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ВЯРН6НСКЯ

п©щд
ЦМИ I

ПОДЪНАЕНЪ стая я куаяя

яи удобства. 2) Два 
отдкпио, иаходящи са 
сркщу аптека Борадисиевъ. Сп 
■ Ь сжщата постройка.

I ваедио, яма аа*
»л. ..Ц.-Мерисъ".

«5 -1 - алишиш яниш галсг.л.
"*">« .Чаааь- >ия с»1щг имам аа Дав*а Фамаа
м и» мм до «оаостраиап оо морга» до —\—

ь& ЕКОШлпшииЕпптйп 1шшп«пш >а ■ ддряомаю ями мо ц!м ма м часп 1
• «и> оммродно пиш Спроом аа радаямт 
М -Имподикио- 82. ора ( Дамавмаа и«аа дава ага
12 до 2 часа аа аМда

I *» ммаа « МГ
я ав I аса а ■» зуяя

« кмирсгсва ся
: V 1 * дсм-.V;аа 6

933-1-5

ПОЛОЖЕНИЕТО ХРОНИКАГ-яа Г аорта Д. Дяаааароааа (Телефонни и телеграфни съобщения)
€г#д< п Сайп аа 7 мтщр ЯП пд

СОФИЯ, 9 оитом. Диесъ слЪдъ обАдъ 
Народното сьбраихе продътки дсбалгтй по 
законопроекта за референдум. Говорим К. 
Илиев», (

Ьорсата сг пр«ши<и съ аи
но лрЪадаги* ма \у«аи аалу-
ти при чуктцлвяЬг» и«ъ ао- 
ми*еиие. ч:

Ьердаяъ о Л Царжрдаъ 92.
Ьуиурещъ 46 60. Париж V 1100. 
Л мдовъ «*73 Итаавв66& Ьт 
еиа 0 25 Прага 5?5. Ню Аораъ

П ■1—«

ЕУТРЕЛК|
(ЖЕ7ГБЗНИ ГРЕДИ) ЗА СТРОЕЖЪ I 
асачм извара ще каакрпк аа ■» ефтая хЪав чра В
БРАТЯ ТЕНЕВИ — ВАРНА 1

У

мд.). П. Стоаяоа (редим ). Д ра 
Гатееь (нац. либерал) и а-ра Райко Дасяа- 
ЛОЛ Последния предложи гласуването аа 
виновиостъта на биашигк я-рн да стаяа са 
партийните бюлетини, спореда лркдложе- 

то на Ал Ботева, елкдз. което аакоою- 
проеагта се прие на парво четене са гпасо- 
аегк на аеяпеделци и коиунистн Спада то
ва се прие беаа дебати на парво чатеие 
законопроекта аа еднократна пбяоща на 
чмиовиицитк. Днес а лркдн обкдъ бюдае- 
тарната кояисня ще на. ааседаиие, аа ко
ето ще раагпеда ааконопроемта.

154

*, ил1и се отмре е. сааси 
.Г Кирхоаз.* Ш .оегреса м
ГЪЮМ N1 Т,Ч, С.,ОрГЧ.Г% р.боТ-
иаом гт Ьмл: ара. Поздрюеиъ 
Г Дииифсм-. и др Секрета 
ркгь не ое,ч даде 
, т,‘ред-м . Дт, гъюззгь е в 
мддъ’ къ«съ »р«я ил пъреогв 
п«луг»я»с : 58 .1*има%с%
3573 пл отъ аоето 1в9 яел%» 
ввовра. 448 ? а.1м«ш1 и ги 
Други. Прдюди до I септчвари 
т. г 286.160» Ля. I—— V) . 
2232117 70 лв.

К<«/расд гласува гдм 
лющил протесгБ т аотожъ «е 
блииие с тлусюмнто с
«ОЩЬ ил 
белещия прЪааде м яоциг%д 
спатгдя ил клаирлги г. Мор
ъовъ п<нлги«т«тл

% - >лт,
соррв я др. 957—1

Народното Осигурително 
(ружество „Бдииамъ11
Бфия съобщава, Че Стефана Ста- 
Пгъ, главенъ инспечторъ нт. В ри е 
Свободенъ отъ длъжносгь отъ 21 . н устъ 
нбна право да сключва какв. то и
зд%лкн и прибира суми за сметка на

Отъ Главната Дирекция

СОФИЯ 8 ок,омари. Варжокмми парти- 
ема саакта ил демократическата партия 

аа Недкля на ааседаиие се пр8д- 
седлт, лстаува ота Хр Славейкова. Изпра- 
теяа 68 поздравите-,иа телеграма до аре-

— В>,

стуваммтк биашм м-рм. Раагпеда се поло
то яа бпояа и се иатжипа нуждата 

ота сплотеност., като не се откаааа съдкй- 
ствие и иа другмгк политически групировки.

Иатжнмато е сжщо нуждата ота про- 
джпжеяне иа легалната борба срКщу пра
вителството. Иабраин бкха временни за
йке тимии на арестуваните м-рм, мато чле-

аа вархоання съактъ. СъвКтата се] мри» • 
аамрм масно вечерите

:

дружеството. 964-1-1 6*1г У1»елееъ въ иавчфотияк
сроик

I""®|В По случай изселване, продава се сНБнеиъ 
ииогь аъ гр Варна

|тж.т!!Г-жснм.. ж,ч -
■ пр . мдкдша м »• м- Ткрг»
■ НВПШ " »*■*" * *»*»—■ * Н1**! ,м
■ ПтЩЦ гмеяата Апдпп. •'чдгж* и 
В нхрт даор», 1С1ш'иа»р>« ^да«стм сдст
■ 5 ета* ауш Ни ■ *тд*
уГ- лугяп ш ас*лак*
■ ЛОЗЕ >о Еаасаяоградсаате ика д« й»цп Па 
Н НЯва 4мяа* Сазии ки* к* в* а*пмая «а
■ уд. Търгоми * а* кллуаао аъ дмътъ аи са*са 1р 
И Кнрчагъ между 1 2 часа сЛдъ *1д*

В ни ми ни е! ся ш
91

сл доаусадгА »ь :‘^ялят 
К ккггмл жсяскяг% йлмщт 

т Я1ЛС1Ж
СВИЛЕНГРЙЛЪ, в октомври Оть де»*н не ден», !

положението нъ изто*на и напалм.} Грам*** става 1 
все гто-крнтическо. Терора на гръикмте власти се '

•алегмягъ аъ ГМ1Л. Мжяад
,снлм и принужллм турското и българ ко насея* ;.1;Лш„0 „»Л Грмкаа ат* 
н*«е аа напускатъ селата си и аа гърсп приб^жи- | и ,Иъ>ше« ■ ръ Павагз е завра- 
ле на българска територия

Населението 6Ъга в панинеско бягство носейки 
съ себе си цаксюто може »

Особено е силень терг|ра нъ Лотенррадсмо и I 
I Г- лебургазко Селата се обгражда-г. оп, гръами ; Помаръ яъ парвюдъ 

войскови части селвнигЬ бивать изтезавани сл^лъ I На 3 т я. •% К 
което селата биват опожарявани сеете пр«ст

Вследствие кониеитраиивта на гръикит!» войски 
в 1 ракия •* тркигЪ на властите» ло отношение на 
гнрсжсто население се усилват

Овчаритк конто прекарва»а съ стадата си лЪт 
н» зрънс лс плани»тиг^ иа българска територия 

Въ яеяоотярятяе магяятгь ме Бр. Ха- ь жчггя н« г?ьи
раламби и Ями Геиови. ма ум* .Охридска“ I ■ рака съзааденъ
№ 1в, въ зданието иа жотеяъ „Орелъ** се *ъ -четното и несигурм . положение въ Гракия

МАГАЗИН страг
шгяис ОГк яжтр »-ю да гв

и. м> 8н ■

. И
• с* »н 

жт|М11 т д*ъ гм

• «> сжшо <0 • Г
полуввлъ тячлияжи опоеоръ 
Нъпроса «става дд се 
сгъ м««*сгерсяая съ»ЕТ*

91 1ЪГ

съ 186 шшоям бгяашчъ я 
; <ъав. прЪдва
И ДЦЛ-ЯИ’. вяАтаяъаъ вв
съ ст^хяйма омв. Присгвгва 
ди:1 п мри > *шш се омвв- 
лм беясвдае дд 
вар». Парамтътъ е бел, вв 

трф п «мргтв, ке-

Съобщение.
*

|4п> чропдяят е» гора
продават, на конкуремтнм цЬнм всБкткъаъ *. - рат мчата на б1„пгарска гтриторик въ

дъ комммямия стоки на едро и дребно. - - - за което сж искал,* разрешение
кто и равни видове сардепи. калай и пр. :тъ -ъ-гзрсмиН власти 

АРУгм артикули нуждми за асБкя бака 
Ш семейство. Особенно внимание обржща- 
*е на г г. чиновниците, пеисиоиернтк. им 
•ЬлндитЪ и др. отъ срЪдиа ржка хора. ком- 
^ въ сегашно вр8а1е мвнеяогеатъ съ оскжд- 
В.т8 си средства пр8дъ нуждит8 иа жико- 
Г* на стокигк.

Едно само посещение е достатъчно да 
Ж У»8ри кс кин аъ цкннтк.
«5-2.3

бгтъ ВСбкйММ ~Я»Г ИЛ» м свв>
стяг Перс-»«вн 9 &«лъ елаЕ
102 Ж. ПЯ.1-Ъ РИГРЛДЪ 6 онт Венизелосъ сл^аъ квто се 

е сресдг.тк^съ Лораъ Кърионъ. телеграфира дъ въ 
н.тимг I ъоинв да приене лр(.д;юженигЖ услаяне 
отьЬмчг.икигьсили & едшо и • ва*»аи.«ят<з на Тракия

и.’ ▼ъ еияъ.
»ха1ддвач>тъ па гд

т и ст» Ив Ь<шЖия*6

га мд сгааиявтд беда огъ-рева.
прмб^ддъ съдъркаавсто' м 101

в гв евревв1 ~
цдРИГРАДЪ. 9 оитоеврм—Сръбския посла- 

Цаоигоадъ посети представителя наМИНКЪ ЙЪ
Кееа.’ъ Па^а. Хамидъ бей ноеутд^ изложи гле- 
Аидаето *л Югоедавия по тракийския вълросъ 
Поъвъ отъ ~ зсланницитЬ. който лично е пос!.- 

-.онфеоиралъ съ Хамидъ бея е югосла-

1 адаша
въ ддоягга. Веа-

гоааревае ибрАктЪ аа мш 
ияад мраебата бяля раяарата 
Иагиг* суот ся ФЯяВрни» еввъБРАТИЯ ГЕНОВИ.

ТМЯЪ и лъскмть иа авпягте
Крздгш е арестуааиъ и пря- 

иап граабатж.
венемме

ЯРСДДВЯ СЕ нова масивна едное
тажна кжща. 4 стан 
н дюкян,, отдолу съ 

«аба. Югоистоцио изложение, ун. 27 Лияик 
А 11. Сжщо се продава кжща масиви, съ 
В дюкяна, 2 стаи и антре иа уп. Сж борих 
№36. Споразумкние Хараламби Леондмевъ 
УГаммрръ пазарния площадЪ. 923 о 6 чатъ.

ЛОНДОНЪ. 8 омтом. Брктаисяяп наби- 
нетъ елкдъ дълги и обстойни разиснеаииа 
ратифицира постигнатото спораауяеияе «е 

Поаниар*- н Лордъ Кърцонъ относно

Ж I т к мъ 4 ч. са. аб. сз
със-ои фртбовсеъ кдкъ (втора
вгрд) «««ду свортвеей ваубово 
.Диява' * .Ььзварсса сокодъ’ 
Къ«ъ

тМ9 1Тракия. десетата иааутв огъ во> 
ш рд ъ(:1и .ЬъдгОрсжи 

ожодъ* »ч'|^ров ^
Гиаъ, а км» средата рефер*

ЦБ!АТИНА, 8 смНоаа гръцки пя*

%■

V
'



е»»** *•?.догнанскд поици*

Слктт укорява смомч»* *» 
1та сиисходитепиостъ *ъмъ 

|гбностъ съ

ща са настаня нека*, 
администрация, турцитк ще иастжпсг

ЦАРИГРАЦЪ, Я октамври. Тукаиаат 
кржгове твжрдятъ съ лоло*„„ 

моста, че аслкдствме постигнатото спор**, 
ме ние между Поаияаре, Пордъ Ктярцое» , 

окаиенЯ въ нае*, 
арати Трщ,

До сключвано иа мира обаче сжюм^, 
тЕ ще задьржвтъ яитсяштъ си разлопо»,. 
»и иа Галино ли, Чоталдиса Чаиаи и по % 
рида, и да се предотврати 
изненада.

гръдната 
сиа

свари пемдгяиа .Еллпреки
Свип* отг *вРто .Лиана* 

марш ся гояъ Игра* 
ара реаулевта 

I: I, Ревулита огъ оъррвм 
игра с 3:3- Правеше нпечагле- 
им добрата а умела паси ровка 
иа .Двама*.

