Година Х

I

бр.

10

Варна,

Брой

3 rОrшiI 1907 ГОД.

5

ст.

Годишния абон. на вtстнииа е:
8а въ Бъдгария
ство

"
8

ИЗЛИЗА

дева; ва въ стран
дева.

,

,

,, ,
'

АБОllираllието става ВИИ:IГИ ,цо кран
lIа

Всичко, що се отнася до вtстника, се испраща въ редакцията

<:

годината.

2) За 1 кв. С.М. на ДРУГIIТЪ СТРЗIIИЦII;
а) ва едно о(illародванпе по 4 ст.; б) 3.

му въ гр. Варна.
Неплатени

писка не се прием:атъ.

Р&.II:ОПИСИ

нава,цъ не се връщаrь.

u ПВ.

Пзданuе на Д. l~p. IПабаков'Ъ

~~~***~~**~*~~~****~~***~~
~
~ Л е он ъ

в

ЛtЧЕБНИЦА

~

~

Д-РИТt j1B. ТЕОДОРОвъ И J1B. ФАРАШОВЪ

+с

~

въ ГР. ВАРНА.

~
+с
~

и

~
»

+с Д-ръ Ив. ТеОДОРОRЪ

+с

у"1 в. ф а рашовъ

"

+с

..с

,,'"? "д''>11i2 ('~~ "
П. Стонновъ (хирургъ)" 3112" 5 ,~"

"

+С'

О'ГЪ 1О до 12 ч. пр. П.7l. ~
~

~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАРНЕНСКА

и

ПР1>СЛАВСКА

за ис"уствени з&бll 6езъ пС'6е, т.

ПQ рtПlение на· ВарнеllСЮIfl
оБПЮ1В1I

пом1;щението на

"онкуреНЦИJl

въ С. Галата,
на

2!)

се.

че па

1\1 и Гр:lПо

за отдаване

и

Прtславски

IИllта

IIлатина

PaOQTa гарантирана,

на ПР'I;дuриемачъ

BapHeHr.Ka ОIЮЛИfl,

понеже

вторъ

паор шата

ПЪРВ,III

духове нъ
IIла)Щ'J; въ

ТЪрl"Ь

на

Съ

едпа

такъвъ,

явна

църква

I1РQизведепъ

т. м. не се утвър:ш.

Приблизителната стойность на прfЩIIРИЛТИ.!ТО е
вил за,l()Г'Ь ва ltопускание
КOIшурентитЬ

съ

v

~~~Jдlli~\

7,000 .1., а иrка

ЗI1КОllа

за

отдtлеuъ

8.

въ

канцелариата

на

митрошмuлта.

Отъ Канцеларията на МИТР()ПО.IJИlIта.

АДВОКАТИТ1>

Обявление

въ Барпа

=КР. мирскии

Д-РЪ ).
прtмtстиха

}lB. КСАНТDВЪ
писалището

си

въ

y/t.• Драгоманъ",

Иsвf;СТ1IВ8МЪ

Колкото

почитаеМИТ'Б

уч. у.1ица "БДlIнска" .'~9.
за

250

Д.

Н.

ПОрЖЧКИ'Г'Б,

въ

СЪ

ще

бж.да

почитание:

06ущарь

~

която IIl1ше

журна.1ИСТI,И

уводни

B~

статии

по

тарифнптt и ФИllансови въпроси, ПОJ.учава

дърва годишно 20,000 лева. Издателката на
Harptl"s Bazal' IIJIa годишепъ ДОХО)l.ъ
40,ООО

кв. м.

МутаФовъ.

еж

Нетъ

;reBa.

Ню й.оркски

дпевпи

плаЩ:1Т'Ь па своит'h рапортери
по 1125 лева; тия рапортери

д.11 жнп

извtстия.

кжща.

да

д()ставятъ

сенваЦИОНIIИ

Въ апг.ll1iitJката-а,УрН"ЛИI,,'Тика

ежщо

33ПИМ:iватъ

видко 'положе

в. "И:НI'JЮllllltъ".

ПРИ.lIIЧUQ.

Снорззу

IIИК1. ,,'жщо )I(('IIа. [lаРИЖСКИIIТЬ допискик'Ь

па

.I)"ily N(j"'~" (Дейди Нюсъ) е сжщu

Ж~П:i.

е

редаКЦlIlIта.

Даже м('жit)' воевпит1J ДОПИСННЦII

пе lа:ШII жеви.

IIMa:IO

13'..

nрговско-

()тд 1>.111 па ГО,1'klитt 811ст

IIИЦИ СЖЩО работи гъ пе .а.1КО жеви. ИJ.а

Бtлtжки
Е)l.па

на Варненецъ *).

отъ нtllскитt ПИС<l.телки

е

.ного ЖРПИ и II Р ;r.ду пжтуващит'h

тичеСКИ1t ИlIтер;'~)ери.
пу

ходъ

па

апгли/[екитt

б.'IИКУВ3.'Iа
въ ~Dcutsclle
RuшISL,llаu· въртя между 1875 и
малко получават'Ь отъ
прtгледъ ва дtйиостъта па жеНllтt въ
журналистиката. Както е изиtстпо, бронтъ
на журпалистит'I; же ви въ по гuлtlитt
кудтурпи страни Bl,'e расте. Въ Гермапии
журпалиr'тика

върви успоредпо

;H~Ba, а

и поли

Годишкиип дожурналистки

се

8375 лева, 110 не
15,000 до 17,000

ДВ'!! ГJaI!UИ рецевзептки

въ от·

дt.13 за модитt 1l0.1Учаваn едната 37,500
другата
скиитъ

70,000 дева. В .. Франциа жен

журпаЛ\l301"

се нзмира

още ВЪ

пачалото СИ; та:llЪ твърд'!> малко жени
съ женското движение. Ипициаторката
ааНИJ.аваn иав'!!,,', но положение въ аур
на туй движение ЛУl1за Ото Нетереъ е
въ

BP'!J:I\A

журна.1Иl,'тиката;

11 пръвъ

ТlI

С

НИОНРJ.Ъ

Оl,'новала

пъ

lН49 едво псриодическо списание аа про·

1l0в'!Jдаllе своитt идеи. 1'уй СllисаНИiJ, по
ради lIрt:Illбера.шата си пасока, въ кратко

ирtJ.е lIр1;r:т:шало,
подпонепо

образщъ

подъ

iXpyrv

аа Ц'j;да

l\}а:шо

110

въ 18а5 то е БИ.10
име,

редица

110

и

е

стана.l0

други :кснски

:I<1:1КО жснитt еЖ СИ

па;lIIстиката.

