Вариа, 14 Октомври 1922 год. -
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за 6 месеца 150 лева; за 3 и-Ясен* 80 леяя
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АДВОКАТЪ
Приема да завежда и води всякакви дела
пркдъ всички съдилища въ царството.
Писалище еркщу мировите еждилища.
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ДВА СЕ ПОДЪ НДЕИЪ

(етажно здание бивша печатница, удобно зя скллдъ
м работилница. Споразумение ул. .Съборна* №5.
985-1-2

Кооперация „Независимость“
- «- ВАРНА ♦♦
Съобщава се на г. г. кооператорите,
които до сега не сж се записали за

КАМЕННИ ВЖГЛИЩД
да по бърза тъ да се мпишатъ и внесать
капаро.
981
1—3
Отъ Кооперацията.

ПУТРЕЛИ

(ЖЕЛЪЗНИ ГРЕДИ)

ЗА СТРОЕЖЪ

вс.чяа ну»«ра ще иа«кр»11 иа иаи-ефтен» цЬни при

БРАТЯ ТЕНЕВИ — ЪДРНА
масла,
Сжщо всккакъвъ копоииалъ
сапуни, маслини, сода и др. ч,7—1 ^

ПРАКТИЧЕСКО РИБАРСКО УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 691
гр. Парна. 12 октомнрнй 1И22 • •ли и а
Уаравлевнето на училището иаве- тина на .'и:*1., 1 I
г
вующцхе се. че на 1Ь чктоуврий
са врели пладне в тжржнага («ала иа Нар.* •
:ржжно Финансово Управление по* •
аг.м и-рг по доброволно 1*жгла»»р.
йона «а бюджета, отчетност» и гф.чгринт ПН1 « *
Д обед от .*! до 5 часа ще се «.<»ик«• 11 г и и< »р-‘ 1
тжрговаи. на доставка на ле гннте храни'-Л
Р припаси:

[• Сол морска
3«Ю кгр.
800 кгр.
I» >3жхар ситна
200 кгр.
I. Мас свинска
200 кгр.
Орис
500 кгр.
'. Оирене
5 кгр.
I. Лнм. кпслота
5 кгр.
. Чай
Картоф, желт. 1500 кгр.
ч’1ук арпалж. 1500 кгр
10 кгр.
Чер пипер
100 кгр.
Маслини

по
по
по

121 "
* — 1«
ЗН(!В. ЮНОО ли
65 — !В I .<«:><и» .14.
ЗН0»| I и.
I ъ — ли

Прмставъ

ОБЯВЛЕНИЕ 4264. И* основание изпжлчвтелввй
лист .Ч, >822 Гшдпа отъ ||| Варненски Мирова С.ждяя
на 4 август т I в полза на Маши Георгиева от с. Иване
кион прогииъ Киро Косгоя ог-с^ Дервеят. за 2780 ав. и
лр . о6я‘<ямймь. че м. ] {>/октомврд 1922 год в 9 -ч. ар.
•'••с * Влочл н. п.м ри ф-.* продавам следните имот на
ЛЛЖЖМИКА
■ 1Ь‘Звл>>ст«т<''а нейно
Клин ,т*ф мал.^и по. иа 3 години, с особин белели:
елина на
>фо. сащо и ма чело го и иа опашката.

*

*

' г

дру|ия саик^иа опдцЦл.д бедо за 3800 лл
. Маддаилнеги те |пояие о:ъ оценката
------------- •в заикггресуванмПГ-. МОГЛГЬ дл су__*аат'ь и горе^пределенот) место. вт. олределений ден й чю да наддавате.
г1 • •- >■ .««и. - 9Я гемии
^11
II Сжд*6« н‘ 11ристдв: Д. ». Навива

ПОЛОЖЕНИЕТО

Телефонни и телеграфни ст общения)

НИКОЛА ПАНАЙОТОВЪ

Врой 991.

_____ Н Варненски Сждебен

СОФИЯ, 13 октом. Днесъ елкдъ в часа
чииониицитк слодь излизан.: из канцелари
ите въ София имаха поотестациоиио ембраиие -а площада са. Краль . Цълия плоЩ дь бк
прк
лиеиь сь чиновнически
евкгъ стекъл^ с
отъ веччки кд оке иа
{.офия на брой нкколко хиляди души
Слкдъ ркчитк иа ораторитк, които из
тъкнаха недоволството иа чииовиичеството
оть помощьта, която готви правителството
се обрадуна една грандиозна манифестация.
Една грамадна вълна оть измжчеиъ изрод
по-аече отъ 5 хил. души се отправи къмъ
Народното събрание. На площада пркдъ
народ, събрание се дължаха пламеии ркчн, съ които се иска по-голкма еднократна
помощь и непркмеииото увеличение иа чииониишкитк заплати. Слкдъ ко- то манифе
стантите мирно и тихо с н разотидоха.
Натоварена е акциоиния чиновнически
комитетъ да поднеси исканията иа камара
та и правителството.
СОФИЯ. 14 октомврий. Диесъ бюдже| тариата арлзмемтлриа комисия ще се за| иимяе съ въпроса за чииовиицитк при ча
стните предприятия. См що ще бжде раз: гледай и нжпроса за подпомагане и иа ин|валидигк и увеличение иа пеисиитк имъ.
СОФИЯ, 13 октомври. Камарата диесъ
> следъ обедъ разгледа ма II че еие законо
проекта за р> фер идума вероятно тази
нс-черь късно е гласуввиъ иа II четене.
СОФИЯ. 14 октомври. Диесъ съюза иа
инвалидите сирацигк и вдовиците отъ вой
ните готви голкмо протестацноиио о бра
нно и ще развие исканията на съюза.

ХРОНИКА
Свободна борса
СОФИЯ. 13 окт Ил скободнац-бор-а лиаха доста сд%л<Н ВВДуТЯГа мплм едно таърло и уст Н НСН
ППЛОЖеННГ
*!«а ил лЬля том
дл се лапаш «"езг
и зменлди

п- .теженме
колебмиие

9

Зааояеиъ румнпм ()ш деиь
Н.МЬ > ч сл. ■ 6*дъ имЪстмик* пр журорл ведто съ двл
лл ледотини сж усвела да.аа1"ИЯТЪ Ч СНЛ

ОГЪ

АМЛМЩЧЛТа

К. МИСИИ X}» 11 повт. въ мимев
тв. к-1 л.о е в емд.гь рушветъ
ле. ОТ1. ГД'ИЬ гурчичк вв
рлзрЪшлвлис глмнъ Анлишенъ.
въпрос V нь полза ИЛ (.ЪЩИЯ
турчин-».
Иавъра^н* с* увзрдетггЪ
нивеллиии огъ а хитекруриого
огзЪлем. е нл улици:Ь
. Ьг*«
чанъ*. .1'усенсьл*. XXVIII ли
ния- и .Кввалскв*.
Налравяии еж нече огъ трудо
ваци шанцовегк иа общински
те хеленчую пи градим
Отъ ям1стм ври* гарите по
миовЪдъ на дирекцията ие от■лущагъ ваюии м дърва, като
(«синкитакива е дяла въ рааго реадане нл чачармагЬ фаб
рики. да превочване иа мдар
ното цвЪкло Това прЗчи мио
и нл нрЪвозваис дьрвата по
теги(мииейката «а Каспичачъ.
мщ’>т тля пра е »»лр>стена
ог» преводните до сега дърнл които п^Кбиа ла се вдвг
нагъ и Дв т»‘дягъ мЗсго аа
н ии таЪива
ИЪка ие се «лбравя че лиша
л вече иабтижг! та ч дърва
СА нулеви л че само мдарь.

СОФИЯ, 13 октомврий. Дис<ъ къмъ 5 ч. |
Дарямаата ка Трудовата посл. ппадик въ Камарата започнаха дебати- « млеил собствен.чгп> е отчу
ждила
шк то иа иовмтЪ гро
тк по отпускаиетм иа < днократната помощь
на чииов ицигк Завързаха се остри прк- бищ.! и постройката иа про
еггвил (ин 'илимь модетняевъ
рекаичя между комунисти, широки социацржжгмь „11Юрь ,ъ "нарма
листи и земледклци за размкра иа помоВср1дъ руекятК ечнгрантя въ
шьта Заседанието продължи до «ъсио.
(4з{>н1 е ><иоваяъ съмзъ за
СОФИЯ. 14 оитомврд. Правителството яъзвръшеие въ {чтдиватв.
Тяа дка ще пристигнагъ иа
изплати едииъ официапеиъ циркупяръ
чркзъ легацинтк въ странство, съ конто по-| 1^*р«с.1скоти (ри^-лияще по
канва бнвшнтк м-ри Ив. Е. Гешевъ, Атаиасъ Р*Ч4НИГ* вь Ьеагия жедЗмопатим релси.
Буровъ н проф толловъ дд се въриатъ въ
На 1 тачена е комисвя по приБългария, понеже тк ще бждатъ см дени емането имъ
чркзъ рефереидумъ, като ямиоаикци за
Морсклтг Вам. която се от
българскитк катастрофи.
крила ч» 1 * юио и закриха въ
РУСЕ, 14 октом. СпорКдь <жобщенкя
отъ Букурещъ, юпшевнии. ь продъпжааа
пи да кокцентрнратъ вонскк къмъ Одеса,
гдкто е пристигналъ вече Кръстю Раковски. Споредъ сжщмя източникъ ругки войраимца.
(скат.
бклк стру
С1

<агь напада
Д ГИНА '.2 окт Цклия грьики
Италия, кеят за няколко малки островчета жертвуво приятелството на Г ъриич
по
цДРИГСЧЛЪ 12 ОК-Г Патриарха Милстнусъ IV
во .«•— и. 1
•!'>
ЩИ1 ЛЯ V р^ши да влпе въ разбиратег^лпо съ атинския си
но 120— лв
500
.1Н\
с тури край на религиозното раз
по 10О‘
лн
.^нозъ
за ла
ЛЯ. 3000 лн
по
2двоен
Що*» тв
по
2*.‘Ш лв
МОСКВА 12 октомврий. Руското прави200 !И
по 20
лн
телство прие дл участауаа аъ една иохфено 80— лн .{оОО л«
реиция съ сжсЪдиитЬ държави »а обвво56550 ли. ржжаваивто.
Всичко
За|лог ма участие в тжрга — 10*4 от «(ферирян»
•бкпъ репараи
пА(^к!Ж 1 • 12 ОК! Днесъ сл
стойност,
създаденото положение велкд
От Уприлвивйто ма У щвт®. комисия разглеив
1-1

• ; ля нл. м

сегкемврм сж бмаи

пГ.ПИМ ОТЬ
‘ АГЛНе

173.361 души м

П .стж .ллм са бруто 285,182
•в., л .празх^двлнм зл ремоип.
ч .Лнли. «апллти ма пе{)сгидда
1217.24 ля . ли м;о прн« д 163.450 ля При гърга^ »в
отдамис нл слегни лица е ао
л учено 203 10! лева
Рнгнвдатъ е« вече оферти
•4. п«кгта или »а пострчйкятя
ма н дгряи елемто, и и см «ози «а Иаряенското приставите,
коит • ще чмагъ ГООО *оиа сто
ки БМ*.ЩМ<-СТЪ

За яжта »1Ю. .Фрачга дере*
I лл Коклрлжл) е изкопано яече
легл • н е почнато знддвето съ
5 метра ячспьт, овздъ Прягогвитъ се и .лърагяигЪ части
д н

бс*яаа»о а вгзаържатеж-о
ог>. . чеяячквтЪ иъ ДЗв.

гвммалкя.

ДнриН«ят1 м трудов. позииш е наредил* да се свнкзтъ
на 4 «Ъсечиа трддона работа,
вайка д-квиии отъ 16 до .40
ГОЛ. мъзрлс ь включително
Свикването ниь ще става ш
нЪколко огЪня. Първата см!
труд» вачкм око
иш девици
ло 1Ю0 родени I гъ 188'- г до
1897 гол вид се скапват* на
№ т. и. разпределени на ра
бота по рааннгЪ учреждения
съобразно образуванието и
спеиивлчостъта ями На вън
росшиЪ грудоазчкн сд изпра
тени чр%з* общината повиквателни заповеди, съ обозначе
ние мога и кддТ тр1бва да сс
«вят*. Тиа отъ гатъ които ле
взвклнкгь тая азяевкль ше
бддагъ наказан* съгласно за
ьоиа. ДЪницигЪ на конто оии ,
м е язаряттм тк-аикмтм •« |
мпоаКи « с» пмуч.тк ск.ж
Т,*сПкяткТт. 04-1
общината и дадагъ нсобходн- ■
миг* евклеимз коиго ще 6*
нужни ар.» раларкхкл*
жадб^гЪ ОШКни ог*
Дккнцпг*. туркянн отбиват*
трулозмт» си помгавсаъ ио *с- .
■Озкг* сн.
Осво*оасмв*т> се с г тру
донася поинисстъ лжшерм е*к*стве*с еа.<об»‘И. кои го »г*
•еси.м-бми <Чш*
.ю.**г.тв ;
И*е«И М.^М.'Д4. ИДИ
<и^»ет« брчг'ч и сест»'«
кяи л ,'лг*м« отъ I
тутммп ГОИМ»IX К «4 IV .
ЦИГ* в* рд 4к V —* Л\У
ЛИКУ
1ММ д» .к-хи«.'
!Н С\ >ли с* 1 •
ч С«МИГ. « *1» и I

* . г> пмии а* е
***•»

«4

•у*лад«лч- и "ъф. .'•съ Щркт
|Г* - ЪрпЛИСХ! Ш I
»> гч
«е ем|« « ч
ш* •<*.
V 1 К ***
КЧШ‘1 *

е*.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Сяр. я.