лрЕю
Р»та*

СЖ1то въВиси .Ветия* по поаодъ
Тракна иа съюаия комисии иатовараии СЪ 
аиа«тирана гръцките жестоиости и ояусто- 

: В Тракиа лесни са пращатъ 
но аь Мале й»иа. там» иждьто 

много звЧрвт- 
став, никому на идва и* ум> да капрата

>алн Гжрция ща бжде п 
прпджлжитмно иркме да наМнум я* «ииикяка м»

левйаскя съюп* ш« с« състоя
па 8, 9 и 10 ноември

Гу**д*4**»та п Приспа г 
_' " ял » т и. Тик го*
им троши» и* голя .**»*■ 
тепа лаллрсям цлшгарл надаш- 
яллд а. г. реколта

анкетна комисия.
8-яъ .Етиостъ нарни , ноифе» опцията 

як Му Дания . кръстоносен* похода еркщу 
кръстоносцитЬ .

гръщ

ЛОНДОНЪ. 8 октом. Бонаръ Лоу обн 
родаа въ Таймсъ едно писмо, яъ иоето и 
явява, че въ случа* че Франция откажа а 
сътрудничи съ Англия, коелкдията си им* 
два правото на своВода на дЪ*стане, и „ 
защмтн нелосрЪдстненнгЬ са интереса.

оОщииа име 
двЪ- маавгоряя чиновници 
иипш н наемачар». Нямаща* 
иепу иа оослЪдшгП г е. ни 
ияяярят* ствм ряяояяв нейна 
с квота. а първмт* чвяагъ съ 

'* с том ржмячие 
като се има прЪдъ-пидъ. че 
пъряят% с* квито даажагъ и 
уряяяовесввап. дЪлата иа об- 
ами а тз Тааи приаелггии с не 
нуждае и слъдаа .и бжде прЪ 
махнагз. та лд могагъ и пър
вите да бждагъ улесиаваив го 
реяовяо-

М
РУСЕ, 10 октоиври. Атанасъ Буроаъ кан то 

съобщава роиънекмя в-иъ .Аврора* е билъ аре- 
стуминъ въ пвтъкъ ввчерьта въ Зичмичъ 
мънмуг. СяЕдъ което е билъ закараиъ въ Буну- 
рещъ. дЕто е билъ освободенъ като политиче
ско лице

РИМЪ 7 окт Едно но.чумиче не Рвмтеръ дек
ларира. че разтасввнмето което е напра ви лъ ан
глийския прЕаставмтелн въ щорческата книга въ 
Атина. не означава оше «е англил удобрава новия 
репъ въ I ъриия -

Английското правителство по този въпросъ ще 
чака становището на свомтЕ сьияниии.

Ро-

ЦДРИГРАДЪ, 8 оитом. вчера брятаисх» 
та главна квартира ежобщк, че кемалист 
ката конница и пкхота прЪжммали щцтщ 
ката дома иа измидския фронт ь.

Други свЪдения гжлеватъ. Отъ друп 
страи > се съобщава, че турската конци» 
грация .коне Иамндъ продължава, а лък*Нядвйгаааяа. Лаачера на колел 

рума се състоаяа надбягвания
та съ колела Б4ха пустя 2 
груям а» надбягваше на 20 
нядга. Двама отъ наА гобрвгЪ 
бегачи яалЗаоха поради поврЪ 
да иа колеалта и наградят^ се 

влаха каато елвдва: I

се оъ
БЕРЛИН, 8 окт. Кврлъ Радей ъ пише въ 

Роте Фме:1 съветска Русия подържа тур- 
цит4 ив само по хуманен* съображ* 
и по егоистични, защо то закрепването иа 
изтокиитЪ народи означава закрепване и 
иа Русив, иоято е изложена иа сжщит4 опа
сно сти

т<

ПАРИЖЪ, 8 октом. Въ съвйщ 
между пордъ Кмрмот», Поаияаре и Гаж 
съюзниците май-послЕ се съгласила по пр» 
ицииъ върху евакуацията не Трамгив. Тя щв

но

реа-|рвд
ИВ. Гаркфалоаъ изминалъ раа-

се ъриж по с ле дивея начин ъ: евамуащитовкаето зл 12 м. в 14 сек* 11
Слава Скаввоиогъ — %а 12 м.
а 17 сее. я 1Н Атааасъ Стоа* 
яош% — за 13 м. и 20 сек.

русия иска пролее***!, да бждатъ сво- N
администрация поема управлението иа об- 
ластьта, слЕдъ сключване иа мира въ Тра*

• рвааанята ма АТИНА, 8 октом ДепутатитЕ отъ Тра-

Др*_1,0|>г* “ | едииъ лохиаъ съ който ги молят) да се за. вь "УАт-а вркиенио пркустановн раба*»
“* стжпятъ за залазаана Траяла за Гърция. Т* «" «"Ъ**тане турскитк услоаяя за Ту»

Хрнстняиссото население, са назаа аъ "Г" ФР*"Ч"“ наглежда наклона да прями 
познаа иа питае никакво доакрне на ■*>— но Англия настоява на точа»

утнатнтель турчина. То настоятелно 1° и*Пъп"**не на ус 
йена да остане свързани къяъ майката СЖ1°**“Г« нота отъ 28 -ептем. т. г.

| отечество Елада.
: По този поаодъ едниъ тракийски депу-
I татъ се мзкаваа мъ Елефтеросъ типось та- 
! *•! ивоигмическото разружеиие, което за

почна т Гърция ще се усили още 
съ отидясеамето иа Тракия.

сж постл.пми м
■ОМ 8 по ПрвНОСм

ма складярааагв въ Д 
чмфлммъ (аа|имисхо) 
какво да са ралдадлгъ мл чв- 
моаамцягк.

аъ1тацип

Л< Обявлениепо-вече1ТВ агеи-
МИ* Куриар.-

ПАРИЖЪ 8 окт. Конферснщ}з?в. за мира ще 
се свика вь 1ч.кутари. или вь ^г^к^и бтъ мринаови* 
тЕ острови къмь 1 ноемврий

Ма конференинзта най напркдъ и_е се разгле- 
аатъ икомомическитЬ въпроси, в поел*, въпроса за 
свободата на проливигЬ. които вероятно ше се

ПРОДАВА СЕ нааамрам 
сшамтн 

. 13 давам лава. Тютюие та Фабрика 
„МОМИЧЕ"

^ на М. Н. Авгериниди
умолява ония отъ г. г. кливмтитЪ 
които иматъ дадоанс поржчям 
нн тютюневи иадЪлия, да дойдат» 
да доизплатятъ разликата отъ ко
ваха бандеролна тарифа най-късно 
до 12-й Октомври* 1928 год.

« пил 
>М« аашвИм »ъ маг* съ *йц 
■ай—у ид« въ сгвааавлмто 

Сцш!: вгувамвтввтв. ь»вв 
И а. Даватуиъ умел .Ламва* 
(ваъщу ^инеш

по
ст а вятъ поаъ контрола на обществото ма нароаитЕ.

Върва се, че ^ри ра:"пежпане на този въпросъ 
ще бжштъ покамечи аа кажатъ своето мнЕние и 
Русиа. Бългприя. Украйна и Грузия. ПрЕдполага се 
ме тази кочференци* ще проаьлжи аълго. На нея

95Е1
»ЦИ1 де с»ад 

«•)имаат1 ма
МИяъ Явимаъ яаярата съ «ваа- 
рва въ «два врете ■ «давъкра-
йряъ съ вили 8 св вахгдв- ше приежетвува и самия Поанкаре.

ПАРИЖЪ, 8 октомври Спорвдъ получвнигЬ 
свЪденин отъ Цариградъ и Мудания. Тракия ще се 
ОТСТАПИ отъ Гърция първоначално на съюаници- 
тк. които съ слаби контингенти ще завматъ лини
ите Марица и щв държатъ 1ази область. Единъ 
мъсецв слЪдъ това ще и отстапятъ на турцитк.

ПАРИЖЪ, 8 октом «рий. Вчера спЬдъ 
получаване послкднитЬ сведения отъ Пу- 
даиня тутакси се събра министерски съактъ. 

Г нъ Поанкаре направи обстоеиъ док-
^ “?ХеГ "к' ОЖ, "Н,ТО "• Оранта, слгЪдъ 
това тон съобщи нмструнцннтЪ, конто емк-

^^РЛТИ "• цузкктЪ пълномощници. 
СлЬдъ кратки дебати 

дулио удобри наставленията.
га бЕха

> вгвацая з« Ив. Атавявмъ
«2-1 -

СТАРОПИТАЛИЩЕТО
ТЬ«М 1ЩИП1 слугиня с»

пшп 400 лева. Горско Трудово Стопанство .Г<
.мугт»| и кума. 342 2 д

ПРОДАВА СЕ Обявление Я 1428.
.Киаудаа* ка таим едяо СТ. Корито, -I оятожря* 11122 г. ф

11» |* тиаалееотяя ден Ароев от девя ва . 
двянв настоящето вае в .11араенска 11о:ца* оП 
часа пред пладне вь» Варненското Окражво я 'с 
налнйското Околийско Фннаасона Уиравлевяя МС '

до6р<>«»“1

2 сти, газка» сина•1
■■купи. дек у цялата е ми 
Сс .диуякмв са/ада П Дан 
киъ, ХМ ламя N1 3. «гал съвктътъ одими

претелеграфнрани въ^^рмградъ! 
ПАРИЖЪ, 8

дави прозорци мр.чмнелм *чш»яряианпе ?а лоогааинв иб 
съгласие на храна на добнтжк на Стоиаиството * 

1) 00000 кгр. овес или енимик на стойиост 
ло 230000 ДА.,

октом. Официални

епоси як мемче ГгГ™ Св в "“«титнаж,споразумение между Пордъ Кжрцоиъ
Поаияаре. Галя, Итал. Шарже
носио начяяа за евакуирането Тракия

се, че даже Веиизепо
НЪяон „тъ в»Гя

“ —^в.т.рТекп,;:^;
“ ^^!*ПР2,Д Л ",Тет‘- ««^“«явмлъ,
гоаПзпГ 14 Т‘ ** "• Д«*«тъ чете-

I горичеиъ отгошоръ, какао мЪсецъ слЪдъ

чркзъ редак-
948*2*3 400»** -1*]щотта ма 2) 40000 кгр. слама им стойност около 

с1адог ва участие и саааарздаио се е 
от ижрво-ачаляата оценка. „

('рока за доставката 10 ляа опед ежобш*““ ^ 
утвжршдевяе иа < иа.заряваие го фравко вахои 
Долеа-Чифлик (Варвепско).

Поемните условия могат да се видят веекв ^ 
ежтетвев атев вжв Варненското Окржжио ТруД°в°
}ю и в Стопанството.
050-1-1

Иг-ДА
ДМферъ от-то шо ОТЪ

съ и
ГърцитЕ. Говори 
Политисъ почти2М иа. ■ въ МГ р.. уя. Драго- 

* МГ 213 - Вараа при рг. 
сЪдв: ПвмМтъ М. Чвиармъ. Хр. 
П. Квввввъ. Дагвгъ Дяввтровъ и 
вжта ев предава СаррааувЪаяв еъ 

п уя. . Иакадаиаиа* 54 
946 2-4

•*

ррт
Ог



IV. Варма, И Октомври Ш21 год. ЦБНА I 1Ъ

ПОДЪ НЙЕНЪварненска 1) алартамеоотъ, I 
стаи и кухия иоаа

постройка п 
ки удобства. 2) Даа дюкяна ааедио. или по
отделно, накодящи са иа уп. ..Ц. бариев“. 
срЪщу аптека бораджмеаъ. Спора 
аъ сжщата постройка.пвага «5 - а а

отъ ♦ декара «ах*
____ рдгко аесп» вь вест

кистата .Чаяиь' паао срещу кьошка кв Добре Фвяввь 
на пат» 6,там до повосгрвядяк се нваутвае 11 катвуам 
та ■ държавната оомаца на ц!м вян на каста Твквам 
в цЪнн кзвьнредно «зноен» Справка в> радаяавата ада 
Р М 1..вдон .на ’ 82 пра Б Дананловъ всека двнь втъ 
12 до 2 часа по оседъ

пргдавдмъ СТАРО ЛОЗЕ
ПЯПВ Т1ЯМП Ь И. ЕЖЕШВЕВ1 ИИВ1РНДЦИ0ЙЕНЪ ВЪСТЯИКЪ Мшш тш«п Ь М.

ОВяенааня■
првютаси по I лед е и. лука

Т%1 >а елтя годиш ► а-’ .}«•»'•
а * мЪсеил 1 V) »еш>;

«53-2-5

ПОЛОЖЕНИЕТО р-ьчь
ПДРОХОДЪ яя *лткво- 

оат Л-*г>
Пит, 

г». во

|цммн пте ПИ
то Пмифамеоско .».р верите
. Лртг«рс*в Йлоп* I Х|» .4 
чрВле тюЛрр■вийте м 
СЛУЧЯЛ ЧрояЯ ом «С1ШИРГТО П) м по-

и •
(Телефонни и телеграфни съобщения)10РЕЛЕИ СОФИЯ Ю окт Тази сутринъ и сЛЬдъ обФаъ 

застлана парламентарната бюпжегарна комисия. Тя

ч«тим кя«ко1в М Друдагс пкгтя ■ рия-
М| н 1 адг7*п

прибмлъ въ портъ Варну.
НсТ. поручешя, както: носилки, 
ден ми, пасСнЖтфи, грузъ при-
нимаютея иенлючмтельио 

1-ь нонторЪ

разглежда законопроекта за еднократната помошь 
на чимсвнииитЬ. Този въпросъ се ркиш по прин

цип еднократната помошь да бжде еднаква за 
всичкить държавни служители, които иматъ право 
да получава гь такава помошь'.