Една

;t:y:Ja

п I!,;-въпроса ва подготвнне

КЫIЪ в'ЬсТllикар,,'ка работа. Тон ВЪПРО\JЪ
О cllopeuD. EдНl! ИСIШТЪ аа 3i:урналиститt
академичеr.ко, т. l'. виеше Сl1еЦllа:IНО обра
30вапи~; ;J;РУГИ 1;~':lватъ, че

е достатъчно

практи',еско работ,~пе, за да станеш~ .оТ

.1IIченъ вtстникаiJl•. ~lноаина 01''1. видпи

Tt

аJ.ерикаНСКII

ки

пе

сж

:курпа;ШСТII и журналист

ПО:I)'ЧI!1Н

никакво

проби.IК пжть И въ ПО.1итиче';китt иl;сr110дготВ:ше. Но l'Ш'iшяето па
НlЩИ. Ilptn :l\ИШ1.1ата 1906 год. четири
меПl!ТИ

НИКОJlа П. коа~ухарОВЪJ' ~._-----~-5

паii-ПОПУ.1ярнит1I

Чикаго.

IIР(}IIIШ.1еНIIт'h

СПllсаlJIIИ

. . . ,ВОЙНИКОВЪ". ~

отъ

""

каТи

Т.lввенъ редакторъ: ь';'_

),0

Ю1<1. "Til1les" (Тгй!с'Ь) има въ Австра
дtятеленъ агеНiЪ ЛЮI ДОllиеllИКЪ жРirа и Вlо Bpt!le па бур
:JI.I
(,'Юlта поiiиа статиит1I НО ЮЖllо·африкаll
(,ката
1I(),1ИТИЮ! t1 '"lIе/1;Н1 ВЪ тоя B1IcTсс 1"1 РI'ОНtJЩ
('лужuщъ

Въ:зваграiь.деIllIС
мепие

ПО;I:учавапе

__

110ртеръ

стаи) !.ух-

саiiваптъ за

с&щата

си БИ.1а ПЪ сжщото

точенъ и акуратепъ въ об'f;щаuuлта си.

наАЪ Протестантскатацърква.
срtщу печатницата

3-3

на

СII работилница ср'hщу Gившата стара

II

[)

(въвпагра3i:де

.- ~""T\\.

600(

вtетпици
Сllоразумспие до V V V V V V
(,едмично

женската

клиенти, че ПР'БМ'hстихъ обущарската

казарма,

съ

и др.

IlрlЩII()чита

хонорара

журпа.Iистиката,

оТЪ Варна, влад'Iаощъ френски е:шкъ.

общесгвеЮI'Г'f;

Книжата по прIJДПРИIlТl1ето може да се ВИД!lТЪ всt~и ПрИСlbтссве нъ

спо

левр

уч. ул. "ВlIтnша"

-Нр

ТЕС КУ СЕ

пр f дп lIИIlТИII.
день

мпого

-Iд'ьтv

женющиг'fJ да учаС'гвуватъ въ търга е з50 л.

трf;ба да се С'LOбраЗJ1ТЪ

Ц'fши

ПРОДАВА СЕ

И

"IfЛПО

жепитt

пр'lщи

П.1ащаn

отъ

3-48

въ

9

СПllсаl1\IИ

ниет(

пр.

11

ум·~рсни.

3а

I'пархиалепъ

ще се проиаведе

периодически

порцеланъ, жава'Г"

IIломбираНllе СЪ злато,

'""'vv'VV

юниii т. г. часътъ на

9

и

е.

Р\JДЪ СllосоБНОСТJlт'h па сътрудницитt,
златни
мостове
п()
амС'рш{знска
б~~ъ да IIравитъ ра~.lика J.ежду женитt
(f1стеШI, I1скуствели зжl)и въ каучукъ. и мж;кuтt, по дреБНlIтt вtетПlЩИ попи

гр. Варна, 31 май 1~01 год.
Съв'Ьп,

по' '~удожеl,,'Тilепата

10"1.·

('ЪПС'БМЪ модерно паРСД<'НQ ате.llIе II11КОII други страnи, fО.'11НIит1I вtстницИ

ДВЛОТО M'I'CTO е

.JYJ 2232

и ср'hщу

УЧИЖИЩIIЗТ. lIнспекция.

кюмюръ

ОБяв.лВI-IIJ"Е

въ' ПО.1I1ТИ·

10·/,' по Ifедагогически
въпрошi, '18111 % 110 социа!lпата ПО,1l1тика
и 27'10 ',.ех IiодiНlJltпици по ианщпата лиTt:paTypa: 'дос.tЖIIО JIитералната пеЧaJI6а,
въ Гермапви тя (, по l!IaJKa, отколltOто В'1о

сп ,JJ,ОМЪ

...

науки,

критика,. СЖЩ(}

.,,, 1>9,

до г· нъ д- ръ 3латаровъ

нл

l\IИТРОIIОЛИЯ:

3'1. %

Ч€СЮlтt, 4.Q~)iliill;СПlЩry;, ~I/. % по до.а
рзани

въ собетвеНВII8

)+-

4-20

ДОЖtJстnеllит1I от:~tли,

IШIIСТВОТ<>;,ЗО/о 110 литеl'атурпо-и<.,'ториче-

t

u..

"

мостови

уд .• Драгоманъ·

3lt Jltчение не ral'lO на )+

Проглеждането става отъ:

десеть и три па сто отъ всичкитt пt.

О 3 ен бе р гъ IСКИ вtr.ТIIИI~1I еЖ ЮIaЛИ СЪТРУДНИЦИ жени'
Именно: 1'/1 % жени сътрудници В'Ь ху-

СЕ ЧСТЛНО~11llАКЪ въ гр. ВАРНЛ СКИТ'k,():Г;1'h.'IИ, 7'/. О/О 'по'.Одит1I, 8'1. по

~

+с JlЮJШЩИ въ нея, но и на ПрИХОДЯlци БОJlНИ. ~

Р

проиков'Ъ

Специалисть за зnатни коронки

Л'вчебницата е снабдена ~Ъ наЙ.1\10дер. ~

~ ни нрисrlOсоБJlения

- по 3 ст. 11 ва повече ио 21/. ст,
:1) 3:1 о(iИВ.,ения ва с.'i.Д. пристави 11
4) 3а държаВНlIт"t о(iЯВ.1евии се lI.1ащ.
по 1 стотинка ва дука.

двъ

$) ll"жъ въ .:lliръ Б()жНl",

В'Ь ж)·рна;шстпката.

190():

Женпт1;

да

а:!lерикаПt:I;И

IIмаш'Ь

еаJlО

спеЦllалио

HtKoii виа

:курва,шсти,

трtба

И;j()дени Сllособности

особенво лаб.lю;t;ате.IПОСТЪ,

ра да се

и

UQ,

Отр.

"И3В1>стниItЬ" ,

2.