С*Я>: '•и

М СК>чЧ11

41

«ГШ

БОРСА
НкъДл»*
Лл глъ*

.-ЛЬ

* :

ЧЖ" "ИНШКСТИВНЦ Т~х

7»СНГ
ЗГТ1 -Л

зши
ГТВМШГГ»

.*

Ях

агм-

СЯ

:>*;7Н-

1ки Ьши 1шж е ву» [мшм Ний ~ №
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ОБЯВЛЕНИЕ № 1279
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.
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чИЖШЪ

ПАРИЖЪ, 11 октолшрмй. Съобщаа*т\
отъ Мудамия: гръцимгк делегати зая**,,
че прмематъ съюзното предложение цр,
е да се продължи <рока за излре
усл
ване ма Трак я и да се зап
граница,,
по ркка Марица отъ 1914 го

БЕРЛИНЪ, 11 октом. Спооедь поелкд**
гк съобщени отъ Одрани гръцкмтй юйщ
ПАРИЖЪ 2 окт Ганъ коментирайки спсгоа I се разбунтували срЪщу офнцермтЪ си и „
оата. която се подписа «ь Мудания. пише. резул- авмим нервен, знамена. въ Одрииъ и око,
тата постигната вь Улдаиия. благодерение. взаим- , ностьта сд станали грабежи.
митЬ усилия и желания на съюзниците и турцитЬ.!
РУСЕ, 14 октомври. Ро
опея
доказа за лишен ъ <1жть че дипломатическите ме | циомемъ в-къ
Аврора* печати една осгц
годи. които Франция не е преставала за лрфпо- . ст>тин Пр01щ,^ нрави темстаот о, като ваещ
Р*чва сж ефикасни
новедъ отъ смаяното> положа
вь Сап»
БВ. ЦГРАДЪ
2 омтомбрий А къ : рб.ме- отъ стра, липсата на хигиена аъ града м дере
на
кмета.
10 г V. съсб.. за Д ръ Ниичич министръ на вън- бейстеото
шмигк работи ачер-*
,;къ прие управлкю- |
БУКУРЕЩ'!-. 13 октонррий Цариградския ле
щ** гржикетй 'ег.чеи* лак го се твъга - Гърция е
чатъ посркша съ голямо недоверие постигнатото
поискала отъ -а.^лтг държава асемна “смошь за
споразумение въ Мудания и твърди, че вълркш
«• Ф*
-’•" -ъ ве-злистит* продължи | всичко не е избегната опасностьта отъ продъяж*
"Ъриить наше^с -равите.”‘‘С •''м 'К‘:Ке
I чие на зсеннигк действия ^
с узнава- ;
ство не е взело никакво*р%ц;ение и
*е. не е дадено ма«кр об-кйиние
ПАРКЖЪ. 11 оитомариЙ. Комисаря •
фииансиигЬ делегатъ въ Аигора е ааявмлу
ПАРИЖЪ. 1 с окточярви. Говори се. че
че ангорското правителство счита всече
смознитк я-рт ма я
тЪ работи ще се
договори, сключени отъ 16 атартъ 1920 го»
дим еъ Ту ломъ. н да сбсжсъбврвтъ
м мевалидпи.
датъ аъвлеситъ м мЪстото и програмата
БУКУРЕЩЪ, 13 октомвряй. Диесъ Йп
*в иомф
>вта
открити сената в
|та.
ЦЯРИГГРДЪ. 12 октомври. Мудаиската
Тройното слово бе п а ометено отъ а<ра
спогодба атнаа въ сила три дим с-кдъ под
лр-Ьаседатеяя г-нъ Ернтпяиу.
писването и.
___
Съгласно спогодбата «ангорското правиЦДРИГРДДЪ 13 октом. Султанътъ е р*тепетво тържествено се аааъпжава да за- шнпъ окончателно да абдекнрв. Направен,
чмта неутралингк зони. конто сце се опрЪ- е сондажъ, съ който се вижда, ме ларяадХлетъ отъ смЬсе-ата .оммемя.
мента ще
Реда въ Тракмя слЪдъ гръцката еваку
ПАРИЖЪ, 11 зктонврмй Вашингтонския прблация ще се пазм от 7 съюзим дружини разстззиУель е аяяеиггъ. че огь всички аъожави които
мЪста
*м»тъ дългове, само Англия е въ състояние да си
• ст»атвг
плати дълго ветк6>я% ъ па М«
ице се охр<|рог'У.".
ок- Гъриитк предъджавстъ изпразотъ К-г: -а *з? цракия ВойскигБ отстжпватъ безъ
\ зедъ - йзлс1тгщинш и се по^оаватъ на грабеж и
’ т»г*н -поедся^#- влйски наладгтъ отстжпм^щт*
ил*«Я»*йс.ф:<* _____
вегчс’*"*
:вши1л г*
“
-тлпц-н:
--Ъ ТТ-ЮН ЗС

)кмв%

Роьхки»

ята на романския краль. Министерския съвЬгЗЗч
ра р%ши да се даде амнисгия на н%кои политин?
ски и по печата прЪстжппения отъ 1918 г.

ствие падането на германската марка. Предполага
се. че ше се р^5учи отново вьпроса за контролата
надъ германските финансии по начинъ. че за напркдъ да ме се повтарягъ подобни неприятни изненади
V/
ЛОНДОН 1> 12 окт Подписването на поговоря
въ Мудания се поср%шз. сь голямо звдоволство отъ
1гЬлия печатъ и обществото
Дейли Хрониклъ по този случой пише: Спо
годбата подписана вь Мудания означава края не
Източната крита
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10 (е ш
«тр. 4000
ьтк^ д
11 Кячкя
"Т -ЛЮ с 10000 »
М
«Т 2000
1«“»
Нре1л..-к-ни!Яя
«е Приемат немея првожт.ч»'
тен
т-еянин ..н.м.' и» .шиеге ечалите — Вар» '
в и»па Пя гжргя• от 10 14 12 Ч,.1 дрКд* Д-'»''
в фппввсбпбтп ТП|*9* 1«ч1ио Нирва
Мзлпкадт*невен1 н.'*е м егам а явео я
ки отпр.чеп вртивт-ч
Ч* т . 14 иривоучввгеш» в тжргз сс ножа 10* .
1\ «циблич«ги!П'9Т9 илрноив<ввян| СТОйИООГ и
и » тяосг терени»*
1Я*»
. Жгляппщни яв п.нчзят учвсгис в тжрга св
йВ*()**
VIII \п гг -а«»бр*“««*т с чл. VI 126 ю 480 <*
•щ „ИН1ГКРТВ. ОГЧ1’ПНЧ’ГИ П П р*А1фНм Т**ГВ ‘
||,ч’мииго \»л<чи»а могат да сс велят
^
Т-БрГ*
сжпмпт» ри » домакинството в в деаа ма
фиицнсиного унрАвтсние г|». Варна.
Рвииосвнп» ио пуччлвзугмдю на вастояшето «•
СМ1МВВ ИЛ Н|>м шриомачЛ

чУ

I I

От

]
Гад. IV.

Варна, 15 Октомври 1»*2 гад.

поща
варненска

мшш ШИ№ Ь Й1. ЕЖЕДИЕВЕЯЪ ИВМПЦЩИШвЪ ВВСТННКЪ Нщщ • вдт«, а
Абанааа «ггч мели год.:наЗУ1, ■ •
да о мЬссла 1Л0 дем; зч * мЬсеи» 80 км

Обяаяаикт. .
•|*1нставск»| |.о 1 леи, п'

!

♦
I

♦

♦

тя
т&

_

________ Брой »ая.

1 ПА I ’ Н ЕМ С К11 С ЛЛ ЕБЕНЪ П РИСТАВЪ
ОьЯВЛЕНИЕ т 3556
Иа ос- чан не илал•штелиия лист под
14305, нададен
Ок.** •-« • .: г,а 19 Август* 1922 год. в подза
и,- !!.ф.| иск-«тд . I шу .4рн.| Банка от Вари?, срещу В. Карпусч'';"
'• Варма за иск от 15,00с; лена
лихви и
р. ! см*--*-*'-; . М, VII пд
7 •. ктомнрм 1922 година 9 часа
м, Д| -м
'Ль она. !1 участжс пг»ед домат на Л.1ЖЖН :
С 11*ЛуМЩ«Ц.„ИИЖИМ.
имущсств» на
Р-4НДН X
им«ц'ю:-* Г» Три наду сз големи, с ьместаи сг по
• Л,\аА1 .1Н ГрЛ, • ц/Ик?ни аа й 000
(
лена , 2) Два
Мо :и кд 'Я-'| Г. -М с ;озте. вместим сг »Ю0 литри, оценено
л? 1 00 л< I 3) Око,-о 1.000 литри 1VI*» вир< , оценено за
8000
а ''(ад.таьа^его ще започне оУ цаките нагоре н
за •*ч: ерес- .‘-л .■
к ма- :«1 се яви; в опр \аелфж»го место в
опреде н.1и ден и ча и да над и 1ат
■Вар *а и Ок чпркй 1922 година

ч*1 ^

^
БРЪСНАЧ^ ,
у* САМОБРЪСНАЧКИ }
Л и ножчета ‘зп санобръсяачкнП ♦

I

ИМ. рв.' •

ЦЪНА
1 ЛЕВЪ
_________

I ' ..Ибт-Г Ирисг-1:: м д. полински.

пеломЕпИЕте

(Телефонни и телеграфни съобщения)

ХРОНИКА

Министър* пг-%д еда теля г-нъ
СОФИИ, 14 октомврий. Тази сутрииь А-1- Стамболийски се очаква да
зсмл. д. парпзмеит грунд. разТлед.' закоио- ‘Ф*с™Тн* *и«съ но об-Ьдъ съ
по иачествс и цЬк • нониури|\а- *
проекта За еднократната помощь, а слЪдъ е*спреса
щи на всичнм познати доСс
обЪдъ
бюжегз.жа... к- мисия изработи текИсп"т т*«**т* повеем ло дЪФаоринаг на прочугата герзан | +
ска фабрика беЬг КаиН
5о- ♦ ста на законопроеитл заедно сь пр*..двиделата на ’Ал-™' °" ,я кабияегь
Мпдеп. Вь с*лацЬ на едра при ♦ иитк измЪ ония от бк>джетарйата игмисчя
»ор»и«Г
щ7?”'
Твхчичес |1рьдстайителяо Бюро ^
и п рпам. зе лп група. ПрЬдвндено е, да се разпрЪ-Ъев., »б->т«и «жду
♦
даде на чинов1 ицитЪ еднократна помощь ч-еиове.-Ъ на комисията и плдЕл. И *ж. В. Нм* ’Л08. СТ1 Дим
Варна улица
„Дра !♦ въ размЪръ на
дна
и половина мЬсечиа на надКй.т ие *а да може кочевъ &
онь-М
♦ заплата, като не се изключвать никои чи- МИСИЯ1а Д*1 бдле най-експеди
гоканъ“ N5 8
новницн. Предвижда се да се даде едно- ™ниа
.
♦ _______________________________________________ !♦
♦♦♦♦♦♦ 4 ♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦И кра гиа по *ощь и на и»валидигЬ съ 80 ии
А«кщм опГстраиа ма вея
СТО Н повече иивалидиость.
смоиернтТ, се е явила вчера
Помощьта за тКхъ ще бмде аъ р.«*рь
на даК
Ьсечни леи »
иас: «
««..кретм
ИзборнхтК учреждения и държаанитЪ поипии, и на пеисичернг».
баннм ачо имать иред .тн могатъ да огпусд,„.м1а
н, „м.
натъ сжщо еднократна помощь ма своя вницатТ, г,. сглината «е поулица .Малка Търговска* Ма И
персоналъ.
зволено да се състои. Лояеже
Иматъ винаги въ складъ доброкачеПо покриваме на разхода по едионрпт- не е поискано пр^деарятелнз
ствемъ цименгь отъ фабрика „Невъ“
иат 1 помощь 6ид<. окончателно изха*рленъ р*зр,кшв"'1€
пр> гр. Плевенъ. :
Цена умерена.
пр*-хода оть -изиосчитЪ яанта, като та покУчитвжлша съаТтъ при оър
<17-1- 1
ри ам^ то му ще лослужатъ сл^дчмт^ при- воначллмнгЬ у-ща въ града ви
ходи: 1) от- увеличението на железиопжт, вчеРа
пр.ддлжптелеяо аа0—1 ^ декара (квад таке ; 2) оть увеличение на б^нд -рола: 3) ^1ВНИС- в‘- което се мивка съ
ратно м Ь'.Т0 * ИЬ кко - от., увеличението
ь 20 на сто даиька аър
носгьта .Чамръ' гьнмо ирЬщу ньашка на Добри Фнаамъ ху аОицю доход . иа пицага кои го плащатъ ся-КлчигЗ учебници 1. сАна лдтя блмао до ноооитроящин се кццДталъ до казарма такьв»> дан).К!> повече оть 2000 па, 4) уд- таи*.! игь.Аяточъ Ьурлакокъ,
та и държавната болница на цЪло или на чкеги Условия в ива се даиька вьрху сградитЬ за тля оть А_Г«о*п*ри« 0тъ Квартнряни ц^ми извънредно износни С‘»раь*я ль редакцията или т^Х1, чия го емлячиа оценка надмина бОО^О
вь. и и- Христовъ. з. Буквар
.
.
огъ I ечо Доче1гь. 4 Читаика
ул .Македонска' 82. при Б Данаило ъ всъии день отъ леаа; .,)ч уасличааа се цЬната
на иамениитК „ „ „3,
Гпю До„™ 5*
121/« до 2 чеса по обЪдъ
9. .-4-., | вьглища; 6' предвидено е Ш се вземать по Мн лка <а I» и IV отдЪлеяя* ;
| 500 па. на паслорть и «даден ь безь проама»-^ п Ечииг Пелияъ. 6. Закояъ
дени ф. рмалности
,
‘
ом, Вечееминъ ДиинДнесь сл^дъ обЪдь министрите, нани- У{’' 'пт ' 1 чествознание оть
ращн се'а., камарат .. сжщо разгледаха на- ,
“оТа^тон^ Бор^^
ав
правени Ь изменения и предвидиха щото
Нлг.и ВАРНА. ул. Цариградска 21
Дектр. СОФИЯ, ух. Леге 2
Съобщим сг м дЦидатк подцЬната иа камеинитЪ вдгллща да бмде
•1-жащи иа трудг.м поиинностъ,
ОСНОВАНИ ОТ
у зеп чеиа сь 50 лн
тоиь
ч«* могитъ г». лично
.
иди роди
ВАКСА СОММЕКС1АкЕ 1ТДиАКА
Комунистите протестираха, че бюдже- телят Ь ИДИ Н*СТ
ЙНИЧМГЪ и
т »ричГ1 коми ия е взела последното си рЪ- да .. .д-вап. «аивлепич нъ об
шекис вь отежтетми - го ил ловенето -тъ щината до трудо»ия; ктитетъ
Централа МИЛАНО. Илми» I ЦАРИГРАД, ЯОЬДОН,
ла отлагаме, осьцб. жденнне или
членовете си.
ИЮЙОРК| 00 иавиом • пршаацяпжя. градоа* ма Итаммм
♦
♦
♦
♦
♦

л !♦

. !

♦

ЦИУь-НТЪ

ПРеДбВАпЪ СТАРО ЛОЗЕ

Нталиянска и ййлгар. ТжугоБСка Банкя

}ншм. Д-ьо Каакт. . 12.0СИСЗО - хп - шьгл. шлТаД.
Кшш т ка.

И»» «а яи. й Шй

Ивш гпшпи ким* и Пш [нмгааи В11!ш

СОФИЯ, 14 октом. Тази сутрииь акциоиия комитетъ се язи пр^дь м-ра иа фимаксиит1ь, комуто поднесе рез люцията иа сноИЗВ/НРШВА исички САНИОВИ ОПЕРАЦИИ
шното ежбраиие нз ч янбвиичествота
Чима иай-язиоснм успоани, вято :
>Г«о
«
нкегра, спЪдъ като ислушалъ рез^люцията
Инклсн;танс и шкентираяе на пол.-и . ,
•;
И I *6
Илнлани1лнис и имаканг «а чекозе срс-шу
не
имъ
отговорилъ
нищо,
а
ги
покаиилъ
да
Пнсчеинн и 1 ели раф нчгски преводи
напусната кабинета му.
Иза ячане кредитни пита
Влогове по КРР2ШТ0ИНИ СЛШТКИ п • с. • .о
Аицио-ня комитетъ сл^дн това се явмл
огавс по СПЕСТОВНИ КНИЖ.-Н с 6
продъ Неделно Ат-н совъ председателя
слаииална стокова с-о-лок м«н*и
Змии а дева и чужди валути
на нам рата. който имъ заявилъ че подър
Итая м'«
Всички издадени чекова срещу
предизаестис.^
жа р мнение то на м^»й«стерсмия сьяЬтъ и
,,Циркуляри" си. яявт*ви без
;
ще подържа предложението иа правител
Я'япь-Ш
ШИлЯЛ
ството Въ това време алезъл
в в кабине
та столичния градоначал <и*ъ, къмъ когото
Недялко Атаиасовъ се обжрнал^ сь много
остри думи, за гдето с ощи е -цопусналъ
двуетажно здание бивша печат,ица удоб- о *а снпадъ чзноаниците да блокирать вратите на ка
или работилница. Споразуикне ул. „Съборна- № Ь. марата.
а АвВтрмя, Ариаамтима, Белгия, Сразилия, Нояу»6ии,
Пару, Роааикя, кореспондента а домния д^.ркчаии.