НЪма да получатъ еднократната 
новниии. чиито заплата и странични доходи над- 
минаватъ годишно 48 хиляди лева Ще бжде па

лена еднократна помошь и ма жертвите, отъ вой

ната инвалиди, вдовици и сираци

За пенсионерите решение не е взето. 
Еднократната помошь засега и работниците въ 

мината Перникъ и служителите въ държавната пе

чатница.

Опш маши, саегця яд- 
шм. живи аажятииия отъ 
великата осиобод е а опея, 

Менъ се пада високата честъ 
Д> бжда изразител и тлшкувв- 
тель ма волята в желанията об
ладавали делегатитгк на IX ре* 
довенъ конгресъ на Запленят* 
Подофицери въ България, съ- 
стгялъ се аъ края аа и аъ 
густъ т г- въ I р. НлЪаеиъ. Въ 
оия исторически градъ. кжде- 
то 6% сломена и посакдмята 
халка отъ тежкитЬ робски ве
риги Пи една случайност» м 
седаивага иа тоя коигрвсъ съа 
паднаха съ отпр&хдиуааие 45 
годишиивата отъ слоапването

помошь и-

Капицинъ & Гайеръ
Сите, » 3 - Варна. ; II

♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ПРПЛйЯй СЕ •»>«"" >•»•» VI"’» } | СОФИЯ, 10 октомяря. Парламент, колаи- 

яА! ♦ I" по «“-""ерега010 ня лрааоеждиято
състои ОТЪ по 4 стки . „лозя И вккн. и ,оа . Ф днесъ пр1зъ целия день рахгл ежда хаиоио- 

Клщктк в сикОдкии съ оодно вявЪтриивсчаПООеКТа 1Л референдума ПО ЯННОЯНОСТЯ НЯ

ф бившите кабинети. Прнето е да се гласува 
съ бели и черни бюлетини, като само въ 
белите бюл тини бждат посочени имената 

♦ФФФФФФФФФФФФФ; ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ иа бившите м-ри. ТЗ см ха еииояиоста. Бю-
лстииитъ ще се рахдахат отъ партийните 

| бюра. Ркшеио е, щоо следенето не бивши* 
тЗ м-ри, ако референдума Постанови това, 
да стане от държавенъ сжаъ. а ие споредъ 
предложението на комунистите еъ кама
рата, ежденето имъ да стане чркаъ иаро- 
деиъ еждъ, при иойто еждимте да бждатъ 
набирани отъ народа съ личното прямо 
гласоподаване.

тчркимт» н ркзиъсмпе яееЗз
ма. м. и 300 ив 
втажъ се

миг* вериги лл едно иеть вЪ-
коаио мерно робство.

Ония моменти, ония 
картния, които преживяхме иа 
едно съ оняя титани — 
аамчгимци отъ Шап

паралия
иакааяаациониа инсталация Южно изложение 
гзогиемичиид ивартялъ иа града 

Слрааяа аъ са
ГЧа 6 отъ 13

!
ицл .Со- фямата кжзца. V участъиъ уя 

до 2 часаколена*

епопея, ше оствяатъ ва в 
«аоечатаии аъ сърдпата яа 
всички Лрнсжгствуващж тамъ.

Оняя ветерани, която прЪдъ 
своят* гтр*хогъртия 
тръгнали да слоаодятъ иЪста 
га кждЪто съ своята кръяъ сж 
запечатали нашата свобода; — 
аъ очкт* аа тая грохвалв стар
ци съ побелели глава 

I щЪли почги скелета, натоваре
ни съ войнишки раници и пуш
ки на рамо. стройно марширу- 
вайки ппдъ Ликата на оная 
историческа св Ьтимя — , Самар- 
ското Знаме* — вадехме, аавъ 
оше смЬло гори въ г*жъ Бъл
гарския духъ, какъ г* въ своя
та прЬклом .зъзрасгъ, още сж 
готови да служатъ па своята 
родина, иа своята нация.

Драги ветерани.
Като неумолим м коя тър

жествува сиъртьта аъ живота. 
Едннъ по единъ нейната ко
са ежедневно поразява и пова
лява хубявмг* знакове иа на
шето минало, и таза неумела- 
ма ъмьрть лека полека рааре- 
дява редоветЪ на ратиицигй в 
6орци*ъ на нашето възрааеда- 
не и ( свобожденме. И колсото ч 
йо-малко остааагъ гЪ, толкова 
тЪ сж по-чал и и по цЪяяя.
•аигото к !гато родината е зл%. 
когато баедащето е мрачи* *о- 
гато настоящето е безрадостно, 
дугътъ чувствува яеодоляма 
потреба да се извърне къмъ 
миналото Мновина отъ авсъ 
сж иа такава възрасти, че сж 
били още дкца. когато Вие 
лЪяхге едча стара во сега заб
равят ггКсень .Бой, БоШ впея- 
нг ний. Ои погине ерйяй -ДЗИ*, 
и спомняме ся какъ тия маша 
г-а|»м дядкн завършваха твая 
пЪсень. — .Миръ и праед 
царуча. I, ?рина дадобрува' 

СКЖПИ гзаШЯ ОТЦИ.
Вие стариг! п .боряняя и 

опълченци, стзрятй» ратвяци. 
отивайки си бавно, но сигурно, 
като всичко живо къмъ своя 
край. моля Ви пазете въ Себя 
си вярата и надеждата, че Ва
шия «авЪтъ. Вашето ж 
,.Миръ и прашОа (км Царува п 
Ьл.иарич- , — нив. които чдемъ 
слЪдъ Васъ ще го подкр-Ьпимъ 
и ще го завЪщаемъ па гЪзи, 
които идагъ аЛдъ васъ. отм

•в

{ ПУТРЕЛИ1
I (ЖЕЛЪЗНИ ГРЕЛИ) ЗЯ СТРОЕЖЪВ 
и всичка нутра що на*йри.тЬ на най еф,еня иЬни про В
I БРАТЯ ГЕНЕВЬТ - БАРНА I
■ Сжщо асеканъвъ колониапъ масла, Я 
Н сапуни, маслини, сода и др. Н >7-2—,Я

ю-

СОФИЯ, 11 оитоммрий Днесъ въ Народ- 
I иото Събрание ще бди де рахгледанъ замо*
I но проекта за износните мита. а утрЪ бюд- 
тетарилта комисия ще продължи да раз

глежда бюджетопроекта за еднократната 
ломощь. когато ще опрЪдЪли размЪра и 
на помощьта.

Омак. а се, че този размЪрь ще се дви

жи около 2,000 лева като иавЪрио ще се 
прЪдвид* допълнително възнаграждение за 
неработоспособни членове въ семейството.

СОФИЯ 10 окт. Въ едно имгервю прЬдъ агеи 
ция Райтеръ, Лордъ Мютонъ е казалъ: положението 
на англо-турскитФ отношения не е никакъ разясне
но и продължава да^жде критическо особено по

ради приежетвието на Кемалови войски вь Чанакъ 
кале. което обстоятелство лесно би създало инци
денти резултатигЬ отъ които мжчно биха могли ла 
се.прелвидятъ

ЦАРИГРАД'Ъ, 9 онтдм. Вчера генератктЧ Шар- 
1>и н Монбели имаха ратговорь съ франиузкмя и 
италиянския върховни комисари. сл1»аъ коеТо от- 
гтжтуваха за Мудания

Въ тукашните политически кржгове се отчава 
голямо значение на този разговоръ

ЦАРИГРАДЪ, 9 октомври. Генералъ Ха- 
рингтомъ реши да се позволи иа чуждестр. 
кореспонденти да приежтетауватъ на кон

ференцията въ Мудания.

БЬЛГРАДЪ. 9 октомврий Югославянското пра 
вителстао умедоми Гърция. ч<с то «ема да 
ползува отъ гръцкото нешастие. за па дири некак- 
си Аомпенсаиии.

БЕРЛИНЪ. 9 октомври. Герман, прави

телство се съгласи да даде агремаиъ за на- 
значение на новия французин послаинмкъ 
въ Берлинъ.

ЦАРИГРАДЪ, 9 октомври. Слабите тур-

Внимание!
По случай изселване, продава се ценен ь 

имотъ въ гр. Варна.

МАГДЗИЯ
Т...Т1ЯШ, нбяояостроеи», ярягвдн» м «•»«>. „мтвра * 
пр., шипм е» «» !*• 4° ИТ4М4ЯСК1Г,

.» уян» Кра«м « ЛвОояввв М 15. ср-.АУ Ьр 
ШпЩЦ гвриага Анкдн»». «га,стачки ш|»п( оо
ишраиъ дааръ всачая надариа удобства сжвгоя)ца са отъ 
5 ст». ти б>ч> » отдам» тстрм», от» >•» ст.»,

кухи ■ пораана.

ЛОЗЕ И Емсякогр,депото шосе 40 о.р.р«
■■■■ВШ чтаа* Сяраааа ве1яя дамъ аъ яагааяята на
уа. Търговсаа. иаа иапраао въ доаътъ на сабствоинка Хр 
Мярчеяъ яамду 1 2 чам *я*ДЪ об4дъ 'М7 '

.По

ВПРНЕНСКП еврейска община

ОБЯВЛЕНИЕ № 1607
гр. Варна. 10 октомврий 1922 година.

Настоятелството на Варненската Еврейска Об

щина обявява на интересуюшите се. че в понедел 
ник 16-й октомврий т. г. в 5 часа подир обед в 
канцеларията не обшината при 'еврейското учили

ще, ще се произвеДе тжрг с явно наддаване отда
долната част)

а да

се въз-
влнето под наем на пжрвия магазин 
от доходното му здание находеше се в 1 участжк 
ма ул. яПереолог’ до Синагогага.

Поемните условия, както и всички други тжрж 
ки книжа, могат да се видят в елшата канцелария

всеки г.риежтетвен ден препи обед

Залог за провоучастие в тжрга се изисква 
от определената пжрвоначална цена Ю.ОСЮ лева

От Настоятмяствотб.

!0 о
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Брей а„адрнянскл пошй‘Оор. 2. У

“ц^ПРОДДВЙ СЕ КЖЦЦГ)
сл готови да ©тхвъря^гь век-|в* дмааяъ. 3 стаи. сддонъ вут 
ч.г. а , дас.п. което би у п |м*ъ и ввдмроаодъ. иаяадмца се 
:.1оаосгав л на ,т-\‘$Мга *ъ IV уч 22 димни И* 36 Спора- 
мед и я за - аксд пи 1 - | згвЬяиг Бами м Кредита ■ Ьв

№*№!Ш И111Ш! |ГИ№”Г'- *""" "

ХРОНИКАски части, които бЪха се вжъииапи въ иву- 
тралиата аона около Иажкдъ, вчера посте
пенно се оттеглиха. ;ЦАРИРРАДЪ. 9 октомврий. Вследствие нару 

неутралната зона на няколко ч^ста от 
кемалистигЬ съюзните генерали напра-

Свободна борса
шението на Вч ря из свебомня пазарь 

се склюмржа сд-Ълю» при 
спада-е на чужд. адвлутз -

Б*рни«гь - 4 30. Цвглцрядъ 
— 94. Парижъ — 1132. Лои- 
донъ

Вриемния упрлвътеленъ съ- 
в%~-> ма интернационалната бан
ка. който на чело съ м-ра на 
фина.сии г ь 
днесь щеше да замине за Мюн 
хенъ гдЪто ще бжде открита 
подписка зз 40 милиона лена, 
паради откриването ;*а чамара- 
та и неблагоприятния паричен» 
пазарь е отложил зам навлне- 
ю си за по кьсао.

М-рътъ иа финанси*тЬ съ I
дохладъ е поискалъ огь мини
стерския съгЪгъ начиная оп 
1 лщжлъ т г. да се плащат!; 
ао 40 л» дневни на в:Ък* иК- 
ржженъ и общински сав1пш,к 
учас.ву ?а.ть 
-окиси*.

страна на
виха постжпки прЪдъ кемаписткия главнокоманду 

кемаловитЬ войски

но о ДАВАТЪСЕН 8 * ч . с©1»щу 
вотът* н%ко: ди ’ч^ еь г? 
Жх.лл разО.йНмиинаг . на-.исюшъ, искайки оттеглянето на 

отъ обдастьта Измидъ-
^урскитЪ войски около Чанакъ продължават ь 

рл се оттеглят. Т% обаче до сега не сж засилени съ

630 Швейд*р::я 2800 чаригЪ К1.ию >и-аи 1Ъ оиц.То подъ наемъ 3 дюгеиа 
и 2 стаи. Споразумя 
ние: при Харалаябч 
Леондиевъ брешиар\ 
„Сжбориа“ 36.

село: ' И *ач во (харси осо :
май ей.кс) съ Ц%дь да отвле
кат ъ стад га им ъ. обаче оача-иикакви нови части.

РИМЪ. 8 октом. Сьобщаватъ огь Царигр дъ 
ангорското правителство угЪдочи върховнзтЪ съ
юзни комисари, че ако Гърция не изпразни Тра- 

срокъ отъ единъ мЪсеиъ, кемалисткигЬ вой- 
пр-Ьдприематъ една офанзива срШу гръц

ката армия въ Тракия .

ПЯРИЖЪ 9 окт. ПрвЗЬ посяЬпнктЬ преговори 
между Лорпъ Кързонъ. Поанкаре и Гали се 
диха въпроситЬ относно неутралната зона и функ- 
ииитЬ на кемалистката жандармерия въ Тракия.