вдпгнешт. ва туй поприще.
туй вт. аllерl1каНСКМТ'1;
катедри

При

университети

по журпади.;тиката;

в'ь

ако

X;,ii;.l,eJl-

('uи('аТt'До;l\а

~<J.~6a

год'Ьмъ

ен

Г-лъ К\lетъ

да се заИlIтересу

на по ТIIН случай

нз пр,!н,ращениеI'()

изисква глuвно отъ аВ'Г"рIlТ'\; lIа u I I'B:l1'B lIа нереl(ОRное'rитl1

l:таТIIИ; такива шща тръба да

(,К!:IIJ~ад'Ъ,

лесно е да се nU;lclllI. Добр'в ще е,

Иllа

такава кате

д!lа е У'lрtдtJЮl не ()TI;o:!'1;
берl'Ъ. СUet~иалпа

вечеръ отъ Н'l;кои

всичко

въ

назначава'rъ

Ji',то IНI еДQli\

със, ШИi! се спаси 110.

i

Той ще 63tз.е М'kръ на начитане

заКU1I1 'Гь'

съвr,'!;мъ на ново 101 съ нови I Жt'Ullе ла пашата полиции. H~

студенrв. \.0. 1I0Щ», PdA~Ba, бр.

20(7). ваме, че правоrж:\ирт() ще
ПРИЛIIЧНО

Оl:вt'rJlеви~то

-

Жена

Uрllтежа· на I'раД,а.

БИО;fИОI'1J3ФИЯ'

професорски

тав'ь ПрНуtJиверСИl'ета.
отворепъ

ват'Ь, равбира се, и шwр"ки ,по;з'папия П()

историята, литературата

IIОВ'Ь

&,

QI

llOСОЧИ ПрUЛИЧIlОТО М'!;сто.

мжжъ.

ТукаШНllfI'l'Ъ п()чт~н'Ь граЖДSЮIНЪ -

Примtетенъ Нача"никъ.

TiI, СВ'ьршва своя пр'l!глед'ь П'I;II,:I\;1та писа
тельЗ. Ьеаспорно, трtба да, t;tJ L:чuта, че

CTaTIHТ't

и

аптрефlшетата

като ее (J'ьобv.шявашь
която

е

С"Ь

пр1lДП3ВНU чено

беаъ

На Ивана Манаси --..

I:uисан"ето

Финансовъ ревизоръ

ва
или

вt~твикътъ.

Нарна, 2/Уl

Тuл дни е

1907 г.

идване

е да

IIрИСТИ1'нал'Ъ

произведе

въ

града

реВИ~Иi!

въ

нв&иu ДЪР\ltавни учрtждеНия.

ХРОНИХА
cBtAeHHe

На

28

мин, м. поведtлuикъ, паза·

м.

М.,

часа

къмъ

уч, на въ ceKperь

за

ЧИТIiЮЩIIII

C~~

на 'гова писмо, и други още подобни. вит1> Чllрачета, ние fu ВИждаме
Ц!;лъ M~ceцъ пuлицил'rа е бднла даНQ пудеllЪ
11 едва

въ

да

на ~6 м. м. орИН'ОТl,

диритh

па

присрами и

си

съ

БJltс\

СIJЧКИII

СИ

това и акъл'" до КОД кото го има, рзз611

up-БСТЖl1ЛtJние. СР'ВJ.Ъ ПОJ1УНОЩЬ ...:...12 ПI) глупаво отъ това не М~iБе
часа, патраУJ1lJl:lН стражарь СгаllЮ j,3 се очаква и ве ()чаква~е, ~
Минч.евъ, залавятъ въ УЛI1ца". ~ъбор· чи капка сра\l'Ь, а еж се

На сваJ.бата, която е стаlJзла на Аа"

:!7

пол ИЦ.

['еоргиевъ пр"друженъ Qтъ стр. Ивавъ В'~СТНИRtlРи, които не,шаятъ каКЩ

Нараняване

на г на Нмета.

IV

въ гpa~a. llрИСJ11щване и З8ЛIJвtlне на авторитt да се не урони афТОРИТtJта на

ФИН8НСiJRИЯ р ВИfJЕ'рЪ отъ СОфlJН, Г-нъ зиловu н'!;кого
АJlтъиврмаков'Ь. цt.lьта на Ht'fOBOTO 'I'H е пuuадuала

К. Жеевъ.

За

ГеQрl'И Желевъ пр'ь-I

ЛИЦ. ЩJlIставъ на

у1ира,

IIУОЛИIС;,ТJ,

r въ

C(J

_
г,ва
ди Н'l;колко вр-Бме полуЧИД'Ь едно а· zлав1tun p e4 a "Topr> 'ltа 6. ,Св,!
l'~н" (Jнмеонъ ЦitНКОВЪ, БИВШИJl
ВЪUр'Вltи желанието по! Г,Щ~
ва да 6ждешl. добъръ ЖУjlflа:Jи,:rь. Tpt6a в-къ на тукашната Земл. банка е НIIНИМНО нашашите.1ВО ПИС!lО, СЪ кое
да DИШ~ШЪ саlО по пvt..L!ltJги, I\OIIT() си
то
му
се
е
искала
една
сума
отъ
:'>00
рi'дuкторъ
на в. • Св. Г.!liС'Ь',
uриutст~нъ за Ta1tj,B~. въ 1'. ПлtвеН1>
добрt ВНУЧН.1Ъ, ва която Ц'I;ЛЬ е необхо
дева
да
ги
внесе
на
а"онишнlН
авИllаllЪ
МанасиеВh,
rърговецъ па
а
на
негово
м'.ьс'tO
е
В83Rзченъ
ДIIIIО притежававето
ПУЖlll1тt ППсШИЯ 11
торъ.
Той
прlJДалъ
пиtМото
на
г-на
ци
и
БРIIIJIНU,
щото
негово!!
СЖ
придобиването
ОUИТIlОСТI>, да
си
Идла Г-нъ Д ръ Т. Поповъ зземащъ
['р.
н-къ,
а'
той
го
пр'~пратидъ
на
оо·
като
zлаве1tls
pfjUa"TUpb
да I
гатъ luслит1I ТЪЙ, ЩОТ() Д;! ТII се четатъ щаТ<t дл'Ьжность до сега въ гр. АЙтосъ.
11

и ТЪрГQВЩЪ

ПРОВйНИДШI

~

вечерьта,

мдадежит'в: Никола Христовъ, Н.Н\и-

t'ДflО пщозрител.J;IО

лице,

обле- да тропътъ пu ЧУЖДИ1-Б капни I

чено въ Мohжски Др'БКИ И съ каш~къ

на глана.' Като поцаднала

Halil

n'14.rвr>рлЯТ'{)

отъ

СЪЖII.1lение I

въ РЖЦ'f;1 фИJlNЩ!\ лесно е да се обягнв Ii

рния день, едивъ граждаl'ИВЪ дойде ф,'РЬ НtЙIЮВЪ И Сиасъ Костовъ. вси- т'!; па стра;(i8рит1;, то ра:н'ъсало на н.)рма.1IJО умственното имъ cыl11
въ редакцията ви съ едво кило сире

ЧIШ отъ

Варна,

ве, K~eTO купилъ отъ пазарi!, за Щ) недопущане

ва

се

спречкали, за малки кьсчета писиото, което дъ ржа- йа това, чесго пжти хората като а

вторий

да

се

за- ло въ ращвтt си, но T~ iiи.1lИ събра- нВ.ого, съ подобни пеДоста'rъцal

ефТино, което K8TU пров1>рилъlIа едни .!IОВИ ИI1 х"р'>ти IIрИ една Г ца. Спре- на внимателно отъ стражаРIJТ'R. 3а- тъ: • оставете го, нещастни

бакалски вtзuи, 113.11'J:,З.1l0 съ 16;; гра
ма по-ма.;шо.

