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отк което и«а се поптуо.же но сааю име.
ио и нашит* с.сЪди Сърбия я Рожжммя
особено моелкдмята моето ще ся добере
сжщо яото масъ до свободно еоре'
И*» "К* д<еджте**тъ мяърнмяе: яяи
сам въ над добри отиош мие съ а
ямим сили, скскдмм и да лечим мая, държа•и. дори и съактсма Русия, съ яоято иЪма■в иамео да дЪлижъ и за какао да се яа
рям.

ХРОНИКА
«*

Спадането на чуждите валу
ти лр далжи и след об1игъ.
М лучи се обаче гЬкахво съ
общени*. вследствие на което
■сички валути започнаха да се
ГЪрСШЪ

Сключени сделки Берлмнъ
4 10. Цариградъ 85. Букурешъ
41. Париж 10(55, Лондон 632.
Италя* 600 Нюйоркъ М1,Шяей
цари* ?Б45
04ицмита е издала нареждане
всички стопани на мстройки
върху заграбени шеста да по
далата декларации за тона, м
да се оаеилятъ законно спо
ред ь закона за Т. П. С и сиибдятъ сь иогарвалии актове
Р«
а спешно да се пракъмъ постройката на еле натори.
Такива (малки) ше бждатъ
застроени почти ги
чки ду•ачски портове, аъ Бургазъ съ
1Ь и00 това мгАстимосгь, а въ
Варна съ 30.000 Ще се но
строятъ освенъ ти* житни скла
дове и сточни хамбари съ ао
10,000 това

сгапи

СОФИИ, 20 октомирмй Камарата дяисъ |
Приетнгм нъ греди оперетслЪдъ обЪлъ ряугмда мкоколроеята та еп тругм .Рекесмг»
ВТ-.
пияното садояроюяодство ма II матаяа. СофИЯ хемориспгчнм ОТДмГЬ
асадлиияте са адягяа »а среда. Утре ма подъ р • оводстио1 о на 8*рм
Заиаааа които група шс хали
мдежяите депутати м
ге м с. Каа- . 4 .перетви Прилеп аления иъ
шя да пряежтетвумть ма я
кмджта
театръ Прошекъ съ а арките
ами яа театръ .Реаесансъ*

СОФИЯ, 20 омтомармй.
стрятяаасгъ съяегъ прм ажтреш. министер
ство а решилъ: чумдеяцяте, яоагго до края
яа *е<ецд ма са регистрират* а* отделамиато яа батояасааоста, д<* бждатъ акстарялрами. Добрудмаяци, трамяйцм я мамадомцм, дошли въ 1ългар«м следъ а >ймата гре
ба да са регистрират* до 16 моемарии
СОФИЯ. 21 омтом. По з поведа яд
яясторстаото яя «*треш. работи от* днес*
са ярйуст
яа дейностите яа тяпящян
те комясим аъ стопицзта Предполага са,
гопемм промени а* ко
чув СЖ предстоя
мисиите м иотспоя тората, иаято и мама пение
•маслото яа помнените от* 4 яа 2. У шопи а
ии сж гпшш. мил. ииснаитор* П. Амдреаа*
я предссдатепя яд IV комисия Полоя*. Оса, на зинпищните кояк
що со
прежа*рпят> к*м* прдаоеждмото а-ао.
СОФИЯ 2<> окт И зпитателнвта парлам комисия по яКлета ма Малиновия кабиметъ е р^иилв
яа изсъ лпелъ ао масепението съ което яа го
гтопкани да представи въ коиисията аанните. кои
то знае то вината на тия кабинети заедно съ аокуиентите
ДТИМР. 18 октои. Кореспона. ма .Н Хералдъ’
с ьобиизва.
е Кемалистзбте ме поискатъ плибес
уитъ за запаана Гракия за да се види желанието
на местното население относно бжпашата и управа
ЦАРИ1ГАДЬ 20 октом ’Трамцузкк1 о войски сж
окупирали вече Оприиъ
СВИЛЕИГИЙДЪ 20 окт Вчера селото Епитроои
яо Олримъ горешд Пожврв ОТ. ограничеиъ блвгояарение ма сьглвшемсквтл жамялрмерит.

ПрЪдъ час та лаеш**
сезоиъ как го ■
залата го
дина скарлатината особено жгжду децата до 15 Гзд.
по големя размери.
Стрием* аъ града ни иъ^.река
нает * пилата есеиъ продължава.
Огъ миналич нгЪселъ до сега
са издигнати
или хап чнати

нови иеколио десетки адмям
■атааеъ ди Квидъ .>та серия
■ъ театръ Раик. нъ шс се да
де слиЬота и неделя вечерни
предстаялгния * нелеля дневии
поаиръ обедъ
ПрЪдварятслиа продажба на
билети прелъ всЪко ар+ме аъ
дирекцията яа театъра
Ив Л-». в. ще се състои
руг<к».зезгь мачъ между слорт
нита клубове .Диана* в Шип
ка' клоиъ яа спортния клубъ
.Тича*
8ввяъ ярааджиъ Утре 22 т и.
се езлълватъ десетъ г дими
огъ славния бо* ври (^«лйолу.
пъряого ЪоЯяо кржщеиие ял
8 приморски яолкъ По този
случай 8 пехотни дружина (бив
ши* 8 приморски полкъ) ще
го отпразнува най тържествено.
Тържеството ше се изпълни
по слЪдката прегрейа
1 Въ 10 ч пр. пл. на пло
щада прЪдъ казармата пааахида за падналите герои, молебеиъ и полагане клегал отъ
младигЪ войници съ парадъ
2- Йъ 2 ч. сл пл концерта*
частъ и кг ри огъ войниците
я* плац* прйдъ кат; мега
■). Въ 5 ч. сл пл. зар* съ
церемония яа пл«иа прЪдь ка
зармата
4 Въ 9 ч. СЛ пл иъ :аряизоииото офицерско събр;

БУКУРЕщЪ. 20 оято*. Аммотата яо Ж.
яжтяата ватвстроЧя аъ Добруджа мря таря Муртфатяаръ а установяла яато аииоаммяъ та катастрофата и-къ ялава. помаже на частъ отъ струим*
той остааялъ апаят яа открито яем ботъ ! гари ма дружмМйта.

риес

„мгнанскА пощя"

Стр. 2.
Отъ 1 «дущялаТсецъ се отк

рява зимните теоретическо земеделско у- г за варненски
окржгъ- Обу мнето пр%зъ севова ще тра три месеца и ще
се води въ помещението ма
монастиря .Св. ч Константинъ*.
Пркдставвнъ • новъ проектъ
га въздушни съобщения на
правителството и именно прЪкапасажерска и пощенска слу
жба между Одеса и Варна.

БОРСА
Софи*. 20 Октомври 1922 ч>д
Швейцария.
Ню»йоркъ.
Лондонъ
Парил, ъ
Италйя
Царигталъ
Роужния
Г ермакия
Прй*а
Виена
Б.-Пеша
Гърция .
Югославия

Белгия

2655
140

640

2652140 90
638 1068 -

1080
600
602
88 50 8520
70 88 70
427
4 80
•185
484 —
-----25

09

_!_
230|
г
1000

227 —

Довършенъ е пжтя отъ „Дамяновата мяхала* до шосето
Варна—Добричъ. Той е 3 м
широкъ и около V; к.тм. дълъгъ. ^
Релсатф отъ дековилкзта 4700
м. сж складирани въ пожарна
та команда. До година те ще
бждагь трасирани до общин
ските челенчукови градини.
Ввдят* на Дунава поради
есенните валежи постоянно се
увеличавагъ. Нивото нмъ се е
издигнало досега съ около половинъ метъръ.
Ж >хмщмм«тъ законъ, съ изме
нен. е нормнровката на наеми
те е остане въ сила още една
1ниаДоовга въ Варна сж се заригистриралн въ I радоначалствпто по-вече отъ 650 души чу
жди поданици.
Иаравианъ е вече терена око
ло казармите отъ трапове н
ями и е нивелиранъ площада
прЪдъ фасадата на зданието.

Ц%мггк на зърнените храни
презъ изтеклата седмица ма
варненската житна борса сред
но сж били: жито 485 лв. 100
кгр. ечмикъ 426 лв. 100 лгр
царевица 380 лв- 100 кгр, о
весъ 383 лв. 100 кгр , ржжъ
387 лв, 100 кгр., Собъ 550 лп
100 кгр. леща, 500 лв. 100 кгр.
Стопанаав 90°/о отъ засЬтото
пространство съ оризъ въ пло
вдивско е запазено Реколтата
поради това ще бжде по-дсб
ра отъ срЪдня Въ качествено
отношение е по-добра огъ ми
налогодишната.
.Ромео и Жулиета'. Товч е ве
селата оперета, която довечера
ще изпълни хумористичния отделъ ча театръ Ренансс. Ромео
г Жулиета е известна какте
съ елегантните си танци, така
и съ хумора, който блика въ
всека сцена на тази крайно ко
мична оперета
Хумористични* отдел на теа-

гьръ Ренесансъ даде спощн въ
теагъръ .Пр^шекъ*' първото
си представление съ отжчемъ
успехъ. По единъ блещящъ
начннъ бе изпълъена крайно
комичната оперета ..Една нощь
въ рая“. Публиката непрестан
но се се разливаше отънелринуденъ сзгЬхъ и аплодираше
артистите, които съ възт.фгь
изпълняваха красивите сцени
отъ оперетата.
Преаъ иартъ въ Провадийско
въ селата Девин. Черкоаез.
Алесь-Факж и Каржглж
е
бжд.иъ открити курсове п
лозарство и овощарство за мжже. а въ селата Кара-жгдж и
Елесъ-факж за жени по земледелие и домакинство.

№1ШШ .Аи"-Ь№

фемери и други снаци. До 19 т. м. по обЪд
иаподъ развзпинитЬ н- пжтнишкитк вагони
сж навидени 19 трупа и 55 души ранени,
по вечето отъ които сж обречени на смърть.
ПАРИЖЪ, 1* онтомарий. Фигаро, като
разглежда създаденото положение пита се,
не е пи справедливо слЪдъ като се даде
източна Тракия на турцктЬ, да се даде излазъ на България иа Егейско море.
БЕРЛИНЪ, 19 октомврий. ЗавчерашмигЬ тукашни безредия се длъжатъ иа едно
стълкновение между комунисти и национа
листи. Организацията
Оргешъ- 64 сандала
събрание въ цирка „Бушъ“.
Събранието е било нападнато отъ бер
линските комунисти. Има 3 убити и 50 ра
нени. Бързата на«4са на полицията възста
нови реда.
ПАРИЖЪ, 19 октомзрий. Конференция
та за мира ще се събере на 6 иоемврий или
въ Италия или въ Франция
ПАРИЖЪ. 19
октом
Опразването иа
Тракия отъ гръцките войски среща голе
ми затруднения. Лигл. и Френски власти полагатъ всички усмлиъ, за да увещаятъ на
селението да остане. До сега сжюзииците
ие сж успели въ своите усилия.
Вероятно е съглашението да иска про
дължение на срока, защото гръцките вой
ски иематъ възможности
да енакуиратъ
Тракия до края на м октомври.
ЦАРИГРДДЪ,
19 октом.
Измжченото
тракийско населеоие съ радость и облек
чение посреща сжюзните войски, които за
почнаха да лристигатъ въ Тракия. До сега
никакви сериозни инциденти не сж станали.
ЛОНДОНЪ, 19 октом. Вчера следъ единъ продъпжителеиъ министерски ежветъ
кабинета Лоидъ Жоржъ реши да си пода
де оставката.
Следъ половина часъ. Л.
Жоржъ поднесе оставката иа целия кабииетъ.
СОФИЯ, 20 октом. Неотдавна въ Бурга»ъ е пристигналъ турския принц ь Исуфъ
Алаединъ, който престояль нъ града ня
колко дни. Презъ гова арЪме неизвестни
лица сж се опитали да извършат ь атеитатъ противъ принца, като го осл1злятъ съ
азотна киселина. Покушението не успЪло и
принца билъ нараиенъ въ едното око. При
нца обяснява атентата така: развихъ въ
Варна и чургасо една дЧй.чость (касае се
до нЪкои параходни д-за), която никакъ
ие се харесва на 6ург>зката гръцка коло
ния. Моите събратя които развиха похвал
на дъйность за разкриване иа комплота успеха да запазятъ живота ми; а сжщо и
живота на г. Апостолов*, агеитъ иа пара
ходното д-во, въ жилището иа когото по
искаха да хвърлятъ бомба.

ПРАВДАТА ТЪРЖЕСТВУВА.
НевннннтЬ жертви спасени. Мистерията въ Варненската
митница возбушп.
Отъ десетина години насамъ варненската м паница бе
станала изворъ на сензации. На неколко пжти се разнасяше
новината, че на касиера на митницата излезалъ дефицйтъ
отъ неколко десятки хиляди лева. Търговския светъ въ Вар
на заговарваше за всеки единъ отделенъ случай по отде
лно, преценвайки морална стойность на всеки пострадалъ ка
сиеръ и издаваше оправдателна приежда. но разбира се. че
неговото мнение не бе властно да оправдае касиерите, които
поради начина на изчезването на сумите оставаха виновни
предъ властьта. Последната кражба извършена ;въ митницата,
жертва на която стана касиера Тодоръ Бугазовъ,• даде възможность да се разкрие мистерията, чоято едни отъ касиеритЬ заплатиха съ живота си. а други и до днесъ или
I сж въ
изгнание или оплакватъ еждбата си въ хладните кауши на
затвора.
Демона човЪкъ, това е Андрей Василевъ. родомъ отъ Никополь. които постжпва още аъ миналото като
ороецъ аъ варненската митница. Благодарение на своето
умело лицемерство той минава за едиргъ хрисимъ човекъ
неспособенъ на мравката плеть да мине, камолн никому зло
да стори. По този начинъ той спечелва доверието не само
на касиера, но и на всички чиновници въ митницата, че даже М на тогавашния началникъ.
Презъ времето когато за касиеръ при тукашната мит
ница бе покойния Рачевъ, който боледува на неколко пжти
Андрей Василевъ го заместваше като касиеръ въ продълже^
ние на 2—3 месеца.
ЯеНЬ и3“” Ка РаЧев? "оказю единъ дефицитъ
отъ 140,000 лв.. общественото мнение е на негова страна и
всички търговци дълбоко убфдени единодушно казвал, че
Речеаъ е извънредно честенъ човфкъ, че той не е извършилъ злоупотрфолениато и прочие но това нищо н. поиа-
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га. Постовенъ пргЬдъ суровото действителность. Рач.
може да понесе петното да бжде см^танъ за немеете!? **
векъ, да бжде призиранъ отъ обществото
и пР^дяаГ!
отъ властьта, той потжналъ въ наи-мрачни мисли тъкмо
'ь
дома си получава сърдеченъ удъръ и почива. ДиритЪ РЪЗ Ъ «•пър.
вото пр-Ьстжпление сж прикрити, демона Василевъ
04 остава
спокоенъ пр%дъ извършеното пр-Ьсгжпление и ИЗпРО*0*дг
останките на своята жертва до гробищата.
Не следъ много се разнесе в-ктгъта, че касиера Чер.
е злоупотрЪбилъ отъ касата на митницата. Пакъ се^ е3ь
пакъ разсжждения и присжди, отъ обществото и пр.
'
пакъ касиера си остава виновенъ.
Едва забравила се тази случка, една сутриньоа^
казва: и касиера Бешировъ злоупотребилъ н-Ькаква сущ/
Обществото вече се озадачи отъ тази система
употребления но всичко на праздно — демана потрим
це и се наслаждава на нещастието на жертвите си, не о6е>
покояванъ и даже неподоз1Кранъ отъ никого.
^
Миналата година бива назначенъ за касиеръ при иит
ницата Господинъ Бояджиевъ, запасенъ капитенъ, взелъуна- *
стие въ балканската, и общоевропейската война, бшгь се крабро на Дойранските позиции срещу нескончаемите атаки на
ангдичанигЬ, ползуващъ се съ най-добро име прЪдъ всич»
познати и търговския святъ. ОтЬдъ няколко месечна служба
касата на Бояджиевъ показва липса, той поисква и му се
назначава финансова ревизия. Книги описи и пр. всичко зъ
. редъ, но касата показва 300,000 лева дефицитъ. Боялжиегь
иска да му се даде време да прегледа наново книжата си.
допускайки, че е станала никаква грешка съ н^кои цокумеж
това му искане се удовлетворява. Бояджиевъ работи
денонощно но напраздно - липсата си е липса. Дейстаителносгьта е жестока, той зАае, че « невиненъ, но безъ полза.
Оплаква се на познатите и очаква деня въ който ще бжде
арестуванъ. Бояджиевъ имаше възмбжностьта да избяга г0
странство, но той предпочете да отиде въ затвора, да ютърпи наказанието макаръ и невиновенъ, а не да остааи •а
обществото убеждението, че е злоупотребилъ съ поверенте му държотни пари. Той и до днесъ се намира въ ту«х
ния затаоръ и делото му наскоро ще се гледа.
Следъ г-нъ Бояджиевъ за касиеръ на сжшата оЬ ка>
наченъ г-нъ Тодоръ Богазовъ, младъ интелегентенъ и краж
но честенъ човекъ, неопетненъ въ" нищо до сега.
Известно е на всички, че завчера понеделникъ г-нъ Буг^азовъ съ отваряне на касата забелезва, че една голЪма па
чка отъ по 1000 левови банкноти, бонове и пр. на обща су
ма по-вече отъ 1 милионъ лева и надава тревога. Властьта
се яви на местото, направи огледъ — никакви следи отъ на
силие било върху касата, било върху прозорците аратитЪ
или др., което да доказва, че касата е обрана отъ апаши
Съмнението пада върху касиера който биде веднага аресгуванъ. Търговците заговориха — Бугазовъ е честенъ, той е
невиненъ, той не е крадеца — крждцигЬ сж ажтрешни хора
и пр. но всичко напраздно. Т. бугазовъ бива подложекъ на
разпитъ. Той заявява твърдо .господа азъ съмъ невмюгь.
нищо не съмъ вземалъ отъ касата и нищо не зная кил е
обрана касата. Прави се обискъ въ домъгъ му — нищо че
се открива. Назначава се комисия която да прегледа «е®4
му и установи каква сума липсва. До онази вечерь бе уп»
новено една липса отъ 1,200,000 лева. Комисията оше пра
. дължава работата си.
та поговорка .веднажъ
• Но, както се казва въ на
стомна за вода, дважъ, па на т|ййця пдть се счупва’ там
се случи и сега. Едно лице, безинтер*сно-&ой е, подсказва
на административните власти, че въ неделя вечерьта .е фиД-елъ лицето Симионъ Симионовъ, бившъ чиновникъ въ ии:
тницата да гуляе въ кръчмата на Календжията, на Джанись\
и Ловецъ. разполагайки съ хиляди левове. Въ понияелникъ
е гулялъ. Администрацията дава ухо на това донесение, раз
питва тукъ таме и алазя въ дирите на злодейците. /
Въ ежбота вечерьта въ една отъ тукашнит^ кржчии
сж биле видени да пиятъ и да си шушукатъ Андрея Васи
левъ и Симеонъ Симеоновъ.
Полицията веднага подирва тези лица, обаче се указва,
че всички сж изчезнали безследно. Този последния фа*™
явно говори, че именно тези сж лицата автори както на по
следната голема така и на други кражби въ митницата Гла
ватаря е Андрея Василевъ, който когато е заместваяъ ка^
сиера си и е направилъ отливка отъ ключа на касата и по
■

гакъвъ начинъ си е обезпечилъ единъ постояненъ изворъ но
средства.
Сл4дъ дълги усилия полицията сполучи да залови з.
б4гналит4, Андр-Ьй Василевъ аъ София, а Сетконъ Си"*0'
новъ въ Е. Джумая, които бидоха вчера докарани тукъ.
Техните разкрития, които сж извънредно важни и инпресни, ще изнесемъ утре, понеже полицията днесъ издира
местата, където сж закопавани крадените суми.
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Въ магазина „Царь Борисъ“ Хе 4 ще намерите
всекакви видове обишарски артикули, като: гуми.
гумени подметки, връски,
катарами, бои и др.
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на всички частни афиш* ■
изъ града се излршвз ■
отъ Иванъ Атанасоаъ — ■
афишора. чрезъ агенция ■
Нгяя.01, да
ЬаааануИ

1) с.<ладъ

НОБЕЛИРАНАГ^

кантора въ ценгра на пияцата

«аъ въ центра иа Муса**

ла (около 50 метра). Справка
кантора Лоло«ъЛ С-ие «Охрид
ска* 9. Телефонъ 290 — Варна.
1012—1—2

ПРАЗДНО НКП

Мтшттп Мййг

1

-

236 ив. ■ л IV у»., ух•'ч
Я
за ’нание- иаиъ’ Мв 213 -- Ваф»
сЪООЩиЬО Сь че автомо- екдм: Паивйатъ М-Нвххарваъ ^ (
била „Аастро-Даймлеръ“ започ- п. Каиаовъ, Ангел
ва да превозва пжтници изъ^ пжть се продава. Свора*уиь^ ^
гг.ада и око.ш ститЬ. Гараж ь^Прите*жте*я уд .Иакедонс»*
те-зефонъ Хе 257.
1021-1-3§
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г
Гад.-1Ч.