ЛОМДОНЪ, 8 октомври, В-къ Таймсъ се 
учи отъ Москва, че съвКтска Русия е наре
дила мобилизацията на своята Черномор
ска флота.

^ АТИНА. 9 октомврий. Вчера 2 часа следобЪаъ 
франиузкия пъпнояошенъ м ръ се яви прЬаъ м-ра 
на външнитъ работи и му ежобши. че въ интерес 
на Гърция е. шото източна Тракия да се отстжпи 
часъ по-скоро на Турция

Министра уведоми гръцкото правителство за 
санкциитЬ. които биха взели съюзнигЬ сили в слу
чай на единъ гръцки отказъ па отстжпи Тракия

АТИНА, 9 октомврий. СлКдъ нКколко 
давани продължителни съвещания атин
ското правителство ръшн, съгласно съвЪ- 
титЪ иа Веииаелоса да съобщи на своигЬ 
делегати въ Мудания да бждатъ отстжпчи- 
ВН по онкзи въпроси, по които всички съюз
ници сак съгласим да се рлзрЪшатъ въ пол
ая иа турцитк.

По този начииъ Източил Тракия се счи
та като безвжзвратио вече загубена за Гър- 
дма. На дскнждК епадк униние.

?ктф СВ С”;<ШЛИ ТСЖв еЪ-'рЖ
жени и^-мвочам* арЬс:рел - 
ка .Пр(к*ъ врЪме на престрел
ката ;:адналъ уб.Г* единъ отъ 
разь. йницит:.

Iурлако <ъ; 960-1-3

1) склад и
шуетвже

удобеяъ н за антраппзигь — 
масив:и постройка; 2) стая за 
кант ра в цеятра иа пикпап 

1) желфап 
тржбн 3 цо

ла (около 50 метра). Справка 
каатор* Лоловъ к Сие Оярш 
ска V» Телефонъ 290 — Вари а 

963—1—2

кня въ 
ски ще Проектира се откри анего при 

общинската болница еь Варна 
туберкул зни. Шшикшадчслансеръ 

кх йто гъ начало ок раз»
га съ 0 л-Ьглаоосж-

Же*1*новжтмата кокф* речи я 
ще се егетом пр^зъ тоя месЬ 

ааен^ ецъ г.ъ ШяеЙцармв. Г1ок 
аа нея и българи **

Назначаха е комисия, конто 
да >реди р^д- внзта параходна 

Въ иедЪда на 15 октомври 4' : служба по българск* я 6р%г> 
ч. сл. об. въ сал. .Зала сьеди- на Луиаза. 
неиие* отъ името на варнен.
« ,-ВЧ Ш« гозорк * ко"г “ ^■«■нов«м-

пясателъ «ь Хр. Д„
Ш..Ь .< 1Ш .№ 1МСШ- *“"■ *”"• —“Х-

. бшо- "еч.. подл-.ж-,. . на ргвизня 
форма споредъ Ме- " ииачндн.-Ь се подмгт, е. 

терлинкъ Виберъ, Прюдонл.) “<“<> -рЬ ■ънлЬте. пвуване.
Канягь се в«р«;енснн-гЪ гра июредътч1на»кояъ»6*- 

жкйки и греждекидаерк*--- *“** получава гъ пеисиз 
твуватъ са110 ™я и*,МЛ|»лг!. които са

загуб<ии 30 на сто и по вече 
За доцемтъ по немски езикъ огь своята работоспосо«'»исть. 

въ търговската академия е наз- СлЪдовтел . ония, които сж 
наченъ г-нъ Аряаудовъ. съ 10 н 20 на сто изгубен^ ра

п .«-.а. ботоспособп сть н до сега по-
Прм.ги>а е. ноа-;и:,цр«е- 1Х1 по кагогориа,

0 П 6тГ10 “а Че1°, и въ бжмше не ше л -луча-слачашкс-българско д-вч » ]МГЬ нйк,„,
Дунава

Въ «Абата ще бжде поставе
на драмзга иа съграждамана ни 
Ив. Грамчврочъ — .Сабинъ* 
аодъ режисйорствот на актьо
ра отъ Нар. театръ г-нъ Г.
Стаматовъ-

ПРОДАВй СЕ «М10фМ«
стояаМпв 

45 д««ира нам 15 дммра аш 
кдща за мнвъвне аъ мага съ ойпр-. 
■«иминъ. вода въ стмамстввт* 

Справка агроноистввто Бере 
Н. п Дмвмтрваъ улица .Леввви' 
(ср^щу Зармоста)

ликва зциогна

)58-2

ПРЙЗШ10 ПВСТО(философски етюдъ ьъ 
достжпна

236 и. ■ въ IV уч . уа. .Драго 
мкъ- М» 213 
сфда : Паиайотъ N. Чадлврмъ. Хр. 
П Каиамъ. Аигелъ Дишитровъ ■

Ва#м вра ем

уд .Наиедомм’ 64
946-3—5

притежател*

ЗДРАВИ ПРОЗиРЦВ
продавать се евтняо. 
Справка мрКзъ редак
цията иа а-ка. ОЦ-2 3БОРСА

КЖЩА
________________  въ лев»

Клшрдмж* не ваше вцм 
етажна 2 пан. гелЗяъ саааиъ 
в кухня, до ту цялата е «азв 
СаяратувЬнм млада П Дан 
но«!.. XIII лняня * 3

дмЬ4*. |0 Овтомщли .922 го: ПРОДАВА СЕШвейцария
Ню-Норкъ
Лоидовъ
Па: *ъ
Йдалиа
Ц- «ра >,
Романи •
Герман;.
Пр*гл
Вв?нз
Ь -Пещл
Холандия
Ю: :<с;и< ни
Белгия

2800—1 
148 50
6ЬП —

1М0 — 
т»35 - 

8430
У0 — 
5-

5зои

2780 
147 75

ПАРИЖЪ. 8 октомврий. Въ текста на офици
алното комунике издадено отъ Поанкаре. Гали и 
Лорпъ Кърионъ се казва, че/тритЪ съюзии прави
телства сж съгласни да приематъ шото гржикигЬ 
рохеки да бждатъ поканени да се оттеглять по въз- 
можность въ най-скоро врЪме на запад отъ р. Ма
рица. Въ така изпразнената область съюзнигк пра
вителства ше установятъ една временна междусъ 
40зническа окупация и ше се осигури подържането 
на реда и безопасностьта до настаняването въ из 
тоина Тракия една турска жандар.мерия и админи
страция. Това установяване ше трЪба да се извър

не ио-гол4мъ отъ I м-Ьсеиъ

638
1! 12

На в «(женското
прмнждатъ постоянно частично| 
или групово бежанци огь Ца- 
рмградъ и околн сгигЬ.

На варненското житно тържи
ще променения въ цЪнигЪ иа 
.- ьрнени; Ъ храни слаби. Сд8л- 
КИТБ. коиго прЪди дн8 седми
ци бКха почти въ пъленъ з-с- 
той, постепенно се еживяватъ.

На буртазкото тържище спа 
даие цената на ръжта.

Добитъиъ, който се изпраща 
въ Турция, пр-Ъди да се товари 
въ вагони, грабва да се удос
товерява. че е прЪгледанъ отъ 
ветерпарн^тЬ ала си

Скарлатина въ Русе има вече 
37 стучаь. отъ които 4 смърт
ни случаи. Вероятно е ->ап аря 
нето на училищата, макаръ иъ 
гЬхъ пр цента ка оатестъта дз 
е малъкъ-

Българамата зешлвдЬлска банка
ще открие къмъ своигЬ кло
нове и агентури курсове за 
под^огвяне рАководнтсли и на- 
стаиници зу кооперацингЬ

Пръзъ четирнм^сеци на тая 
година отъ общинската аптека 
вь града сл били предписани 
и изпълнени 11148 безплатни 
рецепти.

ВрЪаъ зимата сегашното раз
писание на влаговете Варна— 
София н%ма да блде промвне-

прмегамше. 620,

8650 07-4-5
4 *

СТАРОНИТАЛМШЕШ5-29
21

търси възрзетиж сяуг*** съ 
месечна заплата 400 е»
квартира а храна22(я 942 4

вте-ЬСМЧКИПушачи, пристигна
ха цигари изработени 
отъ специални харма
ни Зора, Енч-же, То- 
масиянъ. Загорка, Хе- 
мусъ, Картелъ, Дже- 
раховъ. Момиче, Асе
нова Крепость и Пури, 
въ агечция Куриеръ 
на мусалата. Присти- 
гатъ скоро цмгаригЬ 
.Царь Освободители.“

<ч. д*нч
у ТОНД..ГМ Ксмх Вос.мх ми- 
бяр.умн .(инянн- ЯЗЙ-1-5

ш;- въ единъ срокъ 
спълъ изпразване на тази област.ь огь гръцкитГ,
войски.

рДШПШЕ|
И на всични частни афиши И
■ изъ града се извършва ■ 
Щ втъ Меанъ Атанасовъ -Ш
В «ф.-шлра. Чрт агенция ■
■ Нуряеръ дв 6«р. Бв.м-уД

ОгЬдъ изтичането па този срокъ съюзните вой
ски ше продължатъ да окупиратъ пр-Ьзъ врЪме :ра- 
бието на конференцията само ония точки отъ дес
ния брЪгъ на Марица и местата д^то се немиратъ
по настоя шемъ

ЦАРИГРАДЪ. 9 октом Вследствие протр.';ане- 
то на лр^говоригЬ въ Мудания въ турскигЬ наци
оналистически кржгове настжпи голямо дразнение 
Заб^л^ва се раздвижване на кемадисткигЬ вой-
•ски.

Италиянско и БжлгарЛдргввска БонаЦАРИГРАДЪ, 8 сепгемврий. Въ висока
та порта се говори, че великия везиръ Те- 
фикъ Паша е далъ да се разбере на пред
седателя иа великото народно събрание въ 
Амгора, че той е готовъ да се подчини на 
ма—мото турско народно събрание и иа во- 
—та на народа.

Споредъ желанието на ангорското пра
вителство Цариградското правителство ще 
СЯ оттегли отъ властьта и ще отстжпи уп
равлението иа Цариг^адЪ въ ржцУгЬ на 
Гвмар. Губярнаторъ, който ще бжде изпра
тят. отъ Ангора.

въ пационапистическнгв срЪди въ Ца- 
риградъ вЪрватъ, че аа такъвъ ще бжде 
мазначеиъ единъ оп бившитк членове на 
.Цариградското правителство.

Пркдпопага се, че въпрЬии разклатено
то см здраве. Султана ще залази трана си 
до подписване на мира.

Ашми.Дчю Кшт. и. ______
Цечтр. СОФИЯ. ул. Леге 2 Клон ВАРНА. ул. Ч*Г,гР*1С1>а 21

о с
ВАПСА СОММЕЯС1А1.Е 1ТА1-1АИА
Ши пн кш. Ш.Ш.Ш

Ц*мт#а«а МИЛАНО. Намон) ЦАРИГРАД* ЛОМД0н*
Риеш и* ги. й МХ

НЮЙ0РК) ВО »«••••• • града■. аа Втаааа

шип |«шш1 шиш 1т 8ни ЬвнШ>И БИшн •.
■ Австрия, Дрдмянтяна, Вяигяя, Кд—взва| Кея#**-"'

Л+*‘*т9Я‘Ц1мата на хлЮа въ Стфия 
огь 15 того ще бжде 6 лв. кгр Пару, Рей. ■ня| мисвоидентя я аоячяя

язвАгшад гски.»и «Ашшм иПЕгйма»
яа май-язмосмя усяовяя, яато•

Иннлсираж и шмжтнравс на псикцв н 
Изглашанм* и издавам ш чехове 
Писмсннн и тедеграфичеехи и ревели.
Издаване крезитиг икечл 
Влогове во КРЕЛИТОРНИ СМ1Г1КИ х 
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с 
Сиациална стокова ежужбв: аокуиеити. кредити. вирАвнтип ш др- 
Змии в лева и чужи вааути.

Вевчия аададви 
„Ци риуаа р«в“-ом

Завчера една чета отъ 100 
дуии автономисти вл%зла въ 
селото Сатица Неврокопско и 
обе щрл:*щли аластьта, безъ да 

върху живота на 
е. СгЪдъ това че-

др\ш тжрговсви исяумеитв 
Блдгария в -члвбя“

‘

-ао сяорваумеяне.
§•, Толишив лихва.посЬгнатъ

8когото и да
тата свикала ц!иото селско на
селение на площада. Никой не 
знаелъ съ каква ц-Ьль се пра
ви това. Косато се събрали

41а\.я чекове с 
яввт



варна, 12 Октомври 1*22 год.Год. IV. Ц*НА 1 ЛЕВЪ Брой Мв.

вжмемсга йджемперско Училищно Настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 7л©ига с. Лджемл*]-. 10 • >ктомврий 1922
Ц.ои«*ж«*

* <> пана не пол наем

год.
иа обмв» иин тжрг ма 27 « еитемнряй т. г.

училищните имоти останаха
лча кжеа погна п мел» ичукопа гралпиа) не отдадена 
ио 1 наем но мгкЛннане на нацавачпте. настоятелст
вото оЛяг-.и?» И гори тжрг на 22 октомврий т. г. ни та
чи дна кжеа гжс* елшите наемни условия, канави в 
обявление .V *! от 7 сеитемврий т. г. вжв в-к . Нар- 
ненска Поща” брой 959 от 8. IX. 1922 год.