петочппТ'Ь

чкането имъ Д\JСТИI'на.1Q до б()й, а въ ведено въ

Това той отданаJJЪ на Сohщото

ТСГЛIl,ШII

ва

врЬме

ДО'ГЪРIJалъ Пр!d

т'I,хъ че

тона

шlл. уч.

IV

ОЮ13<1Л()

било г-ца ;l,имнтра

ро, Д'Ьти, наистина, Ha~ltpllxMe мио- расправата

вам'ьсилъ

се: въ 'тие

актьорка.

Сl'авнl.1НЪ

заllЯ- I'~ I1l1ать и ТУРЦII11J. Ето и ние,

почерка се ЦрИ~Ърjf;аме въ тип умни иц

I4МЪ 11 непр-БДИ3Вl!канъ ua разка;('анот() писмо и онова на
го продавачи па сирсне, съ uаЙ-раз· ItзваДI1ЛЪ една кама, съ КОI1ТО нара· г-на l't'Оlll'И Же.lевъ, оказало се, че
~n~.~""- ,~.. ~f,~,"~.:~~ "!'~n~" ~И кой- нилъ Никола Христnва на 1в1: !I'вста: е едипъ и са.щъ, а oClJflln Т'.вхъ, и~ нито л1JВilта CTp<lHa въ гърба :1;0 ребрата мало и I(РУГИ съ сжщи почеркъ. l'л'I;дъ

i

да се и въ л1шата му ржка.

"

Р<lllt'~ъ ВСИЧI>О

И при всич&о че е има.l0аuр&ча. ще му наПНМПlfзlЪС8110\

щвuхме I цата, а uо'Нщинта уведоменеа а случ. та;[lПОСТЪ и за учаСI'ИtJТО на UЩ~ ЫНО'

_

сирене, по 10U гр. ексикъ на кило
01'Ъ кru~ваЧИ'lt

ПИII, ще остави J.lЪ редакторитil

CB.,~ Г.1асъ", во I'JJaBe ИВ!lRа Мш
t'въ, да паДl1атъ caMII, а като ОТ[!
lIа рекламата му, съ коnто се 81

1tхъ·lвеJJ.нага е бидъ отнесенъ въ бодни- достаТ'l>ЧIIU улики и фilltГI за пр-Бс, дната ПОСЛОtIlЩ8: "тебе думамн

тая смtтчица: ако uр./;зъ Т08 ден'Ь ката, веднага е УСП'/Jла да !ШЛОВII ви
се продадоха вай малко 1000 кила ВОВНИК8.

значи, че

T"IIII,'

т((

ДИ!lИТ- Д L го прав!'. ~ Това сжщото изрU

продавача. 17 -Г~~ИШUIIIJ Жел1Jзъ Димитровь, ве риева, варнепска жител.ш, по

3UlIнтересовuuи, от:зоваХ~lе св па нзза- ВlIканъ ОТЪ НИК\lГО,

.8,

се, му с,тига акъла, ако се ,ctщs,:

неос'Ьтно

Побой

1'0 лица, научаваllе се, че сл'lJ ~CI'BIlt'то е било оставено бе~ъ пщ'л'l;дствие
а самата тя uсвоБОДt'на. Намъ не ни
се в'ьрвз на ТОЛ слухъ 11 дано той
ИЗJl'вае нев ~peHЪ, като o'laKBaMe ЩОТО

ус'fIЩВЙ се снахо".

В. "llp?bnopel~""· за дU1ИRЕ
Дl81tя- До6РUЧrJ

• JПумътъ, к,йто се IJДИГdа~
qi:\- сл,.вдствена·rа властъда уuотрfJ6и ВСUЧLШ фа~lOаната Вt'че ВорущеНСК8 р
кърВ, на 35·годишна въарасть 113 27
усилил за ва ~аВRпиеТQ ва тол р О 1Ъ СПОМ\JI'на много да миН€ He38~>
Ч
М. М. Към'Ь 9 ч. вечерьта нане('ЪЛЪ
е ва пааарл Т'lчатъ П\JВtчето тежък'Ь U()бой ва ~5 ГQДИШНИJI си МQшеНИЩff, които често UЖТJI ТрRIЮ- на ЛИНИJIта Девня - Добри чъ. А:
и иейното трасиране е С1'8И8JО
СИРОМllсиТ'h и Cp'1JДHH ржка Xlipi1 да
жътъ граж~анит'в НИ. IЦе чакаме.
СИ купятъ, ужъ н'Ьщо поеВТIfUО, а баща. Прич"нит-Б за тава сж бllЛII,
такива условия, щото М(1Ж~ t

е открадиато

Т'Ъ"МО

100 Кliлогра-

ма сирене по 1 лева килото, Т'!;
сж
тькм:о 100 лева. А знае ге,

млко Т()ва се

оправдава,

вижда

ВарпеЛt'Ца ГеОРl'И Димитровъ

се че жена му се скарала

СЪ

свекъра

см'Ьтч 11 ца. Никои ОП си, та трМвало да испати бащата.
граж ~aHUT'h u'flMa да се ИJлаl'!l Но!
Заловенъ НраАецъ
саморазправа съ продавача за 10.:Ю

За хазартнитt игри.

~TЪ горната

града
има
СТt.'фанъ Костадиновъ. ~O г. нраKOHTpOJllfpa зноскитающъ, РОДОМ'Ь ОТ'ь гр. lI"овuередовuостит'Ь. ,ж"лателпо е 1'. Кмета ДИRЪ, като се скиталъ около вРтата
.да р8СUОр4:1ДИ, Щото агент. ва въ бждаще гара, па 27 м. м. видtлъ Че Г-жата

tT. AQ

власrь,

като

знае,

че

въ

която е Д.1ъжна да

Mool'o

да се

праВJI1'Ъ

твърд'!;

ПtqаJНИ

ltJ1юченlIJI за бt'ЗСИСТt''dпостьта ПI

п&ти сие ПИl'аJlИ 38 тин 0- шата шел-БЗН()ПЖТLа политиК3. ft

насни игри,

чр1>зъ &оито много наив-

тото и даде во

I.a

пр'!Jдпрпема q ,

ни хорица неосетно б'lватъ съблича се на ливията ДеВIIН' До6ри чъ '
пи, НО при все TQBa, Т'В още про ва QТЪ добри чъ, минава пр'tзъ t
дължаватъ да бжда'rъ раЗИГРi1вани и та Ба.маджа СаРЖl'йrлъ, ГeHpe~

то отъ хора, които, като че Ли пl; и прtзъ с. !tQзлуджа, слиаз 1\1t
на Данаилъ )l.анаиловъ, шдосер'ь, е матъ страхъ HU1'O ОТ'Ь закони, Нито Девнн, AtTO се I~ъщtaнлва СЪ I
по-често изл'взла оп дома си като заключила оrъ полиция. Таl\'ЬВЪ случай е e..t'Ьд ралвата ЛИН ИН. Наиесен\! на Ii

да пров'lJрнваn вьзнпт'Ь на продава

читli,

и да се навърта1'Ъ

июло пазаря, д1>то,
С'Ьздаватъ,

BfJpBaMe,

ще си

ако и скат'Ь , много рабvта.