Варна, 22» Октомври

(ДЪНА 1 Л

пеищ
В/ЯРН6НСКД

1

,да>ам»отч засляд "..-*чл
,с.,
рг - :7д з* 6 мЬсечя 150 дева; зл 3 мЬеси' Яи лева.

01«м*нн»|
х ^имярвтмъ с.м
приставе»* но I «*-’

Брой Мв.

Продава се газоженва меликца.

Ши !ШВнъ к И. ЕЖЕДИЕВЕЯЪ ИНФОРНДДИОНЕЯЪ ПСТШ1 №шп гаит I т.

,

* /71

могоръ 45 конски сили. 2 чифте франиуски
камъни, 2 брата, еврика и даранъ. Продев#
■'ре и по отд-кпно мотора съ всички инстала.^
тля Маходяша се въ село Лджемлеръ на 1(7
к. м. отъ гр Варна, шосето Варна—Добричъ
Споразумение Бр Ив и Стоянъ Стефанови!"
1033-1

1
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! което става много късно, не настояха за 5о1еу.
разглеждането й, се коментира извънредно
много.
Споредъ поспВднитЬ съобщения отъ
съ 20 годишна практика въ Франция
Съобщава се почти всеки
| Кюстеидилъ следствената властъ не • от- дневно за пристягане иа бе
I крила още кои именно еж стреляли.
жанци въ нашата страна. Едва
ПжрнитЪ сж случайно приежетвуващи ли им* друга страиа по-благоПриема болни, улица .Балканска" Ка 6, Варна
ср-Ьщу църквата „Св. Петка"
1022 -1 -6
хора. Почва да сч пробива пжть и убВж- приятна за настаняване бЬжан
. двннето. че съ стрелбата се е гонила съ,| даването ма суматоха, отъ което би пос-феи опиши ние приехме съ отБОяиско Училищно Настоятелство.
п%два/.а арести и обиски, но намесата на ворени обятия н длъжни сме
нойската да обкржжи и обискира театра да ги приеиемъ като братя.
предотврати пренасяне на суматоката аъ Н1ма градъ. или село въ Бъл
гария кждЪто вие да ве ср*щОбявява за знание на жителите от с. Бояна, цЬлия градъ
вягЬ бежанци отъ Тряхия До
че на 20 ноемврий 1922 г. ше се произведе тжрг
СОФИЯ, 22 октомври. Правителствените Оруджя или Македония.
Ьънъ отъ гЬхъ. кое благо
с- явна конкуренция в училищното помещение за къстхици обнародватъ едно официално косклонно, кое по задължение
отдаване под наем следните ниви:
муиике иа м-вото на влбтр. работи, въ кое ние приехме и гЬкояко десет
1) нива в местноста Дирман Кжрши от 7 5 дек
то се казва, не въ Петрич смия оиржгъ ие ки хиляди руен, братя-сме по
2) една нива в местноста Пжнпжклжк от 22 7 пек. се било случило Иалосггкдъкъ нищо сериоз кръви, и* може иначе. Обаче *
3) една нива в местноста Семешкият Сжрт от 72 5 но- Положението е било сжщо както от- поагЪдмвгЪ н*л1иохл въ нЪкои
дек. 4) една нива при Ерека от 19 8 дек. 5] нива прЪд-1 съ изключение на едииъ малъкъ ни- отношения твърд* неблагодарии и помислиха да ся образу
в гцсгноста Татар Баир от 309 дек. 6) нива в ме
цидеитъ.
ва: ь държана въ държава ■
стноста Хасжрлжка от 24 4 дек. 7) нива в местн
създадоха ни сума главоболия
СОФИЯ, 22 октомври. Диесъ въ София и безпокойства. Зеръ. ние се
при Вахчата от 16*7 дек 8) нива на Шумненския
пжт от 22 дек 9) нива в местноста Бахчелика от комунистическата партия свиква гояЪмъ о- радвахме ня «динъ гор* долу
9 2 дек 10) нива в местноста Кору чешме от 127 мржжеиъ съборъ. На събора ще при<;жт- редъ въ стражата.
Една голяма часть отъ
ствувать делегати и гоеги отъ окржга и ця
дек. и 11) нива на запад от гората от 6 4 дек.
-жаяцят* руся се спуснаха въ
лата страна.
село^Бояна, 21 октом. 1922 г.
спекулации.
На добъръ ожть! Въ Бълга
ЦАРИГРАДЪ 20 окт. Тукашните в —ци
, Председател: В Желязков
съобщаватъ, че . *емапъ паша произнесълъ рия всичко може и е аоаяолсно
за госгенхла.
1026-1 — 1
Секр
Юр. Дончева
въ Ангорското велико нар. събрммие емна
Сега пъкь идвать 6*жяини
а ! рЕчь. въ която лодчергалъ добригк си на и «тъ «гъмъ Ааи« вънъ отъ
мерения еттркмо съюзниците пр^въ нр4ае оаия отъ Тракия. яоит«г ■«
-,
иа пркговоритк ло евакуацията иа Тракия. .ф-Ьсгаватъ.
Приети! нали и прястнгатъ
ЦАРИГРАДЪ, 20 октомври. ТукашкитЪ арменци. я*ля еЗмейстаа, пря(Телефонни и телеграфни съобщения)
политически кржгове емктатъ за необходи* стнгатъ и гърци.
Ч«ло«1мголя»6ява страна сме!
СОФИЯ оо лутпмй
Панкта,„пя [ мо да се по»*ск * въ «онференциитжва ммрь Брало ще нн кажагъ аслнкягЪ
СОФИЯ, 22 октомв. Депутати отъ пра- да се проивв-де плибесцитъ за Западна
сял и. Нашс-о челвгкхолюбие е
вителств. болшинство сж изготвили вече за- тракия.
за смЬека на мерела ям разби
гоиолроектъ за коопериране на държавиира се. Жялящна крмзя вежд*
те чиновници, като св устроятъ народни ма- .
ЦАРИГРАДЪ, 21 октомври. В-къ Иасдамъ икжлогвяга нечувана Нови гогазнни, които да снабдязатъ чиновиичест- съобщаве, че Мусгафа Кемалъ паша ис- с и туЪоать* ч да п«ев«яятъ
вото «ъ всички най-необходими продукти и калъ голямо обезщетение отъ гърците» Ако живота. Ине «яаемъ отъ овигъ,
орзииули отъ първа необходимост*». а цкль- '
получи такова, той ие щклъ да допусне че твкиваго госте- ял* пи отта ще се устрои една кооперативна центра- | гръцки параходи да плуват » въ турски води. оязщзгъ. съ гостоприемството
си. Двдемъ.'шмъ мТств ма суфпа съ клонове въ провинцията, която ще
ЦАРИГРАДЪ, 20 октомври. Тукъ лристи- у* л ся, а гк си ■ахранггъ и
•ша свръзка съ производителните коопера- гна веч» немалистката жандармерия. Вчера ни счупв»гъ паяшцягЬ
Е1нм сг отдамгь иа конспи
ции за реализиране иа тази идея.
съюзнитк комисари рошиха, щото ония чарации. зер-ъ-малко хора-яма въ
СОФИЯ 21 окт. По случай годишнината «ти отъ тази жандармерия, които ще бж- страната, които комета:иратъ,
отъ смъртьта на м-р Димитровъ въ родно- Д^тъ изплатени въ Тракия, да отнжтуеатъ други се нареж да тъ аъ редо
вете на спекулантите я почто му село Козница ще се отслужи иа гро- прЪзъ нощьтл.
вагь д* ни отплата тъ за гос
ба му паиахида, иа която ще приежтетвуПОНДОНЪ; 20 ок^ври
ъоиаръ Лоу топриемството, тре;я у
велича
ватъ иЪкои отъ министрите, народни пред- ПрИе да ежетааи кабинета при условие да в^гъ безработицата И ете ва
ставители и почитатели на локоиния.
бжда •**бранъ за ш -фь ма консервативната п**ъ .е пуска шзъ еаропейскяС .За Кюстеидипъ потеглиха два специал,арТия. Съгл зено британскит» традиции ше- гЬ дипаоматячоекн канцеларии,
ии влака. По сжщия случай утр* 22 того ф, иа правителството трЬбва да бдде и че Бглгарня с раамприа стра
иа. сТрана иа конспирации.
10 часа сутриньта въ София въ църквата шефъ на партий.
- ШЛивчузатъ ни гостяг% ни,
Са. Слась ще се отслужи паиахида аа
догфеничагъ за работи, които
покойния и неговия плеиенникъ Методи
ПДРИЖЪ 20 окт. Француз. компетеит- и не сме печи сновал и.
Георгневъ, иойто аагина трагично заедно ии кржгове ежотаг, че е повече отъ иеебНие мислм|Ь>. че изразяваме в
съ м-ръ Димитрова
ходимо конференцията за блмзмоизточимя желанието н гежненнето на шимиръ Д1 се саика непременно на в мо *м.
роки:% народни маси. като иайСОФИЯ, 22 октомари. Диесъ въ салона
иаст йчнво искаме, щото гостяПОНДОНЪ 20 очтомврий. Диесъ или
ни да прЪбиваваа^ само
■*“ тватъръ .Раиасансъ се открива 25 го
утре
Л.
Жоржь
се
готаи
отново
да
говори
временно въ нашата страна.
йна юбилеен ъ конгресъ на широките
въ Лоидоиъ
Ние прааимъ апелъ щото
социалисти.
Консервативната партия реш* да се ми правигелството да улесни зами
Конгреса ще бжде поздравеиъ отъ денаването на русигЬ, да улесни
пагати иа Германия, Чехослааин, Русия и въ изборите, като независима консерватив и тракийци, а ех що и само
на партия.
ар^меяио да приема арменци и
С*4дъ иоиграса ще се състои манифеРИГА, 19 октомврий. Съобщаватъ отъ гърци. Нека идагъ въ сграингтвции юъ града. Власта е взела всички Москва, че Троцки е заминапъ за Аигора, тТ, на победителигЬ. иаиЪто
вероятно 6Ь<а били приети по
мфрии да се иабкгнатъ евеитуапнитк иици- за да се срещне лично съ Кемалъ Паша.
добри. У цлп. и безъ туй яма
Денти. като аа цЪльта не ще допустне мапо-вече гости отъ прословутия
ПйРИЖЪ 20 октомврий. Въ Италия се Витлиемъ.
-иифестаитит-Ь отъ дветЪ партии да се еркводятъ преговори между шефоветЪ иа Ор-Чиатъ иаъ града.
лаидо и №усалино, водителя на фашистигЬ
СОФИЯ 22-октом. Обстоятелството, че за съставяне на общо-лартиеиъ и^етъ.
—"ЧИпмтитЬгме лобчрваха да внесатъ въ
ПОНДОНЪ, 20 октомврий. Г-да Пордъ ]
„ ,„т„ м а^,мть *„
камарата- нитерлелация по кървавата случ
ка въ Кюстдмдилъ и че при виис иито й. Кърионъ и Пордъ Дерби обЬ цах г иа Бо-> рвау.Ск*. ^дмцшт,. 1011-12

Д~р>ъ Го Ган^ввъ

Сашалипъ яз

НОВОБРАНЦИ.

мри я яЬтскн (олкгя.

ОБЯВЛЕНИЕ.

ПОЛОЖЕНИЕТО

■

\
Стр. 2.

„■АГНВМСЮЦЛОЩА“
Въ това време С. Симеоновъ излаза на вънъ, гаФто с* за

иаръ Лоу да му помогиатъ при съставянето бавя. ОгЬдъ малко Ян. Василевъ излиза огь стаята на архи
на новия кабииегь.
ва ра и се скрива въ една отъ стаите на писарите, а С Си
печатъ е убйдвнъ, че меоновъ отива при архивара ужъ да дири Аи. Василевъ за
Консервати
да
си отиватъ, но понеже последния го нямало вжтре, той
мисията
си.
В. По» ще »сп*е въ
в-иъ Дейли експресь пише: първата ра напрввилъ видъ, че Василевъ си е отишелъ и излЬзал ь наедно съ архиваря. Следъ като изпратилъ архиваря С. Симео
бота на новия иабинетъ ще бжде да снпю новъ се завърналъ къмъ митницата да чака Василева, но по
чи мир ь съ Турция и да оттегли войскитЪ неже последния не идвалъ, той отишълъ въ кьошка иу гдеси отъ Цариградъ.
го го заварилъ да копае трапъ. На въпроса какво направи
Ан. Василевъ му далъ единъ снопъ банкноти и ку казалъ:
ЛОНДОНЪ, 20 ок омври. За сътрудници .на това е твоя пай". Огкдъ това Симеоновъ си отишълъ
иа Боизръ Лоу се сочатъ Лордъ Чемберлеи въ кжщи и заровилъ богатството си. При залавянето въ не
го не е намерена никаква по-значителна сума.
Балфуръ, Бириеихелдъ.

Вр-ввв.
сегять тая твърде
беседа, въ която
натъ много ценни «ма*
Хорътъ на
Петка- под ь днригенсг»,
г. Ив. Стефанов.. щ*едчиъ коиц-лгенъ
Входъ СвободенV.
Редовият* ЗММТИЯ п
калното у ще ще .,
1
1 ноември. На 25 л $ *
ще се произведат ь > 1
излижи. Записваният
жавагь
'

Подложенъ на разпитъ Ан. Василевъ отказва да е иззажршилъ каквато и да било кражба, като се обръща къмъ ' Телегрвфв ищ|щ,
пристава Караивановъ, съ думите: .Вий допускате ли г-нъ 4, който до сега се
приставе аз да мога да направя подобна кражба ? Като при- шс ьъ Дамянова и.ць
зовалъ въ подкрепа своята минала служба и прочие^.
премести и настани м. ►
4
Пристава му отговаря, че не само допуска но и йма до- тЬ н ачгмда: горлия ф
ЛОНДОНЪ, 19 октомври. Като най-вЪ- кказателства за това и го предупреждава да не се мжчи да ул .Владислав-.,*
роятенъ иаслЪдиикъ на Л Жоржъ се сочи скрива^ истина та. Василевъ отказва, но следъ като му се по срЬщу халите, нъдъ
казват намерените суми, следъ като му се казватъ некои • Аягелъ Славовъ. първая г»*
Боиаръ Лоу.
отъ подробностите по кражбата и пр. той въ края на кра
Софа* 22 окт. Въ Тггатъ
ЛОНДОНЪ, 20 октомври. Краля натова ищата признава, като повтаря казаното отъ С. Симеоновъ и зарджишю
е билъ уб*-,
своята работа така: Следъ като Симеоновъ и архири Боиаръ Лоу да състави новия кабмнбтъ. описва
вара си отидоха, азъ излезохъ отъ стаята на писарите, оти бсйчика Видимирь Маги» «
Той прие мисията.
дох въ стаята на касиера и съ ключа, който го имамъ още изве-тснъ съ своип ей-, Щ
времето, когато бехъ заместникъ касиеръ отворихъ ка кражби н убийснз.
БЕРЛИНЪ, 20 октомври. БолшевиимтБ отъ
Завчера Мзрлмдвь гат, • \
сата. взехъ каквото можахъ излезохъ и като видехъ. че Симе
съобщаватъ, че града Никопаевъ е пая,- оновъ го нема на уреченото место, азъ проджлжихъ пжтя и пол сви на часа ьечерьп п Ш
19
срещу 20 гого сляза
налъ въ тЪхни ржцЬ.
си покрай морето отидохъ въ кьошка си гдето дойде Симео
Сзратово добре въорх.«аГТ 1
комуто дадохъ онова което му се падаше.
ПАРИЖЪ, 21 октомв. Турцить правятъ новъ Запитанъ
,съ
бомба въ рж-.а ге отб»м 1
отъ клепе е взелъ този ключъ А. Василевъ
постжпки, щото конференцията за миръ да отговорилъ, че когато бчлъ броецъ той ималъ единъ ключъ въ една кръчма пъжа съ :е I
ляни
и неколко сгр а жаря.
се събере въ Флоренция, или Лугано, ако който много приличалъ на ключа на касата но не ставало».
Той го изпилилъ и по този начинъ се здобилъ съ ключа. резка смелость .Чаррти« .въ »
това не бжде ^възможно въ Смириа.
поведалъ
на зсички да мг
Когато му се поискал ключа той заявилъ, че когато минавалъ
ЛОНДОНЪ, 19 октомври. Въ една рЪчь, край морето го хвърлилъ въ водата, за да тури край на вси натъ ржце н никой да не иг:
произнесена днасъ, бившия м-ръ на война чко извършено до сега. Запитанъ кжде сж парите той зая да, ако му е милъ живота.
Присжствующит* а поачата изтъкна, че е повече отъ необходимо вилъ. че сж закопани въ кьошка му. Поради кжсния часъ, нили
и се приготвели да 6д
конференцията за близко-източния миръ да това неможа да се провери веднага, и се отложи за вчера датъ обрани Обаче првсл: |
сжбота сутриньта. При арестуването въ Андрея Василевъ не
се свика слЪдъ избори тЪ.
ствующия въ кржчмлта младша ^
сж намерени никакви суми.
Вчера беха извършени обиски въ кжщата и лозето на полицейски стоажаръ отъ Тд ^
ПАРИЖЪ, 20 октомври. По Ламаншъ
Василевъ. Въ интереса на следствието неможе още да се таръ Пезардшчото окол. уври- ;
върлува силна буря. Съобщенията между съобщи
лепне Стоянъ Пеарое»
какво е намерено.
двата брЪга сж прЪкжснати
Арестувани хж въ връзка съ тази кражба неколко ду губилъ самооблагане доби |
митнически стражари. Вчера биде арестуваоъ и *1рхивара моментъ изважда ревера са
ЬЕРПИНЪ, 20 октомври. Канцлера Д-ръ ши
на митницата Г. Ангеловъ. Те още не сж разпитвани. Това и застрелва разбойва« Т?м
Виртъ ачера има продължително свиждане ще стане по всека верояность днесъ.
той напрввилъ съ рм» м
живота си и тоя. н* зраос: ]
съ шефоаетЬ иа правителственна га коали
вуюшите.
ция.
ннето
на
града
и
снабдяване
Популистиге и баварските популисти
то му съ гбрнвенъ материалъ.

ЛОНДОНЪ, 20 октоаври. Въ случай, че
Боиаръ Лоу не успЪе да състави^новия •<абииетъ, твърди се. че съ тази мисия ще
бжде иатоварен> Лордъ Дерби.

слйдъ обстойно разискване рошиха да се
внесе въ Райхстага проектъ за изменение
чл. 108 отъ конституцията за да се лроджлмки мандата иа председателя Ебертъ до 30
юиий 1025 год.

Около кражбата вь митницата.
СяЪдъ извършваме на кражбата, както вече съобщихме
С Симеоновъ се предава на пиянствуване и въ понед-Ьлиикъ
заминава за Шуменъ, гд%то престоява само единъ день, а
следъ това отпжтувалъ за Е.-Джумая гдЪто престоява два
дни, гдфто бива заловенъ отъ изпратените специално за то
ва агенти отъ тукашното градоначадство.
Главния виновн»у&> на изв^егнитк вече кражби, Андрея
Василевъ взема жена си и въ понедълникъ съ обедния влакъ
заминава за София
разходка. Въ София той престоява
спокойно, необезпокояванъ отъ никого, до четвъртъкъ вечерь, когато отива на гарата и си изважда даа билета за Шуменъ, н<^ тукъ вече бива арестува нъ отъ агентигЬ на обществаиат|1 безопастност които сж го тжрсили.
Заловени и двамата прФстжпници бЬхв докарани завче
ра слФдъ об^Ьдъ, и пр-йдадени на пристава на II пол. учасгькъ Караивановъ, който още отъ началото лично води след
ствието по кражбата, на чийто лични усилия и тактъ се дъл
жи скорошното откриване на истината.
Усъмненъ въ горните двама, пристава Караивановъ на
режда да бжде арестувана жената на С. Сииеоновъ" и още
въ вторникъ обискирва кжщата Въ резултатъ огь обиска се
намиратъ, на една отъ полиците на кухнята, 15 парчета по
1000 лева и 30 по 100 лв. Запитана жената на Симеоновъ
заявява, че тези пари били нейни, че тя ги била вземала
огь мжжа си презъ различни времена когато той идвалъ
пиянъ и пр. и отказва да знае каквото и да било по краж
бата. На следния день полицията, извършва ноаъ и по щателенъ обискъ въ Симеоновата кжща Следъ дълги дирения
по всички кжтове на кжщата, най-после полицията опитва въ
огнището съ шишъ, и действително шиша удря въ нещо келезно. Разкопватъ веднага и намиратъ една вал честа кутия
У огь кафе, а вътре снопъ отъ банкноти по 100(5 лв. и по 500
лв. — преброени те се указвать 87 по 1000 лв. и 103 по
500 лв. или общо 138,500 лв., а като се прибавятъ и онези
намерени ирешния день се получава цифрата 156,500 лв.
Веднага следъ като беха докарани крадците беха под
ложени на разпитъ.
Запитанъ С. Симеоновъ отказва да знае за некаква
кражба въ митницата, а още повече да е участвувалъ въ из
вършването й. Следъ като му беха показани намерените па
ри и кутията въ която ги е скрилъ и заровилъ въ оджаклжка, той не можа повече да отказва като признал ь, че сумата
ку е дадена отъ Я^-Василевъ. Подложенъ на по щателенъ
разпитъ, той най-прелф разкрива всичко:
Неколко дни преди кражбата те обмисляли плана какъ
да извършагь кражбата и го начертали.
Въ неделя С. Симеоновъ и А- Ваоу«евъ о ти ватъ двама
та въ митницата и се явява гь при архива ра Г. Ангеловъ подъ
предлога, ч« А. ВасиЛ*въ иска да си вади никакво свиде
телство за да постжпва като втори касиеръ при митницата.