Председател: Т. Атанасов.
жретар: Д Стаменов

«патиш тиаш Ь И. ЕЖЕЯНЕВЕИЪ ИНФОРНАЦИСНЕПЪ ВЪСТЙИКЪ Роши <Ш1№ 9, и.
Ик^---- 1| Дбоиаяаитъ

за б мЪсеия 150 .
а година ЗОО.нгт 
3 !И

04■ заин 
лева; за

■ --1 ккязратеяъ с м
пристане* и по 1 левъ я : «л

1Ж5 1-1

ПОЛОЖЕНИЕТОЙп Г-ца Еленка Ст. Кожухарсва 
Г-иь Кирилъ Антоиовъ

(търговец»
^---- ще се вЪнченть вь неделя на 16 октомврий I г.

вь II ч. пр. об пъ църквата .Се. Никола" въ 
Н У-у Ф- Провадия Поздравленията ше се лриемлтъ 

ропуснагигЬ 
— Пропития 

Провя ши

р-ьч ь
държана о'гь лр^дедакля на За 
то П< дофиие, сно I ааг отвори (едно 
.Другарски Гяпгъ* г Хр М Пааенъ, 
прЪдъ иоборяишлЬ н опълченият*. ще 
случай прояж зг ляеявлието им и по
четни членове иа аружеството и рее- 
даваме дипломите им иа 8 октомерай 

1922 година

Д ВО

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ, 11 октомври. Днесъ сл^дъобЪдъ 
въ Н родно о събрание Г. Дамяновъ (ве- 
мледЪлецъ) направи питане до м-ра на вж- 
трЪш. работи по ловодь лансираното сж- 
общение отъ съвЪта на запасното офицер
ско, че иЪкои турци отъ участвующитБ на 
земл. съборъ вь Търново прЪдъ очигЬ иа 
сагата власть сж разкжевали българския 
трикольоръ, обвивайки го на главата си за 
чалми.

а Настоя тет 
телеграми 

968

1М1.НЙ II
тенови

'^у\\\ въ църквят 
покани. За 
Провадия

■ I

Ан
1Ъо
См дни борим,

-1-1 дължение отъ бр. 418

•СзЪдъ кървавигЬ епически 
борби, които нациите ми води 
за обединение иа всички бъл
гари въ едно цЪлокупио оте
чество, по зла урисия въ края 
на краищата ней се наложа 
единъ тежъкъ непоносим*, и 
нссправсдливъ миренъ догв- 
воръ.

Да. ний си спомняме съ го 
ресть на душата, че ве бЬше 
отдавна, когато Ьългария беше 
разлната иа кржегъ и слЗдъ 
като й оковаха краката, м да 
не мърда, изтръгнаха и езика, 
за да не говори, свързаха й 
ржц-ЪгЬ. аа да не шава, и все
ки день все по вече и по-вече 
стягатъ връзкигЬ. защото всЬ- 
ка верига ииъ се виждаше сла
ба, уничтожмха армията, вода- 
биха оржжмето. за да иеможе 
нацията ви да си служи съ 
гЬхъ Но тия, която направиха 
т&ва. забравяха, че оставиха въ 
България най-мощното й и иде
ално оржжие — духът* и во
лята й да живгъе. Оия духъ, 
оная воля. коите въ най-тъм- 
нигЬ епохи на тежка робия се 
проявиха у българина съ ивра- 
ботване па историческото че
решово топче, отъ екогъаъ ва 
което се разклати изъ основа 
цЪлата отоманска империя и 
потреперя ц"Ьла Европа. До 
като българина съществува в 
се крепи този духъ — тави 
воля, триагь по тежки да сж 
веригигЪ, ние ще ги скъсаме, 
ако не днесъ - угрЪ, ако ие 

нашигЬ дЗца, нашигЬ

ЦИМ Е Н ТЪ
ФЕТЩШ.ШАШШШЕ1Ж1Ш

улица .Малка Търговска" N6 11

Иматъ винаги въ складъ доброкаче- 
ствеиъ циментъ отъ фабрика „Левъ“ 
при гр. ПлЪаенъ. : : ЦЪна умЪрена.

90Т-1-3

М-ръ Даскаловъ отговори, че ме знае 
подобно нЪщо, но ще разследва това и ако 
действително е извжршено подобно кощун
ство съ трикольора, виновниците ще бж- 
датъ наказани, ако Не, ще бжде теглеиъ 
съвета иа запасното офмцерство подъ от 
говорность, като клеветници. Следъ това 
започна разглеждането на проекта за на
значаване изпитателна комисия за делата 
на Малиновия кабииетъ.

Говори К Илиевъ (земледЪлецъ), който 
защищава предложението. Следъ него взе 
думата П. Палиевъ (демократъ|, който зая
ви, че назначаването на анкетни комисии е 
средството, до което требва именно да се 
прибегва въ случаите, когато се цели из* 
учването виновиостьта на ед*иъ кабинетъ, 
а не това да става чрезъ референдум ъ. 
Той счита, че прав»У 
грешката, която ,б!Й1 
ферендум за цЪльта.

Въ сжщия духъ г 
новъ (обедииистъ).

Отговори накратко М-ръ Даскаловъ, ка
то даде иекои обяснения около Търново н 
следъ тоаа взе думата м-ръ Обовъ. Заседа- 

I нието проджлжи.

РОДДВД СЕ една нова малко упот
ребена пи туша машина 

система

РЕМИНГТОНЪ
'съ български шрифтъ. Цена най-износна. Спора
зумение въ тютюневата фабрика М К. Авгериниди

966-1-3

Въ сладкарница „Велика България“
Мусалатз, се намира голтмо количество бисквити, шо
колади, банани, какао, кувертюръ, ментови пасти-ги, отъ 

Софийска фабрика В. П^евз, като прЪдстпрочутата
витель на фабриката гн пролян, м е-ую иа фабрнчпч
ННцт.ии ■■■■■■■ 929 !■■■■■■ 5 1НН

телството е съзнало 
звършило чрезъ ре-

Съобщение. говори и Ц. Бржшля-

а Въ новооткрития млгазинъ на Бр. Ха- 
аламбн и Яни Генови, на уп. .Охридска“ , 

16, въ зданието на хотелъ „Орепъ“ се 
продаватъ на конкурентни цкни всЬк. къвъ 
родъ колониялни стоки на едро и дребно, 
както н разни видове сардели. калай и пр. 
други артикули нуждни за всЪки бакалннъ 
• сЪмейство. Особенно внимание обржща- 
де на г. г. чиновоицитЪ, пеисионеритЪ, ин- 
ЗалидитЪ и др. отъ средна ржиа хора, кои- 
1о въ сегашно време изнемогват^ съ оскжд- 
||ите си средства предъ нуждите на живо
та иа стоките.

Едно само посещение е достатъчно да 
[се увери всеки въ цените.
945-3-3 I___

СОФИЯ, 11 октомврий. Парламентарната
пр ж-стаото на правоеждие го пред- “ 
млада си по законопроекта за ре- у 
мяС Въ него се приема (чл. 20) що-

комисия
стави до 
ференду
то, ако резултата отъ допитването за цела- ! Българин, ценейки високо да

дените отъ Васъ жертви аа 
свободата на България, съвиЪ- 
стно съ ц%лия български на- 
родь сл-Ьдъ като съединяха 
сърдцата си въ едно сърдце и 
душитк си въ едча яуша — 
увековечиха памятьта иа заги- 
налит!» ратници и поборвици 
прЬъ разяигЪ епохи по възра
ждането и освобождаването на 
България — неможе да отмине 
безъ да отдаде нуждната данъ,

Мили наши свети 
Запасното подофицерство въ

та страна е мнозинство за виновиостьта, то 
бившитЬ м-ри да се рьдадатъ за еждене 
отъ особенъ държавенъ (народен.) еждъ 
на който състава да бжде опрЬдЬлеиъ по 
особенъ законъ.

БившитЪ м-ри отъ 15 селтемврий 1922 г. 
до обявяване окончателния резултатъ отъ 
доритзането на народа за вииовностьта имь 
се дЧржатъ подъ стража, а имотитк имъ 
дзижими и недвижими се поставятъ подъ 
възбрана и секвестъръ по ркшението на 
министерския ежвктъ.

Ако резултата отъ допитването е, че 
сж виновни, то гормитк мкрки оставатъ въ 
сила до произнасяне лриеждата отъ осо
бения държавенъ еждъ.

Забклкжка. Първото постановление на 
министерския съвктъ, взето въ заседание
то му на 24 селтемврий замкетва постано
влението изискуемо по настоящия законъ 
като му се дава сила отъ 15 селтемврий т. 
г. включително.

Какъвъ ще бжде състава на държавния 
може още да се каже. Сжществу-

БРАТИЯ ГЕНОВИ.

ВАРНЕНСКА ЕВРЕЙ-КА ОБЩИНА

ОБЯВЛЕНИЕ № 1607 нуждната почигь и уважение и 
кжмъ осганалигЬ живи ратни
ци и борци

Запаснит% подофицерски д м 
отъ цЪла България, посредст- 
вомъ своигЬ делегати въ IX 
редовенъ коигресъ въ гр. ПлЗ- 
неиъ, изпълнени съ възторгь 
и ентусиадмъ къмъ останалите 
живи ратници, съ единодушие 
и ак-.амация разтвориха широ
ко своитЬ дружествени врати 
и съ отворени обятия, позова
ха, приеха и зачислиха въ сво
ите първи редове тия живи 
паметници отъ великата осво
бодителна епопея, като ги про
възгласиха по нвй-тържествеиъ 
начинъ за свои почетни члене

гр. Варна, 10 октомврий 1922 година.
Настоятелството на Варненската Еврейска 06- 

■иина обявява на интересуюшите се, че в понедел 
1»ик 16-й октомврий т. г. в 5 часа подир обед в 

внцеларията на общината при еврейското учили
те, ще се произведе тжрг с явно наддаване отда 
ането под наем на пжрвия магазин (долната част) 

>т доходното му здание находяше се в 1 участ*к 
ул. „Переолог“ до Синагогата 
Поемните условия, както и всички други т*рж- 

1И книжа, могат да се видят в с*шата канцелария 
'секи приежтетвен ден преди обед.

Залог за проооучастие з тжрга се изисква 
определената пжрвоначална цена

От Настоятелството.

еждъ не
ва течение между йькон депутати, съста- 

ежда да бжде избираемъ.
10%

10.000 лева. ва на ве и ги приеха подъ саое 
покровителство.

Награда — ничтожна, но на
зидателна

59 2-2 СОФИЯ 11 окт. Партийния демократически съ- 
вкть излезе днесъ съ декларация по положението 
на страната

Слкдъ като се говори вър>у Търновските съ
бития. върху политиката на.правителството, финан
сова и стопанска

1) апартаментъ, 3 
стаи и кухня нова 
постройка съ всич- 

и удобства. 2) Два дюкяна заедно, или по- 
тдклио, иаходящи се на ул. ,,Ц -Борнеъ“, 
ркщу аптека Бораджиевъ. Споразумение

955-3 3

ПОДЪ НАЕМЪ Драги поборници и 
опълченци,

Ние сме въ туй положение, 
въ което е поставена и Бълга-заявявз се че както въ минало-

у
ъ сжщата постройка.



ЬР«Л Ма.„МРИЯНСКА ПОЩА“ст*. а.
да участвуватъ всички прЬко или косвено ззгЬдава м«1 смшш »а, 
заинтересувани държав» включително Ру- Р,агям* "*кой углавни л.', 
сия и България и 2) обещанието дадено Варваицв ще акагъ }.,и, 
иа България за дййствителеиъ излазъ на ,с >вео и а яаг.ши1мп , 
БЬло море да бжде изпълнено безъ лона- : посл-кденъ п*ть отъ „«
■ атъшно бавене. утуужсстве,., фв«_

П1.трв<ъ ДЮ Моиду 
РИМ Ь. 10 октомврий. Шанивръ е съобшилъ ^ойтп ще заоочие да се щ-**. 

на гръикия пр^дставитель вь Римь, че въ пр1»д н-ь театрь Ранковь огь с*г> 
стоя ахата конференция по източния въпрбсъ възъ ТщЪт^ ше "баде** Чгьтп ^ 
основа на новосъздаденото положение съвсЪмъ Странство. • р а-ь **■ 
различно отъ онова. 6% създалъ зевърския догоаоръ, I 
Италия смЪта за несжшествуюши специалните спо- 
разум-^ийя досЬжно Додеканеза.

в^рна на своите 
политически схващания, ше дири по

то, така и сега демократ, партия, 
традиционни
миренъ начинъ разрешението на всички сждбонос- 
ни въпроси засЬгаши Балканите и предимно бъл 
гарското пяЬме, като се обявява най-рЪшително 
противъ всякакви авантюри. На края въ резолю
цията се казва, че вишия съв&тъ на демократ пар
тия не удобрява политиката и дейноста н_з_дцеш- 
ното правителство и я счита за предизвикателна 

българския народъ и неговите съкровеникъмъ
тереси. ! БОРСАСОФИЯ 12 окт. Днесъ сутрин1ьта бюджетарната 
комисия ше се занимае съ въпроса за размера на 
еднократната помошь. като еднов(><аг1еийо ше бж- 
дегь разгледани и ресурсите нужни за покриване 
на тази помошь, тъй като всредъ земледел- пар 
ламентарни среди сжшествува силно течение лро 

увеличение износните мита Нема оше опре
делено точно какви други приходи освенъ увели
чение износните мита могагь да покриятъ разхо- 

ех^но^фатната помошь Има мнение за увели
чение данъка върху обшия доходъ, за увеличение 
прихода отъ патентния сборъ върху питиетата и пр 

Всредъ земледелските среди има течение да 
се иска и отъ частните банки и други да дапатъ 
еднократна помошь въ размеръ на двумесечна за 
плата на своите служаши

СОФИЯ, 11 октом. Белградските в-цм 
предааатъ едно} съобщение, споредъ моето 
българ. правителство отправило до турско
то 1 нота, съ която иска Турция да се зас
тавай лоие иа западна Тракия да се даде 
автономия.

