •
сайвант, кухня а дюгеиче. Спора-

ЛШ (Е Ща Ш\

зуаеняе стопанката на тжщиа
адрагь.
794-54

КннговЪзецъ

новопостроена двмижна и х*:
приспа за
подвързия
гнени^ма клща съ два големи
дюняна. на «гжла ул. „Струм- разри-книги и тефтери и* ча
ена- и .Дринсиа* (ДО самия СГЛ* лица и библиотеки. Рабо
та чиста и бърза на износни
цЪни. — Справка книжарница
860 2-5 .Образование*.
852 — 2—3

Ташйолуь Споразумение ул
Раковска - 32

Защита на отечеството-

(Телефонни и телеграфни съобщения)

д-ръ Г. ШСУРСКИ 'м®ИЙ|

в

;

ПРОДАВА СЕ "= ПРОДАВА СЕ КЖЩА

^гшашЕШто

ПРИЕМА БОЛНИ СПЕЦИАЛНО
I по вжтрешни, дЪтски и нервни болести |
Я 862

ЦЪНА 1

ЦАРИГРАДЪ, 22 селт. Ангорското народно събрание е гласуаало единъ кредитъ
от». 50й х.ляди турски лири въ полза на
сираци тЪ и на семействата на убититЪ и
от.шеценитЪ турд отъ гръцката армия и
аласти прк о гстжплението имъ отъ Ан..дола.
ЦАРИГРАДЪ, 22 септемврий. Сжобщаватъ отъ Аигора, че гърцитЪ преди да на*
пуснатъ града Бандерма, събрали около
3500 души мохамедани отъ 20 50 г. въздрасть, които задържали въ казармитЪ три
дни безъ храна.
При появяването въ околностите на
Бандерма първите турски разузнавателни
части, гърците отвели арестуваните въ джа
мията гдето ги изтрепали съ бомби. Поло
вината отъ града билъ опожареиъ.
Всички тези иГестокости иа гжрцнте би
ли констатирани отъ консулитк на еаропейските държали.
ЦАРИГРАДЪ, 22 септември Тукъ всич
ко гръцко се е изпокрило. МЪстиитК видни
богати гърци своевременно избЬгаха съ се
мействата си и още продължава,ъ да 6Пгатъ подъ закрилата иа съюзнишкитЪ влас
ти. Единъ голКмъ брой магазини и дюкяни
иа гърци сж излозатвореии. НикждЪ на са
види гръцко знаме да се вЪе.
ЦАРИГРАДЪ, 22 септември. В. .Вакътъ*
съобщава, че иемалиститЬ прЬтендмратъ
за едно обещетеиие отъ лкрцитБ въ размКръ на 500 милиона лири или 12' милиар
да зл тни франка.
ЦАРИГРАДЪ, 22 септемврий. Дъ Атина
демобилизиранитЕ войници направили шум
на манифестация. МанифестачтитК освобо
дили насила отъ затворитЪ осжденитЬ де
мократи
1
ПАРИЖЪ, 22 септемврий. ПослЪдията
французка нота отправена до Англия е про
извела лошо впечатлени , въ Пондоиъ. Кинистерскиятъ съвЪтъ натовари Лордъ Кър
пи ;ъ съ важна мисия веднага да отпжтува
за Парижъ.
ПАРИЖЪ, 22 септем. Окончателно сж
изтеглени францускитЕ и италианските вой
ски отъ Цариградъ и М. Азия.
ЦАГИГААДЪ, 22 септемврий. Кемалъ е
съгласенъ въ краечъ случай ДардаиепигЬ
да остдматъ подъ иоитролата на лигата иа
чиродите.
<
ЦАГИГРДДЪ, 22 септември. Множество
ВИДИН г.игличаии, тукашни колоиисти от
правиха единъ обширеиъ мемоаръ до П.
Дж рж, който завърша.. така: Нека Дмгпия се измени външ. политика Цариградъ
и Тракия да се въриатъ на Турция. Само
така може да са предотврати новгя по
жаръ. На България да се даде Бкпо-морски
излазо, а запад-а Тракия да се обяви аатогомиа педъ закрилата на лигата иа иародите.

В> мияистегсгпото.ъз право*
елдиетз се работи законъ зя
.защита на отечеството, по по
добие ва ггермаиския гакьвъ
гласуяанъ прЗХДИ няколко мЪсеци въ Герман :я и който 65ше наЬоченъ изключи-,*лно проги-.ъ комумистигЪ.
Кагьвь е въ обновата си то
зи закоиъ ? Си >редъ то лш кое
то се и «нссе въ пресата гой ще
е единъ притпвокоиегиттуцион-к
ненъ закоиъ.
Въ него игЬли да бждаг^ про
карани клаузи, спорелъ които
ЖЬли да могатъ дл се обяявязагь вънъ злконмгЬ дружества,
организации и политически пар
тии. кощо^н служатъ съ непо
зволени отъ заронитЪ средства
за постигану на своитЪ цЪлш.
Ш4л« да ама права прави
телството да екстернира всички. които застрашввагъ вжт- *
рЪшнля редъ въ страната съ
думи или съ д-Ьла.
Шки да бждатъ спирани ве
стници, която служели на та
кива лица, организации и кор
порации. Законътъ щЪлъ да
бжде вмесенъ още въ първите
заседания на‘ Извънредната се
сия на камарата, която ще се
открие иа 2 октомври т. т.
Какъиъг резонъ има създава
нето на едннъ подебеяъ закон
въ страната ? Кои сж иотивигЬ,
които сж накарали прявителд ството да го съчиня ?
Безспорно тоаа сж иоСтЪдяигЬ събития около Търново.
Но ние не виждаме д* има прогмаъ кого да бжде изс.тчеиъ
глчъвъ единъ ужассиъ законъ.
Прогизъ олокиаигЬ партии ли,
които тръгнаха беззащитни на
единъ миренъ граждански митиигъ, за да упражнягъ своето
прано на граждани въ тази стра- #
иа, да протестиратъ противъ
еяио праантелство. което споредъ т^аъ, е загазило нъсво
ята политика.
Отиваха
безъ
намерение
да
вдигатъ въоржжени Суитове
противъ властъта, ио б^ха бити и обругани ирЪдъ очигЬ на
м ра иа налице ята. пр%дъ очигЬ иа оня, който е огговоревъ
за мира. рбха и спокойствието
на гражданите въ Бъдгария.
Та н^ма защо гЪди партии
да бддатъ съ закон обявявани
вънъ огь законнтЬ, гЬ и безъ
законъ б1иа вънъ и ядоха лобугъ шефове и много отъ
Сьподвижиици:^ имъ
Протг.въ никоя партия в Бълпарин ь1мл защо да- се изгот
вя нодоб «<» оржжит. На бъл
гарския граждачинъ требва
мкръ и свобода. Отечеството
ни отъ жтр^ ие е застрашено,
зашото неговото гражданство
мил1>е за своите свободи, оте
чеството се застрашава отъ вън
шна опаСность На тамъ тръб
на чс.1Чки милеещи страната да
масочатъ ннимзнието си и вним шие то народно. Въ страната
ни врагове на отечеството нЪма. а противъ врагове на пар
тии и корпорации закони да се
създаватъ е абсурдно.
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Салонъ Н. Ранковъ
Кино „Лада“
Отъ диесъ 10 ПпШ включително I кии, епвредъ безсмъртното тюренке ко

АТВАТАИ ГМИЛЪ 30ЛА
РАБОТНИКА
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Начало, отъ 8", часа Н
д<^12^аса вечврьта.

И

\
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„ВААНХСКА ЖИЦА“

Стф. 2.
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ЦАРИГРАДЪ, 23 септея. ДнгличаиигЬ звмят въ вреда иа Кр. Константния, който
усилено се приготовляват» »а отбрана на щс трЪбва да абдикира, въ какъвто само
Дардаиелигк. КемзлиститЪ концентрират» ; случай Веииаепосъ ще поеме аласта.

по цЪлото крайбрежие иа Мраморно море
ЦАРИГРАДЪ. 22 септем. въ отгеворъ
тотеми войскови чгсти. Въ Бандерма избу- ^ иа острата съ>юаиишка йота Кемалъ паша
хна големъ пожар ь. Отоманската баика и да т си „оззолява да пр4 минава въ неугмиого търговски складове сж въ пламъци. рапмит% ,сИИ кемалистите струпвать нови
АТИНА. 22 септсмврий. Повали критическото ,
положение, въ коею се намира Гжри”К праеиге.1-;
ството издаде едииъ поз <въ молби къмъ всички
гърци да подкрепять правителството.
КУКУРРШЪ 24 септем Тчиашните веБУКУРЕЩЪ, 23 септем. Тукашните ве ,
стници съобщават», че пр*дъ видъ пред-1
стоящкте маневри въ «раната ще бждатъ ,
мобилизирани 3 дивизии 10, 11 и 12. и*оредъ в-къ Епока мобилизацията иа тЬзи ди
визии е въ свръзка съ изпращане иа ромжнски войски иа помощь на аиглийсгит^ за
паУеие иа ДардаиелитЪ.
БУКУРЕЩЪ, 23 септември. Печатътъ
съобщава, че Унгария трупала войски
ромжнеката граница.
I
|
БУКУРЕЩ, 23 с . лтември. Външното мииистерство нвп.аде следното комюнике: По
бедата, която спечелк Чемелъ Пеша поста-1
ви иа дневемъ редъ въпроса аа проливите
и границите на балканските държави.
:
„
.
V
,
Ромжнскит интереси обаче диктуват» ;
проливите да си остаиатъ и за еъ бждаще |
международни. И настоящите граници на
балканските джржа^и да не бждат изменяваии.
I
Ромжиия въ съп.асие еъ великите сипи!
ще служи за запазване иа мира и мирните (
договори.
:
._
_
_
ПАРИЖЪ, 22 септемврн. В-къ Тзнъ съсъобщава, че Музтафа Кемалъ Паша поис=/
калъ среща съ фраицузкмя генералъ Пеле,
който приелъ {поканата и стлжтуц л» за
смириа.
ПАРИЖЪ, 22 селтетврй. В-цитК съоб
щаватъ, че югзслав, м-ръ на външните ра
боти Ниичнчъ и ромжиския пълномощен ъ
м-ръ въ Парижъ Антонесну сж заявили на
Поаикаре, какво техните правителства нема да се намеся тъ съ военна сила въ ГКЬЧ;
ио-турския конфликтъ.
ЛОНДОНЪ, 22 септем.
динъ министерски ежветъ
то иа Л. Жоржъ се реши
войските, намиращи се на
каните

Дчесъ слЬдъ еаъ приежгс аиеизЛращтието а
ре Рейн ь за Бал-

ЛОНДОНЪ, 22 селт. В тукашното адмнралтейство считатъ, че една добрЬ подго
твена морска демонстрация отъ страни на
английската флота срЪщу КемалисгнтЬ ще
бжде достатжчча да зас-ави послКднигЬ
Да се откажат» отъ желанието да форсиратъ ДарданелигЬ и премии тъ на Еврол.
брЪгъ.
ЦАРИГРАДЪ. 22 септември. Въ Ца^иградъ
владее голяма паника ’ Всички гърци и арменци
на |ускатъ града, а така също и и европ фамилии.
Б етигЬ отъ ориентъ експреса вь разтояние Иа 2
седмици сж ангажирани.
*.
БЪПГРАДЪ, 23 септем. Министерския
съв-Ктъ разгледа външното положение въ
свръзка съ гръцио-турския конфликтъ. Взе
се решение правителството да Държ • оча
квателно поведение. ДобрЪ информираните
кржгове заявяватъ, че сръбското правител
ство категорично се е обя ило прогиа»
възстановяване на турско българската гра
ница, като Одринъ требва да си остане
гръцки.
БЪЛГРАДЪ, 22 септ. Правителствените
кржгове сж доволни отъ постжлкитЪ на
великитЪ сили въ София, които сж заявили
иа бълг. правителство, че то трЪбаа да бж
де неутрално къмъ съб .тията вТракия л
да разтури македоноодриискит*» братства.
ПАРИЖЪ, 22 септемвои. Кемалъ Паша заявилъ.
че ангорското народНб събрание рЪши па се пре
мести въ Смирна и да заседава тамъ, като счита
Смирна за столица на М Азия
‘ ЦАРИГРАДЪ,
войски вчера сж

22

септември. БолшевишкигЬ
ли- въ Туру<естанъ.

1'

ЛОНДОНЪ,
септ, Деили Мейлъ съ
общава, че въ Рьрщ 1 събитията ще се ра-

войски къмъ тези неутрални зони.
.-къ Вакътъ казва, че днесъ конфликта
е м ого остъръ и че Англиз маиаръ и сама
ще се опита съ силата иа войската си да
"е «°зволи иемалистите да влезаП въ Цариградъ н да завладеятъ Галиполи.
к
т
постоянно пристигат» кови аиглийски 'вйекови чает. „к миого артилерия,
г
г

Л»—*74|^

Устава на съюза г утг.-.Ж--

ОГЬ СОфИЙСННН окр.

ГД

опр-Ьдсденяв 5370.

I (

На I аатмара те сТ^Г-й
латъ набори въ повече* ■
200 общичи. клето въ С' кбЩ
Пл^аенъ.
• 'Ж
!1збвра за софн«скЛга , ■
па ср*1бз опозидна отъ „Л ,
едателя на седночлю.,,., ■
мн-и» Кр ПопоНъ. подл.д,,
натъ * тъ нккон Ленове
нешгъ избора да (е се пр
щ
отсичам

• —ччлмоуц,

|

Сд

редь за ко та за стол ' общ*
въ срока който е оркдмдд
— 9 ц-Ьсеца слЪдъ разтур**
иа сътгКта.

Постллленяа над-м
А
.^И
1датели да пр^емгтъ работници Д-Г Час <,Я:е.,С:Н • ‘
от ь вниманието на гралн*4^И
. * елгорнге.ша ь.-ижчз
4) Особено витт^яие го об- гЧ 1* касапи? 1, при чл>ар>:
ржт на седмичната почивка, :о подариха на старопиталщ^И
която почва о~ьсжб^гдо часа ■' • лфяующигк продукти : СН
Пряетигаахя ечощн нсмъ 12 сл оофдъ за индустриални >■' Л"1, Мяколовъ 60 * КГр.
зсл сь вл ка огъ Провадия и ст оягел *и -аведения и огь Ъ 40 к-р. пилеръ. 50 а: р. д-М
килията • К ЛЗ Ь0и души к - часа ст с-64-дт за занаятч^ д.кань, 11ванъ Тоиевъ
му*|КСги мжгке и же> н се яьи сеитъ. търго.скитЬ и грвттСпо- арпалжнкъ. Ген Кигчгвъ В
„I гргждЯвп аа »елс -ъ знамеиз
кгр. лукь. Колю 1 ргиегь .'В
ртнит.4 заведениял оъ стройни редове*се отпра
На нар) щ.зтелигЬ ще се със к:р. картофи и 20 кгр. чдйН
кели и съ п4*снм лл тав-1н
тиха съ
мкюае отъ 50 до ЯНКО Иваяояъ 15 кгр. дрт ™
> у.и” пемя .т,б>. Тази 10000 зТСгя
Никола Ммрчевъ 10 кгр щ
тофи. Атан-съ Стояновъ !5 I
друг.
Намерена е малка сума пари
лп 3(Л; ДУШИ ОГь 0.1ИЗкИТ4 гзлукъ, Лимитръ Лефтеровъ
. , „
ь , ..нъг* нз тЬхт. Който посочи каква е сумата кгр. месо. Армеиецъ X. 6 кг;
«.-.а. Прасг.-.яаи сжщо седя- и отъ какви пари да дойде да месо Риссе Атанасов* 8 кг
:.ктЬ
ъ ; - -о : ло Соуд си я П -луч , -гтъ редакцията на месо, и на трима «извести
ж'-кйой п.гшексад. което би вЬсгни а
градинари които подариха за;
ло кокучистическ'*. Г^ст -т-Ь ид
Спортния клубъ .Тича* е по завать за приюта Също бл!
канил» <Тд 1 октомври о фици- годари и па г-жкН Катери*
Лутаъи<^®ч“;й'*сьб^СкЯв11^ аяно чрЪгь вЪстницигк IСцзйД и Ирина Маринова м подар
на Слпдъ което ще има мани- н Угро софийския споотенъ ЧиП» отъ гЬхг 2 гювеча, г-*
фесгдция и демонстрация изъ клубъ .Левски* на фухбо ляо Никола Коавчеаъ 5 лавици
'р/та съ р-Ьчи. ИзглежпЗ че състезание въ Русе пра неут
г0.тиг11 - > 1хч.’ези1. на рално игрище и реферъ чужСофи* П егтгштт 1972 го*
Ъиеч
т:
н души.
деиецъ
Швейцария.
На 1 оятояврм ще се ППОИЗ- Нк>-Йоркъ.
Вчера се стст я голямо съ73^брачие на чннцвнячесгаот. нъ в-Ьдатъ въ царството допълни- Лондонъ .
'.270Варна съ . прЪдсггангЬли отъ гелаи общински издира* около Парижъ. .
720704
Италия
.
.
въ ?00 сбщнки.
17 ям та учреждения.
95- 97Ца риградъ.
Сткдъ като >взрнвшигЬ изПанаяръ за едъръ и дребенъ Роамлня
108«ьк шче чияошшяестес:»
и ргзчи стоки се от- Германия .
12 20 123
зггиал подь ударитЪ ир-без: ± добигъкь
542
ходиат; лиер^я н че 10 Оъгл крг-ьа въ гр. Карнобйтъ на 25 Прага
и се чу-)Ч{Пг1ра подъ •вейяия септември и ще грае яо 27 с. м. Вием
|_Ш_
Б.-Пеща
гнеГ),, ч»Г>кмата ще ти
Уврав Наяятетъ на съюза ид
ГОЛИ И гладни и хвърли м*>
•тегр. пощ. н телеф. служители Гърция
Югославия
6й по нежела -еленъ :»ат*
. България ни моля да сьоб
1220^
ю-юцля въ кеят» - » ь|щимъ че е рЪшчлъ да н.-даде Белгия . -.
>.с • се првтесир* с :
I •- " *-‘»ь
- зъ калечдаръ
Пвнвхнмв По еамек
■ :е.и - ‘ с ,ьта на це радиа |чис:аа печалба огь кай го щ* . м"ях"Ла ПО
дьСвв
. упог-.-би За длсилвакефонда ^Н1* отъ смъРГк1Г* **• АНКК1
*
г»е въ р:и * ръ з за п^сг йка Г.П Домъи Сана- Ьжриевд Радева и
въ
■}ПУ *1'••за-ла-и. >• в.- . ;*лумь з1 заболели чнновни- аториамъ на 26 тото въ 9 1
ЛИ
’чг’
''ъ ^ 7[Г' уае "!* Цг1 А служащи, л* ,коят<КцЪль пр. пладне ще ое отслужа п*
чана
всъкакш
>Т.ЖКИ И ДЛНЬЦ-1.
1НГЛПЙ.-К.1Т, л. <ци2
•
°"и»аг» Поианвагь и род
Дърветата по ал чгЪ изъ ули11<ъ. ‘йкатз «3 зЬм, ще по. Н«Н«тЬ » пр»пв.1»гк « Д1 лр»
цит1* и въ приморскат.1 гряди
чие
ир&зъ
пр
летьта.
сясгвуватъ.
??.» се напз.тагъ отъ дечурлиги
безо' лзао кжршагь и брулять. Л- с. вз^матъ ц-Ьрки 'н
запазя! ъ.
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' ОБЯВЛЕНИЕ № 29

Общит*ата, и*ога_ мисти да при
ложи проектираната нормировкз

вр. Парна, Сеатемврий 1922 година.
Варненската Мюслюманека Вероизповедна Обши*
на п-шестява на интересующнте се, че на 28 септеаирпй 1922 год. в 10 ч. пр. об. в помещението не
Варненското Окр, «1>инансовО' Управление ще се,, про*
п-зпече тацп с явна конкуренция ва отдаване под наем
па^уфеките дюгенв в*в Варна, а именно:
I Един дюгев от Вакуфа на .Хайрие Джамиси*
и д хотел ,Р/с«^ на ^йошето под >4 88, за срок 2
години считан от 1 од^томврпй 1922 год. с годишен
иа«*м 15,000 лева.
[
Валог за-тфароучастие в тлрга се ос«ва 1<^/о варху ижрвонйчалнага\цена
'у.;-'
Желающите да Ир наемат могат да виждат веех»
ден условията в чаапеларйята на яаетоятелвтрото *
па 28 Септемврий 1922 год. се явят п пад дават.
От На стоя телето то.
865 1 1

Варнен. Окр. Инспекция по Тру
да. Инспекцията по Труди за
и след енъ пжть предупрелдава, 1) чс съгласно чл. 1 оть за
к. не зя тигоряването на ра
блтнииит% н глужащи^Ь се зад ь а,а згь работодателите да
енгоряватъ нъ 4фо !.:а ряб >7*
ничес ^ застраховки всички раб‘* ' зщ и служащи, бяло .о
«ад^чари или мхсичари нъ
д>?с;.. гитЬ, обществени к чзс ни предприятия и заведен,,я
коит, че се,*ползувагь огь за
кои- Да иенслиге
граждан
СК07
и воеИнр в-помствб и
ОТЪ ТОЗИ за пенсиите на служзшигЬ при избор ни г+. учреж
дение:
».
-»у:! »с. ъ заведения и пр1д.
*Фпя:.!я се рпбирать врЬчени
!•'!ред риптин г.аГ’достроЙка на рата чз-.ь нагряла близко др
т"зл: • пъ ищз, мо:т ве, шо- цент. а д ^ аортр йки въ единъ
С',1:чистене и. канализиране ДВОръ. — Спофазум Ьиие лично. •ладЬющ,. фрвнек. м««ъ гь7'
»и морета. рЪки и др.) Сезин. ул\. Арда * М 46 близко до ха м П1ЛХ0ИЦВ р.Мп
859-5-*
л\ ('ухлараици и керемидени <4рЬмц_Л'уч. и Д1*цческзта гоама кантора.
Р3 'Тн.7инцн, градинари, чиф гимназия.
873—1-5

Продава се

Дава се подъ «аемъ

ЛИПИ и др)

Постомнн стзпанегвени и общестпеии сденнц», конто спореяъ характера на работата си
служатъ съ п чггоянни мФсечари или временно (надничари)
работници.
5) Запрещааа се ц» ра боТр-

МЛАДЕЖ!)