ХРОНИКА

БОРСА

София. 2\ ОктошкшГ^гг!

Обявлението поместен? нъ вче
рашния брой .продава се. це- Швейцария.
ненъ
нмогь* споразумение ул. Ню-Яоргъ
Свободна борса
62Г-\«
.Нишка* 13, е ул. 9Шипка* Лондовъ
I
Швейцария 2560, Ню-Йоркъ № 13 — Варна.
1040-®
Париж ъ
140, Парижъ 1040. Италия 595.
5»-4*
Италия
«I
Ро^жчия 91—92, Германия 3
Съ радостъ сжобщаваме на Цариг?ч1дъ
. 31
—3 50, Прага 470—480. Ви гражданството че г-жа Д ръ Н
30 —
Ромжкия
ена 0 20
Алексиев,! Тюлева на 18 того, Ге;ма »ия
360
въ среда 2 ч. сл пл, се е ос
475-1 V
М ръ Оиарчмсяи вчера въ 12 вободила щастливо като е до Прага
ч. и 4и м. прнегигна на софий била момиченце. По тоя слу Виела
Б.-Пеом
ската гара посрЪщнатъ отъ
чай по.злравляваме най горещо Гърция .
м гЬ Яневъ, Обзвъ, Радоловъ.
щастливите
родители
съ
скъ
бюрото на камарата, дирекгоЮго^тан1 »
пата имъ рожба
980 - ‘983-1
Белгия
рит-Ь ка столичнигЬ >имнлзии
и прогимназии, много учители
Съобщава со за знание, че
бчнзЧч^на м ра и др,'
сжобщенняга кои го се излраПоднесен« му бе бухетъ огь щатъ на девиците, е да се я
живи цветя. Председателя на вятъ въ общ. управление за ния
столичното у-щно настоятеют да дадътъ сведения за попълВО 1103 драви м-ра съ
.добре вание списаците За повиква
дошелъ*.
нето ще получагь повиквател
ГолЪяа часгь отъ правителст ни заповеди, кога и где ,ще ПР°Кк*Аа“овшодоа«» се
явягъ на работа.
вените делегати снощи зами
Ю и
В6^Г>рс-<>»;1'
наха зз с. Козница.
Гоа1яа опастность съществува само
Довечера
в«е.«« *
„ Ь;
бтуденското д-во при търгов да бжде пренесена некоя епи .ргмевна
актдемия въ града с имало демия огь бежанците изъ Тра
°,ШЪ
живогь
Ю»-1първото си събрание тазъ го кия които започнаха да приин* фийския
дина и започнало пакъ редоа- дать на големи групи- Граж
нъ 1 У4 Ул1,ц1
данството да бжде внимателно.
да функционира.
Изъ града по настоящемъ има двуетажна кжша,
Александаръ Миаадиновъ от
крива курс* по цигулка, за около 20 случая отъ коремснъ салона. килсръ и оД ^ ^
тифъ
Санитарните власти взе- ня (пристройка)
^роЛ»вз
начннающи н напреднали, ул.
матъ всички мЪркн за локали
Македонска № 6
зиране на епидеиията.
СанитарнитЪ власти съ еждейЦентралата на електричество стностьта1 •С‘ивХРП»Г.
ствнего на оакгериолога, койразумение при
то бЬше командирован в гра то въ захарнчтд фабрика аРу.е е ул. Солунска Л»
да на, сж изпитали ясичкч ис ми -го сюжна инсталация.
Снощи при таблото на тая
точници служащи за градските
чешми и се е указало че те сж инсталация се случва голямо
нещастие
Работящия тамъ ка
безупречни.
с*
Почвата на коремния тнфь то техникъ Рачо Петковъх 22 236 и. ■ въ IV Г ’ I*'
год
по
невнимание
се докос- ••кь- м» яз в>. града ни се ооясчяза съ
•
пренасян: отъ околните села налъ до гола жица и силния с1д» : П«м1оГк ■
и оть различните плодове, ко точъ мннзлъ по него Падналъ П К.Н.О.Ч З"™'1 А*,:-."
мть « ■Р*Аи1
у
н Г( чап >следъкъ се намиратъ моментално и и;дъхваль.
Същата случка пр%аи сед
на пазаря оть големо изоби
мица е станала и съ единъ селие.
лянинъ.
Въ бюджето проекта на СаниДнесъ, 3 \ сл об. въ салона
тарното отделение вь града
струватъ мврагь
сж предвидени ПЮ.000 лв. за .Цьрсовенъ \д омъ9 св. К. Коборба съ туберколозата и ос жухаровъ щч държи беседа на
знаятъ, аю ке «
ноааване диспансеръ въ Варна тема Съдбата иа единъ общвст
ме харееоф* - ^ дг>
веиъ фанторъ (църква духовеиет
гм задогь яунЯУРгТ
Общината наскоро Ще Iизлезе во и политика )
.Царь Борисе“ N1
пр+дь г^ажаячетвого съ и зло
Поканва гъ се в ички г- г.
ми -М
жвние по въпроса за отопле- граждани и гражданки да по
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Д-ръ \Данчевъ

пошянъкъ.

въ I у<{. улица
.Португалска*
*Иьв съ 4 стаи 2 квартира И ГМ01М
ръ и вт&Ьпио *у*> Ж» %)4ШМ МБОО
ма /пристрой»
» СЪ Д№ •в поради и.
ГЪикЛно*СТн н
рио и рааис; мЬсто, Пр
лва
т
V.*- 1' те 3 дечарв < навра) В*. ме ние С АК! КТ а к
квартапъ
524
СТ» />. тмосгьтв «Се Ниш

Споразумение при Ив Х{
П«чриии* у 1 Солун •►•а Мг !4
»'24 2 г

мае-

с

м

БОЕНЪ ПРАЗДНИКЪ.

I

СОФИЯ 23 оит. Споредъс^Кденая отъ ! т»
певрокопъ:
допжлимтелно се съобщава, це йена* 5
_
I автоио жмститЪ СМ извмршили слоя мобили8
засмя, на която см се отзовали 3000
»•«. Ж(
гономисти.

6

Съобщение.

Въпреки съпротивата на адмииистратив- | 1
нит% власти, подпомогнати отъ комунисти- \ »*Р
д ю .Сливи»
тъ и земледйлци, иоято траяла два дни, паеннт е (м)
автоиомистите победили и влезли в града. ри въ аарн*
Изгорени см 22 кжщи и много магази
ни заедио съ гимназията.
>н.гъма пър»
■

г. СИМЕОНЪ СИМЕОНОВЪ
рояемъ -то гр ЕЛЕНА
— комисии н*ръ ьъ гр. Варна и СИМЕОНЪ С1 СИМЕОНОвЪ".
отъ гр. ШУМЕНЪ. бившъ учите л- н учи .-шемъ
и сега членъ отъ търгояОЙвта н чоммсмо*%,КГа~г-^д ' ич.овъ.
Доичсвг.. СимеонОяъ* — Варна. съебшааах^знИг7(.
ги
тЗ си и прма-ели. че нЪматъ нщ.о р6и1о съ СИМЕОНЪ
СИМЕОНОНЪ, ролоиъ отъ гр.
. БИВШЪ МИТНЙЧАРЪ И СЛУЖАЩЪ ВЪ ФИРМАТА АТ ШИРОКОВЪ
ВАРНА, за които се ижла.* че е сьу частните въ кмажбага
касата въ Варненската Митница
2 2
М<:>лимъ да си юемлтъ бклгЪ м -а отр ; ор.юто съобщение

;о.м

Итолияднска н Бмг. Тжрговска Банка
Врят? ЗМ2Л ~я 1агв 2 - К*:з 2А?2А. ух.
ОСНОВАНА от

втюхох
^ЧГ

21

Нини ни » и. Н.а»ММ

‘Цепри МИЛАНО
ЦАРИГРАДЪ. ЯОНДОЧЬ НЮИОРКЪ

Ю «яж « 'ржцжн.

», :: гл

Ь>ж пм*.| шш» ш НШ !шш* п» ,и

ПфУ- Ромжния; кореспонденти въ межч

Извжршва всички баииови операции
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ТА*, рц».

| 9* И

ь;) двил ь
оизве чааи4
Рич ь и

ку,РИМЪ. 21 Оитошари. Отъ / нСнолио дин
■ алятъ непрестанни лоронЛ дъждове. V.
Тибъръ и прмтоцитЪ й непрйстаиио принмдатъ и ззлиаатъ града.
Около станцимт» е иепрястжпно- Много
сгреди сж потопени еъ аодата, мостове
струтени, съобщенията между кялрталит»
аатруднеии, епектрическитк пинии повреде
ни, града е аалятъ аъ вода и.потънапъ въ
мраиъ. Загубите се ивчнеляватъ иа много
милиони. Големия ж.-лжтеиъ мостъ Римъ
Пиза е разрушеиъ и отвлечеиъ.
Дъжда не престава.

>.

I

гр. Варна, 7 Оитонври.' 192’ Отъ Настоятелството.

!

Покдомь.

-^»го/,«ри Лориь КърионЪ и Хер

дикъ . а ле съграснЛ*' аа съгруаничатъ на Ьамаръ
т у твъТиииз,
общава. че лицето Син Я Сииеои о
Л Кьроанъ
за-у^аи .портфейла >*а аъни;.
•ажбата извършена отъ касата иа Вари,чс.ата - 1ииц« е | Лоу
е бмлъ ! нит4 роботи
а Х-.-рлиаЛ^ а к ,.нн..ге,и войната
«лъ служащъ въ фирмата му пцЗди ч и
л
олмелъ по м% добро поведение.
. .
102? 11

л««*елеч
<!•№

]
|

Лв*»и. »
б;ИОКС.

ЦАРИГРАДЪ 22 оит. Съобщаватъ отъ ;
Ангора■ протакането въпроса аа свикване ■
конференцията' за близно източния ааиръ ■
п
>
предизвиква негодуванието всредъ поли- ,
н»ъ'рТшГ»1>
“,/Г м''-Тичесиите иржгове, които сметатъ. че това . :
акицнт* да ги «упИЙ'1» »зл.т“Тпр^лез^'. •
св «Ч»»" "«>«' Давлеиието на гърците. иЦ* ; ;
ть.
то имат нужда да лечелятъ връме. за сао^к ■ 1031 1-1
т4 планове.
Куии фетваджиевъ.

Ябълки! Ябълки!
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•л Тракия

ма/
‘

ОБЯВЛЕНИЕ Л8 68.

^танасъ Шнроковъ

06 ши
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В.зт Ь л
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Варненскат» Михлюманска 31ц;
повклна Об
шина известява на интер^суюши!!. чс
а 28 Ск
всмврий 1922 гол в ’0 часа пр. об!ль в помБ
нението на Варменскош Окр Син Упг 18ЯС
произвеле търгь
явна «онкуреици
•вие попь наемъ Вакуфо-ия
ВЬ
ул. .Царибродска“ по..
хотель .Р>
Н1
то, за срокь 2 гол^„ счит
год сь тодишенъ
251>*з лн
Залогь за правоучастие аь
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* ху първоначалната цена
ЖепающитЪ да го наема ^
етъ а
ррть всЬки приежтетвенъ . ен •
:СЪ УС лов*«ята яь
Лунелариято на настоятелстнь* и вь ..ензтъ да се
рт ь и наадавзтъ.
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I не краимигЬ ква

I Взригнска Мюслюяанеиа БЬзмпШо 0^*«а.

:■

’"**
«И

Т*ж».
»»«*♦»
'Гофия 23 0?
ш» седмици
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Владайсквта р)»на
'ИИЖОб.
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•^вяиза
нече
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|» ’р\и» Ц-р ;>-в:
двте ««аткц ън«
Ин.
«аймигк квч.рталм аа се |
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Мс
о*гоякир отнояното пр4з {
•У

Ю^АнСфии, Аржемгима. Белгия. Ьрвшлия.

НД ИЗНОСНИ условия. А|ГО
Мквсирвм н .. «рнтира Г ><• пеяиви .
• ЙГО
Изп лв .^нив и ч/двввме нл шсяояс г
ЯмСМ9ИНП И Т-Аргрл Т мч.-гии прг- *
И»авв-ме крелития пиемв.
Влоголе о КРЕДИТОРОИ С МЕ IКМ Влогове по СПЕОТОВОИ К^НЖ^И с €. __
Спецмали * с»о»и;|»^ отумбв доч>-«^и «р*»»-*.
ргмтии ■
Заеми л
и '»уЦцв валутв
Всичги и хладени чекове срещу Италия
шЦиратудври* с* платими без пре-мз*е<

Адмииистративнате власти сж напуснали
44 '
града, а автоиомистит* лрЬдали улраалеь
у* Примеся
иието иа ивартируващата тамъ вземна дру
Сж
жина и се оттеглили.
мнкъ на яруши
Къиъ п>»л<.а
Правителството е наредило да се отпра- ‘
с ве»н.тв<
еятъ военни части за Невреиопско.
{ аа и въ у-р
ми и С
се
цм '

ВАПСА СОММЕКС1АЦЕ ПАПАНА

Ипи »И гтиштлш

■

СОФИЯ, 23 Оитомери. Съобщаватъ отъ
Цариградъ: ГърцитЪ продължаватъ да изселаатъ насилствено Тракия. Жельзолжтнмт* гари и спирки сж задръстени отъ иа-1
___1
родъ, който чама алаконетй и се нахвърля
риа т4хъ съ рмекъ иа живота си. Усилията ,
: на сьглашеискит4 власти да възлратъ т4зи I
бйгащн тълпи остааатъ напразни.

Аномим. Д во Капит 12,000.000 освен релер иапшал

Мову

.к* з

б*Л4

С1АЯ се
Лава гюдъ •м
въ.иемтра на Мусещата
«умение редакцията
1011

(Телефонни и телеграфни съобщения).

ЕгЩН!• г

Приема болни, улица .Балканска* N8 6 Г^арна
срЬхцу църквата .Се. Петка*.
1022 -2

Е~Л

Съобщоеа се

МОБЕЛИРШ

ПОЛОЖЕНИЕТО

щШ СЪ 20 ГОЛИШНЛ ПРЯК1ИКЯ ВЪ ФРАН !ИЯ

Ж СЩНМП &

Брой 999.-/

‘родово се

«ма-»»» ЕЖЕДНЕВЕНЪИНФОРМАЦКОНЕНЬВЬСТНИНЪ «имивни

“Г-4Д1ЮМАМ? Н ГЬ яа
а нЪсасаЛЗО

/

ЦЪНА 1 ЛЕВЪ

и

НПКРI

<*. ЗИ е

мс/а*ъ
да 1'Шить .. шо
мамъ че ме хду
като ш зело«,>
отъ .Церъ Ьорм<Л*
ЛПЬ ■ 2 2ц
,Се%(АК1

„алгмемскА поим-

©•в-

«*

Свиленград ь 23 Октомври
Сьобшввагь
Оормнъ сь лета 2Т того:
Утр-к гь гръцката катедрала ле се отслужи
лос/Ниж* литургия. огЬвъ което духовенството ле
отнесе всички саешемии предмети |при оттеглянегасм.

»
ач» ужасъ м пет;

■
€Т*
яжте и

Т*

т тЗп сж
■а.
Парижъ 21 Октомври. В къ ,Танъ“ съобщава:
програмата за конференцията на близконзточ. миръ
е. раахгЬленв иа ава периода
Въ първия периодъ
ще бжае изработенъ договора за миръ между Ан
глия. Франция. Югославия и Ромжния. Тукъ ще
бжде изслушана и*
ПрФвъ втория период ь иа конференцията аеликнгЬ сили прЪди да подпишатъ договора, ще се
занимаятъ съ уреждане режима ма пролиаигЬ.
Й1» газа часть ма конференцията ще бждагъ
представени делегации иа крайбрЪжмиг* държави
и
нммм
Пама Т|
А

N

А*ЛО-

Сл*л неговия «атегори*»енъ отиазъ полицията приет*пи *ЪМЪ щателно дирене не кредениг* пери. Зе. целите гь
н«оео прмежтетвие се ипаършае обйсл л лона иу иа ул.
.Лсйноее“ N1 6 гд*го ие е >«ем*реио мито стотника. СдОдъ
гама отивал въ лозето му и го питал гд* ги е ^копалъ.
От1 сваря: какао да ви -ежа. като '<*мв мишо зеиопвно- Властьта "ристяле да реаиопаа ие ас*кжд* л лозето, но асич«ю иа празно
Занръщал е въ учаслиа. Приставе Караиванови го
извиква наново ма разпил, заплашва го, моли^го да
гд* сж паругЗ всичко безполезно. Васйлвл погтоеистауаа
да отказва.
Кьмъ 7 часа яечерьта Василеаъ бива пов»*камъ гь ка
бинета па пристава, който го оаЗинавв по *с*въжможми
чини да к фке гд* е скрилъ нарит*, василеаъ осгЗ^л непоиоп*бмиъ. Нам-поел* Карамавноаъ п<?дъ известно бб*щамие
слолучаа да го раздоложи, като иу о6*шава да ги изрови
и подадял двамата ма орташни начала и той казва .Туш»
аъ Варна и*иа нимамам цари. Парнг* с* л Шуивл, азъ
ги закопал въ двора на 6«джан1ка си капитал Лалевъ
край самата барачиа. идете и ги изроает*.
го запитва да а бесни кал е извжршилъ краж
■ва
бата. А. Василеаъ сттоаарв, че сл*дъ като всички отъ мит
ницата излезли и се включила вратата, тогззъ влиза из* ста
ята ма касиера, задига парит* и прбетоеаа въ една огъ сгаит* до 2 —3 часа сл*дъ об*дъ, котето се отключила пжтчета врата, издебва момента и неза6т>л*зал огъ никого
поеме пжт* задъ митницата, минава край морето гд*го хвжрчлр ключа, отива въ кжщи и огъ тамъ въ кьошка, гд*то дошелъ С Симеонеяъ комуто даяъ 200.000 де. и лмъ 5 часа
се «ърналъ въ кжщи.
Сжщата вечерь наедно съ жена си заминал за Шушемъ 1Д*то стигнали кжсио сл*дъ полуиощь .Пристигнввме въ ижщата на баджамака. всички вл*зоха вжгр*. а азъ
останел за малко въ двора, разровикъ една дупка до мотвама и сложил вжтр* кутията съ парит*. загладил и*стого и се прибраяъ На другия день заминахме за София за да
си направимъ и*кои покупки и дЪйствувамъ да ие назначал
за касмерс при митницата.
На тоаа негово признание пристава Караиваиовъ му меправияъ б-*л*жна да не ме розкараашъ като днесъ изъ ло
зята напразно, че сетне му мисли А. Василеаъ заявява, че не
лжжи, като прибавя че ако не се е съгласилъ пристава да
си поделял имането, за нищо въ са*та ие би казал гд*
сж закопани и че той ги е крал.
Получилъ това негово признание Караиваиовъ веднага
отива на доклодъ I
градоначалника г-нъ Гаиеаъ, комуто
съобщава горното,
ъ да губвт4 мито минута, градоначалника Гамевъ, пристава Караиванол и агента Шутакол се
отправел за гарата и заминавал за Шуменъ.
Рамо въ недЬпя градоначалника Гаиеаъ взема м*рми
поставя кжщата на иапитаиъ Палевь подъ наблюдение, а
той се вавва по гелефонаа ол Шуменъ на 11 учаелл
тукъ и повиква Андрея Василево. когото заблуждава, че иа
телефона е капитамъ Лалеяъ и му иазва
Андрея явиха се
двама души ол Варнен. Градоиачалегво и искал да имъ
пр*дамъ онези работи, да ги дамъ ли или не? Ям. Василел
отговаря лаконически 'давай ги давай*.
Ув*рилъ се. градоначалника отияв при Командира ма
дружината и поисква разр*шение да направи обмел въ домъл ма кап. Лаяеаъ, командиря извиква капитал Лалел
и му открива всичко.