&

ДАВА СЕ ПОДЪ ЯАЕИЪ
9И5 -2 .

ЕУТРЕ1Е

(ЖЕЛЬЗНИ ГРЕДИ)

ЗД СТРОЕЖ Ъ

воини нуиера ще нваЬритЬ иа наи оф-сн. ц4ни при

БРАТЯ ТЕНЕВИ - БАРНА
Сжщо всКиаимвъ колониал ь — масла,
сапуни, маслини, сода и др.

967—5—5 Ш

ФЛ

откупъ придружено съ доку
мент.I
Трудоввчките от п дрмт« сма
получили повиквателни запо* ^.ди, м. .ивксДмо от това, ч«
са подали «хя.'ленне да искат
освобождение, отлагане и л н
премес-ване, с* длъжни въ
'Ю.«ед1ь1инкъ 16 того въ 8 часа пр. пл да се ивягс» въ учреждението
кжд-кто сж на^начени, а молбигЪ имь като
бддагъ разгледани, резултата
ЩС се сьобшава чрез начални
ка на учреждението, кдлего
оужи гжжнтелкага — трудовачка. Исички които иматъ ло-

виквзтелиа заповедъ н не се
явят на определеното вр^ме ще
бждетъ (аказвчи и даванк нод
еддъ

СОФИЯ, 14 октом. Отъ правителствен*
източник* с общавать, че се тв>рде преу
величава вс;<чко онова което става въ Петричккя край Властьта взема всички мерки
да усигзри реда и запази престижа си. Вси
чки нарушители ще бмдать поставени иа
местото имь.

Нашвятъ младь съгражданннъ
Т доръ |Т' шо) синъ на мри
кангти г. Ал. Кръстегь е иа
държалъ сь отличве конкурс
нвя иапитъ въ софяйсквт* му
зикХяна академия
(>гь яннлигЬ се гни ,год Ю
кандидат . ииържзкм сж шпита само^В души.

. СОФИЯ, 14 октом. Испьлиителиия коми
тет». и а С! юза ма с юзите се яаиль при м-ра
на финан‘иить, който заяяиль иа комитета
че ще лодьржа своето предложение по чи
новнишкия вшрось.

Д-в« .Трааиа* варнен кдонь
свиква н. 15 неделя, 10 ч с.
п. |дъ «ила. .Съединенме”, всенар« юич. митингъ за автоно
мията на тракна. Притечете «
всички.

\

Брой 992.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"
т

Стр. 2.
Приятно ни е да изз-Ъгтнмъ па
гражданството, че една праздмота, която се чувства особе
но за гоститЬ Ъа града и чуж
денците — търговии тона I
липсата на елинъ пълснъ патев >дителъ на Варна, който се
счита за пръвъ курортен*», гър
горски и експ .ргенъ центар>*
За да се попълни тази праз
нота г-да А. Христовь & с не
са образували
„Издателство
плана па гр. Варна* н са р
шили, благодарение покрови
телството и прЪпсржкага отъ
страна па Итал- и Вълг«,р тър
говска банка — Вари- клонъ,
издаването па единъ укззатель
на града ни на бъчгарсм* и
френски езикъ, к:мъ к, йто
ще бжде приложенъ въ цвЪг
ни бои официалния обший,
лланъ съ обозначени? нл п важнигЬ учрежления, б^нки.
търгов КЖЩИ, ХОГ.ЛЙ: фабр/ки
курортни м%ста и всичко кое
то въобще иптере:>вз граж
данството, а овобено чуждсн
цагЬ.
Препоръчвайки и .ние < ■*.
своя страна това похвално де
ло, пожелаваме до$жръ ус 1.x
на издателствотоУоще повече
че отъ » П/Р и х о ял иа
издателството 20 °.о ще се отстжпи на варитеобщина за б.днигН граждани или енропиталицето.
Пр4зъ миата ще бжде о-з^
критъ въ Варна безплатйгъ*
търговски курсъ за подготви
не на касаеръ-деловодителп въ
разни кооперативни кор.п рлции.
печагь книгата
Излязла е
„а нашия наялъ съгрзжимммъ

Испълнителния комитеть е настоя '»' Да
се зспьлие резолюцията езежеиа оть съ
бранието вь „Ренесалсъ*.
СОФИЯ, 14 октомврий. Тази вечерь въ
Народното Събрание започнаха дебатите
по второто че**не на законопроекта за
подпомагане' чинсвиицитЪ. ПрЪди закрива
нето на з сЪдаииею м-ръ
Даска овъ от
кри редовната С1 сия на Камарата
По законопроекта говориха Г Димитровъ (комунистъ) и Коста Илие .*ъ (з-млед.).
СВИЛЕНГР-ДЪ, 14 ок том. НамиращитЬ
не дочакаха
заповЪдьта за оттегляне. тЪ се р абун«уааха и йскать н з. бзв^ото-завржщане по дб*
мовеЛ си. Станаха грабежи и убийстза.
СьглашеискитЪ комисари вземаха мЪрки за
запазване реда.

се вь Одркио грьцки войск

—ЧПОНДОмЪ 13 октомврий Вчера вкстникъ „Таймсъ" обнародва уводна статия
_
отъ Кемб ичкик ярофесоръ Тамтерлай. Бъ
тази статия м «Оу другото с
азва: днес
е дош» лъ вече момента аъ който ще гркбаа да дадемъ и
Бълг рия свободен > мзпазь къмъ Егея, за тоз., излазъ ние се задължчхме сь нашата
естиа дума и «ие
требва да я изпълни.,»ъ. Е иския излазъ
на България е единственото разрЪше не на
из очния аълросъ, който може да оситур .
балканск я миръ отделяйки Гърция отъ
Турция.

гояща се отъ по единъ французин, англий
ски и италиански офицеръ, за да оговорятъ
начина за опразване на Тракия от» гръцк : тк войски. Генерапитк "Свкиъ това ркшиха слкдиото: френскитк дружини ще заематъ Одринъ, Лозенградъ и Пюпе Бургазъ,
английскктк
Родосто, Ксанти и УзуиъЧорлу. Цялата съКюпрю, итълиаискнтк
юзна войска ще се състои оть 7 пкхотии
дружини и 2 ' скадрона.
Дксния бркгъ на Марица около ДедеАгачъ щ ' Яяще заетъ отъ италиански вой
ски. М р>-.ца около Димогика ще се охра
нява отъ англичанитк, а бркга на Марица
около Нараагачъ ще се пази отъ фраицузктк.
ЦАРИГРАДЪ, 13 октомврий. Гръцкия
патугиархъ смкта да напусне Цариградъ.
ЛОНДОНЪ, 13 октомврий. Тукашиитк
в-ци се научаватъ, че вчера 4000 души
турци
отново и рушили неутралната зона
|
| при Измидъ. Изметъ Паша билъ ос ек до; меиъ за това.
Отъ Цариградъ икма потвърждение за
тази нооииа.
1
АТИНА, ТЗ7 октомврий. Правителството
прИГОТВИ уназенъ закоиъ зе обявяване иа
пълна амнистия, отъ която се исключватъ
| м р - тЬ отъ поелкдния иабинетъ, чиновиицмт^ ,. висши офицери, виновници за ка1 тастрофата въ Мала Азия.

ПДРИЖЪ. 13 октом. Жак ь Бъивилъ пи-1
ПДРИЖЪ. »3 октом. Голкми спорове се
ше въ Дясионь франсезь: Обещания етеи- ВОАЯТЪ КаИто въ еркдата иа сржбсиата де
сни изп-.зъ иа България тркова да и се да- ЖОиратнчесиа партия, така и между члеиоде и то при най олагол ияти - условия То^ пл радииа„ната партия,
зи излазъ четръбва да мине пркзъ гръц а
Първата, по емкдения отъ Бклградъ,
територия, защ »то тога а ои оиаъ ие енгу- аеце ^ нажирапа вь навечерието иа гй,л-

«

-реНя И не бл ОГГОЗаряль на "рьдхазиач,- но
11лепл.иие. Главния поводъ иа спора
нието си. оългарския излазъ прьзъ гръцк • л
м
еоитооия би билъ веченъ източи 1.ъ на е въпРоса 33 отношенията съ Хърватско к
Р
Р
за ревизията на
видовдеиската конегитуРаздори и о гасности
ция.
Ло нататъкъ автора говори, че нйи-до- ;
брото разрешение на този въпрос» е да11АРИЖЪ, 13 октом. В-къ Ню-Йоркъ Хевамв автономи.. назапзднз Тракия подъ ралДЪ;Съобщава. че маиоръ Мормсъ, който
опеката на съюзчицит4 Време е да се по- ржководеше: американската помощна акНЛДПРМ1| сь ги“,,аз'и‘“ миспи за най.благоразумиото разрешение ция въ Смирна, ще бжде опрЪд*"®*ъ
се отГфр": иа Тра,,ИЙСКИЯ ВЪПрОСЪконтролира изпразването иа.Тракия
ция, владеющъ отлично френ
ски и руски езици. 1ърси у:
бота въ банка или част -а к.
тора за прКводи илч др С..*
зумение „В. Поща* «а П. Д
^\устаковъ.
Медк ит», по и. сгоящем" се намира в.
983*2-2
въ проза. ькьн. поема с единъ нерлъ. всЪка фраза
цветиста фигура. То:и лите^а
турен дебю ъ при наличностьта на възрастьта му об^ша^а
много Ние пожелавам ..а яладя. творст блЪс^нъ угоиI

иГГГ :з.« ггглг;.”.;.8:

стая се да
ва подъ иа
еаъ въ центр* Муса .ага Спора
зумение редакцията
990:1-1

(10БЕЛИРДНД

Го" либер°пень*чов1Ькь!ИГолЬяГ^привърже-

ПрЬдвИЖДа щото “4МЧКИ ТЪрГОВе“а„^Гда

иик,. иа кемалското движение

Г/^рщ^ГВс^ииГд.Ги*^

ПАРИЖЪ, 13 октомврий. Въ вчерашното ! чен- сь чужда валута се обявяватъ за ие
| заекдание ча парламента, депута га Албертъ валидни.
Фавьрь заяви, че единственото разумно
еркдетао за уреждане на реларациоиния
Варненски Смдебен Пристаяь.
подъ наемъ 3 дюгена вьпрось е намаление на германския дългъ.
и 2 стаи. СпоразумкОБЯВЛЕНИЕ № 3314. На основат"- опр^дЪлсАТИНА, 12 октом. Гърция иска, щото
ние: при Хараламби
отъ Варненски Оьрл-жсн Сжд нв
Леондиевъ брашнаръ максим,.лиата линия на оттеглянето на т1ь- ние:о .V» 3913 и^да?г^1
20
олг.
чнрий 1922 година обяв^ам. че 31 дни ог пое*
„Сжборма“ 36.
у*)0-з.а хнит^> войски да бжде гранично турско-б ълв един от месггарската линия отъ 19 5 год. понеже Ньо- ледйото двукратно публикуване настоящето
1) складъ йския договоръ който остави
час* ще ПР°
западна Тр^- ните вестници и с поавонаддавяне 5°/» в
двуегджен
давам на публичен тжрг следните недвижими имоти остана
кия на Гърция говори за тази граиица.
удобенъ и за антрап ОЗИ 1Ъ
Посл^ Iърция заявява, че неможе да ли от покойния Васил Киров Чернев, а именно:
масилна постройка; 2) стая за
1 Пива в темлището на с Прсселци, в местноста • *
кантора в цент; .1 на пияната. остави фортиф 'К.-.ционмата линия около О1) железни дринъ пркди сключване
шл-дерс*. ог ш^сгнадесет декара и един ар, при ежеед»
на
миря.
Евокуагржби 3 цо- цията да стаие вь срокъ отъ 30 дни
ог четирите страни гора (а сем сечите) оценена за 161 лв.
лз (око/.о 50 ме*рз). Справка
2. Нива в "сжщото землище, в местноста ,Паша-дере“.
Гръцката администрация и власти да
кантора Лоловъ А Сие Охрид
I елин ар. при ежееди: сее
пркдздатъ управата въ рящ^тъ и
ска 9 Телефонъ 290
Варна
съюз- от че: и ред : се г и три дек лра иВжлкан Петров. Ив. Джамба
963—2 -2
нишкитк 'власти. За да се осигури безопас- тенис ЛимигАр Гр. Поповъ. 1
КЖЩА иостьта на мкеното население, сьюзиишкн- зов и дере оценена за 431 лв.
тк коитенгенти требва да бждат„
____________ вь лозя
•
-1. Нива в сащото землише в местноста ,Над кабме
големи.
при САседи : от юг
.Конарджа* на кюше едно
АТИНА, 13 октом» рий. Днесъ слкд> чешме", от двадесет и тест декара. оценена за 260 «
етажна 2 стаи, гол^иъ салонъ дълги разисквания гръцкото правителство Недю Р. йков. а от три страни гора.
Наддчпангто ще зап чие от оценките нагоре
и кухня долу цялата е маза увкдоми пълномощните министри на Дин
Жслающите дз купят ичпт.тс могат да сс явя пат есе
Споразумение склада П. Дни
ки прнсктсгвем ден да нрегдеждвт книжата по продажбата
иовь, XIII линня № 3. 937-5-5
и да нздтават.
А*1 ИНН, 13 октомврий. Въ цкпа Гърция
гр. Варна, 21 Септемврий 1922 г
е обявено военно положение. Страната е
1 СА.чебеи Пристав: Н. Д Поликски978-2-2
236 кв. и въ IV уч ух. .Драго- ! спокойна. ДелегатигЪ огъ Мудания помстиг
■анъ- Н» 213
вяяяа пря с*
наха. Днесъ пркзъ цклня де-.ъ се съчк!...
«*д«: Паяавотъ М Чях.шравъ л
ваХа съ министритк и революц Ко„я,„,
една нова малко употП Нрнковъ. Ангеаъ Д.яятрсаа Изглежда, че Гърция ше пп’
ркбена нишуща иашин*
подпише договора.
Щв Прие“е да
система
'йЛ

ДАВДТЪСЕ

»«•»

. Продава се велзага
ПРОДДВа се

ПРЙЗДН& мвсто
Ч4<3

4-0

ПРОДАВА СЕ

ЦАРИГРАДЪ, 13 октом. Съюзинтк
3000 . грали снощи ркшиха да пратять при гене*«су .1 р
гинеСпця- Р?п^ Нидеръ (гръцкия
976—2 3 , вь * одос.о една специ

ПРОДАВАТ!) СЕ
ни т4ии Г.1ЛЦМИ
ика редакцията

Г-аХХтГ^Гмуд^Г'*3 КОНвеН‘

РЕМИНГТОНЪ

.

съ български шрифтъ. Ц”Ьна най-износна. Спор*
зумение въ тютюневата фабрика М. К. Авгериниди
966—3—3

< А-

IV.

Варна, 17.0ктом«ри 1*22 гад.

ЦЪНЛ I

варненска

ДДВАТЪ 6№Я5в“

ШШШ

под* наемъ 3 д огеиа

Обявя I мая
П|<ЯГТ*ИС»п

купувдчъ
сш:
на вършачка съ газоженъ моторь.
Лд|ККЪ: Ив. Наакинг. }4.

15 Ляния .V 16 — Нкрии.

въ гр. Пр- ьадгя въ цен
търа иа града, край *
п. линия състояща се от
■ дм спи, кухня и салонъ построена върху 40 кя му
■ дворно место 260 кв метра на твърд! износна ц!на
■ Споразум. писалището на Димил ръ Савовъ. адвокатъ.

