
т "Ч

Варна, 1 Октомври 1М2 гад.Гад. IV. ««НА 1 ШЪ Край МО.Л

ЧЩШР11ЮСЕШ80
търси квартира отъ 4 дН сп 
•ъ електичество и аод. саво за 
зивния сезона. Пркдпочигв са II 
участък* Писиоииитк пркдаоме 
ния за .чуждестранното сеяИст 
во вь адиишстрпциат. на' а-иа 

907 2-2

ВДОН&НСК2Я Гд-Мь-ЦвйковП.
а, г ИИ(МОЯОГ'Ъ*Дн|Н(йр'Ъ |

уз. ,Сдйари* М 28 Я
В.Ш ПРИЕМА БОЛНИ. ■ 3
■ I Ьъ срЪда и са&отй белият* I 
В |«Ч безшитис. 3-3 В

_ лааазв:1зьаеаашзавав—1
о „р-.ява „а улан; ПРПЛДЙЙ ГР вАН**т,я,,в
М.ллдипов:-а на | ела 11ГУДНОЯ II. пасивна **- 

срЪшу дога “** втъ 2 е™« салата, антре а 
■утаамъ ва Даяяноаата нажаля", 
с 204 яв метра дво;но шкето.

V-поща и
МЪСТО
ня Ганчо Ар"’
на Папай-оъ Ницг.въ, дълго 
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ма ромжиската преса

Единъ отъ ромжнскигЪ в-ом 
е писадъ. че на 17 т. и. са дош
ли въ Варна трвлесеть Трансил
вания съ парахода .Челно* ада
ши отж Амер ка й нл гЬхъ не 
имъ било разрешено отъ Вар- 
иенскигЬ приета ницки власти 
да се снабдятъ съ хрена, а сж 
биле 1'зпалани въ гр^да отъ 
гражданигЬ съ камъни вслЪд-

(Телефоини и телеграфни съобщения)

ЦАРИГРАД, 29 септем. Между иастжп- 
ващитЪ въ неутралната зона турски кема- 
листки) отряди и английските зоиски, които 
напуснаха вчера Чаиакъ кале за да се про
тивопоставя тъ иа напредването иа урцитЪ 
въ неутралната зона. се завърза първото 
сражейие, което продължи 20 минути.

Вследствие постигнатото сжглашеиие о- 
гжия биде прекратенъ И отъ двЪгк страии 

дадени жертви. Тукъ положението

\НарилНарил ШШ
ФРЕНСКИЯ КОНСУЛ в гр. Варна уведо

мява френските поданици и протежета записа
ни в Консулството да имат добрината да се явят 

канцеларията на Консулатото ул. .Мария Луи
за N6 25 в гр. Варна от 1 до 10 Октомврий т. г. 
от 10 до 12 часа преди обед за да получат ин
струкции относително заповедта на градонауал 
ството за записване чужденците.

От Канцеларията на 
Френския Консул в гр. Варна

ствие нз което и двама отъ 
гкхъ полудели Огъ направе- 
нат^хя^авка въ компетентмитЬ 
места (морската агенция Лойдъ 
Трнсстино, Карантяяия лЪкарь, 
Пас портика ириставъ и Упра
вителя па

В
има
се смЪта за критическо. Вскки момеит се 
очаква съобщение за подновяване сраже
нията и обявяване война между кемалисти- 
гЬ и Англия.

митницата) се указа, 
че парахода .Челно* е нмалъ 
на борда си 15 
а не 30 — Парахода е бмлъ 
подъ карантина, понеже е при
стан налъ огъ обявено за за

Трансилвания,

ЦАРИГРАДЪ, 29 септем. Една телегра
ма отъ Аигора съобщава, че кемалиститЪ 
окупирали островитЪ (?) и Ламисак. Това 
ежобщение потвжрждааа слуха, че кема- 
листитЪ сж рошени да отидатъ до край.

ЦАРИГРАДЪ. 29 септем. Диесъ присти
гнаха на тукашното пристанище хилядо ду
ши английски авиатори Тази новина се пръ
сна еже светкавична бжрзмна изъ града и 
произведе голяма загриженость както ме; 
жду народа, така и всрЪдъ улравляющит* 
кужгове.

ЦАРИГРАДЪ, 29 гдртет. Англичаните 
напуснаха Цариградъ.^Английския вжрхо- 
венъ комисарь генерал Харингтонъ заяви, 
че съюзните войски ще опразнятъ Цари
градъ и ще го лрЪдаДатъ на турците най- 
кжено до 1 ноември.

Вследствие иапущането на Цариградъ 
отъ англичаните, тукъ настжпи голяма па
ника между чужденците, конто бжрзатъ 
да напусматъ града, опасявайки се отъ ед
на евентуална бомбардировка ма града.

' дТИНА, 29 с*~птемврий. Революцмоно- 
то движение което бе обхванало завръ
щащите се отъ Мала Азия войскови отря
ди днесъ по обедъ поогихиа.

Революционното правителство освобо
ди арестуваните републиканци.

Революционния коми етъ отправи една 
телеграма до Веиизелосъ съ която го моли 
да се застжпи и защити националните ин
тереси на гръцкия народъ прЬдъ велики
те сили.

АТИНА, 29 хептем. Едно турско отде
ление завзе селото Софуларъ иа Странджа 
планина, десо има престрелки близо 
два часа. Въ сражението сж дадени много 
тбити и ранени. Турското отделение се от
теглило пред напора па иашиге войски.

АТИНА, 29 септемврий (радио). Новото 
революционно празитепетво покани крал
ското семейство да напусне незабавно ст 
раната. Диадоха (престолонаследника) по- 
л >жи клетва.

Правителството веднага пристжпи и аре
стува всички бивши м-ри като виновници за 
катастрофата.

ЦАРИГРАДЪ, 29 септем. Фраикленъ Бо- 
йенъ пристигна вчера въ Смириа и има сви
ждане съ (Чустафа Кемалъ паша, следъ ко
ято среща атлжтува за Аигора за да пре
дяви иа Айгорското народно събрание кон
кретните условия иа Франция за миръ.

Отъ Аигора ежобщаватъ съ сжщата те
леграма, че народното ежбрамие въ тайно- 
тъ си заседание решило Кемалъ Паша да

С* зеио место- СлЪзли сж въ
рантиния ла.чаретъ само ония 
пжтяиии, които сж ималм пас
порти м Г>ьл1ария. Трансилван- 
цигк сж би.-.е съ назначение за 
Ромжния И.вЬстно е на всЪ- 
киго, че когато слинъ параходъ 
е по-ъ карантина никой не мо
же да слЪзе на суша п да вле
зе въ парахода безъ разреше
ние отъ Карантинни лЪкарь.

Сжщо е известно на аемчкм 
че споредъ международния мор
ски обичай коменданта се гри
жи за прехраната на перна
ла и пасаж.рнтк еркщу заола- 
щйние. и на него се отправятъ 
оплаквачняте. особено при слу
чай на карантинно стоение.

Параходната агенция нн от
говори, че нема оплакаание нтъ 
страна нз коменданта на .Че
лно*. както по отношение на 
прехраната на пасажерите отъ 
кораба му тжй и по обноски
те на властите спремо техъ.

ОстаналигТ. пласти сжщо ни 
заяниха, ч<* никакви инциденти 
не е имало съ пжтницнте отъ 
.Челно*

Най-сетне въ случай, че би 
е нищо подобно нападение отъ 
страна на г-арненските гражда
ни надъ гран-илванци1е. както 
ромжнекия събрагъ ни го опис
ва, то г-нъ романския комеулъ 
въ града ни би се засгъпилъ 
за т^хъ лредъ нашите в.1асти, 
когато еъ сжщчосгъ г-яъ Кон
сула нищо не зяае за трансил- 
в-мцитК че сж пжтувалн съ 
.Челно*, че не имъ било даде- . 
но храна отъ властите и че сж 
биле нападнати отъ гражданите

Е-то' една неокачестнима лж- 
измислица оть този ро- 

мжнеки й+.стннкъ Много лоша 
услуга прани на себе си и и 
съотечествениците си съ сен
зационните лжжи, когато отно
шенията между двете съседни 
страни отъ денъ ка деиъ се 
подобрялатъ

Ний молимь дописника на 
това съобщение въ ромжнекия 
а къ да ни каже огъ кжае е 
черлилъ тия свЪдения дали дей
ствително отъ траненлванците, 
или отъ некой лудъ. който да 
се е препоржчалъ за траенл- 
ванеиъ н че огъ тази случка 
да е полуд-Ьлъ.

Познавайки безкрупулностъта 
на ром преса и нейния алар- 
маджилъкъ и шантажъ подоб
но съобщение, ясно е, че е из
мислица, блудкава и гадна.

ПРОЧУТОТО ДЪРВЕНО МАСЛО В 
на КАЦАКУЛИСЪ и 

РАЗНИ ВИДОВЕ МАСЛИНИ
на много износни, производителни ц1ни при

ВАРНА ::Щ

\

БР. П. ФОРТУНА

|м1 МЛАДО ТРИЧЛЕННО СЪМЕЙсТВО л
търси стая и кухня или дек стаи (едната при 
слособииа за кухня) предпочтително около центъра 
на града, срЪщу дооьръ наемъ. Справка съ отвор 
карта до Счетоводителя . Цариброд ска* 88 910-1-3

Господине съ широки връзки въ 
Варненската пияца и съ 
сто хиляди лева 

напмталъ. дири съдружнмкъ съ капиталь за за 
почване1 работа. Приема да влезе като членъ въ 
и4яоя фирма или управитель на такава, Предложс 
нията да се отправятъчрЬз». редак на .8 П - за X.
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Цвмтрала МИЛАНО. Клонове • ЦАРИГРАД, ЛОНДОН, 
НЮЙОРИ| 80 мяомооо о яряиципая> г^адозя мо Нтепея

1шш 1ЧЩШ1 ипии и Ваш [ашигшК Парна
в Австрия, Аржентина, Белгия, Бразилия, Колумбия, 
ПОЯТ, Роваиия) мореовоидентн в всячии д^н^авв.
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Началника на тукашната течг- 
г рафо-пощенгка станция, г Кон- 
стантинь Пенчеъь е ималъ по
хвалната няициагшм да напи-, 
шс едно .Упътване по служ
бата на пощата, телеграфа и 
телефона и връзката на тая 
службасъцъ лксягьтъ' Тока 
е една цЬнна С»рошу;а в* коя 
то всЬк“ търгоиецъ, инаусч: а- 
Лв«ГЬ ИЛИ фбрикльтъ Г, граж 
дпмнь ще намГ.ри паст-.ле- 
кия а гшЖтвання за работата 
си‘ съ пг щата, телеграфа и те
лефона ГЪ всички пощенска 
служби сж означени разните 
видове коре:п нденцин и прат
ки и условия за техного а, ье 
мане въ пощата; начннъ зз рек
ламиране нед чгтазен!: и ти кз 
гу-ени ярати пр. !1о теле
графната служба е г.тбЪлйза- 
но всичко, което е несбходи 
мо да знае ьсЬки едниъ граж 
данни*. за да може да си на
пише и подаде теле р«мата. 
Вътрешните *: международни
те акси ?а ц1-лия ;вйтъ са т • 
же об значенч По телефона- 
та служба сжщо точни и яс и 
\казан и 
нигЬ к.т ; р и пос*о»е. На 
кр«я отбй.чйззии списъка на 
жички станции ьъ Царството 
съ означение на службите, кои 
*о се извършзатъ въ т*хъ; те
леграфните връзки между раз 
нитъ части на сайта и вь нЪ- 
колко страници като прибавка, 
търговски реклами Улжтеането 
струаа 20леьа„д;Ьна крайно на
малена. въ сравнение съ цйна- 
та на хар-нята? Пркньржчваме 
я\ на г. г. търговци!*, както 
ч/ на Въички граждани. Доста
вя с^ напрало отъ автора му, 
л Пенченъ н къ на станцията 

Г. К
Йъ Горно-Чмфлишаа о(%

ара длъжностьта «ира;ь 
е вакантна, заплата по таблица* 
:а, най-низка за чиновник ь X 
кл-съ 13СО лева Кандидатите 
да се явк.ъ лично и п -дадътъ 
документите си сжглзсмо зако
на за чиновниците.
С Урийство На 23 г. м въ 6 ч. 
стЬдъ обЪдъ Василъ Заякоаъ 
"тъ село Сгарянй пазарджиш
ко, е у билъ съ револверъ Ва- 
сидг-На вловъ отъ сжщото село.

ХРОНИКА стр,нигь. както въ г»,лне приема никаква покана за премнрие ипи 
миръ. а да се продължи нает» плз-ието въ 
иЗкиОяо като войскитЬ му завзематъ о 
иЬичателио цела неточна Тракия съ Одрииъ 
до Марица.

ПОНДОНЪ, 29 септем. Военното мини
стерство извършва гоякам воеи.-ш пригото
вления за една гопЬма военна експедиция 
за Ориента. Голямъ брой планински бата
реи се товарягь иа параходи н замииаватъ 
за Орнеита.

Тукъ се счита за неизбежна войната ме
жду Англия и Турция.

ИЙРАГРЯДЪ, 22 Септември. Мустафа 
Кемалъ Паша отблъсналъ покгната на съ- 
юзницкгЬ за участие въ едид конференция 
за постигане миръ на близкия изтояъ вър
ху съюзмишката база. Въ- своя отговора 
Кемалъ паша иска безусловното участие на 
иай-заинтересованигЬ отъ свободата на 
проливите ежеедни джржави Русия и Бъл 
гаркя- Той отхвърли предявеното отъ сь- 
юзииците условие за демилитаризиране про
ливите Преди неговата армия да е окупи
рала иеиой стратегически точки

ПАРИЖЪ, 29 септем. Агенция Хазасъ
съобщава отъ Цариградъ, че Султана вче
ра абдикиралъ въ полза на принца Абдулъ 
ГГеджнтъ. •

ПАРИЖЪ, 29 септември. Кралъ Кон
стантни възиамерявалъ да започне една 
енергична съпротива срещу Веиизелистите. с 
Най-положителни сведения глася тъ, че се 
организирало вече такова движение, за да 
се възвърне иа престола.

РУСЕ, 30 септември. В-къ Пулта твърди 
положително, че династическата криза а 
Югославия се разширява въ големи раз- 
меръ и че аъ отежтетаието иа крал Але. 
исандъръ, принцъ Георги сполучилъ да за
владей голема часть отъ офицерството и 
организацията иа черната ржка.

За неговото престояване въ Белградъ 
се е състоялъ ноаъ короненъ съоСгъ.

Снощи принцъ Георги е билъ локаиеиъ 
да напусне Белградъ и замине за Нишъ на 
20 месечно изгнание, съгласно решението 

Принца

ПРАГА, 29 септември. Съобщаватъ о> ъ 
Бклградъ: Военото министерство концен
трирало 1 армия отъ 30 хиляди души въ 
Македония за всека евеитуалность.

БУКУРЕЩЪ, 29 септем. Вследствие на- »,81рдеИ1 е риу.ццкония 
пущането на Цариградъ отъ английските .акъ на с ’.а.и,1, юв Шу- 
войски, както е иапуснатъ и отъ фрем китЬ
и италиански такива, Цариградъ остава сво- Овщото ч««о а цеткико 
боденъ за кемалистите, които могатъ все- “ “Гвсп' - °ш,'
ии моментъ да влезатъ тамъ. » лнз»"на

I РИМЪ, 21 септември. СвЪд-гнилт2 отъ 
Гърция гласятъ, че събитията се развиха 
съ голема бързина и че сгЬроятноста за 
единъ новъ презратъ за да доде Бенизе 
лосъ ие е исключенъ.

БУКУРЕЩЪ, 29 септемарий. Днешните 
а-ци предаватъ не официално, че следъ не- 
иолио инциденти между иемалнсти и англи
чани, последните били обявили вийна на п.ь 
Кемалъ Паша. Версията е непотвърдена и 
се предава подь резерва.

БУКУРЕЩЪ, 29 «ептем. В-иъ Аврора пе
чати една телеграъ-: отъ английски източ- 
никъ, пристигнала по частен ь пжть, съ ко
ято се ежобщава за големи безредици из
бухнали аъ Цариград Вь пчтжкъ избухнал 
единъ голямъ гожаръ, който заплашвалъ 
целия Цариградъ. Европейския квартал е 
оиищоженъ отъ пожара,

БУКУРЕЩЪ, 29 септември. 3-къ Аде- 
верулъ въ специалната си снощна притурка 
съобщава: Държавния лревратъ въ Гър
ция изглежда, че далечъ не е полравилъ 
положението'тамъ. Напротнвъ революция
та се е разширочила въ големи размери и 
е взела характер иа анархия.

Краль Контантинъ е плененъ отъ Вени- 
зелистите. Той е задържанъ на безопасно 
мкето,
у ,'ити. Движението се разширява и про- 
тивъ новия* Краль Георги II и се иска репу
блика.

а въ проваацая;, .
■арня) Ргалаикт*. 
.^ар:ен;ка Поща* 
цельта сиБътгар* пехевото сближение

въ гр Варна урожда първата 
сказ а вь недйля 1 октомври 

ъ :г онз на търгев. кого 
У-ще вь 41 / Ч. ст. б. Ще го- 
во и г-нъ Борисъ Сакжз_въ 
уч !гель вь тьр; оьсаОто у-ще 
на пая: .Сто анСкО-иатнтиче- 
ск>! г.ръгледъ ча Чехославанека- 
та република *

П^к нва се варчеа:ката пу- 
блдкз да посетя таа първа по 
р^дз си сказк..

Входъ безплатенъ

На 12 оитяпм т. г „
г. атъ по случ«й свадб»т, *■ 
тамои вия житель Арн^ 
д>ловъ есгр. ива коинк ц? 
гвани- и пехлие-акски 
за яогто оорЪаеля 50 00. . 
награ.и, два бнволи м 
даначе 5 юд. и 4 овни. -. 
добре дошли. Смири вог^ 
музика

г.

I

Пушачи, пристщ, 
и» цигари изработва 
отъ специални цщ 
ии Зора, Еииджс. Т»

О ъ Комитета.
Сйфайсмаа спортенъ клубъ 

,Л сън* на п кашата му отъ 
.ТвЧа* за със: зание на 1 о.ч 
тоунрнй зъ Русе е отказалъ, 
|к»~о е 4воти зн ,п»ть своето ис
кане за състезание въ Плев нъ 
илч тгъ София.

масивиъ, Загорча, Хе
мусъ, Картелъ, Цжг- 
раховъ. Момиче, 1» 
нова Крепость и Пущ 
въ |агенция Кур.еръ 
иа мусалата. Приспи 
гатъ скоро цигариП 
. Царь Освободител,

От в 7 т в И1 . Ьш: 1 ет. а 
уп л т^лн ч с^вйтъ на Бгл- 
а. смйта народна Саикз, софий- 

|\т н почея пущането на 
ч кове вмйст • Лаикяоги за вь/- 
р;.шно обращение платими сь 
банкноти на 31 декември !‘>22 
гот. Цирчулацията^а тези че
ково ще сгава сь дт«иросваве 
и датиране. Слйдъ кгт^Дърба 
в чека бжде напъ-.неиъ съ 
дф-; а. чека ще бжзе "амйнеиъ 

.въ. или ще Ожде рйд- 
на изплащане, 
а се иущатъ въ 'бра^ 

е отъ 20.000, 50,000.100000

■ 1-сит* на разч; ч
СКИ :

Прм
мат

да шии вь домовегЬ пра 
най вносно възнаграждение 
горни и долни-й^мечи дре

хи, и долцн мажки д^ехи и в- 
ки жжжки. Работата мн е чие 
та, бърза и всичко ошито е 
майсторско. Адресъ: Такуй 
Терзиянъ ул.' Воденска Н» 17 
Входъ църква св Никола, срй 
щу домъгь на инж. Апеловг 

К64-6-7

8
щеди
лев . коит • ш. бжтагь п.-д :и- 
сани огь слъдните длъжност
ни лица: днректоръ Ас. Бал 
к. ки, или ззчесткика 
Калчевъ. конт? льора Т Ти 
ч зъ а касиера П. Тод ровъ.

ст,

рАШШШ
■ на вемчкя частни афим I
■ азь гМда се имъРшм | 
И отъ Иванъ Атанасова ■
■ аф-шора. чрфзъ аг<щ*1
■ Нурввръ до бщ>. Каиш в
ШЯШШ-—ЯШ

яяа
Пр1зъ изтеклия мьсецъ въ 

дьлжзвюто ськровнша (огде- 
ление акцизи) 1'.остАлал • сж 
сгь бандер лъ 24,58ь,639 лв 
а огь продажба на кибрить 
6.488,404 50 лр.

Въ пароходното д-во са пое 
тжпили-8 «-фертн п.< зак) пва
шето нап н въ парох -аъ съ 
•з.ООО тона.

Дърмавита е рйшнла да Ож- 
дагъ Зхкупен
л^тзия ;ез(кйт. сибо.ювни ко
раба за йер.чоморскигй н н 

и:та»ища.

иа правителството.
миие

отк^валъ дл за-

Дава се подь каеш|)1зъ про-
БОРСА саивстовтвлвнъ итвяъ въ мм* 

строена хащй до цоитжрамги 
да отъ 3 стан, кухия садонъМ 
*«тъ и тоамуик въ сдам* «*' 
съ едовтрмчеотво * водв. Сми 
зуиеино при В. Върбвиоиъ ва*5» 
ра ,С*ро««» срРЧ? “

Швейцария. 3050 3060 —
Ню-Иоркъ. 164 —
Лоидонъ . 723
Парежъ.
Италия 
Наригра ъ 
Рсхл.ния 
Германия .
Прага .
Биеъа 
П.-Пеща 
Холандия .
Югосля ин 
Беция

726- 
1250 - -1242: -

698 700 ндрджииП.
94 20. 94 50

101 40---------
Ю 2о .1030

508 - ------
-----22---------- -

а-тоиотиг!
зобикаъ вь общ. вшнвв иК-
ПДУЗЕРОВЪНачалника н.1 тукашната [ара 

Ьоршь Ив Мариновь. позна: ь 
на ненчки, нь гряла и лругад-Ъ 
сь своята чесгн ль и *услуж- 
лпвосгь ма 14 27 того Кръсюв- 
де. ь си е празнувалъ скромно 
и оезшумнно 2> двалесегь 
п-*п. годишна непрекъсната. 
прЬданна, безукоризнена и упо 
рнта служба само като

на Варненската 1 ара, ка
то е билъ на пост» си, 
прЪзъ първата гол!ма желез
ничарска стачка, прйзъ 1906 
1907 г., тъй и прЪзь втората 

1959,1920 г., а така 
сжшо и прЪзъ Балквиклта и< 
Еиропсйска войни, въ услуга на 
Огхчест^^то си 
о.1 я, к №го са *и.мзл1Г 
отъ него.