За нереАОВНОТО

и вратиТ'lJ. Въсползуван'Ь UТ'Ь оrrжт. винтъ: ва ;!:! м. М. uрhзъ нощыаa та, то прtдставллва една MBGfO
свието й той се приБЛIJЖИЛ'Ь до Ка.- около ~ часа ковния старши Енчо правилна ЛИIIИ/J и ва прыj'Ь П11'

ща 'а и пр'hз'Ь едивъ Qn прозоjщитt .инанuвъ и ПОЛIЩt'ЙСКИН I:тарши на
освtт"ение вл'Ьаа.lЪ вътр'lJ, и 01'Ъ намерении тамъ IV уч. tlliСИЛЪ д. (Jтойновъ, като

има

T3KI.tBa несгоди, щото С8!10

интересувани

.lfица еж

МОI',1И А'

Qтключенъ сандъкъ, откраДllалъ разни обикаляли изъ новата циганска мах прtмжлчатъ въ' вародното cъ6pt
златни украшения на стойность 11) 1 ла, U8.'1-Бтили нъ кафенето на Юр;(аIJЪ
Ето Пf) главннrn несгодИ ва
Осв'krлянапието ва града е !IHOfO
нв. НО пр'IJДII да изu'Ьга крадеца, до- НИКQЛОВЪ Митевъ, I,ОГОТО сваРИJlИ съ ва трасе:
на граАа.

fJaHeMapeHO. IЬъ краiiнит1; Ч8СТИ на
гра;1,8 СТ общава'гъ НII, че там1. фене

lIlЪЛЪ СИ Даuаиловъ, В.l1>аалъ въ стаn- uще

ДРУl'ари

да

играятъ

хазарl'НИ

1.

Отъ с. Девнн

та и го наЛОВИ.1Ъ, Kaтu го пр f;далъ игри. Д'Н\Мliта U()ЛИЦ~JИ к()пфискували ООк:>Чв,\ къмъ

рит1; не се паМIJIИ рЩUВDО 110 ц'вдн
на В.ШСl'Ьта, заедно съ
нощи. ОеВ'1пъ това, ПО.'lИI~lIl1та отъ

това трасе

с. Rозлуджа,

cJ!

Н<lМ'!;РtJнит·h. &нигиТ/J и нам'врената сума, и КОl'а ПII е.що плато почти параЛl: JНР

еДIIПЪ BI. рху му в'Ьщи. Топ се е самопl'ИЗ. то ПUЧlJа,lИ Да еЪ'~I'аI!JJТЪ акта, !ор цнтр I.шата ЛI'ВИН, нрвсича [!Jli
на.1Ъ нъ И:lR'ЪрШtJllата кражUа.
дан'Ъ Вl1кgлонъ Нt'надеЙНfI се :хвър В'рна - ДоGРI1ЧЪ И не го OCTa~
01"1 феНСРДЖИlIтl', въ мощшта IЩТО 1.1 га
ЛIIJlЪ върху ПЪРВlIЙ грабна.тъ КНИI'ИТ'Б самин Добри чъ. По тоя паЧНН"
СЛ,l'Ъ рано въ 3 часа С.l-Бдъ П()ЛУВОЩЬ

1"·

уч. е за.'10ВII.1II тил дни

QTb рх.цЬт'Ь му, 3UЛОВIIЛЪ шашката му, ПО-гол1;мата си чаеlЪ то не се ~
искалъ да о'rнfще за да го съ.
JJ Н ('тъ шосетата Ко;!лу,!,жа - Ba~
актъ. Какво може да прави Ш);IИЦlIлта
По пр'IцложеНl1ет<\ на ~I-pa на
С'БЧt', като lIзвнкадъ Hd ApyraplfT'!> си Варва-Добричъ. ВJ>дащата JI1
uuщемъ тамъ, д1>то феперитf: не го- Народната просвtта, Н. Ц. В. КlliI
да затворатъ BXo~oBeтt ва кафен~l'О. като почва от'ь До(jрич'Ь, ще р
рЛТ'Ъ И 8&0 тн бжде изнена~аuа ВЬКОIJ, 8ЪТЪ е лщuисал:ь указъ, СЪ КОЙТО се

феНf'риt'.k, и 5а това fiидъ съставенъ

Откриването на Университета

която

llОДПО,lм'натъ оrъ ДРУ1'арн си с'гар-

п{) шосето току-речи до самата р

~:-~=~~~==~========;;;;;;;;;;;;r;;~
. ~И~3В~1>~С~Т~Н~И~RЪ~U == =.--================~С~т~р~.~з~
да извие па Д'БСUО къмъ КnБрой

113,

5

31i

ЗllУДil\<l. и Д<1. се отда.lечи съ :ю ку.

ОВЯВЛЕНlIЕ

"
Отъ всичкит'l: станции по ЩО"етu
траl!Jll!>ЪТЪ ще шш МПОГО пов~че,

сгоди да става до Варна съ кола

()тколкото
б да се правя'rъ

100

к '.'

на за(j lIКOJlr.a прlшъ Девня и цен-

традната ЛИUИJl. Иltономически линията не прl;ДСТtlвляна, СЛ'Бдователно

.м

Сжп, противъ 11\1 )'са А .шевъ отъ с. ['атъ да пр1;г.1f'ЖЩТЪ книжата по
uродаж ата и да паддаватъ вС'IJки
I II~Tpe З8 J (j0 дева оБJlвявамъ, че
б

1:!61

;Ia УДQВЛСТВQреlJие иска па Париен. оп ПОС.1'h щето двуг.ратн() пуб.шкуна- присжтствепъ деиъ и часъ въ кан
Земл ».шка по издаJl,еlJlII1 ИСПМНlIте· ние Н8стоящетtJ въ ~НС1'ПИ8 В'БC'rlIИ' це.шрuлта MU.
леп'Ь
К1. ПЗВ'!;СТIIIIКЪ 11 въ ПРОДЪ.1;&ЩНJe на
l'
1901 лисгь .JW ~:.! 11 отъ <!8 Юний 31
• р. В ар". 2 "ар'" 1907 гщ.
год. па 1 Вар. Мирови С.кдъ,
дни съ прзвонаДЗВ8ние въ ~4 Ш Сжде6енъ Пристаuъ: В. Ивановъ
противъ Елена Юрданuва 38 с'hбесu часа 5% ще прадавамъ пу!'i.IИчнu: 2 - 2
и като наетоЙн. ва ма.ю.l'ЬТ. на по- ДQл}'()значеЮIТ & ПСДВШIШМII ПМОТII наОБНВЛЕНИБ
N!! 340
коЙн. ю. Георгиевъ отъ с. l\lapltOBO ХОДJlЩU се въ зеМ.lIlщето на с, Пет-

lJикакви IIЗГОДИ и не ще ыож~ да
7
затвори шосето Bi:1Plla-ДоБРllЧ'Ь.
за:!