Вм

Л«

на Професионалнит1- музиканти ръ Ьъл
гария (Варненски клон*
съобшака на
почитаемите Г. Г. Варненски граждани
муждаюши се отъ струни и духови оркес ри за
емдби вечеринки, банкети и голеши сашо и и
еалон-оркестри да се обржщатъ лично или гп-смено до Музикал. Бюро, което сс пом Китара въ бирар.
ма х-лъ гИреславъ- - мусалиа Клона съобшаяя. че
преустановява вр!мено да приема членове чумди
Отъ Настоятелството
поданици.
993-1-2

Кооперация „Независиность“I
които

до

♦ ♦

ВАРНА

се

|а

сега

ие

г.

г.

сж

♦ ♦
кооператорите,
се

запиедпи

за

КАМЕННИ ВЛ-ГЛИЩА
981

2-

Отъ Кооперацията

*-

: п^-_ ♦
♦

♦
♦

♦
4

• 4

♦

4

♦

^

ПОЛОЖЕНИЕТО

.ЧиновницитЪ

(Телефонни и телеграфни съобщения)
СОФИЯ, 16 октомври. Вчера неделя в*
1 часа и 55 минути пристигна идищ* от*
Женева м-р-, председателя г-чъ Ад. Стам-

Във* от> Хъркаш»Нк ч*
м«ш» «• Стрл*т* *•&»;«тъ лесен,* ■*- а *им« ■
ПР" **>
учрежх**»»»
’»
4 *"'*

болийсии. На гарата тон биде посрещнат*
отъ м-ръ Р. Дасиаловь, Ст. Капжчевь, Моравиеаъ, С». Стефновъ. Ив. Радославов*,
Крум* Попоаъ, нарочно дошлите представители ма дружбите от* Софийско с* му-

'//'X*'■ *%*»< *!*'"*“ “
,
,
пн*сжг»»г ма
*»ик-» тел*дс^ше уам
«ч* - » **
*• и «кмап,

отъ наб. учрХжд,

специални условия ще постройтъ модерни
пое роиии под* гаранцията иа държавата. I
След* това съ автомобилите си м-рмте оти- *
доха в* мин. съвет*. где то имаха важен*
мииист. съеЪтъ вь продължение иа 2 и ‘,

БРЪСНАЧИ,
САМОБРЪСН \ЧКИ ♦♦ . I
♦
1 / , и ножчета за сачИпляачтнгЬ
* '
,
,
♦ I
♦

т

Ех. Мч*
чевь 4

8

♦
*

♦

гоханъ-

№; 8

♦

ь

|1ВГ«1Т
Цр»'#**

№ 63
19-’-’
гп Нхрня. .10 СеШч^н; ;
Варненска та Мюсюлманска В* 1*
на известява ма интср**суйлци п

,• <»кр«
хрий 1022 гол Ю ч пр о(>. в Нар :•
жрг С
•^ппансово Управление ще се мр<-н
Ч’а • а‘’
конкуренция за продаване на Нак.
место ва .Субушахъ Дя^амиси*. •
Марна
парчета и един дюген н I участм 1
* И* кв
7Я .Олеете* и -Чепино*. сл.стонщ*
••
м. сагласно скицата вздхлена от На| ««•н« щ. Гр*1
•око Общинско Уиранленне
Парвоначалнага опким е
)то.
Наддаването ще ПОчяе от оценката- на! р*Залог- за участие в тарга-се ивисква 10*
Я< г-Ь
Желающигс* да го купят могат ла добия
•*м
Лея нужяннг» еиалеиая от канцеларията и
Швасгоятелство и на денат да се явят и яа.иаеа.

!•*

ОЙИМСТЪ и

нел

и тис
Зо т>Д>жестц^т.
ПСИ^КИ

V.'

при-' ГИг»«,’ « 1

си -да:

съ свита*^
^ело и ; ген-трвлиге
(Осртъ
•гклдз «ика
лсрь зъ
;»Ъли |1)цн^т
съ Гемуезкнв .:ун1 чи-

-л ...

4*?

витата си
Сръбска

-**4»Дци’те с«фо
СЪ Йорски* л укъ

Мн

нл
|ПДЪ
а.
е франиузмия пълиО
бим. ь такжнъ в*
и вЛКАМ'

чело съ Деьнъ-' Ялфвме

гц»ини* Лаветъ съ кр4ъ.и-в2в

От Настоят.лст.ото.

*

'У*в ек-

, <|«м

' .ЪШМНЛ Т4 V СЯОМ • *• IV?
а **••««« ■■*;« 4чк г г.м V
Тв т »-ъ

Л жС «ня»вв
ь •-»**» -ис-АХТи»» в» ггр*
.

Л

' ‘14 - М <Л«*1МС*»Т>
,|А,.Т*
-

*

**1

кикаяичт-г
ММГ Щ*
не’?

Лрул»

а\
,-СГШ

ужлегтт И ар»
*.
<.мт1ям
(ЦХ»С«ЯГ1 __________
мемвм ■ мъЧжи
■
.3»* -Л II СрЧл
*•*'<>•

')• Ь»[ х*л чи^чимшггЪ ео
4
*)мп в*:..- бес« лх-гхия гтг
1Мяса' ч* «ЗТТкЛ» «%С^иа

«Ъ-г

ьтяурешъ
'Л*л»»жо »Г*и
г ГаМгьа
КМ .а.М|»а смозг» Ш о«;
и г 4;
и> в д» с* ;• «аиъ*а~» сгг9
шкуаяси 1а »аиф»гг срЗа

свитата се
ь корпусни генемисии
Специ 1*Ж рочж
Д4Р,>" *И при тТ-1И представи
ради иа ч
телета
Испанска *«иеиу * .1

ръбат» СЪ
ни* IV и*и

•*тм -и С4Ж4 4

ч!в (Грандм
ист<" оичесмс

« «нскив у-;'

МИГЪВЯВгъ

•сН*

1

Коронацнято ив ромънския краль.
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РЖ4>

ВИ »-Л »1М

Шжктша п Иба Юш. (кюз ! тию ш. Ч«вн-1
(Т0ШТ1 ИСК». И1СЯК31 «1 12 ш «мтом

ОБЯВЛЕНИЕ

Ш8в1.1

.Ь1В
,

то

* ! ^ ЧР‘*Ъ про-,.е*д.не ^еференду-ъ.

♦

;Ч» (*ЧхИ

на под* домашен* арест* изглежда, че ще
измери подръжиици, като се отложи лроизвеждачето *к референдума за сл!дь
тс се «роиз^есатъ зикетии комисии по аси
и'И кабинети отъ 1912 и 19.8 год 8* чуж
бина постоянно се увелмчават* партизаните
иа идеята, че е необходимо да ии се даде
изпазъ иа Егея. за злплмайе иа баииаисимя
миръ, слЪдъ ратифнмащея та^н 1 съглашеиокемалиоката спогодба^ Го^и|изл»9ъ с*- СЧИта, че ще разреши иьточИнд^въпросъ.^ илто
се отдели я ърция отъ Турция Счита се. че

"тл!-::В :*^,
г *“!п Г: г,'.-".р
;лтд.;.".”Х":"л....
Н««10в С Д Д««
Варна ушия .Дра

д■
^жТт^тАт
чу*д*
т ,
и(шмп
луд*» ес»ти. м мл <>
чимииил шеовшо***
9 ** сг ******** ‘м

Прьдъ иорсспоидеитнтЪ м-ръ Стаябо>ийсмм
Г,Л,‘Г 1^.
е заявилъ: ие с« отбивах ъ въ ЬЪпградъ по.
» п ...
ради сле_ииите работи тук* в* столицата. ^
уорЪгиан о г %
Пре дстои промеиа въ таита иа вътрешните
_»;**«ате * о^мамка ли
партийни борби, за да ие останем* пред*' "'
*
Мамсгяи* »г тоиг иом/ъ
чуждия свет* съ (Впечатлението ма размир<- .КИКМ |ЧИМУ< |Мин«Л
нл дормава иъ моаента, когато източиив
•
С%|П Ц .
уг V*‘•С+4
в»лро<к се слаг« иа зелената маса, иаито | « и - »
шу
Тече1 **ССП1 1*.
и нашето искаме по излаза из Егеи
?лях*пш ■
мието з < з «държане мз водителите нл бло-дукцаделтарсви

Тахмчес ^Првдст*««1е 1«о Бюро

4
4

N

та изсвири националния химиъ. Крум* По:^Г9тма
и>щГ га^ра се
повъ произнесе от* името на соф. община
;с - • . г,й ■•*.« <*«я»е?>
кратка приветствена речь и поднесе букет*
и »|'«»мл ермггва
отъ страна иа бездомниците, мои то молят*
*, *!*<с’4'* " мми ам
М рДМ МОЯЯГ.ЯЯ Яв
да им* се оставятъ местата, иа моито са
*
"
. и4ри ср%А*1ш» м Р3*< Мряша
съградили вече кжщи за живеене. М-р* ! поягшь Цдг
председателя отговори, че иа асичии ще се
» яср ю.
ддатъ места и иема да има бездоминци.
ПР« »а-рмп*
%
още повече, че чужди строителни банян иа !
* -'*м ’
“

_

да побъ|»атъ да се млишатъ и анесагъ
капаро.

п -умя

зима и др. На излизане отъ вагона музика

ПИ

Съобщава

(шш‘

ШДЕмЬ

аларвтгнь с.>

:вд*а

991

«■раи*

и 2 стаи. СпоразумЬ- БАЙКОВ!)
я* дв
к1
ние:
при Хараламби
яилг ' Ч I »:*» ВмрСС
Леоидиевъ брашмаръ 10И-.1*КИЧ« 114 $1*нс*л. * В1Ц
„Слбори |" 36
( | МПГкм И 4 ПГ в*ГЙ(
4,1
що »т; шм п
т до■и«»1>б
мумгмгм и кахаат» и да 6«ло
й.лИг
и ггр! оасм ***** И пи.мд ог»
дте
И ГКНН4И 14
бъл-дрс** - . , 4р;щгк езица м
ДИр
И)Ц4
гд »ь обратно
Отрепка »«стмик«р, гокка ь • 4 ’1' ЛРУ ■‘ДГ^К4ГВ МУШИ
•473 *-3
Справка р|
| а па и чь
.Нари. П чца* а* Ш
1 2-3
Псчлтниц» .Зер»- - 4х»па

ИНИ 1МЩ Ь И. ЕЖЕЛЯЕВЕИЪ НЕМРНДЦИОЯЕЯЪ ГВСТЯИКЪ Шш Ц*ш Ь И.
Авмваватк! ме:.а гиДОяаОО яп
м 6 мЪсеца 150 левя; м 3 м*сеи» К: см

БроЯ мз.

1Ъ

ъ
аъ-

ст»а ш /*л*;.миггф »ор*тв *о«го ^.ааб^тагъ «
гъ рм
-3 к ** .«*»*• ж;*\ «а гра
СТ’> *т я «Зрхга
,
" ^
1»*4аАп> <м«и,<|гчБ ма
'»
нЛАйгмгл ».«■
г-,>
•
Д*

ю>

<ф'Ъбм

аа г* *.лг«

'№«Ш|КД»1

Ту*г е «Ъсг-го л* с* и«г
чс <плшяат% » ошрш л*тЛ> с%
ш\гш хл ж-агивтм пи »о р*
;;н--»атид ст--гцркм яолщтвк*
«С«- С*м- Пг*% гл .*М*Нв
щг чви^.чцр» Аншешпз

ПРОДАЙДГЬСЕ

ХЮ0 ог

■а г% хлп г Том раиЛг 4 ГМ|*а
ям ргхтивпа.

- ГГ
-V
\

'

|

ддЖ1

^9 ии|ияи№

Л"

ДОИГРДОь I» атв>ицпи йрнщагеп
«мини» №.N1» абшмшим» <М!
СйЛЛСЬ. I» «птичари. Зчорв прмпчпчамв и*
тштшшя гари ОГЬ Трили* ту* пя вие с» войници
Ьев в» лмрвит* чео* иоито «пуснеш Трай»»

в»

ючаам-Лв
—> ЙИ‘я»,.

-___

ин
3» N
оо с
I* вТОро .( г—

ЦЯРИГРРЙД& ^ «интаиу1' Ййан* пум»

*Ф щ}{шн1ми
■висим! в* пране

К*слпч»
.Виаоивипл
пов» Г«ип№

тмн

«МИН* Лижи» ■*' ТцвИ'

ж

сутриттат» IV—'№■»>
си. <Р—V*

М)

Зуиурв!»н

е» <6тен—в' а»
шум. титттт< * асима* г»

—

«■•ОП,

-

«Г

иврйчм

10—тип» (V
* вивиорвь ирис
К5яи*. кваРга в

огь

мраиима* мари—

.

пяРи*.брв#ви«вмимндумоаИиии

МЙМ0ШШПГ

■V амин» аурики* абичвеиа ивШЯИр» б» тявтроваааиу-оса КМ тъноаии
е* ор
<М>

мйчии'1Г

|фММ!Ш№ Й9 гропя
ДМ1ШПХ1»ЦИИГ0У» 4 Йфш

I
3% чЛиел» квИрИИвЯИ—ЯМИ* арсвииааии» м»
Кюстенпипъ е иярваипв оиржжи» 'вири* и* ктзтв
е* сплоти пмочтаство черо*» СлЛиъ пирио пране*
рвмия авнь сявв» обичайните рачи и пвнитрвстт».
ции ив» грвпв иомзиистит* устроили вечеринки,
иоопу звпочивя» жьет» 3 час» ввчврат» * превал*
жипв а» 2 твсв си полуношь котето в» вмзаа и»
свием» вила гроиввеаенв еувгвтота
НЙтмйкпт лишг вжоржчптии но лави четитеввгь *» замета чт. и зоивгЪ гтрмсжтт-гауюишг» см
опвииввк авсвтинв вмпраим ааовии в» иноимаяав»
тр> праямрлмиввг» отчвенит* пистши ив рвмвнитУ.
#у» мига чвттьпвталигр бара» ивпушвтъ звявттк бв*а

— гм» вчгело*» *
ИИЮр|1 ** с%«ц»

)***<*> <<>;

щт» маг дояат ю»
ровим м
смию и* ,*»
П««П|
Ок
ем -Шочмрл*

ом бмтовгм обвзпожзоввми ов» чУконз *

бамйЬмк

т лшшим» м

1^>^мн»

Зввивгв слРаъ сят са слуеквгь авсвтинв т»
СИРМИ рвбогииим. чо чв услраагь ов' ги достигнат».
©Т» вистрРмигР пваау» убити и» ирсттз трима чо
и ввинъ случаен» госта чв ввчеримнвпя
1%МИИ' см» трима муши комунисти
Полициите е ваела мРрки за залетите ч* убий-

мимст*

<?пят%

<*
Ф+*Фтшт**. Ариг*Чам»*
4$
*ч
ми € римомяу» ш
миим.
юешмо

лр%91» Нвстотмиг ОМ* Ф
Ли*Р* супмакв*- М«я> ьивлния ОС

МИШИОТО

Т4

I*—в теме.,
гига вят употребата* ИК»
миг аяо бпвреам
I То#» 6 ЙЬ свръам» съ Щ0-

рммеос

маъ

# мм гуц>йи»Я1; мияииц е обраи«

т

грвм

пър.