йу||П ур1сям гарантирани за
ЛПЦЦ ядене на ^яого износна
цТна ма уЛ. .ДеинК*
106 при
Табана га срЩцу складовете на
сЬно въ .магазина Бр. ВояажиеВ1
ви продайй Ив Тенчввъ 872-1-1

юокянь йразенъ-^сяободеи
П уч. ул, .Радива*
36.
Спораяум Ьние- Огефвяъ И*
Пляковъ.
* $37—З^5
—шштшшш*
ши яя
Пвчатниив .Зорв*1— Вор”6

|1рт, 26 Сеатвиари ПМ гад.

Га* IV.

варненска

Продава се ХГМ ПРОДАВА СЕ-----

рат4 члсть на Ура аа близко ли
^аечтра, дв4 Пое?)'
Л
Спф-.иаигЪим? лично
уя .Арда* -V 4*> Лд<1«ч I до хл
дить на II уч н Л*ятсгкага
тия *лии
87.5 -Л 3

ТШШ
Обяьаддп 1 по
« ..гжемпеха аг |

(Телефонни и телеграфни съобщения)

-г- ■

АДВОКАТЪ
■■■
еъ гр*д\ Варна
Приеаа да аадм и защитава д!м яркдъ всичди сядали
ща аъ Царството Адресъ: Адвокатско Бяро А* Вас* ту,
.-7гь1 \
уд .Нишка' № 18. Талефомъ И» 63

ОБУЩАРСКИЯ НДГАЗИКЪ „ПРОГРЕСЪ“
иа МИХО ЦАЙЕВЪ - ВАРНА
уя. ,6-й Саптемврмй* срЪщу църквата .Се Наведа",
прави разпродажба ка стона и мчвентаръ въ саимя
■агазинъ иа едро I дребно Побързайте в са иа
хе .«-И)
бавете ефтими и солидни обуща.
Раояр«аамвата Ще тртт м» ВО т. ■-

Драгомире. Санеларевъ.
«-=• «?-

Васипъ Райчо ВЪ
В63
Защищавате д1аа пр-А' всички еждиаищ

Изгубенъ
и , който го е
Лоид Тргстино
грцждение.

2*-)

въ Царствате

ЛййСНИ ЧйСОАзелка н л та гни нибюфета
на мор
КИТ; . ::
^Слйта |рв.:»т,*а въ нед*-л« -4 т
Ггсс
ьъ
^г^яими
л«
памЪрмлъ да
Варнд ср1»щу мн г
д ' , в.«я31’а
1

е едияъ
никт. сь

■

1

В.ЩШ.Щ ^
ЦЕНТРАЛА СОФИЯ.
УП. „АПЕКСДНДЖР I" й* 6.

Капитал 30,000,000 лева.
Резерви 1,003,000 лева.
ИЛИ: [лвев. Ш. 8ШИ1
Мзвжршва всякакви банкови опе
рации и сделки; приема влогове срочни и безсрочни прм майизносни условия; купува и про
дава цеиия ииижа, открива те
кущи сметни срещу цеиии книжа
стоки и поржчнтепетва; прави
нремеди иа всякакви

суми за

Бжягария и странство; купува и
продава чекове, купони и други
цеиии книжа; дава сжщо и депомра за участие в тжргове810—3-5

ЧВДЦШ! ШИ: .,

Гк С.»

1<иик1рии 1иепт • » Д—см. Екадаа. 3»ии Та
гмначма ядеца сь даа га
яасязиз. Нартмъ Аагауяяадз.
дюкяна м */*«« цд .Сгруа Оуатаяая. Оуалш ■ друга
си- а .Дрюсаа* до смая аааа а акиацаш ат
ТашЗо ( . Спорт зуяизе уа да Ц»ра* .В1МП' Й1Ч.Рааоасаа 32
чщ
879 1-1

ПОЛОЖЕНИЕТО

БОРИСЪ П. АДНШОВЪ
саършяаъ съ ОТЛИЧИЕ дължал нит I ■ правна иаум* «ря
Софийския университет се уетакми

АДВОКАТИ*
и* пзздзнвя площздъ

__
лъка

45 дшр| и ми. Т5 дмар
1иц м амйм п игнр Ццг
тмш ида аъ стмматмт*
Са»ш» агюаястаат*. Ь«р«
М а Д>нтиаа ?* Дами' *#1щу Заиакга )
К2М V

№' Е вш ш К^ма тютюнево криза

ютштшатьга ЕЖЕИЕВЕНЪ КВбОРКДЦМОЯЕНЪ ВЗСТВИКЪ пшвшнть а
У~ "
лДдмвч----- -- «а сан • лика 1*о кя- *
1^,,г I д< <Ги1с>— П1Г 1ттг та ? у1гпт«
п

1Н

Ц%НА 1

ХРОНИКА
г

3—чора са състоя аъ града аа

СОФИЯ. 25 селтемарий. Вчера вя ми пр ек тирана и се.кио-а шуямс
гнчесим ежборъ и мляифгста
та на бо >шнистаото ая Каааарата започиа- иаа Дгя* мкна бетъ я*ц*д«язяседаииата на върховния съаКть на зем- ш
неделения съюзя и на яърхоания съвКтъ
Отарма еи <»тъ 1
*рм аъ
н младежката група при съю».
я пастир* .Сл. К емегяагтвяъ*
' Най-мапрЪдъ са набрани трнааа предсе аямяо таслЪлсео уч 1ше
датели. конто по редъ да лрйдседатеястОтъ 1 ватман жалЪлепжт
яуватъ заекдаиивта на съвЪта.
иягк таися м пягииця ■ стоев
1 'ръяъ е говорилт. м-рът» на адстрКш. се увеличава съ 30*
работи г. Райко Даскалова, който далъ от
За аръге темата отъ държа»
чет» за търновските събития, както н и имгЪ сечеша ще бждятъ рааповедението, което требва да държи съю жлаеам ма «»ч>аятшт% прм
за кри сегашната политическа обстановка. ма ааога
еа и%ма.
та иа м-ра били удобреОтчета и дкйс
Рамата?* «а малряого цака
ин. След» него говорилъ м-ръ Турпаковъ. ао т. г с во слаба отъ
който споредъ правителствена мзточния я мходяшмата Сфииншюжяо аи
ипааалъ съжаление, задето не ваела по- добра » аъ севъраа Ьъатлряв
актияно участие аъ търиояската азспаая и
ПрЩГ>рима * аги яядустря*
заявил». че се сопидапизирв напълно съ аакага а»еггл въ оямаДпЬ"'
Нарятаска. ^увешетв. ШуМгяс
навършеното отъ правителството.
Дкесъ двата съакта лродъяжааатъ м- «в. Плвмяскм и Пяоашвасаа.
Скоро шт бжа* (тривърштаа
седаизаята си. Говори се, че реагиеждатъ въ цЪаого царство
въпроса м раатуряие на каааарата, за въ
•ъ аадвав по шосето еж«ъ
веждане цензура и пр
IV участ * щ, вол
с тр*а.а ръ
Около въпросите, която са равгяеж- «абелЪлм адво
«ВГ иъряя
датъ вя, тля два санКте «е пръснат» все плахо тедвввва се ■ гв спаря
възможни слухове. Останката на адютан «в да ГО вята еоА е. 'обаче
та на Н. В. Царе. подлол Калфоа» се счи- двиатшви бе*ъ . зл . ттожоря
та като нЪиакао предзнаменование яа ед е ой е ■ шляха яовга ся ■ ясна
аа уаар* с*р«»лра Стражаря
но преде тоя ще вземане на извънредно рК-|
ДаАеа овктвстгч «маа
шеиие отъ страна на Царя по отношение . да рев -лиг; > ся и с'р«л*. Ляна политическите събития, развиващи са иа \гто вуеиа л* бЪал, като в го
с^рклв въ йъадува Ме елкдъ
ЛослЪдънъ еъ страната.
СОФИЯ 26 септ. Правителството обяви
официално, че отменява събора иа розо
производителите еъ Плоадивъ, ио тъй като
блок» не е иахалъ още своята дума дали
ще се състои Пловдивския му събс ръ асрЪдъ
правите лета. кржгояе царува изаЪ. тно въ
збуждение
(.ОФЛЯ. 5*5 септември

Камарата ше Лжде огТя ше се

крита нь поиетеЛнниъ на 2 оътомпри

дание»дс Iъ елфзимя днеменъ резъ: |) Подобрение
п злевжо иею на чмномниингк. 2) Законопроектъ и
в отечеството 3> Закпнопроектъ да лрозаши
И 1ЯСЖ 'ДНС алнбисиитъ за елтене бикшмтК кябиие-

ти 1912/Л913 и 1918 год ни.
СОФИЯ 26 Сентем. Ареста иа бннЩптХ
м-ри е «ме чеиз, въ смисъль. че стражарите
сюягЦ пред» ижщяте имъ. а ие пред»
спял*Нтте и кабинетите, както е бяло пър
вите дяд дни.
СОФИЯ. 25 септем. Адютанта на Церя
г. Подполковник» Калфов» един» ден» пре
ди д» поднесе остаяяата си потжремл»
Кръстю Пастухов» за да му подивее лока
на отъ Церя за аудеиция аъ двореца. Поиеже Пастухоаъ отежт«та>*ап» от» града
родина
поканата била предадена чрез»
представител» Григор» Чешмеджиаа»:
На другия ден» Пастухов, пристига, ве
днага се състои заседание иа централния
ломитетъ иа широко соцмал. партия, която
продължило от» 12 до 1 часа по обед» и
свършило с» решение Пастухов» да ие се
отзове иа понапата. Всичмо тоаа «е пазеше
въ тайна и едва вчера почнаха да цмряул-рат» въ столицата най-различни слухове
по срещат* на Пастухов» с» Царз- Според»
едиЪ, тазя среща «е е състоя па вече. според»\ другм Пастухов» поисяап аудеиция а»
■аораца.
__ШирокитА соцмапистм офмцхажгто опроА

'дълго 0%1 вае пед; «еяъ я огъ
Авадармермств а ню и тА да
сагъ нке >лво ажегреля, Оям
«алоиевъ За гадЪко ъчудвям
61.1 аеца се оелажа уааоп^ир»
деяъ

вя

Няряев

у

Ж. Д-во ..Чайеа* урежда 1
пуГклачяа сел«еи държава отъ
лвтмвя у аъ пясаттдъ г въ Хр
Дамян е яа тема
I) Ляяее
яааягто ло«с-аевме (срячяма я
отт иоряостъ) аъ 10* • ч с 7>
Каем е игтяясълта българял
I странни* огъ чуждя я
ааторй* ил 3 ожтоааврв аъ 6* •
ч сдЪдъ обхвъ
На вривч бЪхаае съобшжаа
з« млпадеяаето я игрдбжаяе аа
«латара Тодор >гк огъ еогото
бТоа впашм ограбжая ояоло м
едяяъ мял1ки1Ъ сажа -цЪжяостя
я еомто СЯОЯучшдл да вря
ерйггк слЪдягЪ ся Цммв деяъ
р?«яъ «тъ съучлспввдагВ апл:и» е 6*лъ ивоамъ огъ во
аяцве-в и еоАто се е пржмллъ
«а иваършеяотп Го* носочялъ
и жру ара св впйто се иамн
рж?ъ г*> яастояшемъ въ Цд: Ц^адъ М-в-го яа вжяш. ре> .ти е повее ало огъ .Гътаашевгеягт. влиств иъ Парятрадъ
1Л бл.де ажловеяъ и ятпратеяъ
въ Бъдгвряи Сяошя вя с* съ
общя отъ сдЪдствеялга жяасгъ
че яаммрвятяи се въ Цвржрадъ
вфадеиъ ял сяжа'цЪяаостятЪ
е бвлъ арестувавъ.и дягсъ я
рЪ шс бждг яд-лратеяъ оодъ
стража въ оъяевраи.
Па —троАеит! яа сялова и
г ле яат ря въ царството сж по
ст а. пали оферти огъ чуаиш
фирми. Почнато е рявтагяда*

мето имъ
Са1дъ сааддяето яа ж«то<4)
чт*ъ 7.30 лв ягр яа 4 30 <е

1

У

сту. а.
«гр т. .е. съ около 40*‘. ое г
ля врЪие и са ааниеаа м иамалевва иЪмлта ял влКДяТ

Ил Цлрягзлдвялтв жктко .кр
ели, лредължлял сялилето
ял в»яяг%
Най го-тЪмъ е «лосл гляъ кг
бълглрсммтЪ брлшял взятт » е
се лвелллл я лляояглл я.згрк.
. Лтвят яякаляя н-цъ п.»сг*
. яйяямм яря обшмявта В1
яялеякя ая яяяя яясгаляояя
ябург лекия клояъ
яа Шпрсии аароляа Самка
са бялн ЯТ.ЮЛИЯЯ яйжъаколемм ая ая «Вещото бяяаярячяе
.

к етъ а я. до 3 т. »■ #ъ влр
I, ягасклп ся торови., са зля
еатръ регатъ
, I ллям 1011 г
* добятъкъ лллъ 124.10? ягр
яесо Я 10033 хребтят. рогитъ
, добятЪагъ дллъ 137745 кгр.
Ст |Цц| и. на лея -як Влриенски бездомници — чдсвом
и
ма дружеско Без;
домииеъ да оамдатъ гь обш. ■«та 4 се разпиша гъ гь сп<*
шмаиата шика, и да се със
тоя референдум* < допигнамг до {
избирателите; да се прлдааагъ
ям и-коа м бе ад ти»гВ варвсаски гражданя яла яе, га м
том гь нятереса м бездокя"

цигк е ял се мамшягь «синки
съ думата .ДА *

Искай да се
СЪ изба
рагеааата см кяижяа ■ да побърна, много записването ще
трае до 7 оьгемари т. Г. Запясаяаетв става до йодната ара
та «а общ управление
Огь уараантеамад слаегь

Заверки

тъ консулства.

яа чаено
рта, 11|М*Д

ту каши и
яаяършаа

•астронно 1> Касабовь втт-14

За бързо

сязбдява
и« е пас-

пор ги отвееетя се д» Иа. Каса-

88104

боа.

ИЗВЕСТИ!
СмМш м м ммт»ис|яамтЬ
яа фармта Сшш I С м. 1«г
дави агь 12 емги
аа • гь
1Л1 т. г мтя Ж«и Сшш м«
аа и|пу м игам I аятмь ■
■ (рдшш д е се пя
вам п мин п Им мдь фар
аа Ч Сшш Вараа 8801-1

Г-яъ фрамцузинъ

Съ

ваше
образуааФйг. търси пасигна ра
бота и кореспонденция. Част
на банка, параходна есенция
нлн търговска кантора. Спорааумемие лично (или писмеис.
ул.. Северна I уч. М 24. 801-7-10

Но» здание

съ три СТ<*Ч,
два сало ги,
мотвакъ и четири дюкяна, вси
чко надъ изба, с> елемграче
ство н в >да се продава въ ул
.Батоаа* Л* 31. Споразумение
гь сжщото ада ние- 842—3—3

Добро сЪнемпво

гъреш
слуги
ая аа много дека работа н при
приличяо възнаграждение. За
споразумение редакцията на в.
.Варненска Поща’. 882—1—3

1а» се подъ наемъ

дюканъ празенъ и саободенъ
П уч. ул. ..Радина* .\» 36.
Споразумение Сгефлнь Иа

Плаковъ.