■<>•»«. II СНточари !№'Ч
Швейцария.
Ню Й«.ркъ
Лчидонъ
Пармя-.ъ
Италия
Царшфадъ
Ромжкия
Германия
Пр^га
Виена
Б.-Пеща
Холандия
Югослална
Белгия

2850ПАРИЖЪ, 10 окт. Споредъ сведения гър
ците били повече отъ сигурни, че опразва
нето иа изт. Тракия ще имъ се иаложи и 
техните очи сж насочени главио ижм за
пазваме иа Зал. Тракия, за която турцмтй 
и българите ндстояватъ да бжде автоном
на подь покровителството иа обществото 
на народите. Най-сетне Гьрцмя се сили да 
изиегне плащането иа обезщетения и репа
рации.

149--------
655 Ь7^-

1149- 1147-: 
630- 637 
86 20 67*
93- 93 и

ти в
5.50 525

да по
6112

----- 12231-
Ю70(-ПАРИЛГЪ, 9 октомврий. Съобшаватъ отъ Ца- 

риградъ: Тъй като делегатите сега сж снабдени съ 
точни наставления, отговоряши на мненията на съ
ответните правителства относно неутралната зона и 
турската жандармерия въ Тракия,всредъ турските 
колитически кржгове се верва. че конференцията 
на генералите, която ше започне разискванията си 
днесъ следъ обедъ. ше доведе до постигането на 
едно споразумение.

ЦАРИГРАДЪ, Ю октомврий Въ неделя вечер
та по заповеь на английския адмиралъ плаването 
по Босфора бе забранено, вследствие нахлуването 
на кемалистите въ неутралната зона. Навигацията 
се възстанови въ понеделникъ сутрйньта.

ПАРИЖЪ Ю октомврий. Съобшаватъ отъ Лон- 
донъ: на връщане отъ Парижъ Лордъ Кърцонъ из
каза убеждението си, че ако Франция. Англия и 
Италия* оотанатъ теснс* свързани, източната криза 
ше се разреши по миренъ начинъ.

ПАРИЖЪ. 9 октомврий. Съобшаватъ отъ Ати
на: Министерския съветъ реши да вземе подъ 
ображение съветите на Венизелосъ

Правителството прие евакуацията на източна 
Тракия и ше продължи преговорите само относно 
въпроса за срока, въ който ще треба да се изаьр 
ши евакуацията.

ИЛДДЕЖЪ съ средно Об
раз >ваиие I 

агегтирани търговски позиаит 
дири подходяща работа п 
търговска каитора или другад! 
Справка редакцията на в п 
.Вари. Поща* за Ш. 963 I 3

ЛС00Я Продавамъ градива 
иОЛОМ та си. състояща оп
41 декара, изходяща се между 
7 и 8 клм край Добрамшотс 
шосе. — Зз споразумение при 
Отоиъ Ивановь, часовникар* въ 
градската градина

СВИЛЕНГРАДЪ, 11 октомврий. Съглашенската 
комисия въ Одринъ сноши биде натоварена да пре
даде на гръцките административни власти въ Од
ринъ нареждането веднага да напуснатъ града и се 
отправятъ за Гърция. Тази зарань гръцките власти 
отпжтуваха съ специал^н> влакъ за Дедеагачъ.

Вчера съглашеиските^ власти окупираха ж п. 
линия Свиленградъ—Цариградъ.

На гара Капитанъ Андреевъ съглашениите сж 
намерили убити 10 души тракийци, труповете_на 
които сж обезобразени съвършенно.

СВИЛЕНГРАДЪ 11 октом. Ношесъ пристигнаха 
големи групи българи и турии. бежанци отъ ^севе
роизточна Тракия. Гарата е препълнена отъ бе
жанци. които сж въ най-окаяно положение, Има 
много болни и умрели Бежанците чакатъ вагони 
за да бждатъ пренесени въ вътрешностьта на 
страната

%9-1 2

УМОЛЯВА се лицето което 
е мамЪридо един

портфейл ъ и нспратиль по по
щата лична:а карта, моли седя 
испрати и тефтерчето съ бележ
ките на сжщия адресъ. 970-1 2

пари Купуяам 
стари архиви и 

стара кореспонденция наедно съ 
пощенските марки. Събораа 

9711 1

ПИШЕВИ
Сирешикоаъ -Вариа

преподава дама съ вмеше об
разование и голема оиитяогъ
Събормв, 5. 97*2—1—*

Днесъ е открито отъ 1 
рнусъ тайното завещание на из 
вестния варненски гьргооецъ 
■Т*»доръ Чалжковъ, който 
ду другите си разпореждания 
е завещелъ.

1) На женското благотвори
телно д во .Мнлосердие* за 
издръжка бедни недъгави стар
ци 10,000 лв. 2) ка благотво
рителното братство при църк- 

Архангелъ Михаилъ —

ХРОНИКАСОФИЯ, 11 октом. По непроверени све
дения отъ чуждъ източчикъ гръцкото пра- 
вителстяо съ договоръ се е задължило да 
отстжпм на Югославия теригориолеиъ ез- 
лазъ иа Бело торе до Солуиъ.

АТИНА 8 окт. Политическите кржгове ув%ря- 
ватъ, че съглашенците не сж разположени да по- 
искатъ повече отъ давгнето Тракия на Турция

Съглашението отхвърля претенциите за преда
ване на гръцката-флота и за обезщетение !'ешено 
е окончателно да се пренесатъ въ затвора »Аве- 
ровъ* арестуваните м-ри Гунерисъ, ^тратосъ и др.

ЛОНДОНЪ, 10 октомврий. Балканския 
комитетъ препоръчва: 1) наредбите отно
сно ползуваме отъ проливите требва да се 
прмематъ отъ една конференция, въ която

нога- чиновникъ при
ма д« водя ас* 

какьвъ видъ търговска кцЖ 
пондеиция на френски, 
янски и английски езнии Са- 
що извършва пр-Ьводи на *с 
кументи и какмгго и да 
търговски книжа и аисмз <>** 
български иа горните езгш» * 
обратно. — Справка вестнах^
ската агенция. 973 — I -

БДШВЪ
'•ЬМ.

Свободна борса •
Покачването на чуждата ва

лута продължава:
Бер.о нъ 5 20 —5*50, Цариг

радъ 89. Букурещъ 94. Па
рижъ 1158. Лондон ь 680, Ню 
юркъ 153, Виена 0 21.

Набрано е дрЬмеино управи
телно гЪло на демократическа
та партия, което съвместно съ 
СвоводнигЬ членове Но центр. 
бюро Хр. Слааейксвъ, Д-ръ 
Гиргияовъ, К. Баталовъ и Ал. 
Христовъ да ржководягь пар
тийните работи. ' >

Като временни членове на 
централното уарав. 
местото на а 
избрани: Н.
Симеоновъ, Вл. Т^кевъ, А Ней- 
чевъ, П. Палибвъ. п- Здрав- 
ковъ, П. Паскалевъ. и В. Хре- 
лупановъ.

Вчера една депутация посе
ти затворените партийни вода
чи въ V полицейски участък ь, 
на конто поднесе поздравите 
на съвета.

Стотината община отъ вчера 
е започнала да раздава на чи 
новниците си еднократна по 
мощь въ .-размеръ едномесеч
на заплата.

Вчера презъ границата при 
Сзиленградъ сж минали 365 
души армерменци, бежгнци отъ 
М Азия, които сж молили да 
бждатъ оставени въ България.

Вашия административенъ съ
ветъ е решилъ да бждатъ ек- 
стернирани всички щабове на 
врангелолите войскови части, 
намиращи се въ страната.

ката
5000 лв., 3) на архиол гичес- 
кото д-во 10000 лв.

Хвала на подобе.гъ блзгоде- 
телъ Нека примера му се пос
ледва отъ много други наши 
граждани състоятелни хора.

И*г-всички зте
у продавача Исиъ Ноеко» 
бирария Б|шкз* 938-2-5

ОРОЛДВА СЕ ^
45 д»,,а мм, 15 4»"*^ 
кжща за живйаиа въ и«г» ** 
мйммк яда въ сгаяяея*” 

Справя: агравягтит^1^ 
Н. в. Диактровъ уаяа» ■ 
(ср*щу Зарямта).

Нови баниноти. Тия дни ще 
прмегигиатъ новите банкноти, 
на стойности около IV* мили
арда лея.

Окржжния еддъ днесъ ^отдак 
тува за Проядия, гдето щепасните подофицери ^ъ София 

като моля. достойния Ви и ува- 
жаемъ г-нъ председатель ъа 
д-вото Ви, га приеме отъ на
ше име и Ви прбдаде спомена за 
отличието, което Вашите скж- 
пи ученици, ВашитЬ последо
ватели н наследници Ви пра- 
вятъ за назиданис иа гряду- 
шето поколение

Тогава уважаемий г-нъ пред
седателю, приемете моя кни- 
женъ спомеиъ, тукъ написанъ 
върху книга, а у кзсъ е цапи- 

въ нашите души и сърца 
и го предайте на заслужилите 
на отечеството и нацията ни 
доблесни опълченци и побор» 
ниаи, огь признателните имъ 
ученици и наследници.

Завършзайки азъ извикаамъ: 
Да живее българското 
челне, да живее България, да 
живее миниатюрна, но храбра- 
българска армия, да живее 
първия български гражданинъ 
Негово Величесгь Царя, Ура!'

рия. пие нънаме особенъ на
чинъ да Вн се отблагодаримъ 
и Ви дадемъ веченъ спомеиъ 
за прнзнателиостьта, която пи 
таемъ къмъ Васъ, освенъ тоя 
книженъ споменъ — олицетво
рение на нашата признателность 
върху който на първо место 
сто и надписа: „Не се гаси туй 
що не гасне". Но ние искаме 
да Ви дадемъ едно уверение, 
едиггь обетъ, че завета Ви .да 
дюбнмъ ,н обичаме родината си 
и да се самопожертвуваме, ко- 
гато отечеството ни има нужда 
огь такава, ще го пазимъ ка
то зеницата на окото си и ще 
го предаваме отъ поколение 
иа поколение.

Светци наши,
Огь името на организирано

то запасно подофицерегво иъ 
България, отъ името на месг 
ното запасно подофицерско'д во 
.Другарски съюзъ* 
име азъ пръвъ Вл полдравля- 
вамъ съ проъъзгласяванею Ви 
за почетни чте озо на д-лого

н I
рестуяаните е* 
Пл^да}>евъ, Ив:

958-3-3

ГАРНИЗОННО ХЛЕБОПЕЧЕНИК — ВАРН^

ОБЯВЛЕНИЕ № 190
гр. Варна, 10 Октомврий 1922 год. 

Комисията по Гаранаонното Хлвбоаеяеияе в**
Варна, обявява на 20 окт0*'интересующите се, че на 
рий 1522 год. от 10—11*/, ч. пред пладне в*в 
ненското Окржжно Фпнансово Управление 
стои тжрг по доброволно 
1'000 кгр. морска сол аа 
фурна.

М
ше са с»

яза лоставка»*
Гарявяо»8*

сжгласпе 
нуждите на

сань

Приблизитална стойност 6000 лева.
Залог за правоучастие в тарга 5*/ч от иря^л,,^, 

телната стойност.
Конкурентите да се съобразяват с общ*те 

ни условия н описанието кдм тех издание *• 
ното Министерство, от 30 юл*й^1921 годш»

Обгербването н\ книжата и пубявтао**та ** 
тоя ще то сд за сметка доставчика 
964 1-1

опьл-

и огь мое

От И«Ч1"*Т*
%



Год. IV. Варна, 13-Октомври 1*22 гад. ПЪНА 1 МВЪ Ьдай ВВО.

варненска Въ сладкорнинп „Велика България*4поща НКШТ1 «мм к<аЛич«С|мш оасжшяги, тао-
«ф», ВМТИТОВм ПИСТИ-МО, >г*

ь, М{«* прЪдста
* Ма ф <АрммММ

ладм 1»*0 ну»г
■»« 4>м4»г мнл 1* ГИ

мм е^

ПРОДАВА СЕ една нова чалми упот-
г}16сми пмшуща машина

сист«и1 -са
РЕМИНГТОНЪ№1Ш ТШрП Ь 121. ЕЖЕДНЕВЕЕЪ НИФОРМДЦИОЯЕНЪ ВЬСТНИКЪ ?ш«Ш тш«п Ь Ш.