та ма вот
сж успокоени
по мучи
посомвивта дата зя
ейдалища
ртгморм на

вир* иа О ииамври, иато

к

гатдъ. 22 Оятомори. Между попи
предстоящата иоифороииа Мл(
Цуяатъ са гласове България
Л» бжлш подирйлеиа въ своето слрама саоблдио море.
бйлграоъ 22 Октомври. На албанската грани
ца положението става асе по*безпокойно. Разни
номигаджийгчн банди нахлуватъ въ нрша терито
рия и оталичатъ добигънъ и покжшнина. Изпра
тени сж за там части, които ла засилятъ пограни
чната охрана.
V."

Ошо кщбото п митницата.
Съобщихме, че Л пвтъкъ вечерьоа Андрей Василел
призна на полицията, че той.е автора на кражбата, че открад.
суми сж заколени въ лозето му. Рено сутрмньта А. Василевъ
бива гшдложенъ на иол разпил. За гал*но очудване на
полицията, гой отказва да е авторъ но кражбата и не казва
где сж нарит*, мото заявява, че и*ма никакви суми и пари.
На алитроса, защо е казал вечерьга едно а сега го отказ
ва. той отрича да а признавал, че е излршилъ кражбата.

Капитаиъ Лалел отказва да знае н*що по това и се
съгласява да се направи обиска* Ведно съ др. единъ офмцеръ (радоначалника. пристева и агента отивал въ домъл
на Яалевъ. започвал разравамето иа посоченото м*сто и
не сл*дъ чиою пр*дъ г*хъ се открива една гол*ма тене
киена кутия пълиа съ банкноти и бонове. Веднага бива за
печатана кутията и донесена тукъ въ нед*ля сл*дъ об*дъ
въ I радоначалството гд*то вь приежтетвмето на градоначал
ника. пристава. 4Гемта, секретаря на г радоналалника и единъ
общински агемто. разпечатвал кутията и пристжпятъ къиъ
броене на намереното.
Въ*1 този чоиентъ отива вь градоиалството и нашия
Лгрудникъ И приежтетвува при броенето. Указаха се 74 бо
на по 5000 лв. .«ли 370000 ле. 46 бона 10000 или 460000 лв.
и 39 бона по 1000 ле. или 89000 лв.. а общо 919,000 лева.
До «ега сж наи*реми всичко 1.075.5000 лева у двамата

радий

При ноличностъта на откритието г-нъ Градоначалника
снощи даде запов*дь на пристава Карай вановъ да освобо
дн задържания паанииъ касиеръ I. Бугазовъ, който въ на
ше [фиежтетвие изказа гореши благодарности на пристава
Караиваиовъ. които безъ ла жали труда си усп* отъ едни
съес*мъ слаби улики да влезе л дирите на сжщинскиг*
виновници и съ тактъ и ум*ние да ги ор*дразположи и от
крие самите крадени парй и по този начинъ да извади ис
тината иа яв* и спаси петата по р*дъ жертва иа този ужасень прьсттпннкъ, който стана причина да се помине ка
сиера Рачевъ. да за6*гне другь. да се разсипи материално
трети и да ожде хвжрленъ въ затвора четвърти.
Ние ат.рваме. че 1-л Прокуроря ще вземе подъ вни
мание направенит* разтфитик. по тези систематически нражби в митницата. ще ревизира д*лото ма касиера бояджиевъ. и ако не го освободи напълно ол отгоаорностъ. то
поне ще му намали гаранцията до минимумъ, имайки пр*дъ
видъ че семейството му страда ол мизерия, за да може да
иаи*ри такава и му бжде възвърната свободата за да ие се
терзае повече въ затвора, гдето вече ц*ли 4 5 м*ссци гние.
Това тръоад да стане часъ по-скоро.
Разкритията тепърва започвал по тези кражби.
Въ кражбата е зам*сенъ и стражара Ив. Костадиновъ.
чиято вииовность и участие ще се установял днесъ. Той е
поставеиъ пол строгь поличеиски арестъ.
Архиваря Г. Ангеловъ биде само разпитал за идване
то на аиновничит* въ митницата и следъ това 6* освободел като незаподозрел. Освободени сж всички задър
жани стражари.
Утре ще продъяжимъ.

Ц щ
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X РОНИЩ
М*РЪ СТИй(50ЛИискй
йта от» три ЯМИ отс«тс ;_
•еше ол стопим ат л с«. ^
ма днесъСОФИЯ 23
„Г. Кирновъ ВГ^
оир. кому ние ги ческа
иия ил Соф. окр*.ь
швчв саоета

СОФИЯ 23 окт. ЕЬ,.'
по съкратяааме на жия*.
комисии продължа*,. &
фие ще останал да* тяаш»
конто ще се грижата н щ
иояиииит* и за б*янот. •**Ъ
леиие

НОВИТЕ БЛНКНСЛи-^
чужбина пристигнаха
тралвта на нар. банка .^.4
дарение на това оть диег> ?
почва изплащанена <*•*<..
ческата Лбмощь
ВЪ КОНГРЕС* на Шир*»
т* социалисти вчера о«ор*
Д-ръ Джидровъ. Н*МСММ V..*
стааитель Ото Велеь турски*
представител». и други,
Днесъ „ще се вземе* рея
люции.
СЕКРЕТ АРИЯ ГА на Демог.р*тическата Младежка Група Ни
кола Кжненъ* иь Варна съоб
щава ма членовете огъ гру< .
та че на 26 т. и. <етвъргънг
гъ 7 ч. в. свиква общо събрв
ние . ъ сл*дния дмеаел ред*
1) Отчет на секретари*^
2) Даване оставка ма се»ре
таривта
3) Избиране мол сйфгт
риял.
Ще гласуват саио кзадаит* членове.
СНОЩИ замина ежа вея
войници ол и*стни* гарнкк» за Невронопъ
Т* отиват да ги*н*тъ ,.%*•*
часа*, които сж били до
тамъ и да засияятъ сяраиа**
на града и околията Ш* ст
бавел около единъ **с«ъ
СНОЩИ коиунистиче •
общински съя*гниии слоя*“
оставки т-Ь си.
ЗА СТАНАЛОТО л
рашния обшински съветъ *
даден подробности утре
ХИЛЯДНИЯ БРОИ м
немска поша*
Утр* гЬстнилтъ
ва хилядния брой.
,
Започнали л едиоф^* .
тежко политическо *
маар»* *
народно положение неииовтрнк
редакцията при
гаикь
усили, усл-ь ЯШП31Ш* < я-иъ ма а*рна
пристрастна инфорааим» » ^
■

- И ВЪМЬ
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ТЬ

битията вь страната
необходим'1
нея, толкова
и почти от*.*
шия отдале^смъ
6ъл1 аги«
натъ ол сърието на

доха пр*иънени о
унахие нап*'
ни и ето ние мо;
но да закр*пимъ. .»• ПоиН

ГРЯЖДЙН1ЛВОЮ
в* да чуе Рсз»л/°''„'„,г,г^'!
йностью на сфорн' ^
г ражданска комисия
_ ^
сь скжпотията въ 1^ , а*
проектираната нормИ
ежестните продукти
НПР-ЪДЕНО е ОП.
ята на трудовата п0#||Ш^г
разл*ияието на набори*
сжци за III редовеиъ -’т|Ие
наборъ (ол 1923 г)
^
до 10 млември т. гобжалването за освоР°
ще бжде до 20 декеивк

СЕТЯ котято ше м
бюджетопроекта иа
на разглеждане.
да се обтри. п.-^ **
мание относно
лиотека.
й в>
Т, я тяърд*
книги и л
ния, а това е
градъ като Варна.

,

т

Г

Кариа, 26 Октомври 1622 год.

IV.

Бро* ЮОО.

ЦЬНА 1 ЛЕВ*.

поща
I

варненска

» п*. ЕЖЕДНЕВЕНЪ ННФОРМАЦИОНЕНЪ ВЪСТНИКЪ

/•бОМДМТИТЬ за В.1ИВ годи»* ПО яеве
>е е иЪсена 130
» < т%сеир ® яем.

оьяалгмия

"рмсмкан по ) вегъ и* «уч«.

паст. ПЛОВДИВСКИ ОРИЗЪ
ХИКОВ. ДОНЧЕВ. СИМЕОНОВЪ.
1им иоииуреитнм.

1035-13.

Чисто биволско гллЪ ко
Ргарзитирано от* лрииЪсм, от* еобственчня ни чифлик»,.
Маси се всЬкм деиь в* 7 чеса сутринь а
Приемат* «е абонаменти в* огран и чене колмчес: во
1034 1 2
Записва»*- - улича ЛсЪиова 16, Дои* Черневи

ОБЯВА.
■АНКА „ОТЕЧЕСТВО“
Варненски мломъ,
Съобщава иа ичтврвеующит! са. ча на 2-й
Ноемармй 1922 г. отъ Ю до 11 ч. пр. обЪдъ
М помещението си, ще продава на публи«енъ търг*, сь явно наддаване. слЪднитЪ
Акции, оставени й аъ залог* отъ неизпраа■и длъжници, а именно: 125 акции отъ Баи
ра „България“, 90 акции Отъ Д-ео „Бжджщиость“ — Шумен, 200 акции отъ АвстроВълг. Кредитна Банка; ЮО акции отъ Меж
дуи. Акц. Д-во „Балкаиъ“
София; 60 ак
ции отъ Д-ео „Съединение“
София ; 60
акции от Д-ео „Обединение“
София; 176
акц»»»» отъ „Дружба“
Варна.
Залог* за право участие 10*. отъ номиналната
ность на акииигЬ.
Варна, 20 Октомври 1922 г.
Ба мм а Отечество.

ф,
%

II Вариаясии Сждабенъ Пристааъ.
ОБЯВЛЕНИЕ X. 4552. В лолълменне н. об«меимето ии -‘й 2067 от б Юиий г. г- публикувано в .ДжржаяВестник* брой 159. обявяввк.->че продажбата иа
Една кж
: ща. в гр- Барна. IV уч. ул. ,»1реновска' «V» 15 7, триетажна,
над маза. пжраия етаж от 3 стаи. салон и клозет, втория от
три стаи. салон двтнщм и козлет и трети« етаж тоже от стаи,
. салон, балкон и клозет', масивна постройка, с вода и с елек
тричество ежи всичките стаи. покрита с марсилски керемиди,
иа 68 кв. и. и дворно место 147 кв и. или асичко 235 кя.
метра, при ежееди: Димо Стоянов, Толош Димитров и ули
ца Дреиовс.ю. е почната на 17 Октмрврий т. г. и ще проджлжава до 16 Ноември») 1922 г. 5 часа сл- обед с правомаддааание в 24 часа 5*
Горния имот е собствен иа Станко Ж Явашен от Е1«рI на. продава се з« джлгжт иу кжм Варненската Популярна
I Банка, лжраоиачална цена 90.000 лева.
Желаюшите да купят имота ,могат да ».е явят всеки
■ приежтевф ден и час в канцеларията ми да прегледат кни
В жега по продажбата и малдачат.

гр. Варна, 19 Октомври.) 1922 год

ву««

по 1 У)

1033
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II Сждебеи пристав: Д. х. ИВАНОВ.

Продава

Гш вммш. '"т°

Попов з» ул. Солунска М» 14
1024-2 2

Съобщава се - гг

■ ■ I
скромна
«Ллр-гира и окот, .240 и. двордвуетажна кжща. с* 4 сийг ^
салойа. килер* и оте^лно кух Кв^г/ово к%сго се прЬосгжлня (пристройка) заедно <.* дво ва пон1я*4Цсеяяане
Подробности и с роти
рно и празно и1>сто. ПрО/ава
>? псуг Зде-арл (хаира) в* ме-^ *1и^'-свмца*а квартира — Нов*
квартал* 524. V участ. № 3.
сткостостьта .Гв Никода*
100—2-3
Споразумение при Ив. Хр.

з

..* т.

Хартия
Коопер

Лида .Аастро-.иЛм-тсрь* започ
вестникарска н пе
чатарска само вз, ва да превозва плтиици нзъ
НЯРОДЕНЪ ТРУЕЪ града и околности тк Гараж»,
телефон .Ча 257.
1021-2-3
1032-1 2

ши** дебатитЬ м по въпроса м партията м
занаятчийството.
Вероятно тази вечерь ще «е закрие
конгреса, като избере и центр. комитетъ.
СОФИЯ 24 окт. Въ конференцията п
Жеиеяа, която се откри иа 18 а. м. язеха
участие 32 държави. Избрани ся три ко
мисии. България е получила 25 гласа аъ
първата комисия. Неиои и други държави
еж лолуииг-и 5 и 10 гласа и не сж предста
вени въ комисиигк,
ПрЪдъ видъ, че Холандия получи 25
гласа, българските делегати, за да ие се
прЬизбиратъ. сж са отказали въ полза иа
Холандия. Това направи отлично впечат
ление.
СВИЛЕНГРАДЪ. 23 ькт. Завчера псичми грьи
ки власти край гонилата край М Търново напус
нали посговет Ь си'и заминали за Зеп. Тракия.
СОФИЯ. 24 окт Отъ пристигнали пжтрици се
узнават* полробности по НеврокопскитЪ събития
станали на 15 и 16 т. к
АетономистнгЬ състоящи отъ 3
4 хиляди ду
ши сж водили формално сражение съ административмативнага власть. Изгорени сж кжши. отъ кои
то е стр1*ляно. Паднали сж убити 11 души, единъ
пристан*, 1 сгражзр. лот* автомомистигЬ двамата
братя Семерджиеви.
СггЬаъ превземането на града е говорилъ вой
водата Алеко, който вь рЪчьта си е заявил*, че тЪ
не сж блокари. нито земледелии, а сж за свобода
та на Македония
М-ръ Димитров* биде убит* за отплата за убийството на Симеон* ^еоргиевъ
Говорилъ и Нури бей, войводата чтюдпоЛ Атанлсовь.
По предложение на Алеко бесилки не е имало.
Избрал* е тричленна комисия, която предала гра
да на войската и се оторьлнали к*мъ Драма
Избраната гражданска комисия заедно съ единь
офицер* се грижагь за възстановяване реда.
Замин«зль е за Неврокол* нар представител*
Г Юрдановъ и Мехомийским околийски началник*
да се произведе дознание по сжшностьта на рабо
тата
Правителството заявка че по иглата южна
граница владее спокойствие Ядрото на движението
се е оттеглико в* планините, като е избягало стълк
новение сь войската. МобилизиранигЬ селяни автоиомикти сж се завърнали по аомозетЪ.
Огь ткхь една част*, въпреки обещанията на
властьта. не сж се прибрали оше по домовете си,
а сж продължили движението съ четигЬ.

БЬЛГРАДЬ 23 окт. В-иъ „Политика" с>1 общава отъ Парижъ) Българ. пълиощенъ
! м-ръ К. Тодоровъ, Симеоиъ Радеаъ огь
много врЬме прЬбивать аъ Римъ, дЪто има| ха иЬиолко срХщи съ франц. политици, ва
(Телофоиии и телеграфни съобщения).
да лолучатъ обЬщаиие, ме фраицухигХ ще
СОАИЯ 28 окт. Дйесь среда вь Нар- помогиатъ 1а излахъ на България на 5Ъло
.брание м-ръ Стамболийски ще направи море и отлагане плащамиата по репара(явления върху външното и вжтр. поло- циигк.
е ние иа страната, ще аасХгне всички въРИМЪ 23. октом. Въ Атина иастппили
Р°°*' Р«*тлеждането иа които е било прЪд- , нови усложнения. Републиканското движе*,Ттл1|жЩ' На иаР°Дит* аъ Женева.
| ние Л засилва, обаче е настжпипо равцеСОфИЯ 24 оит. Дйесь сутреиьта въ кон- > ппение между републиканците Между летреса иа широките, чете рефератъ 11. Лул-1 вит^ революционери и пеиив-листкте еж
чеяъ върху „Социалияма и лемпедълекия стаиаии сблъсквания.
яъпросъ. а сжщо и Д-ръ Папаювъ върху
Въ целата страна сж устроени отъ реЗаиаятчийството.
волюциоиерите манифестации. ПопожеииеСледъ обедъ се прочете’о7чета, въ ко- то в ИрИйио критическо,
ито се прие и революция по международ
ното положение и Социалияма.
БЕРЛИН*. 23 окт. Полицията влей въ
Съ тави революция бълг. Соц-демоира- дирите иа единъ иомллотъ, оргаиивираиъ
тячесиа партия ся присъединява къмъ 11-я отъ органивацията коисулъ. Срещу живота
ихтернациоиалъ.
на Д-ръ Виртъ.
Следъ товв говори гермеи. соц. пред-1
Вълненията асредъ работиичаството е
ставитеяь Ото Венсъ, съ яоето ся лриаър-1 много големо.

ПОЛОЖЕНИЕТО

5б1еу.

ВЪЗМЕЗДИЕ.
От* ввмммгЬ и точим раз
крити*. които се направила оо
крупната кра-кба от* мигни
нита ачствува. че Ямпрай Ва
силев* и Сим. Симеонов*, гла
вно пьрвив. СЖ ОМИ* демони.
кЪито сж станали .и станаха
причина да се зачернкт* н!
колко сЬчемстаа м да се опозорлт* иЪиодко честни 6*л
гвречи държавни служители.
Ние и друг* г»*т* сне имали
случа 1 да изтъкнем* лрЪд*.
четцнтЪ си. че Българи* Се
крЪпи ил плещитЪ на своя ра
ботен* народ* и иа работноста и честмостъта иа свомтЪ
служители и чиновници, които
т*иещи в* мизерна честно сто
ят* на поста си и пазят* об
щи* имот* държавен* по-зор*- от* зеницата на очит-Ь си.
Г и* Богазоа* е ма свобода,
но мие апелираме към* г. про
курора при Вариеи. о*р. с*д*
да вникне по добрЬ в* досе
гашните издирвани* на поли
цията. да аземе прЪдь щцъ
много от* явстауюшитЬ данни
и освободи лежащия в* зат
вора бивш* касиер* г. Боял
жиевъ. Ако ие моме съа*р
шеиио да го освободи от* от
говорност*. то, нека пене го
пусне ср*»цу ювЬстна макар*
и малка гаранция Нашит* сее
деиия говорят*, че и той пемИ
заради вулгарнит!» прЬстлшле
ния »*а гор Спомена та та банда
Уликигф сж явни. Василев*
систематично е опрал* каса
та на митницата Гв му е била
кд»о_чУ ли негова каса Защо
тогава да се измдчва един*
държавен* служител* да се
хвърля я* мизерия и сЬмейст
вото му Квмяи грйвом ще изплаша той?
Гражданството слЬд* раз
критията. които се правят*, ще
остане просто смаяно пр%д*
мръснитЪ обири, които сж вър
шени от* Василева. Не остава
никакво съмнение, че крупкигЬ
недоимъци с* стотици хиляди
левове, се длъжлт* иа този
г н*. който е тикнал* Нмолко
невинни хора в* затвора.
Дано бждамъ чути. Прав
дата иска възмездие. Го трЬбз да се даде.

Продава се Фурна
сь две С7аи аа жиаеоии и двор около 600
ив. метра в „Сее Севмее“.
Спораа.мение
при Недко В. Тошев
Варна.
М331 2
Свободна борса.

борса
Соф 1*. 24 Октомври 1922 го*.

Шввйиариа
Ню Й;рл(.
Лондон*
Париж*
Италия . .
Цариград*
Ромжния .
Германия
Прага . .
Виена . .
Буда-Пеша
Холандия
Югославия.
Белгия .

.
•

.
.
.

155- 155 —
570
703 1000
1126 614
63?
8450 87 50
100 — 96 385
390
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отъ *1гк м "*7%лсе2аге-ей и опръДЪлггь
Р».
Зъ »-с^игг ю-афере*.^ ? която -;е «тзозбе^и
*^»тутъ м гуод^гъ ^зе >'чвству*агтъ >:в^-'ъ онг-к
т4. комго «ле зоемагь тч»с—*е въ ит^о^нкт *л»ръ ^
черкомадру*»- лърлсав»' включително
» Б^тля^жа п гържави*^. които се ''рю^гта4^, оф**^иалмс. _ае бжлатъ са но излушанк
г1огоу<ра мойто _*ае се сключи *г»ъ _л бж*е
.ЧС1Ю1СВ1 гь и огь тъ»ъ. огкгъ признаването
Слорежъ зобрг! осе^соиеч** кржгеве въ~роси
аелегг**' е нсрвзглтсеиъ | оше и вжтр%ия*сгЬ гюдробмоепч гх> -'оо^е^п-рг-з -^е сж изо-2бот&*« Тукъ се въ#вг -л ангорското правителство
приез-е затгга * -рааа за свиквай нз конфеовнлине- Оъ вругг стоанз -тре-о^ *мгиио«г.-^с"
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но ж е -г се събере тръсъ юоферетритта
ПОНДОИЪ 23 Ош11М|т Диги. ~гпгг
нредлотемаае- щото въ
Д> ярвемтетвувать етмпетОДГНЖЪ 23 Оитовври. В-«гъ Журкаль
отъ Ке Дорсе отлагаме свикването
С1

твърдвватъ.