Да» се

837-4—5
подъ паемъ до Во
енния клубъ моби-

ляряи1 ачя з< лиъ госпедннъ
Спр,в«а Вр Х.р н Яик Генов:
.Охридска' 16.
853-,4-

Кнйгойзець

приема зз
подвързия
разни книги и тефтери на ча
стни лица и библиотеки. Рабо
та чиста и бърза на износни
- ц4ии. — Справка книжарница
.Образование*
852 - 3—3
Печатница .Зора"-Варна,

■•ргаитъ това. Спородъ твърдяния твил
мекои поямтммоекм срйди, предстоите бвапо
разширението иа блока, като въ ИСГО олозатъ ши оките соясиапввстн и ивцномяпъ-пмб«раните. Широките соадиалист- отъ свои
страна аодятъ пртгоао и съ Дрлгкеяя, аа
да влеае и той • ■> тоам блок ъ. който що се
преименува отъ иомставтудивопеи въ вящоиаловвъ бпокъ за образувана общъ фровггъ
протаваъ правителството На твввв и____
ции со отдава и отиването иа Пастухова
оъ дв-греда
ЦАРИГРАДЪ 24 септ. Споредъ послед
ните иоаиии Анелия възприела гледището
иа Италия и Фрамлдааа отиосио свободата иа
те, слоредъ иоото различията мелро
жду гледища гл па Аиглии я Ааагара яе нрЪдстаяляяатъ непреодолими мжчиотми. Алтпия ся съгйасила яъ парижката конферен
ция да долутие прЯмил»аоемето иа Кем ■листните отряди да оиупирагь източна Тра
кия яато «е резервира да разясива въпроса
яа Дардалелите. Кемаласстяте иастояаатъ
при разрешаване ма въпроса за проливите
да лряежетиуаа м.гй-замитерес овяната стра
на — Русия.
ЛОНДОНЪ 24 септ. Райтвръ ежобщава,
че въпрЪмм атетмтЬ мкрми з % мщита «ьобидага иа пропи .ит^ амглмйемото аравмтеладлрме^е аоаиство ма •ъмаайрям да
им дМстмп. Войната ща идстмпм само когато Ка^алъ нападна неутралнитЪ воин.
Следователно мвхода отъ тоаа положени*
са напира аъ ржцЪтк иа Кмилъ наша.
Англия па прклйдм нмкаква лична поя
ва. Нейния върхоамнъ иитарасъ а аъ дкйстаителното наутраянамраие на проаиантк
кане по ДарИ положат
о гарантирано
дамаштА та аемнкн страни.
ЛОНДОНЪ» 24 септ. Едно московско радио
ежобшава че съв^тит^ не удобрквггъ свободата на
протинитЬ за военнитй параходи на всички дър
жави както и британски коктролъ надъ проливи
гЬ. Безъ удобрение на държавите, които инатъ
живненъ интересъ въ Черно Море. съггЕтитЪ не ше
удобрагъ иииакъвъ режимъ надъ проливите установеиъ безъ удобрението на Ру.ия
,
Иъ радиото се съобшава, че саиич руско-тур
ски оогеворъ отъ 1921 гоо- признава правото за
установяване единъ- окончателенъ международемъ
режимъ на пролмвигЪ Включително пържавигЬ раз
положени край Черно море Русия. Гуриия. Украй
на и Грузия ше подкрепятъ това становише. макаръ противното гледише аа бжде подкрепено отъ
военното марско пр^възходссво.
ЦАРИГРАДЪ 24 септември. БританскигЬ воен
ни и граждански власти заповядаха прекратяване
то на трафика между пристанищата на Мряморно
иоре и проливите, к^то'заявяватъ въ сжшото вре
ме че английските военни параходи ше отмриватъ
огънь върху параходите които не биха зачели та
зи заповедь
ЦАРИГРАДЪ 24 септ. Тукашния кореспондеитъ иа Чикаго Трибумъ се научава, че
въ Месопотамия сж станали сериозни слъскваиия между июрдите и англичаните.
Кюрдите сж убили двама английски офи
цери, двама войници и пленили около 500
аигл войници. Като при тона обградили и
иеколмо други британски отряди.
ЙАРИЖЪ. 24 септември Вчера вечерьта се
закри междусъюзнишката конференция за близкия
иатдоъ. Поканата ао Турция полписана от> Поанкаре. Лодь Клрцонъ и графъ Сфорца ще се изп
рати веднага Турция ще грЪбва да продължи да
да не напада неутралните зони На Турция ще се
гарантиратъ границите Марица, включително 0дрмиъ и суверинитета надъ проливите.

ЦАРИГРАДЪ. 24 септември. Вчера кемал»
окупираха гр Езине. на азиатския 'брЬгь на
аанелигЬ и заплашватъ съ емулация и
ф •
кале при изхояа на Дврванеяитк Кемапихтич
прекъснато стоварватъ тамккЧатареи
ЦАРИДРАДЪ, 21 септември. Тукашни
пондемгь на’ Соииете Пресъ ежобшава. и К
аигЬ войски заели единъ нова пунктъ Ма .
ския брйгь на Дарааиелигк -тгЬто сж наета,
турски батареи
Английски аероплани нелркъжеиато легять
кемалисткитЬ линии
ч
ЦАРИГРАДЪ. 24 септем. СлорЬдъ най а
верни сведения по решението на Парижката
ференция неутралната зона се евакуира не;
отъ италиянски и франпузкм войски, но н ек
глийските които на 23 т. м йон нали
на неутралната зона окове Цартрадъ
ПДРИЖЪ, 24 сеп. Коифереикиятв ао
изтокъ се закри вчера сл обеди. Лордъ К
заяви, че събранието нае продължи утре.
оше много въпроси остявагь за разискване
кввникта ще се отнасягь главно до фирмата нам
ната къмъ Турция по въпроса за територии
изменение и Тракия.
ЛОНДОНЪ, М септември. Кпрагапиинп
Ддйвм Мелъ съобщава отъ Цариградъ. че
време на свиждането на геИ1 Паве съ Мур
Кемалъ Паша. последнив. явила. на генерала
кемалиоката армия бн могла да се задържи «
к е колко дни вря условие конференцията да са
ка незабавно въ Мулания дЪто съюзниците
требва дв прнемагь кталисЯитЬ искания отм»
Цариградъ *• проливите. Въ случай че тЪзи ,с
вия бжлап приети М Кемвлъ Наша шЪлъ вас
пира Цариградъ.
СОФИЯ. 25 сепвемарий. На уд- -Р
Славянската беседа оть 1* мксеиъ се пола
новитк на едно голямо- здание принадяеж
столичния търговеиъ Балабенввъ
До сега благодарениеьуоилената работа
е пости гналъ до три четре.
Вчера сутриньта една часть отъ пръстм
срутва и затрупва вввмв муши отъ 'ре*о~
ДрутвритЬ ииъ усилено работятъ гг сполучен
ги изровягь на време живи.. Тешим раие!ч
били отнесени въ болницата.
СОФИЯ, 25 септември. Въ
н&мф
зимникъ' миналата ношь е падналъ убитъ,
шенъ на много места съ ножове известния
донски революционеръ Попети, йричммнг!от
известни.

Шуменско Охранено Трудо*о Ь»Р*

ОБЯВЛЕНИЕ М 9925
На 28 сватамврнй т. г. в домакииатвото иа
рото я финансовото управление в гр. Вирна, Щ
пате, който са намират на работа пвьватищзтъ
лавандите и др., ще се произведе доброволно *
ни
рнвава аа доставка иа 3000 кгр.
■ ИОЛИМГГ
Допушат са оферта а аз оо мал
Ако на упо»аеватата дата не се добие сввзвф^1
на цялото количество^ та спааараввяито прод
до набавянето количество. Залог 6%.
Публикацията е еж сметка на доатиичня*
гр. Шумен 23 IX.922 год.
875 1 1

I Варненски Сн»щ%«юйТТулсТ‘1.

ОБЯВЛЕНИЕ М 3248. н* юш»
ния лист М 10776^922- годйна издаден от Варненския ОкрЯ
полза иа К. Ь^чирвв м Син <■ месаяанжистаа
«еааливк^
- ЖЕНЕВА 23 септ. Диесъ се състоя сре
елда н Варна, срещу Михаил Н. Дикос, с неизвестно
щата между м-ръ председателя, Ал. Стам ство з» иек 43.00В лв., яахаи я други ртЛюск* и **тл*С!!^ в4
болийски и югославяискмя м-уь иа външ- от закона лл моосюа ццм ивии оймммм. чж» иа 29 • ^ .
иите работи Нимчичъ.
арий и иа 2-й окгомарий и. г. в 9 часа пред обед ■ ввн«ИЖ
Разговора имъ въ мвй-сърдечна форма ми :«е прааамм хлеаующем чинак_____ ‘
1. Една моторна лодка под бдегамт
лродъпжилъ 1 часъ.
Варненското пристанище под названия .Вера’ • обем
^
ЦАРИГРАДЬ, 24 септември. Споредъ най-по- и 1-40 метра длдбопима с беиаии мьчьтВа*ВН1—'шпЛ
мост
5
242
тона
него.
Построена
от
щжи
матери»’^
н°^
ложителнн свЬдеии* признато било оги парижка
и част е обимга с цинкови листове? МвМта*|*е- бвазявгнЯР’
та конфереидия по източ. работи искането на ке- ма ^Буда'. с магието Бош с около 30 ионсмжмио*малиспп Ь зя предварителна бкугиция на изт ТряНаддаването ще започне от оценката З5.“000 дева *аг^
т
•
лаюшите
да
я
купят
могат
аа
се
явят
в
канцеларията
ки» заедно сь гр. Одринъ. Тази окупация била
вече предприета огь войскигЬ на Кемвлъ Паша, лените дни и часове да наддаат като предварително в»
депозит
ЯВЧММШи».'които пристигнали вече въ Аалемандагъ близо до
гр Варна, 23. септемврий 1922 г.
^0
Скутари.
874-м
1 ГаавЛ|фрЩК||М^ А А-

5

I

Гад. «V.

гад

Ц*НД 1 ЛШ

поща
В/ЯРН6МСК73

мпа шап ь ш.

еяеиевем

млаеанА&кввЕьъ вхстяикъ 1ш ш» ь &

да«иаиа«1?ъ1 иеая*
' . •*04ям*яяя1 п
«вирягеяъ
и 6 нВсеиа ЩО аева; ля 3 *Ъ*« * 1 0 *«зл Е' . -Лч .-|»нстмса« лп I »е»*. « : м

Варненската Градска Земледелска Дружба сж■|11ппп с джлбока скръб за голямата загуба, която
Житжрпя в лиието на своя редовен член

I

Георги Апостолоасми

■ивш джлгогодишен гимназиален учител който по
|ина скоро пости ж но. в 3 ч. след пладне на 24 того
Другарю.
Почивай спокойно. Примержтъ на честна и са
юотверж. работа, който ни остави ше вжодушевяна
шиите сжрдцз в борбата ни за освобождението на
^жлгарския земеделчески работен народ от полити
мекото и икономическо робство на бжлгзрската
буржоазия
Варна. 25 септември 1922 г
От Настоателството.
886-1-1

28-29 СЕНТЯБРЯ
Прябудут» ■ «тойдугъ изъ Варим аъ Со« Росссю
ПАРАХОДЪ

ННА ВЪ ОДЕССУ

I1
.

И ПАРАХОДЪ

ИЛИЕТТД ВЪ НОВОРОССШСКЪ

]|ЯИимаю грузм, пассажнровъ I—III кп., по
лки, письма, денежнме переводм. Спец1апь
: я поручешя пичиаго и коямерческаго ца
рактера съ полной гаранпей. Спр авнм и
пр!емъ иоручежй при агенцж И. Н. Констанннидисъ, ежедневио отъ 8—12 и отъ 2—7
, в. ул. Преславска, „Канторенъ Дворъ" ЗД9-1 2

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

: ЕДЕКШ1ШИ11 «ми««.дхая» ♦
■рнетягмха м Топни. ПрЬдст Бюро Ел. Инм В. Ниновоаъ. ♦
Ст. Д|пи\ 4 - Варна. Побързате дали иайааата. »м-|^ Т

БОРИСЪ П. шшовъ

евкрмкаъ съ ОТЛИЧИЕ дършавииН ■ правия иауак при
Сафмйсйиа уииивреитвт се у«та1сви
АДВОКЛТЪ
■I
* «ъ градъ вгрна
Привия да юда и аащктяах дЬ а пркдъ «енчки еидчакща въ Царствате Адресъ: Адвоиатеао Бюро Аа Васмеаъ
уа .Нишка* Ма 18, Телефомъ И? 63
876-2-3
ц———пп сд^лиишивмшммяа
Брегови

Укрепен Гунмт — Варна.

ОБЯВЛЕНИЕ: н°- 1534
гр. Варна, 26 Септемврий 1922 година
Щаба на Бреговия Укрепен Пункт ежобшана интересуюшите се, че на десетия ден след
крвото публикуване на настоящето в 9 часа пре1 пладне ше произведе в Вари Окржжно Финай*о Управление тжрг с явна конкуренция за дос!вката на 25 хиляди килограма ячмик и 25000 кгр.
1ама за нуждите на пункта Приблизителната стой>ст на това предприятие вжзлиза на около 125000
. Залог за правоучастие в тжрга се иска 5°/о
ПрибЛ1изителната стойност
Поем ните условия и другите книжа могат да
видят всеки приежтетвен ден в щаба на пункта
б участжк, а в дена на тжрга в Финансовото
ъравление- Разноските за публикуване настояшесж за сметка иа доставчика.
8-1-1

ет щаба на пункта.

г.»

&М 978.

Продава се “•‘"ШИИ

СГЬЧ ь нямрага чясть «а трала (ихзчо до 46 дами >ш 16 дайре та.
ц** ггра. днЪ :юстрг.йкк ЛГ1НИК шца и ам!ам въ вата аъ о4оръ
дв-'{гь - Спо чзуаЬни'- личчо акЬояяеъ вада еъ
Ул .Арда*
!м б.;*тлдо«а
Сщин агаам
лнгЧ на II уч. н
гмм<азмк
83344
Съ
гаеннчиа ядща съ два готешм
дюкяна на мгжла ул. .СтруяСН»- а .Дрвасяа“ [ДВ сапа
ТашЙо у>. СпориуяЪияе ул
..Раковска 32
П60 0-5

ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни съобщения)
СОФИЯ, 27 септември гбиннстерсиия пвКтн джржа постановление аа заджржеие
Н1 бнашит* Министри лодъ стража. ТХ би
доха арестувани и отведени аъ V пол. участжкь. Едновременно съ арестуването имъ
е наложена възбрана върху имотигк имъ.
Арестувани с* биашитХ министри Малииоаъ
Тодоровъ, Даневъ. Маджаровъ,
Фад«иихть, К.стурковъ, Данаиловъ, Пялчевъ,
Яблаиски, Абрашеаъ. Мушаноаъ.
СОФИЯ. 27 селтем. Ваконолроемта аа
чиновнически,* заплати а приетъ въ окон
чателна форма. Ще се даде еднократна по
мощ* въ рззмХръ на даумХсечиа заплата.
СОФИЯ 27 селтем. ДаХтХ управителни
тела на земледХ.<ския съюзъ и младежка
та ммледХлсиа група аъ своите зас*да1
сж удобрнли напълно политиката на пра
вителството по отношение на бпона. Въ за
седанието е било рХшеио да бждатъ мм*,
длеио арестувани венчан м-ри отъ 1912. 13
и 18 год, което веднага било изпълнено.
СОФИЯ, 27 септамарн Бжлгарсмнт* ди
плома гичесии прХдстзлители аъ Поидонъ,
Парижъ и Римъ връчиха на съглашеяскнт*
правителства нотата на бжлгар праантепство, въ която се излага предложението на
българския м-ръ прХдседатель Стамоо!
ски относно създаването отъ Трайна адача
автономна държава, подъ прот. итората ай
обществото иа иародит*.
ЦАРИГРАДЪ, 26 септември, пон еже Комапъ паша и*ма възможностъта да -апустне войскитХ си той лрХдложилъ конфере
нцията за примирието да стане или аъ Бру
са или въ Смириа.
АТИНА, 26
Аверояъ. който
Хиос за Атина,
който не е още

1*

септември На борла на крайцера
е пдтувалъ вчера отъ островъ
за втори пжть е избухналъ бунтъ,
потушенъ.

БУКУРЕЩЪ 28 септ. Нотата на съюзницит*. за предстоящата конференция аъ
Бруса, е придадена осеХнъ на КемалиститХ
и Цдрнградспото, Атинското, Буиурешиого,
Белградското » Японското правителства.
България е абсолютно изолирана. Кемалъ
паша не е удобрявалъ свикването на кон
ференцията въ който и да е градъ въиъ
отъ Л1. Азия м за тоза е
пръделено кон
ференцията да се събере еъ Бруса.
ЦАРИГРАДЪ. 26 ссптем. Трафммта ме
жду Черно море и БЪло море е абсолют
но вабрангнъ, тъй че Босфора и ДардаиелитЪ могатъ Д8 се считатъ омончатепни н
блокирани оть воеииитЪ мнглнйскн млмсти.
ЦАРИГРАДЪ, 26 септември. Чужденци
те живущи въ Стамбупъ и Пера лродължвв 'ТЪ да напущать града. Те се стражуватъ
отъ евентуална бомбардировка иа Цариградъ.
ЦАРИГРАДЪ, 26 селтем Иицидентит*
въ Тракия продължаиатъ Бившия гръцки
комисаръ въ Цариградъ е ндвиаиеиъ аа губериаторъ въ Тракия.
Въ Дедеагачъ пристигатъ нови гръцки
войски, състоящи се повече отъ младежи
отъ 20 21 год въврастъ.
ЛОНДОНЪ 28 <епт. В-къ Дейли Мейлъ
кеито и други английски е-цм, съвЪтеатъ Повнияре де изправи всичко възможно, що то

бота м нир< спомдеаип. Част
аа банка, параходна агента
търговска кантора. Сяоразумемве лично ала
уа. Северна I уч. М 24. 6014-10

Липсата но театжр.
Мнозина любителя. те я кмчкн случайни посетители т те•тжр, ауястауягт голаиат. яу
шля от постояися а солядяе
так*1 ■ гръм яя. яойта и мр„«м реми ма кивот ■ и ригудара вкуса вд I раквввствето
■Ди тая отрасла ва асву .ткгтя
по коАто м чужбина се така
много четлпват Бяха качавя
и ошт ИН01ВМ, че чуждата
от таяла ора ямячаоета ва
гря аимемдтографвв смона а
театлр .Стелда- е мсключем.
тлА като та сеаома после
■сама вечер исаи прегряната •
бм мотал аа аадоаояа астма.
чсаия вкус аа постояаавтя ат
посетаттда, а киаемятографата
се аалареваряат с аоставяяе асе
аоаи а аса и филмове.
Но може «и всичко
да се нарече геатлф ?
Не! .
Защо го театжра е шкоди ог
която черпни доста
Какао бихме научили от
чко изнесено а иодерииа ■ но
тен общински гевтжр а които
глааамте рода заемат дедек тааате а крадците?
Та иамд шнолата на ярадцяте яе е там; а мито атемем в
публямата ще валия, ас боашкаството там са деш — бммя, какво общество ше прчдстав.имт те, които още от ро
ждение едшумг р*ДИН
кертоиовци а украса?
Тогам м истинския люби
тел остим .Стеддл*, ро кдкм
ще мучи там!
В прогримати едно, а тямъ
ма сцената друго. Пак ■
ходят там. Ония що ие ти рап
мскуството, охолен жаиот
•сред
ги, яшии ■ шампанско.
Истяиски народен геята р, тякав какАнто го разбират бол
шинството от посетителите •
общинския
Макар ие като европейските
и столични но иесрямеио погоре от модерния .Стедиа*.
Там макар' и да не внацима
нещо класическо, нещо художествеко го пенчко тяессво
е реално, в реалното е бливо
до живота на ксичкн
Младежта тлфеи ппнаияя,
рови се в клас» ц| те, а друга
де по-нагледно не 6.1 могла да
гн изучи. Прн иаличкооа иа
доста артистични сили. граДАТ
е бе» театжр
Публиката чака ие модерев
н летен общински, ■ истински
народен театжр. който бн й
да*! вещо ценно
Ний чакаме! . . .