« гоил»! че «си» е рмбвтв » ви ——
воапе оса 3 чмвпм лев*
СвПлпавта ло томи памет
Ок ково рмполвгаме ой 8к смвот* слип, оварь татерв
ор» ччтатмвтв1 Говори Вогавом ов орчввтвчв* лпп пт
овгмиг лв ои логрлмт яюатт ЛКТ-к » «вчпп 1* СЛИвМТГ
**1. ЙШваишно чо оутримпч' п чев«лв оогчвооь е в»
шечк чо рчбппт прчпмтчпк сч очосч» лчст> ч ювоевшгь
оврвтр аг чк квсчта Кзяеи ов%лъ понворшвчт рвввтато <зг
ИШЧИЛМ' чвото чежч омтк чммо г чрвтиИ. чо Кмюелво»
КТ» 04.
чвмвоаетч. ч ач опм»

си.

г
43

чо морав

?■«

.Вито П«*
Зра» 9в! е к»»*""
се чромчмяе си о
ммв вочо Ов» им—и
■таро * ЛЧМШШМ ори"*
лчргт» <»г» лр«ет«™мт*'вз

врочмчшмво як■*««гЛ5
вот. зо Овес».
шест. чъ РуештВчерв- оитрмньт» [зогявочъ ое гачм опашно
л
Ов»
чрот* чо шааеччраот* ч ое
чо работа Прав», ви»
Ч» грм»
чр«че четвч» .юмапг огап». И* оч«т шюго чрТте 8ого ог» орамтп* учи
р*вТ, гчимиж см
зовк оп»р» кчечпе беят, в» лововвр» че пг е осрабенч. им» отбпчвмето а» го
При опирчяето ч гов чтпвв* че пмемпо вкраат. ло Р0001 трудова
т
божие лнясчо. Смутет чк момето омбатчт чо упя*> евчо
И.
лрв»««» и» «тотото че пет чу е обрт» Агревте»
чера» оьобшио чо орокурор* , лоиежташга чам», ч

оси летуват

и ела чо»
всивврвнм чтматтеЩШШИЙ№ т—Я—Я1ИЯУ ИМ Трв>

очна- ТО» лрчешот ЧЧЙК ослеат, Слтда чвтю прнептгч ч
лолиивп»: Иктртиои* чрамб» лрРвстявтпта овча ЯП»
■V чрвреоъ лрТиъ ороворецч че е метат., чщото ов! со
рмеп» Ск Л№л«т ролегчп г ота иоряяорл тррбво дч се
оврннг в* в*4- арапе орте чмичжнят. чо ветоурет. огатмръ
# ччвоме отрме.рк ов» чквк. В)) ов» чест аорчте «моятяе ов»- 5 лев» ве НЮ от чепочитчтвпе ч чежтаевР ое» ле

е» моше ео ое1 нитро

«ммь ямбила маиизава им вмои»

чо овчо юломотелмо ишпочевое.
ПрРвоолвг» ое в» ов иямгнат»
опием» чимове вам.

човече

вот» Чк

ЛУрговоч»^ ■и*?’

-леГ;^

-ЛГвЯРДЯЙР
Ррмтт твивпт- *
мзогуцрмотП.
т» дч ое леене ч» 1° *
ММММ в» » т *

тяят»***?*
1Ц—мншеп.. човт

от* чамова»

Но лкрао чраме ач чорчо» тасччи Говор» «й» 1^^-!Й?!!1'!!Й2мтГ
зов», лежурии» стремим. Сеочм» Считате» чвоавте вгав» ‘Гяв
—**■
сито ‘Чипвг*
чъ
*чр» К оше --------

4*п*

ШИИ:—"”“

гооормм» в» маем» опие
по «товиичееиие вчироск чо
жеиввччч чмспеотор*тъ се ровммг» пркметтмтммОВ Вро КОЧ» о.
рМопе лов» зммомолроемт» зо ммиюва (
аимчим» вшплвмоп' крита, Товоров» срвамимп.» и Кос вам
(Уааяяамяею »
бв- ввРта тмоввнраемв» ое иа>
«е лраммпмиет» в» корупцие
V вовтр е пусвмш ввябошг
Протатар» ое чиемоввтр волпаптмвта коммаиея
* овратмиг» чравкввбор»

* П*|**я>

бгичтпч» грдвомотчмимм» г.
«Ъ
в

«*<

.т
‘

«
К<*

поиш

Ш

1

♦

варненска

#

пстикъ

____ ..—*т ЛП «* ,
>М яятг, * } *«пга *»

тшшпьгя.

*

К00М!ШЦНЯ „Иезиискмвпь"
♦ ♦ ВАРНА ♦♦
Съобцвча св ма г. г. иоолграториП,
момто до сега ме сд са

КАМЕННИ в^ГЛИЩД
да яобър*зП| да са »а
1ТЬ и
капаро
'»81
1-3
Отъ Каолд

П* I лМч. «1 ,, и*

ПОЛОЖЕНИЕТО
гт,

пмгшд ишомп

и телеграфни е ъ общение)

щтт »
римаг Лае ожак «речния
■имм матов, оа*.
гт

»

СОФИЯ, Т7 октом. Гру-ата пшндйяцм
около Д. Драгмекъ в мч« р%каила щш
пусне постното си държане слрКмо днеш
ното правитеяство и мтм аъ открита бор
ба са ного.
СлЗдъ като е аинапа организационния
си оериодъ. групата е и»брала м спой сокретаръ Ст. Момчоаъ биаиаъ народени прй-

«РП

1191141СШ
влвмиъ
г. №. Вайкат., ря ГД Лака» .* 1« — Вири

яам па' ПупфямкжааннгЪ ну шкантн яъ 8ъяI ЯВи гари» (Вярнеиски клон»! съобщена па
ММ1 яочатоаапп-к Г. Г. Варненски граждани
б* 444 струим й духови оркестри зя
ЙИВШ.Я1 и гояежм сяшо и за
I—СИН ||ИПГГ|Г11 М <Я вбрмщятъ лично иди пмсмгар до яуаанаа. бюро. което се ппагкимяа № Яарар.
.Лубсаааъ- - ауеааати. Клона съобщим, те
ЯН)

1км1яугаш1мп
ЯН»
Цмггу.

ухМпгХ

Дввнарм. р. ..................и

умапъпщатп. /Д ПО вДМОКраТМвТЛ

и» щама

Гш

СОФИЯ. Т7 октозаири. Нотата, конто ив-аястао е отправило до Сърбия
нетяскосина въпросъ а напра
въ бЧлградъ, заДобро а
ръ и да ле е бипа аъафармаот ДВ рввхур** братствата и
яйца огь границата,
, че ма дймо ще предприеме
мйрии «ч тави смисъла.
СОФИЯ, Ш октомври. Вчора сл. обйдъ
камарата се продължиха

1М1 ГГМ.1ММ

4'

Порната акция на таам група са нара**та шп* ятото осжжддле лотггмиата мя дне
шното правителство и вандалщини-г* иявъм 17 септември яъ Търиовя.
Ду нави' ии< не удобряаатъ неааноптупане на Янашит* а»-ри. напрабили р ипорСждамхя да са
протастацпетн митинги. въ конт% и
са осждять
че з«млед%*сиии иародъ ме в

ч^яокимимп

Снощи ДО 9

ПОМОЩИ МЯ 1

маса аамонопр.
чатеие. Злсйца-

не б% гласувамъ па атаро
ямвто о продължипо до лъсио. Дпасъ
; копопроокта ще бжде гласуваиъ л ма III

**1

ш ма шш «М

Съ пояожмтелиостъ
г димъ,
че едиокр .тмвта
и- ятга т и^ртчгъ и
«феиу «**«*»•

и1.

можеш да таърноаимцм що бжде
аъ ряямЪръ па едпа и половина мйсечна
яаляата. ВсрЪдъ ммлод. кржгове иден а
коолератияпи матааимм. ноюI го да снабдяватъ нмноиякцнг* съ ефтмим
продукти СИ лрооина асе повече пжтъ. Про! витмрн се като се аъаст -нови консорциума
търгоеик съ яъри* ни храни отъ печапби! тЪ му да се об^аяуаа фонд , като съще
временно се открие при сжщиа комтрономъ
отдЪяъ върху ажтр. търговия.

“» у^емтк

И СМЕТКИ л

лчмя
КМИЖ»чИ с
Яй‘
Рвуявк авю-ивт». >п»«пт1. щттн* - д«

?

щяяму й*т»***

гр: Я|>овапин. № Октонврий 1922 гои.
жна масивна кжша
г построена върху
кш т ЛВ войни» етажа еана сте» и една маоа,
МПГ втипь 7 СНМ * сгаяот, съ антре и аворъ
446 ЙЛ м Жлвк>шмгй 0Л » купвтъ м се отнепри
Ъзж^лоразун^ние до

- ,1Лр8»4аи».

МШФФФФФФФФШ

9РМ-!

♦

— т.як,-отгьгга ♦

••'■•улагйтС ях |
ФФИМЪ ОФ оъотои

вммвме юищт » амецмш- оъвецкв. «лвитв^вов.^ *
ИвМт1ЯМИИК31ИЯ1ЧЯ1ВЗЖИМЦ111Г Южмо Ивж>твикв
жм миу^нот жимонг^ии гпчг. ^
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С0‘ЬИЯ 18 окт Вчера ся^оъ об^дъ се рекон
струира изпитателната комисия по Малиновия на
бинеть К. Илиевъ и секр Караваневски Диесъ ше
се разпрЪдЪли работата между членовете иа коми
сията като аъ търво вр!»ме се анкетира сключва
нето на сепаративнич мир-ч. условията при които СА
били оставени заЛожнииигЪ духа на армията и пр

СОФИЯ. 17 октомври, м ръ председателя г
Стаболийски пръдължава да посгоянствува по въп
роса на автономията на Тракия
Зъ днешния брой на а. >3емл. Знаме- гой за
явява автономията на Тракия въ края на краища
та ще бжде възприета и отъ воюващитЬ. както и
и
отъ великигЬ сили. .Въ вейки случай, каквато
форма дв вземе това Фззрйшение на източния и
Тракийския въпроси, двй неща съ пълна положигелность могатъ да се прйдвидятъ и тй сж: оттукъ
нататъкъ населението въ 1 ракия благодарение на
сносния живогъ. който ше се създаде тамъ. ще
има възможности па тръгне по пжтя на мирното
<?и развитие, по пжтя на културата и пггогреса, по
пжта на напредъка.- -Интересит* на България ше
бждатъ аземени попъ внимание. Ако не въ първата го поне въ щората България ше вземе участие

Грижо зо тщото.
« 'г-ь снъмшняи*’ >«« дойната и
до дигсъ п-чюжеиисто яш варкеискигЪ мърфомдоалим учили
ш продължава да се влошава
и влошава
Нит гоаорамъ за
финансовото положение на учи
лищното 1в'то«телство.
ИзцЪл училищата яъ града
ни. -..ъ които се учат* около
5 000 <Нща оть п.р.мИМчалниг-1»
училища и прогиммамтгй ге*мзлържап. огь общината. Обаче
общинската каса. както е мигЪсгно с пратка, сто защо издръ«ката па училищата вь стопан
ско отдове
кутн
Не само
това. ио и изглежда, че обши
иаригЪ твърд* малко ммммие
обръщатъ на исканията ва учи
лищното н но и и крещвщмгЪ
нужди на училищата.
За вуждигЪ си училищното
н во е предвидило нъ бюджета
си и и г супа около 4.500.000
До диесь обаче то е
.30 1.600 000 едва
Училищните слуги при Вар
ненските първоначални у-ща и
прогимназии не см получили
«ат лати за 5 месеци пя Яки»
ва учнттсума заеаио си о
нт-Ь при с«щнт1. у-ща в яроямняаии яъзлмаа иа 730,000 лв
Общо дългъ по бюджета за
ч‘Л 972 г училищното и-во яма
1.500000 лева
Да ие гоиоримъ аа другигк
училищни нужди — поправки,
ремвити. огоплечие библиотечи и пр и лр
Разбира се, че |угь н въпне к жо хл става и ив-

дп-ьжка на ученически грапаларим. А ч»вйи*> е. че около
:Ц00 дкиа. а и повече има кон
то очаквагь безплатни обкдм
у Вари училищно и ство, како се иаучвмме. в-ьпр^ки неедиократнигк му каете
1ИЯ
и колби арЪдъ >6щииатв« би
ло ч бивало, лр%мбр%1ваио
иь даване слкдувмнгЪ му се
суми. Кто ммцо то е мълмпгкряка.<о да свика едио аубдич
ио събрание, за да осветли
ражда петното по този вълросъ
и стгЬаъ ттта да сложи зстав
чата и пркд-ь иев-ьзм< жиостъта да раоотн и да носи голкивта отговорности за неуреди
ците вь учебното дкло въ
града.
Сашо брожението веркдъ училищшитк слуги и искат» учитетегвото е много голкмо И«
месена е, че въ община: а има
ло фаворизрции по изплащане
заплатитк. че за блоковия митижъ въ Търново с« били да
дени като заплати па служящитк.
които се задължили
да участвуватъ въ говя митингъ. около Ю.000 лв.. а училищмятк слуги бкаствувтъ
училищата се нуждавтъ втъ
еркдегва за посркщане най-належащитк си иужди.
Първ^началнятк у-ща. ед
ничките евктнлняци аа широ
ките кародим мвся ие бмва да
Ождатъ аръиебрвгваня.
Ползуваме се отъ случая да
изтъкнемъ едио «тото важно
обстоятелство
училищнигЬ
н-ва тркба да се мгрижатъ да
си създадтгъ постоянни п риходи отъ пмоти или сгради Удивително е. *»е въ едннъ голкмъ
гр; дъ като Варна училищата
чзкать само на благ иволанието
па обшниармтк. Това г мвгчз
д» стзме дп сега, чо и сега чо