йон-

иа В- Журиалъ не се по.
гввагъ
0

ЦАРИГРАДЬ 34 Октов На в. Стамбулъ
лгрифиратъ отъ Апта: Гръикит% фммаивъ критическо попожекяе.
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облагод^те.- стауааяь Мр***1*
богатата ^даса
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гьт гъ кгоегс тгЪвстое»** да »жта «е се е ха-и«х»>

за мсиме
Поряжаяя сж МСОС «олче^а
за с«ж-*вв*е ма стзфигЪ -чхтувж-!росъ И ржзим яруш вжяро•опиъяч Н ЧвГйЖНК Ч-кМ
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ПАГЮКЪ 23 Окт.
Павану Фрак- зама к
магарии день
ТЪ се мз-аза*в то аенягра СЖЖ4ТЖ. кейтс « Г*Г«-4 б«т
4 интерес^
мтагвст дг
дс -хефа ^ у-»фе1кде»в^тг кж- ц.тчта па »ои.уннстит4, ко«то вече общ
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че българското об- -е~- ‘ назкачеьа. м пгстгхкм» нзтжкнажа клто срежете© за шета трнчяини
<*?®зз» трг гоев-т би^о. ще нс- разтуряне ма общината.
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Полнисавм 12МРНГИ с
«жннгм* ва « мрегяеда вж
Веера рамо ^утрммита ое раз
лона к.
мж 1нмя и зя 1ржаа. о
Печ. .СаЪтлима* — Варна
ВИН—ИЧН «* какшра въ иевъзмо-

г
*

Ч

Год. IV.

ВарШ. 26 Октомври №22 год.
Хч

ЦЬНД I ПЕ№

вШ*0нск?я

Продава

ПОЩЯ

нам» шефе.'. * т ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИЙФОРМАЦИОНЕНЪ ВЬСТНИНЪ гши» .»*•.» № 229.
|тттг

ДБОНВМЕНТЪ за една година 300 лева .
па б м-Ьсаиа 150 лева . та 3 мЪсеца 90 лева.

а;

ОБЯЧЛЕНИЯ по 1 50 яв квадратен
> Г- приставени по I левъ на дума

е и.
.

..

Брой Ю01.

пшнш' —

заедно сь

двуетажна кжща. сь 4 стаи 2 'квЯЬтпрл и около 240 м. лпор
салона, килер-ь и отеЪлно кух но жглово м4сго се преостжпня (пристройка) заедно сь дво ва поради изселване.
Подробности и споразуме
рно и празно м4сто. Продава
Ноаъ
се лезе 3 декара<хаарл)въ ме- ние елшата квартира кварталъ 524, V участ № 3.
стностностьтл .Св. Никола“.
Споразумение при Ив. Хр.
Поповъ. ул: Солунска № 14.
1024-2 2

Ю63 -3-3

Съобщава се

« <нание
че автомо
била
.Аистро-Дай
члер
ь* започ
вестникарска и пе
чатарска само въ ва да превозва пжтници жгь
Зем. Кооп. НЯРОДЕН Ь ТРУДЪ града н околноститЪ. Гаряжъ
телефоиъ .4* 257.
1021-3 3
1032 -2 2

Хартия

•4

сТ-ца Я)егка сМитава

I.

и

сТ-нъ сЛеань <Л. сТанобъ
на 21 Окто.н&рий 1922 година
п гр. Шумен.
гр. Провадия
1038-1-1
Шумен

водени
•р

А

Т(етко Ладозовъ
и* ще прие!

И.

1040-1-1-

Милка Стоянова
хирургъ - зжболекаръ
•

в

съобщава на почитаемата си клиентела,'че премести кабинета си на ул. „Владиславъ“ № 1 и приема отъ 8—-12 часа
1037—1—5
пр. обедъ.

Д~ръ \. Танмевъ
к

ПОЛОЖЕНИЕТО = “Ш1"К1Т"

(Телефонни и телеграфни съобщения).

СЪ 20 ГОДИШНА ПРАКТИКА ВЪ ФРАНЦИЯ

Садшкп по тщт, нервня п цтсп Полки
Приема болни, улица .Балканска“ № 6, Варна —
1022-2-6
срещу църквата .Св, Петка“.

ОБЯВА.

СОФИЯ, 26 октом. Вчера министерския
съв^тъ иа ново се занима съ въпроса свързаиъ съ предстоящата конференция въ
Позаиа.
Съвбтътъ продължи до 1 и. сл. обХдъ.
На заседанието приежтетвува председате
ля иа иамарата Н. Атаиасовъ.
ПрЪдъ видъ настояването иа парламен
тарната комисия пркдъ М-аото иа Външни
те работи, която иска осаетлаиие по меж
дународното положение, министерския съвегь натовари М-ръ Председат. г-иъ Стам
болийски да направи обстойно изложение
въ Камарата.
Изявленията си М-ръ Стамболийски ще
направи днес^ до като получи нови съоб
щения отъ пълномощните м-ри.
Правителството не ма официално съоб
щение за идването иа Веиизелоса въ Со
фия. Тая визита се узнава отъ фраиц. печатъ. Ако действително Веиизелосъ е ркшилъ да посети София, то сигурно да скрои
некаква интрига, отъ която не ще имаме
никаква полза.
Въ всеки случай не ще бжде посрещ
нати съ хладина, защото управляющите
които поддържатъ една политика иа раз
бирателство съ съседите, ще го лриематъ
добре. Некои дори мислятъ, че пжтя иа
Веиизелосъ е Бълградъ, Букурещъ, София.
Имало е връзки това посещение за възста
новяване на балканския съюзъ отъ 1912 г.

БАНКА „ОТЕЧЕСТВО“
Варненски млоиъ,
съобщава на иитересующитЪ се, че иа 2-й
Ноемврий 1922 г. отъ Ю до К ч. пр. обЪдъ
въ помещението си, ще продава иа публичеиъ търгъ, съ явно наддаване, следните
акции, оставени й въ залогъ отъ неизправ
СОФИЯ 25окт. Вчера парлам. анкетна комисия
ни длъжници, а именно: 126 акции отъ БанА ка „България“, 90 акции отъ Д-во „Бждж- по далата на Малиновия кабинетъ е завършила
Щ щиость“ — Шумен, 200 акции отъ Австро- разглеждането протокола на министер. съветъ, съ
; Бълг. Кредитна Банка; 100 акции отъ Меж- който ше се анкетиратъ делата на членовете на
^ дуй. Акц. Д-во „Балканъ“— София; 60 ак- кабинетите по отделно.
За участие на представители отъ Най. Либераа*
Ш ции отъ Д-во „Съединение“
София ; 60
К акции от Д-во „Обединение“- София; 176 ната партия ше се произнесе централното бюро на
сжщата партия на 27 т. м.
“ акции отъ „Дружба“— Варна.
Комисията въ пълния си съставъ ше започне
Залогъ за право участие 10* . отъ номиналната
разглеждане делата на главната квартира по про
Щ стойность на акциите.
бива
фронта на Добро поле.
Варна, 20 Октомври 1922 г.
Банка „Отечество.
СОФИЯ, 26 окт. Вчера централния ко11036 2-2
митетъ иа широките социалисти съвместно
съ вишия партиенъ съветъ реши партия
та да гласува за референдума за ежденето на бивните м-ри съ черзеии бюлетини.

Чисто биволско мле>ко

Гарантирано отъ примеси, отъ собственни* ни чифликъ.
Носи се всеки день въ 7 часа сутриньта.
Прнематъ се абонаменти въ ограничено количество
1034-2 2
{вписване
улица Асенова 16, Домъ Черневи.

Варненско Окржжно Сиропиталище.
Длж>$щаста надзирагел вжзпитателка при горното сиро
виталите е вакантна. Кандидатите да подаджт заявленията
.релно с документите си. най кжено до 4 Ноемврий т. г., до
-^>в;'седагеля на постоянната комисия.
Е.
1Денз: средно образование и да е учитблетвуаала.

р«5|почита се педагогистка.
заплата по ихответната категория . добавжчно вжяк.араждение, без 30*,. и храна.
гр. Варна, 24 Октомврий 1922 г.
1039—1-1
От Дирекцията.

1 кпчест. пловдивски
при ХИКОВ, ДОНЧЕВ, СИМЕОНОВЪ.
Цени конкурентни.
Ю35-2-3.
ЕКЛАМИТЕ дадени въ Вариен. ПОЩА
лостмгатъ цельта си.
1Я1

Печатницата „Светлина“ 0арна. \

З СОФИЯ 25 окт Съобш отъ Цариграаъ: прие
тигналите съюзни войски въ Тракия въдвориха реда.
Почти целото християнско население напусна стра
ната.

✓

СОФИЯ 26 окт. м-ръ Даскалоаъ за да
сложи край на слуховегЬ за прЪдстоящето
унищожение института иа жилищнит-к ко
мисии, е рЪшилъ да подобри закона и жилнщнитк органи.
Въ иккои еркди изказватъ надеждата,
че в:ички измкнения иа жилищиитк орга
низации, както и за характера който взеха
въ страната частно въ столицата правител
ството ще направи сьотвктното измкнение
на жилищния законъ. Проектира се замож
ните граждани да се изаадятъ отъ кварти
рите и задължително да строятъ помете
ни,, или да иаематъ такива въ новостроените сгради; указване особена грижа за
вдовици и сираци отъ'войнкте.
СОФИЯ, 26 окт. Въ днешния брой ка в.
Радикалъ Н. Цановъ отлравя.писмо до мииистъръ Дл. Стамболийски, въ козто^каЗва!
„Търсишъ виновниците въиъ отъ себе

Както вече съобщихме, ос
тавката на комунистическите
сьа^тници* е фактъ свжршенъ.
Дннсъ. утрЪ общинския съ
вет ъ ще 6жде^?азтуренъ и вед
нага ще бжде иазмачеив три
членна комисия,
ЗемледЬлскитЪ водачи въ
Варна сж въ иепрЪкжснати съ
вещания огь вчера и въ връз
ка съ правителството в София
Мнозинството отъ фвдеката
дружба, които бЪха твърде не
ДО волни отъ комисарството иа
Паекареяа днесъ заяаявагь, че
тЪ ще гледатъ да се простятъ \
съ едно минало, което 64 лич
но д4ло иа Пекареаа.
Общината е забатачила. Ней
ния дългъ е натъ 30 милиона
лева. Който ще и да поеме об
щината. той ще се сблъска съ
една жестока дЪйствителность.
Ще и <а да се справя съ едно
положение безь изходъ.
Преди всичко
това сж аъпроситТ» жилищниитъ, бездоммишния, подпомагане на безра
ботните. вдовицит4. сираците
оть войните. училищните нуж
ди, заплатите на чиновниците
общински, училищни и другм^
Кризата се разрази въ едиуь
твърд4 страшенъ момей ту
пр4дъ зима. Ще постжпять йови хора за ржкоаодктели. т4
ще изволня^ъ гол4мь брой отъ
общ. чиновници, и служащи,
това се знае и е въ реда на
партизанските нрави, ще уве
лича гъ по такъаь нзчииъ броя
на б4дствующите. Чиновници
т4 чакат» отъ юний заплати.
бЪдствуватъ Блокътъ не мо
жа да свърже двата щ^ая въ
общината- Той си отива като
оставя не добри спомени за
общинската управа- Блокира
ни! 4 партии не можаха да излжчагь изъ своята ср4да хора
по-д4йни и способни. Общин
ската политика на сжщите. тъй
громко прогласена прЬдй из
борите. остана черно на б4лоНужно е да се намЪрятъ на
чини да се излезе изъ гова по
ложение. Какъ? Не съ менажира >е иа свои и близки, а съ
рационални облагания и съз
даване постоянни доходи за
града. Кои и какви сж тЬ ? На
мерете ги политици. Варна е
единъ центъръ. комуто не би
ха липсвали източници да по
крива своигь разходи - само
тр46а не безумие, а една ис
тинска общинска политика от
говаряща на общите нужди на
гражданството.
Ние съвсЪмъ не мислимъ, че
и тричленната комисия ще мо
же да разреши всички крЬщищи общински въпроси. Защото въ п лити ата не може да
се действува по маги ченъ начинъ. Но ние сме увЬренФ* че
една подтика общинска лег
нала въ основигЬ на единъ бж
дащь сьв4тъ. който подири и
създаде средства ще може,
следвайки тази политика да
измъкне общината отъ забатаченото днешно положение.
Общественици, покажете, че
сте истински граждани, граж
дани покажзте, че сте общест
веници. Стига пилеене оезогледно на народната пара, сти
га партизанствуване съ.общи-
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Варна, 27 Октомври 1922 год.

Го*. IV.
~4Ь

поща
варненска

матират ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕНЪВЪСТНИКЪ км4щ|

Ш

ДЬОНЯМбНТЪ

и е~ма година т мат

м 6 мВссиа 150 лава «в чЪееиа ® лева.

ОБЯВЛЕНИЯ по 1К да «папрат? ..
- < приставени гч* I л«»ъ на д>~ •

2*,
ЦБНД { ЛЕВЪ

Крой «002.

ПРОДАВА СЕ ЦВЛЕКЪ ИПОТЪ
1) Нъ а^мтра на грвяа уя .Шгймоасаа* .4 2, г»«р
гиди-:у «р*‘а не ул .Ц. Бортгсъ*. ТРИ КЖ1ЦН « «дмиъ
воръ. отъ конто дактк масивни, ■
>1'Штл паянтова и
лавра о’> о
2) ЕДНО ЛОЗЕ
1 Ь д<**ара. »лдъ
мазериигк икемостьга .К?»«арджа* които имен* при
мадтк*втъ на на<лкдими- А Л Кале. а*м
С перат у м кмм е
П. 1 'акидароаъ
Гс
Варна . Ив Сарафов ь
.Шипка1 .4
и Юрдаиъ Антдпбвъ
еите* IV Руса

:Л

Печатни и<г .Свйтлина*

Варна,

ул

<**

>а.

Софм
1018-2-3

Солунска,

Т

ПОЛОЖЕНИЕТО

ПАНИХИДА.

г

(Телефонни и телеграфни съобщения/.

По случай една година оть емжртьта на мнли■ть ни непр^жалимь
Г’

Никола ДО. Сърбеновъ
запасень

подпоковникъ

въ Сжбота 28 Ноемврий. въ 9 часа сутриньта не
гроба ше се отслужи памахиаа. *
1044 11
Отъ опечалените сЬмейстна.

ВАЖНО ДЛЯ РУССКИХЪ БЬЖЕНЦЕВЪ!
30-го сего Октября
отойдетъ въ

1342 1 2

Т

ОДЕССУ
"1х „АрТИН1Я“

пооь Италиянсиимъ флагомъ.
Век порученгя. каито: грузь>, пассажмрьМ—111 кл., носилкидаиежмьи» пере води и письиа принимаютеч ИСКЛЮНИТвЛЬНО

въ коиторй

И- Н Константинидисъ
ул. Преславска. „Каиторенъ Дворъ“ З-й етажъ.
Вей посьткм будутъ >астраходаиь1.

Италианска и Бжлг. Тжрговска Банка
Яноким. Д-во Капит. 12,000,000 • освен ре зер. капитан.
Цвятр СЛ2Я ул Леге 2 - Клон ВАРНА. ул. Цар*гр*дска 21
ОСНОВАН

О I

ВАПСА СОММЕАС1АиЕ 1ТАй1АГ1А
Китя и;* ати. 400 000.0000 - Рпеми аар им. 176 000000
Централ К4-И.Л АНО.
Клонове: ЦАРИГР>ДЪ. ЯОНДОНЪ. НЮ-ИОРКЪ.
80 клонове в пр|Анцила^традове на Италия.
БШОН учуАаДСШ. 0СИО1О*
В|»М С0ИвСГС‘11е ТТШШ
в Австрия. Аржентина. Белгия.)Бразилия. Колумбия,
Перу. Ромж^ия; коресиондект' нь всички джржавн.
Извжршва всички банкови операции
на износни условия, като.
Инкасиране и шкоитираме на лолици и лру»ги гжрго документи
Изпла-иание и и «даваме ма чекове срещу Б1ългармт и чужбина
Писиеммм м теяеграфически прегоди •926-6 8
Издаване кредитни писна
. Влогове по КРЕДИТОРНИ САЕТКИ по споразумение
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖКИ с боо- годишна ти.аа.
Специална стокова службз дочученти кредити, вараитнм и др
Заеми в лева и чужда валута
Всички издадени чекове срешу Италия
_
яЦиркуляри"—с^м платими без предизвестие.

Презрение къмъбезбежио експлоататорнте!
Долу кожодеритЪ!

Бойкото на думОазктБ!

Само при Любенъ Д. Червеновъ, представитель
въ
на СТЯНДДРДЪ Ойл Компани оф Ню-Иоркъ
ПРОВАДИЯ, винаги ше намерите с много пониски цени от Червенов &4<лрджиев Варна
Американски нощни ламби ..Стерлиигъ“ иветове:
червени, жжлти и зелени. ПрохЛжба на едро, количество неограничено. Сжшо разполагамъ съ Аме
риканска газь марка ..Камила“ въ каси и тенекии. ■ Щжркелъ“ въ каси ’и тенекии, „Инлияна“
въ варели пет 100 кгр. и руманска газь г*арки:
■Тигъръ“ въ каси и тенекии и варели по 100 кгр.
Единъ опитъ е достатъченъ, за па се уверите;
Главенъ пркдетав. на Стандардъ Ойл Компани—Ню Йоркъ
за Провадийската околия

1041 —1-3

Любенъ Д. Червеновъ- Провадия

СОФИЯ 26 окт. Белградския ни пъпиоиощенъ м-ръ г. Кост а Тодороаъ а направилъ следните изявления.
Защо г. министре, Бжигариа е покане
на, споредъ каито ежобщзяа чуждиа пе
чата, да вземе участие само аъ иоифероицията по проливите? ]\
*
Защото конференцията иа проливите
разгле жда единъ въпроса от иитериациоиалеиъ. *арчитеръ и Бжлгарин като чериоморска държава е непосредствено заинте
ресована. Тоаа се добре сжзиааа отъ всич
ки заинтересовани и ние ще бждемъ пока
нени, иакто тоаа го съобщиха и вестници
те. Колиото се касае за конференцията за
мира между Гърциа и Турчин, конто кон
ференция ие е осаеяъ ревизия на сеаърския‘договоръ, въ нея участяуяатъ държа
лите, които на времето изработваха този
догоаоръ и които прБдгтавлаватъ страна
по него. Ние не сме отъ тиа държави и ие
представляваме страна, обаче, ррБдъ видъ
жизнените интереси иа България, които ин
тереси се доносват до него и обещания излазъ иф Егейско море. Българин ще бжде
нещо, което не стана яъ Сеизслушана

вър- А това вече е една крачка напрйдъ.

Общинската крита.

\
I

Бжцзщвта тричленка
комисии. Р«ш«иаит<
на Вариеи. ЗемледЬлека Дружба.
Ъ!>рОС1 II ритурм* нв оБ
шии*»! г от..«ка*«ъ въ Оор« «
Я IV» Ь
ДД V До (ЙСЧ1Щ
ив 64»
вееть .ркшемме нс

• Бровгмо тЪ Зм дми ;>ачтурв*г»
то а»с бЛле свърша* ь
'"•» *• ;Ъ «•тв
Варна. която С ра»дк «П»В ИВ
Дчк «рила <:вт-стовтфгно яки
ствуввши. ИИ« от> двв Дни

.ГЛ

иепркяЖиВТИ СЬЯЪщВнИЯ.