1 • Абоиямввтъ I «елидплу
р.' и и ъ мЬсеил 1V’ асья; и $ н1,г«

сь 6ъ1гарски шрифIь. Ц1на най и «носна Спора 
«умЬмне нъ . м> помената фабрика М К. Аагериииан

па, ■'* в/дрл:е
ч ПрмСТЯ СаИ 1*0

ПОШЕПНЕШ ТРАКИЯ.ПУТРЕЛИ |ШБ«
Въпрос* <и «.абата ма Тра 

ким грем • ж м днес* втм 
Гмроги

Навмоимласпнмсжито турено 
ираввтелегт*-;, а «.тапа сирояей- 

«щиа ярЪд* гдма 
; дЪ трудна дадена. Днес* 
цага дипломац»а. ош*то сь 

(»т« тиглеа** прМа* I 
Джим ма 1 ранна а ччдоросто 

ър .л мм , «цЬтъ ма Г*р- 
«* ранена :ф1д » серии»

«■< '*•* .а ;рмиадеи* вл 
м4ръ ма 1а1имаН ’ ллл е ге^1 

диржм смЪгкя м

(Телефонни и телеграфни съобщения)

СОФИЯ 12 окт Дчесь(ЖЕЛЪЗНИ ГРЕДИ) ЗЯ СТРОЕЖЪТ

всички и)нера ще намери, Т, на най ефтеня цЬин при М

БРАТЯ ТЕНЕВИ - БАРНА 7.
Сжщо всЪмаиъвъ колониалъ 
сапуни, маслини, сода и др. Ч

б^ль нъ кама
раге прольлжиха лебатигЬ по въпроса 
телката комисии ля кабинета на Ма 

РЪшено е да се нази 
вь слЕ.шич (.Ъ

:лЕл
1а изпита

г Ската а
И ИЗП111П 1СЛНа комисии 

«уи.-: землелелии. грима 
либералъ Койисията ще

емасла, ^
7 -3 Ш <*дмакомунисти и едпъъ мои 

представи своя 
Тази вечеръ па 
слЕиъ разглен 
мошь се спре

инуарн!локладъ аъ камарата до 
:рл-:ментарн’ата бюлжетарна комити*.

ИО 1Х«

■9 Вннмбнне!
По случай изселване, чпро1|1ава се .ъненъ 

имотъ въ грН^арна.

МА ГАЗИЯ

въпроса са еднократната по- 
върху следното положение аа ге 

-лале еднократна помочп» на чиновнииигк въ раЗ- 
мЕръ на 100* • хиляда* лева и по 
ки‘ нерабогоспочобенъ чл въ семейството

Изоставени сж при ходи Н. огь измоснигк, мита. 
като се проявижпатъ такива ла постжпятъ отъ уве
личение данъка върху обшия доходъ на лииата, 
които плашатъ повече отъ . 500 лв длнъкъ върху 
обшия доход ъ

Другь приходъ е едмокритното облагане съ ла 
нъКъ 2о 000 лева на часгмит47 автомобили изклю
чен гЬзи. които сж за експлоатиране РТ.шението 
на комисията не е окончателно. ! я ше ‘вземе сво 
ето последно решение днесъ прЕди о64»лъ. сл&дъ 
кост ^ двата законопроекта оше днесъ ше се гласу 

, ватъ на II четене

«ти
гтмл «еспи 
«.авиТ .Чиеш ■« го под

г -аиици ма |>г-
'.лева за всъ

не малко се молете *с*Ъдстаие 
имлериалис мчмитЬ и грабител
сам мирни д>»гоаора

Т( амин. К* атр п бомпшкгтриетажна, новопостроена, пригодна аа банка, кантора * 
ар., находища се на уи. Търговска ,до Италианската банка * 
1МХ111Л на Г*"Ч" Нрайна а ЛюЗановя М« 15. срЬщу Тър 
П/пЩи гоаеаата Акадеакя. югомсточно мзложенно. #6 
шкренъ дворъ. асачвм модернк удобства ежетояща се отъ 
5 стаа, кухия баня а отделна - постройка отъ даЬ етак. 

кухия ■ пералня
ЛОЗЕ ’*о Ееясаиоградсяото шпее де бирария По

чивка*. Справка асЪкм день въ аагазт1та на 
ул. Търговска, ала иаправо аъ доаътъ на собственика Хр 
Нирчеаъ аешду 1 2 часа слЪдъ обЪдъ

ао:о см оЪ ш:слеп4 съ бм<а
ри и т.рци. съ «лграбмжгт» А 
огь ърим- *. бмлг просто о6« 
людеме Шмрокмт^ пдодородмя 
гранмйски полета ОЪал мадус- 
нати
рииъ, който пгяарм спасемме 
пъ (>ългармя и »ъ Туримя И 
мАпрЪкм чюмелемааг* н > КАоА-
гкмя договор*, ма Ьългариж 
и.1х дъ ме се аадг иа Егеа 

Ни-. р«*6мра се, аъпр%кш т* 
СОФИЯ. 12 октомври. Спородъ бКжак- "• т'-'к'г"» «»< * «м» " ' 

ци българи, пристигнали отъ Тракия, поло- \ 'ч-шг -ь Т . г«»гг:1.л».
г • г г [.тгемн- 1 гъикагл упрлм

жемието въ таан обпасть се рисува като л „всъ хштъ 0| щл
нр йно дао-ичи'*- Анархията г\ои йзтегпяне- ..„и д«да Турцмм
то на гръцките войски и изтетдяията над . . лиша я не остввм Одрвпь.
мЪсти о ис гръцк иаселеи ае сж били го- 1 аг,г 1 м ' т-амЛу.т-, въ р*кК- 
пКми. И. 4 октомври е станало сбльскааие н* ^Р'1* - Иеогуфик-ге 

г _ . побкл • < ш ж«ае змесь яа-
въ I юмюрджина между воин щит*, аеиияе- ,а ,, ’4 .
листи и коистамтииисти, при което сж пад- | -Лтгя** Тракма.
нали убити около 20 офицери и воиннци, а Име ъл лрмгТ. имлма >м 
раиенитЬ сж били много При изтеглянето й*к* ин ерес* <-гь Травма. И
си гърцнтК опожарили с. Шехииъ Ксаи- я“ рЬш***»« м-*

- да вт е сйугчгдъ н.шлтъ
ТИИСКО. •-гежненмн. ьсе плкъ е едь«гь

етап*, по-бличио яо яашит-Ъ шс- 
каиия относно Трааиа

българи я иска а*” опомни иа 
Граним Нека да се «ааьриагь 
тракимскмгЪ бЬжлици по род
ни г! си ошища. б>лгарв и 
турци и тогава «•*» прКда да 
се лааа Траки* комуто и да е,

трудолюбивия бълга-

17 -

БЕНЗИНОВЪ МОТОРЪ
Въ Сжбота на 14 т. и. в 8 ча*;н пр^ди лл., прЧдъ 
сладкарница .Маринов» “ ще г*е продава нц.публи- 
ченъ търгъ единъ оензиноаъ могоръ огъ 4 конти 
сили Желающиге вогагъ да се наять на надда 

А Хараланонъ974 . 1ването

ЦИГЛЕНТЪ,
«1ШЙ. КЛРШШИ «ишш

РИ.МЬ 10 октомври Ако гъриит^се откяжатъ 
отъ сънла си съ Югославия и се обжрнагь кжмъ 
Италия последната ще се (збяви въ полза на гър 
ПитЕ по тракийския въпросъ

Гъриия като осигури искреното сълЕйствие на 
Италия и Ромъния относно балканското равновесие 
не само че ше има повече компенсации, но и ше 
осигури и Солунъ който рано или късно ше бжде 
въ опасность отъ страна на сърбите, които не е 
възможно ла бждлгъ много приятели на гьриигЬ

улица .Мчлка Тьргоьсна- N12 П

Иматъ винаги въ складъ доброиаче- 
ствеиъ циментъ отъ фабрика „Пввъ“ 
при гр. Ппквенъ. : : ЦЪиа умЬрсиа.

да се пита самото население
отъ 4 декара «квад 
ратно «еЬсгог нъ м4>пг 

.^««рь- т:.нмо нъошна на Добри Фловъ
на патя близо до новосгроищмн се ив.ртялт до назлрма 

болница на иЬло оля на части Усповия

ПРОДАВАМ!) СТАРО ЛОЗЕ какпа унран« иска то.
Ьъдга-.-ия -ма нделшенъ ин

терес ъ Тракия да бжде една 
свободи* страна На асЪки слу 
чай и да не се възприеме бъл 

ото гледище пи еждбата

ностьта
АТИНй», 11 октомври. Правителството иа- 

товари тракийсинтЪ депутати да бдятъ 
н дь евакуацията иа гражданското насе
ление и неговото настаняване по разнитЪ 
области иа Гърция. Броя на бЬжаицитЪ, ко
ито ще трЬбва да бжддтъ настанени и*»- 
лиза на 230 хиляди души.

ЦАРИГРДДЪ, 11 оитоли. Конференцията 
въ Мудания подписа днесъ договора на 
примирието. ПоепЪдиия съдържа 14 члена.

Неприателеките дЪйствия пркставатъ 
веднага с^. влизането, на договора въ Липа.

ГръцкитЪ войски ще се оптеглятъ от- 
тракийската граница отъ 1913 год.

на Марица ще бжде окули- 
войскови части. Излраз-

га и държавната 
и цЪни извънредно износни Справка въ редакцията или 
ул. .Македонска' 82 при Б Дачаилоиъ всБки денъ отъ 
12'/. до 2 часа по обБдь

•арск
пя Трака*, ние настояваме аа 
единь изх >д* иа Егея и той 
гр+бяа да им се даде -

Иска е огь иаск тежки обеа-
то тогава, дайте, жи 

сть да се рашмме.
щетеиид,
нъшвж <
стопаис.вено, за да устоим* маИталианско и Бждгар. Тжрговскп Банко
«алзмчжеиията сийнонми. 1-ю Повит. и. 12,1М01)-ОДО* резерв, копито!.

Клон ВАРНА ул. Цариградска 2,Центр. СОФИЯ. уа. Леге 2 ПРОДАВА СЕ ШАОСНОВАНА ОТ

СОММЕКС1А1.Е 1Тйи1ДНД

Реисш ш* ни- ИбИЮЗ!*
ЦАРИГРАД, ЛОНДОН,

с* лпиян* 3 етам сааан*. аут- 
вая* и «• до превод*, махадааа се 
а* IV уч 22 яаюая И» 36 Сиора- 
зуаЪмн* Банаа »а Крадат* а Тьр- 
геея* -гр П*6ве«> м Ш##там*аа 

Я61 -2 2

ВАПСА
Кшш 11Д1 «ш. Ш.660.Ш

въдъ
Д*СНМ« брТтГЪ
раио отъ съюзни 
ването на Тр кня о ъ гръцкит* войски и 
власти ще почне съ влазянето на договора 
въ сила и трЪбва да бжде лрмвжршеио въ 
срокъ отъ 16 дни.

Турската жандармерия ще възлиза 
симумъ иа 8 хиляди еуши. СедемтЪхъ мф- 

I ждусъюзнишки дружили и други части, иа- 
I да осигурятъ реда требва да опра- 

Тракия аъ 13 дни сл*дъ »ръцката •-

МИЛАНО. Клекове >Цомтрала в
МЮЙеРМ;*0

1шш 1ЦЩШ! дишаш от Ваш Опшшй* Й1»
■ Ааетрмя, Дрмаатааа, Бамгаа, Брмзмпн-, КопУ-«-«. 
П*ру, Ромк^ммя| иораопоидаита ■ мемним Я^рлавв. 

ИЗВ/НРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦ"» 
на иай-иамосии уеяоаии, нато!

Инкасиране и шконтиране на полиии н 
Изплашлние н нзлавлнс на чскоас срсшу 
Писмснни и тслсграфичсски преволи
Издаване кредитни писма.
Влогове по КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ по споразумение.

гове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с •«/. годишна лчзвя 
ишиидна стокова служба: д.ж>-менти. кредита, вариант ви и -*}*
Заема в леи и чужди яялути

•овчия иададаии чамова ср 
„Цириулари“ о* ялатааа 6

градеше ма Итапммяяааааа ■ вваиияпаа.

ОТ* 2-Й 
ОК ТОМ»

ри 1У22 год.; издадено от* IV 
Варненска прогммнашя иа уче
ника Жмтарон* Борис* е изгу
бено от* последния по пат* а 
село Долни Чифлик*. Загом 
да се с*и*а нгмл

ШстоШик Но Ш
други тжрочжян жжуиети 
Бжлгярит* и ч<* мак-

ххно. 977,-1
В.ю
Спа.

* значеии
знятъ Печатниис .Зора Бврна

ащ| Итапя» 
аа прадааяастиа.,Л



..вашенска яощ*“а.

борсагь слоредъ конфе-прЬдаидеик дм г® Р 
ренцията въ Муданив.

ЯТИНЯ. 11 октомри. Сноши бЪ арестуванъ бив 
ши» главнокуманлуюшь генерелъ Хаожианестисъ. 
като виновенъ за народната катастрофа.

а. УстамоаеиктЪ неутрални зони въ
13 Окготщл , ТО ....и Ииварк и присжтетвиато на мам- 

нацииI3 войски на полуострова и 2806-—1

Ш +«**
1147 —

Швейцария.
Пю-И-ЩМ» 
ЛйРИдов* 
П.ТрИЖЪ 
’) галия 
11 «ригрндъ 
I 'О Л * »Ги*‘
I Т

(Цмградъ оставатъ до омоичвтелиото
ЬН,иа въпроса оть мирната мои- 

До тогава остава въ сила едно 
ма сферитй ма влия

ние. Догоаорътъ влиза аъ сипа по лриицмпъ 
ма 1А срйицу 16 октомври.