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"
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Еднократната вмощь за ,ШИ|.
всички изплащания въ «омети. Това прЪдивцят* вря Варимаиата
ложеиие изглежда ощз сега неприемливо
Въпроса по отпускане го на **
за фраицузмото правителство. Положение нократ 1а помощь на чиновнч- '
то на Фраичия не се е изменило слЪдъ лон цмгъ е напълно възпрметъ Нк*.
донската конференция лрЬзъ «. августъ
сеяъ въ камарата, скоро
Обаче, тъй като репарац. комисия взема бжде примулгиранъ въ ваконъ
само едно временно решение относително Огъ благата на тоя законъ ще
СОФИЯ 18 октом. Съобшаватъ отъ границата : изплащанията лрЪзъ 1922 год и поднови сс колит не само държа»,
ми:* чии венци, а и онези пр*
Село Шехинъ близко до Ксанти, населено съ мо- фииаисов*т* реформи, които ще трЪбва да избори ит* учреждения, сл*дг
хамедани е ц4»лото изгорено отъ гъиигЬ и населе се изпълнятъ отъ Германия, изглежда ло
като глаеуватъ съогветнип
нието му пръснато.
гимно да се отложатъ всички решения на креди: и.
Понеже за тази ц*ль се пр«.
По пжтя отъ Ксанти за с. Киричлеръ сж изби- репарац Комисия по тоя поводъ докато
дш 'ждатъ редъ налози: като у
ти 30 души работници гърци.
правителствата проучатъ общата реперац. величение таксит* по
Въ Гюмюрджина било изклано цЪлото семей проблема въ конференцията, която ще се ннцит*. митата, бандерола ц
сгво на Ахмедъ Бей. п- кметъ на града въ българ свика въ Брюксепъ въ началото иа деием- тютюна и др. и понеже тец
увеличения ще легнать непос
ско врЪме. Кжшата му е изгорена.
врий.
редствено н върху шась. то си
По-виднигЬ първенци турии въ Гюмюрпжина
СОФИЯ, 18 окттомврий. Слоредъ нови два, що го тази еднократна по
сж откарани въ Солунъ.
те подробности, получени отъ Кюстендилъ мощь да 6лае дадена обаз.
ЦАРИГРАДЪ. 16 октомври, Съюзните войски слЬдъ манифестацията на комунистите «зъ тел но и на чнновницит* ора
сноши слЪдъ полуношь минаха чаталджанската ли- града една група съ лесни се отправя за Варненската община. Другь •
въпросътъ отъ гд* ще се в*
ния и влязоха въ Чорлу безъ никакъвъ инцидента. салона, дЬто е било определено да стане ме този кредитъ. По този въоСъюзните окупационни власти издадоха по то- вечериииата.
росъ могатъ се изкажагь а,
зи случай бюлетинъ. Цариградския гръцки пр-ЬдстаКъмъ 8 . ч. тази група стигнала до чи колонит* на вестника.
Пр*дназнач-ниего на тай
безрезервно
протокола
на
конфевитель подписа
талищния салонъ. Туй иа поканата иа вла
еднократна помощь е да п
ренцията въ Мудания. Янесъ се очаква да пристиг
стите да прЪкжсие лесните изъ улиците здобиягъ чиновници т* съ и
не кемалистка джандарме^ия за Тракиягрупата отговорила съ по силно лкеие.
иовнще и други нужди оп
Губернатора на Одринъ Ризатъ паша -пристигЗавежда се разправия между комуни «гьона необходимосгь.
Ето защо дългъ се надага
на въ Цариградъ. посркшнатъ тържествено/ Тази сти-г» и жандармерията. Опита на послед
вечерь той отпжтува за Одринъ.
ната да арестува по-буйиите биль осуетаиъ, на управлението на общяяата
да се спре върху този въпгрупа нахълтала
тъй като пеещата
СВИЛЕНГРАДЪ. 17 октомври. Пристигнали бе
росъ по надълго.
жанци описватъ положението въ тракия като край- въ театъра и надала викъ: „другари, спа
Закона не бива да бжде май
хаотично. Гръцкитк войски само пркдъ слуха, че сявайте ни!" Настанала суматоха, всредъ ка н мащеха.
Огь закона за еднократнатл
която
се
дали
иеколко
вистрели.
Има
три
турцитЬ идватъ. сж се разбкгали и сж се отдали
помощь държавата не бива дл
на плячка по села и градове. Никой не е сигуренъ ма убити и иеколко оанеии.
изключва инвалидит* и семМ
Властите вед-ага се заели съ издирва
за живота и имота си
ствата ня убитите въ войната
не авторите на стрелбата. Били обискира
арий. Кметътъ иа ни всички присжтствующи, у които били на защото съ т- на ще се взвър
ПАРИЖЪ. 18
ши една пжпиюща неправда
гр. Пиоиъ г. Херио, завръщайки се отъ лж- мерени около 200 револвера м иеколко
туваието си до Москва билъ интервюиранъ бомби.
ОФН1, 17 Октомври 1ЧЮ тм
отъ кореспондента на в. „Пти Паризненъ“.
Арестуванъ е билъ по настояваме иа коТой заявилъ, че болшевишкитк ржкоаодр- муиистич. депутати командири иа жаидар28701— 2900Швейцария.
тели му подчертали, че общностьта иа мерийското отделение поручмкъ П*евъ.
Ню-Йоркъ. . 154 — 1561683!- 686-—
френско-руските интереси въ Ориента били
Лондоиъ
Дадено е нареждаме за най-строгото
Парижъ. ■ • 11644— 11691—
могли да бждатъ използувани за лостига- издирване иа прЪдизвмкателитЪ иа безре
658*— 660,Италия
.
и. -о иа едно споразумение между двете дието.
9000 «0.50
Цариградъ. ■
страни.
95 58
Ромжиня . .
Красииъ даже нЪколко пжтм му говоГфрианяя , .
5 И 535
начална географии.
Прага
518—I 5211—
рилъ, защо ие се подиовятъ старата фреиГорещо го препоръчваме на Виена
сио-руска дружба.
всички първоначални училища Б.-Пешл
и прогимназии.
тХоландия
ЛОНДОЕГЬ 16 окт. Упорито се носи слуха, че
Разрешено • на 120 руснаци Югославия
много членове отъ кабинета смктали да подалатъ
Свободна борса
да ожтувагь безплатно по же- Белгия .
оставките си въ случай, че се запази коалицията.
Швейцария 2880, Ню Й ркъ
Споредъ в. Дейли Мейлъ обшитк избори ше 156—156. Лонд'’Нъ685, Парижъ лЬззицнтЬ до Варна, отъ къдеПомше Ивтрмеъ «»
въ
дето ще се ззвърнатъ въ Ру
станатъ на 18 ноември.
116-1—1165. Цариградъ 90—91, сия Т* съ пристигнали въ гра Деатъ Ранковъ* възбуди мз
вънредно гол*мъ интересъ въ
Германия 5—5*30.
да
ни
и
тия
дни
ще
отпжтуЛОНДОНЪ, 18 октомври. Радиотелеграф
публиката, то за да се даде
Вчера сл. об. болшинството въ вать съ спецналенъ парзходь. възможности на всички да вм
ната станция официално оторизирана опро
кзмарап
низ
частно
зас*д.*ние,
Закритъ
е
вече
окоичателмо
дятъ тоя разкошенъ филмъ,
вергава съобщението иа в. Танъ, че бри
пр*аъ което г. м-ръ Ал Стам
танското правителство било канило Бълга болийски е далъ лтчетъ по сво позбгогическия институт въ изгранит* вече I, И—V сермх
грам ни, п ради неззписаането ще се повторятъ заедно въ
рин да изпрати военна помощь на съюзни ята мисия въ странство.
на необходимото число студен ср*да, 18 т. м., едно дневна
ците въ Чаиакъ Кале срещу КемалиститЪ.
Вчера по об*дъ Лордъ Ню ти. Както е известно още ми въ 24, ч. под. об. и едно в<налата година 68 закрити пър черно въ 7*/* ч. при слицитЪ
тонъ,
който
прЪсгоя
въ
София
ЦАРИГРАДЪ, 16 октомврий. Геиералъ
вия курсъ на института.
ц*ни.
Харингтонъ отправи едно писмо до фраиц. около десетина дчи въ свръз
ка съ секвестъра на бълг. имо
Направени съ постъпки пр*дъ
върховеиъ комисаръ. Ген. Шарпи, изказ ти въ Англия, занича за Лон
вайки му своята благодариость за успеха дон ь. Той напусна България правителството огь съветската
република да сс разрЬши уч
иа конференцията въ Мудания.
съ отлични впечатления.
редяването на търговско пред приема да води |вг1«аиъвъ М»
ставителство
въ Варна, което търговска кореспоодоимя иа ФИ*На 19. четаъртъиъ 2 ч. сл. дб.
АТИНА 16 окт. Венизелосъ уведоми официал
ще бъде огь голЪмо значение цузмм, итахмянски м ангхмДсю
ще
заседава
комисия,
която
но гръмкото правителство, че слкдъ мира възнаме
на
експортната
и импортната •жици н да мтрвм вс*иакм
ще разглежда заязленияла н?
рява о*бзнчателно да напусне политическия животъ
дЪвицнг* трудовачки, за отла търговия между двете страни. прЪиодн иа доиунеитн и АР- «*
ЛОНДОНЪ 16 окт. Слкдъ произнесените ркчи гане и освобождаване отъ тру
Направена е алея до разкоп ма отъ български иа горииП оаи
довага поввность по болепть и
огъ Г Жбржт» въ Манчестеръ и отъ Чемберлеиъ п > семейни причини. Всички ките въ .Джанаваръ-тепе“, ка- ци и обратно. Моме о м оашоии
то
0’ъ двете страни сж поса- Тайна абсолотио заиааона
въ, вирмингамъ, компетентните кржгове сметатъ. трудовач и огь повикаиит* да
Справка Раковски. 26. 996-1*3
че изборите може да не станатъ така скоро както се явятъ на 16 того на работа дени дръвчета.
вь
учрежденията
ТрЪбва
да
се предполага.
се явятъ на гореупоменатата
II В а р и е неми Сждебеи Пристава
ПАРИЖЪ, 18 октом. Състоя се конфе дата заедно съ бащит’ь които
ренция подъ председателството иа Поан- вздържзтъ за пр*г.з*ждане, а
ОБЯВЛЕНИЕ № 4396 На осаоваиие кзпълшп»;
иаре и въ присжтствието на Барту, Дела тия които искатъ освнд*телст- ний лист № 9918 издаден от Варненски Окржжен Сжд на »
Сери, Моклеръ и Рейбелъ и се занима съ ване здравословното имъ със юннй 1922 год. в полза на Д-но Дружба- отгр. Варна нретояние се явявагъ сами на
въпроса иаиво поведение ще требва да се пр*гледъ
тив Диннтр Хр. Паско» ог гр. Варна, за 10000 лева обяв»
н.н, че на 25 октокврий 1922 год. в 9 часа пред обед »*•
възприеме лредъ видъ постоянното спада
Варна на сакото место ул. .Владислав- IV уч санитарен и»
Учитехьтъ огь първоначални
не иа германската марка и последствията
газнк ще продавам следните имоти на длжжника Днмнтр
т* училища вь града нн г Са
относно изплащанията на репарациите.
Пвеков а именно: 1) Една реиептна маса за 1500 лева, Д
ва ГЬчювъ е изработилъ .Ре
Въ сжщата конференция се разгледа и лефъ на главнить форми на аеи- един джамакен еже стжклена визлика 500 лева; 3) Една тр»
предложението иа Брадбжри, което дава ната повърхнина“ — ново учеб метрова маса 250 лева; 4) два джамлжка с по 6 джама ■ &
иа Германия една отсрочка за 5 години за но пособие за ос ювннг* на ставка 1500 лева; 5) два рафга 1000 лева; 6) Един джам*^
родни училища, одобрено отъ. с два джама 250 лв ; 7) едни вевии (10 килограмови) с ко*
МИНН1 герството на народното плектура 250 ле; 8) Езни везни (1 кгр.) 100 лева; 9) 75
3000 ог- просвещение съ запов*дъ Хе лжпа сапун американски 750 лв.; 10) 35 биберона 500 л»-; '
гатъ д* се съададагь такива,
нсупор
стига да има една ум*ла учи
3479 чтъ 25 VIII 1922 г. Единъ 80 папфумени сапуна 600 лв; 12) 15 бандажа за изсипва»
ни тухли гол*ми размери. Спра екземпляръ отъ мего е изло- 1500 лв; 13) 7 епегатора с тржбите, тенекиени по 1 лггдк
лищна политика.
вка
редакцията.
976
-3
3
Създайте училищни имоти,
женъ въ нижарзнца .Образо 350 лева; 14) един джобен златен часовник .германски
двойни капаци с златен кордон 1500 лева Наддаването ®
вание*.
защото у-щетс тр*ба да бжде
чуждестранни вест Автора не е поскжпилъ ни почне от оценките н заинтересованите могат да се. явят в' гоотделено отъ общината, която
ници дирете само трудъ, ни вр-Ьме, за да даде реопределеното место, в определени* ден и час да яаддав
никога не може се оттървт птъ
гр. Варна, 11 октомври 1922 год.
партизанщината, която ще тро у продавача Исаиъ Московъ пр%дъ едно, наистина първо по рода
бирария .Баднанъ*.
11 Сждебеи приет.»: Д. X. •йм»*
938-4-5 сн помагало при обучението по 995—1 — 1
м и д*ца Н учители-

СОФИЯ 18 окт. Отъ Тракия постоянно прииждатъ бЪжании на големи групи. Завчера въ Т. Па
зарджикъ сж пристигнали двЪстЬ фамилии армен
ци. идяши отъ Бруса. Властьта взема мЪрки за настаняванието имъ. но това усилва и така острата
жилишна криза.
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ПЯ тиЯ№ П> Ш. ЕЖЕДЯЕВЕВЪ ШОРШШИОЯЕВЪ ВКТВИКЪ ?шш тш»тк И I
ЙйГМ«иа«ятъ1 мсшгоопи ЗОО ле» ;
—| И е 1гксеил 150 яем; зя 3 »гЪсеия 80 яем |Р-

ОФяаиамап • по I 50 ле !' иирлтенг с.м
^ приставени по 1 яевъ яа .тумя

Маргарита Н. Тюфекчиева

1

Димитръ Н. Лабаиовъ

,

#*« чаши гь с. Владая—Софийско на 15
«И»

1002—1—3

1

X, 1922 гоя.
Варна

БРЪСНАЧИ,
САМОБРЪСНАЧКИ

♦
♦

и ножчето зо аимпсишп

♦

по качество и цЪна конкурира
щи на всички познати досега
Фабрикат на прочутата гер.аиска фабрика <5еЬг КаиЬ — 5оИпдеп. Въ снладъ на едро при
Тахничос Представително Бюро
Ел. Инж. В. Николов. С. Д. Дии
чввъ 4 — Вирна улица „Дра
988-3-:)
гоианъ- М» 8.

♦
♦
♦

4

♦

4

♦

4

♦
♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ПРОДАВА СЕ :.Т*р«тГе^.тюо
ма. м. и 200 кв. и. дворъ, съ отделни входове. ВсЪки
•таи* са състои отъ по 4 стаи и клозети: баня. изба
пералня К/мцата е снабдена съ водна, електрическа
нна инсталация. Южио изложение — въ най
кварталъ на града
Сяравка въ самата кжща, у участъкъ, улм ца ,Со921-2-2
и палци*
б отъ 12 до 2 часа.

♦
ф

: ♦

ф
▲
Т

ф

> «ре « ФФФФФ-ФФФ!!1ФФФФФФФФФФФФФФ
:ио Окржжно Трудово Бюро

ОБЯВЛЕНИЕ № 7157
|гр. Варна, 18 октомврий 1У22 годииа.
ввява се на интересующите се, че на 28 того
ф ир. пл. в помещението на Варн. Окр. Фин.
Кие ще се отдаде на доставчик по доброволИоие следните материали нуждни па построй4рин талиан
кбкование на материалите

гр. с един см. до един и иоловица
;тен от английски намук
И) или 32
сгр. мрежи за дюшеме и 3 до 3‘/« см
изплетени от английски иамук Л« 12

. И

ПрпбЛН.1.
сюЯвост
а«ва

120000

124

гр. мрежи за хавлпя с 4—5 см очи
>тени от английски памук Л® 20 или 10
N000
.400 гр. тел цинкова 4 м.м. диаметр
400 гр. вжжета с диаметр 1 до I1 * с.м
I 25000
2‘ 1 до 3 с.м
80 .
I
10000
ДОЯргр. телено вжже
ЕМВДмауна 10 м. д*лга, 2 отрока и
18000
ДЯШка
ДвбЩ)Дкн джлгя по 7 м , шир. 135 м. 1
15000
ДЖ(Рри 60 с.м. с по 22 криволи
за мауната 6 и бойна I
3500
а лодките 12 и бойни 4
600
>тва от 30 кгр. тяжест
50
5000
синджир за котвата
500
>и .
•300
I разни ...........................................
300
р>ви джеки
....
2000
Вргат за нзтеглюване за мауната
и!
ф. боя 8а боядисване на мрежите
г
10200
или чам курусу
г
рявакето ще стане ви всеки артикул отделно,
1
ввоучастие в спазаряването се иска 5% заI
№гння артикул в банково удостоверение.
|е
Рката на всички артикули без лодките и
4
|с срок 30 дни, а за лодката и мауната 50
г*°бщението, че доставката е вжзложена на
. 100

■

л

6

.*

.

(Т|
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1в«в-11

От Домакине во то.