ПРОДАВА СЕ КЖЩА

съ дворъ ш дюгемъ. Преглеж
даме веднага отъ нупувана,
ул. .Манедоиона' N145 ■ сперазумЪнае въ сдцатв ица.
ааз-1 з

Дава се подъ яаеиъ

саваетаятаданъ атамъ аъ явеавв
строена каца да кантара аа гре
да отъ 3 стая, кухня сааоиъ, вяямп ■ тоалети» еъ сащкк атамъ
еь едоктрнчмтм а аада. Споравуяоияо пра В. Върбакояъ хаатаер1К| й■МАЯаюБ.
885-1-4

ШпмЛН‘-1М1

(
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де могатъ да се нвбЪгиатъ иовитВ кръво
пролития иа изтокъ.
В-къ Таймсъ пише: слЬдъ като въ Парижъ въ сжбота Л. Кърцонъ отстжли отъ
английската теза и се съгласи иа французкото предложение, Поаикаре е длъжеиь
да убЪди Кемалъ паша да прати делегати
въ Бруса, за да постигне едно примирие и
да се поста вя тъ главните линии иа едииъ
бждащъ миръ.
АНГОРА, 26 септември. Вчера бе дока
рана тукъ пленената гръцка армия предъ
пункта „чешко,“ която възлиза иа 15000
войници. Докарани бидоха и всичките тро
феи взети отъ нея, които предсгавляватъ
едно голямо богатство.
ЦАРИГРАД» 26 еепт. Въ гр. Батумъ сж
пристигнали две болшевици» дивизии аваигардъ иа една голем червена армия, пре
дназначена- за 'Кавкчзъ И оггамъ за Цариградъ иа помощи на Кемалистите.
ЦАРИГРАДЪ, 27 септем. Вчера вториииъ вероятно е получена отъ кемалиетите поканата за препиминариа-а конферен
ция. Диесъ злобата на деня е: щели бжде
приета поканата отъ Кемала, или не.
Циркулиратъ различни вести, ио има се
надежда, че кемалистите ще се съглася тъ
иа едно примирие, какаото предлага съг
лашението.
СОФИЯ 26 сеят. Последното решение
взето в Парижъ, въ конференцията за близизтоиъ показва, че тезата иа Франция
е окончателно възтържествувала, затова и
Поаикаре е изпратили своя комисари Фраиклеиъ Боаенъ за Смирна, гдете за утре 27
септември е определена да стане срещата
между него и Кемалъ паша.

„ВАРНЯНСКА ПСХЦА"
зенградъ и въ Одринъ въ джамннгЬ се е
отслужилъ долебенъ и духовни проповеди
против ъ гьрцнтк. Това е прЬдиавмкало
слкдъ обЪдь гоггЬаи манифестации противъ
гръцкитЬ гарнизони, намиращи се тамъ. Съобщаватъ, не
Лозенград*. имало 12 ду
ши гръцки офицери, войници и чиновници
убити.
ри. Мустафш
ЦАРИГРАДЪ. 2в сеят
Кемалъ паша ще бжде провжагл^сенъ аа
Султанъ вместо Мехмедъ V, който се смя
та за прЪдателъ иа исляма.
ЛОНДОНЪ. 25 септември По взаимно съгла
сие между командуюшия английскигЬ войсси-въ
Чанакъ кале (на ДарденелигЬ) и началника на тур
ската колона Хамидъ бей. която б% проникнала въ
неупралната зона. поогЬднята се е оттеглила.
ЦАРИГРАДЪ, 26 септември. КемалиститК сж влезли въ гр. Чардакъ на Дардаиелит* срЪщу Галило ли. Още съ пристигането
си тЪ започнали да мисталиратъ тежка ар
тилерия.
ЦАРИГРАДЪ. 26 септемврий Укрепяването на
Босфора и ДарданелигЪ отъ англичаните продъл
жава Вчера надъ ‘Г0ЛИПОЛИ сж летели неколко
турски аер^плани. които сж били обстрелвани отъ
англичаните

Бепггвото отъ тукашния зотворъ.

Гази зарани къмъ 6 » часа съ подправен» ключ
трима затворници на чело съ известния апашъ Стефанъ Хрусановъ, Христо Томовъ и Василъ Атанасовъ отворили вратата на затвора Единъ огь зат
ворниците е заприказвалъ войниците и аъ това
време тримата поменати избегватъ.
А споредъ казването на н ка на II Жандарм.
Участъкъ г подпоручикъ Мановъ вратата е била
БУКУРЕЩЪ, 26 септем. На б октомври оставена отворена отъ ключвра. който се заприРоцжиия ще мобилизира 3 дивизии подъ казвалъ съ часовия. Въ това време поменатите зат
ворници се измжкватъ.
естъ. че сж нуждик много войски за
коронацията на ирапя иа 1Б октомври.
Обаче те бивагь заб"к.тЬзани и подгонени отъ ох
Обаче опозиционни печати загатва, че раната Близо до затвора бива заловени Хр. То
тези 9 дивизии сж предназначени за дру мовъ. а останалите двама продължили бегетвото
си. Съобщено било въ II джандар. участъкъ подпор.
ги цкяи.
. В-къ Лумта 27 того казва, че ромжи- Мановъ пръсна войниците си въ верига и пре
геиералемъ щабъ билъ готовъ съ пла следва бегдшия Хрусановъ. когото успеватъ да заловятъ въ Трошевата махля.
ма за обща мобилизация въ кралството.
БЕРЛИНЪ. 25 септемврий. Положението около
Цс тигрвлъ с много не ясно. съобщението отъ Парг ъ за, че Лордъ Кжрцонъ се е съгласили да се
отстжпи на Турция източна Тракия до Марица, про
изведе тукъ отлично впечатление вср^дъ полити
ческите кржгове.
' СОФИЯ, 2 септември. Свиканата конфе
ренция между Гжрция и Кемалис.ите, в ко
ято ще участвуватъ всички други страни
безъ България се коментира резличио отъ
политическите иржгоае. Това изолирваие
иа нашата страна, която е живо заинтере
сувана отъ свободата иа проливите, не на
мира никакво обяснение и произведе тЬгосио впечатление.
ПАРИЖЪ, 25 септем. Съюзниците от
правила до Великото Ангорско Народно
събрание една покана съ конто го молатъ
да изпрати представителя въ Венеция за
сключване миръ между Турция и Гжрция.
като се възвърне на Турция Тракия до Ма
рица заедно съ Одринъ.
БЕРЛИНЪ, 24 септемврий. На току шо закри
лия се съвместенъ конгресъ на германската социалъдемократическа партия и тая на независимите со
циалиети се постигна отдавна желаното сливане на
двете партии. Новата партия разполага в Райхстага с 1б0 мандата. Въ резолюцията по политическо
то положение на Гермаг я се казва: ний ще защитимъ републиката от ^ всички врагове, отъ пгЬто и да идатъ гЬ.
ЦАРИГРАДЪ, 26 септем. Взетите тро
феи окояо полуострова ..Чешме', как о и
около Баидерма още не сж приведени въ
имкспюсть. Другите взети трофеи възли
зате надъ, 4000 камиона, 1300 непокжт3113 орждия, 50,000 плеиици, между кои
то 17 генерали, комаидующи армии, кор
пуси и дивизии, 1800 души офицери, 6,600
ншрточиици и 135,000 пушки.
ЦАРИГРАДЪ 25 септ. Духовете въТраЯМ сж силно амбудеъи. Въ неделя въ По-

ХРОНИКА
Вармянскм градоначалник» е
издал» дв* заповЬди съ една
та отъ които заповядва да бж
дагь пр*сл*двани и арестува
ни лицата разпространители на
тревожни слухове, лица които
подстрекават» о 6 ществото
къмъ акции, бунтове и безре
дици и които се заловят», че
носягь оржжие безъ нужднето
повчплнтелно.
Съ другата зачовЪдва то
то всички лица, кои го искатъ
да иродавагъ д машии веши
и скж юценни пр*.тмети да се
сна'дяватъ съ нуждиото по?во
литенно оп. гр доначзлетвото.
1Де се прЪслЪдча ъ като крад
ци и укриватели всички у кои о се нам*рятъ такива прЬд
мети, купени безъ Позволител
но отъ градоначалството
. Настяятеяетвятя на сиротопнталище .Надежди* с»'бщавя
на почитаеми.* си чледки, че
на 30 сжбота т. м е ираздника иа сирогоирталището. Сут
ринта въ 10’ * ч. ще се отслу~ *
жн в'>досв*тъ, за кое го се умоляватъ да приежавагь.
Заявя ни се огь упраалението на Бьлг. Н. Бкнка- варненски
клон», по п''водъ антрефелето
за банковото безпаричие, че
б.;нкатл ие е изпадала въ без
паричие.
Иу!яиилийто у ще Записвяннята предължавагь. записани сж
повече отъ 30 ученици и уче
нички. Бавезето става по иричи. в на редъ въпроси, коню
тр*6еа да се уреждат» съ ми
нисгерството на просв*тята и
които чакат» своя редъ. Обаче
яанятяятя ще имчмагъ вякаръ м
■ялия вижъ«яя, по невмисяош

мм « ми ми —
ггръ Д(мвшп. Пиесата
е изпъстрена съ екзотична лъ
ни и танци, ще бжде иав^в,
на съ сш
лио пРмгот*еЯ|
костюми н декори.
Д*вмадП трудовачкн ос*>.
бодени по-рвяо пб бол%сл щ
бжлат* :чшми на ? оиго*
да си отбимгъ трудовата а*
внвость.
Футбяяшя клуб» .Тича* ае
отиде въ София дфто ще ^
дезе ма мач» съ силнят* е*
лични клубове за първеясщ
въ Българка
Са<
____ убийството въ
уп. „Владислав»
Вчер» ся об. К. Което въ я
вина си и гожЬиия си сщ
отиват» ни лозето си. като х
таватъ въ
по ни
кмя синъ Георги Костов» Д»
кялй се
ири веиосрЪдст»
ио до кжщата яидодящя се и
ул Владислав» (Ташъ-Иолу
ср*що училището .Са Кирии
и Методи*.
Къмъ 3 ч сл обЗдъ С»С%д>т* чувлт-ъ тжрмежъ. обаче к
обърнали внимание, дюкяна ■
кжщата сж бяня зитвореяя.
Къмъ 4 ч. пристига сЬвейсга»
то. влеаитъ и остават, корав»
ни — предъ тяхъ проснат»
на пода въ малката стая об
лЗнъ въ кръв» лежи сия» им»
Веднага бивагь уведоманя
Георги Костов ъ е 17 годяшеиъ свари, лъ 7 кдасъ. и
тая годнн! напуствмъ поради
лмлел ва средства и оставен»
аъ дкжаяа да продава. Тов!
злЪ се отр>зило върху иего.
коДто искал» дя следва. И оп
иЪколко време 6*гъ мостовияо загркженъ Осш*яъ това ■
мизерната аъ която живеел»
*о сломим и подтиква хжк»
тая отмяна
свия ярФхи по риза, де яего
едмнъ старовремски револвер»
захвърлен», подъ главата »
кръиъ. Мкуршума е ия
налъ ирфзъ лъснато слЗяо
око я е останал» яътр* Сиър-

В» стаята немя оставена вязаписки зя причинят* т
отъ учителския съв*гъ причини ка|
самоубиДепото.
Г-н» Борис» П. Данаилов», на
шия съгражданин», свършил»
съ отличие държавните и прав
Софи», 26 се
ни науки се установи адвокат»
13060 (3090въ града ни.
Швейцария
165150 II»,—
Ню>Йорвгь
Пожелаваме яа г-нъ Данаи
727 01 7*лова уогЬхъ въ новата му иро- Лондон»
1270 — ШОН
фесин.
Пармжъ.
704
Италия .
Варна—Бургяяъ и ябратмя. Т*- Цариград»
9890
зи дни I ол*мия омннбусъ .01062.— Ш&
релъ* въ града ни започм да Германия
11 90— 1циркулира между Втряз ч Бур. Прдгз
5201--------- и
га^ъ, което разстояние ще го Виеяа
----- 23 г- взема за 4 часа. Ще пргЬвозаа Б.-Пеща
- 6(70 •— 691
пжтници и по шосето яа села Гърция
и паланки. Подробности за за Югослвзвя
226
минаването и ц*ниг* на биле
Бел-ия
та вь вестникареката агенция,
.Куриер»* до бирария Балкан. м_ Ц1ДГ| рц счетоводигелв.
ТЪРСЯТ 0 СЕ въведенъ оът
Научмаяв ся че Камерния те- Р.СИЧИИ канцеларски работи •
атр» е попълнил» вече съста кореспонденции тя. Също чин»
ва си. Въ него влизат» вннмъ съ практика м кннгов»
отличия артистични силя. Ос- дитель. Най добри реф -р«аиия
в*нъ г-жа Злата Недева, учас необходими, но да не се притвуват» г-жит* Ив. Пдспалева клюмнат» въ а*»яемието ^
(отъ ьарн общ театръ). Цв ферти до редакцията под»
Арнаудова (отъ рус общ теа 814 съ озмячение яъзрааьтх.
тръ). г ца В. Тгмелксва (от» заети служби и зяяяата полу
вари общ. театръ) и г дата В чавана сега, тъА сжшо ла
Генковъ. кейт» се завърга отъ влад*е н*кой чужд»
,
Берлин», кжа*то ходи ао теа кякъаъ.
836—3
трална р.бота, П. Рибаровъ —
с*мейст«о
б.Евшъ актьор» огь варч. общ
СТ., театръ, Л Пасналсвъ, (отъ сво
бодния театръ. Ат. Христов», стяи съ куяяя яъ идкгър* ^
А. Зидаров», П Ташков» Е. града, ср*щу добро плмщ**
Справка мдгазпиъ .Маха*
еаъ и др
пегтоара се репетира уси- чалба* ул. Ц -Борис» 855 -М
лено подъ ржк водствого на
г-жа Зл. Недееа и г-нъ И. М
Даниел», бивш» режисьор» ни
Вари. общ. театръ който тонгс
влиза въ състяиз на театри.
Приготвят» се специален» Т1А ПАРИЖЪ
гардероб» и декори подъ ржководството на художника Г.
Ат. Велчев»,
дюкян» празен» и
Въ иегькъ ще се пр*дстамм 11 У» ул. .РА01ЯМГ* Л56
за пжрви пжть драмятическата
Споразумение Стефав»
поема яя любовътя — щ» Хя- Плякоя».
837—

БОРСА

Младо

КШО

дипЛПипмюг

Дава (е подъ»

Сту. 2.
1тъ да се ивбегиатъ новите крьвонролития иа изтомъ.
В-къ Таймсъ пиша: следъ като въ Парижъ въ сжбота 71. Кърцоиъ отстжпи отъ
английската теза и се съгласи иа французкото предложение, Поаикаре е длъженъ
да УБРеди Кемвлъ паша да прати делегати
уса, за да постигне едно примирие и
въ
да се поставятъ главните линии иа единъ
бмдищъ миръ.
АНГОРА, 26 септември. Вчера бе дока
рана тукъ пленената гръцка армия предъ
пункта „чешме," която възлиза иа 16000
войници. Докарани бидоха и всичките тро
феи вети отъ нея, които предсгавляаатъ
едно голвмо богатство.
ЦАРИГРАД*, 26 септ. Въ гр. Батумъ сж
пристигнали две болшеаишми дивизии аваигардъ на една голем червена армия, пре
дназначена- за Кавказъ N отгамъ за <Дариградъ иа помощь иа Кемалистите.
ЦАРИГРАДЪ, 27 септем. Вчера пторникъ вероятно е получена отъ кемалистите пояаиата за прелимииарна-а конферен
ция. Диесъ злобата иа деня е: щели бжде
приета поканата отъ Кемала, или не.
Цириулиратъ различни вести, но има се
надежда, че иемалистите ще се съгласятъ
иа едно примирие, каквото предлага съг
лашението.
СОФИЯ 2в септ. Последното решение
■вето в Парижъ, въ конференцията за близ
на тоасъ показва, че тезата иа Франция
в окончателно възтържествувала, затова и
Поянияр» е изпратили сиви иомисвръ Франклеиъ Боаенъ за Смирна, гдЗтс аа утре 27
септември • определена де стана еркщата
мЪжду него и Кемалъ паша.
БУКУРЕЩЪ, 26 септем. На б октомври
Ромжния ще мобилизира 3 дивизия подъ
лретекстъ. че сж иуждии много войски аа
хоронацията иа краля на 16 октомври.
Обаче опозициончя печати загатва, ча
ткзм 3 дивизии сж пркдиааиачяни за дру
ги цкиъ
в-иъ Лумта 27 того казва, че ромжм
геиераленъ щабъ билъ готояъ съ пла
на за обща мобилизация въ кралството.
БЕРЛИНЪ, 25 септемврий. Положението около
Цг тигрици е много не ясно. съобщението отъ Па
рк ъ за, че Лораъ Кжрцонъ се е съгласилъ да се
отстжпи на Турция източна Тракия до Марица, про
изведе тукъ отлично впечатление всрТаъ полити
ческите кржгове.
СОФИЯ, 2 свлтември. Свиканата коифе—------ между Гжрция и Кемапис-йтЪ, а ко
ято ще участвуватъ всички други страни
безъ България се коментира резличио отъ
политическите кржгове. Това изолирваие
иа нашата страна, която е живо заинтере
сувана отъ свободата иа проливите, не на
мира никакво обяснение и произведе тегосио впечатление. ПАРИЖЪ, 25 септем. Съюзимцмгк от
правиха до Великото Ангорско Народно
събрание една пока-а сь която го молятъ
да изпрати представителя въ Венеция за
сключване миръ межпу Турция и Гжрция.
като се възвърне на Турция Тракия до Ма
рица заедно съ Одрииъ.
БЕРЛИНЪ, 24 септемврий. На току шо закри
лия се съвместенъ конгреси на германската соииалълемократическа партия и тая на независимитЬ со
циалисти се постигна отдавна желаното сливане на
двфтЬ партии. Новата партия разполага в Райхстага с 160 мандата. Въ резолюцията по политическото положение на Гермак я се казва: ний ще защитймъ републиката от* всички врагове, отъ гдйто и да идатъ тъ.
ЦАРИГРАДЪ, 26 сепгем. Ззетит* тро
феи около полуострова ..Чешме', как то и
около Бандерма още не сж приведени въ
имКспюсть. ДругитЪ взети трофеч възлиИТЪ надъ, 4000 иамиси.а, 1300 непокжтиати орждия, 60,000 плКиици, между кои
то 17 генерали, иомандующи армии, кор
пуси н дивизии, 1800 души офицери, 6,600
картечници и 136,000 пушки.
ЦАРИГРАДЪ 26 септ. Духоаегк въ Тра
кия сж силно аъабудеьи. Въ кадклл аъ По-

„ВАРНЕНСКА ПСИЦА
аенградъ и въ Одрииъ въ джамиигк се е
отслужилъ мопебенъ и духовни проповеди
протнвъ гърци гк. Това е предизвикало
слЪдъ обЪдъ големи манифестации противъ
гръцките гарнизони, намиращи се тамъ. Съ
общават ъ, не ВЪ Лозеяградъ имало 12 ду
ши гръцки офицери, войници и чиновници
убити.
ЦАРИГРАДЪ, 2в селт
ри. Мустафа
Кемалъ паша ще бжде лровжзглисенъ за
Султаиъ вместо Иехмедъ V, който се ска
та за предатели на кслвма.
ЛОНДОНЪ, 25 септември По взаимно съгла
сие между команяуютия английскигЬ войсси-въ
Чанакъ кале (на ДарденелигЬ) и началника на тур
ската колона Хамидъ бей. която бе проникнала въ
неупралната зона последната се е оттеглила.
ЦАРИГРАДЪ, 2В септември. Кемалистите сж влезли въ гр. Чардакъ иа Дардаиелите срещу Галило ли. Още съ пристигането
си те започнали да иисталиратъ тежка ар
тилерия.
ЦЯРИГРЯДЪ. 26 септемврий Укрепяването на
Босфора и Дарданелите отъ англичаните продъл
жава Вчера надъ *Гали поли сж летели неколко
турски аериплани. които сж били обстрелвани отъ
англичаните

йгството отъ тукашния зотворъ.
Гази заран* къмъ б'/« часа съ подправен* ключ
трима затворници на чело съ изв1&стния апашъ Сте*
фанъ Хрусановъ, Христо Томовъ и Василъ Дтанасовъ отворили вратата на затвора. Единъ отъ зат
ворниците е заприказвалъ войниците и аъ това
време тримата поменати избегватъ.
А споредъ казването на н ка на II Жандарм.
Участъкъ г подпоручикъ Мановъ вратата е била
оставена отворена отъ ключара. който се запри*
казвалъ съ часовия. Въ това време поменатите зат
ворници се измжкватъ.
Обаче те биватъ забелезани и подгонени отъ ох
раната Близо до затвора бива заловенъ Хр. То
мовъ. а останалите двама продължили бегетвото
си. Съобщено било въ II шкандар. участъкъ подпор.
Мановъ пръсна войниците си въ верига и пре
следва бегдшия Хрусановъ, когото успе&атъ да заловятъ въ Трошевата махля.