По Този случай е билъ позд
равен ь ге.ипрафически огь (-на 
Мпнисгра нз Жел взтицитЬ иоть 

Главния Директоръ на Же- 
л! ЗН.Щ.1Т Ь блзголарность и 
пожелание Йа примЪръ на под
чинените Си и

660 6 65 ТВ, който го е нвмйрилъ д* « 
ще п луч*

866*3-3
яви вь редакцията 
добро възнаграждение

Добро семейство &
ня за много лека работа и * 
прилично възнагражденаг в 
споразумение редакция^ 33 
.Варненска Поща’.

Пловдивския общински САвй:ъ 
шс се разтури понеже блок 
инт-Ь съветници 
таакигЬ.

Голйяиятъ I р здоберъ въ Су 
хиндолъ- почналь.

си подали гЬкачал

както

акава

Ч Вариеисии Сждйбен ПрнЧ»‘
и иа всички 

нужда
яротокол

ното 'опредеяне от 2 февруарнй т. г. на IV Варнеиски ч'и 
рови Садия, обявявам, в продж.1женне на 31 ден от 
ледно двукратно публикуване настоящето в един ст 
ннге вестници, с право наддаване 5°-о в 24 часа ше пр°дв’ 
вам на публичен тжрг следния недвижим имотъ. останал от 
по гойния Ставри Костакев от село Ксстрич, з именно:

Клща з село Кестрнч, от три стаи и сундурма, напр*' 
вена от камжк и джрво, покрита с местни кешмид*- 
роена на около 55 кв. метра, с дворово незасяроено 
от около два декара, при слседи: Георги Гажв, и 
страни пат, сцепена за 3,000 лева. ш

Желающите да купят имбта могат всес/1 п 
ден и час да се явят в 
книжата по продажбата и да наддават, 

гр. Варна, 26 Септемврий 1922 год,

И Сждебен Пряст»: Д- X. ИВАНОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 4084. На основание

м с-

г-на

надежда за но
ва полезна работа. 

Ний огь
зает- 

место 
от Д*е

сьрдце поздравля- 
г *!а Б. Мармновь съ тази 

юл1ма рьдкосгь, въ ^изпъди*, 
лие служебния си дългъ

иаме

и му
пожелаваме здразе и животь 
а бадсща лййность

приСА^ств**
пригле*Д*тканцеларията ми даНЪкои отъ бнашитЪ министри сж

РазрЬшенъ • безмитенъ из-
нссъ нг розов, то масло- Из 
пратена е заповедта до митниците. ^ 898-2- 2



<1 1
\3 Оитомври 1Ш гвц. ЦЪНА 1 1Ъ М1.

ОБЯВА

ИЛИЯ поповъ
ОТЪ СУХИНДОЛЪ

Продева ошо 30,000 литра вино но
ва рехолтз при поя-шсни условия.

варненскапещи ♦

ПРИТЕЖАВА и>ба съ садом и тран
спортира до гара Павликени съ соб-Ь Ш. ЕХШЕВЕЯЪ И(1Ф0РНДЦИ61ЕВЪ ВВСТНШ Нит тицт Ь а

у стяенъ квмнонъ. №4 1-7,1 м едва гадта V» в» 
I; и 3 ьКсш Л ■ ш 0«а«мва«1

лрвсгавсяя | м»з *• ,-чччЬсжмл 150

ХРОНИКА■ца Нааифе Ми. Кочебашеса

-Г-иъ Дрифъ Лбтупоаъ .
ик се яд 1.’ •■яи.тщтЯ 1972 гад на.

По пра» книга ак се я-ркялгь ятдЪдяо

Телефонни и телеграфни съобщения)*
Еддмитии а.м .щ«. ^е « 

ля» м нд ч ясчнмцягЬ «-«ТА
Пй1^| слЪдь 1 ЮЛЙ д I Т .«ГОИ 
вр д НаАиичармгъ м ц»рл
ватъ по
ЯДСН до 
"Д1Д И' има»

Нд В’

.
Л СОФИЯ, 2 октгм 

сдЬлъ пладне ге о-кри нар «много събрание Пр1- 
лсе*| сля ежобщ <-а р зрСп е -мт*. отпуски глзе ;яе 
кам.оат» не е откри л още.

Ми>• петра на -*.ч р’ши »>. работя Райко Дас-
К1ЛОНЪ (СТС (рони ТО ЛОНО

Господа а;оши г-Слсг пител»! < гещю.гтьга 
на нской законопроект. к и о пр.-нлт-лството е 
прит отвило и ще "р т гани нд Наи.ето проучване, 
к. то наприисръ иьонопр екта 1а подяняагане чл- 
мов:<иии; 1>. зя зони пане нарила м ниновнпсгьтд 
иа министри» I. оть кабинети И. Ошепъ. Дамги» и 
Ма.иновъ. та обмаяване а ъодене войни: I» и 1а 
ппслЪлкалигЬ ги к тасрофи та оьржжниН сдп1- 
ти н лр стана нужда та ге сви а народното съб
рание ма извънредна сесия та тд-Сч?' 
тЬхь

г|мео» гои! тешмкъ ат. 4 часа
Рааграаъ. «КгамарвВ 1Д2 *ожша

■»чар*»гъ о*п, ич
913 I

Г-м. ТодориаОбрешковл 

Поручика Радевъ Петръ -■
. I* ‘■■ря. Жми*р. Л •• *■“*

;ЛМ1

чий'- ачицагЗ
ше се .Тате драма и и4яемб.

чояу

- —
Дямъ/аяЗдъ пллаиЪ владп

«ми-4 гр)п« ше ммд часпю ва- 
сешуН С) дмеясш» ред\ ]) 
^ферендущ 
шитЪлм ри

IV ■
п м-»шк
вЗсешСгмми И. IX. М1 гйдя-я.

••и з - '•Р»е

ФРЕНСКИЯ КОНСУЛ а гр Варна уведо- 
ням фрвнените поданици и протежета записа- 
мм ^Консулството да имат Добрината да се явят 
А МИЦвларията на Консулатото ул .Мария Луи 
М № 25 в гр Варна от 1 до 10 Онтомарий т. г 
от Ю до 12 часа преди обед за да получат им-

• с аленя Ров- 
мйвомяв .«спа

Ч у ЛДИДЮТЧ. С*ДО 
1СТ о к 4) мвовопрее 

екта «а прЪслЪгмаа т■алСоб 
щцлгЪ Нь камарата с вмесва

представители Уи^мень. .е нмовооролг* и г. .'д юмлаве
порЪдъ вега

вкпрос
инимае съ' . ‘

Госпкда, ниро.1 <1!
нъ прЯистояш з И » лейиость. Вие рАканолени отъ 
патриотически чувства^ ше п*»ложит1. старание за 
оснивно проучване на мр1-1ло*СНм||» оть правй*. /:>'* , 
телствого мерпирпчтия. при «оп ,п.змт, Ьожияга бла 
гослоння върху Нашиа трудь и о'тянмпамъ IV из- процентно уведвч^вае вврху 
нъмре.зна сесия • ть \!\ ьбиннояено иарпзио съб- [ ‘^Г1-*4тн:3|| 
раите за откри .» .1а жияье Ьълглрия

> >ва*Ц1П тструкции относително заповедта ма градомачал-
отоото за илисмив чужденците.

От Канцеларията на 
Френския Консул а гр. Варна

« 44 отпуска аъ 
ча д^уихсечва ««яда 

а д.-Одвачявге. а 
сало така се рЪдавила еаво

•« 4й

т~7-з
- рд»аЪра ва което 

рХдсля гк г.дркамгв- 
I гармата яомасвв ао фиваисов-»-

»• < р
♦: ПРОДАВА СЕ ■■-Дврм* «всячма даувтам * 

пя яащ| аастровма ма 100 ▼ 
рк. ск отдЪлня в* доа* ф

по 4 стая я «чоа* м бамя - >0* т ф
|*вдама съ 1С4~4. в»РК1рм**ас«я » -

гк маА ф

Ц^ръ Ьприо. Ш ГО И СТВ-,-
Увелича «ат я <е •рвфкт! я« 

лелгят* цагЪ . г«. 100 ма 1А>
ос* • хаевае ЬавАВ- 

АЯ* .1|я <ивтХ мага
В«Л ГОЦВЯгмо

Ш Ш. * 200 иа в две 
опицъ са състои оть 
пвмяия Кжщата а см
ямАВнвацйоииа ямггта«*цяя Юм«- иаг ««им 
мгааимчияя каЛртаяъ ма градя

Спраама аь самата «лиц 1 участьмь уач 
■умека* Ме 5 оть 12 дс 2 маса

СОФИЯ. 2 окточарз. Спедъ прочитам* иа 
тронното слово прЪдсед теля на камарата 
сао6щи: постъпил,I см замоиомлроаита ва 
подпомагане нмиоанмщатХ, вакоиолросита 
за народната отбрана и ваконопроита за 
емдеие биашитъ минис ри.

Демократа иародемъ прЪдст. вмтепъ Па-

4 ■

ча «мома
♦

.С . ♦
♦ Педх а#1дсвдатвм ма кама

рата 1'еор»а Маркавъ вчера е
,6 а». п»?ие V вь

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
еца от% 

%‘Лт се е <ха% 
м работете 

а к марага. Н В Цера г я«
ОСТрягЪ П4р-

чападья »ь «еча-а

ОЛАВА СЕ иоаа масиаиа едное
тажна кжща, 4 стаи 4*рдареаъ прани вапиталн* за ком •ндироама 

та иа Омарчеаски и се направи колективно 
зап таам- от блокоаит! депутати >а арес- ^

| туалието иа бившнтв министри и ембитията - 
около 17 септемнрй въ Тжри ■

Райко Даскаловъ заямм. ме пркдамдъ го- лв 
лЪмия иит ресъ отъ р.зглЪждаие закона 
за емдеие биашитЬ м ри. въ «'рЪда аъ нар. 
събрание ще са разглЬда иан иапрХд вако 
но проекта по този вмпросъ и слъдъ него 
ще се р«зглЪда ампроса за които иастомаа 
Падареаъ

Падарепъ иастоява вяаиага да се >лйда •*вв*'*не* оаЬтъуаЛра 
17 септември. М-ръ Дтск лоаъ предлага да * г' м* м/«о»
с, раа. мкоиолроечта м рефереиду- . .
■а едно* Именно съ петицията ка бившитЪ
а>-ри до бжаатъ освободени ч допуснати до { ... ... .. м>вор.
участвать въ зас^д им а на к карата. СрХдъ ( *■ ;> <* м•• стане на - »
голЪмъ шумъ пркдеед теля мете ^иееиия 
редъ за спЪдиото засЪд ние вь срБда

ьолшмистаото гласува .Шаарокмт^ соцмели | 
сти искатъ да иапрааятъ една де шарация, 
я^роятио вмрху т%хи^то поаКдеиис' по по- 
водъ арестуването иа Зиаш м-рм, ио не 
имъ се даде и заседанието се дигна аъ 4 ч.в. ,

4 •»: в йг
и дюкян ъ отдолу съ 

аава. Югоистоцио Иаложепие, ул. 27 Линия 
Ш 11. Сащо се продава ижща масивна съ 

мина, 2 стаи и антре иа ул. Сжборио 
. СпораауяЬяие Харолаяби Леоядиеаъ

92 .

[V 14 ММ9
»а>*сяч

2 арКасгхаге-
вскя е •■«алъ 

1 се Я'«.- 
ма «дх вор 

орЪдс Ьра .-*ягк
!• •• сръбска деаеувтА 

•‘«йфй ЛорАЪ
ъ В жр .

|-ръ

РЧ-.1И а '4 1 
цу »ки« 
ВСМииВ М-;

' Щ . ■брашнаръ пазарния площадъ. 1 Ь
п» а *

I IПРОЧУТОТО ДЪРВЕНО МАСЛО 
иа КАЦАК УЛИСЪ и 

РАЗНИ ВИДОВЕ МАСЛИНИ
на много .зноен., тро.з»од«гелн. ц!на

ВАРНА

. , Г.СССТ
17 септеа>ври.

ВР. П. ФОРТУНА

В МЛАДО ТРИЧЛЕННО СЪМЕЙ-ТВО «)
прс« СТМ • нужна *'Н д.1 сга« едната пра
«лособнна за »у*н«)' лрЪдпочтателио о гло цтитьра 
на града. срЬщу добьрь ндееъ. Спадам са .тава 
•вата до[Счетовод«тала .Цар«0а«дсм- 88

. .
П|Ш изтекли* месрцъ. въ 

:'>,й4 ск бичи койСтлтарАиа 
с учаа П4 ^«ра.йгелйи бо^

л К ^мт !0. пир 
а*ън* Д летиитеряй 5 и" по

■гтиястъ

2 1

Влахларсно Училищно Настоителстио г» 1 Ч стучай 
рр па; ач*«ръ. лсиеикв, кл.-

У'.Л«« .и,ет-л<ре <че, веик.' вЪ-ОБЯВЛЕНИЕ № I СОФИЯ. 2 оитояари Но лице «* всич- .; , 
иитЬ основания да се прЬдпопага. че «оп
иата между Англия и Турция е яече иабу- 
хиала. Днешния деиь е рЬшителеиь. Съо
бщенията оть Британсиота столица иалетли 
вчера сж категорични и единодушни, че Ке- 
малъ паша и слЬдъ подадеин-тъ му улти-

Обянява ая яяанне 1на и» гг|*«ч > о ш
ОЯТошфий 1922 голина от 2 —Н чкг.« ,пот| < ' -.1 в 
■Вапелариитя па училището ше се пр‘ и :ь-ле т*рг с 
аама конкуренция м отливан* пол на» ч ст пчтр км«1ти 

1. КржчмА с две стаи и .ям ,а Вр.'-ме » ' кп* 
ряй 1923 гол. ло 11 лекемврпй 1924 'пия » П*р - 

чал на оценка 2,000 лйва голиг

•вв« слиат риувгъ 'I вг 
1 :Ъца .цр п{К)*ъд«я ■» >гвк- 
I цч имрв и прЪвъ «ймлтв

Вки а». *> час• са млад
ВС чъ С фмк еъ граД\кзга гр- 
ди«а е б'ль уЬагъ уврави^едв

матумъ отъ Геиералъ Хареигтоиъ, съ комто и аиДм,н.. .. М4М^1Н е,., 
се иска безусловното о тегля не иа аойскмтЪ :!*
му отъ неутралната зона. иЬма да мзпмлмм 
това искане, моето исашнуемо е доигло > *-< 
днесъ работятд до война.

-Нова и по-страшна катастрофа започва. ,т

ВАЧ1

2. >1еленчуковА гради на огь 
К 15 ноемврий 1922 година до 1 
Ярва □арвоначаша оценка 70*> .и-иа гсяшн 
В Залог за учАе^пе^в тарга е 1(/*, варху одра- •*-*
Алната цена

Разноските аа иуолаащаия га. герг'ч>вия лбор а 1р
» аа сметка на вавЦателя.4

Г

В15^рск'марии
кара «а. и|^м- 

921 го-
й ред' к горъ ва 

нкмдМщХ*
рЗш»а~ъпл.

ТЬ СЙИ4 44 «Л«*ДОйС*ИЧ 1^аО-
Гулечъ в 14-рч 1,

•■впъ сь * кь. шуча Ьсга 
и*ч* до уз А«#6ма»ск4 убкець 
е бядъ и* -ли. отъ 'Г**!!*-

Г>ЦЙ .

ПОНДОНЪ, 1 октомдри. Предъ я къ Дем- 
ли тепегрлфь частния сеиретаръ иа ЛойдъМ От Настмпмтмтв С7.СТ Л ПОПЯШиТ.

4 *
■й



0
*—«е.*.

числи че кемалиститй въ своя отговоръ но** 
помскатъ и Руси* па се вика въ конференц^ 
Ний ненамираме никакво основание щото 
сграна да се противопостави на участието на Ру:^ 
Наистина говори се за нйкакео съгласие метяу.. 
малиститй и Руси*, но Руси* е таърдй много 
тересована за 6«патето на пролмаптй и има -> 

б«де изслушана 
Сжшото така амо България поиска да бжаеп^ 

ставена аъ конференцията, ние не виждаме кат. 
може да се отрече нейното право. Т* се е държа* 
много добрй отъ войната насамъ Колкото по ско& 
ние можеиъ да унишожимъ всички гЬзи бойкгг. 
отъ войната и допуснемъ всички народи ао рав* 
правието. толкова по-побрй ще бжде за бждаше Ш 
на сейте.

ЦАРИГРАД Ь, 1 октомври. Генералъ Харингтои* 
заповйоа гражданското иввеление да опразни Г» 
липоли Британската флота при Чанамъ Кале е за
силена съ още десетина разрушители Отъ Маят? 
е тръгналъ броненосеиа -Георгъ V“ за Дарданелнт!

ПАРиЖЪ, 1 октомври. По пуми се една бре.

I сьбшме 
» бЦаа I

свсъ то*

тъй дв го

•м сту- :пг*а- воВЛИгт» и I

|Ц§ бжде много крвтъкъ.съ отеегь 
г *ъ 

шмрху по- 
„___ _______ “ втъ ш>-
г-п Д ръ П|ЯМ1 «в- 
думи ипр пркякдатем

нуацията щ» повлечи
яЬрни, МО и амолир-

«дтъ аъ сммдта мота 
талства ийм,. да са консоятиратъ. самоас

британското рй-п.11цш-
иа войната.

слутЛ огь «ри. ашнр м «устп$а Кеииъ паша до Генерал. 
Харингтонъ. комнярщъ гьгдашенскигЬ 

зойаи п Цариградъ
•п. чутт. м.

* туши 1ЮДИШ гь
У чгрЬбмГ' дР о*

Г-иъ Генерале.
Иимъ честь да В* съобща. ч* получи*ь .елеграмата 

Ви огь 27.IX. г и. ВЪръигъ. че прЪцЪммте (Ичмпит-Ъ 
сгления отъ «иТ.рсгмт», чомто гъ,щвг*. млзършаат^. дадъ 

гурсвото ‘«селение чъ Траим-
Прмсжтетапето нд гръцката флот »ъ турскитЪ волм, 

ЯрЪдНММКМ спрдиелл 4»-) неголумммг ГЬ ВСИЧКИ «фЖГЙС 
1 оеобеен^ амио ш> яоею-игк. Желателно е (ръчката фло
ти дл се отегли безвъвврлгно отъ 1 урекат-Ь поли.

Забраняването а търгове стй параходи хд а итбиеатъ 
ма АаадолскитЪ приставаща нЪраадгь ще биде прЪмахмато 

за рааруазеяияга въ Цармгрддъ 
Дардаиелит^Г”.другаде безспорно е прЪстжпяо Задочно
то рЪшечие за отвем*и«е на 
конто принадлежатъ намъ <* иесправедавао.

За да се иабт.гнагъ мгТ.кгкки недоразумения, «аповТ 
дахь ив чаг.пгЪ и* да стоигь по м-Ьстата см Ако *те го* 
гоан да оттеглите аашигЧ части, как то сториха гоаа Фря* 
цм и Италия огь ДардаиелскигЬ брЪгоиа тогава азъ ше 
се задоволя да насиня гражданската администрация гямъ. 
и оттегля аоАсксаитЪ части

ВжирЪк». че бжрзамъ ла гржгна за Автора, «а да об- 
мисля положението с Вел Нар 'Сжбракие Ще *н бжде 
приятно да' се съ-Кщна лично еже Вас

В се ое бждагь 
иято окрили се гамена йота съ се

пешата ма

ЛОНДОНЪ, 1 омтомврм. Въ случай,Огь 2 Варненски че *ъ
окрлимгиъ уярамгелч г. Да ДСйствиа. вааара.иоВго бЪ иъ гдионт. та ща баща сам мана веднага.

ЦАРИГРАДЪ, 1 омтомврм. Ивимтъ 
комаидующъПмтамкс ат рябецсвв

въ вохвгЬ т П>рм.
и Вургааъ ма Т я по*

милиарда турски лири.
Колкото се

ХАРМАНЛИ, 2 октомври. Спор ад* май-
оржжия и пушки.

ПРОДАВА СЕ то см услйли 
, лочи 

вена с.д

лром 
да дййствуветъ.въ Т а

460 а. ЦАРИГРАДЪ» 1 октомври. НДааШ м м положение МГ Дф- 
«• йАммрат *ъд* о» впиеш, въ

^ • 91Ъ-1—1
Иаиаиъ-Мале.

Камаямсяитй части лродължааатъ да
окупира тъ Ароесъ-къоА,

3 «таи
Глаинокомаидуишъ: М Кеидлъ пеша•рмеъ

О «1

> ЦАРИГРАЪ, 1 пит поори. Грмцмияг» фк ]
МР { 

с* М
» ЛОНДОНЪ 1 омтом. Вчера адимъ отъ «>.!*• .1 морно яоро, та* като и.91в«..3 р,чъ:С1

чмиомосим» в, афромта който гурчмтЪ С1
ватъ да лрйммме прйп Дардакопат».

лиаптя да бмдать свободни, ВритамсиитЯ
ЦМРИГРДДЪ, 1 октомври, ГърцигЬ при свое. 