1
I Вдр^снои! ^ждебемТ Пржтц

Обявление М 3695
Обявявам, че на 21, 23 и 24 октомври и. г. от 9 часа
пред обед ще поодавам публично в канцеларията ни в гр.
Варна един параход — вликач (ремаркйор; под нязмвне
..Зюхрие" с вместимост 11 тона бруто, корпус джрвеи подн дната му част обшита с медни листове, с 150 конски сили
машината раб тяща пои 661 атмосфера с една спасителна
помпа, оценен из 110,000 лева. принадлежащ на длжжлицата
Зехра Тефик в гр. Варна продава се за длшгжт * кжм Тефик Хасен и др. кредитори- Продажбата е втора наддаването
ще почне по-долу от оценката
Желающите да го купят могат да се явяват в горе
означените днй за да надават след като внесат 10*.о депозит
гр. Варна, 16 Октомври 1922 год.
1003-1 -1
I Сждеб. Пристав Н. Д. Ле

ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни съобщения)
СОФИЯ, 19 октомври
Въ свръзка съ произве
ждане на референдума за виновностьта на бивши
те кабинети землед парламентарна група въ завчерашното си заседание е рошила да се даде вакан
ция на камарата отъ 2 ноември до 23 сжши м-иъ
за да могатъ народните представители да взематъ
участие въ борбата за референдума. Те ше заминатъ за колегиите си и те устроятъ околийски и
селски събрания, на които ше обяснятъ на селяни
те значението на референдума.
СОФИЯ 18 октом. Днесъ с лЪдъ обЪдъ
продължиха въ камарата дебатитЪ по ед
нократната помощь на чиновниците на II
четене.
Започна се разглеждане чл. по чл. то
зи законопроекгь. Прие се предложението
на Г. Дамяновъ да се даде едиокр. помощь
и на работниците отъ мина Периикъ безъ
разлика дали с ( надничари, или месечари.
Въ размера на еднократната помощь не е
направено никакво изменение отъ предви
деното една и половина месечна заплата.
Снощи кжсно законопроекта биде ириетъ на II четене и утре по спешиость ще
бжде гласуванъ на III четене. Помощьта
ще се раздада веВнага безъ да се израбо
тва прааилиикъ за тълкуване на заиона.
СОФИЯ, 19 онтом. Изпитателната пар
ламентарна комисия по кабинета Малиновъ
определи плана на работата си. Тя се гру
пира въ три отдела: 1) изучваие политиче
ската и дипломат, дейиость на иабниета.
Като за това беха натоварени членовете
Ботевъ, Ц. Матовъ (земл.) и Д. Поповъ (ком.)
2) Водене войната
Караваневски (земл.)
Ив. Аигеловъ (Нац. либ.) и Б. X. Сотировъ
(ком.) 3) Военно стопанска политика на ка
бинета - К. Илиевъ, К. Консуловъ (земл.)
и Ал. Дтанасовъ (ком.)
Въ тази область на проучване ще бж
де вкточеиъ и въпроса: дали има деяния
за лична користь.
СОФИЯ, 19 октомврий. Вероятно въ летъкъ заседанието на камарата ще бжде
вдигнато за иеколко дни, за да могатъ нар.
представители да отидатъ на поклонение
на гроба на покойния м-ръ Димитров ь по
случай годишнината отъ смъртьта му 22-й
октомврийНа тази дата се свика големъ окржженъ землед. съборъ въ с. Козница.
СОФИЯ, 19 октомврий. Положението въ
Македония вдъхва сериозни грижи за бел
градското правителство. Тия дни е станала
въ Белградъ нова конференция, въ която
освенъ Давидовичъ ч м-ра на вжтрешиите
работи Томатеевичъ сж взели участие и
иеколко народни представители. РЪшено е
да се обърне най-сериозно внимание върху
положението въ Македония.
СОФИЯ, 19 олтомврн. Научаваме се от
най-достоверенъ източникъ, че между пра
вителствата въ Ангора и Москва сж били
възникнали известни мжчнотии по въпроса
за Батумъ.
Правителството на
Ангора е изявило
претенции върху това пристанище като се
позовавало на исторически права.
Турчите владЪха Батумъ до Берлинския
коигресъ и реокупацията му лрезъ 1917 г.
Но освенъ тази страна на въпроса и дзарбейджанъ е настоялъ да има свой нзлазъ
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Р -Ь ч ь.
На мрЪдссдятеаа аа Запасното Пояофмисрсао Бяагптаорятеяао Дружсстнп
. Другарсвм Смоп*. хъркам аа 8 того при прокламираше феяерврашето съ
ЗапясватЯ офицери' въ гряяъ Варна.

Мили опълченци, скали
доброволци, Г-да запасни
офицери и подофицери,
Като представитель на мест
ното Запасно Подофиц. Благо
творително Д во .Другарски
Сжюзъ" като делегать въ кон
греса на запасните подоофицери. менъ се пада високата честь
да бжда изразители и тълкува
тель на волята и желанията на
IX редоиенъ коигресъ на запас
ните подофицери въ България,
състоялъ се въ края на м-цъ
Августъ т. г. въ гр. Плеаенъ,
въ оня свещеяъ градъ за Бъл
гария, който съ право би носилъ името .Български Брусалимъ*. Този коигресъ остава
като историческа точка въ ис
торията на запасната подофи
церска организация.
Между многото адпроси, съ
които конгреса се занима въ
петь дневните си заседания за
развитието и преуспяване на
организацията, засегватъ бе и
въпроса, дали запасното поло
фицерство гь България е го
гово и може да поема раната
подадена му отъ 4-й редоиенъ
коигресъ на запасните офице
ри състоялъ се точно 3 месе
ци преди нашия коигресъ.
Бойни другари и и-ци,
Разглеждайки положението,
въ което днесъ се намира стра
ната, ползата която може да й
се пренесе отъ едно федернране
на сродните я родолюбиви ор
ганизации за обща дейности въ
полето на културата и прогре
са, действувайки за прнчмстване душната атмосфера, за пре
махване гнета, който притиска
нацията ми отъ наложения а
тежъкъ, непоносими и неспра
ведливи миренъ договоръ. —
не можемъ да притендираме,
че въ говя отношение ние сме
единствени. Ние виждаме яа-

редъ съ насъ редица друга
спортни, благотворителни, ху
манитарни. културни и просветителни организации, които по
свое разбиране и съ свои срЬдства в!рвятъ къмъ една и сжща посока, къмъ тая посока
къмъ, която се стрЪмммъ и ние
запасните подофицери, но по
различни пжтища: по-близки
или по-далечни отъ нашите.
Взирайки се въ организациите,
които вървятъ къмъ салдата
посока, ние съ удоволствие
виждаме, че паралелно съ насъ
и твърде близко до насъ вър
ви организацията на запасните
офицери.
Идеалът-ъ на запасното офицерство, е идеалъ и иа запас
ното подофицерство.
На мнозина може би ще се
види чудно, че аапасното пофицерство, не достатъчно бър
зо е вървело къмъ посоката,
за да се направятъ нашите пжтища по-близки и по-блиаки.
за да може да се достигне найпосле до днешното положение,
че оставяйки автономии в само
управлението на организациите
си да вървимъ, вече ие само
твърде близко и паралелно, но
да вървимъ опрени едмнъ у
други. Ако се е виждало, че
това приближаване е ставало
твърде бавне, азъ ще Ви мо
ля да не илгжлкуваге том ни

(Слели).
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„МГИБМСКА ПОЩА“

на едра отъ иарвтат*. конто водятъ къмъ
СрЪдимоиа кора. И Амрбейджаиъ е изя*
вмлъ претенции иадь Баку.
ЛОНДОНЪ. 17 октомври Известието, че е раз
клатено положението на Л Жоржъ все повече се
потвърждава. Въ английските политически кржгове
сериозно се говори, че министерската криза се при
ближава. За заместникъ се сочи Л Кърионъ кой
то ако би че дойде за президентъ. не би били пронавеждани нови избори, зашото той. яма доверието
на юнионисткия съюзъ Отъ своя страна консерваторитЕ сонать Ченберлена. но говори се за коалиция между Чемберлена и Л. Жоржъ, която би раз
турила канарата и би произвела нови избери

РИМЪ 17 окт. Правителството взе решение па
изпрати сенатора Ферари като прЪдставителъ на
Италия на Брюкселската конференция, която шесе
занимае съ австрийския заемъ.

РУСЕ. 1* октомври. Вчера иъ гр. Гюрге
во приети ги- фраиц. марш Фошъ. придрумсенъ отъ рсмжн. м-ръ прЕдседателъ и ИВиммо ДУМАМ генерале.
Въ Гюргево бВха устроени голВми тжржества и маршалъ Фошъ декорира Гюрге
во съ кржет- за храбрости.
> ПАРИЖЪ' 17 охтомирв. ТукашнитЕ подитически кржгове смЕтатъ. че източната коифер на мира
ще се открие на 6 ноември.
ПАРИЖЪ, 17 октомври. Франклеиъ Ьоайень.
който се завърна отъ Ангора. е настоявалъ, щото
предстоящата коифер. за мира да бжде свикана
въ Смариа.
БЕРЛИНЪ, 17 октомври Райха внесе въ репарвнноината комисия съкровищни бонове на сума
47,445,185 зл марки платими на 15 аар- 1#23 гад.
ПАРИЖЪ, 17 октомври*. Въ вестиикъ
„Амсиомъ «Рраисезъ“ Жаиъ Беивилъ изтък
ва, че Българке в една отъ странитЪ, коя
то не трЪбва да се оставя въ неизвестностъ.
Нмасимя договоръ и обЪща изпазъ иа
ВЪло мре. Защо да не и се даде този излазъ при условие за запазване мира.
Едииъ излазъ иа море прЬзъ гръцка зе
мя ие е иикакъ сигуреиъ за България, ие е
сигуреиъ сжщо за Европа, той ще бжде
иа разпри. Западна Тракия съ удо
волствие би приела автономното улравлеподъ закрилата на съюзниците.
Администрацията и геиералъ Шарпи ос
тави спомени и съжелеиня, които още живйятъ. Защо да ие се даде
том иасеаережиамц който то желае? Автономна
ТТИ—п— Тракна би образувала лоаезеиъ
тамиоиъ за турската граница. Пжтя, който
се о<Аща иа България и конто иай-сетиЬ
ще требва да й се даде, ще бжде явното
БУДА-ПЕША, 17 октомври. М рт>тъ на фимансь..гЬ заяви, че унгарския репарац въпръсъ по
настоящеиъ се свежда до уреждане начина за про
дават каменнигЬ вжглища на Югославия и съот
ветното количество добитъкъ.
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БЕлградъ, 17 октомври. Въ свръзка съ мо
билизацията, която прави Данунцио. за да напа
дне югославянскитЕ покрайнини, югославянскитЕ
националисти се мобилизират
Областния иомитетъ на организац. на югоолавяненитв националисти въ БЕяградъ е държалъ извънредното си събрание въ прнежтетвието на членовете си, както и за опълномощававане далегатитЕ на центр, иомитетъ въ гр. Сплет.
Областния иомитетъ въ Нови Садъ и Осмена, както и ма делегатитЕ на сдружението на
сръбскнтЕ четници. Тукъ е била разгледана влтрЕшната и външна политика на кралството и е
било рЕшвно: обявява се мобилизация ка вси
чки югославянски националисти въ Сцрбия, Сло
вения и Воеводина Всички националисти трЕбва
въ срокъ отъ 24 часа да се явятъ въ надлежния
областенъ комитет.
Върховното командуване се повЕрява на
сдружението на сръбскитЕ четници, от чието име
ще се дават по-нататъшнитЕ наредби. Знамето
иде бжде: чарно поле и мъртвешна глава. Уни
формата е четнишка.
БЕРЛИНЪ 16 октом. ДЕлото по убийството на
Д-ръ Ратенау се свърши дтесъ. Обвиняемия Ернестъ
е оелгденъ на 15 години каторжна работа. ДругитЕ
обвиняеми сж оеждени от 2 мЕсеци до 5 години,
е трима бТъ обвиняемитЕ сж оправдани.
НЮЙОРКЪ 15 окт. Загубата от стачката на
вжглекопачитЕ възлиза на~297 мил. лири стерлинги.

ЛОНДОНЪ, 17 октомври. Американското пра
вителство смЪта въ скоро врЪме да оттегли войс
мнгЬ си отъ Рейнъ.

обе
фУКУРЕЩЪ 18 мгомари. В
дъ 12 часа и 30 минути имезе пя
влакъ М 23 п три локомотива и 40 шагови ва Черна Вода Кю
"1 ЯЯТНИЦИ ■ се о
пр4ъ черна«.гемджа Впама благояол.
водския аость и стигна до станция Доробанца. Понеже едииъ отъ локомотив* тЕ се поареоилъ влака билъ рмдЕлеиъ на X части.
Пжрвата часть състояща са отъ
та вагони и два лакомотива бива пусната
да лраджмиш яжтя си въ 4 маса. Така
мбииирания влакъ успВаа да пристигне иа
2 км отъ станция Муратларъ, дВто поради
повреда иа едииъ отъ локомоГиаитВ спира
средъ полето.
\
Въ 4 и 30 м. отъ гара Доробаица пот
иовь влакъ отъ отсаиалитВ вагони съ еди
иъ локомотиаъ. ВслВдствие мжгпата, голВмата тжмнииа и липсата иа виаци отъ оста
налия всрВдъ полето влакъ се хблжеква съ
голВма сила съ изостаналия въ пояете вл.
Мг 23. Сблжсквамето е станало точио въ 6
часа. Разбити сж били 7 лжтиишки каруци
и едииъ локомотиаъ кжнъ 7 часа
лиитВ части сж успВли да извадатъ 15 тру
па на умрЪли и 53 души пжтиици тежко
раииии:

Кишата сватба въ Варна.