~. Това TI-Н1Се MIIHaBa само пр&зъ
~-3 села, КОПТО се намиратъ на
шосето и не ПРllтеЖ'1ва rъ голtми
пространства ЮIВИ. ТО не може да
услужва БОl'аТllТR села, ИСТUНСliата
житница на Д()брuчко Както до

обяеявамъ, че отъ посл/;днетоО лева
двукраТIIО
пуб.1uкувание па::тоящето въ в Извl;стникъ И въ пр,,Д1,лжение на 31 ДНИ сЪ правонаманапие въ ~4 часа 5% ще продавамъ
пуБЛИЧIIO:
)I,ОДУОЗН<1чниТ'fJ недвижими имt)ти

ре а имеННJ.

HllВa Mt.CTH. ~ К 1Исе ЕРII" 11
120 лева. 2) Нива
м'hсгп. ~ Боазъ [tъой декара ;:! ара
за 5n лева :~) ЛilDащ ~ К.кНЩР.1жкъ·
~ декара 8 ара за 30 дева. аадаRаHIlPo'Г~ ще почнс отъ Iщfmюпh ва гор!;
1)

декара 4 ара З8

'1

.;

за. удов.1етворение иска на ВарНИII ~~ПЪJIlштt'ленъ ..'IИстъ JYJ 1866
отъ IOUllЙ 1~93 годива на КОЗJl.
.мир. Сж;ъ, противъ Георги Щерев'Ь
отъ с. Ь,озлу,~ша за 6 ~Ii лева ст.
ненската З,ш.lед. Банка по издаде

I

сега, T'I> щ~ ТР'kбва да отив!!.тъ въ паХЩЯЩII се въ землuщеl'О на с. Мар- ,,1\'~Л1lЮЩIIТ'I; да КУПIIТЪ имота МQга- обява мъ, че 01''1, ПОСЛ'hднето двукрат
Дuбричъ съ произв'hдеЮlята си, а коно а именнu. 1) Нива ~ Топчета. тъ да нрr.lрждатъ кпижата по ПI10;Щ;&- по пу6лпкувапuе пастоящето В'ъ M'hC'rпъкъ то е свър,шно c'J, г«м1ша мъч- ~ дек. 5 ара оц'hн. за 102 лв. 2) бата и да ваддаватъ вС'J;ки ПРllсъстве- ПШI,В. IIШ!;СТllиltъ и иъ ПРОДЪ.1женuе
11

н"тия поради .НlПса на ДОбрll пж Нива ., Дива- Череша" 1О дек. за въ ДСIIЪ U часъ В1> канцелаРllята ми ва .11 одни съ правонаддавапие въ 24
тища въ тоя Кр(jЙ. Pcl.l'}, села еж I,Ю лв. 3) Нивад.Дива Чернша • за Гр. Варпа 12 Май 1907 ГQД: часа 5/0 ще продавамъ пубjИЧII":
подавали молби нъ Нзродното съб- 48 лв. 4) Нива "Топчета" 4 дек. 111 еж". ПРllставъ В. Тщоровъ ДОJуuзначеlш[vJ; недвижими IIМQТИ

рание да се пр'l;кара .'1vния по б.l~- за

48

лв.

5)

Нива "КОПIJека"

4

Дl'к.

1- 2

н.аХО;J.IJЩИ се въ зе,Ыдището на с •

.

у до т1Jxъ, "о Т1J "е со б.." до- аа3 ара
52 лв. ") Н". ,.Брtет." 11 дек.
ОБЯ DЛЕ Н И Е
ри разгледани,
за 135 лв. 7) НИВ<1 "I\ушлу3. Станцията при гр. Добричъ е ка" I О дек. ~ ара за 81 лв. ~)
N!! 1231
поетаае". върху ед'шъ "очти orBt Н" .. "!tлисе-Бу,,.,rь" 10 де,. 5 вРА 3. удощт,"ре",е иск. ". 1Jрощ
стенъ баиръ3 км. далечъ отъ гра- за 151 лв. ~) Нива • КУШЛУКI1 . 6 Землед. Башш по ицадеUИII IIСПЪЛ:

f)ОЗ~'джа
аА[IМt!ПНО:
[ша ККОJOElСКUПЖТЪ отъ 6
декара и 3 ара оц'ЬнеН8 за 157 .1В.
2) Нив, "М,ш,''''''" оп 4 де ..РА
"цtнена за J::!O д) Нива Кара

•

да. Наклоненъ е 70 800/00. Лвн" е дек. 3 ара за ЬО лв. 10) Нива
че тая станция повече ще снъва )' Кушлу&а· 5 дек. 1 ара за L 5 11)
otkO-1&О1'О спомага па 1'рафиltа. TYI\a Л·)зе • Кайнака/l 1 дек. 1 ара за 85 л
като че ли пакъ се проявява изв'h- НаддаВ.lнието ще почне сь 10%
стната вече тенденция желJi3UИЦИТ'h намаление.
а мин' ca'rъ далеqъ отъ гра:\ове'l"В.
Жедаюlци",ь.... Д8 "уплтъ
имота
оо

n

нителевъ JJИСТЪ N!! 1076 отъ ~ мартъ 1 »~ 9 год. на Провад. l\IIIР"ВИ
Сж\ъ, противъ ,Жеко Чакъровъ отъ
С. Аврепъ З8 350 лева. о(iЯRявамъ

01'

l1y~apъ отъ 1О декара оц'hп. за 2iJO л.
".келающuтll да купнтъ lIмота мо
татъ да прtгдеждатъ книжата по
прuдажба'Щ да наддаватъ вcl>ки
.18.