отстъпление сж извършили нечувани звЯрстве ТТ 
сж опожарили слЪинмтЬ трапове: Ушакъ съ 25.<№ |
пуши население. Ала Шехиръ— 15.000; Каем. - 
5.000; Магнезия 40,000; Менеманъ — 2.000: 0*»
- 50,000 • Тира — 10,000» ОаеииО, — 10.080; кмяо 
и почти 9СИЧКИ села по пжтя пемутггжплението икъ

» финансови кржгоаа особаиио сж рдедмав-п»■ъ •ТЪ поаадеиието ма френското прани* 
таястао. Тумъ на са сириаа рпасмостъта огь 
аааигуалиага руска наяЯса еъ неточния кои- 

к отгласа й аъ цаитряпка Европа.
аатъ ча вой-

94

ПДШХПВО® ФЛИКТ-.
Диги, в-им аимиогласнодигаш, вь яьмкъ ката съ Турция а вамиирвяа

Харманли, 1 октомври. Очаква се де 
една седмица окупацията ма ц»ла «ТОЧИ» 
Тракия до Марица отъ Камалмстиит» свяа^

ЦАРИГРАДЪ 1 окт. Немалъ паша отг о-
Я4— I—1 яосладиня ултиматуми иа тонер. 

Харигтомъ ааааа, чя е готоаъ да оттегли 
аойскитЬ си при условие да са от-ТЪРСИ СЕ АНГОРД, 10 октомври. Воликиятъ ееяф» 

Тефика лама ааяаяпъ, ча ляяяяяо р*«» 
чка на съществува между Аигора и Ц*^ 
градъ. Аигора дяасъ лрЯдстаалава

тагяатъ и аигЛмйскмтЯ войски

ЦАРИГРАДЪ 1 окт. СъизямитД върховни 
комисари рЪшиха да иалратятъ аъ Родосто, 
Лимм Вургасъ и Одрииъ адла комисия отъ 

офицери да услоиоетъ духоаатк и
ле ядЬжм м

1(4.дле«*|.и
купння турски иародъ.

*’ АТИНА- 1 октомври. Следъ джлги лр*1 
аори се ежетааи иовъ иабиматъ лодъ 
стеето не Заимисъ е» участието иД 
дмсъ и Капелолулосъ. Въ града 
аатъ арестите на видни лица обамияаанм **' 
то виновници зе погрома аъ Дмвдояв- 

Вчера иралъ Коистамтмиъ отямЧМ* 
чужбина.

АТИНА 1

иа а .6 П.\ да лроучагъ положаииато.
МТ-1-Т

ЛОНДОНЪ ♦ окт. Немой аВстиици под. 
чартаамгъ, ча а необходимо пркди още да 
са получи Каяалоаия отговоръ да се зе- 
лочяетъ лрЯговори относно оттеглянето иа 
турцитк отъ неутралната зона и относно 

гръцките войски огь Тракия.

__СОФИИ. 2 октомври. Ареттуааиъ е и Иа.
ПЪоаъ Ллачмоаъ. Осакнъ гоаа направено а 
било прадложулма аъ списжмаиа биеш. я-ом. 
които ще бждатъ еждеии отъ 
еждъ да са впиша и бившия 
ющъ г-лъ М, С

Продш се ш много имотна
цЪиа ,дма варака, даа юаиро 
иа съ теаеяа ограда огь 4К0

ч-а
иа с*мо, дъраа, ароатгаил.

Бааашитк чииааггрм /У****каттрмааъ и др. цЬаи, находа- оит.
твехт0"

иск*
съви-

ше се срЪцу иоаата гара. М ра
е 9, Сл

всЪки дееъ гайдата 
уя. Кааалска М 18

рисъ, Сгриеосъ. АроуоияияДякиеъ.ораауиЪние 
барака пан

982— I — 2
иисъ и Гудасъ сж арестува ям. Народя
гЬхиото еждама »аиароданъ

тлевиокомаиду- тията яъ Аиадола.

ПРОДШ СЕ мНГОРА, 1 октомври. Двгамястаисия** 
Емиръ (Кралъ) отъ Вумра таияграфч**^" 
лоадразлява Кемалъ нааааа »» бпЬска**'

шЪсиия щапор**"

ЦАРИГРАДЪ I омтом. Туиъ 
гръцки войски отъ Трайна. Тй

Ча иъ 2 мае. кима амгре » 
ереееъ еь-Лаявнеага аааааа-. 
а 20* м аетра даадеа есето

пристигнаха
______ сж лошо а

ттираяи и иаглвждвтъ ис дисцаплиимрами.

Щв !•" ЗМ1ЛНЙШ войски. ^ИС сж’

ЦАРИГРАДЪ, 1 октомври. Султана още 
ло а абдаииралъ, това ща стане елкаъ ели. 
емнато иа Камалмсиитк войски мЦариградъ

побйда иамасаиа иадъ 
яийгьша.Огт П , т т»• . ПАРИЖЪ, 1 октомври. В-къ Журнвлъ 
Конфликта въ ориента би яогьлъ да доведе до && 
нова балйанскв война, въ която би могла да взе 
участие и Руси*. __

В-къ Матеиъ пише: Съвйтското правителс1, 
упражнява по насгоящемъ едно давление въ “и 
ра щото и Русия да участвува въ конфсРенаИ*!ь.' 
Болшевикитй прйдлагать тйхнигй параходи да 
иасять кемяловитй войски въ Траки* и Миди*

пнше
ъ*

се продава на ули.ц
М на резе

, иа Гамо Арбоаъ, срЬщу дома 
■в ПаваДогь Нмцовъ, дълго
вгтярадесртъ метра, лвце шест-

ШНДОНЪ. 1 октомври №къ Дейли Грон, 
оргамъ на Лойоъ Жоржъ пише: Изглежда

метра. Справка Гаяяо икълъ
и» се



I •
4 Октомври ■> ‘И -21 • 1^1IV. Тс ЦЪМА Iг<

варненска I"“'ж илийтгоповъ |
1 8 В I * /VI ОТЪ СУХИНДОЛЪ |

I IЛ I I / \1 Пролавп около 30,000 литра вино но-1 
^ Ш М Щ ва реколта ври пай-изшн условна. I

ПРИТЕЖАВА ю(1 п сждом и трм- I 
ЕЖЕЛВЕВЕНЪ ИПМРНЙ|И0НЕЯ'Ь КПП ЧАОВ ПЛЯП Ь а епортир, до гара Павликени съ соб- I

*с,~.:"(^Ттш=Г.Г. ■ . ______ СТ.И.В ..шии». «,-1-7 1
де; и > «Ьсгиа 40 чр •« < ю»

ьш.
160«А

ПОЛОЖЕНИЕТО ■най шишВЪ РОССНО ПрАдя иАммчо ля* оърши 
бурното Сй ЗГМ 10 сжщест
ме Георги Апогтхмояски I___
мта блага душа мина 
м се сдА съ свАтл-стът* ша 
всички оч.н* като него. комто 
даюха своето духом») и фмзм- 
ческ > гжщеС;ао ьъ >слуга на 
народа Малцина сж онмя бъл- 
гари, които подобно иа масти
тия («ок Аичкъ схващаха камъ 
да се заработи. гдЬдъ като «д- 
Н4 чдс-ь отъ българския народъ 
биде освободена отъ вАковио 
то иго Са атА г >лАи« дарба 
Алое големели пе и>ползума аа 
материални блага. За него едни- 
ствеиот и IV хоано бааго 6А 
да служи безвъзмездно иароду 
Високата култура, феномени 
ната памет». годАаита духов
на ерудиция, както и асми 
ки други духовни качества съ 
комто природата го 6А мада 
рила. той употреба за ирааст- 
аеиого и интелектуално оовдя* 
гаие иа народа Ьъ сеомтА рА- 
чи, въ своитА лисаииа. книги 
и брошури, тъй ся само лн>- 
бовь и правда — най спасител
ни г А до^родАтели да човАчес- 
твого.

2=^Телефонни и телеграфни съобщение)регулярно е параходное «ообщеи1е въ

б|КСУ, Сскктолояь. новопошЯскъ, 8 октяОря I теСОФИЯ 3 окт ЗемЛеделската парламентарна 
група анесь слЪдъ обедъ имаше частно съвЪшание 
при дневен ь реаь Рефере шума за еждене бив
шите министри, законопроекта за углавното еждо 
производство законопроекта за зашита на Отече
ството. законопроекта за подпомагане чиновниче- 
ството.

отходигъ паракодъ

Ц10РЕЛЕИ
%, груаа, писемъ, даиегь,% яассд По въпроса за референдума групата рЪши Ка

марата да разгледа прЪди започване на дебатите 
върху самия законопроектъ. телеграфическия про- 
тесгь на арестуваните бивши министри, които ис 
кагь да бждатъ освободени, за аа участвуаатъ въ 
заседанията на камарата преди гласуването на въ
просния законопроектъ

По чиновническия вълросъ групата се занима 
съ новите искания на чиновнииите, кои го въ ре
зюме може да се каже ск следните Да се отпус 
не на всЬкй дьржавенъ чиновникъ отъ определе
ния кредитъ еднаква помошь а не съразмерно съ 
заплатата

Освенъ това да 6жда1 ь уредени дьржавни ма
газини. които да продоволствуватъ чинтвиичеството 
съ евтини храниг прадукти. облекло, гориво и пр. 
Безплатна медицинска помошь^и пр

Групата реши съ този въпрось да се занимае 
парламентарната комисия по министерството на фи 
нгнеите която ше докладва на камарата

Разгледала законопроекта за углавното еждо- 
пройзводство. групатл намира че законопроекта за 
зашита на отечеството става безпредметно. с/гЬдъ 
като се внисатъ предвидените въ законопроекта 
изменения вь углавното еждопроизеодство

СОФИЯ 3 окгом Дружеството на инвалидите 
имаийе днесь следъ обедь събрание вь което квзе 
една резолюция сц^<оято протестира, че държавата 
не полага никакви грижи за гЪхъ въ сжшого съ 
брание се изработи ела резолюция съ почти сж- 
шите искания предявени отъ чиновничеството ев 
тина храна, облекло, топливо и ар.

коемпомъ и др. поручяиМ.

Киши КДЛИЛИНЪ IГДЯЕРЪ
улица „Цариградска", Ся те М 3.

937 -*!- 3адресъ .Гайармобъ-

I1ашп Наши ишчша и Бой Димнтръ
съобщава на многобройиата си клиентела, че 
отъ днесь започва д;» работи редояр 
мм поржчки за торти и други сладкиши, «в-м

о и прие

ФРСНСКМЯ КОНСУЛ в гр. Вария уведо
мява фрвмсиите поданици и протежета записа- 
йам а Консулството да имат добрината да се явят 
в канцеларията на Консулатото ул .Мария Луи- 
•в № 26 в гр. Варна от 1 до 10 Онтомврий т. г 
от 10 до 12 часа преди обед за да получат ин- 
етрукции относително заповедта на градоначал- 

чужденците.
От Канцеларията на 

Френския Консул в гр. Варна

Като вАренъ и лрАдагь синъ 
иа Македояяя. той нарече 6и- 

прАдатсдсвосзиския сжюзъ
дАлб Негови* сстъръ уагь. ви 
сокъ идеатип.мъ и крисгалсиъ 
патриот»зъмъ. му подсказаха 
Я4к»о ще сгаие. когато дойде 

Аме за дТлежъ иа плячката, 
още тогава той изрече пъл

ни съ 6е*страш*е » раждане- 
ка доблесть лум* Апостолоас- 
ки казваше, че тАз*. които дА 
л* 1 ъ Македонка па енория я 
не спорим 3‘-ни и слАдовдтед 
но я* спорни и не спориш бъл
гари. сж прАдагели н гробо- 
ко ■атоли на българския мародъ 
Т--А Сочеше сръбското ковар
ство и гръцкото лукяаство н 
качваше, че съ гърци и сърби 
ие стана мито ортаклъкъ иито 
приятелско, че България ще 
бжде измамена, защото 
сърбя и гърци не зирАе друго 
ц АгТ илгАнъ ию 'инкзма м 
шарлЯгаинята. ТоА висок > про- 
т?1 шр! прогкаъ дЬдежа I а Ма 
кеднин и издигна пай-сзасител* 
ния ло»унп. и нея и за бал- 
кажкнтА дьр/.ави: .Автоно
мия н.1 Мзкедония. Македонки 
за македзпцитА ”

ТогаишиигА управници го 
взеха за под опвачъ на сжюз-

отвото аа

ГГ
ма-»-а

■ МЛАДО ТРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО Л
тьрт ом • «уки« ма Д»Г отм

м крпт) прЪдпочтитепи» моло цеятъра 
иа грам, ср*щ» довъръ ниеяь. Спрам, съ отвор 
варта до Счетомдатоао -Ц*ра4родс«а- 68

едната оре

МО-3-»

СОФИЯ, 3 оитомври Ди-съ прАди обкд 
ПРОДАВА СЕ ♦ •» ППОЩ-Д1. «. Нвдбпя. с. състоя лен и го*

всДнм 4 людемъ «итингъ орган* амрань отъ трамим- 
1Диг6. Присжтствующитб наброяваха повече 
отъ 20000 души.

Митмега те отнрн отъ Д-ръ Мутафоаъ. 
а елкдъ което говоря пркдеодателя на оога-

_________ _______ннаацнята т-нъ Тончев*. Слбдъ ркчитЬ на
•♦*♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ ораторитЬ «НОГ хилядното събрание обра- 

ПВАЯ А П А *В нова «асинна едное- .ува една грамадна манифестация, яоято 
1к!1П 0К0 I Г тлжн* кжща, 4 стаи МИНа по ул Царь Осаободнтель. народно- 

11Г1гЦН||Н т Ь и дюкян ь отдолу сь то см бра ние, паметника Левски, по Буле- 
ирбя. Югоистоцио наложения, ул. 27 Линия вардъ Дондукопъ и мв.рши иа лпощадъ 
В И. Сжщо се продава км ща масивна съ Са Недкля." Манифестантите, се спркха 

, 2 стаи и антре иа ул. Сжбориа пркдъ легациигЬ на Америка, Франция, Ан- 
вв. Слораяумкиие Харлламби Леоидиеаъ глия и Италия и поднесоха ре» люцията иа

923 2 6

♦

ВЪ* ив и. и 200 Ив. и Аворъ. съ отдАлни «*< д«.
» «тажъ с* състои отъ по 4 стии и Алсзв*к л*
I ЛФржАНА. Ижщвта « сиавдвн*
1 нвижяивациоин .ч 
» 1ИГМФНИИМИЯ нваотояъ мш греда.

Справи* въ самата кжща V участъиь улица Со
лунска* Ма 6 отъ 12 до 2 часа 9.4 I

овв
ии ичЯч и ф

* съ яод^в, 
имствлация Южио ивложвиив

г яеигричееча
иъ най- ф

♦

♦

мишката с зидлриость и опа
сен ъ за .гранитния* балкански 
гмозъ. И вмАсго да му благо
даря гъ. тс го хвърляха въ зат
вора

Съ коичмизта на Апостолоя- 
с»:м. Бьдгария губи едяяъ яе- 
уцАзимь просвАгнтедь и доб- 
легтгнъ I ражденинъ, а Макг- 
ш>и^я едииъ отъ своигА иай- 
пй^дзни синове, 
огь ммогобройиигА нейни дже- 
лати

1
- пвмриия ппощадъ.

I ГОСПОДИНЪ I
■ валаталъ, дара съдруаши.ь съ аиталь за за |...
■ льчаане работа. Прима да влкзе като членъ >ъ I
■ кЬко* ферма иаа управателк на тааааа. ПрЪдложа I' 
Щ аяата да оа огпрааатъчрЬз1,редак на .В П • за X. I

митинга, която ще се поднесе и на хора вли
ятелни въ чужбина въ политчческитк ерк- 
ди »а да ногатъ да упр жиятъ своето въ»- 
дкйствие при рааркшаваия иа тракийския 
въпрос ъ.

Съ революцията се ясна да се даде на 
Траиия автономия под протектората на Об
ществото иа илродктк, по който иачииъ ще 
се аадоаолять, както съглашенсиитЪ дър
жави таиа и Турция.

Тракия, като автокояяа облесть ще 
лркдетавлияа гаранцията »а неутрапи»ира
йето иа проливитЪ н Цариградъ.

Траиия не бива да бжде раапоижеааиа 
иа части, аащото при това положени на 
нещата тя ще бжде ябълката иа ра»дори- 
т* иа батсаиитЬ.

Освкнъ това, при даване на автономна-

защитмикъ

МакедиицнгА ще слАдватъ 
неговия зввАть:

.Македония за мзкедоицягА*.
Взслъ Стумбояъ.

ИЗВ-ЬСТИЕЛРОДАВАТЪ СЕ мебелит* иа 
хотепъ „Ко- 

морсиялъ“
Съайщааа ев иа
чв фарвата Сххавдн А С аа Варс иа ааъ ликвидация отъ 12 емтвя- 
аря| т г «ато Жакъ Сахяади па 
ма върху св венчана ■ ватигъ в

столаммма и сж държателя
на сжщия хотолъ

915-1 5 Чупраггъ и Толедо. мсивъ и ародъаавм да аа цп
има аъ иаивеъ иа вйца яадъ фар 

та ща можатъ да се завъриатъ по родмитЪ 1 Ж Сахявм Варяа. 1-1Който рекламира, той печели!
\ /



„■АРМЕЙСКА ПОЩЯ'“ *м*лСтр. 2.

по Мраморно море се счита въ Букурешъ, като 
прЪпвЪстие на война.

Янгора нтма развързани ржцЪ. Кемалъ се води 
отъ политиката на Москва Ромжния обаче ше пра
ти .войски за зашита на ДарданелигЬ

Мнстериоднотося огнища повече отъ 200.000 бежанци, | ски 
които сега представлявате голЬма тяжесть 

България.

БУКУРЕЩЪ 3 окт. Официално нЬиа нишо за 
абдикацията на Султана.

АТИНА 2 окт. Революционния комитегь про
дължава непрЪкжснато да изпраша войски въ
Тракия.

ЗЛОдж,
яние въ Пповдиаъ
Нощесъ, къмъ 12

нямфренъ заклания 
.Мария Луиза* точно 
кжгшта на г

чвса е 6*.,

_ еркд.
Те»ю Чир^й 

пловдивския файтонджия Де 
мо тенъ Пустита Злодея**^ 
е било огкрото отъ войящ^. 
гЬ на единъ асененъ каМЦ)[.. 
койт.. по том пр-Ьме е 
валъ прЪть тази улица. В-% 
цмт* вид бди единъ файг* 
конегй на който се изкач* 
на тротоара безъ на као^ 
д-1 има файтонджия- На г*. 
нит Ь сигнали никой не се еба 
дилъ и когато слЪзли

ХР0НИКАОДРИНЪ СъглашенскигЬ офицери, пристигна
ли вчера въ Родосто съ мисия да спратъ концен
трацията на гръикигЬ войски, сж биле освиркани

БУКУРЕШЪ. 2 октомври В-къ Витурулъ пише: 
Положението на ориента е сериозно, зашото Ан
глия съ своитЬ 14 хиляди войници въ Цариградъ и 
Гелиполи нЪма възможность да се бори съ 20000п
армия на Кемалъ паша.

ПАРИЖЪ 2 окт. Тосподинъ Поанкаре н%ма да 
Замине за ВогезигЬ 8 ше остане тукъ за да напра
ви усилия да бждЪ посрЪдникъ между Англия и 
Турция, за да се избегне кървавия конфликтъ на 
истокъ.

Наркдаго • прн от пуща него
на вагони ла се дава предим
ство на преноса на захарното 
цвекг.

Иа1сторсяитк изпити в <• ряйо 
на на Ьуразката гьрговско- 
индус ризлн1 камара почаагь 
отъ 14 октомврий и щг» про- 
дължагь Д"> 4 ноемврий т. г.

Огъ Разградеае чн молятъ да
обърнемь вниманието на глав- 
в.та Дирекция на железници
те при евентуално изменение 
на разписанието да се мама 
лягъ ло минимум* гол-ЬмитЬ 
прието* по ж а. линия Русе 
—Кюпичзчь.

Фалшиви романски банкноти 
по едннъ и д-ш лей се за6% 
лЪшать на пиацата.

РЕДАКЦИЯТА на благодари на 
навтоятелнтк момто твлегра 
фнчосяи поне 
изпращаното ияъ количество ран
на нродашба Варнвнск* поща 

Особено благодарннъ на г-да 
Бр ВжзелоаЬ — Разград*, Нанио 
Бжижрдямм* — Провадия, Дн 
внтръ Доиааъ — Шуааиъ. П. Дн 

Ескн-Дшуаая, Аи Чн 
Вжлчя-Двл* и Ал

1Ш1

да №
•мждатъ стм. 

шната картина. Покрай фаК 
на въ локва кръвь лежалъ за- 
кланъ съ ножъ файтояджията 
Веднага ддадтъ анстреаа, елкд 
което се вестява поляадп 
Жертвата е отнесена в> Дц, 
ЖАвната болница.

Това злодеяние

дятъ какво е —

ловени - 
яаячиегъ
Алтлноа* — Бургас*

Утрк. 5 1й по случай 
патронния праздникъ на инва 
лидяте, нема да има училищ 
ни занятия, понеже и учашата 
се младежи ще вземе участ»-е 
въ тържеството. Ще има уъ* - 
селение, ще се пролаватъ знач 
ки и цп+.тя вь полза на дру
жествената каса.

изглежда
твърд Ь мистериозно. Кон с* 
уб-лм нещастния файтонджия 
— това ще требва да се издг 
ри, защото нкма никакви ули
ки до юзи моментъ

БУКУРЕЩЪ 2 окт. Големи коктенгенти руски 
—- войски се прЪнасятъ съ параходи къмъ малоазий 

ския брЪгъ.