*Р«*»7*,

«и » им пи —

0ГЬ Хо,
ггръ Драхмвнт,. Птеат.
е изш-стрсна съ стотина, но
ни и танци, ще бжде гаги*
^
на съ сп
лно пртотв
костюми н декори
Д1ММТЗ трулонач.н
бодени по-рдио пб бодЗсв *
бждати са,кани иа ? оато,
да си огбаягъ трудовата »
вимость.
Футволиаа клубъ .Тича- в
отиде н ь София дЗто ще к,
лезе иа начъ съ смит ст,
л«ч»« клубове за първмс*
въ Българи
Саиоубийстеят» п
ул. „Владиславъ *■
Вчеря ся. об. К. Което зъ л
яияа ся я гояЯааяя ся ся,
огиялгъ и лозето ся. яаго *.
таватъ въ
оо ни
кня сняъ Геортя Косгоаъ. Д»
се нам
кяоср-кдст*
яо до кжаитя яиодящя се н
уя Владяславъ (Тяшъ-Иолу
ср*що училището .Ся Кирия
и Методи'.
Къяъ 3 ч сл об ,д ь съсклгЗ чуяягь гжрмеясъ, обаче я
обърнали внимание, дюкаия ■
кжщета сж биии зитноревв
Къяъ 4 ч. пръсти-а сЗяевстаь
то, мият, и оставатъ лорезъ
ни — орЗдъ зяхъ проснат»
на пода въ малката стая облЗнъ въ кръаъ лежи слиъ ияъ.
Веднага биватъ узЗдомяии
Георги Костов* е 17 годя«иеиъ свжроп-т 7
в
тая годят мапустнал* порвдш
липса на срЪдстм и останеш,
въ дюкяна да продава- Това
се отразило върху него,
който иска.гь да следва. И оп
иНколко врЪме бягъ мостове
но загриженъ Осееш това ■
НИЦЯЯ въ коя ги жнвЗсд,
"о слоиява ч полгнкв. кжнъ
-тая отамна
Георги леяилъ босъСкОИ»
сини зрВхм по ртгм, до вето
гдче, старовремски решикр»
«хвърлеят., подъ глвмта .
дръаъ. М.уошунд е И.
II*ЛЬ прЪзъ дзейто сля*.
0*0 ■ е остдиилъ вътрЗ Стар-

Въ стадтд пеш осгааева виза пяско зя прячяитЗ яя
отъ учителския съвЪгъ причини ка|
самоуби Латхо.
Г и* Борис* П. Данаило**, на
шия съгражданин*, свършил*
съ отличие държавнигЬ и прав
Софи, 26
Варионсим градоначалник* е ни науки се установи адвокат*
3060 3090издал* дв4> заповеди съ една въ града ни.
Швейцария.
165150 166 —
та отъ които заповядва да 6а
Пожелаваме иа г-н* Данаи Ню-Йоргь.
727Й6 796 —
датъ преследвани и арестува лова уогЬх* в* новата му про Лондояъ .
1270|— 1250ни. лицата разпространители па фесия.
Паршжъ, .
69Й— 704тревожни слухове, лица които
Италия . .
Варна—Бургао* ■ обратно. Те
98подстрекават* обществото
Цариград*.
II
къмъ акции, бунтове и безре- зи дни големия омнибусъ .0дчци и които се заловят*, че релъ* въ града ни започва да Геряаяия
11
носят* оржжие безъ нужднчо циркулира между Втрт н Бур. ГТрзгз
га^ъ, което разстояние ще го
позкплигелно.
----- 83 I--------Внепя
Съ другата заповедна що- в>ема за 4 часа. Ще превозва Б.Пгпм
- 6*79р— 6 И
то всички лица, коиго искат* патници и по шосето аа села Гърция
да иродавагь д машнн веши и паланки. Подробности 31 33- Югосизпя
и ска юценнн предмети да се минаването и цените на биле
Белгия
снабдяват* съ нуждното по^во та в ь вестни кг реката агенция,
, счгговодител*.
литенно от* гр доначалствсгго. .Куриспъ* до бирария Бзлканвъведен* о*ж
Ще се преследчаг* като кпад
Научаваае со че Камерния теци и укриватели еснч!.и у ко* атръ е попълнил* вече съста всички канцелорекм роботи I
кореспонденциите.
Също чин»
и о се намерят* такива прЬд ва си Въ него
влизат*
мети, купени безъ поззолигел отлични артистични сили- Ос- вним* с* практик» за книгов»
дитель. Най добри рефореи11А»
но отъ градоначалствоте
вЪнъ г-жа Злата Нелева, учас- необходими, но да не се при.мето О*
. Настоят е летво то на сирнтопи- тоуаатъ г-жит"Ь Ив. Паспалева -------------—
ключиагь
талище .Нчдежла* съ-бщаи (отъ ьарн общ театръ). Цв ферти до редакцията подъ М
Арнаудова
(отъ
рус
общ
еана почитаемите си чледки, че
814 с* означение аъзрастъта,
иа 30 сдбо;а т. м е праздни- тръ). г ца В. Темелксва (огъ заети служби и заплата полу
кл ка сирогосрталището. Сут вари общ. театръ) н г дата В чавана сега, тъй слщо л*л11
Генков*, който гсе яавърт огь владее н%кой чужд* езиш *
ринта въ 101 * ч. ще се отслуг
Берлинъ, кал-Ьто ходи по теажи водпсв%п,( за к0его се
836—З-ч’
У* трална р-бота, П. Рнбаровъ — кчкъв*.
моля ват* да приСАСтвагь.
семейство
бивш* актьор* огь вари. общ
Заяли ни се огъ упраоление- театръ, Л Паслалсзъ. (от* сво
то на Бълг. Н Банка варненски бодния театръ. Ат. Христов*, ствт с* куаш §ъ иа—
клон* по нпводъ актрефелето А. Зидаровъ, П Тяшкое* Е. града, ср4»щу добро а—шв—
за блнкового безпаричие, че Кирчев* и др.
Справка магдзиш .Мадад1^
блнкатя ве е напалила в* безРепе,тоара се репетира уси чалба* ул. Ц-Борис*.
паричие.
лено под* рАк водствого на
г жа Зл. Недееа и г-н* И. М.
Иуааяяаивто у ще Записв»иия Даниел*, бивш* режисьор* на
та предължават*. записани са Взри. общ. театръ който тс-же
повече от* 30 ученици и уче влиза въ състава на театра.
нички. Бавезето става по приПриготвят* се специален*
чи: е на ред* въпроси, които гардероб* и декори под* ръ
тръбйа да се уреждат* съ ми ководството на художника Г.
нисгерството на просветата и Ат. Велчев*.
дюкяш предем* ■ свободп"
които чакат* своя ред*. Обаче
Въ петък* ще се пр-Ъдствв* И уч. ул. .Радииг*
36.
занятията ще аапочматъ пяаръ и ва пАрви пать драматическата
Споразумение Стефан*
шлш аечгиае, по нпмисящи поема иа любовъта — «* Хи Плякош.
837-^

ХРОНИКА

БОРСА

3

Търсятъ се

Кладо

е™, -

тпо гглгь-?
геяъ ммнге_____

Дам се подъ ши},

*

Варна, 28 Саатааарм 1Ш гад.

IV.

ЦЬНА 1 ЛЕВЪ

вдрненега

©ига

1Ш4М1 Ь Ш. ЕЖЕДЯЕВЕЯЪ ШОРКШШЙЪ ВВСТНИКЪ Мини тшип Ь Й.
Дбоманантъ! за елка голина 180 лева, У
аа 6 ьгЪсеиа 100 лева; за 3 агЬсеия 60 лева

Обявпвивв! пи I Ъи аи. ъмл^атенъ с.*
стакка по 1 лел-ь к1 хума

\я
Драгомири Саиеларевъ

г?I

•т и т!'**
АДВОКАТИ
3—3
НА ПАЗАРНИЯ ПЛОЩАДЪ
ищавагь д*,ха пр1дъ всичяя елдяхищ- въ Царството
лехашв!

ЮРИСЪ Л. ДДНЙИЛОВЪ

ршилъ съ ОТЛИЧИЕ държавните и правия науии при
Софийския университет ее уетенови
АДВОКАГЪ
■■
въ градъ Вг.рна
Офиси а да вода и защитава дЬ/а предъ всички с.«дихг
аъ Царството. Адресъ; Адвокатско Бюро Ах. Васахевъ
676-3-3
.Нишка' N1 18, Талефонъ № 63

Г завежда счетоводството и кореспонденцията па дреб
[търгодци и занаятчиит-Ь На желаюшит+. прйп Д1&а уросчетоводство При първа покана съ отворено писмо на
прел. : Атанасовъ, ул. Каблешко&ъ № 9, ше сс яви и, н Васъ.
861-9 *

♦♦♦♦ ♦ ■*♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦
♦

КТРОМЪРИТЪ КМП$ I нанкам ♦:

йриетягнаха на Технич. ПрЬдст Бюро Ех Инж В Никочовъ.
Ст. Дничааъ А — Варна. Побързайте да сн набавите ч«4-2-3 ^

♦

28—29 СЕНТЯБРЯ
?•

удутъ м отойдугъ ИЗЪ Варнь! ВЪ Сов. Р0СС1Ю
ПАРАХОДЪ

,ДННА“ ВЪ 0ДЕССУ
И ПАРАХОДЪ

Р1ЕТТЙ“ ВЪ НСВОРОСОЙСКЪ
П|рмнимаю грузм, пассажировъ 1—III кл., по
сяки, письма, денежнме переводу. Спещальнмя поручен1я личнаго и коммерческаго ^а
раитера съ полной гарант1ей. Оправни и
прМтъ порученШ при агенцж И. Н. Константкнидисъ, ежедневно отъ 8—12 и отъ 2—7
«в. ул. Преславска, „Канторенъ Дворъ'' чч9.г-2

ь

риеиски Сждебен Пристав

^

ОБЯВЛЕНИЕ М 3418. На основание определение
то т Варненски Окржжен Сжд от 17 Април 1914 год. за
прОАААане на публичен тжрг за недвижимия имот останал от
00ШВ|)Юп Клони Николова от гр. Варна обявявам, че в проЙЧйие м 31 дмн след двукратното публикуване настоя
■МФ ■ местим вестник и с 5% в 24 часа в канцеларията
К# Варна ще продавам публично следния недвижим имот
Половия кжща, находяща се в гр Ваоиа. 11 уч
Нь .Богданова“ под № 63/65. двуетажна пашпева
^Но извехтяла покрита с обикновени керемиди, в двора
^^шюстроена една навеса и яхл»р с общо дворно место и
'^Постройката 281 65 кв. метра, при ежееди: Алеко Нн
Трифон Караминев, улица кжежк и Взсилаки Сулини
^^Втаропнталшцето. Оценена половината з? 8,000 лева.
^^В*йането ще почне от оценката нагоре и желаюшнте мосе явяг всеки приежтетвян ден н час в канцеларията
преглеждат книжата по продажбата н да наддават
Н И1- Варна, 26 Септември 1922 год.

В-1—2

Ш1 [Е оолъ 1ШП Дива се подъ наеиъ

8*0 5-5 ра умм .Свфреиа*' сркщу *•
ялрдамитЬ
885 2 4

ПРОДАВА СЕ КЖЩА м^плсс проалм м у***“*

сь дворъ > дюгекъ. Преси*
дане водиага отъ купувача.
ул. .Македонска' № 45 и споразум^ние ВЪ сжщата кжща.
чъз-2 3

ПОЛОЖЕНИЕТО

СОФИЯ, 27 септ. СлЪдь гласуване на ре
золюциите по шестЪ тончи отъ дневния
редъ, които вече се съобщиха озъ сутре
шните в ци, снощи Ке сно се закриха заейда пята иа дв&тЪ управителни тЪла отъ земледЪлскмя съюз - Членовете отъ управи
телния съвЪтъ иа мла дежката организация
с»к застоявали: арестуваните лидери иа
блока да остаиатъ подъ режима иа пре
дварителния затворъ до свикване иа кама
рата и гл. суааие законопроекта за диване
то им подъ еждъ.
М-ра иа вжтрЬшиит* работи е заявилъ,
че това е и решението иа министерския съиетъ. НЬкои направили предложение да
бждатъ спрени всички независими вестници,
като шантажи*;, като се позволи излазяието ма партийните органи и то по един за
всека партия. Тонь предложение ие било
прието поиеже готвещиятъ се закоиопроектъ щелъ да предвиди необходимите сан
кции слрЬмо шантажната преса. А иое се
смета за шаитажъ, ще се види когато изле
зе иа белъ свят г. закона за защита иа оте
чеството.

■

гогодишенъ книговодитель

*у* *Т7.

новопостроена двоетажна Иа симтшиш «тмъ п
гненична кжща съ два големи стрмма алща д« даиттра м гредюкяна, на жгжла ул ,Струи- А* вГк 3 ств,,^ "У1" «**•«*. ял*

(Телефонни и телеграфни съобщения)

Василъ Райчевъ

^

=4

•.и г..

СОФИЯ. 27 септем. ПрЪзъ врЪме иа
срещата, която чуждигЪ дипломати въ столицата сж имали съ управляющия външно
то м-стяо м-ръ П. Яиевъ, тЪ сж поискали
да се освЪтля тъ отъ иего по тжриовскитЪ
ежбития и намеренията иа правителството.
Те всички ие скрили очудваието си прЪдъ
м-ра и практиката да се арестуаатъ всички
бивши буржуазии м-ри и отъ тая боязъиь
отъ опозтция~а, неща, конто поне за тех
ните държави изглеждали невероятни.
М-ръ П. Яиевъ нрезъ преводчика си се
опиталъ да имъ обясни, че въ случая опо
зицията е поискала да предизвика едно по
вдигане въ Търново срещу което правител
ството е взело мерки.
НЪкои отъ чуждитЬ представители сж
поискали да се осветля тъ отъ м-ра иаКЪ
ще се еждятъ бившитЪ м-ри. М-рътъ имъ
отговорилъ, че иарода чр%»ъ рефереидумъ
ще раарЪши въпроса за виновиостьта. На
скептичното отнасяне на чуждигЬ прЪдставители къмъ този отговоръ на м-ра, последиия добавилъ, че българския иародъ е по
подготаенъ отъ другите по политическите
**
.
гж
ж
.
вжпроси и по-вече чете и разбира по т*хъ.
СОФИЯ 27 септ. По поводъ съобще
нието на нЪкои в-ци, че м-ръ Турлаиовъ
за търноа китЪ събития билъ назалъ: срамъ
ме е че съмъ м-ръ -на България, било му
поискано да опровергае чрЪзъ печата това
съобщение. НЪкои настоявали Турлаиовъ
да даде декларация че напълно удобрява
търновските събития, която сжщо така да
бжде оловЪстеиа въ печата
СОФИЯ, 27 септем. Арестуваните бивши мииистри се иамнратъ още въ V пол.
участъка» и ее очаква днес» утре да бж
датъ преместени въ чентрапния затворъ,
дето по иастоящемъ имъ се приготовляватъ места.

СОФИЯ, 27 септем. Върхов, земледвп.
съветъ въ заседанието си следъ бурни де
бати е решилъ обявява Атанасъ Буроаъ
разбойник»
Предложението било възприето и отъ
м-ра иа вътрешните работи Г. Райно ДасI Садабан Лрктгяв: н. Д. Полиисии. 1 каповъ, който обещалъ да издаде »а това

‘)“и*
п,*#^ Ни^ш“
четиридесет». метра, лице шест»ал«еть метра. Справка Ганчо
Арбовъ.
894—1—5

Едно хуманно йло.

Войните и жестокия жниотъ
изхвърлял, постоянно едняъ
голфмъ брой хора, които М
сж вече въ състояние да т*орятъ и да се прехраиватъ, ченто сили сж отмалели да дър
жа гъ мотика, чукъ и други ирждия, чинто крака се откаивагь вследствие иеджгавпетъ и
изтощение да ги дърасагъ. То
на сж бащи и майки останали
безъ рожби и оезъ близки, ко
ито иамнратъ своя гробъ не
мили, недраги по улици, кржето пж ти ща и окрайниниЛ на
села и градове.
Дългъ човешки е, щото ние
да се погрижимъ ва такмеите
изоставени старци и старице.
Това върши и известното иа
гражданството ни д-во .Ма
лосърдие*. ржкоаодено отъ
г-жа Патаманска. Това благот
ворително д-во, което се надържа отъ волни пожетвуиания е открило въ една спра
кжща въ гръцката махала, прнтежаяие на една отъ църквите
нъ града, и издържа* старопи
талище. кжд-кто то е могло да
събере споредъ средствата и
помещението си 16 старци ■
стври вя.
По1мещението се държи въ
извънредна чистота, но то да
лече не е достатъчно да побе
ре всички ония чакащи да бждагъ приети въ старопиталище
то. Старците иматъ на риаооложенне чисти стаи, чисти лег
ла и дрехи долни и гориш и
храна.
Ние посетихме оня денъ този хумаяеиъ инспггутъ ■ ос
танахме поразени отъ добрия
регъ, чистотата и уредбата муПо-вечето отъ питомцнгй #Ьха
иа гроздоберъ на собственото
на сгаропиталшцето лозе око
ло 12 декара, подарено отъ
человЪколюбяви хора.
Старопиталището притежава
едно место отпуснато му отъ
общината около 4500 кв. м.
болницата н и според»
творенията иа г-жа Патамааска лво .МисосгрднС В у ‘на
^«"«2^52^
построй1а иа нтом
„
сторопнталице, която да отговаря по добре на цЪлтьта.
Заслужава да се отбФлежз,
че
»* *уманностьта у варнемци е поха1лва А
^ ув%(кна. „
при случай на едно засилване
д-Ьйностъта на д-то, то ще мо
же да събере достатачио сред
ства отъ града н окржга. за да
изгради едно изгодно здание.
Разбира се, че въ това дЪло
тр-Ьбва да вземе участие ц-Ьлия
окржгъ.
;) динъ такъвь домъ ще го
вори за културностьта и човЪчностьта у варнемци.
Намъ се заяви, ча дружест
вото кога се е обржщало аа
помощи и въ пари, и въ нату
ра винаги е било посрещано
съ симпатия отъ гражданство
то : търговци, индустриалци,
занаятчии, еснафи н др.
Ние като похвалваме добро
то хуманно дЪло за облекче
ние страданията на изоставени
старци и старици желаемъ,
щото поставените на че/о г-жи
да го ржкеводить все съ сжщата енергия и любовь да иродължавагь н въ бждаше.
Делата сж всичко. Хвалд на
дейните человФчолюбещ.

Сч». в.
ВсрЪдъ мвимлЬлслитк иржгове о»побмя»т« еркщу Бурова-, иого о считагъ за
инициаторе за събора въ Търново, в тол
кова голкмо. ие за аалавянато му см вече
оброауваим потзрм отъ по 20
30 души,
■вито камина п. ва Г.-Оркховица и Т ьрново, яа да го търсятъ.
Предложението за обявяването му за
разбойнииъ е било направено отъ делега
тите на Шумеисчи и Търновски окржзи.
СОФИЯ, 27 септ. Всичии съобщения въ
чу чдия печатъ проникнали и аъ часть отъ
иашия за частична мобилизация иа югославянската, и ромжнеката армии се опромргантъ Иай-категормч во отъ Буиурещъ
и БЬлградъ.
Въ опровержението са добавя, че дв%т* държави иЪ*а да дадатъ съ нищо поводъ да полркчатъ ма усилията ма Европа
да уредятъ мира съ възприетите миролю
биви средства.