Омвзм Ввясря
оть- дружбата е итб^а,
СОЧИЛО )В «*я

МВ’В К КиОИ .
/ Н.Ш’*ч.шърц // 1/1-ая.
Пичч^ь . (ч,ям1яу-ч1. ямцЛ г
•%1т> I « I >мр ьмия| и
//<«*,,. 1<1 ///чю.«'1ч<че,
Другото криво « избрало и
посочва
1«*г

4 Ф*1«|4

х

//•

КвЗЛ Нй гв, « V-и31 .'г
ди и дакть крила иа дружба
та дч се разоера»ь ю 6жда
шет управление иа общината.
Има
Ч Сз* нО ТЕ иЧк Г ЩО •
то отъ двктк крила огз по ка
чде-итТ) и избрани б и .а ла се
щ> 1»избера гъ

ЛОНДОНЪ 26 окт. Кабинета е оконча
телно състааонъ отъ Бонаръ Лоу. Диесъ пеполучигм У а •. пшуцу -г-пщ
тъкъ Министръ Председателя гонорм въ
соав- Ло т ф^мом««Ть. обаче,
Глазгояъ.
едно оьаинчВтел4тО рауркшемме
Отъ иовитк министри осемъ сж бивши -нв"в|угт(>оса оше
в ПОСТИГ
на»с
таиива отъ кабинета на Лойдъ Жоржъ
Министерството иа мтркш
Новите избори ще се произаедатъ на «б
ноемврий, а парламента щч се свика иа 20 «»«тк работи ча«а ркшвиието
иа дружбата, за да ма :ра«и
ноемврий.
нужното
ЦЯРИГРАДЪ. 26 окт. Опразването на Тракия е
окончателно завършено огь грьокот ь войски и се
очаква ткАят аен. пристигането на турската жат|
аармерия за аа влезе въ Тракия
Населението въ Цариграаъ готви триумфално
посрЬшане на жандармерията
Св-Ьаенията отъ Тракия говорятъ, че ентусиазма
ко които ше бжде посрещната жандармерията вь
Тракия не ше бжде .надминатъ..

Които и да 6«дагъ лицата,
ние бияме аЛелирази «ъке тЪз
да бадатъ проникнати от прк
живя «виня ноуиенть и а*-о не
могатъ напьлно да изравняп*
патя иа една гфича^на
тика. поне да ие сл^дватъ пж
та на доевгашкитк сьвкти и
ком.*сии иа разлишен
общ
сркдч.т#аг Ивка
аейто би

ПАРИЖЪ 25 окт. На Лозансиата мирна
конференция, която ще се свика на 13 но
ември, ще бждатъ представени следните
8 държави: Англия. Франция, Италия, Юго
славия , япония. Гжрция и Турция.
Ржлгария ще бжде само ислушана относи° нейните искания за беломорския излазъ.

си мичт-». лз си ме свързва името н >ш партията си съ ел»«а
политика »а разрушение

ЦАРИГРАДЪ, 25 октомври. Мостафа Кемалъ Паша наново е поискалъ огь генерапъ
Харингтоиъ бжрза анкета за проверяваме
слуха, че въ Тракия сж биле опожарени от
гржцкитЬ войски 42 села.
Тази анкета ще установи за лишеиъ пжть зверствата и ваидащииато иа гжрцмгЬ.
БЕРЛИНЪ. .25. октом. Отъ Ятина съобшаватъ.
че гръцкото правителство е рошило нова мобили
зация на наборитЕ отъ 1917 — 1922 гол
Това решение възбудило и безъ това възбуленитЕ духове вь (Ттина.
Р
Очакватъ се сериозни ежбития.
ВИЕНА 25 окт. Вйстиикъ „Най-фрай-Пресъобщава отъ Берлииъ. Външното по
ложение на Германия е много влошено, защото английската криза и заплашванията
иа Франция я поставятъ На испитаиме.
Отъ друга страна вътрйшиото по ложение иа Германия е сжщо много аошо. Спа-

дръзналь да поеме единъ отъ
опразнени к лостове добрк ла

|рив1а1П1М1
“
—
;
*
ж
“
—
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Жената:
5 пвег. ъ Ли I
иа <во еззмувехъ
г
Д*.* жътъ
Не Ка-ао
Жената
Че те цклу
н„ъ
М дАкътъ
Пес к1
*
Же» а»а
И ги ии ку- ■
пи виенски обуща отъ
2
взи.»а
Борисъ* Х?4. •

!■!......

Продава се

машина
солидна и
доходна

магааив, гтъ дак отделе
иия. на гара .Каспечаи" изве-^
стна .ма!азията ие Узуи Тео
дари* до керемидената фабри
ка. близо до Килм«дроватв
мелница.
Справка три Н Спасоаъ. хо
датай—Варна. ул. -Аенчан“ до
еждебиитк приставства 14Й М

Печатиица ,С*етиииа‘
печата освснъ обнкн. работи,
но и еврейски и музикални но
ти; спец. отд. за кауч. печати.

..ВАРНЕНСКА ПОЩАЩЯ

БУКУРШГЬ. 26 окт. Мйнмстра на външните
работи Дуке напреки пр*въ парденентврното болшннетво и а млени* по истории* въпросъ и между
другото заяви: ТЬа» дим дипломатическите каниезъ търсенето на еоинъ начин
лврми сж
зв ав се избЬгие съааеавието не турскооивгарска-

В»»- Ж>2

въоржженв акиия срБшу съаЪтсно Руся». Павроб
I носгигЬ по тази акиия и.по подготовката й1 той не
гБ. закърмени сж
Сякаъ разпита на аужсту
сено десетина ауши. ааакнъ Б^вко а.останалитЬ
ВъСофввЯ.
сж пуснати ЗаввржзнитФ сж «нрат
1аниНБкои оть арестунанитк сж пвтьрдияи
ята не Буункь

пр.» •«*-«<.«> -о 20 Иед<
ж^т° -жот*"’'“’ А ,
всички виик '■хте««и
I, М
т. ж свЛколиа-.. - „и.'

Е°

И ОТ
ме .ще « г.->ед„
от
• * “*• « «т,
1. годни за труяом и<;
и ше служат.
Всички младежи У теми, „
студенти, подлежащи „в *т
аов набор кпи отлеже-к ..
други набори, конте и *п
чебмд година следва- ^
збнието си требва до 2оГ'=
кеиерим тг. дадапо»ирвт
явление до %сжо-ве^ . .

Загадъчно е обстоятелството. отд*к сж черпели
грамадни суии да жив^ятъ безъ да работятъ. както Бурякъ. тъй и съподвижнииитк му.
Отъ разпита н разследването се устеноаява. че
Букурешкото правителство е успБло де уоБви
гь сж получмли^пгь Сърбия грамадната сума 700
Ятглия. озото де се създаде зъТракия спинь чежхиляди динари която по курса прави около два
дуиеродезтъ корндоръ. по който начинъ ше се из
милиона лева.
,
бегне тези обша граница.
Съ тази сума тЪ сж закупили за В хнл
заведения. в+*г?ип -рде
моторната лодка тХр. Ботевъ': Полицията веднага
Особено вни» таи»*- :е обр*
туря ржка ма лодката и я конфискува.
им -е родиселит* уп0\'^т
синове
да следват » ,
СръбсимтЬ паспорти.
При обиска въ 15-гь съмнителни лема и съу- НО!
ТО щ» са
отъ Раеградъ.
чаегниии на Бурякъ полицията е намерила сръб
Лваиа добрк вжорж ясенов1
ски паспорти, издадени отъ Варнен. Сръбско кон бойниии < 1 турчиив и бу>
гармнъ. вчера при -антона
сулство отъ 3 окт- т. г.
зашо имахте нужда отъ село Балбуиаръ с* усляаи -•
На занитванията:
обератъ около ’ 3 души НЯ*
сръбски паспорти ? Яресгуванигк заявяватъ
ници турни г1 българи »*а *о*«— За закрила отъ сръбския консулъ и да не то сж взеиени всички - ври и
700,000 па. гкхдкупъ.
Каасто е известно, нашмтъ оратмя гости руситъ ги третирала българската полииия.
Слихитъ разбойници с* об
Цялата прЪписка съ лииата е прЬпратена въ
поаръжниии на прословутия генер.
рали заачера 1 64диа *ема *вВрвигелъ. създадоха ггьрдЬ мгвого бели на страна- Сошмь
та сж и каели гербата съ •«,*
Отъ
и-кпата^тази
афера
се
установява,
че
бъд
ната ни.
ти драни.
Тове бФва своеярьменно разкрити тъ по-рано а- гари не сж участвували въ
Днееъ
една мдмла
Устоновява се сжшо. че всички участ ниии сж меримечз команда %з да гк пръ
фери въСофиаз скандалигь изъ много градове и
врангелнсти и че сж имали намьремие да напра слЪдва
паламкмаъ страната а дмесъ бдителното око на вар
бр. Зжзелови.
се е натжкнала на нова шпионска вят ъ отъ Варна една база. откжд^то да изпрашатъ
Н*1
га
арангелиски агенти въ Русия за подготовка на аъ•фере.
Отъ 1«е*ггао време въ Верна се гшаеитвва оржжено въз та ние гтротивъ болшевик* тЬ.
Софи*, л Ожтоияф* '.922 гад
нБчапаъ руош поякееимжь Бурякъ Той е оалъ
Лодката щкла да циркулира до Кубзнъ. кжШд^идрия . 2730
* доста дак**4. за да се усъмни въ не льто шкли да бждатъ отнасяни зрангелисти, за да

)

1Ш ШРЙ и ВАРНА.

я

5ореА

.»-/

говото шетаме чаевмъ-натамъ
Пркаи няколко дни бива проследень отъ гра
доначалника г-нъ Ст. Ганчевь.

На 18 твго Бурвиъ подава въ месната т. пошсгамшм телеграма на фрамиузеи съ славното съС4)ФИЯ
Да го

'Вяасооъ въ ВЪяградъ
Тводоръ

Ааресъ огъ страни на телеграма гв

Преславска 15. Петровъ.
вволага грваоначал
тъ нарвм&а.' лото въ
София да бжде проверена телеграмата и проспЪгрваоначолни1('ъУъ кой жив^ке въ
тази уюта. обвте указва се» че въ . Пр^кславска“
15 не жив*в никакъвъ руснак ъ.

Явно е че адреса е фтлшивъ. Явствува сжшо.
че теаегремеи е шифроване.
Поееенеегъ птрячъ е поаъ тзрко наблюдение
И въ Со^гт чести|Б не спятъ
На 19 окт сжши* Бурякъ подава втора телегрвМл на сжьр«д здресъ пакъ на французин съ
огкомото съдържание:

Сега пъкъ совъ . текста слъвммя звресь. Вой
мишка 20. Ивановъ.
Поъвъвемг) «казва се че въ тази сжша не живйе русимъ
Грааомач'алмикътъ увБаомяаа пакъ София и властнтБ темь взематъ нвобзоаикитБ мБркн Залавятъ
авраевняа. а сжшо залавятъ
.работнниигБ на грамниата. наяат огъ Сърбия.
Бързо нареждане псенага оолковннкъ Бурякъ
•В*1

Ив 22 тото Буфяжъ е въ рдикгь ка полииията
и покрай него ечве стотина души руейвии. жнвуши
въ Взонтз
Мнозинството отъ гкжъ сж прбзноскиташи и
1Н не широко.
Прави се- швтвленъ ооискъ у . всички Между
другить книжа въ Бурякъ е заловенъ едмнъ бЪ.ггкмквигъ съ имеивта на видни българи отъ ц^ла
Въвгврум. пкроятно ивбкл^заии за услуги и отмъПр^дъ полишигта Бурякъ е
че той е
агенгь на генервлъ Врвмгевъ и иеговмть дфмствмя
СА ц^лкАи Ф подготвятъ иа

подготвятъ възстание.
Разкритията сж много иЪнни за България. Зашото. ако плановетЬ на врангелистигк биха могли
да се осжшествятъ, то. пакъ българското прави
телство ш&ие да се обвинява, че позволява на
своя територия, а може би и съдЬйствувв за нови
кърви и размири*.

ХРОНИКА
Држектнисното Гемерал.

Консуястао аъ София ни
да съобшим-ъ слЪдмото
Съобщеното въ вйстника Ви
брой 995 отъ 19 т. м. сте пали
к-ксто на едно неверно извйегие: че ние сме били получи
ли иаа^стие отъ нашето Пра
вителство за еимгрантятЪ и пр.
Като допускаме, че Вие сте
станали отзаукъ ма едно погрешно и нееЪрно донесение
огъ София, молиие да имате
добрината да опровергаете то
ва. като не почиваше на исти
ната гъм като въ Аржентина
дмесъ има за вскки работа и
лобръ платена и че ИВ е акр-

За тая цел те ще требва да
подаджгъ заяяленин подкрепа
ни с документи до ежотдетнмя общински ежает най-кжено
до 20 Декемврий т. г.
Общинския ежвег ще разле
пи веднага на вилни места
списжците на подлежащите на
трудова повикост младежи, в
които спмсжци им се пише
семейното и материалното по
ложение.
Всеки младеж след като напреди спраеиа в списжка и на
мери. >«е има причини да го
обжалаа. то това треба да нам

Ню-Йоркъ
1475Д 150
665
667 ас
Лондойъ
1045 (1075 —
Парижъ
600 -4 615 Италия
Идрнградъ . \ №
Роижния
\ 9Д5С1 9532Я ЗЗС
Германия
41
Прага
Виена
Буда-Пеиса
Холандия
Югославия.
Белгия . • •

м

МЕТРЕСЪ Д»о М0Н№
4-та серия, в^театръ ^»
ковъ ите се игрее 27 и 28 т. м. Четвърт»'
Петъкъ иСжбота ее«^
прксстаелеиия. Въ С*«ч
ше се даде и дневно ттеа
ставление.
Не изпушайте 4-та с®
.Метрес ою Мондъ

ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО ТРУДОВО БЮГО

Об—явнив |* 7399.

30 ок

Обявява се на интересуюшите се. че на
в 7*Р>*наТа
но, ч« нвм» сме дали гомврий 1922 год 9 часа пр. пладне
ще «
това извкстие. за което прив зала на Варненското Окржжно Управление
пос-ет
иете нашмгк пркдддрителии даде нл доставчик по доброволно сжгласие зй
благодарности
ката на упоменатите по-поли хрвнители ПРи^а^’(#т(7
Ползуваме
се отъ случая ла храна на труаовлиите от Горските стрпанстза ^ ^
. .к'"'|
на работа по ж.о линии, шосета и пр_яи.г“
Вмъ почнт.ииш.
,
|
,
Брашно 1ИП(%ао 50.000 кгр. 340.000 ■"**
ОТПУСКИ н. труж>А.нчм щч
/2. Мпс свингкв
2,000 .
140.00 •
бждать рирЪшаини ,е от»
7 3.
; 000
2 ООС
г.оаи

юра

Нервен пипер

720

.

16^ХХ>_;

илн всичко с прнблиз. стойност 522^00 •
Доставката 1е стане франко магазина не
На внимание на ония младе
в гр Варна.
жи подлежащи на трудова по
Срока нл доставката за брашната и лука
. ,
вимост.
дни
след
ежобшемието.
че тжрга е утвжра6* /
В новия Правилник за^редбата ма Трудомга пс ви мост картофите и червения пипер на три партия^*, ..
има каденемне по начина иа|равнн количества: пжрватз 10дни след ежобше*^ 5
произвеждаме набора.
то. втората 20 ами ц третата 30 ани. че
(Наборната комисия няма ла протокол е утвжрден а за свинската м®с
преглежда всички младежи по
партиди по 1000 кгр.. пжрвата 10 они и
длежащи на З-й трудов набор.
какУо е-било до сега. а ще 20 ани слеа ежо^шението че протокола е У
Може ла се оферира и на по-малки колич
гледа само тиш младежи, които
по еДна или друга при*
ше
Залог за правоучастието е тжреа е 4 ’ •
ивиат освобождение иди отда- оферираната стойност в банково удосговерен
_^г.
гане от трудова, служба. 1сеВсички разноски по публикуването вжв *
нейни причини, за гтровяшжеиие образование, пост*и или ка и гербовия сбор са за сметка на конкурс
гр. Варна 22 Октонврий 1922 топ.
доброволци, неджгааост и по
1043—1 — Г
.
От Домакинството
баласт).

По тоудвван г.овиность.

г

|^,у-

Варна, 28 Октомври 1922 год.

пощя

ЦЬНД 1 ЛЕВ

/1БОНЛа»СНТЪ • за елка -одимя IЮ лева .
м 6 иЬсвиа 150 лежа -я нЬсеиав ао лева.

ОБЯВЛЕНИЯ по 1 Ъ>'■ ле квадратс
приставени по I левъ ма дум

■0^

СТЕФАНЪ ДИМИТРОВЪ
МТМНАСЪ ИВАНОВЪ
приемать па зашишаватъ дела при всички
сжпилиша въ царството. Адвокатско писали
те ерлшу МировитК еждилиша въ гр. 1Варна рЦ
■■
1051—1-3----------------------

ин п
шшШ

—НЯв ;

МилКа Стояпоба
хнрургъ - зжболЪкаръ
^Съобщава иа почитаемата гн *лиеитела че прфагкон каби
мета си па ул. .Влаписдаяъ* .V? 1 до окркжнич сжпъи при
ема огь 8 12 часа пр. обкпъ____________________ 1 'ф! 2 Ъ

Албанско Консулско Агентство
въ София. Е

Албанското Консулско Агентство въ Българив. възъ основа на заповЪдьта № 338.
съ дата 7 февруари 1922 година нададена
отъ Албанското Министерство на ВъншитЪ
работи.
ПОКАНВА всички албанци живущи въ
Българка да се яавтъ и зарегистрирате ка
то анбаиски поданици въ сроиъ огь три «Iсеца. отъ датата на иастоащето известие.
НенвилнтЬ се въ горЪказаииа срокъ, ще
бждатъ глобявани съгласно заповКдъта на
Министерството.
Албански агентъ-консулъ
ВИКТОРЪ ПЛЮМБИ.
Канцеларията се намира Булеадрлъ Македония
40 София.
104* \ -9

ВАЖНО ДЛ в РУССКЙХЪ БВЖЕНЦЕВЪ!
30-го сего Октября
отойдетъ въ

11ДЕССУ
п

с

1342 2 2

/

АрТИН1Я“

IX 11
ПрйЪ Италиянскимъ флагомь

Л
•
Вс1. поручежч. как»'- Яузь!. паесажирь! I
леиежнь1е переаопв. и писк.ма < ринииаи-теш ЦСКЛЮ -5Нт5ЛЬНО

въ коктор1ь

ИНДонстантинидисъ
уг. Преславска. „Канторенъ Дворъ" З й е-ажь
ВсЬ посъ1лки будутъ застраховаиъГ

ОБЯ В А.
БАНКА „ОТЕЧЕСТВО Варненски клонъ.
съобщава иа иитересующитЬ се. че на 2-й :
Ноемарий 1922 г. отъ 10 до 11 ч. пр. обЪдъ
въ помещението см. ще продава иа публнченъ търгъ, съ явно наддаване, сл-кдииге
акции, оставени й въ запогъ отъ неизлраанн длъжници, а именно: 125 акции отъ Бай-;
иа „Българин", 90 акции отъ Д-во „Бжджщиость“- Шуменъ, 200 акции отъ Австро- |
Бъпг. Кредитна Банка; ЮО акции отъМеждуи. Акц. Д-во ..Ьалкаиъ1
София; 60 ак
ции отъ Д-во „Съединение"
Софнв ; 60
акции отъ Д-во „Обединение" Софнв; 176
акции отъ Д-ао „Дружба" -- Варна.
Залогь*-За- правоучастие 10*. оть номиналната
тойносгь на акииитк
Варна, 20 Окюмврий 1922 г
1036- 3-4
Банка „Отечество- .
I

В рой ЮОЗ.

Т

варненска

РМП..Т1ИНП9». ЕЖЕДНЕВЕН! ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЪСТНИКЪ

4

ПРОДАВА СЕ ЦЪЯЕНЪ ИМОТЪ
1) Въ центра на града ул. . Шейноас ча* ,4 2, перпенпикулврна на ул. .Ц-Бормсъ*. ТРИ КЖЩИ
дииъ
яаоръ. огь които двЪгк масивни, а дру'вта чачмтоаа и
2) ЕДНО ЛОЗЕ
лавра огь около р декара,
казарммгЬ местностите .Кок арджа*. които имоти
надлЪжатъ на иаслЪднии- А. Д Калянджи

т

задь
прм-

Споразумение : П. СаЬщаровь
•Горска Банка.
Варна; Ив. Сарафовъ - уя. .Шипка* М 13
София
и Юрдлиъ Англлоаъ
.Алеите* въ Русе
1018 3 3

Печатница „Светлина"

ПОЛОЖЕНИЕТО

(Телефонни и телеграфни съобщения).
СОфия 27 окт. М-ръ Стамболийски вие*
ре започна своето изложение по вжтрешиото и външното положение на страната.
СлЪдъ това говори по репарациите, че
е необходимо отсрочване плащанията за
1926 г- като се спре върху работите на об
ществото на народите. Следъ това. говори
за България, че мема никакво участие въ
четничеството въ Македония, нито • въ
връзки съ Ангора и съветска Русия.
Относно излаза иа Егея. г. м-ръ Стам
болийски държи иа базата иа договора.
Отъ Сърбия продължи м-ръ Стамболийски
ние ие очакваме, освеиъ добри думи. Съ
великите сили сме добре.
Върху вжтрЪшиото положение, г. м-ръ
Стамболийски се спре, като заяви, че блоца
се за!цищава отъ тжмии политически лгеиТИ
първия въ Ст-Загора Д. Драгневъ.
втория въ Видииъ Н. Цановъ и третия въ
Кр. Пастуховъ. Обаче, тЪ били
София
безсилни, защото той ги характеризира ка
то политически мжртавци. Следъ това се
спре върху себе си, че билъ прЪдставилъ
всъкаде Българки. Отхвърли обвиненията
по Деклозиеровата афера, че билъ »аиАсеиъ. Говори и за миналата борба съ царь
Фердммардъ.
славната дата
Народътъ, иа 17 септ.
иа новата история, въ който деиь се сложи
край иа реакционния режимъ. който тор
мозеше българ. иародъ 40 годиик.
Говори за побоя съ цепениците. който
народа нанесе върху водачите, като каза.
че сжщата участь трКбл да постигне жур
налисти и хора. които служатъ иа черимв
блокъ.
СОФИЯ 27 окт от», официално м1>сто ге опровергавать всички слухове за струпване сръбски во
йени на нашата граница
Споредъ други не потвърдени оше св^пения. зна
чителни сръоски (астИ сж се отправили за ГЧ-в
гелий.
СОФИЯ, 27 окт. СлЪдъ обедииенмето
ма македонските организации се отб1л%зватъ пърамтЪ симптоми въ С^рско, Одрин
ско н Драмско. като сж извършили сжщо
обединение хората на Сандански съ Тодор
Алексиеаъ съ лозунга: ..Македония и Одримско аатомоммя“.
Въ послЪдиив моментъ се получиха
ехъд-киии отъ Петричко. че цйлата Струми
ца е опразнена отъ сръбсиитЬ власти.
На 27 т. м. струмчаии сж тржгиалн та
Петрич ско.
ЦЪла Македония е на краиъ. Слухъ циркулира, че краль Алексаидьръ е убмтъ.