АТИНА, 2 октомври, ^ржбекия пълномошен ми
нистър тукъ г-нъ Балукчичъ се яви днесъ прЪдъ 
революционния комитегь, комуто декларира, че Ю- 
гославия ше продължи да подкрепя Гърция по ди
пломатически редъ.

БЪпградъ нЪма никакви намерения спрямо Со- 
лунъ. Югославия н^ма да позволи на България ней- 
нигЬ войски да влезнотъ въ Тракия

ЦАРИГРАДЪ, р октомври. Кореспондентите на 
чужпите вестници ежобшаватъ, че генералъ Харинг- 
тонъ, главнокомандуюшия съглашенските сили въ 
Цариградъ е решилъ въ случай, че кемалистите 
продължатъ своето настжпление за да окупиратъ 
града, да завземе височините около Чанакъ кале 
и Босфора отъ гдето подъ закрилата на флотата 
да не позволява на кемалистите да влезатъ в града.

у АТИНА, 2 октомври. Революционния комитегь 
е обявилъ мобилизация на нови набори и е рЪшил 
ни всека цема да отбранява Тракия.

Революционния комитетъ и политическите крж- 
гове считат, че ако. се допустне Турция да влезе въ 
Тракия, Гжрция е загубена

ЦАРИГРАДЪ, 1 октомвти. Гжрците опожа
рили и разрушили въ гр. Ушакъ 689 дюгя- 
иа, 69 джамии, 2000 ижщи и изклали 3210 д.

ЛОНДОНЪ. 1 октомври. Вчера се събра мини
стерския съветъ. Реши се британските военни вла
сти въ ориента да се уведомягь, че ше бждатъ под
крепени отъ правителството, което иска оттегляне 
на турците отъ неутралната зона.

Дреиоао 3 оатм. Нощесъ въ 
I часа огЬдъ лолунощъ е бал 
убитъ по най-заЪрскя яа< 
съ дървета, директора на 1* 
кашн то столарско училище 
Боли Димитров*, родом* огъ 
гр. Русе. 28 гожмшеиъ. Трупат 
му е намйренъ въ двора да у 
чцдмщето. Зл делне ае <уь за
ловени^ Картината е ужасна.

Онаи дама се състоя въ Со
фия мача между .Тича* и 
.Славия* при извънредно ло 
шо. петровито и дъждовно вр-й- 
ме. Играта е свършила с 3 0 
въ пълза на Славия.

венчяи ромжнекп В^.ГНИЦЯСЖ 
пътни съ фантастични тетегра 
ми отъ Бйлградъ, Виена и пр. 
за мобилизация въ България. 
Иьлгария 6 лшев рана въ 
София кьрваан боеве, 50 уби
ти, 800 ранена и *ж*ам лм меНа Варнвиваатв житно тържн-
още глупости, които само съ 
смйхъ и съжаление сс посре
щал* тукъ.

ще се отбелезва повишение
на цените на житата съ 15 ле. 
на 100 кгр и спадане тая на 
ечмика съ 15 ле на 100 к:р.

Цените на останалите зър 
неин храни са безъ ишТ.че

ПРЪПОДАВАМЪ 9Р0Ц1
Таа гадина отъ общннеките- по френски, теория и прангаав. 

Свжршила въ Лозансим щ 
версиУйтъ. Миладииоесм А
____________ 94А—2-2________ _

1еленчуковя градини до сега е 
постАпалъ и рило дъ отъ раз
продажбата на зеленчука 
371,582*30 лв като не се сме
тат ь тоя огъ зелето, праза н 
цвеклото, които ше 6а 
сната аъ продажба наскоро.

Бюдмата проекта на Варнен
ската община за 1922/923 год 
който ща бжде внесенъ на раз
глеждане презъ редозната се
сия на общинския гав%~ъ има 
следния вид*. Максимални при
ходи — 44,244 083 ле. и исички 
разходи - 63,391,090 лв. или 
бюджета се приключва съ е- 
дичъ дефицит-ъ огъ 19,147,007 
лв. който като се 
пр-Ьдъ видъ и дълговете на 
общината възлиза

ние

Належаща е санитарна реви
зия особено нъ IV учасгАкъ 
Дворовете са се вьвонилн и 
станали разсадници на миашя 
и микроби. Господа надзарне- 
те и вземете мерки докаго е 
рано.

ПРОДАВА йдатъ пу-

ц^лъ ларцелъ отъ 450 V ■
ИАХОДЯЩО се НА *Г1А »
ул. . Дебърска- а „8 Лиса 
Купувачи да се отнелтъ п 
бирария ^Балкаиъ*. 919-2-1

Благвдаривсть Старопитали
щето изказза на г. Кмета, кой
то отпусна превозни средства 
по случай гроздобера на лозя 
та д-вото ни. Благо таримь на 
ученичката Д-рь Неделкова, 
която раздаде парични п /мо
щи не питомците по случай 
именния си день. Сащо и на 
неизве^ния г нъ. Благодарнмъ 
на г-жа Гър Зрнчева за пече
ното агйе, на г жа В. Ив. По 
пова огъ Провадия за подаре
ните 100 лв. по случай 
хида- Неизвестна г жа 5 хлеба 
н 5 к1*. грозде. Мага шн ь Па- 
ззръ Парушъ за 7 м. бархетъ. 
Днмо Днмитронъ 
соль. Г да Арднти 
гребен;:, С.пунджчевъ и Ра- 
девъ 2 кгр. сапунъ, фабрика 
Слънчогледъ за Ю 
и Масло.

Ш1 в ШИШI да шия въ доиовегк ар* 
най износно въвнягражЖ* 
горни и долни дамсш АР* 

хм, и додии мажки драл “
КИ мажки Работата **и е чис^ 
та, бърза и всичко 0Ш5Г0 . 
майсторско. Адрес* 
Терзвянъ ул. Воденска « 1 • 
Входъ църква си Никола, срь 
щу домътъ на и яж. Апелоа» 

«й-6-7

взема тъ
'•

на тридесети 
милиона лева. Главната тяжесть 
на бюджета се причинява отъ 
издръжката на училищата — 
11,138,424 лв. които споредъ 
новия законъ се прехвърля 
върху общините н 10,854,350 
лв. добавачни

ПАРИЖЪ, 2 октомври. Венизелосъ отказа да 
се завърне въ Гърция Р олномощницитЪ министри 
на Гърция въ Парижъ и Лондонъ сж отзовани

пана-

възнаграждения 
на служащите и чиновниците 
при общинскотоПАРИЖЪ, 2 октомври. Венизелосъ билъ скло 

никъ да помогне на днешна Гърция, обаче н^ма 
да вземе активно участие като м ръ прЪдседатель 
или въобще като министръ

БУКУРЕЩЪ, 2 октомври Непотвърдени сведе
ния гласятъ, че удр% 4 октомври въ Мала Азия въ 
гр. Мудания щела да се състои първата ср%ша за 
премирие между Гърция и Турция.

> ь АТИНА, Детронирания кралъ Константинъ, кра
лица Олга и двамата му братя Андрея и Никола 
напуснаха Гърция. При новия кралъ остана само 
приииъ Павелъ.

СОФИЯ, 3 октомври. Неиои 
трческитЬ яржгове искатъ да 
бамимишката флота е потеглила къмъ Ца
риградъ.

заДЮ кгр. 
и Пинто за ТЪРСИ й-управление. 

Т ърсятъ се нови пера за по
криване дефицита.

За нарушение на хигиенични
те ожитарни наредби 
ни сж пръзъ изтеклия месецъ 
24 акта.

кгп. сапун 
(Следиа) И купуиме Вдвмаренъ М» 

О13о* ВоНп, *•
ежетаве-

нахь
адресна анмга н стдММ м
разни държава. При^асви** 
до адианиегр. на е, X п

917—2—4

Вчера музлкалчия професио- 
наленъ саюлъ въ града е от- 
крилъ зимния сезонъ съ музи 
кална вечеринка.

Прка\ това лето ае сж огбе- 
лезанн никакви болксти 
зята въ Варненско.

По по-
На 1 оитоаврм се откри дж- 

ржавио-о занаятчийско учили
ще. ЗастАпени сж кош жчар- 
ски. обущарски, джрводелски 
и др. отдели, записванията се 
прекратиха, вчера.

• I Варненски С*д»в«и Приета»

ОБЯВЛЕНИЕ № 2122. Н, ценовите првк**'
вото определение от 21 Април т. г. ад Бариевата 
жеи Сад обявяван, в проджлжение ва 31 деи от 
«ОТО двукратно публикуване настоящето в едан .

наддаване 6% а 21 «аса. ще
пом*-

отъ поли
вна ятъ че

Окрв-
Акушерснитк курсове при ту-

държавна болница се 
отириха завчера на I г м Пос- 
тжпили

послед-
кашпата от местшге

40 курсистки. Кур
са ще трае Ю месеца. Следва
щите тези курсове и завърши
ли съ успехъ ше бждатъ наз 
начени изъ околията. По 
начииъ

вестници н с право
на публичен тжрг следния недвижим имот, останел от 
ния Георги Стойчев от с. Гюналаеж, а именно;

Една кжща, в с. Гюн-аласж, едноетажна от Д»-* 0,1 
яа живеене и отзад яам, на 50 кв метра, паянтова, помри 
та г местни керемиди, отделна пристройка от три от«^#* 
ния — 2 стаи за живеене и дам. тоже паянтова, 
с местим керемиди, на 65 кв. м. и дворно место от **иН 
декар, при ежееди: Добри Неделчев, Стоян Кара Нико*0“1 
Илия Мяхалев, Янко Димитров и чермооивта 0Ат#М. 041 
нено за 600 лева.

АТИНА 1 октомгЗаимисъ състави новия 
■абимвтъ. Арестувани били х. Анести, Гуиа- 
Рмсъ» Дусманисъ, Стратосъ, Теотокис отъ 
революционер, правителство. Краль Кои- 
стаитииъ иабйгалъ съ семейството.

този
ще се попълни една го 

л^ма празнота въ медвццпскнй 
персоналъ

Днесъ. ср-кла, 6*/»
вь църковния домъ,

Високопреподобие Д-'п 
Арихимандрчт Евтимий, пек- 
торъ на Пловдивската 
семинария, ще* държи 
интересна сказка на тема:

Народни злочестнни 
на култура.

Входъ свободенъ. Канятъ се 
всички

П0КфМ«
БУКУРЕЩ, 2 октомври. Една телеграма 

и» Варшава съобщава, че тамъ приети- 
гмалъ съаЪтсиия комисарь Чнчерииъ

часа ве-черьта.
негово

БУКУРЕЩЪ, 3 октомври, В-къ Адеверул 
по частни и правителствени сведения личи, че Ро
мжния огЬди съ песимизъмъ развоя на събитията
ок шо Цйриградъ.

Политиката която Кемалъ води за печелене на 
врече и голямата концентрация на кемалиски вой-

пише; !1духовна
твърде Желающите да купят «мота, -могат «сами 

ден и час да се явят в каяиеаяраята ам в 
глеждяне книжата по про дажба та н да наддават.

гр. Варна за прв

и духов-\
гр. Варна, 7 юняй 1922 год.

Н Сждвбен Пввстав: 9ШМ99В•99-— 2—2
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\> л~- ^НОЕ '4Варна, Б Октомври 1*22 гоя. ЦЪНА 1 ЛЕВЪ

‘ттг

ПРОДДВ&ТЪ й ”353?
Споразумение стопанина й сждярмат

втяр^нска «ебчАитЪ,шит N3 СМЩИЯ ХОТВЛЪ

Чупритъ иМ1Г> 1

А ПРО1ЙЛ ЙЕ «°Д»Р“» «ас... д«уетм.~? ! 
I ■ ки клщ» -««сгооомм иа ЮО < ►

сь отделни входове ВсЪни < ► 
Стаи и клозети; ба>1:ШЯШЬШ. ЕЖЕДИЕВЕЛЪ ИНВОРНЯЦИОНЕНЪ В«СТЯНГЬ Кшш кмя» *. И. | |

Ш
кв н *• ДОО ке. ■* , 
вгажъ ,:*» сьстсм от
перални МАщатв е снабдена съ водна, 
чаналмза^ионн:. инсталация Южно изложение 
хиги

дворъ, 
ь по 4 нв. изба и■« 1 ) *ентрмнфскв и

■ъ май-
ехиччия «варплъ иа града.

Оправно въ самата кжща. V учцегьяъ. улица .Со- 
N0 5 отъ 12 до 1 часа К1 - а~ §ДСанамаитъ! М с?вТголия;: -V'? .тспя -* * 8ваая«ивя > л. ! ла

л ц мЪсвиа 150-лсзя; м 5 ч1и:ец* Я > -,см !«=г.-.- " лрисганснн по I леьъ I зумя
квлтратея-ь с.и колена*

♦4<^ФФ4*ФФФФФФ|ФФФФФ
^ТЧй^кипка Ис. Моарайъ ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКА*Г-нъ Иосифь Ю. Дджимамовъ

ШС е^еЯпЧСЧТЪ ЙНГП- *> < к IОмар» •!•/» часа С-1. явим*• вь 
гарейск >та синагога.

Пои раитенията ше се прлематъ нъ хотслъ . омерсиалъ* 
Настояще ю та меня й/делни покани.

931-1 —!

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ, 4 октомврий. Дн съ слйдн плад
не въ камарата прн тв^рдЪ оживени деба
ти се започна разглеждането на законо
проекта за референдума, к-то предвари
телно широк и!, сочиал чети направиха своя 
протестъ декларация чрЪзъ Кр. Плстуховъ

СлЪдъ това м-ръ Р. Да калоаъ даде об
ширно изложение върху събитията иа 17*й 
септемврий.

Съ рЪчьта си той порица широк, социа
листи, че подържали бмока Той отхвърли 
обвинението иа Пастухова, че земледЪлци- 
тЪ сж биле въ връзки съ комунистите и 
болшевикмте и щели да долуси4тъ болше
виците да иапрдвятъ десаитъ вь Варна и 
Бургасъ.

По иататъкъ Р. Даскаловъ, заяви, че во
лята и а народа ще се изпълни и бившите 
м-ри ще бждатъ изправени прЪдъ иародеиъ 
еждъ и че иигерпелацията на техните гру
пи въ Камарата за освобождаване иа бло
ковите водители до произвеждане иа ре
ферендума не ще се вз*?ме подъ внимание 
|дщото въ камарата е вкесеиъ закоио- 
лроемтъ за саденето ммъ, и че ако земле- 
делското правителство направи тази от- 
стжпка, като ги освободи, ще изпита гнева 
иа народа.

СОФИЯ, 4 октомври Българското п -а- 
вителство е рЬшило да лази строгъ меутра- 
литетъ по развиващиге се външни събития. 
Правителството е дало уверения иВ вели- 

! кить сили чрйзъ пълномощните ий мини- 
I стри въ тая смисъль

СОФИЯ, 4 октомврий. Тази вечерь се 
внеса въ камарата законопроекта за изме
нение митническата тарифа съ коитоЧе да- 
ватъ ресурси за еднократната помощь: Още 
утре ще бждатъ разгледани и двата зако- 
ноиопроекта. Въ него се предвижда увели
чение иа една голема часть иа митото отъ 
износни)е стоки главно на тютюните, хра- 
нить и други. Всредъ землед. кржгове, има 
тотема опозиция по въпроса за даване иа 
чиновниците възнаграждение срещу цена
та иа тия уве >ичеиия из износните мита. 
Сжщото нещо подържатъ и чиновниците 
згрупир .ни около акциоиия комитет*,.

Те искать да ие се увеличават^ косве
ните данъци посредством^ износните мита. 
Между земледелци.ь си пробива пжТе да 
се образуватъ кооперативни магазини за 
снабдяване чиновниците съ необходимите 
продукти.

СОФИЯ. 4 ектом. Въ чесггсто си засе
дание землед. парламентарна група по вж- 
проса за г.лебесцита за виновно«.тьта на а- 
рестуааиите бивши м ри реши гласуването 
да става съ черни и бели бюлетини. Съ бе
ли бюлетини ще гласуватъ тия които ис- 
катъ бившите кабинета да бждатъ оежде 
ни, а съ черни ония които искатъ да бж
датъ освободени отъ о тговорность- Въ бю 
летпК-^в ще бждатъ означени имената иа 
бившите м-ри. .Гласоподавателите ще ймат 
право да зачеркватъ некои отъ тия имена 
Исказаио е било мнение референдума да 
става по «-аЧина иа общинските избори, ка
то има и партийни застжпиици. ЗемледЬл- 
ците предвиждатъ на блоковите партии да 
имъ се даде само по един застжпиикъ.

ЦАРИГРАДЬ, 2 октомври. Въ тукашнигЬ ком
петентни кржгове се потаъраи, че иЪла Тракия ше

Свободна борса''
На Свободния пазарь се от- 

б-ЪпЪза*^ глчо члналлмие. Ск
лючиха с* д сга сделки 

Н йор.ъ 166, Л ндои1. ф. 
Парижь 1246. Нарие ь 97. 
Роман***
Виена 02?. ;

М-р* пр1дсвд«т\»мгь г.щгАл. 
СтагГ'о шАски 4 -зера апустиа
Жемеаг. Нл аж^ь за ‘>ългариа 
-'** ще се отбие аь Прага ,и
Ву»урешъ-

Отъ ям1сгиа яр%ме иа оигъ 
въ проаиициата се яръскагъ 
слухове съ пано злом)ч1»реии 
цЪти, че било иреясгоиаш о 
бяеянането «а иобилиаация яъ 
Бъл.ария. Тези слухове се 0и 
ровср1аьагь по най кнтегори- 
ченъ иачинъ. ПравителСгвотв 
немл а6с>лю'ио никакво иаме 
рение д. обяви мобилимшп.

ВАРНАВАРНА

ВЪ Р0СС1Ю
10Л "Герчеияя 8*20.

регупяриое параходное сообщен|е въ

1Р0СС1йскъ. Севмтополь, Одессу, 8 октября
отходитъ параходъ

ЮРЕ.1ЕИ;
мъ пассажировъ. груал, писежъ, деиегь, 

пось|Нокъ и др. поручеиМ.

Кантора КААИЦИНЪ и ГАЙЕРЪ
улица „Цариградска“, Сите № 3. 
»иь|й адресъ .Гайерлюоъ . 927-2-3

На 8 ■ 9 оитааври въ столи
цата се свик»а иа язиъиредно 
заседание нъркммия съвЪтъ иа 
делократчческата партии съ 
лневенъ редъ: ^ Днешното 
положение, 2) пратийно орга 
и>1зац, ей нл въпр си.

1П ШШзШШИШЗ м Бпя Димнтръ ■
Съобщава на многобройнага си клиентела, че 
отъ д#4съ започва дт работи редоъпо и прие 
ма пордчки за ^орти и други сладкиши, д^-г-з

СОФИЯ, 4 окт- Днесъ елкдъ 
■ бЪдъ иивалидитТ напракиха 
мапифестлция изъ града която 
е спре арЪдъ народ събра

ние гдЬго се ириидюсоха ре
чи Е ма комисия се срУщяа 
сь Даскаловъ кому го
нрМаде с^ !И!^ искания да се 
о |\устнлгь и на инвалидите 
по едиократнз пвчощъ

втгъ (

ЛРОДАВА СЕ нова масивна едное
тажна кжща, 4 стаи 
и дюкян ь отдолу съ 

■рба. Югоистоцио изложение, ул. 27 Линия 
|И1< Сжщо се продава кжща масивна съ 
Л дюкяна, 2 стаи и антре иа ул. Сжбориа 
|ЬВв. Споразумение Хараламби Леондиевъ 
^врвшивръ пазарния площадъ.

-V
923 3 6 до 12 оятвмря гъ раз

градско (е. Кгмяиларъ) ще св 
Л.СТ и панаиръ м добигъгъ, 

колониалъ и храни. Ще има 
иадб1-г«аиие сь коне зд оярЗ*- 
д%1вче най-хубавага порода. 
Щ има бегачи отъ Дедиорма- 
на и ц%)зга околность.

"ВгадкиряшА „Егаикп България“
Мусвяатя, се нам- рз голЪмо килнчесг.:» бисквити, т> - 

банана, какао, куиертюръ, ментови Наети >*, отъ 
прочутата Софийска фабрика 3 ПЪевъ, като предста
вител ь на фабриката ги п[юдава на едро иа ф=»бричн*г
■Нит, ни ШШШШШ ЯШВЯЯШ 1 - б НН

колин,

Очаааатъ се на варненското
пр сга и ще да пристигнагъ яо- 
ржчаштЬ отъ бЬ.д ня желЪз-

ВЪ Р0СС1ЮЪ Р0СС1Ю нтилгни релси.

Тия див с Лдъ прибирането 
на праза. цвЪклото н зелета 
се приключва ск общинските 
зетенчукови градини.

Въ втвряя курсъ Ка тър
говската академия т. г. има 
146 ,туденти. .

Варнаисвата община е рЪши-
ла да раздаде на чиновниците 
си като вътнагражлемие зммо-
виии'
> радани

Каааркия театръ ще приста
ви нь пегькъ вечерь. пегъакт 
:ЛГД. .'рама Реамостк от> М. 

Аринбдшевъ Пиесата е дигиа- 
ла < олЪмъ шумъ около сгбеси 
ари първото й прЪдсгавдеиие 
вь ^усия. Особениятъ мавиерь 
съ кой го Арц >башевъ разре 
шава пртблемата на реви4стьга 
межлу съпрузи и влюбени оп. 
една страна, и силния авмжъ 
сь който, сс разнищва целнятъ 
общестеенъ живогъ създава гъ 
огъ пиесата ешо истиисуо ху- 
дожесгнем-ю произведение ко
ето тревна да бжде глЬдаио 
отъ ».е-:и ипгелигентейъ чо- 
в!>къ.

7-го Онтября
отойдетъ зкстреннь!мъ рейсомьI -»**

Ъ ,Н0В0Р0СС1ЙСКЪ
и „Лерелей11 тъ зеленчуковите си

г» Франц, флагомъ, скоросгь 12 «или въ 
насъ грувоподъемность 800 тоинъ.