Гръцмит^ делегати отмиваха да подпи-

1159
647.АТИНА, 11 октомври. Днесъ лравител- 

ството получи една телеграма отъ аеиизе- 
лосъ, който моли да и© бмдв иамдидети- 
рамъ въ прЪдстоимрсгЬ набори.

ЦАРИГРАД’!* П окт. Сръбския прЪдетавитель 
заяви на Хамияъ бей. че неговото правителство е 

^ съгласно Тракия аа бжде отстжпена на Турция
Генер. Измет паша заяви прЪдъ специалния 

пратеникъ на -Асошиедъ Пресъ’ въ Мупания. че 
генер. Рифаатъ паша билъ назначенъ отъ ангор
ското правителство за губернаторъ на Тракия

ПРАГА, И октомври. Българ. м-ръ прйд- 
седатель Ал Стамболийски има продължи
телна срйща съ водителя на чехсмитй зем- 
ледЪлци и съ м-ръ председателя на репу
бликата г. Шаехла. Г-иъ Стамболийски има 
разгов ръ съ г. Кловачъ и съ г. Стрибърни.

89»ад
9ДО

570 ч
Ии ----- 22Жкщз 
Холандия 
Юпсямк 
Ьелгия

ЦАРНГРАДЪ, 11 октойври <4 часа сл обЪдъ) 
офиии&лно комунике на главната квартира.

Изиетъ паша подписа въ Лупания договоръзз

Майка дете убийца
РИМЪ, 11 октомври „Месажеро' съобщава че 

гаюшеигЬ виши офицери сж рЪшили да защитават 
Тракия на всека цена. Въ това направление се пра
вя тъ големи приготовления

ЦАРИГРАДЪ, Ю октомври. Изметъ Паша 
п» туиилъ нови инструкции огь Дмгора. Ии- 

той заяви: Ще направя всичко 
възможно за постигане ма мира, тъй иеоб- 
ходимъ, както за иасъ, тъй и за цел» си
ропа . Ако обаче разни инциденти напра вя тъ 

1Жно, вммовиостьта не ще 6м- 
а другиму.

ЦАРНГРАДЪ; 10 октомври. Офиииалнигь крж- 
гове. въпреки мупностъта на конференцията, вяр 
вать, че утре ше се постигне споразумение

РИМЪ, 11 октомври. Кризата въ каби
нета се счита неминуема. Фашисти ай искатъ 
иа вейка цйма разтуряме ма камарата, уим- 

иа пропорционалната система и 
вие иа нови парламентарни из-

0»1я дсяъ штшт I. «
Крум- во (Варненско) са а* 
свидЪтели на потресяюща щ
тина. ТЪ знаели, че 

спр-Ьчюмиия че- 
жителката П. Михайлова и ц 
щеря й. Вчера те тякъсе*, 
риатъ за иЪщо Джщерячс 
връща сжщо с грубость и «ц 
ката съ единъ ударъ сг ц4> 
нипа я поваля на земята «ьс < 
тва. Майката безъ мел*, г, 
ла да бжде лимчуяана В*, 
замина г-нъ Сждебния сМ: 
аатель нн «гЬстооронзшествж

постоянно

I р лн-1 банка отъ дяесъ ше ее 
,пяг1.: .ятъ съ ре ловни облига- 
ц и на гишетата на същата 
банка.

Вадят! на Дунава огь грн 
денои. шия усилено прииждагь.

САдь дъждовен. констатира
ни сж окли по някои лози бо- 
лестит! .Опдици,- .Офузъ- 
Али," .Ьяла Нпладжа* и др. 
в неголямъ размЬръ.

Довършен* е трзсирааъ и прЪ- 
нивелиранъ ..тводния канал ъ 
отъ Фрвига - лере' лълъп, 
8,900 м

Работата нъ г-о-гоегйматя 
часть е извл.ошена от редовни
те трудоваци.

Пдтиааъ току що '.фистнг- 
на.п огь Царнградъ, ни съоб
щава, че оня день е билъ по- 
ставенъ подь донашеиъ аресть 
гръцкия парех-дъ въ 11аряг- 
радъ.

ХРОНИКАДе

Свободна борса
Положението па борсата е 

твърд
Вердин-г. 6, Цариградг 89*10, 

Вукуреогь 93 80. Миела 6-21. 
Нарижъ 1160. Лондонт о70. 
Италия »»б0.

Варяеаця ще ичатъ
сг»ето да се няелаждавт в 
послЪденъ пжть 
художествения филм 
Метресъ дк> Г*он*ь

който ще зап хчне да се иараг 
въ театръ Ранковъ отъ либе
та. С-гЬдъ изиграването куфал- 
мътъ ще- бжде въряагъ п 
страиство.

умни

отъ ВЯЗД.

Пъраая дТвичесют грудовъ 
ао пъ въ окрж»а ще наброя

ва около ЗОиО, конто ще се 
викатъ «-.а партиди,

Дяесъ се разпра ща тъ съоб
щения а на окол .Юр девици, 
г ьдимно интглегентяи. назна

чението ни които е • да рябо- 
.итъ вържавни. . бщински и 
Обществени учреждения. Т-Ь 
ще е -нягь иа работа на 16 
г м Не ивилитЬ се ще 6ж- 
атъ наказани

ДЬннцит-Ь, туркини се осво- 
бождаватъ ог». трудовата по
ни ность.

.'1Ьвиц«т! крА1лн сираци се 
<<а.кюжд1мгъ отъ ..к-иване 
на ред ината рудова пооиность

В-ръ Ая СнаОолмсми ще сс
завърне пр1,зь ЬЬлградъ, по- 
иеа.е ш!ло да ожде неудобно 
да мине пр+.зъ Ьукурещъ въ 
сдинъ мскеить. когато тамъ 
ще се тит ртватъ тържества 
по случай коронавията на Края.

ЙИЩШТЬСЕГРИМЪ. 11 октомври 1'л^дъ съобщението на- 
превемо огь Шанцеръ на гръцкия пр^дстввитель 
М^таксисъ. Це Италия счита като несжшествуюши 
вече спогодби за Додеканеза италианския печатъ 
веймодушно удобрява гози актъ на правителството.

ПАРИЖЪ, 11 октомври. Веиизелосъ вче- 
рвев срйкца съ Поаимаре, който му прйло- 

~ да бзяде отстжпчмеъ.

ни тухли ГОЛ1ш>! 
вка редакцията

ргзм-кри.
■гб -I -а

Продамш. гр! 
та ся. състоиш» ^ 

41 декари, нажолт» се чтх) 
7.н 8 клм край Лобрвижо; 
шосе. — За споразу*Чиие при 
Отонъ Имяовъ, часоввяюръ въ 

1градската гриви*.ЦАРИГРАДЪ 11 окгом Мустафа Кемаль паша
пристигна въ Мупания

Изметь паша заповт.да ма гурскиг^ войски па
прЪустановятъ всякакво движение въ неутралната 
зона Въ една р^чь прюилчесена въ Мупания 
5Свригтонц задай, че турцигЬ сж на пжть 
мдествятъ наиионалнитЪ си ипеали оезъ едно про 
ливаие на кръвь.

ВАРНЕНСКО КМЕТСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ Ш 22991генер 
да оеж- гр. Парна, 12 октомврий 1922 гбД. 

< >бявнва ее на 2841 тогчиитерееующвте, че иа 
до 4 часа след обед в помещението на Наряевиюп’ 
Окр. '1'инансоио Уиранленне 
тайна конкуренция :»а отдаяв-не иа предириим,| Щ*' 
вовванего на .първата на огрев, които ще «ввУч,г 
от сечището ва 1922/923 стопанска годиив и местя* 
та ,‘1>ацара' на Иарненската община.

11 ри 6 л пейте. 1 на та нревоона отойное г е 
дв. ■ >а.1о! се иаискна 5°/о и банково удостоворсвиря-1* 
•Й»ДК)0 дева. I, Г, конку|»енгите трябва да се 1'*ЙР* 
дяват напж.тно с чл. 125 от «акона аа 6юджет4-

|ф»едириятнята ц чл. чл. 4 и 21 ^ г 
цналните поемни условия.

Ткржните

БЕРЛИНЪ, 11 октом. Вслйдствмо произведе «Р1поето-
пое

те се
кмото спадаме иа марката жиеотътъ
кжпаа вейки часъ отъ деня. 

Хилядно множество На 21 22 и 23 т. и. се откри
ва ют-илейния коя* ресь ма сс* 
[иаддемократическата партия.

ЕлноврЪмен 1 I съ това 
леаЪлцятЪ и комуиистит+, 
кнать окржжив ' сбирки. 44ог 
този поводъ пЪкои се

се група по мага- 
а1К1Итй да аамуПва най-необходиммтй лрйд- 
тят. Много . дмгатинм сж разграбени и за- 
1*4— Впац*« гоггЬмо ажзбуждение и ие- 
»• ДОВОЛСТВО. Опасенията огь смутове нзе- 

гоггВми раздери вследствие еаентуал- 
ноетъта т* да бждатъ използувани за една

зем-
СИИ-

опася-
мгъ. че мигать да станать ин- 
ц*деити въ София. четеоетв н

Зкрюм.и тарти-нъ сжв4тъ 
па - оелнненащ царолзо прог
ресивна партия е свика«г а 
20 и 21 м.

е ве*»ФАТИНА. 11 октомври. Звимисъ ежобши книжа са на резнел----------
сятетвено нреме при чттов. по гжрговвте в <****
975-1

_____ на пра
вителството, че е съгласень да приеме поста м-ръ 
пр^лсеаателъ вд» новия кабинетът ОТ «АвТ*^I

Квяясвята по *-то на зекл1>- 
• иего рвяг.гЬла днесъ въпрота 
а коиасациита на земитТ. нъ 

с.р>зка 1_ъ ^изработването ма 
съоггетевъ зако!:опроекть.

• 'пряет - е въ България да 
- приложи частичката коивса- 

и«н

ПАФИЖЪ. 11'октомври. Въ Муданнв ге- 
каралъ Хариигтоиъ е съобщнпъ на Изаегь 

темета на ионтраита между ггиерапи- 
тЧ Моибели и Шарпи. които приеми тъ връ
щането нв Трання на турцетЪ прнзпаЪсттт 
)ииан спецнвпмо неутралната зона дабж- 
да управлявана отъ

I Варненски Смдабзм Прмс1**

СМ "I
оО I

ОБЯВЛЕНИЕ № 3314. Н. ____
ние го .\у 8913 издадено огь Нврченскя Ояржжги 
21> очто%»^шй 1922 година обяотим, че 31 И* т 
дедяото яес- 9

двукратно нублнкувяне настоящето в еди» оТ 
"итс вестници и с поавонвядавяяе 5*/о в 24 чвев 

на публичен тжрг следните недга 
ли от покойния Васил Киров Чернев, а именно

1. Нива в землището на с. Нреселцм, в местио^1,1 
ша-дере*. от шестнадесет декара и едни ар, «1»** С*С"*^ 
ог четирите страни гора (а сега сечище) оценена з* ,б1 .

2. Нива в сляпото землище, в мебзюсЬ
от чегирс десет и три декара и е дий ар. при сшхк»' 
шени< Лимягжр Гр. Поповъ. Вжлкан Петров, Ив.

ато най пригодна за м-Ь- 
условия При 

4^ цнята ще става 
побронолно нзанмно 
тъ странигЪ, -като се 

Жмрагь 1ия, които иелаить да 
к^масирать

еди* смьсена комисия, 
беаоласмоста иа нойимцмтй да бжде рее 
вам тирана и свободата на пролмамтЪ осигу-

гова ко- 
само по 
съгласие

всвМ1давам

проте-

БУКУРЕЩ'1», бктонври Съобщават отъ Ати
на: положението става отново критическо Войни- 
ш тй отмавввтъ аа се поачинятъ на р 
Явмитгъ Републиканското движение

Итадяянсияя
Дчр^аие изчеаиалмтТ. итадмянс- 
кн войници прт зъ 
войната г КааитЛГь 
привършиль мисията си и 
р! заминава за Италия

делегвть по из-
революционния 

печели почва. 
Кралъ Георги изказал!, желание да напусне Гърция

вр-Ьме на 
Ряуза е

чов и дере. оценена за 431 ли. ^
3. Нива в сж ехото землище в ■четност* аА**’ ^ 

чешмеи. от двадесет и шест декара, при сжсеДй- 
Недю Райков, а от три страни гора. оценена за -’6‘

>т-
III, И омгомврм. Мемаръ, 

V имала
че гръц- 

гъ да подпише Пряаъ нямалата седмица въ, 
общинската каса постжпали сж 
отъ иелобори (без кяналиааци- 
онни и в доироводим) 75607418 
-ъева.

договор», мам то е ,съставен ь, тя се едзтма-
зала и напуснала (будения иа пжть аа Ати
на, дЯто ся омайва тави жиць.

Отказа иа гръцката делегация са 
като иицидаитъ, който на щ- окажа

въриу яегда иа събитията, тъй като «ж

Наддамяето ще започве от оценките яагоре- 
Желающите да купят имотите могат д* се «•»"' 

ки прасАтатвен ден да преглеждат пивата по «Р®* 
и да наддават.

1?

счита Вц%ввян«т1 р* шиски ср!щу 
записани облигации огь народ- 

заемь въ българската «и-
гр; Церил. 21 Септемнрнй 1922 г.

1 Съдебен Пристав^Н- А ПОЛ**5*ния 978 1 2