„влгнанскд пови» “
ка въ яехЬля. ]
г въ салона на Тъ»—
4Ч ч. сл. пл.
1
Бормсъ Сажжзовт. у « ч
галеното
ущтли^»
„
*»
на
въишиитк
ББЛГРДДЪ 2« сеят.
. Сшп аяско-пода
работи г. Ниичичъ са вавьрма отъ Женева
гледъ на Чехос оц.^^1
нето на Турция цв- куб «амиг
Той заави че втет
^ ‘I
ла източна Травия, включително в Одринъ
Повива са Ьар^* I
българо-турския сътозъ и по този л“к1 •*! ***** учаспи **]
осуе
иачивъ гппрацгмТипзтл между България а аъреа по рода си ежа» ]
Вход-ь бемлатогь
I
Югославия ще се постигне по-лесибГ
Настптеастмта на
ЛОНДОНЪ, 26 севтом. Датата
кяу^гь .Тача* п
ференцията за мира на близкия изтомъ, ко см м 26 т. м. е првевь^
ято ще се свика вероятно въ Венеция, ще ка^чгь мягдп агср-евчи,
т
се определи веднага, щом ъ са получи от- .Юннокъ*

Цариградъ Не требва да се увеличааатт» опастиостигЬ отъ днешното положение, но ако не сн дадатъ за ткхъ сметка катастрофата е неминуема.

говора иа И. Комат» паша па изпратената
му покана за конференцията.
РИМЪ, 26 септемврий. Тукашните в-ци се на
уча ватъ отъ Рига. че болшевишкия върховенъ вое
ненъ съвътъ на народната отбрана е заповкдалъ
незабавното поставяне въ изпрабность к съсргЬдоточенъ въ известни пунктове целия подвиженъ
желкзнопжтенъ материвлъ съ цель да се улесни
бързото пре асяне на червените войскн* и муни^
ции тамъ кждето^^^е бждатъ необходимо

Б0РС1
ОО*». У

ШвеЛшрш*
Ню Яоргь.
Лондон»

730- 1.
№707 - '5,

1А.
96103— В
СОФИЯ. 27 септември. Арестуванията
Гцми«я«
.
пзс и
на бившите м-ри макаръ да см заемали то
Пнвгч
516- Я
зи пост само неколмо месеца, проджлжава
Вали
БЬЛГРАДЪ 26 сопт. листниците зая
Вчера следъ обедъ е бклъ арестуванъ ■
6.-Песи
- 6Лватъ : постигнатата спогодба между Ангина.
Гърция
бившия м-ръ иа войиата геисо. Ковачевъ, кой
Югк-»»м
220то в билътаижаъ само 3 месеци. Той ебилъ Франция и Италия относно връщането
Белгия
Турция Тр (кня и Одринъ повдигна гоаемо
отведеиъ въ V пол. участжкъ. Носи се спухъ,
недоволство
всредъ
югеелав.
парлавмпня
че ще бждатъ арестувани и другите м-ри,
мииаръ да сж били само по иеколио ме среди.
сеци такива.
СОФИЯ. 27 септември. Въ ул. Търговска къмъ Ц дл Шия ГЬ доасктЪ ||
ЦАРИГРАДЪ. 26 септемврий. Съобшаватъ отъ 9% часа вечертьта елинъ младежъ дръпва отъ ед Цна* ич
горм и .
Щ
Атина: некои членове отъ кабинета били разполо
на г-жа отъ ржцктк една чанта и хуква да бкга.
зрей »|
хи, ■ долни
жени да направят предложения на Венизелосъ. но
Г-жата се спуска елкдъ него, поелкдвана отъ •ш
•в
граждани На ул. .Търговска“ младежа се спира, та, бърза я всичко ошг.1
те срк1Днали опозицията на своите колеги
Въпроса за абдикацията на крал Константина зашото пжтя му е билъ пркпркченъ отъ нкнолко
пуши стражари Младежа изважда револвера си и Терзвтаъ ул. Волемежа Я*
продължава да се разисква
Вхоаъ църква сж. Някои ^
, го насочва еркшу г-жата но не стркля. а само елка шу донътъ и кнж Аоеап
ПАРИЖЪ. 26 септември. В-къ Журналъ пише.
мигъ се обржша и се самозастркпва Установява, ________ Ъ»?-Т_______
че конференцията за мира на близкия изтокъ ша'
се. че липето се казва Коие- Въ задигнатата отъ
изработи два договора, отъ които единия съ съюз
него чантк е имало само 30 лева
ниците, а другия съ Гърция.
'I т1
Споредъ в-къ Пти Паризиенъ . условията пред
П*ти1ката СофЛ — Русе. Со
ложени отъ съюзниците на Турция сж неочаквани.
фия— Бургась ■ Софт — Вар
ПАРИКЪ, 26 септември Споредъ сакдения
на сж проучена за ппЪкстаяиита аероплана пощенска слу
отъ достовкренъ източникъ Мустафа Кемадь Паша
жба.
щелъ да приеме поканата и условията, но като сн
Свободна
борса
завазва известни резерви относително участието

в вита а
ши___

ХРОНИКА

на Русия въ монфереицията и заплащане на воен
ното обещетение отъ страна на Гърция. Ашорс
кото правителство нкма да отговори на поканата
преди представителя на Франция Франкдинъ Ьоайенъ да пристигне въ Смирна.
р БЕРЛИНЪ, 26 септемврий. Съобшаватъ отъ
Лоидонъ: в. „Дейли Мейлъ' се научава отъ Атина,
че гръцкото правителство решило да обяви воен
но положение въ цкпата страна.
Правителството .ркши тоже да повика подъ
знамената &ъ Тракия поелканитк четире набора.
Споредъ евкдения отъ англ източникъ незадоволството въ Гърция се увеличава велкдетвие взе
титк въ Парижъ ркшения. Атинското правителство
ркши да се опита за поелкденъ пжть съ оржжие
да се противопостави на Кемалъ Паша и да се
по този начинъ да попркчи на повръшането Тра
кия и Одринъ на турцитк. ако ггоелкднитк пркдприематъ походъ и се виъкнатъ въ Европа съ или
безъ удобркнието на сжюзницитк.
ЦАРИГРАДЪ 26 септ. Великия везиръ,
м-ра на въиш. работи и м-ра на вжтр. ра
бе ги си подадоха оставките пркдъ видъ
об >азуването на единъ нациоиаленъ (Кем^ .истки) кабинетъ.

ЦАРИГРАДЪ, 2& септември. Генералъ Паиуласъ бившия глввиокомандующъ гръцкитк войс .и
въ Анадола е назначенъ за ;гу6ернаторъ на Тра
кия. Особено значение се отдава на това назначе
ние. Гърцитк все още вкрва!ъ, че би могло да
стане нккое чудо да запазятъ Тракия.
ПАРИЖЪ 26 септем. Агенция Хавасъ
потвърждава убийството на прочутия те
рористи председатели на чрезямчайната
Джирджииски, което е било извършено въ
петъкъ по единъ майсторски подготвенъ
атеитатъ, когато том се емкталъ, че е въ
пъпна беаопасности.

ЦАРИГРАДЪ, 27 септември, Кореспондента на
ъ Дейли Мейлъ оть Цариградъ телеграфира: Ор
ганизацията на кемалисткотс възтание въ Тракия
е твърде напреднала. Тя би се явила като напада
телна сила въ гърба на съглашенцитк, конто са въ

Вчера иа свободния аа>аръ
сл. се сключили дгста за1лкм
при курсове;
Берлнчъ 1070, Парижъ 1262,
Лондснъ 731, Виена 0-23, Букурещъ 103*10—103 20.
ГоаЬаБЯ автомоби-ть .Орелъ*
тръгва за Бургась въ събота
сутрента. Билети въ вестникар
ската агенция .Куриер* до би
рария .Балканъ*
^еиретарията на МладежюКултурио Прсси-Ьт. Група .Ни
кола Клнеаъ* при Варнен. Де
мократическа оргачнзацня сви
ква членоветЬ на групата на
28.1Х. н, г. вт» 7 ч. вечерьта на
извънредно (/бщо събрание съ
важенъ дневенъ редъ.
Варненското телеграфо-пощен
ско дружество ни моли да изв^стимъ на г. г търговци^
отъ града, че телеграфо-аощенскиягь иЧелефоненъ сжюзъ въ
България немисли тая година
да издава никакъаъ календаръ
блокъ Съюзното издание е те
леграфо-пощенски и телефоненъ Алманах ь, съдържащъ
твърдЪ цфнии и необходими
за гърговцдтЪ св-Ьд-Ьквн и уплтвлния по разнитЬ служби.
Всбки опигь да се излиза отъ
името н$ този съюзъ и се пласярвтъ нови и стари издания
ще се таксува като м-1шеа»чество.

1

1-Р1Ш

За 10 часа е нзмкнаго : -згояпието отъ Пар
до Букурещо вчера отъ двата а еняв
французки авиаг ри съ аеро- ва ать 2 став.
вутвааъ е
планн система Буоге

ПРОДАВА СГ

циа ваага

Валгарф-Чехсяатв ебаваивва аъ
Сиа Г«
гр. Варна урежда първата сдо- шмя жартадъ.

«втн'
ь
892-К‘

16-о Вариенша ЖщоуиерИкха Щят

Обявление
т 2647
гр. Варна, 25-й Септемврий 1921 година.

Обявява се ва нвтересующяте се, че на 9 овто*оред пладне а Барне»
рий т. г. от 10 до 12
е соав»
Окр. Финансово Уцравлаоже, ще се (фо
ряваие по доброволно сАгласяв, аа отдаване ва ореирвемач доставката на следнжте х раня тел нп припаси.
нужди в за дружината:
39уЙ00 да
606 кгр. аа
1. Свинска мас
600 кгр. аа около 13,200 л*
2. Орпз
600 кгр. аа около 21.066 л*
3. Сирене
600 кгр. аа около 13^00 т»
4. Маслини
360 »
100 кгр. ва около
5. Сол камева
I, а^дал за
200 кгр.
6. Сливи сушени
750 л
150 кгр. аа около
7. Оцет
яли всичко аа
. . . 90500 л*
приблазитвлаа стойност на педото предприятие.
Залог аа правоучастие в тарга е 5% влртт
поста на делото предприятие ш алрау еяокноМ*
А
ва
всеки
отделен предмет, бее щгт*- от
Запачнати сж редовните <лмогм т*
Поемнлте услови» и другите
вятия въ магаияното УЧ1МИЩ1!,
което се помЪщк, сега въ видят всеки приелтетиеа ден к час а дшмакжистав1*
зданието на казармиг1>
аа дружината, а в дена на тарга а
Ф«—
Общината, кога ще почне раз сово управление.
Цзплашаявето на сумата
даването на проектираните за
чиновниците и бедаигБ дърва валето аа продуктите в дружилата.
Документи
необходими аа прааоучаиа** * тир1*'
На 5 онтокарм е праадника. на
инвалид и гЬ. вдовнцитф н сира- скглаено закова аа бюджета, отчетност» ■ пра^А^
цитФ отъ войната. За тая ц^ль тията се изискват.
ще се устроя гь забави чийто
приходъ- ще бжде нъ тяхна в др. са за сметка на
полза. Надаваме се че граждаястаахо ще баде отаиеммео. ДО-1-1
»

г

м.

Всрва. 29 Смтмцм Мв гад.

п©щнЦ

I.

ьш. ЕЯШЕВЕЯЪ ИНФОРМАбаОЯЕПЪ ВЪСТЯИКЪ :1ШШ пмш ь и.
I и сака годи** 1 м -пл

м6

100

(Мявяамаа • по 1 V 1* «мдратмгь С.х

; и 3 нЪсецл ^0 леи»

Панахида.
По слушай 6 годишнината отт^ загниването
;на поли брани при .Топраисаръ' (Добруджа)

Подпмшннкъ №пюшлие1ъ Станчо
К-р* 2-9 Дружима отъ 4в пЪ* полкъ

и четиридесети день отъ трагично заличването
не останалите членове на семейството му

Мара, Милка и Божиа
въ Сжбота 30 Септемврий н. г. при гробът* на
последните въ Варна ще се отслужи панахида
Поканват* се роднини, приятели и познати
да почетат* паяетьта имъ
гр. барна. 29 Септемврий 1922 год.
Опечалените.
90*_1Г1

ПОКАНА
Умоляват* се членовете, на д-вото. .Практици
Техници да се явят* на редовно събрание на 1 й
Октомври# т. г. в ^7 часа преди пладне въ зданието не Бретия Коларовй (Земледелческия ханъ) —
Ташъ-йолу.
Отъ Настоятелството.
903-1-2
дррмо Трудово Зовйедолско Стопанство яДепо Кабмюк'
край гр. Шунан.

-

ОБЯВЛЕНИЕ № 862
,Даво*Ка6июк* 26 Сви1*-ми[*на 1922 г.

(

ЦЪНД 1 ЛЕВЪ

Модеряото Трудово Земл^д. Стопа петно ,Л*по
Кабвюк“ при град Шумеи, обявяла на интерм?ующитв се, че на 1 октомврий 1922 год. в тжржяите яали
Шуменското Окр. Фин. Уиравлсняе н Нари. Окр.
Финансово Управление от 10- 12 ч пред» обед. ще
се проивнеде тдрг с тайна конкуренция, ла достанката на следните материали:
1. 500 кгр. гаа (петролеум) вжв варели, с гжего
та при 1-5* С да 6*де 0 800 в лптр», чриблиянтелна
стойност 50,006 лева.
2. 700 кгр. минерално масло, приблизителна стой
ност около 15,000 лева.
3. 50 кгр. вдаалин. приблииителва стойност ок* *о. 1500 лева
Залога аа правоучастие в тлрга 10", от ижрвоиаяалната оценка
Поемните условни и описанията могаг ла се ин
дят всеки прпедтегвен ден и Шуменското и Варчен
о Окрдасия Фияавс< ми Уираи н*иия
Чл. чл. ±2Ь, 127 и 112 - [ Закона ;за бюджета.
предприятия га е* аадж.гжи ге. ши аа
конкурентите.
юто.
900-1-1
От ДО!
общ» Трудова Шиваашка Работилница

ОБЯВЛЕНИЕ
N8 1045
гр. Шунен, 25 Септемврий 1922 год.
Общата Трудова Шивашка Работилница в гр.
Шупен известява на интересуюшите се. че нз 6 ок
томври 1922 год., от 3 — 4 часа след пладне ше се
прела вале тжрг с тайна конкуренция за доставката
не 2 ботонерни машини.
Тжрпв ше се произведе в финансовото управленив4«в гр. Шумен и Варна за сметка на Шуменвяетв Работилница.
Приблизителната стойност на предприятието е
45690 ляв.
Залог ^аа правоучастие в тжрга 5% от прибли
зителната стойност.
Павц|Я1те условия и описания могат да се ви*
Дят асехи прнежтетвен ден в канцеларията на Шивачницата и Варненското Трудово Бюро.

896-1-1

От ДомакииствАто.

на I. см Ар въ. ср»щу аоаа
на ^Ла-'ай гь Изцовъ. дълго
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«94—2—5 Добро •■ьаннгра»
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ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни съобщения)
СОФИЯ. 29 септември Прокурорския паркет*
при окржжнмя сахь веднага сл!ль получаваме ма
заявленията на 26 т. и. е предписал* ма столичния
градоначалникь ла оскоболи задържани!к бивши
м три. Въ отговори на тона гралоначалника отго
ворилъ, че арестуването на бившитЪ м ри е стана
ло по сила>а на ммннет. постановление За 1 отъ
21 т м Начални ьп. на V' участък-ъ отговорил* иа
прокурорския паркеп». че неможе ла наруши за
понЪльта на началството си. по чи»-то нареждани*
държи арестувани бившите министри
Въ постановл Л1>
на минист. съвКть е каза
но, че понеже въ бюрото на народ събрание постжпилъ законопр. та ироизн плибесиитъ за под
веждане подъ шюворность м рит1» отъ кдбинетигЪ
1912, 1913 и 1918 г и законопр за еждене ма еж
шит Ь м ри постановлява се задържането имъ подъ
стража, налагане възбрана иа недвижимите имъ
имоти и секвестиране на ляижимитЪ
СОФИЯ 27 септемврий. ВсрЬдъ ваянвдклекитк сръди усилено работят върху вя
но ио проекта за защмтя на отечеството. По
край другото въ този закоиипроемтъ щ!ло
да се прЪдвиди разтуряне сжюза ма запаси и те офицери и подофицери, македонските
братства и лр.
СОФИЯ 29 сепг. Вчера депозира въ бюрото на
народното събрание мотивирано заявление аа сао
ята оставка Ст. Даскаловь брагь на мра на вжтр
работи. Въ заявлението си той излага недоволство
то си отъ събитията по патя за Търново и аъ са
мия Търново и неуаобрението си къмь дклате иа
правителството и на неговигЬ органи.
СОФИЯ 29 селтемврмй. Положението
въ "ракия отъ демь ма демь запоява да
става все по-обезлокомтелио. Гръцките вой
ски и население сж въ пълио възбуждение.
Едни отъ техъ сж започнали да работятъ
протиаъ гръцката династия и праяителство
Целого инородмо иасел ние се намира въ
иеопиеуемъ страхъ и масово напуска род
ните си огнища, като оставя всичко мило
и драго ма произвола иа еждбата и дири
спасерие прьзъ границата въ България.
ДТИНА, 26 селтем. Разви чащето се революциомо движение, ио то е обхванало
всички острови мг Додемаиеза застраши
диесъ и столицата иа Гърция.
Тази заран* едииъ аероплаиъ се изви
високо над града и произведе голЪмо сму
щение върху жмтелмт*, когато аахааиа да
хвърля промламацим иъмъ гръциатя иародъ
отъ името иа революционното правител
ство. Въ проил-амацимгЬ се помамяа крепя
да абдеиира немедлемо, превмтелството да
подаде оставката си, мемаратз да се раз
тури, да се образува врЪжеиеиъ кабинет*
и да се засили фронта.
Прочитането ма лроклажАЦИята произ
веде паника. Въ града циркулират* иайтревожи» слухове. Съобщава се
войски отъ М. Азия, които сж били прене
сени иа островите сж се разбунтували, из
били офицерите си и назначили комаидующъ персоналъ изъ своята среда и се обявили привържеиицн на революционното
правителство съставено въ островъ
____ Мити1МИЪ, кжд*то е бип» и гпавната квартира
на реаотоционата <р*м«.
люционермть сж ппкнмни всм
Р
параходи, намиращи се по п^нст.нищата
на островатХ.
>ряом яа гмйсе слуха, че и
Пръ

ХРОНИКА
Сеоб.
Сключен.) малко сдТлки —
Лондон ъ 7». Пврвжъ 1386,
Берлин ь 9*75. Прага 518
Снимт» 14ХНТИН ма к у рене
ти г1 аъ тухашиаагъ учителска
»----- ;—----- :——_ ~ Т
томкря. Цинсмигго аа
курсисти продължим до 16
сжщии мести*
•чара д шап на Варлсноигт*
омтнепродаанн .Са. Трмфояъ*
е ммаа<> годишното ск събракае
На мраааааата жягяо тжржи- *

ше нладгг с»*лно Ъъздържаме
отъ покупки ЦКяят% с* на■ромКягки Това се отдам т
вжгреша.>то пшюаеяне м ст
раната
На 2
■очмгъ
ла 4ре-1.жтаа»% я д<________

нигк нлттн отъ есенната
ка прн М. Г. г-*ъ Внтаноаъ «
налначеоъ за твмвъгь
кого учиннщс.
народно врано аъ търг. акш
инч е мамачеиъ г- Кара1
аоаъ.
Т ъагааааа —дуатриканат
мара о-крава ог< 1 октоамра

трнмГоалеяъ тър-аншн нурст?
въ ;р. Акхяало.