Прмиммаются:
•Ф Я

ГРУ»Ь1, ПАССАЖИРЬ! I III 
осьшки, письма и пр.

продажа билатовъ при агенцж 
И. Н. Кометантинидне ь, уп. Преславска 

„Каиторанъ дворъ“ 3-й етзясъ.п
Ма—1—2

1,Л| * Т>«, ЯМЯ4, антре - Иванъ Марнновъ оонрмта съ лаиа- 
Д ^ .Дммямта нахада*. рИна с-^ вдНа Врата и вдннъ прв- 

■вгРв* *Явр» веете, зорвцъ еъ ммтеви и се разгло 
Вм ■ига ваимна. СпоравунеАнв вява Спораауиени* въ вкстнниар 
Вммяц Стаи Гааргиваъ N1 183 нита агенция за Ив. Атднасовъг~ ^

Отъ АгенЩи.

занятията на университет 
ще почаатъ огь 1 ноември



„ВАРНЕНСКА ПОЩА“ *м На.Стр, I*

правитбжде изпразнена отъ гръикитк войски и ше бжпе 
слаби с-ьглашенски части подпомогнати 

отъ кемалиска жандармерия, които части въ единъ 
млечен срокъ те предздъгь Тракия на Турците. 
Твърди се че Мустафа Кемалъ приелъ даже 
произведе плебисцигъ въ Тракия

неоснователностьта на грьикигЬ пре

вя йота до Британското 
която протестира протияъ английската 
када ма Босфора и ДардамелитЪ.

ПАРИЖъ, 3 октомври. Получи се |, 
официалното съгласие ма Турция и <м 
даарителмата окупация иа Тракия отъ съ 
юанитк войски.

елстео ^Нмдастмто Вчера кът, 4 ч. 
са. об. въ ул. .Васмлъ Левски* 
гь града се е разиграла траги
чна сценка.

Децата Благорода Г. Хрис
това 8 год. и Степаш, Д. Ис 
оевджияиъ 10 год. играящн на 
улицата неизвестно отъ 
кждЪ попадналата въ рж- 

амъ запалка отъ граната 
Тк продължавали да я разгл-Ь- 
ждатъ невинно, да я чукатъ и 
уд. ятъ безъ да подозиратъ 
гр зя щата ги опастносгь. кога 
то кзведнажъ запалката експ- 
лоднра. ПрНтнчатъ се веднага 
гражрани.

Уплашените дкца окжрвавс- 
нв лежагь иа улицата

Момчето е па леко ранено, 
счупена е костъта на крака му, 
а момичето е шзранено делото 
отъ парчетата и лежи окжрза 
вено въ несвксъ-

Откарвотъ гн въ болницата. 
Имало е опастносгь за живота 
на момиченцето, во се а върви 
къмъ подобрение благодарение 
ва това, че раните сж леки и 
на неопасни места

Првилввстмв Вчера вечерьга 
къмъ 8 часа на ул. Мортагонъ 
се зачувагь силни викове. Мла 
дитк обущари — 16 годишни, 
другари имащи магазинъ се 
слркчкаатъ, поради споръ отъ 
любовенъ харакгеръ. Всркдъ 
грубоегн и псувни разпрата се 
ожесточава.

Изведнъжъ Илия Атанасовъ. 
■орали силните обиди взема 
камжкъ и удря Никола Дими
трова въ лицето.

Тогава последния изважда 
ножъ и му нанася три удара 
яъ ялеиката и гърба. После - 
пя са спуща да бЬга. Прит 
чатъ са 
яавягъ- 
въяъ от всека опастность

Тазгодишната реколта на слж- 
нчоглкдовсто семе е отлично 
но добра и отъ миналата го
дния

Дяаманяата н а населението 
пркзъ миналия мЪсецъ е било 
следното: Раждания — 144 отъ 
конто 104 сж българя отъ тях 
нма 5 мъртвородени, мжжки
— 66 я женски — 78. Умира- 
нна — 82 оть които 51 сж 
българи. Мжжки — 49 и жен

38. Отъ 1яхъ 13 сж умре 
да отъ заразителни болести и 
69 оть не заразителни Най-го- 
леча смжртноста е констатира 

* в; при децата до & години, 
която ежетавляаа половината
— 45.

заета отъ

да се 
за да се изтъкне

оше по’ЯСно 
Тениии въ Тази область

ЛОНДОНЪ, 2 октом. Нъкой отъ туа^ 
ичтЬ в-цм съобщаватъ, че Кшилъ пр\д,. 
жилъ кжмъ условията м евакуация т* „ 
проливи тк, незабавно отстж 
тк Трасии и Цариградъ иа турчи тк.

ЛОНДОНЪ, 30 октомври. Ар.туръ Хеи- 
дерсонъ въ ед.о работи, събрание заяви, 
че отговормоста за днешното положение 
въ ориента пада върху Британското прави
телство. Той прибави, че приежтетвието на 
английски войски въ Чаиаиъ Капе и британ
ската политика еж противни въ духа иа «ъ- 
юзиата йота отправена до Кемалъ паша.

ПАРИЖЪ. 3 октомври Мустафа Кемалъ Паша 
уведоми Поанкаре. че ангорското правителство ше 
отговори на съюзната нота отъ 23 септември, вед
нага сяЬдъ решението на великото народно събра
ние Той съобшава че е далъ заповеди за незабав 
ното спиране на военните действия, но иска из
празването на Тракия. Веднага съ получаване на 
Кемаловата нота. Поанкаре свика графъ Сфориа и 
Хардингъ на които съобщи получената нота

ЦАРИГРАДЪ, 2 октомври. Утре въ гр. 
Мудаиия ще се състои срещата между ге
нерали Хариигтонъ и Кемалъ паша за уре
ждаме условията за евакуацията иа неу
тралната зоиа. Сжщо ще се състои и друга 
една конференция между турскктк и съю
зи и гк генерали за уреждане временния ста- 
тутъ иа Тракия. Англия изглежда маклониа 
да евакуира Чаиакъ, ако турците първи за
почнат ь изпразването.

ЦАРИГРАДЪ, 2 октомври. Следствие отстжп- 
чикостьта на Мустафа Кемалъ Паша. генералъ Ха- 
ринионъ му благодари телеграфически заявявай
ки, че желае не^абавно о осиновяване на една 
временна неутрална линия за избягване всякакви 
стълкновения.

ПАРИЖЪ, 2 октомври. Целия французи* пет 
счита, оттеглянето войските отъ проливите 6м > 
ло единствено средство за разрешение 
та криза

на днеме

В къ .Пти Паризиенъ* сочи за примеръ фа» 
ската примирителность.

АТИНА, 2 октомври Състава иа 
нетъ е елкдния: м-ръ председатели Заиммсъ;»-р 
на народното стопанство Канелопулось; 
финансиигЬ Диамедисъ: м-ръ ма оравос 
Василисъ вътрешнигк работи Крокидись - 
шиите работи Политисъ

а
АТИНА, 2 октомври. Арес гуванигЪ 6*яш. гр 

и други «идни лица, обвинявани като ваяомяв в 
националната катастрофа въ Маха Атия ще и 
дагь отвкдени въ нъкой острояъ

АТИНА 3 окт. Революционния 
смжртъ арестуваните бивши и^>и Между аресгув) 
ните сж и бившитк м-ри Гунарись и Стратосъ. » 
ито се сметатъ като виновници та гръцкото пор 
жение. Новия кралъ Георги и до сега се 
въ Атинския лвбреиъ, но безъ всеко 
политиката. Той е фактически иптерниракъ Рев 
люиионния комитетъ му е табренилъ да излита г. 
яаореца си. преви па е свжршена 
Межпу Венителисти и революционния комите» * 
настжпило разногласие Понеже ме могло дазаг , 
пе до споразумение, аеиизелистигЬ завъили < ве 
гатъ да поематъ власгьга само елкоъ избора •. 
огъ ржцегк на революционния комитетъ

•А «

еждъ оежди а

гражданя я ги разтър- 
Жнвота на ранения е

ЛОНДОНЪ, 2 окт. Английското прави
телство вчера получи евкдкния относно ре- 
холтати.к отъ срещата между Фраикпемъ 
Бойенъ и Кем.Паша. Веднага елкдъ това се 
саииа министерския ежектъ който ааседава 
до лолуиощь.

ЦАРИГРАДЪ, 3 октом. Утрк въ Муда
иия се свиква конференцията >а определя
не подробностите за евоиоацията на про
ливите и Тракия.

ЦАРИГРАДЪ, 3 октомври. Кемаловитк 
войски се отеглиха отъ Чаиакъ кале. Ме
жду Английските и Кемалисиитк части нк- 
ма вече нинакъвъ коитаитъ.

ЦАРИГРАДЪ 3 окт. Вчера Франкленъ Бойенъ 
даде отчеть на съюзните върховни комисари и ге
нерали по резултатите отъ срещата му съ Мустафа 
Кемалъ паша. .

ЦАРИГРАДЪ, 4 октомври. Вчера въ Му- 
дания се ежбра комисията ха примирието 
между Кемалъ паша и Англия, Франция и 
Италия.

Пркдставнтель иа Ангорското правител
ство е Изметъ паша. на Франция генералъ 
Щарли — на Италия генералъ Монбели и 
на Англия генералъ Хариигтонъ.

ЦАРИГРАДЪ 2 окт. Предполага се, че заинте
ресованите правителства ше се съгласятъ тото на 
3 октомври да се свика конференция която да опре
дели мерките които трфбва да се взематъ до свик
ването на общата конференция.

Тъй като генералъ Хариигтонъ е снабденъ съ 
всички права, верва се, че проектираното събрание 
ше може да постигне цкльта си. Турските кржгове 
верватъ, че на 15 октомври ще може да се свика 
пакъ въ Мудания и обшата мирна конференция.

ЦАРИГРАДЪ, 2 октом. Турцитк евакуи
раха Ерен Кьой. Оласностьта за избухване 
на военни дкйстаия сж отстранени вече.

1I Ввриеисии Сждебеи П|««]м

ОБЯВЛЕНИЕ т 3607. Н. ~
-1НСТ под /4 13710. ....... от Вярмясяж *. Л

жен Сжд и 1 й Апгусг 1922 год. • шя “ ШIтелния

санои капитан на парахода с место пребммаж ** 
раб спрен вжв Варненското вриетинишс аж*>
■ Зехра Тефик от гр Вараа м от 375 Г*Р°®

«а 1*5
ски

н други в размер до 135.000 
закона за морската тжрго 
Оптомарий н. г. в «ааоелармага ма ще трае 
дан на следующето длажаакомо ав Ур 
во спрения кораб м Вармемсаото

I. Един параход — влекач (реиврайпр)
.Зюхрие“ с вместамост ед—десет тома бруто 
вен, подводната му част е обшата с 
конски сила, машината работяща вра € 61 атмоср*?* с ^

а саг
че а> * •

Оть 1 август* до 16 септем- 
вра на варненското житно тжр- 
ашщ« са пристигнали. 1303 ко
да ашто; 747 кола гчмикъ, 446 
овксъ, 109 кола ржжь; 38» к. 
бобъ; 8 к. царевица, 8 кола 
просо; 3 кола леща и 3 коча 
рапица.

В* общи йената амбола гория 
■рЪзъ този м&гецъ са били 
пр-Ьгледаьи 2325 болни, 
домовете имъ 1Й8.

.
е Штна спасителна помпа,

маиов. оценена за 110.000 ла, ■ _ _____
ка Зехра Тефик с местожителство • гр. Варм* • и ^ 
ладиноьсьа .№ 28.

« ^

На даването ще от
Желающмте да купят, могата по

та ми всекой приежтегвен ден н
Пачиата • есенната жата н да наддаваттрудова

седмица вт» прогимназиите въ 
гр да

гр. Вярна, 4 октошряй 1922 год.
928-1 1 1 Сждебся

БОРСА
Соф—. 4 Октомври 1922 гой.

Швейцария.
Ню-йоркъ 
Лондонъ . 
Пармжъ 
Италия . . 
Цариградъ 
Романия . 
Гермаина
Прага .
Виена
Б.-Пеща
Холандия
Югославия.
Белгия .

166------------
723 - 728- 

1242 50 1248-- 
695 — 703- 

96 5СН 97 20

на съ телена ограда огъ 4в0 
кв. м. приспособена за саиадъ 
на сено. дърва, строателеаъ 
матерналъ и др. цели илюдя-
гг?ц пд ЯСмяТя р-р- ^ ^
на склалз е 9. Споразумение 
всеки день сжщата барака

у
100

7 1Ь 8 50
519 520 — 

— 23
________ Арбол
ма Пшшйогъ Н-^

Г
22

ул Кавалска № 13 922-2-2 четмрмлесетъ мегга-

Продава се -225
дка 3 станЛОНДОНЪ 3 окт. Лордъ Кжрзонъ ежобши на 

френския поспаникъ че Англия ше заповяда на 
своя представители ТЪРСИ2 галона яутвав 4 дмгаа

Оцкямата на изнасяните тю
тюни отъ централата на деви
зите е: Кърожалийски, невро- 
колски н горноджумайски 55 
дева; всички юашобългарекц 
35 лв. а северобългарските 18

въ Мудания да се присъедини 
кжмъ мнението на френския и италиянски делега
ти относно опркделяие границигк задъ които ше 
могатъ гърците да се оттеглятъ евакуирайки Тра-

уа. .Батаи- *В 31
скицата клада. 916-2-3

Заверки!яп пасло 
рга. арбд

дева.
ПАРИЖЪ, 3 октом. Спо^кдъ лондон- 

скит% сведения болшевикитк ивпратили
те консулства,
екстронно Нв Касвб—ъ *г-м

9 мм. Нвпми
но-



г~
(ауш, в Октоиирм 1*22 гад. цънл 1 леаъ

ПРОДДВДТЪ СЕВЯРН6НСКЯ иабслятЬ 
хотилъ „Ко- 

морсмяъи
Спорахумепме стопанина и хжджряат 

на сжщмя хотелиП©1Щ Чу ПрмТЪ и ТО!

*♦ ПРОДДВн СЕ :
ф *В м * 20С -• аа ДРоОЪ. 
ф «'«як С* ЬСТОК от» по 4

г»«ОКЛиА КЛщАТд в ч -*вд**а* СЪ >0Дааа1 • *вагтраач«С<«* ■
♦ манддкяацааоиия тач«ция Юяааао ива- щ
ф «игяа-ичиия паартааъ >а града *

на <-«мата 
'Та т 1 до 2

>00иа >«ц> аастроама
са ОТД|каиаа 

с’а« ■ «ло*а-и. Одая. «аба а

^а

ьи. Екштп пкшиит поят тшшишмпьа — яъ

-А - ▲
7 иоасма- ■* 5 о

«*т« V у-тас»ъяъ. *•■*» .Со- 
«аса «21 «-«ОЛт.тшштт :

|’Т«етик*а не 1 *<■*», **> лов>• М1 вмрм
|; а 3 % ( Vаа* ..III

тш ПОЛОЖЕНИЕТО КАМАРАТАг-ааа Ром С. Толедо 
Гнгь Моаса

еЖ
Аирамт» Сарфати

*У 1 «аса са1о V глааьЪ 
Оягтчп

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ, 5 октомврий. Тахи сутринъ при
стигна аъ столицата идящь отъ Женеаа 
председатели на народното събрание. Въ 
Ж иенъ той се е сркщал . съ м-ръ пред
седателя г. Ал. Стамболийски. Приготвени 

I е бнль аъ Женеаа отъ г. Ал Станболлйсии 
и Неделно Атанасовъ законопроекти за
щита иа отечеството. Слоредь непроверени 
сведения аь този законопроект!, биле пред
видени наказания за тайните организации, 
за престжлления по печата, за пущане на 
лъжливи слухове. Предвиисд >ли са строги 
наказания иа търговците за ограничение иа 
спекулата.

СОФИЯ, 5 октомврий. Споредъ едно ко- 
муиике иа изпълнителния комитетъ иа ра
дикалната партии г-иъ Петко Стояиоаъ за
пазва поста си държтаеиъ обвчиителв. Отъ 
вчера той посещава държавния сждъ

Още отъ първаа ад от-се ь гот»
жжАгедгз

Прс^шасштI як с-ааЯтъ<|Л^г 1 .Офаюа’ Ч* 27

е ш
П Е> и я-стяуаа. ад тш ше 

съ буря. И
много естгсшм С*1дъ врй- 
жикеяягЬ събития раздра 
якето

6« де капел

«33-1-»I
< шг кг е угкжшддо а 

едч: • кдд. ме ще упияе 
^«СкДДаНКТД «1Г1.ЧНДЧ 1Ъ Л{Ю-
геетр Хрестуваяето бдеоетФ 
к ря отъ ьабяягт1ггЬ «• Ге- 

Мданяимъютъ 1911— 
19»й (од. държи и* мтегидто 
съггоа име Лмсфтп съ-

ВЪ Р0СС1Ю ВЪ Р0СС1Ю
7-го Онхября

отойдетъ зкетреннммъ рейсомь
шгяъ

гК.1ъ Съ .одЪмд аетървдииевъ новоросайскъ 

„Лорелей1
с« < '44 к ма армождкето КД м-ръ 
председателя. __ч

Въ иЪгоя отъ «ряйвтедерк- 
ичт* срТ тя яе ар скрива. V 
сдЪдъ завръщането му им се 
•к есе нмИегио смегчеяяг 
исрЬдъ ЦЛЯГМЧНСИЯГ1 срЪдв

Прйдстоф е ако изпитана* 
още ма бълг 
ска из държавност* н гърда- 
костъ

ВкесеиггЬ аа разглеждане м- 
коиопро<-*тч >а:15гагъ иай-бол- 
иягЪ диесъ дъ страната яъпро- 
см. Чиновническия въпрос ре
ферендума и САДеме на бка- 
иште м ри. окрАжиатЪ съаЪтя 
шмЪнениг ийкои членове отъ

ят,
Ндгй.
«ф.ии.кв.лтея 

и—«си,

Справки и иродажа билетоаъ при агеиц)и 
И. И. Коистаитииидис!., ул. Преславска 

„Каиторвиъ дворъ" З-й етажъ.

флагомъ, сиоростъ 12 мили аъ зреаата гммитияе

: груззъ!, ПАССАЖИРЬ! I III
СОФИЯ, 5 октъмври. Д-ръ Иамсемъ де- 

пегагъ ма обществото на народитЬ аа на 
стамяваме ма рускмтЪ бежанци ма пать аа 
Цариградъ вчера мин > пр1ь>ъ столицата. Иа 
гарата г-м» Намсенъ 6К повдравемъ отъ 

Царя отъ г-иъ Груеяъ, отъ В-ъм-Отъ АгемдЦи. страма
шнот м-во отъ пмпиом. м-ръ г-иъ Кесм- 
мовъ, представителя иа комитета ма бЪжаи- 
цитЪ г-иъ Колиисъ и отъ английската коло
ния. Отъ страна иа лравмтетстяото г-иъ 
Намсмиъ г поздравен ь отъ м-ръ Д >скаловъ.
Иа г-иъ Наисииъ бй поднесено отъ страиа 
ма 'раимйскмтЪ бкжанци едно чвлоистмме мг*. р|д"' Ьъагария е пр%- 

т жж К ” жиаКпалд гзкиаб «а1итикеа1Иза Тракия сь Молба за неговото ходатай
ство за възвръщаме) иа б1«аицит% по рзд*
мигЬ мЪста. До Ппивдчвъ, г. Намсенъ е билъ Хвъ^даяе въ затъорхгй диде 
лрмдружемъ отъ г-иъ Кесимоеъ. На едиа Рмг* 
блиска до София гара. Н. В. Царя се е ка- ств шн Ли“ "ая 
чмлъ въ експреса гдето г. Намсенъ му се; "* '* '" м ’р ЛоСТк'
прЬдстаимлъ и се разговаряли до едиа см-

У'Д«ИИОТО САДОПрОИЛВОДСТИП и
други

При дебатътЪ по Ч« ав 
проси прЗастои бгрба. която 
по •: иик язглглш» ще бал 
САДбоИООМ.

САд6оиос>«а м партяигй, а 
САДбоНО-Ий иу-мг би и и спра-

|МЯ ИдИодо ч йпНд НоНМш!
Паро^бдъ „ЩВППШ'' пристига на 8-й 

октомврий отъ Цариградъ и заминава за 
Кюстенджа и Дунава.

I Парааодъ „Сип5(ап(!поро1|" ще пристнг 
не на 8 октомврий и ще замине за Бур- 

^гасъ, Цариградъ, Сопукъ, Пиреа, Неаполъ,
Тенуа и Марсилия.

За стоки и пжтници отнесете се до 
еицмята срЬщу рибнит% )(зли.

и.меити на крайно сълбужае-
ние и одкссгочеике иартяйао

на три партия хаАрля До-

снгуряост и ре дъ аъ страната. 
Не се скрила

| има много паргмааишиил раз 
_ палена до разч лнмиг Ще 6а

СОФИЯ, б октомври. М-ра иа яжтр^ш- ; датъ ли еждеяя бившите м ра. 
иить работи Р. Даскалаао се ср!>щиа днесъ гова г пъпр о. р%шевъ и 
съ г-иъ Нед Атанасовь сь когото е размЪ- I правителството- вк сми.ълъ да .
ииль мисли по положението. 1 оли° ;1>’^осгаоеиъ мрода. койг'. да итже яо яете 

свежа господар*.ья дума 
Трьгиало по гозч пать яра- 

вмте.тс.в >:о вече «е може да
се върне иааадъ мпь го то 
рискува да изложи езоа пре
стиж ъ и да. се нрочадя ирЪдъ 
народ» прЪдъ който се клЪ 
киянстра на влтр. работи Най- 
многото, което може да се иа-

ч<* аъ този акт
седна гара.