11

че отъ посл'};днето двукратно пУб.1И~ нрисжтственъ день и часъ въ' канкувапие настонщето В'Ь м'hсТIlИЯ в. цеJари.8та
ми.
К

Д .1. l:р.е,г,р.".ro тр,се , '"ърд'" ,'ап дв прhгле_т, ,.'ж'т' •..•• 11,.,,,,,,.. , къ прод..,,,,еп", •• г. ОМУД"', 13 А"ри>ъ 1907 ГОД
~або въ стр,тег",".. ошош,п"е.•родаж<i,т" ла "",.ват. воh,и 21 ."" еъ ир•••".".'••• е въ 24 ~'A':t"" Пр,ет.къ: П. В. Петра"овъ:
11

n_

"'v

1'0 не може да се Qтбрапя И вина- присжтственъ деuь и час'Ь въ капце- часа

ги .ож, да б"" "I',с",,,о ..... "' "р.,та .и.
приятеля. Желателно е, щото И ге-

Гр. Варна, 251У

1907

год.

lIералния щабъ да удостои съ ВНИ- III Сждебенъ Приставъ: В. Тодоровъ

манието сц тая линия и да си из- 1 _~
каже мв'hIJието по нея.

5. Най-сетне TOB~ трасе не ще
може да се съеДИIJИ СЪ проектира-

ната линия Каспичанъ __ Силистра
ц по тол паЧЦIIЪ ве ще може да се

5% ще продавамъ пуБЛИЧIIО:

)\О'Уо."ачеои,t "еД"в''''И и.оти

О Б Я D ЛЕН П Е

находящи се въ зеМЛlllцето на с.
ABpelJ'},

а-именно:

1) Нива MtCTH.• Сопата" 12 дe~О В ЛВ ЛЕН И Е
4 ара за 1~4 лева 2) Нива м'};стн.
.ДълбокиЙ П,v,ть" 12 дек. 1 аръ за
.N! 12 1) ~
1')
;;. L J'eB8 3) Нива M'hcTH.• БеДffiена'"
, 3а у.щвлетворевие иска на Правад. 13 д. 5 ара 135 л. 4) Нива Оскруша
Земл. Банка по IJздадения испълни. 14 дек. 5 ара за 145 леJа. 5) Нива

~ ·Н)

I

не
ни
от... А;
l~J~ .vdП пА
В арн, О код. l\lировиil еждъ, пПрОТIIВ'Ь
~имо Андоновъ оть С. КУЮДffi}'КЪ за
.'340 лева обявява1lЪ, че vn посл'!>д
.... ;li-n... ,,,.

....

свърже въ едно ц1JlО же.I'};юн'Ьтната тед. ЛИС1Ь ,,'W 5393 отъ 5 Ноемврий MtClH. Кодесна 9 дек 5 ара за 95 л. нето двукраТIJО пуб.шкуваuие наl.'ТОЯ
БИ мрJжа..
1 ~O 1 год. на Правад. Мир. Сждъ, Надаванието ц'Iшата съ 10% нама- щето въ в. • ИШЬСТIIII&Ъ" И въ про-

ТI1Я еж оче6ийнитfI lIесго.tИ на стро- противъ наСJl'hдпицит'h на покойния ле~и.е
дъл;&ение на 31 ДВИ с-. правова,'\даJlщето се нече трасе. ИНГЛ'lжда, че l\fитю Боевъ с. Анреиъ за 2:) лв. и Л\еJI8ющитh да купятъ имота мо- навиевъ 24 часа б% ще продавам'Io
отъ сам"то начало \'8> били забърка- 50 ст. 06»вявамъ, че отъ посл1JДНОТО гатъ да lIрtгдеждатъ IШИЖ8та 110 пуб.'IIlЧНО:
ии партизански интереси за lIel'OBO- двукратно пуБJJш,увапие пастолще'l'О продажбата и да lIаДДТlllt:гъ вс'hки при- Долуозпачениrn не)lВИ'КИМИ имоти
то прока рвапе, така щото други изу- въ в. Изв'!;стникъ въ ПРОДЪJIжеиие на сн.ствепъ депь и час'Ь цъ КЗIIЦрлаРИ/l- находящи се BJ. землището па с. Itуючавания не с.% били дори и правени, 31 дни съ правонаддавание въ 24 та ми.
ДЖУl\Ъ а И:IIСllПО:

l1нтереситf; на Н'БКОИ партизани сж
били пр'hдпочетеНIl пр'hдъ т1>ЗII ва безглаСНОТQ селско население. Оrъ дру_
га страна имало и други заl1нтере(~увани, щото станциата при дnБРИ'IЪ
повече да служи за uбсерватория, от-

часа 6% ще прщu.мъ публично.
]'р. Вариа 21. V I !J07 год.
1) НшlU ~ 'l't:кJIД'G.UI'Ъ" отъ 11 дек •.
Долу~значеНИ1".h недвижими им"ти Ш Сжд. приставъ В. Т"д(]ровъ. uцlшеlJа за 170 2) Нива • Кара- паходнщи се въ землището на с. Ав- 1 -<:!
?<iа.1ЪКЪ" отъ 22 д"К8ра оц'Ьисна за
ренъ а имено. 1) Нива ,,3аминека"
ОБJl13ЛЕНJШ
360 лв.:3) Нива "lJеl\лем. пжтъ 6
1 L дек. и 3 ара за 113 дв. 2) Ни~~ 498
дек.ара оц'~нсш\ за !Ю .'IeBa.
ва "Душltова- Ч\lшма" 6 дек' ~ ара,
•JI"елзющитl; да купятъ имота МО-

ва се, че имало н'hкакви варианти

5

.18.

JJ

КОЛКОIО за жt'л liзнопжтна станцин, Чу- ва 6~ лева

3)

дек за ьО лв.

Нива "К"ртела"

4)

3\

УДnВJJетвnреuие иска Н,' Бар. гатъ да I1р1;ГЛl'ждатъ кпижата по

Нива ВеХТИ1'h землед1>л. Банка по И:Jдздевия исп'lJJ' прuда'1i6ата и да I1мдаватъ всЪки

пр1щлагани едни отъ uрtдориемачит", лозя [) дек. 4 ара за 54 л~. 5) Ни-.нителенъ u,шстъ ",1 2600 отъ:!8 ПрИСЖТСТRРПЪ день и часъ въ кан
ДРУI'И отъ държавниrn I4НiIIинери. Же- ва ЧУ<JУРКИТ'h" за 4 дек. 4 ара 44 лв. I ДекеМВрИIJ. 18!:* 1 год. на Вар. IIКО.1. це.ШР~I~та MIJ.

лателно е на Вl.1JкоЙ случай "бщес'г-

Же lающитIJ да КУПJJТЪ имота мо- Мир. Сждъ, противъ Иванъ Марковъ

веното мu1>ние да се заинтересува Съ гатъ да пр'hl'леждатъ книжата по отъ С. МЗРКQВО за

топ въпросъ И, ДОil:Б е още JlptMe, да продажбата и да ваддават'Ь

BC'hKB

294

дева

5n

обявявамъ: че отъ послtднето двук·

го разисква ПQДРVОНО и изчерпата.1ВО. присжтственъ день и часъ въ кавце- P~,THO пуоликувание lJаC'rОПЩСТО въ
L:л'hдъ

]IliiKKO

ще стане вече КЪСhО 11 ларията ми.