Варна. ул. Солунска.
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Варна, 29 Октомври 1922 год.

Гад. IV.
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Рити шфп » из. ЕЖЕДНЕВЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ВЪСТЙИНЪ Рит» тимтигя.
ОБЯВЛЕНИЯ по 1 50 <« км дратенъ с т.
приставени по I левъ на
►
дума.

г—~
Д~ръ ^ Данчевъ

Албанско Консулско Агентство
въ София.
Албанското Консулско Агентство въ Бъл
гария, възъ основа на заповЪдьта № 338,
съ дата 7 февруари 1922 година издадена
отъ Албанското Министерство иа ВъншитЬ
роботи.
:
ПОКАНВА всички албанци живущи въ
България да се явятъ и зарегнетриратъ ка
то албански поданици въ срокъ отъ три ме
сеца, отъ датата иа настоящето известие.
Неявилите се въ гореказания срокъ,ще
бждатъ глобявани съгласно заповЪдъта на
Мми истерството.
Албански агеитъ-иоисулъ
ВИКТОРЪ ПЛЮМБИ.
Iщг Канцеларията се намира Булевардъ Македония
Ук 40 София.
104!» 2 5

П ПОДОВ ОТЪ СД Дво порни котела

шЛшашт
щI
> - съ двигател ъ 20 конски
сили вь .пълна изправность. Справка стопанина.
Панагюрска № 4.
1056 >-2

ДАВА СЕ ПОДЪ ВАЕНЪ

ДВОРНО

мьсто

съ вжтрешна пристройка, подходяша за млекарни
ца, кебабчийнииа. гостилница и др . ср1»щу което
|^кто се откри нова кржчма съ Преславски виЕ^а.
Има вода и елктрическо осветление.
Депозитъ на Беибонеиата фабЛвдлага: Асенъ Поповъ
рима «Бориславъ* ул. Панагюрска № 1 до Герчееиа ма<азиъ.
СЖцнЯ продава епинъ паренъ котелъ въ пжлна изправно, т

1053 -1-2
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СНОСЕНЪ ЖИВОТЪ!
Вь магазкнъ ВИОНЕТЪ и!ма с«.пП0Т).н

^
^

Свири салоненъ оркестърж, идчимаа
огь Неделя 29 того.

а-

Гъ;

е?
ш

со

-

Виолетъ съобщава, че за зимния сезонъ оо
разполага съ: здрави и ефтени английски
го
бархети; разноцветни вжлиени пла
тове; пжрвокатественнн ВЕПУРЪ 25
ДЕЛЕНЪ; всички видове цветни сатени аа
"V
I за юргани и подплати ; :райни хасета,
! всички 4 широчини; модерни кадифета;
ао
.•ДамЗгйо1 за мобили и пердета
]*бмплекти сваабени приналлетхности и
хиляди всевъзможни артикули.
м
На постоянит^\и клиенти оиолеть прави
5 1 и каса-шконто\
1052 1-2 со
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СТЕФЯНЪ ДИМИТРОВЪ
и

АТАНАСЪ ивановъ

приематъ да. зашишаватъ дела при всички
еждилиша въ царството. Адвокатско писалише ср-Ьшу Мировигк еждилиша въ гр. Варна. [5]
Ш—““—----- ------1051-2-3--------------------

—ш

Печатница „Светлина“ — Варна. ул. Солунска.

1047-2-3

а

РЕКЛАМИТЕ дадени въ Вариен. ПОЩА
" постнгагь цельта си.
"44

(Телефонни и телеграфни съобщения).

се пр-Ьм-Ьсти и отвори новъ медицински кабинсть
на улица .Балканска“ N° 6 Варна - срещу иърквата .Св. Петка“.
1022—4 6

Н

I Нано^ ремонтирана, най-комфортно уреден
■н
и пригодена зз зимния сезомъ
.
Н Винаги прасни пасти, торти, какао, кексь. '
■ бонбони, шоколади и пр. Сутрини - закуски.
Финни напитки.

ПОЛОЖЕНИЕТО

Шмгамспювадят,веда*мш»!1 *

Брой 1004.
-т. ;

| Слоднаршшо МДРИНО ВЪ

I

- Ц^ЬОНЯМЕНТЪ за една година 300 левд ,
I
6 мЪсеиа 150 лева ; за мЬсеиа 80 лева.

гд

СОФИЯ, 28 окт. Бжлгарското правител
ство е официялно поканено огь Италиянсното отъ името на Англия и Франция, за
да приежтевува на прЪговоритЪ, като па
прати свой представитель ма конференци
ята, която ще се състои въ Лозана иа 13-й
иоемврий, за да вземе участие въ разиск
ването по въпроса за проливите.
СОФИЯ. 27 стт. Движението въ Македония се
е пренесло отвънь линията Скопие
Солунъ.
Гръцките [военни власти пролължавать да се
йзтеглятъ отъ Струмската обласТь. За сега йе е из
вестно где се намира То^орь Александровь. Слуха
за убийството на Краль Александърь продължава
да се разнася най-упорито, обаче до-този моментъ
липсват ь официални сведения. Споредъ мепртвьрпени сведения принц ь Георги билъ неклс:ее изъ
Сръбска Македония, гаъто вследствие недоразумЪ
нието.'между него и брать му е гювелъ сепаративно движение, за да заеме трона. Сръбските вдйстги
били на негова страна.
СОФИЯ 28 октом. АкцЦриния комитетъ
на инвалидите, който се яви прЪдъ градо
началника декларира за мирна манифе
стация, като заяви, че ще направи всичко
възможно, ио вдига отговормоста си при
провокация отъ страна иа когото и да е.
Въ манифестацията ще взематъ участие и
пенсионерите. Те ще предяватъ искания за
отпускаиие 100о Левова помощи, които да
се взематъ отъ поисиоииия фоидъ.
СОФИЯ. 29 октом За днес ь шс се свика Вис
шия съв^тъ на занаятчийските съюзи. Те ше има
да се Произнесат ь, дали занаятчийството да продъл
жава да изразява своего недоволство огь полити
ката на властниците.
Споредъ думите на ^-къ .Занаятчийска дума“,
съюзите нървятъ по стария пжть на книжни про
тести и резггттюиии и други подобни ржжливи оржжия. Те требва да възприематъ нови начала за
борбаГ

Освобождението
на Чгхосдавия.
На 23 очт. 191Й г. чехосло
вашкия г.ародъ счупи вериги
те иа чуждото робство и про
възгласи своята независимост*»
огъ Дастро-Унгарската импе
рия. На този историченъ деиь
чехослоа-те осжществмда своя
идеалъ за свмостоятелеиъ и
културенъ животъ. •
Съ обявяването иа войната
между Сърбия и Аастро-Умга
рия въ 1914 г. водителите за
чехословашката независимость
иапущатъ Хаисбургската импе
рия. кжд-Ьто ги е очаквало осо
бенно „третнрание и се настанямГгь въ дбуги държави, кжд^то сж проджлжилй усилено
работата по освобождаването
на тяхното отечество Между
тези водители на първо место
сж биле г. Масармкъ. днешния
прьдседатепъ на- чехословаш
ката републина и у. Беиешь
днешния м-ръ прЪдседателъ.
Особеино сж ламятнм дните
иа народите, въ които те сж
огърсватъ огь чуждото и за
живяватъ свободенъ-достоенъ
животъ е свои за онм. съ на
редни власти просвета и ар
мия. пригодени по ткжиигк традиции и обичаи. Такъвъ а деиа 28 окт за нашите братя - в
славяни чехословацит-Ь.
За озиамемуваието на тоя
тържественъ деньдружестзото
за Чехо българското сближе
ние беше устроило интимна Зд:
6ава въ салона на Висинето
Търювско Училиша на 27 вечерьта. на кояТо бяха покане
ни местмите асаети и видни
граждани.
Салона беше красиво наредемъ ососенмо сцената пред
ставляваше оазис огъ зеленина.
При преЬжлиенъ салоиъ отъ
гости се започна забавата съ
изменение на български, чехи Словенски* химни, които
беха изслушани отъ приежтетвуюшите най внимателно с ста-

СОФИЯ 28 оитом, Споредъ разказа иа “ание иа кРак’» х°р® на 1 нь
бежанците на 26 т. м. гърците сж иреда- 1од°Ровъ и ученически* стру
_
_г .,
иенЪ! огкестръ на г нъ Младе
пи Лозеиградъ иа съглашеиския щабъ. На НОЙЬ съ осове,1Нв вещина и,
23 т. м. официалните власти напълно иа- «жлника химните
пуснаха града, следъ което изъ улиците се
Г -нъ Го .еяь председател»,
движеха деморализирани гръцки войници. на ярум^гвото каза и%коп*о_
Напущайки градьтъ ч'астит* вършили го^Ги
л*ми безчинства. обаче били заставени дй
: 0.иП, и,Р6..
напу .нать града. БЪжанццтК разправятъ. ге.»ю<|.. ч» осо6*и»., о4ш,
че ако френските войски небити дошле
на 28 очг.и.раа 19)16 ,
врХме, гърцитС имали нам 1.реиИр да зала- “ * проа.згласила пеа&нсиьта. качъ ентусиазирания
лятъ града и тогава да го ( опразиятъ. Въ иародъ прогонилъ поелкднит^
всички села изъ Тракия, кждето нема съ- остатжии отъ немските власти
глашенски войници, при отстжплеиието сж и какъ чехословашките войотвличали всичките стоки иа магазините нит сж хвърляли инициалите
и км щит е, дори и вратите и всички доби- на немските Подкове и сж приежединчвали къмъ народната
битъци, неописани, били задигани отъ гръц чехословашка армия.
ките войски. Въ Лозеиградъ остазать за се
Следъ това г ца РаДтеръ съ
га 150 български семейства. По целата гра особеина пластичмость изсвири
ница владее спокойствие. Споредъ иай-по- на пияно чехеката симфония
ложителии сведения, кемалистките части .Вишеградъ“. името която но
си на първата столица на чеш
щели да заематъ града следъ б дни.
ките князе още въ езическите
СОФИЯ 28 окт. За да се даде ввзможность за ^времена'На свой редъ г-жа Бинбело
да вземать участие въ агитацията'за референдума.
васообио чувствоизпенекои
Бюрото ма камарата ше направи едно предложение чехеки, словенски и бъдгарски
последната да преустанови заседанията си до 2-й песни, акомпанирани отъ из
вестния на гражданите ни г-ю,
Ноемврий
Изпитателната комисия на'камарата е излезла Пааелъ. бившъ капелмайсторъ
съ единъ позивъ къмъ българския нароОъ, който въ флота.
На свършвамие на концерт
казва., че и народа требва да вземе участие в тая ната ча,ть. ученическия оркешия то?ч народъ е понасялъ у* стръ извири чехеки народни
анкета, зашо
песни, отъ които приежтетвужасигЪ на войната]и последвалата я катастрофа

%
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Стр» 2.

„ВАРНЕНСКА ПСКЦА“'

СОФИЯ 28 окт. Централното бюро на Наоионалъ-ЛибералитЪ въ заседанието си е поставило
на дневенъ редъ въпроса за отношенията на пар
тията къмъ референдума за виновностьгз на би в
шигЬ министри огь кабинета Гешевъ. Даневъ, Мзлинозъ. Костурковъ. Наиионал»:Либер партия не ше
гласува пито съ черна, нито съ бЪла бюлетина а
ше- гласува съ отхгЬленъ лозунгь. съ текстъ. .който
ше изработи централното бюро. ЦаЪтътъ на б.-олетините ше се определи по кжсно> въ зависимость
отъ това где ше се печататъ.
Въ София, централата и.всека о- знизаиия ше
требва сама да си ги набави.

**»

Орлзнло на външнигЬ работи, а фашиститЬ ше получать 2 м-Ьста: войната и марината

1004.

Скбраика ст
било род. стан&л*
шението на грвдс*-*..
па не се дсиуи >т

РАРИЖЪ 26 окт. Францувкото и Англи
йско правителства ивработика съамЪстно
СОФИЯ 29 оет г.
И, ко- т*' стоян»--*ъсг.
текста и поианигЪ за равнят* дър
то ще требва да вземмтъ участие на кон викани въ обше:
паснооь и ит> с*
ференцията за мир с Турция, по конферен
свъаенив за яия-о;- -■
цията за пролиамт*. Италия удобри проце ртието имъ въ в*,:дурата. По всЪка вЪроятиость диесъ ще се
СОФИЯ 29 о.-т
изпратятъ поканите. Правителствата на съ
аъ теа-фъ .Ремесам-сь
ветска Русия, България и Украйна ще по- ренцията на Рони.
луча',ъ локани за участието въ конфе ТИЯ съ
чь с?ъ
ренцията за пролизитЪ. Америка ще бжде Вяайновъ. Въ
устрои мвнмфе:-?- , „
помолена
да
вземе
>частие
и
изпрати
пъл
СОфИЯ'28 окт. Всички политически гру
пировки въ страната рЬшили да взематъ у- номощници, снабдени съ всички докомеити
както бЪха въ Санть-Лау. ТЪзи дни вели
частие въ рефередума на 19 Ноемврий.
Соф--.
0«-с*чг>. 5
Огъ досега извЬстнит*. резултати на пар ките сипи Щ2 изпратятъ една нота иа Шве
за да сондира
■ Швейцария . 1;
тийните управителни тЬпв лици, чз опози йцарското правителство,
Ню-Йоркъ
.!
цията схваща референдума на 19 Ноември мнЬнието му, дали е съгласно коиференЛондонъ
като едимъ протестъ пр-Ьдъ управлението. | цията да стане въ Лозана- Френските пред
Парижъ
Всичми партии сж започнали май-голЬми ставители на конференцията не сж извеИталия м .
571
стии.
■
Цариградъ • . I 55 5
приготовления за изборите.
Ремжния .
|
з
Напечатани сж и издадени отъ полити
ПАРИЖЪ, 26 окт. Въ вчерашното засе
Г ермания
ческите партии специални за цельта бро дание камарата при равискване източния
Прага
шури. Организирани сж специални комисии въпрос*», депутата (ие се чете), който поВиена
отъ оратори, които ще излеватъ изъ про- иска, щото френското правителство да поБуда-Пеи*
Холандия
виицията.
Г
1
държа справедливите и закоийи българЮгославия
ЦАРИГРАДЪ, 27 окт. КемалиститЪ предявиха ски Iискаиия за достъпъ на Егея. Требва да ^ ^Бсуия
желание шото конференцията която се свиква аъ се даде удовлетворение, тъй като тя е изпжлнила лоялно договора.
Лозана на 13 ноемврий да се отложи зп 23 нсемв

50Ред

Сърдечна Шщжъ

до като се окупира Тракия Вчера следъ обед Кемалиските чиновници и джандарми въ около 30
автомобила дефелираха изъ цариградските улици.

МЕРАКЛИИ на ефтени нату^авнй,

ЦАРАГРАДЪ. 27 окгом. Вьрховния комисарь
отговори на Английското правителство да назчнзии
Губернаторь на Цариградъ.

ПРОЛЕТЕТЕ!!!
.

ЛОНДОНЪ 26. окт. Баналъ говорейки
въ Камарата въ едно избирателно събра
ние, като зачекиа блискоисточия въпросъ
и потвърди вжзможиостьта Франция, Анг
лия и Италия да се споразумеятъ, тон под
черта че почти е увереиъ че Турция и Гър
ция ще приематъ техиото решение. По въ
проса за репарациите заяви, че отговаряй
ки на днешните нужди за поправяне на олустошените области и че Германия има
възможиость да плати такивато опустоше
ния направени отъ нейните войски.

вина й оакии

ПАРИЖЪ, 27 окт. Изглежда, че Америка ше
присжтствува въ Лозана само съ единь обикновенъ
наблюдатели. Верва се, че ше се избере некой американски посланикъ.
АТИНА 27 оит. По нареждането иа ан
кетната комисия въ остр. Корфу бидоха арестуваии и задържани въ вилата Ахилион
и князетЪ Андрей и Никола, обвинени като
виновници за народната катастрофа. ТЪзи
князе се обвиняватъ главно за боевете
при реката Сахария.
РИМЬ, 26 окт. Вчерц чечерЬ Мимистерския с:
в^тъ се С1>6ра и р^ши иа поднесе оставката сч
Днесъ г. Факта съобш;-*. че е получилъ е..на
грама оть Орланда. вь коят- му се известява; '4е е
постигнато- съгласи между фашистигЬ. Орландо и
Ионити. Ионити ше бжде министръ-пр^дседатель.
ющит-Ь останаха много довод
ни и живо аплолираха оркестра. ОгЬдъ това б^ха проявени
съ проекционенъ апаратъ раз
ни исторически местности и
монументи отъ Чехия, Слове
ния и Моравия
Къмъ 10 , часа вечерьта се
свърши това добр^ наредено
интимно рабавление. което се
сггЬдеше съ особенъ имтересъ
отъ г-жр и г-нъ Кадпецъ. по-

четння прусела.ъ на лруже.
ството. на \онто
- титС при
разотидете см иочазащ ла
годарностьта см за лн-аезнета
покана и за вниманието имъ
къмъ гЬхъ.
Вчера ло случа! на този на
роден чехословашки праздннк
въ Чехословашкото консулство
имаше приеиъ, на които о;ьЪн
властитф б!>ха се отзовали и
граждани.

^гор4.ш • .-4- :а?

Ченгелски бЪли и йервени натурални пивки
вина отъ собствени повя, ще продаваме въ
новооткритото и приятно мобилирано пи
тейно зааедеиие, въ центра на града уют
но, срЪщу хотепъ Парижъ въ улицата.
Тамъ отъ поиедЪлникъ 30 т. м. всички
на чаша вино и кристаленъ пепинъ.
1058-1-2.

Съ почитание:
3. Аитоноаъ и Л/Стояновъ.

аРОЛИКА

БУКУРЕЩЪ. 26 окт. На конференцията въ Ло
зана Ромжния ше се представлява оть Министре на.
Свободна борса.
на външните работи. Ромжнската сесия е закрита. Швейцария 2720. Ню-Йорк »49.
ЦАРИГРАЕЪ 26 окт. Въ Ангорската делегация
въ Лозана влизагь депутатите, Хасанъ^бей бившъ
финансовъ комисаръ и Рашидъ бей.

я

Лондонь 665, Парижъ 1054.
Италия 605. Царжрад 84. Гер
мания 3 60 Прага 470.

По отоплението иа
града.
Общината разполага съ сЬчище единъ етапъ отъ 1203 м..
дърва.
ТЪ сж вече изсечени и пре
воза имъ, който е отдаДенъ на
гър1 ь ще започне тия дни.
Тия Дърва ще се ; аздаватъ
на 61>лнит^. аа5>н
и жители
безплатцо, а на ти* огъ сред
на рл <а пр^дсТивен-,1 поредъ
имотното състояние по списък
ще бж.-тагъ роз.дадени
туематй »га общината и1>на.
С.ъщитЬ дърва сж предназ
начени и за отоплението на
общинските, учреждения и У*
чидища
Но т : ^ то тия дървз сж недостат ж чии за по голЪмъ кржг
варненски граждани, ос.цииага
ще до- тави и 10.000 куб. метра дърва оть държавното сЬ.«пж- „а Т. П. Спри Г.-мишьи
гИ ,,юпа^, на всич.
ки ,ю костуемата ,^на
лева том.. По том начинъ .%■
ла е оешуремъ.
ОНЗИ день земя. Дружбег в
града
има единственото си
събрание. гдЪто се разгледа
въпроса по разтуряне на Варнен. обшиха. СлЪдъ като го
вориха ; Господинъ Ангеловъ.