'.144 1 I

Ьшп Щши [шиш ?з М МЛ
съобщава на многобройнаг I си каиенг. . а. че В 
отъ днесъ започва да работи редозно и прие I 
ма порачкн за торти н други сладкиши. В

СОФИЯ. -г> октомври Въ свръзка съ пръскани
те слухове въ нЪкои м-Ьста в царството за пр1>а 
стоящата мибилизаиия и прочие, землен кржгове 
щ^ли Да поискатъ отъ дружбигЪ да наредятъ до 
своигЬ .членове веднага да 6*.дагъ изпжждани изъ 
селата имъ такива лица които пу^катъ тези слухове

СОФИЯ 5 окг Земл пар група има вчера чае
но ззсесзние зъ което е разгледала .законопроекта 
за чиновническата помошь. Нешено е било законо
проекта яа мине спешно на първо четене въ ка
марата като въ комисията се направятъ нужнитк 
изменения См^та се. че вместо увеличение на из 
носнигЪ мита ше бжде предвидено увеличение вър 
ху данъка на обшия доходъ Разглежданъ е билъ 
повторно въпроса за референдума безь да е взече- 
но окончателно решение Предполага се че ше се 
I ласува оамо съ една-бюлетина съдържаше имена
та на всички м ри като избирателя ше може да 
зачерква н%кой отъ гЬхъ

ПАРИЖЪ, 4 октомврий. Въ френското 
външно м-во заявили иа в-къ Последни 
Новости', че допущакето г-а Русия въ кон
ференцията за мира иа близкия изтокъ срЪ- 
ща затруднение защото Русия би подигиа- 
ла въпроса за границите иа БалкаиитЪ въ 
частиость за граиицитк на Бесарабия. Раз- 
глеждаието иа този въпросъ Франция въ 
никой случай ие може да допусне, въ това

въ Росено
■I рмгуллрмов параходное сообщеик- въ

■яоякймъ. сешопопь, Одеа», 8 онтября
нрави, то е лл се смегчя яо 
нЬклд^ участът* иа а 'естува- 
нитй.

Въ името иа националната 
кауза. пг причини въяшии по 
причини, които налага прЪжи- 
ряхания иомеитъ яужио е то
то камарата да изиграе едиа 
спасителна роля Налага са бла
горазумие. зашото ако има ям 
иовници за катастрофите, тй 
ще получагь своето възмездие 
и по други начини я пжтнща 
Наистина иароляня сад е ед
на оть най-с*гуриигЧ иис{аи- 
ции, кждйто ио<ке да се при 
САда дейноста на бипшнтк 
управници, но все лак необхо
димо нужно е. щот-> камарата 
съ с-чоя аог ъ въ тоаи важен ь 
за междуяародното положение 
на сграчптз момеигь особено 
въпроса съ саденето иа бие 
шигЬ м-ри да го 1ф1дЪнн до
бри и да внесе елемент* .а 
успоч енве.

ка
отходитъ параходъ

1Л0РЕЛЕЙ
ъ пассажмровъ, груза. писемъ, денегь, 

посьтокъ и др. порученяй.

Кантора ШИЦИНЪ и ГДЙЕРЪ
улица „Цариградска“, Сите И» 3. 
кммй адресъ .ГайерлюЗъ-. 927-3- 3

Въ сладкарница „Велика България“
Мусддята. се намира голямо количество бисквити, 
«одади, банани, какао, кувертюръ, ментови паегили, отъ 
прочутата Софяйгка фабрика а ОДепъ, като пр^дгг* 
внтедь на фабриката гн продава иа едро на фабрични

2—ьШШI

ПВ -
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1



•л
правото аа издава кралски законодателни наредби. 
2) иотаиеданското население въ Македония и Тра- 

сжставЛява особенна избирателна колегия сь ХРОНИКАкия.
право да избира общо 19 представители за народ
ното сжбрание. 3) Липата арестувани до съставяне на 
правителството и считани отговорни за наиионал 
ното нещастие оствватъ въ предварителенъ затворъ 
до като новото народно събрание ра греши въпроса 
за начина на следенето ииъ

Ст. Ганевъ чаа. , 
Уармитель — в,“ 

Трогнатъ оть лю6еи»п ;
•|;1ИиЬп:тга» а благопави^
Смгадма най ерлето. [С 
и ма напаст—у ;о огь 
смия окржгъ.

Ок ■
И

кмъ Русия.

втъ Цариградъ, в
РИМ Ь 3 окт. ‘ъобшаввтъ о-съ Цариградъ: Из» 

метъ паша е натоваренъ да изиска незабавното 
испразване на Траки* и възтановяване на грани
ците отъ 1916 год. Окупацията на Гракия отъ сж- 
юзнииигЬ ше бжде временна, тя ше требва да от- 
стжпи местото на една Кеналиска окупация Съ
юзниците ше бждагь длжжни да попречатъ съ 
всички средства отвличането на турското население 
прйзъ време изпразване на Тракия отъ страна на 
гърцигЬ

Ц*

• д» Негово Веввчесгвс^
ГЬ случай иаролздя 1 

никъ, в-ьзшедствкето «аЦ, 1 
Величество ш българская п* 1 
столъ. моля Вм Ваше Веда* 4

и аигли*
1та

ст»о ял армемете мояте а м
целого население отъ Вар*» 
сми .жрлгь, мд*<ьрлсчвяп к 
здрави и благопожелаия ап А 
молнтелствупме Бога да Ъ Я 
дарува «мвогь и ара* м л |3 
направлявате сжлбниктЬ ш • и 
лого ни отечество, « да * Я 
же. аа гьзгьржествум 5а*». | 
рия подъ :мя.- тлра ма /пибаш 1 
си Господарь.

Зам Окр. Упр : Сг гшп *

Полша

РИМЪ 4 окт. Грузинения делегатъ получи нова 
телеграма за въстанието въ Грузия. Противоболше- 
вишките отряди се окопали въ дефилетата и пър-

_____ ___ - - __ _________ вата руска колона която ги нападнала била они-
® октовярий. Гръцка тГТгале •шожена Испратени сж нови руски полкове отъ

гаРат* __’ страна на централната властъ, която продължава да
вфЖ*"^1а“2тГ'и. у ювжнява рспрсси по и^лд грузкя. гд^то владее

** у I голямо възбуждение

лостжпки въ Буму- 
исутрали-

СгамОолмсми Се очаква а аЛОНДОНЪ, 4 октомври Споредъ Мор- 
нммгъ Постъ революционния можмтетъ и 
ВениЗ‘*листигЬ 
Положеиметю 
нестабилно.

4 окт. Сжобщ отъ
Съе-

1ТЪ во-
Даввчвра *ъ 6 ч. <иноанаа> 

т* ше амагъ ойшо събра . 
вь салон ъ .Лрошемъ*

Вармсаата демократичен
ргамизация пот

ие сжТе споразумелиийма да са иа новия крала са са%

нивото
ПАРИЖЪ, 4 октомврий. В-циП съобща

ва тъ, че Вашингтонското правителство ада спомогна за нами-
яие.ъ Ь тото гтегъшь, ре 45 I 
са. об. гь зала .Съединен*отправило една йота до Атинското 

виталство съ която обръщаМ.-ТЖРНС&0, 5' октомври. Терора въ Неточна 
Тракия продължава и се шири. Гръцката злоба е 
достигнала до умопомрачение, села се горят едно 
след друга живи хора се хвърлягь а огъня, това е 
станало зъ селото Квлаклмкегь. По цялото проте

ка границата масово бежанци пристигат отъ 
оиииаожеиите села Китла, Кара Ботево. Дозурманъ, 
Кервизъ дере. Казан. Бей бунаръ и др. Въ селата 
около Лозенъ градъ ужасиите сж още по-страшни.

гръцкото правителство върху пол 
ИВ турскив ел

Ъ рсп
При вМнаяе явилите се иж 
вятъ и пр 
китЪ се ким

Присъствието на всечи е
IБЕЛ ГРАДЪ, е октомв. Русмия г.м.ралъ 

Чяряовъ отхвърлиш, окончателно прЪдло- 
амвввто иа Аввгпмя » амтваяиото участие иа 

араигалистигк срЬщу Кемавгь.

ЦАРИГРАДЪ, 4 октомври. В-къ И пари
Отъ бюрото

се «еаомт4 « 
младежката груоа пра Ниво-

П

ЛОНДОН, 4 октом Цариградския чоргепом- 
.Таймсъ хобшана че положение-' бщо г*|4р*ние въ иЬвп. 7 

м. гь шава иа париш*. Шг * 
се рввясявать ежпрося еча 
гаичзаамонеиъ харамтег-т

ЛОНДОНЪ. 4 октомврий. Венизелостъ почна да 
праша различни писма до вестниците въ зашита 
на тезата Тракия да бжде окупирана 
оите до сключване на договора за миръ.

ЦАРИГРАДЪ, 4 октомврий Споредъ све- 
деимя огь Мудаиия, турския прЬдставитель 
Иаать Паша, пОисиаиь иембааиата еаакуа-

асточаа Тракия било ннот сериозно, Въ
овааеги пасиви убийства ма турцм и

огь съюзни-
ч а ^

К1Л вПвжадъ. Вчера 4»/» 
избухна оожаръ гь 
Симо Гсбеджглиее* >' У* 

Обсговгеяства СиЯ™**^ 
Симо сварява мафе «
• *е.-ога ш аобуе ****• 
близо ДО мой то имало « 
чойтп се попалва

ПАРИЖЪ, 4 октом. Политическигт. иржгове, 
започнаха да пледхрагь образува 

вето отъ двЪгЬ Тракни елиа независима държдва 
се искането ма конференцията за мира. да 

в ие официално поканена и Ьллга-

в

границит* на тая облветъ. Ияетъ Паша __
стоявалъ м граимцитХ отъ 1916 г. Гръциия 
делегатъ не в при стигна лъ още. Твърди се, 
не конференцията м миръ ще се събере 
въ Скутаре.

В атовият* ИЖММЗЛ
тавана “ЦАРИГРАДЪ, 4 октом. Руското сжв^тско пра 

амтеяство е уведомило Ангорското, че ако посл-Ь- 
иужда въ лрЬнлсянс ма националната 

армия въ Тракия, руския черноморския флотъ е въ

пдймвд и
тра отъ стаичиигъ*

П^жаряат, кояпии ч“ “
^ щат

3.-Ш
врЪме и сиолулва ДД

ЦАРИГРАДЪ, 3 октомври. ВспУ дгтвияиеговнгк услуга. върху вялата построй** 
Въ точм “ЦАРИГРАДЪ. 4 омтомврмй. Д^йс турското настъпление, отъ диесъ по цйлия1та дд 1похаадаиъ юли.- отреди въ Т|М1КИЯ се м- фронгъ впйво въ сина Г

се. не турцит* съср^доточаватъ аойскмтй
-Д«ИвГ'

ждра к не дадоха д* 
вростраяи върхусм иъмъ Ихдамдъ и Бруса Мустафа N

Пеша се намира още еъ Ангора.4
ЦАРИГРАДЪ, 3 октомарм. Върхоенмтй

екВъСЖ
прТлъ чощьга хотел 
■ерсналъ* спа >* 4 
отромаа г-вв Лю6«а ^ 
тяиовь огь гр. Руст ** ^
пяла гдоМк» «»?л1Н«ст*, ,

Пр.^мягк ^ »
ми.рмя и 'V—11 
смлдта ся 
Любка обкад сялчо 
езляъ който я каки»* у :

Сой* •Г-Ьв^
ИМ «

Връххи се^обр*7*0 \ -д 1
арм раюмелвть о* *»• ^ 1

Дохождй^

ммемм. французитКимя три
яж зя Одрммъ, Италмямцитк за Люпа Бур> 
гасъ и Ангпичаиитй за Родосто. Цели та иа 
тйзн
странатъ интараемтй, иоито биха 
ли между турчи и Гърци при отеглянето иа 
гръцката войсли.

ЦЛРИГРАДЪ 4 окт Лнгорския пр^дстааитель 
аржчм на върховнитб слюзни комисари една нота 
съ което протестира срЬшу лошото отнасяне на гьр- 
цигЬ слрбмо турското население зъ Тракия

Отъ друга страна носи се слугь. че тукашния 
Ангорски представитель е аръчилъ една колектив- 
ив нота на комисармгб на великите сили отъ име
то на Канелената Турция. Азербейджанъ. /Армения. 
Грузия и др.. съ която протестиратъ со^шу отстра- 

инъ отъ конференцията за чиръ на нстокъ

е да отопожатъ духоаетХ и от»

АТИНА, 4 октомври, 
мощен ъ кш гь>ръ заяви ма г-«гъ

Кралъ Георги.

ЦАРИГРАДЪ. 4 октомврий Офии. комунике на 
английската главна квартира огь 3(3 септември: три 
мата съюзни генерали пристигнаха въ Му да мия и 
влонагз се събраха на съвъгь за да скиимрат усло
вията на преговорите. Съюзните генерали 
даватъ съвместно съ турските й гръаки делегати 
а 3 часа слелъ обепъ. Заседанията ще ставатъ въ 
военния параход (Едуардъ Кингъ. Гръцките пред
ставители сж генераяъ Чазаркаки и полковникъ 
Кара Янисъ.

ГТАРИЖЪ. 4 октомврий. Стедъ като новия ка- 
б«жвгъ г лолежилъ клетва, революционния коми 
тегъ въ Гърция е публммувалъ слеш ята проклама-
иив: Г) революцията въ качеството си на суверенна 

I до свикване на народното събрание лостано- 
иа новоучреденото правителство се предоставя

•Г 1 -------------------* _____ а> .ч. аолуноить с*
ятя й оххвяяя. ^ше засе-
шововъ, който гт "*гт *М19 ЧшлеещкгЧ. з* гьд6я.»кгЧ п»

Бъвгарвв .гяесь тгвбвз та се *
■Р" '«НПМГ-Ц ОТЪ въоховнля «о- .който арьдшввмме. То- ягвбедъ да «ро ва се налага, гоаа се чеха отъ
хобр* рцлбраикгЧ автег<С4 на. който рехмищ пй тт\ч»



7
7 Октомври «22 гоя. ЦШИ 1 левъ

вярнвнега ПРОДДВЙТЪ СЕ мебели** 
аателъ „Ко-

м©ща Споразумение стопанина
на сжщия хотепъ

и сядарматам

915-4 о

ПРОДАВА СЕ крва масивна адиов-
тажиа кжща. 4 стаи 
и дюкяиъ отдолу ги 

изба. Югоистоцио изложение, ул. 27 Паиия 
* "■ Сжщо се продава кжща «васпала си 
2 дюкяна. 2 стаи и антре иа ул. Сжбориа 
№ Зв. Споразумение Хараламби Леоидиеаъ 
брашнаръ пазарния площади.

матьш. ЕЯЕШЕВЕНЪ ННМРНЯВИ01ЕЯЪ ПСТВИКЪ Ишшгимшя
и една голям 300 

150 «см; м 3 яМгиа 80
01«аясав ч.
пг»Г?»*<* «

ИМ раад«е 923 -4-6
г/

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАГ-ца ЦаЗтанка Г. Мнкаилова 
Инженерь Ивани Я. Вояровъ

.1.ИЧГ . ! ЦЯ Н О.ТОМ.рмЯ I. г. н.
сутрини* яи иъримта . С*. Петна*/ 

Пйчлрааленявтя ще се приемате ш. цъфват*

4Г
ййт ^Телефония и телвграрии съобщение)«е се

Варна
Д. Митевъ колоездач. д-ноЖЕНЕВЛ 5 окт. Българския м-ръ прЪдседатель 

Ял. Стамболийски се е исказалъ прЪдъ кореспон
дентите така: азъ се надЪвамъ. че ше сб вжзста- 
нови мира но безрезервното даване Тракия на Тур
ция ме очудва, Ний бЪхме поискали Тракия-да ста
нел автономна джржава подъ контролата на обше- 
ството на народите. Споредъ менъ това е най-до
брото ореждане ма неточния въпросъ Много турим 
спод-клятъ това мнение По тоя начинъ България 
ше получи излаза на Бйло море който и бЪ приз- 
натъ по договора и съ сжюзнииигЬ. ОгЪдъ реше
нието на сжюзнииигЬ нашигЬ искания оставатъ 
безпредметни. Язъ сжжелявамь за това. но все не 
губя оше доверие Сжюзнишггк ни 6Ъ*а дали обе- 
шание. не искамъ да се сжмнявамъ въ думите имъ 
Язъ вервамъ че в'ъ проектираната неточна конфе
ренция ше се разреши повдигнатия вжпрось по 
чл. 48 отъ Ниойския догоаоръ. България ше полу
чи изласъ на БЪло море чрезъ една неутрална зо
на. което е единствена гаранция за свободенъ пжть 
Джлгъ ми е да кажа. че ако не се разреши този 
въпросъ въ България си горно ше има смутове въ-

Нктояпето миеш «паслия покаян Любезни* 6 честитки и бм- 
гопожелания на добрит* вяр- 
неискн колоездачи ие мстиис 
ки заредиха Влмъ я на дру- 
гарит* ви заедно съ иоята 
сърдечна бмгодарностъ изпра
щаш; и\ моето ходоиаддчяо 
здравяс.

! в-Проман*9*1—I—2
V'

> ‘

ПМ1ВМ ОГ моцепни мпелвиа двуотаж- ^ 
ДЯвЯ ни кащн лютвс-н* «а 100 ▼

съ Ь’л* чн «Г .-мае. ВсЪмм 
Стаи и яя&звти. Осмя. изба и Iна м. и 200 ИЗ. и дзецъ

М1амъ са състои отъ п 4
аг.ия Нжщата а смяСдека съ сс з-л *•>«.** рмчвека и
«лизп ц»:*нв иистаяяцяя. Южно изле жвияа 
каиячиня наартааъ и* града.

Ситтичич яъ «гнит 
в отъ 12 до

Цари-
въ май- София — Двореца 

Матово Величество Цари 
Отъ мое име н отъ вмето иа 

члеиовег* на иаефстауиаиото 
огь Ваше Величество. Варнен
ско Черноморско 
Д но Ви г.одидсямъ нагрени 
честитямняя по случа! празд- 
ннка на яж «шествието Ви на 
българския пр*столъ н благо 
пожелания Всевишния ая Ви 
дарува здраве и сила за аа иа 
•■бдете иногосградалвия яи ял- 
родъ отъ приживяванитЪ вра- 
гическн времена ва сплаггел- 
нмя бр*гъ а аа царуват* веч
но за слава и гораостъ на це
локупния български яарожъ 

11р*дседлгелъ: Д. Мигевъ.

• N3

Колоездачно

Яамнш Мрюш зо консерви
и
Калмтаиовъ Д Вълиовъ 

продава ма най-изиосин ц*ни всички ви
дове зеленчукови консерви и компоти, 
приготовлява празани кутии за иедЪ. слад

ко, хайверъ. масло, боя и други.

ви имаме вини вешгв.
преки усилията на правителството да подържа ре
да и спокойствието на страната. Вжтр1»шното по
ложение на България е отлично. Азъ зная че отъ 
различни страни и редовно прЪзъ известно вр^ме 
пускатъ най тревожни слухове, не имъ вярвайте ни
кога. Говорягъ за смутове, за невъздържаности, 
най малко по веднжжъ въ седмицата съобшаватъ 
за близкото падане на правителството Всички тия 
слухове се пускатъ за ла се пакости на България 
прЪдъ силигк огь съглашението но има въ София 
една м съюз. комисия, нека да се отправи до нея 
всЬки който се интересува за нашата страна, той 
ше получи потвжрждение на формалното ну опро
вержение шо^павамъ на всички изфЬстия. които 
пр^ставятъ България като нешастма«Ч1ържава где- 
то царува политкнгеека анархия

СОФИЯ. 6 октом. .Въ лнешно/о заседание на 
Народното ежбрание продължиха дебатите по ре
ферендума. Огь земледелската парламентарна гру
па говориха Ял Ботевь и Цоню Матовъ Те подър- 
жатъ законопроекта. като Бкиеаъ настоява гласу
ването па става съ партийни бюлетини. ОгЬдъ тЪхъ 

Човори Гергиновъ който даде обяснения вжрху по
литиката на партията прЪзъ 1918 год. съ докумен
ти. ПрЪзъ ар4>ме на рЪчьта му болшинството не 
гудуваше и стана еаинъ малжкъ инциденгь като 
вжрху ГергичовабЪ 
внициГЬ огь държавния еждъ изъ средата на бол
шинството Гергиновъ продължи речьта съ голЪмъ 
шумъ Заседанието се впита въ 8 часа вечерьта 
Днесъ ше се гледа законопроекта за чи^новницигЬ.

Г-иъ Нмтяяъ. бмяшъ аягяий-
смя м-ръ » мт огь горят 
камера въ Англия ядящъ огь
Цдригралъ пристигна«ъ СофияПредизвестие.

1«М ндяшъ отъ Царигрялъ 
на пжп. да Ьераияъ, пристиг
на въ столицата японския вос- 
ламякъ въ Цариградъ I. Хяокв 
придружени отъ секретаря ся 
г. Карисма. Т* бидоха првети 
о^ь миниегръ Яиеаъ.

Ш Бюрото на Наиионалъ-Либерал на та партия въ 
Варна има сведения, че н^кои лица ходили м-Ьжду 
фажданиг^ — наши съпартизани да събиратъ по
роди за наемане и уреждане партиенъ клубъ.
■ Понеже партията ни си има такъвъ и не-е ма- 
Амрвала никого аа събира пари и предмети (ме- 
Вели) за казаната шкль, предизвестяваме всички, 
■рмъ конто биха се отнесли тези лица. че те не Се 
[рццггь отъ името на партията, а самозванно и из 
Вмлнво сж тръгнели па добивагъ средства отъ на 
■•те приятели

крялъ ве стане иа 16 т. м. Ро- 
мжния. е мобмлидиряи дс- 

вемчко &5 хнл тудхи. 
които с* нужни да .олбашт* 
манеяри и пара.’1И. които щя 
стянягь въ Албд Юлия

Отъ Бюрото. Свободи* борса94* 1—1

Сключени б*хл малко «зелки
Лоидоиъ 697. Плряжъ 1200.