ПрКдв няколко дня е била
нападната отъ ненмбегни лши
вилата нл дирек гора «а народ
ното здраве г нъ Георгжвъ
Злдигиатл ежа пари и Иман
за около 70,000 лсаа
Заканаареаата и тлнокрагяата иом-^ии на чамоатмаигЗ е
гигогъ. Вчера и-аото на фмкан
сиигЬ гь писмо до бюрото ш
камарата е п-■нскадо то* да
бхде а^станеиъ ма
ргдъ като ( точяз, кагго намк 1И (Проекта за п4лагюае
ланъкъ и такси иа|ртмигЪ раавлечения
игри Съ прихода
ОГЬ ТИЯ ( блага*цщ ще СР ПОСР^щяатъ разходите оо едно
кратната помищь. Елноира
пои щь ще 6жде нъ рнзж^рь
ляумТсечма ааплата нейно съ
добавъчното аъаиагрв
ГааЪма автомобнлъ .Орегъ*
тръгва утр% сжбота 64» чдед
супшнъга за БургвсьАшя свободни само 3 шЪста.
Вь ехуьма съ м печатаното
ни папомияие въ брои ни отъ
22 т. м. отпосигеяио мкизитея6 и 28 отъ за ком за водеие
задължитглнигЬ 5 търг. «вити,
намираме за муждпоян
ЯИМЪ и текстоиетк иа още ябк -лки члена отъ ежили швм
които иитересувмтъ г. г. .ям,
говцитк и занаятчиятк : ъл. М
.Ре нстраранмгк и иман рани
ред-вно водени гьргиаскн киигя съставляватъ ейно отъ достбверяитК досазгттлетва при
сао ров*. . аасасатн дамечяитк
обла а
- С..Д1 .Н«рш
водс-нмгк тъяг-чесжя
като губять ^икдзатедваха сила
въ полза аа
ватъ сялата си - въ врода яа
С А1ЦКЯ. * и чл. 23 .Търговсмст*

безъ завереяъ прЪписъ на
български
доказателстяо не
могштъ да служатъ*.
Имайки прЬдъ видъ строгостьта на казания закоиъ, спо
шииме ся, че г. Атанасовъ
(дъдгогодршенъ книговодитель
въ разви кантори и банки)на
□устна чиновннчестяото м ос
нова счетоводно бюро. което
рр^мпннт се помещава въ до
мата му У*. .Кабиетковъ* 9,
гдйто заяжда търговските книгр ао изискванията сжщия заКОЯГЬ.
,Тааи вачврв .Камерния театр*
ще представи за пръвъ пжть
драматнчеекдта поема на любовьта .Хиляда и една нощь‘
съ спещмвляи костюми н деко
ри* съ шзотични танци ипЪсни
Пвесап поставена огь ре
жисьора г. И. М Даниелъ.
Въ вавнтвнммтв отделение
при общината плановегЪ на 5.
7 и II трансформаторни посто
ве сж на привършване

БОРСА
Сп+ям. п септември I*?: гг -

3100—-8095 Швейцария.
164 50 ------Ню-Иоркъ.
730-----------Лондонъ
1358 50 1258 -Пярижъ
710 - 706
Италия .
95— 96 20
Цариградъ
104— 104 —
Роижния
990
9 85
Германия .
510п
Прага . . . .510,
-----23 -----{22
Виена
-6 70
Б.-Пеща
Гърция
Югославия
Белгия

рит» тапи т.

II да шия въ домовете при
||най каносно възнаграждение
горни и долни дамски дре
хи, и долци мжжки дрехи и «•
ки мжжки. Работата ми е чие
та, бърза и всичко ошито е
майсторско.
Адресъ: Такуй
Терааанъ ул. Водемска М* 17.
Входъ църква св. Никола. срЪщу домътъ на инж. Апеловъ.
_______________ М54-.Т7________________

Г-нъ французин!) „сшъ,

1>6 азу-амт. ърспясм на ра
бота за коргс *о денция. Част
N4 б«нка, параходна а гнц я
нл • ть гонс а кантора. Спора
зу-енйе ЛИЧИ
ИЛи писмен .
ул. Сеиегам I уч.М24. 801-9-10

Добро Мство

тър и
с-у и
ня зя имб-! I» лек* .работа и при
прилично възнаграждение
За
споразучТ-нн** редакцията на н
.Варненска
—2—3

Заверки
За бързо

на пасно
рти. пред
тукашнятй консулства, извършва
екстренно Ив Касайовъ й,-: .»з
снабдява
ие с паспор ги от
Иеоете се до Ив. Касдбоа.
881-2-3

ПРОДАВА СЕ КЖЩА
съ дворъ ■ дюгекъ. Преглеж
дат веднага огъ купувача,
у а. .Македонска - № 45 к спораауа»ат аа сащага клща.

ПРОДАВА СЕ

•диоггияиа
яхеяяна м«
ща ята 2 тя. смота антре ■
■утванъ ох .Дашмоаата «ахаха*
е 204 ка яетра даормо яЪсто
Ц4на «кего писка СлоразуяЬиме
данахнмца Стою Георгиев* % 183
слиция а««ртахъ
892^2-5

Д-ръИв. Цв^тковъ I
ГЯ1ммм1ъ-Ди|1мръ
ух. .СаАорма* М 2Я

ПРИСМЯ БОЛНИ.
В* срЪал ш сабрга б<лшмт\
беапаатяа

ЬроД 87*.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

а

I
а
■§

раходи реяотояиоиитк войски сж тръгнали
аа Атина. Столицата е обявена въ обсадно
положение. 'Правителствеиитк кржгово сж
смутени и ие вЪрва.ъ не ще могатъ да одържатъ попожеиието.
АТИНА, 27 септември. Столицата прЪживЪ
страшна ношь. Революционни т-Ь войски натоваре
ни на пленените отъ гЬхъ параходи дебаркираха
прЪзъ иощьта въ Пирея и други близки пристани
ща. Раио сутриньта прЪли да тръгнатъ зи столицага, отправиха ултиматумъ до правителството да
предаде града. Правителството веднага подаде ос
тавка и за избЪглане на краволролитие изпрати
генералъ Папуласъ да преговаря съ революционе
рите. Правителствения парламентаторъ се завърна
слЪяъ единъ часъ. Кральгъ абднкиралъ въ полза
на престолонаследника. Съобщението за кралската
абдикация било препратено на революционерите
влизането на
Атина очаква всеки моментъ
революционерите въ града.
БУКУРЕЩЪ, 28 септем. Революцията
въ Гърция е обхванала цЪлата страна. На
строението въ Цариградъ е, не Кемалъ нЪма да приеме поканата за прелимииариата
конференция.
ЦАРИГРАДЪ. 27 септември. Кемалистките войскови отряди и до този чар» стоятъ оше въ неу
тралната зона около Чанакъ калеДругъ единъ силенъ кемалистки отрядъ окупи
ра Бига и зоната на сЬверъ огь нея. Генералъ Харинпгонъ се срЪшна отново днесъ съ Хамидъ рей.
Резултата отъ срещата е още неизвЪстенъ.
АТИНА, 27 септ. В-цитЪ подбуждатъ
правителството да образува единъ силенъ
фроитъ въ Тракия, за да се противопоста
вян съ всички средства за завржщаието иа
турцигЬ въ тази облветь.
ЦАРИГРАДЪ 27 септ. Тукашния Ангорски пред
ставители съооши на върховнигЪ съюзни комисари,
че клаузигЬ относно демилитаризирането на проли
вите изискватъ съвещание съ съседните на Тур
ция страни.
ПАРИЖЪ 27 септ. Вчера отпжтуваха отъ Мал
та за Цариградъ нови 3 англ. крайцера съ торпедоразрущители.

6-й Пограничен Сектор — Вари».

ОБЯВЛЕНИЕ № 3214
гр. Варна, '3 Септемврий 1922 година.
Обявява се ва нвтересующнте, че на десети ле?
от обявяваивето на настоящето вхвг „Варненска Пща* н. вхв „Земледелец* от 10-11 часа пред пПдд
в Варненското Окржжно Финансово Управление 1
Козлуджанското и Кеманларското Селско Община*
Управление, ще се произведе тарг по доброволно са?
лаеве за доставката ва следните хранителни в фу
р&жви припаса необходими за храната на хората |
добитака ва 6-й Пограничен сектор ■ поделеният»
му: 16 й Пограничен участ** — гр. Варна, 17-Д Пц
граничен участжк — с. Коалуджа и 18-й Пограаиче*
участак — с. Кеманлар за време от 1. X. *. Г. аа
31 март и година.
1. Брашно
около 34,500 кгр. за около 221,500 лх
2. Свиндка мас около 1,465 кгр. за около 73,250 лх
3. Ориз
около 2.050 кгр. ва около 21.000 ах
4. Картофи
около 6,300 кгр. за около
7,560 лх
5. Фасул
около 13,000 кгр. за около 69.500 лх
6. Кромид лук около 5,000 кгр. за около 10.000 лх
7. Захар
около
850 кгр. за около 27,200 лв.
8. Чай
около
25 кгр. за около
3,750 лв.
0. Черв. пипер около
300 кгр. ва около
6,000 лв
10. Сол морска около 1,750 кгр. за около
5,250 лв.
11. Месе гов. около 5,150 кгр. ав около 92,700 ав.
12. Сирене
около 1,150 кгр. за около 34.500 лв.
13. Оцет
около
480 кгр. за около
2,400 лв.
14. Маели ви
около
550 кгр. за около 16.500 лв.
15. Макарони около
550 кгр. ва около
7,150 ав.
16. Дхрва
около
50 това за около 25.000 лв.
17. Ечимвк
около 80,000 кгр. ва около 320,000
18. Сено
около. 75,000 кгр. зв около 75,000 лв.
19. Плява
ОКОЛО 46,000 кгр. ек около 23,000 лв
20. Трици
около 18,000 кгр. за около 36,000 лх
21. Фий
около 20,000 кгр. зв около 30,000 лх
22. Царевично брашно за кучетата около
5.500 кгр. за около 22,000 лх

Всичко за около 1,000,000 лв.
Допугца се доставката ва всички припаса общо
аа всички участжци или отделни продукти общо аа
всички участащн или за един участак или всачп
припаси
отделно ва един участак.
АТИНА, 27 септември. прокламациигЬ
Доставката ва припасите ще стане наведох* ш
пуснати отъ аероплаиа иа революционерите
вчера сж подписани отъ геиер. Чоиелосъ, участаци: ва 16 й Пограничен участак щаб* аа у*
иачалиикъ иа II гръцка малоазийсма диви стака — гр. Варна; за 17-й Пограничен участак»
зия, която следъ погрома биде д«*баркира- щаба с. Коалуджа а за 18-й Пограничен участак ща
иа иа о-въ Митилинъ. Единственото наив 6а в с. Кеманлар и то количествата указала в поен
заиие предвидено въ наредбата за обса- ните условия.
Залог ва участие в тарга 8% от стойност* *х
дйото пол жеиие иа Атина е смърть.
делото предприятие, или отделните припаси илк «
ПАРИЖЪ 2/ септ. Конференцията за близкия припасите ва целия участак.
изтокъ ше бжде открита на 16 октомври. Кемалъ
Малоиалаваннето без дроби от стотинките.
паша лично шЪлъ да приежтетвува.
И-шлашаннето стойноста аа предметите ще ста*
ПЯ1'ИЖЪ 27 септ. Зсички познайници на Ве
не след получаването ва припасите в саответаите
низеЛЪса твжрдятъ. че Константинъ е абднкиралъ, щабове иа участацнте п след проверката ва доку
избЪгалъ^отъг Атина и че Зенизелосъ е билъ по- ментите ог Счетоводството.
виканъ въТърция.
Поемните условия и другите квнзка могат да се
в Домакинството ва
ЛОНДОНЪ, 27 септември
Таиъ съо- видят всеки приежтетвев дев
бщааа, че Англ. попи нч. кржгове сж се сектора, а в д«-нн на тарга — вжв Варненското Оксъгласил* (.ългарая да участвува въ бли- рлжмо Финансово Управление и Коалуджанокото *
Кеманларското Селско Общински Управления.
зкоизт. конференция.
Разноските ио иубликуванпето ва настоящето ■
АТИНА, 27^септемврнй. Кр*ля изчезна лруги гербови налози в мита с* аа сметка ва добезследно. Носи се слухъ, че е убитъ. Сподоставчика.
редъ друга иепотвърдеиа версия Коистантииъ-Че е оправнлъ съ параходъ задъ гра 805-1 1
ница, Положението въ столицата е крити
Двренско Селско Общинско Управление
ческо. Абдикацията се потвърждава офи
циално.

от юмшпит! н Сияй

АТИЙА, 27 септември. Бившия краль
Константинъ е забягнал ъ. Въ дворцовите
крдАгове се заявява, че той е замииалъ за
Люцериъ отдЪто дойде аа да ваеме покстола прЪди 2 години.
АТИНА, 27 септемврий. Ревопюциоиерит* влЬзоха въ града. Вследствие г
провонация отъ страна на Констан тиноаит* пар
тизанч въ много части на града избухнаха
метежи. Положението е неизвестно
ЦАРИГРАДЪ. 27. септември. I ръикаяа военна
мисия напусна вчера окончателно града. Въ сжщото връме обаче на пристанището пристигнаха гръц
ки вЪенни паратоди. Турското население силно
негодува
АТИНА, 27 септемврий. Вчера т»къ стамаха кървави безредици, н,
площадь Омония станаха
убити по-вече отъ,20аадши ^‘раненГзО "*
мрестуааиит* см ло-вече отъ 500 души заподозрени въ подготовка иа прелата.

ОБЯВЛЕНИЕ
N° 2120

с. Нврен, 26 Септемврий 1922 год.
На 2 Октомврий н. г. от 3 ао 4 чеса след обе»
ше се произведе в обшинската канцелария публ*
гчен т^крг с тайна конкуренция за отдаването
предприемач експлоатацията през настоящата го»на на джрвестната маса (стояща и лежаша) от
луджа-алската общинска гора в местносга .Хотудере* от 100 декара
Пжрвоначална цена на декар е 300 леаа. ИС*ния залог е 3000 лева в банково удостоаере*,ие_
Документите и офертите ще се приемат ао 4 ча«
след обед. чл. чл. 125 ао 129 от закона за Б»Д*
та, Отчетноста и Предприятията св задлжжителн*
конкурентите Тжржните книжа са на разположен
в обшинската канцелария всеси приежтетваи Д**1Всички разноски по публикации, герб и пр
за сметка на конкурентите.
Общински #мет: П. Гяоргяя»
197-1-1

Секр.-Бирнйк: П- ГоЩВ***'
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ЕЖЕДНЕВЕВЪ ННВОРНЛОКОЯЕЯЪ ВЗСТНИКЪ »циш ШИЯ) Ь а.

■мтъ. ЯШ1ГШШ1НМС.
еш 100 асва; аа 3 миси» о0 ми

-

ОЛттятття. ш> I 50 .1, кмзрлтеяъ см
• пристане** по 1 д«*ъ лл дума

Печална в-ксть.

Съ убито отъ енръбь сърдце, известяваме на
роднини, приятели и познати, че многообичния ни
и милъ съгругъ, баща, свако и сродникъ

Иванъ Чобановъ

на 55 годишна възрасть
28 т. и. вечерьта. скоропостижно се прасели
вЪчностьта. като ни остави вЪчно да скърмъ за него.
Покойния съ своята доброта и благъ харакгаръ. бЪше за радость и утЪха на всички ни.
Оп1ьлото му ще се извърши днесъ въ 5 часа
ФгЪдъ пладне въ с. Арапларъ— Варненско, кждЬто се намиратъ и останките му.

*

Г

Опечалени семейства:
Чобанова, Д ръ Тюлевъ. Комчавъ. Вергиеви и лр

ПОКАНА

Умоляватъ се членовете, на п-вото, -Практици
%ехниии па се явятъ на редовно събрание на I й
«Октомврий т. г.. в 9 часа прЪди ллапнЪ въ здание
на Братия Коларови *3емлкаелческия ханъ! —
шъ йолу 903 2-2
Отъ Настоятелството.

Е

ГОСПОДИНЪ :гЕ;д"сГ|
каяятадъ, даря сДцружнимь съ капиталь за за ■
почине работа. Приема да алЪзе като чдеяъ въ I
а^аоа фири или управитель иа такава. Пр1дюже ■
иая?а да ое отправя? ъчркаь ре дам ма ,В П - за X. I

Дългогодкшенъ шговмнтш

'банки, завежда счетокпдстьото и кореспонденцията на дреб
иигЪ търговци и занаятчиигк На желаю цитЪ прЪп даиа уроци по счетово!ство При първа локана съ отпорени писмо на
Ьфес^Атанасм?ъ^ул^Ка6лешко|1ъ .V» 9. ше се яни при Взсъ
Крайбрежна Жандараерийсма Дружина

ОБЯВЛЕНИЕ № 3024
гр. 13дрва. 27 Оптямарий

1922 голина

Обявява се на аитересующите ое, ч*- иа 9-й Октомврнй в. г. в 9 часа иреди обед в Варненското «»к
рхжпо Финавсово Управление ще се произвел тар!
по доброволно схгласие ал
гайката на « ле..митхранителни припаси аи нуждите на Д|>ужииата. а
именно:
В! ГТ1Н.Л.1. СТОЙ». <1
Фасул сух
44.000 лена
4,000 кгр.
•11,000 лева
Мас свинска
500 кгр.
МЧ.оОм лепя
Сирене .
,,0*Ю кгр
в 000 лена
Лук сух (арпалжнк)
3.000 кгр.
:{о.<ии> леца
Картофи
12.000 кгр
Маели ин
14 0*»0 лема
500 кгр
Оцет
♦ИК» кгр.
З.НО0 лена
Сол морска
6 000 лен *
2.000 кгр.
Бчмик
76,50*1 лева
17,000 кгр.
249.700 лепя
. Всички
Залог ва нралоучастие е тжргд се цека !♦♦% п
Байково удостоверение
Доставката иа припасите може та стане на
веднаж или иа лва патя н срок най-много то един
месец
Оферпрането може да стане по отделно
геекя
афтикул и. общо за всички артикули
И8плашането на припасите ще стане веднага след
приемането им от комисията.
Хранителните прииасл т|>ебва да отговарят нап*лно на описаният» за качествата на разните нроДЯ*ти еа войсковите пасти издание на М-вото на Вой«ята 1921 годи на.
^фбоаия сбор ■ рааиоакитн аа публикапията сж
« сметка па доставчика.
Юв-М
От Щаба ка Дружината

цъид 1 певъ

>М ВТ*.

I Варненски Съдебен Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ № 3417. На основлий определението под № 658. из
^Т-г-пгн Пуп^ти Сал м
23 февруарий 1923 год . в полза ва Лжованм Грвско от
Варна, срещу Професор Иван Християиовнч Дзмрие от Варна
за иск ог 130.000 лева, лихви и разноски, обявявам, не на
А октомврий !0Й2 година в 9 часа пред обед в гр. Варна
в канцеларията ми ще продавам следите движими вещи на
ДЛА/Кчикл. ,1 сменно:
Разни хирургически инструменти на сгойиосг 130.000 лв.
Наддаването ще започне от оценката нагоре и заинте
ресованите могат да се явяг в определеното место, в оиределеиий дея н час да наддават.
гр Варна 26 Септември 1922 год.
905 1-1
I Оибсн Пристан: Н. Д ПОЛИНСКК.