АндрЬеьъ. Ив. Же:К0ВЪ и др.
събранието взе } {Решение да
вземе участие въ тричленната
комисия. За такава се избраха
г- Госиодйнъ пнгеловъ г. ИвЖеКоаъЧ, Иа. ЛндрЪеьъ.
Днс-щи до кжсно. дружбата
им^ . з,бракие гд%то се разисчнаха въпроси отъ органзационенъ харачтеръ
"ИР8К1ИЧЕСКИ
КУРСОВЕ
!Ю ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. Сжобшава йи
откри"'

тани, -ъмъ
Пр1>сс0ех«гн<
ролслкгъ Си
никнагъ огь
разреши дв
33

СЪ<

за лс

на гранлъ за ътл;
Благодари «

ггъ

Кожухаровъ- *с
ръч» аъ
мила и
ЪГД-ВИ
боко врТ
прнсжТствую 3<Т^. И*.
сто и любов Зта ‘■ъмъ
те си нешаст и брат* :еел
Благодари
го
богомолци

храмовия през.-*
раскева"
“
легга за
на то* йону «е :ал*иъ
гд^тс
никъ.
близки, онепра^-н ’
ни стари*
нзръ!
чение на Своите
ни души. И
^
ше напуснат, « -.■л |
Нека всички -е г ^
своята скромна

-

Постелки

ни и систематично уредени пра‘'жа
^
ктически курсове по френски и
Г-жа Радкг '■.
немски езици, подъ ръковод
Г-жа Вина Г у**ем
ството на опйтни лектори.
ь:»
Курсовете .це бддат дневни по слачай задуи:
и вечерни, за учениш1 отъср-кдДемокр. Ксогегз- '
иитЬ училища, служащите при
3 кгр.
разни учреждения, кантори и
2 ■, дър
други же.гзючщ. Я
се здпи10 .
.пзтъ достатъчно реповни кур• 3 - ори:
Систу,
%рая ■ а там учеб- *
на го. •.има.
ЯВНА БЛА1
За 'отбиването
и?е се казва г. Ив. Тасд
съобщи доп ьлоигте
’ съ обя- държателнТЬ на
«4
влени*.
Юсеиъ Бей (сто;
’
V
баня) за това.
ВдкРНсЬСКО
гр доначая- нали намере щто *
с за
е<1 « 4Ю <^т 26у. т. м. моне въ сжшот
запоаь..аа: . Всич и - ьЯРа 1
• ■ Портмонето е -ъ-‘
било то общопарп ли или чаКОЛКО хиляди
стни организацп. ,и, на закри
ВЪ ПОНЕХТЬ.'!
.
то или отхрито. Щ
стават с
знание го на градоначазктаото. 7 ча а сл%дъ обь.От кждето ще тръбна до се ма Демократическа
и..ка ра>ре(иение.
ция ще се държи
члена на аос;гЬднаГ" ‘
Протестациони с.лбрьния или ЗОГРАФОВЪ на тема
митингиХце се ргирешават от
градоначалктвото, като за ^ач
.(гиокрлчч*<>
цел. предварително ще се иска
я
ленкг ПрГКЗЬ
разрешение и то три дни по
г<)о.
п личния /’■ •*
ранр от датата на ежоранието
що 11си)ни.г(1 ЛР.к-^2'
или митинга

РНЦЕРТЪ
10МШКШ1 САЛОНЪ

->•>1 •

..V-

■■

отъ флотския оркестъръ отъ днесъ, ВСЪКА НЕВ'В;.
и ПРАЗДНИЧНИ. дни отъ 5-9 часа стгЪдъ плаДП^ '
при доВр-^ ур-^денъ 6юФе
Входъ свободенъ
,

-

Варна, 31 Октомври 1922 год.
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«*Ьгеиа 40 к-м
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дадени аъ-Вврием. ПОЩА

постигат* цЪльта см.

—

ПОЛОЖЕНИЕТО

сТ-иа вефия <Лспс6а

Г
V ^

!
- /

1и*ун-т.

МилИа бтояноба'
хирург* • ужболЬкаръ
Съссс^*#* ме псммтасма-а см •-.•г-те.-.е че.иремЪсти
ми с* ма у..- •Бяадиславъ* .4* ?• ас? очряжии» V» . '
ъ
•К* ОГ1» в—12 •вс» пр. с

йанш:П$щ:
СЪ 20 ГОЛИШНл
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Вер
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!

чвг
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■ |
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Албанско Консулско Агентство

СОФИЯ. 30 окт. Отъ правителствеиъ из*
точиммъ се олровергаватъ известията, че
въ лослЪдио врЪме е стаиалъ лрЪвратъ въ
Сърбия, буитъ въ войската и пр.. като ги
окачбстБяаатъ. като злонамерени. лансира*
ии аъ свръзка пжтуваието ма м-ръ Стамболимекм за БЪлградъ.

Албанското Консулско Агентство въ Бъл*
. въаъ основа на запоаЪдьта Ма 338.
дата 7 февруари 1922 година издадена
ОТЪ Албанското
ерство иа ВъишитЪ
работи.

»

ОБЯВА.

4|>ЯМ И м«'
1М

Ии

-Ъ

94

Вариеисии илоиь.

СЪобщаха на иитересующит* се. че иа 2-й
Ноемврий 1922 г. от* Ю до 11 ч. пр. обЪдъ
Я* помещението си. ще продава иа публи•МИ* търг*, с* вяно наддаваме. слКдинг*.
ШВДМИ. оставени й а* аалог* от* иеиаправМИ длъжници, а именно -. 126 аяцми отъ Баняа ..България-. 90 амции от* Джо ..Бждж
уМктсть — Шумен* 200 аяции от* Аястро-

ЙI

Зариа.

Звлогь за
Ьйность на гнилитТ.
[ Вариа. 20 Октс

!

«г*

5053 22

А - .у.-

■9 -

4

ъ

НЬ Марк-п

Т|>

глни

-И»*,!

ВЬ
'-з

•

Ц*

-

.

па н

*г Ш

'ечаха
МД

.

аквагь из
зъ-гресв ''биле .цЯнритъ.

МИИ1

а

зва

ДВОРНО
МЬСТО

ф»

'

9^ .

кне

Т -.

►■ка -Борислава* уя- Гливгсчр'*»
4 ло Гг.г
яшиЧ проявя* #‘лн«ъ -аръа кт»ь •• -

»0 >.* ' б« ЯЦГ
9 *У^'»ТУ •

Ж

мI

Отечество-.

ъ вжтрешка пристроят
а, к^бабчиймииг. гоетилчи.^ л
^сто се откри «ова кржчча' съ гь
Йма вола и елктричяесм» оогЬ'
рйдлага: Асенъ Погювъ
Леасл^тъ **•

«
I

ка-

*Г4

[ДВА СЕ ПОДЪ ВАЕШ

•«

-а мл1

•

*
Банка

>ГЪ

М 1

Ъ*Г. Кредитна Банка; ЮО амции от*М*ж*уи. Акц. Джо „Балкти*
София; 60 аиВМ от* Джо „СъединениеСофия; 50:
ВМии от* Джо „ОбединениеСофия; 175

\

■щ »г V

;

ВИКТОФЪ ПЛЮМБИ.
м

|Нии от* Джо ..Дружба-

•В м

.в.

IV
СОФИЯ 30 окт. Вчзра блоковитЪ пар
а •*.*.,
тии имаха събрание въ театръ .Реиесдмсъ .
Говориха Т. Влайкодъ. Ал. Христовъ и Д-р
ФИНА!
Му гафовъ. Взе се резолюции, въ иоято се
>41 АкТил
протестира срЪщу прокарване закона за
Софийската община, за извършеното иа 16,
16. и 17 Свлтемврий и арестуваме иа бие*
шитЪ министри. Протиаъ външната и вжт*
р!шма политика иа правителството, оежж- |
да закона за рефере дума. като прика ва
,,
партиите за борба и пр.

Албански агенгъ-консулъ

4^

.9

гия

НеяаилитЪ се въ горЪиазамия сроиъ. ще
•ждатъ глобявани съгласно заловЪдъта иа
гтерството.

■АНКА „ОТЕЧЕСТВО-

т<гм.
мЛ
14

'Ъм.

г-‘*а

тнгресъ

тоааКЬ

36

„в- В

че
■
У?»

*■ мнение < 1ШО въ прЪпстешШм* рефе?и?»шуиъ па
глЪлми 6юг
ь ззумги, Нълр
КИН С1

*
••

«■

излЪзатъ съ

ПОКАНВА вс ми ми албанци живущи въ
България да ся
и зарегистриратъ ка*
подаммцм въ сроиъ отъ три мЪхяцд. от* датата иа настоящето ияяЪстме.

Каи..с. «о.**та
М ЛО Се -* . .

•ри

ОТЪ

СОФИЯ, Ю <>кт Йь
аЪпт и помелЪпммкъ з«
сЪпява висши* съвъгъ на 4
*тчнит1. Изтъкнати
СЖ били Р**!1Ъ. ИН1.НИ» ВЪ СМИСЪЛЪ не тяна*Г‘4и.'
уч<И « ь
Ски* съюзъ трЪбва
злитинески
лгрЪпствя и изпрати в->и кора '»•».. кача; -л Изказа

въ София.

-

чг.нш.лклско
«*»•

!а

-.)г4Нд1 ';в.].к .т

Д-ръ

ХРОНИКА

« телеграфни съобщения).

Свободна борса.
СОФИЯ 31 оит. М-ръ Стамбблмйсим ще
замине за Бумурещъ, а отъ тамъ за ББлградъ. върна се. че ще замиме още диесъ.
| Натоеаренъ е отъ землед. парламентарна ; “
група Стояиъ Радевъ да придружи Стамбо
4Т
>«м * да
‘*А% * <.9 9:
лийски а а Буиурещъ. Натовареиъ е сжщо
и депутата Риза-бей и Аигелъ Грозковъ да
аби
го лридружатъ въ Повалената конференция.
ЧТ-- грфр\.
•м ,м«та
;* ад която Стамболийски ще замине слЪдъ
И»\
иЪмолио дри. Състааътъ иа българската де*
! лута пия ие е окончателно опрЪдЪлеиъ.
аива се. че ще влБзатъ аъ нея Кос*
Ив
•* М1
,-зронъ, Симеоиъ Радевъ. Проф. Ми* (V
отъ
| халчввъ и вал. Порковникъ Нойковъ.

■'>* •*г*р)>.,«мтогрД|фЪ

гмИгни Л* X 19;'С.' .»
10» 1 -2

(Телефони»-

ьвЬтъ ма

РИМЪ. 29 октома. Вь града лрммждатъ
тайно фашисти. ЖслЪзопжмит% съобщения
крйкратеии въ Кремаисъ сж станали маса
кървмвм стълкновения. Сраженията и в мно
го други градове сж станаИи. Паднали сж
много жертви. Въ Генуа фашистит% обяви*
ли мобилизация. Положението е крайно на*
т | тегнато. Крала иелрйствиио св съвйщма
I съ партийните шефове.

а му

! реле
яЪлв

е •- <5*Д1* « ч 1
«;■ 3(То
<•

1.Я64 • 4
«.ТНуАвД;
ЧV

п«>
нт*

т.

•екс..
|Л1««

■***;--* IV 4*4'

1Т''
.*«и»|к
‘Л{ «о*» ■«

•’

*

.ДЪ

I юзч

• V.

•

ч *

>•*«

X

„варненска пот*“

нть

т- случай

*•
им*, учащи* с*

III* « се ч*-

ВЯ0ИИИСНДТП

търговско

.И.

п
нвзрТла и
усггкдъ.

е от1
ВЪНШНАТА

търгоаив м*
ТВ* ГО“

■нвЗД»-|

Е».-|1

И ИЗИОСЪ
2217
707
СРОМА » рвпкчеещя»
■ яъ град» е

СОФИЯ. 31 окт. Ноигреса ма рапикалигЬ е от*
„Ренвсансъ оть председателя на
висшия сьшЛггъ Петковъ Конгравпбмае по
нв
оть оругигЬ опозиционни памтая» Пр^УЯвоат
на хо*ши*нска*
конгреса заяви: ний сне НОСИ!
гражсактвота
т* и пеели. *Миръ и любовь ч
не значи, че ше стоииъ нвртралчм когато
но п
.норуеиията. реакцията и а^пеншм»» се ввваигагъ
оо култъ. ОгЬдъ това манифестации из греам Учя
ствувать повече оть 1000 души. ПргЬдь мамЪтниаа|
В. Левски говорийа няколко оратори^ слЪдъ което
манифестантите се завърнаха въ клуба. Вчера сс.
о0се състоя събрание на нисши* партиенъ съ*
вйть. гд^то народни* представители Н Топоровъ
стютъ за партията.
Огйвъ обЬдъ конгреса се закои.
М *о
___
__________ се оч1
ва съставянето
му от» ЖМотегя съ Ормамдо, метом*ръ
щ м-ръ ма вв мишите ра#отм.
котето снощи

иа. Досег*
г

Вая* сж »ч*
аоо дути * въ

№ И<

щвцВт* оъ
п. ао бмшгк. »
. огъ

Страната бй

ЙАЗГЛКДАНН а» пм»ом*
Припее гот
отъ

га им

ПИЛ
шМриптт с» бъ*
имя 1437 Йони. »

ле

т

т*р400л».

Я«М0» 599 лж *|
егиввя»

Утп.
пчт.

спошгь
пп
1ШШТП на -арат тмгъ
«V 5 д0 ;;
ик«ъ*

СЩДвтШДТН.
о* есбивк

1М

мв
трЪму '.ЙПУ.ЮПН тикрънсий 14 н.
. сто и. едро
С1

лр*лъ о,

Пркгаворитй ве съста-

<мгг» В-къ .Политика съ.
общааа, ме въ Гърция еж вили навършен.
сж
М-рт» Б;
—
.губернатор*
И
и тоя ма Оолунъ Стамса
ППГРЩЬ
29 яя В-мъ ,!Ъ>литима> ^
Ь 29
о6\Щ/тш,
фрвицувсния нояамаръ па Р»
нд | —гй мятаната вечеря аъ камарата у.
т^пт яратата ам отпускаме иа Сър**,
1МИ% отъ ЮО милиона франка ва въор*.
БУКУРЕЩЪ. 29 окт. М-ръ Стамболийски е за
явилъ лрелъ единь отъ сътрудниците на в-къ .»
деверулъ-. че е партизанинъ за едно зближение
Романия. Балканските народи инатъ еднакви
рее и, обаче въ настоящия момент!» не може да ст»
ва въпросъ за единъ сьюзь между Ромжния. Ьъгария и Сърби*. Не е само силата в> армиять Фа»
торь. За успеваиие резултетъ се постига и съ мир.
. ни средства.
Ако евентуално Ромжния влезе въ ьгЪкои кон
фликтъ. България ше остане неутрална. Вярадчъ
че въпроса за северна Добруджа е единъ гол*нв
въпросъ за Ромжния. ежию както за насъ е Ддае
Агачъ. Тракия требва да стане автономна.
АТИНА 29 октом. В-къ „Продосъ" съобщава,
че указа е билъ подписанъ зв назначението мг
единь 12 члененъ народенъ еждъ, който ше сжш
виновниците за катастрофата въ Мала Азия. С^иция
в-кь съобщава, че приниъ Андрея. брата на крал*
е билъ арестувамъ въ Корфу.

БЪЛГРАДЪ 30 октом. 8-къ .Политика’ оть
!27 октомври пише: м-ръ председателя на Ьълвя
оят. Столицата е останала* аъ рия Стамболийски вчера требва да се е чуетву!
особен но шастливъ. зашото Белградъ се съглави
I
ней-после да го приеме и изслуша неговото жеевОЯТ.
. Пр*гь нещата фашн- ние Тглеграма за това е изпратено вчера отъ Бе*
счмтй туряха яа напълнен ме плана ся да градъ въ Софи* и сноши въ щаба на диктатори*!,
въ на България е билъ безъ съмнение твърдЪ в^секъ
Толкова пжти Стамболийски се опитва па 6ж
рлщ>тй ся положението на I трямата. Вжо*
ряпяеия фашистки отряди тръгнаха отъ Ме да приетъ въ Ьългралъ. обаче винаги и то при
да обсадятъ Римъ. твмрде много слуиеи му се отговаряло, че оше к
е дошло време за това. И сега оше не е дошле
времето, зашото. туй, което Стамболийски говор**
»ого обши ипшр«дио оше е въ пълно противоречие съ това. което се
П»
върши въ София. Пе мжчмвта криза въ която вмесь
■VI Рим, и ВЪ ПО П
Съобщават, че фаниспа» се намира България и трулисто положение иалов
вителстввто, Стамболийски се бори оа зааува»*яв
грвшавнека война, давейки надежди, нвкаръ и кг
РИМЪ 28 ОИТ. Итапма аъ гражданска ки. че въ София започна отрЬзвление При ти**I,
Не
още
да
се
раабере
съ
иа-'
стопеастве. той ииа право оа иу се чуе молба зг
отъ -юнска рааполага пра- оа ожое изслушан ь. Идваната на Стамбодиг '' **
аитаястаото. Охраната иа Римъ се пое от въ ВФлграхъ безъ съмнение ни засили носив» пътни, съсгааъ. Притото- вжтркшио положение па отношение опозишй"*
__________ афйегвие и оном
оть неговото по нматъшно
I
«го ше ни каже. зашото той не щади дуиитъ
I
обещанията, зависи ао колко ша засили по;*»'
Полицейския часъ е 9. името си въ странство
Б. Р Нека Сцзбия не се мЪси въ ВЖТрЪь- -°Г'
см .синки гьбре- положение на България, зашото положението То»и Югославия не е никакь по добро отъ това нв България да не кажемъ даже че е по-лошо.
РИМЪ 28 окт. Пано
сп
прЪдъ овкдъ се обяви стачка по жопкаииЦМгЬ. Правителството разпореди желЪзии*
цигЬ да бждат заети от войската. Стач
ната иди изгледи да се разшири.

ск*ЯЪ н* И Ан

ДЮГ-^-1 б

и* ИВ. Г. ДЕМИРОВЪ
.•се в-ъ I уч.. уц. Пор*
.4 5.
1056—М

мВ

че к

Ьр 1008.

/ЛЕРАКЛ^К на ефгвни натура^и
вина и ракии
ПРОЧЕТЕТЕ!!!

РИМЪ 20 окт. Крали са завърна аъ сто- | Чеигепски
пицатата. Дхасъ министерския съвЪтъ биде

и ццняня нтгуртпт.
ще продаввяА •

Пря-ввщв ШШ
1066-1-3

йгаюп,

гяяурв » »
гоквм

сИйгъ

РИМЪ. 29 оят.
:а
в% А-

СЪ търг
се търсм ат вмд-

РИМЪ 29 окте^м. Военното положение се впигн*. Редътъ поете? Д.НО се възстановява.

м»фирма, Офарти по* .С1000*
л. ВАрм- Пои..
Дмароии.
М
1

РИМЪ 29 октви. Отъ вчера правителството обя
ви по ц!л» Ит
* обсадно положение.

ЙНОКЯП1 -ърсн (шйоп
I*

въ намщра

РИМЪ 29 окюм. Както се и очакваше Саландра се отказа да уъстави нови* кабинетъ. Крал*
нажовар и МугелинД

и

Вари- Пеш* за Г. Кр.
1068-1.2

ПЕЛИНЪ и

и•^
1088-1-1

фашметмтб аъ Мм«
инциденти една

РИМЪ 29 омомД Съобщението за натоварва■нието Муселини да <
аам новия кабинет ь внесе
; малко успокоение и
та за пр-Ьаовратяване
га
Въ
г
«ия Римъ положението поч1

сж известията отъ Римъ и
садното положен!

мяяввао р^ши да отмени об-
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Дитоиовъ и П. Стоя»*0*

Провадийски Сждебеиъ Прнст»*^
ОБЯВЛЕНИЕ № 5876. Н. осно«и«
па Вапменения Окржженъ Сждъ съ ко«то

0р

днм съ прав»мл>|ЩЩ ■»> "
*
вЪ звмлиш^
лично сл!дуюши* недвижииъ мяъ ним
при с. Преджа «гь местност в Кечи Чешие огь
седи: Кара Меяиедъ Ммле, П. Станкоаъ.
УР
Янаки Поповъ оценена за 1800 лвМ*
Пръ.ле^^
ЖелазошитЬ да купятъ миете
,ки прИс*ст»^
книжата по продажбата и да наддааатъ
двнь и часъ въ канцеаарията ми.
гр. Провадия. 8 Октомври 1922 гол
Сждебамь Пристааъ

831-2-2

: н. Николов-