Приятна ни • дл съобщимъ, 
че на шии добъръ ариятелъ ми- 
жинеръ Ивлнъ Я. Бюяровъ щи 
се веич*е утр* иедЪля 6 ч. с 
въ църиявта Св. Петка съ 
симпатячмта г ца Цибтяяка 
дъщеря на мшия съгражда 
иииъ Г. Ми 
на града.

Нашит* и! искренни благо- 
пожелания и щастлммтя дяо!-

Въ сладкарница „Велико България“
, се намира галъмо к »л«*чесп»о «жекмати. ч/;..-

баяани. какао, кунертюръ. ментови пясппя, тпъ 
рочутата Софийска фабрика 3 П*
ияйль на

усалата

еш, като пр*асг« 
ката »и продат т едро на фа68».>ч*мшшяш а» явн:1-'•т/т рлено сдинъ топъ огь дне

ОБЯВЛЕНИЕ Ш 4209. В допжлнсиме обявле 
> ся под М 2972 публикувано в Джржавеч Весгиик 

Мг 146 от 29. IX. т. г. иавестямм на нитересующи- 
1) Едва КЛ.ШЯ. находища се в 

». IV уч. ул. .Хрлблф* Лт 7. едноетал(Ял. от 4 стаи
СОФИЯ, 6 октомври. Следствие ив гржц- 

катК обаииення ажр.у бъпгараа и нивото Ч|ММ„,тт К1К.
правителство, че се допускали иа иейиата , 6щмм е о^„0 МфвЖ€
територия агенти ив Кемалъ паша, които ял и обезпокоено отъ крайно 
оргаии»ирв«ли и напращали чети аъ Тра- »еред.>мото имллщяае То с 
кмя. представителите на Англия, Франция, поетапно ир*дъ тежклта ми 
а Италия аъ София сж протястир.ли ^.7,
българското правителство Правителството мщото „«г.шиото ирсяито- 
отъ своя страна е отхвжрлило иак-катего- дателство изигра вече ролята 

тоаа обвинение и е заявило, йе то си. Днесъ купум оим който
плаша

Ако се държи смЬтка м бе
зизходното положение и чистъ 

'та иа том чиионинчистяо же
лателно е сяоевр*мемм<> ля се 
погрижа тъ за него онези, отъ 
коиго зависи

ка..

от ярост смеСен материал, покрита с местни 
. "■ 74 кн. и. н'дворно место 186 кв. м. всичко 
» н незастрояно место 260 кв м.. при ежеедн: 

•те» Кворчев и улиците .Хрвбжр* в 
очната на 30 септември! т г и ще про 

1нам до 50 октомарий 1922 годим 5 час* вечерьга и 
равонаддавание в 24 часа 6*/*.

Горният имот е собствен на Халил Ахчедон и Ломял 
Михайлова от гр. Варна продам се по протокол, спре- 

6. VII. т. г. на Г 
Пярм цена 46,000 лем 
Желлюццте дл купят имота

Патрон. С . Дн
жичев“ е п

ричио
паяи строгъ и пжлеиъ неутралитетъ по от- 

ежбцуията яъ Тракия и че то'е 
дало най-с.троги нареждания по пограни
чните административни и военни аласти, да 
ие допусиатъ иикакяа пропаганда насочена 
протиаъ Гърция и образуването иа какамто 
и да било отряди, които биха иавлевли въ 
Тракия, да се борятъ срЪщу гръцката 
аластъ. '

Варн. Окр. Сждот
ношеиие

могат да преглеждат кнм- 
»т всеки яриежтетве» ден

гр. Рйрвя, 2 октомври! 1922 год.
подофицерско 
о д-во .Другарски

блл --М Сждебея Пристав. Д. X. ЙМНОй. ТфЛМО
утр* нед*ля. сл*дъ

гургия въ съ- 
.дсЛи^е Ир*- 

1>#городдцд‘, ще сс от*

готнч{т
съкмъ* ■ 
божествена га литЛЯ „Варненско Поща“ ПОНДОНЪ. е октомарий. В-къ „Чикаго 

Трибуиъ" съобщава, че на борда иа фраи-
0~>риз
ст*га

ата иъркм

<



. КАГНСНСКА ПОЩА“
Стр. 3.

БЪЛГРАДЪ, 5 октомврий На събранието 
сръбската радикал на-яертия м ра на външнигЬ т| 
боти г-нъ Ннинчичъ е говорилъ върху ИСТОч * 1 
криза Засегайки България и нейното

цузския крайцер* Едгаръ Кингъ 
договор* между французите и 
те, според* който Гърция ще бжде заста
вена съ сипа в* десеть дневен* срок* да 
изпразни Тракия до Марица наедно ^съ Од
рин*. Кемалистит* ще окупират* Тракия 
слЪд* сключва не мира.

АкоТърция откаже да изпразни Тра 
английската флота подпомогната отъ Дру
ги у-К “съг^ашеяскн ескадри ще блокирате 
пристанищата на Гърция, а на кемаяистки-
гЬ войски ще бжде разрешено да пр*ми-
иат*,пр*зъ ДарданелитИЬ, за да прогонят*
гръцките воиски от* Тракия.

Кемалисти тЪ сж съгласни щото съюз
ните части да останат* за сега в* Цари
град*, в* замина ф което иа кемалистигк 
се позволява веднага да си настанят* своя 
администрация въ Цариград*.

ЦАРИГРАДЪ, 5 ! октомврий Конферен
цията в* Мрд -мия между Изет* Паша и 
съюзните генерали започна работата си в* 
ср&да, 4 т. м. слЬдъ пладне, когато при
стигнаха и гръцките делегати. слЪдъ пър
вата още размина ма гледищата въ конфе
ренцията завладя голЪм* оптимизъм*.

Дневния ред* иа конференцията е: 1) 
определяне границата на източна Тракия; 
з) изработване подробноститЪ по евакоа- 
яията иа Тракия от* гръц. войски и аласти; 
3) Изработване плана за повръщане Тра
кия иа Турция; 4) въпроса за неутралната 
зона

е сключен* 
кема листи*

сл’жи благодарственъ моле- 
6г гъ слЪдт» който, на площада 
пр-Ьягь самата църква ще стане 
тържествено раздаване дипло 
мнгЪ на поборнвцигЬ и опъл- 
ченцнгЬ — почетни членове на 
дружеството.

Лрмтм ии а да съобщимъ, 
че симпатичната г-ца Сийка 
Янакева ще се в-Ьпчее угрЪ 8 
т. м. с г-нъ Станю Парушевъ.

НашигЪ честитки и благоло 
желания на щастливата двойка.

Пол°**.й. 
•Нгц 
ВДпр^

и за. Нинчйчъ заявил*: Освенъ 
реш

въ тази кр| 
ското и франиузко'
сжшествува и прЪдкожение за едно трето, —. 
ноиията на Тракия, което особенно българка 
държатъ най-ревностно За насъ това решени? ' 
изглежда благоприятно, зашото то задоволява;. 
гарскитЬ' интереси повече отъ ония на остани* 
незаинтересовани ,

Връщането на турцигЬ въ Европа огроз^^. 
бенно българите, така шото и те търсятъ защ^ 
отъ новото положение въ- блиския истокъ . 1Ю 
оптсностя може ад ни приближи и азъ вЪрва* 
че рано или жжснб _ше дой^мъ до сърдечно а 
трудничество съ България

ЦАР^РАДЪ. 4 октом. Английската

ение на неточния

ат- »

БОРСА
Спфч. 6 Октомври 192--* гоя

2950- 
157 — 
695 — 

1199 — 
670-

2935- 
155(—
686 —

1190}—
655}—I 

92 701 93 20 
95(751 96 —

530 - 534 —

Швейцария.
Нч>*Иоркъ 
I. шдоиъ 
Г ряжъ 
И грлкя . .
Цариград ъ 
Роман ня 
Германия, 
Прага 
Виена 
Б.-Пеща 
Холандия 
Югославия 
Белгия

глашт
квартира ежобшава: гръцките {войски въ источн 
Тракия ше се оттеглятъ и ше бждатъ заместени с . 
сжюзни войници, само гражданските власти

7 607 25

теса
поверятъ на турската жандармерия и полиция а 
като траягь преговорите въ Мудания и двете стрг 
ни ше- се ^вжзджржатъ от> военни или настжпе 
телни действия. Кара Бига до Чанакъ Кале ше а 
рпразне отъ турските войски На северъ отъ Че 
накъ Кале делото Коскьой ше бжде заето отъ 
ските войски.

21

—
1110) -

Смци въ София кжм-ь 9 ч 
въ Ючъ-Бунаръ се билъ убигь 
Тодоръ Гоевъ 28 годише.гь, 
родом-!, отъ Кукушъ. Напзд 
натъ е билъ отъ 3-ма души съ 
револвери и ударенъ на 5- 6 
м-Ьста. Убийците избягали.

Вчера съобщихме за пожара 
въ дом^тъ на Симо Гебеджз- 
лиевъ. Огь направената лична 
ставка за причината на пожа
ра се оказа че никаква уми- 
салъ въ подпалване не е има
ло, тъй като при весьта. че 
клицата гори, съпругата на Ге 
беджалисвъ е припаднала и 
дълго врЪме е била въ несьесь.

ЗагубитЪ се изчнеляватъ . на 
около 80 хиляди лева.

Слуайата ма Б. Н. Б. пр те
леграфните преводи е усъвър 
шесгвувана, въ смисълъ. ч<» 
веднага съ изпращането на те 
леграмата, банката прави из
плащане.

Настватметвото на старопи
талището благодари па парах. 
д-во за двата тона въглища, 
ва Д-ръ желвзкова за 1 тава 
точено, ва рибзригЬ Божко 
Поповъ, Валилъ Рнбаровъ,' Яни 
Атанасовъ и Спиро Атанасопъ 
аа 16 кгр. риба, и на г-да Олга 
Киликчи Андреева, Бейкъръ, 
Ефстатиадисъ, В. Явашчиевъ, 
д-во .Стара Планина, * г-нъ 
Метъ, Никола Поповъ синове 
Ив. Кировъ и синове Тони Пе 
трови, Геновъ Атнаудовъ, Ге
нови Кесимови, Цем. Агенци 
Липите 
Исляъ

.рг ювъ. Христо Геновъ, Ст/ 
Дикнтройъ, Карабатаковъ. Че- 
шмеджиевъ. Араписъ, Ж. Ея- 
глези, Н. Серафимовъ, Заито 
полу, Бъчваровъ Каззковъ, 
Цанко Коевъ

МУДАНИЯ, 5 октомври. На ркка Мар 
ца ще бжде устаиовеиа неутрална то, 
между гръцките и турски власти.

МУДАНИЯ, б октомврий. Ком+ереица 
та аа примирието тукъ се състоя. Пора 
постигнатото съаласие между съюмшцмп 
конференцията рЪши веднага източил Тр 
кия да бжде изпраздиена отъ гръцките ви 
ски до река Марица до 1б диевенъ сро*.

ЦАРИГРАДЪ, б октомври. Взетите р* 
шеи.я яъ Мудания ще бждатъ тутакси пр> 
ведеии въ изпълнение. Преговорите иеа 
да траягь по вече итъ 24 часа. Заседа» 
ята ще ставатъ и Презъ иоща.

и 5) положението на Црриградъ. 
Делегатите сж снабдени хъ най-широки 

пълномощия.

ЦАРИГРАДЪ, б окт. Днесъ се състояха 
две последни срещи въ Мудания. Изметъ 
паша участва само въ втората. Изметъ па- 
ша е изтъкиалъ прЪдъ геиер Харммгтоиъ 
иеобходимоста отъ защитата иа мюсюл
манското население въ Тракия отъ евенту
ални гржции изстжпления. Съюзниците да- 
доха успокоително уверение. Постигна се 
споразумение върху административното ус
тройство на Тракия.

АТИНА. 5 октомври. Мииистра на войната от
прави един позив към всички способни аа носятъ 
оръжие и не мобилизирани гжрци. аа се запишат 
доброволци въ войската.

ЦАРИГРАДЪ. 5 октомври. Изметъ паша поис 
калъ днесъ сжюзния контрол въ Тракия да прЪ 
стане веднага следъ настаняването на турската ад
министрация въ областьта и- предложил настанява
нето сжюзни войски по линйята Марица, а зад нея 
да се очреди една неотрална зона. СъюзнитТ гене
рали заявили, че предложението му ше требва да 
се отнесе за одобрение отъ съответните правителства.

ЛОНДОНЪ, 4 октомври. Сжобщвватъ 
от Цариградъ, че въ Тракия приготовлява- 
ли военна сжпротива. Разгромените части 
от гржцката армия бивали наново органи- 
зирвани на чаталджанската линия и усиле 
но се укрепявал*^. Цариградските военни 
кржгове считат гржцкитЬ приготовления 
безнадеждни поради лжлната деморализа
ция на войските. Според сжщото ежобще- 
ние концентрацията на турските войски око- . 
ло Измитъ и край бреговете на Мраморно 
море сжщо проджлжава.

АТИНА, 5 октомври. Компетентните среди за
явя нагь. че на гръцката делегация въ Мудания сж 
дадени инструкции, да не приема въ никой слу 
чай условия за евукоацията на Тракия чието за- 
пазвание е било цельта нл гръцката революция

ЦАРИГРАДЪ, 5 октомврий. Силни гръцки ко
лони се движат къмъ Родосто, Люле Бургаз и Ча- 
талджа съ неизвестна за сега цел

X
ПАРИЖЪ. б октомври. Царигр4Я* 

бжде окупирам* от* кеамнийекит* шщт*- 
нистративии власти още диесъ. А Трак*" 
до Марица ще бжде заета от* «*Ю1ни

иа ласки до като се възтамови властьта 
горското правителство.

АТИНА, 5 октомврий. Гръцките делегати 
Мндания сж получили наставление оть ггравит 
ството да не се съгласява за изпразване на изто 
на Тракия. Ако конференцията вземе такова Реш< 
ние да заяватъ че Гърция ше се противопостави 
съ сила. .п

1
АТИНА, 5 октомври. Генерал* Нидеръ виф» 

на двуднеъното революционерно правителство 
назначенъ за шефъ на гръцката армия Оригин^ 
ния документъ за абдикацията на Константине ^ 
чезнал*.

Маневи синове 
кхшвели, Филипъ МаКм

АТИНА, 5 октомврий. Вместо Заимисъ за М;Р 
председател* се сочи Кундориопулосъ, но и ток > 
колебае да приеме.

Дружество ..Милосжрдие“ —

Обявява, че ва 10-й октомврвй т. г. 
на публична продань въ самото Дружество ва 
.Богданова* № 32, II участлкъ въ 3 ч. слъДЬ ^ 
н1» дв-Ь лозя въ м^стностьта яМънастнръ *
10 декара, а второто 2 декара завещани отъ ^ 
Н. Добрев и второ ираздно м-Ъсто отъ 50 кв- 
на улица „Саидова“ сжсЬдно на Параскева ^ 
коего взема парцелъ отъ ско^дитЬ и образува 
целъ повече отъ 250 кв. метра.

Първоначална оц4шка на лоеето 1 
на местото 100 лв. кв. мвтръ.

За наддаването не се иска никакви 
ое&Ънъ 5% деиознтъ.

. Разноските станали цо търга и 
за ем^тк* на купувачит-Ь.
939-1-2

Заловен крадец*.
Ашиалв 5 октом. Телеграма. 

Днес благодарение усилията на 
тукашния околийски началникъ 
Храновъ, биде заловенъ избя
галия секретарь бирникъ на 
Аламкайряшката община, кой
то 6% задигналъ отъ постЬд- 
иата при своето бЪгство 400 
хиляди лева.

Га алта отъ Петричъ за Ст- 
ру.1ица на' 15 километра отъ 
ед з страна на патя въ мЪст 
нос га градешкииа, пжтничигЪ 
видели иа два ор-Ьха

Скулг

лв. «я *- 
лопт*#' 

публиквя"”1'1

Огъ Настоятвяе^

! двама ду
ши обесени, а долу се търка 
лялъ трупа на другь закланъ 
чов-ккъ. Първия огь г%хъ е 
билъ кмета на с. Игуменъ 
(петричко) Ннк. К. Поповъ, а 
друпгЬ Маринъ Георгиевъ отъ 
село Бабенъ (Струмишко), за
клания е Андонъ Ив. Георгн- 
«въ отъ с. Кютило. Нито сл^- 
да отъ убийцигЬ.

ЦАРИГРАДЪ, 5 октомври. Пр^зъ.първата срЪ- 
ща между Изметъ паша и съюзнигЬ генерали, на 
Турция сж били прЪгставени 'ясни и категорични 
предложения които въ сжщностьта <;и се свеж
дат* къмъ пълното изпразване на неотралната зо
на отъ азиатския бр-Ъгъ отъ Англия и Турция, ева
куацията на Тракия отъ гърцитЬ въ срокъ отъ 10 
дни, подъ угрозата на най строгй санкций и оку
пацията й отъ съюзниците. Изметъ паша прие 
продължението на съюзната окупация на Цариг
радъ и Тракия до сключването на мира при усло- 
вие въ Цариградъ веднага да се настанять кема- 
лийскитт» власти, за което между Ангора и Висо 
ката порта-е постигнато пълно споразумение.

продава апродавагь а с
дървета, В годии»- вь„Кснарджа“ на нюше едно

етажна 2 стаи, голрмъ садонъ 
и нухня, долу цялата е маза 
Споразумение енлада П. Дни 
новь, XIII ляния № 3

Преотпяпвосе онячени съ плодове. !
я споразумение въ Му
ул. „Д ръ Пюсн“",,,”,■ 
линия) 0*1щу >

шивашки дюгенъ съ пъленъ 
имвентаръ ул Драгомаиъ 27 
Слораауи^нме сжщкя дюгенъ

914-3—а
937-1-5

..Хигаанд*.
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ПРОДДВДТЪ ХЕ
Споразумение стЬпгиина и сжджржаГт 

на сжщия хотелъ

ВЯРНбНСКТЯпощи !♦ 15 - 5 Чулритъ и Толедо.

ПРОДАВА СЕ нова масивна едное
тажна кжща, 4 стан 
и дюкяиъ отдолу еъ 

изба. Югоистоцно изложение, ул. 27 Пиния 
№ 11. Сжщо се продава кжща масивна съ 
2 дюкяна, 2 стаи и антре иа ул. Сжбориа 
№ 36. Споразумение Хараламби Леоидиевъ 
брашнаръ пазарния площадъ.

VIЕгт,... щдш ь Ш. ЕЖЕДНЕВЕН ИВФОРНАЦИОЯЕВЪ ВЪСТНИКЪ ><шш шап 3, т.
1тй|" ’"'= годиш 300 леи; ОвГдд

мЪсеи/. «0 леи
Д4#иддмм'«’,*а1 мели
М 6 м-ксеиа 150 леи; зя 3

■ЛЧЛР4Т1-Н .. . »
1.0 1 .1СВТ. н м«Ла.. ту ПрНСТЛоСКИ 923 - 5 -6

ПОЛОЖЕНИЕТОЯЯПб ХРОНИКА, Г-ца Цветанка Г. Михайлова

Инженерь Ивань Я. Бояровъ
(Телефонни и телеграфни съоб

СОФИЯ 7 онтом. Днесъ слЪдъ обЪдъ 
продължиха д ба итК п о референдума. 
Пръвъ говори В. Колг .овъ, (комунисть) ко
йто заяви, не вииоаикцитк за катастрофи*' 
гЬ отдазЯ.1 е трЬбна по да б^.датъ см дени. 
Той се обяни противъ истжпле 
се вжршатъ ср^щу политически лица По 
въпроса за гжда заяви че вимоиимцитЪ за 
катастрофата требва да бждатъ сждени 
отъ истински народенъ сжд* . СлЪдь него 
говори Д*ръ Мутафовь (обединистъ) който 
истжкиа, че причината за арестуването иа 
бившитъ министри се крие въ това че тЪ 
сж отпочн ли усилена борба срЪщу прави- 

I ПрЪдизв-Ъстието напечатано въ брой 985 огь 7 того иа телетвото.. Той разкритикува референдума 
рненска поща.- пр+лизвиква всички членове на Наци каито и начина за произвеждането му, така 

рналъ-Либералната партия внесли лептата си за сжщавасс иа сжщо ^И досегашната политика иа прави- 
%овъ партиенъ клубъ в града ни. да заявят публи“но, че телетвото, който заяли че изработемия »а- 
иъмъ това сж принудени за да избегнатъ позора, който 1рози КОнопроектъ за референдума ил може ДВ 
да легне върху всички партизани, за гдето досегашния нар- к ^
тиен клубъ, е едно комарджийско гнездо, въ който клубъ бжде подържаиъ отъ едииъ м ръ иа пра
освен комаръ, ие е заригистровано едно поне общо партийно вфеждието. Речьта му бе прькжеваиа пъ
дело. Н-Ьшо повече. всЬкой гражданинъ. изпалналь въ ту^- «о ко пжти, Отговори му м-рь Яневь, който 
клубъ по едииъ или друг случай бива ловко замотан иъ ко-< подържа законопроекта като. мотевира, че 
марджийскитЪ игри и на кран 01 рабмнъ. Така. онзи день блока\е е стрЪмял ь да вземе аластьта ирЪз 
Варнен. Окр. Сждъ. оежди Кирил Меразчмевъ на 9 години п(1 V и лп р(.икТа ии
строгъ гьмничеиъ затворъ. за гдето въ сжщия клубъ ирои- пбевра*ъ, чрЪзъ фашчвъмь и пр. Речьта му 

по служба суми;- по сжщото дЪю. единъ прольпжк до кжсио. Закоиопроокта оиде 
. заяви прЪдъ ежджтъ, че е проигралъ и«ве гласуванъ на първо чртене.