П0Л0ШИЕТ0= ХРОНИКА

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ, 30 септем. Светия синод тави
сутрииь има васедание, въ което участвуяа
и видинския митрополит Неофитъ Въ това
заседание смиода е лриелъ текста на мани
феста, който църквата ще отправи къмъ
народа по поводъ последните ежбития въ
страната.
Сииодътъ особено ивтжква извършеното
презъ последно време и прелоржчва ва въ
бждаще да се вмесе по-големо благоразу
мие и благородство въ партийните борби.
Въ аия дни които преживяваме синодътъ иска отъ паството си да запази пъл
но
спокойствие,
да избегва
всички
раздразнения, които само могатъ да изпожатъ зле страната и да й паиостятъ. ПрЪдседателстаующия синода пловдивския мит
рополит ъ Маисимъ се е срещиалъ съ улравляющия вжншиото м-ао м ръ Янев, кому
то е ежобщилъ намеренията иа синода.
СОФИЯ, 30септември. Чмоанмц-гк самиватъ въ поиедепникъ чрезъ аициоиия комитетъ събрание иа открито следъ Ь часа
вечерьта иа площлдь ,,Алеисаиджръ Нев
ски'*, за да разгледатъ положението иа чи
новниците въ свръзка съ готвещия се закоиолроекъ, за подобрение иа материално
то положение иа сж&цитеище се вземе про
тестна резолюция.
Акциомиия комитет', ще издаде апелъ
кьмъ народните представители обществе
ни дейци и гражданството за подкрепа иа
исканият.» иа чииовммчеството,
Диесъ м-ръ Турлакоаъ ще разгледа за
едно съ иачалиика иа митиишкото отделе
ние приходните пера, които ще послужатъ
за отлущаие иа еднократна помощь.
Двата 3 4коиолроекта вече сж готови и
ще бждатъ разгледани отъ министерския
съветъ, елкдъ кое го веднага ще бждатъ
■месени въ Камарата.
сОФИЯ, 30 селтемарий. Съобщааатъ
иа ажтр. м-во; пристигнали сж въ МалкоТърново масово групи бежанци, идищи отъ
Лозеиградъ въ иай-окаяио и мизерно поло
жение. Те сж предимно евреи и арменци.
СжаЦо такива сж пристигнали и а> Свиленградъ идящи отъ Одрииъ. Бежанците
разправя тъ за непоносимия тероръ. Наре
дено е отъ м-вото иа вжтр. работи да имъ
се даде пълно съдействие и гостоприемство.
Нови групи бежанци пОстоямо пристигатъ.
СОФИЯ, 30 селт. Правя впечатление, че
само Ьългария и Русия ие се каиятъ иа
конференцията иа мира за изтокъ.
Турция настоява за участието и иа Ру
сия. И бюрото ма втория ии.ермацномалъ
въ Лоидоиъ е издало едиа декларация, съ
която настоява за участието ма Русия и
България въ конференцията.

Свободна борса
Днесъ на своб >яиия пазара
се сключиха малко откак и
Лондоиъ 727. Париагь 1246.
Италия 700. Цариградъ 96, Ге
рмания 960.
А»К! 30 еа кавъряма двеста
Гидиян отъ рождението на ро
доначалника иа нашето въаряждане
Отецъ Панев
При щателния българки на
род ь тачи неговата светла аа
иеть и му огдааа иуждивта
почит-ь. Мъ пеички училища ще
се държвгъ беседи аа Паиог
Въ нашия ррзаъ отдавна е об
разуван ь комик тъ, който е усякаъ вече да събере 50----ди лева за издигане достоеиъ
оаиетвикъ на кезабравимвя родо.кобецъ.
Иа 28 вачарьта

заминаха

<*

за

София пърим имъ ва тукаш
ния спорт, клубъ .Тича* заед
но съ около -Ю д.ши гост*.
Въ С 'фия ще се състезава съ
тамошния ндй енлеиъ сиорт.
клубь .Славия Гозкаа яу4
чиновническа
с 1.6,мине ще се състои днесъ
ежбота въ зала .Съеди
о и половия* часа сл обЪаъ
сииь*но по инициативата аа
дружествата иа първоначални
тъ учители. класиитЪ учители.
желгзничаритЪ, телеграфо-пе
щенцм. тЪк-ритХ. банковигк
чиновници. фелашеригЪ и сждммтк
Змаад1амата парламеятарма
(руна е свикана иа ааседаям
въ н^дЪля. за да се опрЪдЪли
дневния редъ па канарата. Гла
вно ще се разг леждагь зако
нопроекта за еждеие ва бввххздат Ъ м ри и закоиопроекта за
пощомагаие на чииовимцитЪ.
Вчера сутрвиьта въ Софиа иа
улииигЪ Алабинска и царь Са
муил ъ се е сругллъ корниза иа
новостроащето се здание и е
затрупал и двама работници, ко
ито сж били извадени тежко
ранени и откарани въ бойни
цата.
СказкатЪ които учитсль-пясателя г Христо Ламяиовъ ще
държи огъ името на Вариея
ското женско дво .Майка*
ще бждатъ четени въ зала
.Съединение* първата .Ли
иЪе нашето поколение* въ иелЪля иа
октомври въ 10‘/»
ч прЪди вбЪдъ, втората .Каива е истинската бъл арка* въ
вториикъ иа 3 -жтомври въ б1.»
ч. слЪдъ обЪдъ

Вариаиската държавна под
нижиа зеиЪдЪлска катедра за
да даде нъзмолиюсп» ва ври
СОФИЯ. Ю септември Въ свръзка съ урежда тежа; елит!» иа стопа ястие да
се «апозиавгъ съ добрЪ урЪде
нето ма интернационалната банка прТ»зъ м-цъ ок ии такива въ мрегвотп ур%4
томври мимистра на финтнсиитЪ г мъ Турлаковъ да огь 5 октоиври 13 дневна
прилруженъ огъ членовете ма управлението ма бан екскурзия нзъ северна н мж
ката ше замине за Мюнхень дЪто ще се открие, иа Ьългария
подписката за записване чужди капитали за банката
Прадкааааа прокопававетв и СОФИЯ, 30 септември Въ днешния брой обгражда <ет» на западната ст
рана на кея съ коего се рааиа . Държавен ъ вЪстиикъ* е обмародваиъ шири варненското пристанище
домлждъ М* У8 от 21 т. м. съ който се иска съ една лвойиа пл^шъ откол
разоЪшеиие отъ Царя дд се в»«есе мъ На ко; е Сега
родното събрзмие за обежждаие и гласу
Нам.4*и* 4 отъ дирекцията
ване законопроекта за допитваме до наро всички ученияи да п встрвждда за вии о внос та иа м-омтй отъ биашмгй гъ косигЪ НИСКВ.
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„ВАРНВНСКА ПОЩА"

Стр. 2.

ф

Стрижа въ Варна. ПрЪзъ тази кабинети Ив. Гешеви, Д-рн Даневъ, Ап. МаГОДИШНИЯ СеЗОНЪ бЪ уСИЛСНЪ. линовъ На доклада отгорк е написано: на
Още огь прблЪтьта иочналъ първообразното съ собствената на Негово
той н до сега почти продължа
величество ржка написано : одобрявали
ва сь сжщня темпъ.
Споредъ сведенията огь об Борисъ III.
щината, архитектурното отде
АТИНА, 28 септем. Броненосеца „Лемление при с*щата отъ 1 I т. г.
бросъ- пркдаце по радиотелеграфа едииъ
до сега е издало 1316 позво
ултиматумъ
до Атинското пръчмтепсгао, съ
лигелни билети за строежъ. огь
които 500 само за нови пост който иска да бждатъ приети пркди попуройки.
иощь условията иа революционерите. Въ
На 24 т.
въ 4»/а часа сл. 9 часа се свика мииист. съвктъ пркдеедаобедъ въ игрището на коло- телствуваиъ отъ Краля. Прксжтствува и
друма се състоя футболенъ генер Папулаеъ. На края ла съвкта м-ръ
мачъ между спортния клубъ
Дича* и спортния клубъ .Ди Триандаф такосъ заяаи, че подава остав
вна* още въ първите две три ката на кабинета.
минути огь почване иа играта
Натовари се генерапъ Папулосъ да во
.Тича* направи единъ следъ ди пркговори съ възстанницитк. Генерапъ тъ
други два гола. Следъ свър веднага влезе въ пркговори* съ парламеншване на ггьраия хафтаимъ по
желание на диянцкь рефера тьоритк на възстаницитк.
беше смененъ. Въ втория ха
ПАРИЖЪ, 28 септември. Съобшаватъ отъ Донфтаимъ .Тича* напрати пще 2
гола и .Дняна* два. Игра.а донъ: бюрото на 2-ия интернационалъ обнародва
свърши при резултатъ 4:2 въ една декларация, въ която се казва, че нови воен
полза на .Тича*. Играта се во
ни действия въ ориента биха съставили едно не
деше оживено и отъ двете простимо прЪстжпление. за което британския кабистрани, обаче надмощието на
нетъ те поеме най-голЪма частъ отъ отговорность
.Тича* си личеше и прЪзъ 2
Съ декларацията се иска задължителенъ арои
хафтаима.
траж на обществото на народигЬ, или една конфе
Съобщава са на г г. студен
тките и студенгитъ -•тъ Вие- ренция за миръ съ участието на Русия. Германия и
шето Търговско училище въ България. Осжжда се всъкакъвъ опитъ на н^коя
отделна държава да стане пазителка на проливигЬ.
гр. Варт а, че предстоящ: та у
чебиа академическа година тш
ЦХРИГРАДЪ,. 28 септември. Мустаф?. Ксмалъ
почне въ неделя на 1 екто»
Паша увЪдоми Хамидъ бей. че е готовъ да крие
т. г. съ огчетъ за изтеклата I
гяна и съ встъпителната лек ме съюзническата гтокана, обаче ще трЪбва по рация иа новоназначения доценгь но да се изслуша мнъниато на ангорското прави
по Политическа Икономия г.
телство.
Д-РП0 Петковъ.
капват ь се всички г. г.
ЦАРИГРАДЪ, 28 септем. Турския коменъ
студентки и студенти, както и
ннтергсующнге се гражданки отрядъ, идящъ откъм Ери Кйой иасгжпи иа
с.
и.
къмь Азмали тепе'. Предполага се,
и граждани дг приежтетвузитъ
на откритието на засе танието че това е съ цЪль да се окупира издадения
което ще стане въ концертния напрЪдъ английски пость при Кепесъ. Една
салонъ на училището въ 91/* силна английска колона подкрепена отъ ар
часа пр. обедъ,
тилерия,
напусна Чанакъ кале. за да се
ВЪ ВЪТНИКАСНАТА аген
противопостави на турското напредване.
цая пристигнаха нови големи Турската колона още се движи. Бой още
партиди отъ специални харес нема. Владее пълна иеизвестность.
вани цигари отъ фабриките.
А ГИНА 28 септ. Краль Ксгнстантмнъ абдикира
Тошасяянъ Енидже, Нартелъ,
въ'полза на Диадоха. Къмъ революционното дви
Загорка. Асенова крепостъ,
жение се присъединиха всички военни параходи и
И' ииче, Левски, Зора и др
целия въздушенъ флотъ.

БОРСА

Софи». 29 сеп:емири I >2. 11

Швейцария.
Ню-Яоркъ.
164|—
727 50
Лондонъ .
Паридг.ъ
1245;Италия
635|—
95|гЦариградъ
102,50
Роижния
Германия . .
10 507|Прага . .
Виена
Б.-Пеща^
Холандия . . 6380 Югослазия
Белгия .

14о 55
727 1254 —
о97 95 50
990
509 —

1Ж 1180 —

ШШШНШЕШШ

търся квартира отт. 4 до 5 стая
съ електричество и вода, саио за
ааиния сезонъ Предпочита се II
учасгьиъ. Писиенните предложе
ния аа „чуждестраинота сеиейвтво* въ администрацията на в-ка
907-1—2
Съ
више
образувание, търси писмена ра
бота ^а кореспонденция. Част
на банка, параходна агенция
или търговска кантора. Спора
зумение лично или писмено,
ул. Северна I уч. >& 24.801-10-10

Г-нъ французинъ

В

И за [Ш1Ш

Прие
ма мъ
да шия въ домовете при
аай-износно възнаграждение
горни и долни дамски дре
хи, и долци млжки дрехи р яки мжжки. Работата ми е чис
та, бърза и всичко ошито е
майсторско.
Адресъ: Тахуй
Терзнянъ ул. Воденска Кв 17.
Входъ църква се. Никола, ср-Ьщу домъгь на инж. Апеловъ.
8^4-7

За бързо

снабдява
не с нае
порта .
несете се до Ив. Каса
881-3-3
бов.

ЦАРИГРАДЪ,28 септ Научило се за гръцката
революция ангорското правителство счита за свой
дългъ да вземе енергични мерки за запазване мю
сюлманските интереси въ 1 ракия
АТИНА. 28 септември. Гръцките войски, идяши отъ островите Хиосъ и Митилинъ и придружа
ващите ги военни параходи се присъединиха къмъ
революционното движение и дебаркираха на 2о т.
м. въ Суниумъ и други пунктове около Атина.
1
АТИНА 28 септ. Вчера следъ обедъ генер Па
пулосъ се завърна отъ лагера на възсганнииите.
дето е приелъ условията: абдикацията на краля и
образуване новъ кабинетъ
Новия кабинетъ ще се председателствува отъ
венизелисткия главнокомандуюшъ генер. Нидеръ,
немецъ по произхождение. Роялистите и двореца
не оказватъ никаква съпротива
СОЛУНЪ, 28 септември. Цьлия тукашенъ гарнизонь се присъедини къмъ възствнницигЬ. Независимнтк депутати Дрцгулнсъ и Циколияди заявиха че 'с'е солидаризкратъ съ армията. Военното
движедие е1 резултатъ отъ действията на офицери
тф роялисти и венизелисти. Така че това движение
н^ма чисто веннзелнйски характеръ. Принцъ Цавелъ е обявенъ за плен никъ. и се пази въ учебния
параходъ „Ели,БЕРЛ^ШЪ, 27 септември. Споредъ едно още
непотвърдено белградско съобщение, принцъ Ге
орги билъ провъзгласени за краль на Югославия
вследствие на което Въ Белградъ сж избухнали
кървави Стълкновения.Минист. сьветъ вчера се за
нима съ източния въпросъ. М-ра на войната заяви
че югославянската армия се намира въ пълна бо’
ева готовность.
г
ЛОНДОНЪ, 28 септември. ;>айтеръ се учи отъ
Цариградъ, че освЪнъ конннгЬ турски конт^шенти, които се вмъкмдхз въ неутрзлнзтз зона при
Ери Кйой, една друга колона преминала границата идяща отъ къмъ БиГа.
ЦЯРИГРАДЪ 28 септ. Гръцкото революционно
движение се разпрострЕ и въ островъ Критъ По
дробности липсватъ.

1

Изгубенъ

е единъ златеиъ дамски
никъ съ панделка и
КИТ!., прЪдъ бюфета к,"^ Ц
скзп градина гь нед-Ьля
||Н
м, който го е иампрнлъ да го донесе въ -\[?ча |В
Лоид Тресгнко — Варна срЬщу много добро
|и
Граждение.
^
878-2-, |И

ВАРНЕНСКО ГРАДОНАЧАЛСТВО В

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11685
гр. Варна, 29 Септември 1922 год.
Варненското Градоначалство
обявява на Г. г. и.
___
тересуюшите се. че на 2 Октомврий т. г. в 9 час
преди обед в канцеларията на варненскотоокрж»
но финансово управление ще се произведе тжрг
явна конкуренция за продажбата на следните ог
ри веши:
1. 146 чифта стари стражарски ботуши.
2. 55 куртки стражарски
3. 70 чифта панталони..
4. 18 шинела
. 5 3 фуражки
Искания залог е 10%.
Публикацията остава за сметка на купувача.
908 -1-1

От Градокачитото

I Варненски Сждебен Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ № 3416. На основание определешего на Варненски Окрлжен Слд от 17 Април 1914 год. а
продаване на публичен тжрг за недвижимия имог останал от
покойната Клони Николова от гр. Варна, обявявам, че в про
джлжен.че на 31 дш след двукратното публикуване наето»
щето в местния вестник и с 5% в 24» часа в канцеларвяч
си в В->{,на ще продавам публично следния недвижим имо:
а именит: Половин кжща, изходяща се в гр Варни, II уч.
улица „Бо1 данова“ Под № 63/65. дауегажма патяои
много извехтяла покрита с обикновени керемлдш. в лор|
има построена една навеса и яхжр с общо дворно место »
под п стройната 281 65 кв. метра, при ежееди: Алеко На
колоа, Трифон Карамниев, улица кжежк и Василаки Суши
— Старопиталището. Оцгнена половината за 8,000 лем.
Наддаването ще почне от оценката нагоре и желаюшате мо
гат да се явят всеки приежтетвен ден и час в *гжсЩ"*п
ми дч преглеждат книжата по продажбата н да наадм« _
гр. Втрна, 26 Септември 1922 год.
887-2 -2

I Сждебен Приспа: Н. Д. Потика-

II Варненски Сждебен Пристав
ОБЯВЛЕНИЕ Я? 2122. На основание протокол
ното определение от 21 Април' т. г. иа Варненския Окр*
жен Сжд, обявявам, в проджлженяе на 31 ден от послед
ното дзукратно публикуване нас оящето в един от местните
вестници и с право наддаване 5°/о в 24 часа, ще продаат
на публичен тжрг следния недвижим имот, останал от поУойния Георги Стойчев от с. Гюн-аласл, а именно:
Една кжща,
с Гюн-аласл, едноетажна от две стан
за живеене и отзад дам. на 50 кв. метра, паянтова, покри-4
та с местни керемиди, оУделна пристройка от три огделения — 2 стаи за живеене к дам. тоже паянтова, покрита
с местни керемиди, на ’55 кв. м и дворно место от едия
лекар, лрн ежееди: Добри Неделчев. Стоян Кара Никелов,
Илия Михалеп, Янко Димнтров и черковната пжтека, Ог
нена зт 600 лева.
Желзющите да купят имота, могат всеки приелтетве»
ден и час да се явят в канцеларията ми в гр. Варна а* "1**
глежданс книжага по продажбата и да наддават,
гр. Варна. 7 юний 1922 год.
II Сждебен Пристав: Д. X. ИВАНОВ.
899 — 1 - 1
II Варненски Сждебен Пристав^

ОБЯВЛЕНИЕ № 4084. На основмик лрот°к°'1'
НОТО опреденме от 2 февруарий т. г. на IV Варненски Ми
рови Сждия, обявявам, в продллжеиие на 31 ден ет яосместледно двукратно публикуване настоящето в един от
ните вестници, с право наддаване 5% в 24 часа те прол*
аам иа публичен тжрг следния недвижим нмогь, останал от
покойния Ставрн КоСтакев от село Кестрнч, а именно:
Кжща в село Кестрнч, от, три стан и суидурка, напр
вена от камжк и длрво, покрита с местни керемиди,
‘
место
роена на около 55 кв. метра, с дворово иезастроено
оп
Л*
от около два декара, пра ежеедн: Георги Ганев, в
страни пжт, оценена за 3,000 лева.
приежтетвен
Желающите да купят имота, могат всеел
ден и час да се явят в канцеларията ми да приглежд*1
книжата яо продажбата и да наддават.
гр. Варна. 26 Септемврий 1922 год.
898 — 1 — 2

II Сждебвя Пристав: Д- А.

иваноб