офицери. То* е Зс_
кжвъ курсъ.
млза*^
подновил прант»,^
Д >*■* уяр**ж«„ ,?<
сь лодки, съ п*ат^ '
Оп
бичането ва
ИОСТЬ <4 дЪвндл-

,

които по раз А
я Отбялв О0-Г*»о7г.
около 300
^
нястанеан гъ
^
учреждения иа
Т* извити ВЪ р*д * ^
■еиската тъггоесяо
ил
го се-тяжа отъ
свръзка съ това
Излмгит* се вож- ,,
■мето на търговска-ч
Въздушна едувц,
Итмимска а;
шиим. което въ сжв(
ще уредя редоваа
точна Евроеа е
условната се ва ар
пощенска

а
в молар

Софвя — Автора — Бургалъ
К«м
рещъ
На стужВа нъ
прнегъ в българеш

Въ събота срЬшу неделя между 9 и 10 часа И1И * С-1Ьдс ай-;.-ай
въ улииа Стара Планина (циганската махла е има
ло сватбено хоро. Единъ случаенъ гостъ неоозна- рвепеюеьевп* сгрее
арест
пп
вашъ булката се заловил на хорото при нея да иг
аеродрушяя станси*
рае Булката му направила бЪл^жка и се пуснала
Тове «е бвци сп
за града ■
отъ хорото.
х
X
Иладежътъ Моню отива и и иска извинение.
Утрй ще шт
Булката го извинява, но въ този моментъ близко
стояшия тамъ Филипъ Михаилбвъ подхвърля зака на 3 трудов* ваборг
ната: ..азъ ше те извиня тебе!* Завързва се раз
пра. която довежда до бой, но присжствуюшитЬ се
Г т— вОн
намЪсватъ и ги разтърватъ
аюоШМеарееФилипъ Михаиловъ обаче въ последствие из
1&Ч
Ню41ер«ъ.
дебва младежа и го напада като му нанася съ ножъ
йГ.3 рани въ главата и 2 въ гьрдмтк
п*
Плрежъ.
Ранения веднага бива отнесенъ въ болницата.
::---------- 1
5—
аЪто лежи и до анесъ при опасность за живота му.
Цариград*
Нападателя е заловенъ.
П
"'ОА. •
— варненски клооъ .За ндуч- Прага
ване България* на 22 т. м. не Зкаи
Б.-Пеша
деля въ 9 ч. пр. ял. въ

Б0РС1

ХРОНИКА

щението на търговската акаде
Югосхаип
мия свиква редовно събрание
на членовете при следния дне- Бехгш*
Свободна борса
венъ редъ: 1) четене окржжия
Днесъ положението затвър- писма и вземане решение во
дено: Швейцария 2820, Нюй- т^гъ 2) Докладъ на настоятел
оркъ 155, Лсндонъ 680. Па- ството по из
устава. 3)
рижъ 1153.
Докладъ на контролната коми азвосва ие«. ^
сия. 4) РазниВчера 11 ч. сутрнньта Царьтъ
чрйаь
10Й1посети м ръ председателя въ
Завчсра шумеясиме оиржж.
външното милистерство, д-Ьго еждъ съ еждебем заседателя
пр-Ьстоя « кодо единъ часъ.
разгледа делото «гретивъ бра
Вчера сутриньта съ ориенгъ тята Нсмаилъ и Абшгь Кара
А» Ж«
експреса пристигна въ София 1 !суф'®и обвиняване въ ярег. Наясенъ придружеиъ сгь ^умишлено убийство на 15 го
а
г жа и г-иъ Бейкъръ. На гара дишното турче Боската.
езнм ■ да ваеърщ
та гЬ бЬха и срЬщматн отъ
Грува б1жанци отъ Ц«Р*г- арЦадя аа дав|биеп
м-ръ Даска.ювъ и други офиц радъ отпжтувалв зе Киктем*лица. Г-иъ Нансенъ ще остане жа съ параходъ, во
я
М в аАратев.
въ стол щата нЪколко дни.
отказва да ги приеме гъ територията
се.
Аржентинското правителство е
Тия дни -е ще ярястмгватъ
увЬдомил - своя нр^дставителъ на варненското пристанище за
въ София, че благодарение на да остана гъ въ царството
I ол1>мня напливъ на емигравти
Разаое«иП на .Джававагь тето се вижда принудено да не
.Ьдлшигк*
приема по-вече такува.
ое,* които дадоха твърд* це»Българското правитедство е нн находя и обешанатъ още
помолено хи спре иялавеаетс много щс б.тлггь подао-еяв
За целта ше бжде използувана
на пасиорги за Аржентана.
една партида трудоваци учени дере подходящ»
Пммоии ся е отъ администра ци отъ 8-те класове иа мжжка- търговска каиторя^,
тивни гЬ власти Да опровер та гимназия.
Справка реамя^Т ,
гаемъ всички циркулиращи нзъ
.Варя. П»' »
Отярита в банкова агенция зв
града слухове за кражйага въ
1Читки1ита, като съобщимъ. че преводна н касова служба н
----------------------крадеца е въ рлогЪгЪ ва вла- безсрочни
стьта. Въ ннтересъ на следст Каспшчанъ.
пондеяцшя ва
вието утре щс можемъ да да■
демъ подробностите.
ще отъ вчера цевите сж след из
Го/гЬяа липса на вагони се ните жито 550 лв- 100 кгр-,
и
кияжа *• _
чувства въ пристанищните гра бобъ 565 лв 100 кгр^ ечмнкъ
585 лв. български ва горя»1*,
дове. Търговските камери сж 394 лв. 100 кгр.,
обратяо. -чСправк» ^
поискали отъ дирекцията не 100 кгр.
железниците да се даддгъ до
се открева търНа 1
статаяно вагони за тия гарм.
говскжя курсъ за

ЦИРО:банкмь

*

тш 2Г§

МЦПЙ ^

иншчий

5ъдгарматв туристмческо д-вв 1ж»ткаая агъ

.з<*•"

Г<

20 > Октомври 1М2 г.д.

IV.

варненска

" ■ •_
Г-Ч« Ревем Ис. Суружомъ

ПОЩИ
3

ЬШ. Е1ШЕ1ЕП ПММШ№1Ъ В1СТ1Ш Пищният Ьй
>• и<
я в >кш 1Я0
»;**
я година 30 се.-.
3 мЪсеоа 90 *см

а

д. р

Погребение• о ще се ивгрши на 19 й елши м*сецъ въ
Са ся*дъ плддк*. въ съборната църкна .Усикнне Пр*ва Богородици*.
1007 1- I
гр. Варна. 18 октомври 1922 год
•мм ■ Ьлша Дкмнтръ. сестра Божаик*. брате Мида*I, Табурявая. Рвдохимови. Насилени. ОбоВпяоам м Гаортем

Д1

НКететъ вечеренъ търговски курсъ
открива Варненската Търг -Индустриална Камара при
Търговското Училите Таксата е 300 лева Курса ше
се открие, ако се запишатъ поне 50 слушатели Премеф> иенть— поне трикласно гимназиално образо
ваше. Срокъ за записване до края на октомврий.
Зашггията започватъ отъ 26 т. м
'ш ПрЪзъ съшия срокъ става записването на учеиотрггЬ отъ напорното търговско училище при
Т|рса 250 лева.
Записванията ставатъ въ Дирекцията на учили
ЩОТо всЬки день отъ 8 —12 и отъ 2—6 часа 1009— 1 I

Ч„ДИСТОЛЪ“И 2
Уа
СМЪРТЬ иа МЕТИ ЛЯ I
Най-сигурното и ефикасно и ефти
но лекарство противъ метиля.
Съ малки разноски се отб^гватъ гра
мадните загуби причинени отъ метиля

Маргарита Н. Т
Дмаштръ Н. Пабаковъ
■% {. Нишя-С<|

ПОЛОЖЕНИЕТО
, (Телефонни и телеграфни съобщение)
СОФИЯ 1® оятомврмй. Днесъ камарата
прие на III чет-ле зеконопроеита >а едмокрдлитд помощи на чииоаиицитк, слкдъ
иоето започнаха дебатитк по мкоиолроеята за измЪиеиме углавното сждопроизводство. Обаче поради констатирана липса ма
каориумъ заседанието се отложа за утрк
сутринтьтаСжщестееми измъчения огь тия които
бЗха приети огь комисията, не ся станали
ви вай. за еднократната помощи.
ПрИдаидемо а само да са прЪдостааи
иа постоямиитИ комисии да ввематъ рЗше*
ние и да дава ти едиоир
>щь и ио
окржжиитИ служащи.
Еднократната помощи, коато се отпус
на иа чиновници тЪ, е равна иа I'. мЪсечиа
заплата.
Ви сжбота закона и окржжмото ще бждатъ публимуааии ви Държавния В-нн, за
да може да попучатъ по скоро помощита
си. Ивтеглюаането иа парнтй ще стаие си
разписки. Указа е изпратени еъ двореца.
Чиновниците ви София ще попучатъ помо
щите си яИроятмо ви сжбота.
СОФИЯ, 16 октом. Тази сутрини аъ за
седателната зала иа Нар. събрание земледХл. група има заседание иа иоето а-ри
Стамболийски направили, изложение върху
мисията си ви Женева, като натъкнали, че
положението иа България се подобрява.
Говорили е и върху автономията иа Тра
кия. Прочели иенолио писма оти нужди об
щественици, които удобрикатъ българсиото
становище ло тракийския въпроси.
Говорили е и върху значението иа ре
ферендума.

ВЪ НАГАЗШ ПДЗЗРЪ ЯйРЧШЪ

тота ■ Бжлгор. Тжрговска Банка

воин. 1-и Попит. н. 12.М0.ВСС - ссш тезеса. нппнтпя.

В»тг. СООМ, ,д. Леге 2. — Нм, ВАРИ». |Д. Цариградска 21
•СНОКАИ*

ВАПСА

ОТ

СОММЕНС1ДБЕ

1ТАи1АНД

«мтикипи М.М.М Ь нмш лп ни. № тм
Чммтяямм

ШМЯАНС. Кноиома I

•Ом

ЦАРИГРАД,

Я0НД0И,

■ а<|(имцмяая. градомв иа Атмааа

1Ш1Ш Г 1т [СШШЕШ212
Яввтрия, Аржамтама, Баигим, Браааммм, Капуавмя,
ЧП| Раа*
та а аоачка д*рла«а<
МЗБЖРШВА ВСИЧКИ БАИИ0ИИ ОПЕРАЦИИ
аа ааАа големия, иато I

к шкоитиране на полици н други тжрговскн документи
■ издаване на чекове срещу България и чужбина.
■ ■ телеграфически преводи.
: кРеипщ| писма.
КРЕДИТОРНИ СМЕТКИ по споразумение,
чо СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с •*/, годишна лихва.
,
^
стокова служба: документи, кредити, варнянтнн и др / ^ 5
■ **• ■ чужда валути.
\

I

ц"'"" мачмая чаяом срещу Итаяанг
нчимуавряи.вА яяатама «аа ярадяааастиа.

(

СОФИЯ, 19 октомври. Бившия м-ръ, лрЬдсгдатедь Ал. Малнновъ, който заедно съ другите и-ри
61; ареоунанъ йъ V полицейски участъкъ. лнесъ е
билъ лргмСстенъ въ Александрова» болница.
^ХОФИЯ 20 окт. По Кюстендилския инциденти
СПТ.ССТВИСТ') се води усилено и се е добрало до
важни подробности.
Отъ, показанията на участвуюшите се устано
вява. че подпор. Пеевъ е единствения виновникъ
и инициатори за станалото, затова прокурора е по
искали веднага огь началството му да бжде арес
тувани. обаче Пееви успели прези това време па,
избета кими границата.
ЛОНДОНЪ, 18 оитом. Целия печати си
изключение иа официоза Дейли Хроиинипъ
критикува речьта на Л. Жоржъ произнесе
на ви Маичестерн. Тази речи се смета за
предвестникъ или за нови избори, или за
оттегляне на Л. Жоржъ оти иластитк.
ЦАРИГРАДЪ, 18 оитом.
Поло
>то
Тракия ежедневно со влошава. Въпре
ки нелрестаните опровержения на дтинскоВЪ

■а 1У 1. \Ш ги.

1003-3-3

СОФИЯ, 20 октомерий. Оти правител
ствени източнинъ се учими, че слухоеет*
за положението ви Петричио не отгоеаряти
на истината. Ви цйлия ирай владИе тниачна. Само ви Неароколсно размириитИ еле
менти иа брой оиоло 300 души сж се опмт ли да лрЪдизаикатн безредие, обаче аластита се е намесила и слкдь кратка схват
ка между нея и размирниците последните
сж били пръснати и Неяроиопн придобили
по раншния си види иа миреии гради.

—: ЦКнл опрЪдКлени и износни : —

I

!«М -1-1 *

М-ръ Р. Даскалови дали иемои обясне
ния по положението ви Петрмчско.

Присткгнаха аааурдааен, габардинн. шивиоти и шер
аъ аай-аодерни цвктове и различни ши
речни. Т|
ал.|цо пристигна зелено сукно за иаси
а са
пристигането иа въгчени платове спямази ва важни палта п.вълнени и копринени лутроав аа диви палта
998-2 2

Ь

Нао«

Лекарството .Дистолъ* се продава
само при Унгаро -Българкгка Банка София, или при дрогерия Давидъ Па*
по — Варна.

1005-1 ;

%

Пмъ Нксмжъ Н. Т
ще се «ки-и-ктV мГ! и п9*,« суп. пгу 11Ниавъ

01ааа*ааа! ю ! 50 да каалрагенъ см
прястаю■ по 1лс*ъ ш» (ума

Скръбна вЪсть.
Съ неизразима -гьрбь шзаЬ:-яааме на роднини, прияте
познати че на 18-й Октомври* 1922 год, 5 часа сл*дъ
к, сг*дъ 24-диевно тежко боледуване, почина, на 29 гоа въарастъ, милата ни дъщеря, сестра и племе-шнца

Ан

цънд I лаъ

ргчь.

Прел»!

Н» ар. *Ч6

вм»о движени, си ду*. « у
«всв г лвпсиии добра води. ио
с» ту», че пити ло който
отдавна пробите и ц масъ вся
кога
сгражъ. едиа бояимгъ, че н мг*
ияйка малко посоката, по к
то сме върв*лк тъй дълго, се
излагаме па едиа опнетяостъ да
млилЪаемъ въ пжтъ оо кофто
моме би нЪма да аъраимъ тъй
миогобройяя и единодушни
както смс вьраЪлк до сега.
Този страхъ ттая боваъмъ.
ирЪаъ ар*ме ма мсшимп ма
IX конгреса въ гр ГЦ*яенъ.
**жа огстрааеми. б*да пкдп
чеяя. и Запасни го Подофицер

стео. провято огь аелаияе да

служи само и
пое рмката оодддеи ту огу
41 редоаемъ комгреръ и аапааюто офкцерСтао к олрЬии
един у аруш. съедишвавга
сърцата си аъ едмо сърце, душмгй си въ еди душа. да
аъраятъ аъ алп ш съ обая
ами да мработятъ въ ммето
иа културата и прогреса ■ яомогиагъ за орЪчнстим душ
ната атмосфера и премахвам
гнета, който притиска Бъдта
ряв. Бългврскгг»
отъ
иаложеяиа т теагъгъ, яеяояо
еммъ и несираяеддяаъ ммреоъ
договоръ

Господа,
Отъ кисти и Запасите По
дофицерска Ор.-аЛлацмв ечигамъ ла меизлишмо да подчер
тан и лнесъ, че организацията
ми е далекл .>тъ ВОЛЯТЯЧЯОШ
тк борби, абеграхирайкя се отъ
какаито и да бмо партизанска
страсти- Ше
строи теутри.1шпгть, като ще работи са
мо за пркуецявдяето на Бдл(арич и за Българската ицяв
Нашия дени», нашия яояуягъ
е .Прт)и всичко Отечество
то’. т е ./»*морял нлЛ всич
ко’ Този девиз, тоам логуяг.
ка арката въ гр. Плкяеиъ. яъадкгиата въ честъ и коягресвети;* полрфицерм б*ше
писаиъ върху платно, а у нисъ.
Запасното Подофяцестяо е яаписанъ въ нашит* души. аъ
нашит* сърца.
Та ще върши и заиапр*дъ.
както е вървЪла в до сега. аодима само отъ битото и отечеста©то и нацията.
Водими огь полита н
чемието, които моите да пре
несе федерирането па тия тъй
сродни дв* оргяКизядии азъ
отъ името иа Варненското Запасяо Под офицерско Бдаготиорят. Д во . Другарски Съюаъ*
— като иегоаъ пр*дседателъ и
огь мое кме. аъ ането и саещеяит* отечествени идеали и
вишнт* народни интереси, по
да име ржката си ва дружест
вото и запаснмг* офицери въ
гр Варна въ лицето м г*пгав
многоумжлемъ
в
достоемъ
пр*дседателъ г. М. Ииновъ,
като моля съ единодушие и
ия да прошммираме
дерирайе
е го и м*стннт* тукъ
д и: на запасните офицери и
запаснмг* подофицери
лодъ
с*нката иа Народ, триколъоръТуй което тукъ се мпещати
и свързва, чов*шката спи, ля
яе е въ състояние да го раавърже.
Да жии*е федеряюиггв и
Да жна*е Българи! Ура!
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