СОФИЯ, 7 октомври^ ПрЪдвидъ прЪд- 
стоящат 1 сесия н* междоиародноте бюро 
за трудз въ Женева, кеято се свиква на 
18 т. м. министерския съвЪтъ въ вчерашно 
то си заседание се с заиймалъ съ въпроса 
за лицата които ще прЪдставляаатъ Бъл
гария прЪдъ тази сесия и е било опрЪдЪле- 
ио като първи делегать м-рь Ц. Бакаловь.

вЬ8ч«а« на Н Октомврий т. I. въ 61,ч1са 
сутриньта въ църквата .Се Петка*, у 
Настоящето заменя отд 

941 2-2

Рибарското училище въ грозд 
почва да издава списание .Ра- 
боловството и отраслите му*, 
което ще ратува за риболов
ното дЪло въ България и ос
ветлява нсиМки свързани съ 
него въпроф,

Това е пъовотб списание отъ 
подобенъ харадгеръ. Пожела
ваме му гслехъ.

Раваататв иа гроздето тая го
дина е отлична Въ Аихидло, 
Месемврии, Видияъ и друга 
мЪста кгр. е достигналъ до 4 
- 5 лева

Нвва парахода на варненското
пристанище вънъ отъ Цариг- 
радъ не сж пристигнали Веро
ятно поради разигралмтй ся 
напоследък ь събития въ про 
лнвагЬ.

Ноиграеа на*Б. Ц. коопера
тивна Банка егиква отъ 19 до 
21 ноември въ столицата. Щя 
има досга делегати и отъ гра
да ни

Вчера ученичките отъ деа. 
гимназия направиха есенния си 
^злЪтъ до „Карантината*

слии покани
П[«вадия.Варна

Г-ца Бея С. Толедо
който

Г-иъ Марко С. Беиароя
-■ ЗГОДЕНИ 1

на 8 октомврий 1922 година. 
649-1- Промхи»Провадия

ПРЕДИЗВИКАНЪ ОТГОВОРЪ

. .Ва

гра поверени му
отъ аиигЬтелитъ
че отъ 25000 лв., за което е билъ принуден ь за да тури вь 

*редъ сметките си, да продаде аО декара низи Най-сетне 
1 вънъ отъ многобройните подобни случаи вчера едииъ гра- 
жданичъ е подалъ заявление до власга, че нз 29 м м. би
дейки въ клуба е бил опит и подлжзиагъ въ комар 
игра, нъ които е загубилъ чужди пари 2У.200 лв. Всн 
лизани на брой поиече отъ 300 души, дали лечт-га си .а 
новия клубъ. иматъ случай да даявятъ на Варненското гра 
жданстно и на всички партийни членове, че новия клубъ те 
бжде истински партиенъ храмъ въ който ще се култивирам 
гражданските н политически добродетели и ще бжде 
за партийни начала и дисциплина

На писавшите предизвестието ние не се сжрдимь, чг 
сме наречени изнудвачи, зашото те и така не познавам, 
другъ езикъ осверъ езика на карти; Ь.

! 951—1 — 1 Отъ Националъ^йбарааитЬ

ни учители ‘ почВатъ отъ 26 
този месецъ.

На 22 т. в е патронния прах 
лиикь на варненския гаряюомъ 
По т я случай ще бждагъ ус
троени на полето в въ прямо^ 
Сяна градина голЬми тържества

Диеяъ студентите отъ търгов
ската академия и учениците 
отъ търговското у ще устрой- 
втгъ излегь съ минояоевцъ до 
Камчията.

лжийека
чки пар-

.
СОФИЯ, 7 октомври. Съ постановление 

ма министерския с в*.ть отъ вчерашна дата 
освободснь е биль бившия иоемеиь м-ръ за
пасния генераль Ковачовь, който беше зв- 
д> ржаиъ вь V уч. заедно сь останалите бив
ши министри. Ковачеяь е бил:• иазначеиь за 
воеиеиъ м р> на 1 юли 1913 г., обаче не се

За доцвитъ по обща теорп 
на правото и граждяиско прв- 
во при Т. Академия е иавяя- 
ченъ г нъ Д ръ Т. Оояновъ

До сега т. г. въ търговсквтя 
академия въ Варна за първи 
семсстьръ им I записани 98 сту-
деаги огь които 12 студентке.

на гр Варна

Съобщение.
Въ новооткрития магазинъ на Бр- Хараламби и 

Яни Генови, на ул. .Охридска" N° 16. въ зданието 
на хотелъ .Орелъ- се продаватъ на конкурентни 
иФни всккакъвъ родъ колониални стоки на едро и 
дребно, както и разни родове сардели. калай и пр 

всЪк-и бакалинъ и сЬ-

е япяваль иь военното министерство нито 
пькь е вземаш, участие вь м^кои министер
ски съвЪтъ и ие е подписваш, нкто едно 
постановление на военното министерство 
сж пр *епи последователно генералитк Ни
кифоров:. и Поповь. Вдигната е и възбра
ната в; рху имотите на генер. Ковачевъ.

ПрЬхъ мг м. за лоаовиа рав-
садникъ е било изразходваме 
60580 55 лв. Приходящ и каквм 
не сж чостжпали. щ\У

Наскоро ще ппчпатъ есеавв-
тЬ трудови седмици м сред
ни гЬ учикища въ града ии.

други артикули нуждни за 
мейство. Особенно внимание обръшаме на г г чи- 
новнииитк, пеисионеригЬ. инвалидигЬ и др огь 

ртДНД ржка хора, които въ сегашно вр-^ме изне- 
оногввтъ съ оскжднигЬ си ср-Ьдства пр-Ьдъ нуждитЬ 

ЬВ живота на стокитф. 94.5-1-3 Братия Генови.

СОФИЯ, 8 октомврий. Съобщаватъ отъ 
Свилснградъ, че гърцигЬ засилили съ вой
ски пограиич-ата охрана.

СВИЛЕНГРАДЪ, 7 октомври. Въ Одринъ 
управлението е поето отъ турцигЬ. Общи- 

I ната е въ техни рлцк. Говори се че си из
брали и ЙаЛия турчинъ.

СВИЛЕНГРАДЪ, 7 октомври. Ие отд в- 
на желкзолжтиия мость по линията Фере 
и Бидиклч е билъ хвърл нъ на въздуха въ 
врЬме когато влака е мимавалъ върху мос
та. Има човешки жертви. Атентаторите ие 
сж заловени.

Огь 14 т. м. почватъ майстор- 
фкигЬ изпити въ района яа 
фрненската търговска иидуст- 

_ ^зйална камара.

Дврехцяята яа трудовата .»»•
землена собсгвеиость жо кг 
се 6% отнесло д ао , Бездом
ни къ е дала изреждане въп 
рсснигЬ общински мЪста да 
Сждатъ поотделно срЪшо кр%- 
постенъ антъ веднага раздаде-

Дружтгло „Мнлосжрдне“ Варна

Обявява, че на Ю-й октомври»» т. г ще вролапя 
«а публична проданк въ самото Дружество на ушна 

Е Богданова* .N5 32. II участжкъ въ • ч. слЬдъ плал 
'вЬ дв-ь лозя въ мЬстноетьга .Мъпаетпръ" едното 
ДО декара, а второто 2 декара завещани отт. Кирчо 
Н. Добрев и второ праздно мЪсто отъ 50 кв. м^тра 
ва улица. .Саидова“ сас-ЬДно на Параскева Скулев;». 
което ввема парце.ть отт, сжсЬдигЪ и обравува нар- 
пелъ повече отъ 250 кв. метра.

Първоначална оцЬнка иа лозето 1 лв. кн. м., а 
ва мНЬстото 100 лв. кв. метръ. ^

За наддаването не се века никакви документи 
оев-Ьнъ 5*/о деиозитъ.

РавноекитЪ станали ио търга и публикация1в с* 
ва смЬтка на купувачите.
03&-2-2

ни.
Въ чве.тнвтв събрание яд зе-

мледСпск>*а парламентдрна гру
па се е разглеждалъ чииоамя- 
ческия въпросъ.

Болшинството се е изказало 
протияъ узеличаванетл на мя- 
тнишките тарифи, катбпердсь 
които ще се покриятъ искани-

ЦЯРИГРйДЪ, 6 ок омърий. Вчера фран- 
цузекня върховемъ комисарь връчи иа Из- 

Паша текста на изработената отъметъ
съюзницнтЪ конвенция. СлЬдъ обЬдъ Ив- 
метъ Паша представи възраженията си. гЪ увеличения.

Лансирано е било пр%дло-ЦДРИГРАДЪ, 6 октомврий. Базата за 
постигане споразумение между сжюзницн- 
тЬ и Изметъ Паша е елкднята: 1) Взаимна 
евакуация иа неутрапната зона около Дар-

женнето. да се увеличи рабо
тното врЬме и по тоя начия се 
намали персонала отъ чиновни
ци гЪ въ държава. учр^ждешЩОтъ Настоятелството.

Н 4
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искатъ нови свкдемия >а общото поло**, 
жение иа Гърция. Твърди, се че тези щ 
деиия сж нужни за постжпкитЪ конто в, 
низепостъ прави. Той съобщава и за од. 
щитк си съ Лордъ Кърцоиъ. Положението 
«нритическо Пуялииува се възваиието щ 
революционното правителство къаъ наро. 
да съ иоето се нани последния да се пр*. 
тече въ редоветк иа войската като добро.

ЦАРИГРАДЪ, 6 октомврий. Съюзиитк волци. 
генерали, участвуващи въ конференцията 
въ Мудаиия, се завърнаха тукъ, за да се 
съаъщаватъ съ съюзни гк върховни коми
сари, елкдъ което отново ще се върнатъ 
въ Мудаиия.

Положението е иатегиато

данелитк; 2) окупация на Цариградъ отъ 
съюзници тк до сключване на мира; 3) Гър-

. На 5 т. ■. к-ьмъ елият, часа 
сл4»дъ полуношъ около 250 д. 
вжоркжепи лица афтовомистн 
забиколили село Сатовци нев- 
рокопско, нападнали иолицей- 
ския учасгькъ задигнали всич
кото му оржжис слФдъ което 
заминали неизв-Ьстно на кжде
Ь, По свЬдвияа въ вътреш. м-во 
вчера сл пристигнали ндяш 
огь Тракия 354 души бежан 
ци-турни мжже, жен* и д1ща 
които сж поискали да зами
на гъ за Анхиало. При Бори- 
совоградъ сж минали граница
та 232 бежанци

Пмрам в отъ общинския ло- 
зовъ разсадникъ тая година 
7,000 кгр. фий. \ ^

Въ зоамяя разсад.чикъ обла
городените. лози виреят отли
чно. И «орана е по-голямата 
плошь и е извършено проко 
паването. пензирането и вър- 
зването имъ, както и прекпп- 
ването на .малкшрата*.

Почнато е трескаво корабо* 
стройаво и вжзстаиоеяване ка 
руската Черноморска ф юта

Поиястоящеяъ банкнотното .6- 
ржщение ,на Б- Н Банка вч з 
лиза на 3,782,400 25 лв

Научаваше се, че законопро
екта за защита на отечеството 
не е още внесенъ вь камара 
тя. вероятно ше се забави д 
завръщането на и-ръ предсе
дателя Стамболийски.

ЦЪшгтЬ ва зърнените храни 
на варненската житна борса 
□ркзъ течение на месеца сж 
варирали както следва жито 
460—595 лв , ечмикъ 420—440 
лв., овесъ 390 —398 лв , ржжь 
390 - 430 лв., бОбъ 530—560 л., 
н царевица 420—440 лева за 
100 кгр.

Лордъ Нютонъ който огь два 
дни пребиваващъ въ столицата 
вчера посети народ, събрание 
и министеръ Р. Даскалоаъ. У- 
тр1 лордъ Нютонъ заминава 
нзъ провинцията за да разгле
да ъекой отъ забележително
ст те на царството

опразни Тракия въ срокъ отъ 0 дни;ция да
4) администрацията иа Тракия веднага да 
се повкри иа Кемалъ Паша.

На ткзи предложения гръцкитк депега 
ти заявили, че не могатъ да ги приематъ и 
поискали наставления отъ Атина.

ЛОНДОНЪ, б октомври. Сак деиия та г* 
ейи за Цариградъ и Тракия, отъ гла* 

командирующмя геиер. Харилгтоиъ сж мм. 
го обезпокоителни

ЛАРИЖЪ, в октомврий. Споредъ гукащ, 
нитк в-ци, френското военно м-во подуя*, 
по отъ Мудаиия много лоши съобщения от
носно гръцкитк пркдложеиия. Говори, сече 
Гърция отхвърлила всичии отстжпки. Ом- 
сяватъ се отъ избухване на сериозни са*, 
тове въ Тракия.

Вестникъ -Матенъ- пиша, че гърцяп 
опожарили около 50 села въ Тракия.

ЦАРИГРАДЪ, 6 октомври. Съобщават* 
отъ Атина: Приицъ Андрей получи разрк- 
шеиие да остане въ Гърция. Геиералъ ли
дер*. гла знокомаидующъ армията замина 
за Тракия.

ЦАРИГРАДЪ, 6 октом. Упорито се носи 
слуха, че Султана ще абдикира аъ скоро 
бждаще вероятно елкдъ постигането иа 
мира.

луч е

ЛОНДОНЪ, 6 октомврий. Вчера се съб
ра министерския съвктъ и заекдава до къс
но. Вземено било ркшение да се изпрати 
Лордъ Кързонъ въ Париж ь, за да кзифе- 
рира съ г. Поанкаре огносио източ. въпросъ.

ЦАРИГРАДЪ, 6 ситом. Ангорското пра- 
отговора си иа сжюзиатавнтелство врж-м 

покана за участието иа делегатитк му, за 
пркдетоящата конференция за миръ съ Гър
ция. Слкдъ како заяви, че правителството 
ще испъо-и точно ркшеиията взети на воен. 
кокференцъя въ Мудаиия. отговора заявя
ва, че Ангора приема да изпрати своитк де
легати които да заведатъ преговоритк за 
мибъ и лркдлага Смирна седалище иа тия 
преговори и 20 октом. за день въ който 
конференцията за мира да бжде свикана: 
Въ отговора си по иататъиъ ангорското 
правителство изяви съгласието си за учас
тието на Югославия и Роман я въ конфе
ренцията за мира, но лркдлага да бждатъ 
поканени сжщо така Русия, Украйна и Гру
зия. Благодарейки иа силитк за повржща-

ЦАРИГРАДЪ, 6 октом. Съобщааатъ отъ 
Ангора: Великото Народно Събрание прие 
да вземе участие въ конференцията ва 
миръ иа 20 октомври въ Смирна.

СОФИЯ, 7 октом. Народнитк пркдетавители 
ието Тракия 'на Турция, аигор. правител- Ник Георгиевъ, К. Илиевъ и Ваню Мугафовъ зек- 
ство заеви че приема^свободата на пропи- леяклци с* направили предложение до Народното 
вмтк при условие да ожде усигорено поло- събрание а именно: назначава се изпитателна ко- 
жението иа Цариградъ Приема покровител- ‘ мисия по управление го" на страната пркзъ вркчето 
ството иа малцинствата при условие иа сж- отъ <21 юлий 1918 год. до 18 октом 1918 гол, от- 
вместимость съ държавния сувернитетъ. От-1 носно делата набившктк м ри отъ кабинета на \а- 
говора изказва бпагодариостьта иа аигор- Малнновъ. Комисията се ежетои отъ 7 ауша НМР- 
ското правителство за опразване седали- пркдетавигели избрани отъ народ събрание Коз» 
щето иа халифа отъ сжюзнитк войски и сняга е длжжма да пркдетави своя доклал о*еп 
заявява, чо силитк могатъ да разчитатъ на пркдетоящата сесия. Всичкиджржавни учрежденм 
лоялната подръжка на Ангора за вжетано- официални и частни лниа се заджлжааагъ да д-

ьагъ най-голкми улеснения и съдкйствие за езба 
ЛОНДОНЪ, 6 октомв. Форейиъ Офисъ рзнс "Ужн,|т^ евкдения иа комисията Пркт.юже- 

получи една телеграма отъ геиералъ Ха-; ниет0 е подписано отъ 59 души нар пркдетавяте 
риигтоиъ. Твърди се, че генерала посоч-| ли 1емлеЛклци и комунисти, 
аалъ положението за много сериозно.

Турцитк нарочно пркчили иа конферен
цията, понеже започнали да разискватъ въ
проси отъ политически характеръ.

Вкроятно диесъ кабинета ще се събе- 
ре на съвкщание, за да даде иа геиералъ 
Харингтонъ необходимитк наставления.

ПРАЗДНО нвето вяванс и подновяване иа мира.

236 и. ■ въ IV уч -Драго- 
■аиъ* М 213 — Варна при сж 
с*ди: Пмайетъ М. Чехларовъ. Хо 
П. Кемовъ. Ангелъ Димитровъ и 
МП се яродава. СлоразуяЪние съ 
ярятяжгтехя

СОФИЯ, 7 октомврий. Запитани пркД'*-
ПОВОД’дателя на народното събрание по 

слуховетЪ за разтуряне иа камарата >«»" 
не вь ткзи слухове нкма нищо вкрио. пр«- 
витепетвото нкма иамкрение да разтурва 
камарата, ние държимъ иа това казапъ то* 
народно о събрание да си иекара маидата.

ул .Макед
946 -1-5

онемя* 54

ЗДРАВИ ПРОЗОРЦИ
продаватъ се евтино. 
Справка чркзъ редак
цията на в-ка. 948-13 ЦАРИГРАДЪ, 6 октомврий. По евкдеиия 

отъ Ангора, болшевишкия пркдетавитель 
Араловъ заявилъ, че Русия вскк„ момнть 
е готова даГ приежедини силитк 
кемалиститк, за да се сломятъ врагоаетк, 
както въ Мала Азия така и въ Тракия.

87ИНй, 6 октомври. Ми-истерството иа 
войната издаде заловкдъ за лркглеждане 
иа отложенитк отъ воен. ловииость. Вме
та отъ Солуиъ заминаха 2 влака съ гръц. 
войски за Одринъ.

СОФИЯ. 7 октомври. Бившитк м-ри задържзни 
въ V уч. сж пали писменно показанията си на л 
дователя. който 6к отишалъ въ затвора въ свръз
ка съ аклото възбудено огь прокурора Михайло|рдзшвш|

И на венчай частни афишч I 
Н игъ града са извършва И 
Щ оъ Иванъ Атанасовъ — И
■ афишора, чрЬзъ агенции ж
■ Нур.еръ Л0 в«р. Ва,ка-ъ №

«ЕЕМ

СИ КЪМЪ

Въ сладкарница „Велика България“
_ Мучалата, с: намира голямо количество бисквити,
■ к лали. банани, какао, кувертюръ, ментови пестили, отъ
■ п очутата Софийска фабрика В. П%ев>, като 
^Ьви'«.-ль на фабриката ги лродава **3 едро на фабр^^^

Продава сеПРОДАВА СЕ АТИНА, 6 октомври. Посланиците 
нии, Испания 
дворцова(а книга.

на Розмж 
вчера въ Продава се

Иванъ Марииовъ явярята сь 
рниа съ една е^ета * ядв"'1^ 
аорецъ съ аяитевм и 
Дява Споразумение въ 
си»та агенция за Ив Атанасе 

930-2-3

и Българ ч се разписаха клща на износ
на ц^на 3 стая 

2 салона, яутвам 4 дюгена всичио 
на изба. вода и електричество м» 
ул Ватова' М» 31. СпоразуеЪние 
слщата клща.

ц1лъ парцелъ отъ 450 кв. и 
имодящо со на жгжла на 
ул. «Двбърсна* и „В. Левски 
Купувачи да се отнесагь въ 
бирария „Балканъ*.

ЦАРИГТАДЪ, 6 октомврий. ПрЪдвидъ 
новите усложнения геиералъ Харингтонъ 
поиска огь Пондо .ъ нови инструкции. Твър
ди се, че Н4лослкдъиъ турски гк 
станали таърдк неотстжлчиви.

АТИНА, 6 октомври, «ъ днешния бг>пд „
иад.ржавния вкстникъ сж обнародвай!3' ГПнп Г.
абдикационимтк писма на бившияР ,4Х1’ ВоИл,
Константкиъ. Госп<,дииь Политисъ поне по/IЗДР°СИа ИНВГа "°П0'Д^"° 53 
та на въиш. работи. Вчера той гръгнал от, **'Зн" ДЬ1ЛЙ8ВИ пР6ЛЛ0жев»я 
Парижъ за Атина. Вкстницитк лишатъ пра- А° ад""н"'т,Р;' 'В " '
витепетвото е пркдъ алтернативата, илиаа 
повърне Тракия или да се бие честно "а 
иея на Чатапджа. ° за

се М»г№
91о-3-3

919- 3-3 :ТЪРСИ СЕделегати
Прие
майШИШЕ“*““

.Нмардяа*
ШО за [ЕИИЙПВА

В-ь домовете чрвъзнагражденмг
дамски АР*'

на кюше едног 
етажна 2 етам.чгол^нъ салонЪ 
и нухот, долу цялата е маза 
Споразумение склада П Дин- 
коеь. XIII линия № 3

да шия 
най износно
горни и долни 

хм, и долни млжки дрехи 
ки мжжки. Работата **« е ( 
та, бърза к всачко онЖП 
майсторско. Адрел 
Терзиянъ ул. Водеиска П ‘ 
Входъ църква св. Нкколм.ср . 
щу домъгь ка инж. Ане*1 

^ ^ 85^7-7 _____ _

И *■
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СТАРОПИТАЛИЩЕТО ПИАНО ново се да 
ча подъ 
наеиъ.

се но- Справка: реданци&та на в-нъ 
съ конто се1 .Варн. Поща“ за Д. Н.

тьрси възрастна слугиня съ 
мее4ч11а заплата 400 лева.

1№-1 8 АТИНА, 5 октомври. Понунаватъ 
ви телеграми отъ 6*низолостъиаарпфа и храна.

|1ечатнииа «Зора“

'•'.Ъ.а-. '

—ВМР1*
936*1-1