м nстния

само б8>деЩIIЯТЪ пжrиикъ ще се очуд-

ва,

KaliTO

11.

с. Козлудша,

Апр.

13

1907

ro~.

ст. С8>дебенъ llриставъ: П. 13. Петрано8Ъ.
1- j

И:ш'hСТНIIКЪ и въ прод'Ь.1-

ОБЛ В ЛЕН II Е
J\I 344

Гр. Варна 251У 191)7 год
жепие на 31 дни съ праВОlJаддава- На удов.'1етв()рение иска на Барнеи сега въ I!НОГ" СЛ\'чаи, lIа IIf
С бевъ- П риставъ: в'
въ 2:! часа 5% ще продавамъ
пеката "
.
l_.:Jte
• Тодоровъ пие
пуЙ.1I1ЧНО:
•
демл.! 'ШIКа по издадения

глмиалщинаТd и заиптересувавостьта

~

J

на българскит'h държаЕНИЦИ•.

О ВЛ В J~ ЕН U Е
J

JYJ'R 1] 7 t

Д
IIСIIЪ.ШlIте.'lенъ Jlистъ JYi 271 ~ отъ
QлуозначенитJ; пеДВlIЖUМII имоти 11 Августъ 189 ~ год а 11 В
.
находящи
се въ зr~IJllIщето Lia с. l\Iировuй Сждъ. JlрОТИВЪнарнен.
l\1f •
Петьръ JI не·
I

~apKOBO
1) н·
а именно'

3а УДОRлетвnрениеиска на Варнеи- 22

въ отъ с. Д. Ку .\д}'Джа за 200 лева

ива въ M'I>CTU.,. "ЛJ1Нята" оть I06нваЩВIЪ, че О'l'Ь п"сл'hднето АВУК-

ПП lJ,~Jаденuя испъл- Н
JU
..
, •
.... \
о въ
3ниттднuл uЗНIЩ
.'Iисrъ N!! 17 :'38 отъ 17 Ап- ц:~~~ваНllетu ще почне отъ ГрИВОll. ~. Изв'I>стникъ 11 въ продъ.lжение на
; ридъ 1901 год на Вар окол. Мир.·:1\
ТJ; ~a купятъ имота мо- 5%
:н ;Щll
правоuадавание
въ '>4 час~
J елаЮЩII
ще съпрщаВIlМЪ
публично:"
,

'м '''Д

•

'Н

•

v

деi>ара, оц'Iш. за

<)0 .1ева.

ратно

п\·г..1И "'УI',:1Н'IС

HaCTnU lI ет

И3ВЪСТНИКЪ·

~~C~T!P~.~4~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;·~~~~~~~~~~~7~iiii

l) Itжща въ с. (~.
тr 11'н.умлудепа \'Дllое· i
Т!lжва съзидана IJЪРХУ ао К. М. о'Гъ

С, I(О:{ЛУ,l.ж,t l;\ А прил'Ь I У 07 I'O.J:.

О В .н в ЛЕН Е
.;\~ з3"

Rамъuье, ка,1Ъ и. J.ърuета. ПОftРИ,та('.ъl

IIРИСТ'lВЪ II • В . 11 t-ТjJ.l. 11( I въ .

.I С8цеосиъ

::! _ ~

З;1 \'),ЩI.Н~Тt! pelIll~ иска на Варнс-'
ке еМПДI4 IШСIIка 2 М. \·ъ 3 \JТ,J,I ..lеllИ}\.1
а ')L"IЛ"Д 1~i1Н1Ш по ИЗiщдепия
д ... ~ с. Д[\(;тъ ,;}'i1.i~6 01Ь I::!
служащи ДВ'kl'h стаи ~a ЖИlltl'НИР, а 1 псЮJ.т
Ъ.1IIШТt'Л\ЩЪ
1IСII
)

n

едвото дамъ (ахърь),

.Lo

DРIIЛИП~UО друго здаUlН~

к",ща1',а има I май 19();э год.

BICO!>O

3

I\vзЛУдР.п.

UI1

Ka~ МЪ

12. Нива въ MI;Cl'Il(H:ТI.ra .!'"~

13. Н"ва въ м'l;СТПОСIЬта ~H
чивИ парч~та" 01'Ъ 7 Д ек. 2 I

.;Yi J./2

За У.I.()влеТRорение иека па Варн. оц'l)l/. за 40 Л.

l\!IJpUBL.

мет- С.У>дъ, ПРОТIdВЪ С"IШЧU Вi.lСII.1евъ О'fЪ :3еМ:lедtл q еСt,а Нанка по Иi!ДllдеllllJl

Нива въ

J 4.

ОiД'!;Д\ ~~\C СJ1УЖSЩ~ КУВ~Шiiе настuящето въ в..ИзвtСТНII- Мирови C&~ъ, протuив~ Нал!? Га-

1

,

додъ" ОТЪ 5 дека ра ОЦ'!щеlli1 за

С
зи ""ано (\тъ с. Гюuдогду за ЬО 7 леВI1 о б 1IBifl3~M')., нспълнителl:'НЪ л~стъ tI,~
N.' ОО
v 7" отъ I 7 ч\ та ~ 01'Ъ
ра с~що едноетажна ·~.
I:ЖЩШl мsтериs.'lЪ върх,; :16 к. MtTpa че отъ пuел'вдното днуltратно иу, ')Н!- Мартъ 1!JtJO ['одипа на Варн. окол. лева.

състонще (lТ'Ь

ара Gцtнеl/а q~

2

лева.

ОDЛUД~НUЕ

V · ,

l'

np~~ !
-~

iiiii=-===iiiiiiiOOi......;;;;;;о;;;;;;;;==iiiiiiiiiiO;

~H"I1,

Mf;CT.

I

дe~. ~ ара оц'ы1,'•

2

Надзванисто ще почне С'ЪГJi

аа дюклнъ. Дворъ И.\lа о[.О.'lО два де къ и въ прuдължение па J 1 ДНИ съ, човъ 01'1. с, Гюлекьои за 500 лева чл. 1037 от,Ъ Гражданското'С
кара. Въ двора IIМS хамбаръ l!~гpa ПРllвонадаваП:lе въ 44 часа ;) Q/o ше! обfiВ!lвамъ, че отъ ПQслt.днсто дву ПРОИ3ВОДСТ/JО.

девъ отъ
пръl'ье II ПОК!II\ТЪ съ кере- про'авамъ публично: слt,щитt имоти кратно пубдикуване настоящето въ JКелающит'h да &УПIIТЪ имо'га
Ц
СЪ пътъ наХОДНI1\1d
"
,
МИДИ.t>дИ!l имотъ
граничи
се въ землощет/)
на с. I юн· в ИзвtСТНIIКЪ ~ И пъ ПрОДЪ.JIжение на гатъ да ПрПГJlf> ж ~ атЪ К н ижата ПО]
Х
A ~'le~bKceKO
'" а и Д а нада в'атъ в с'ыщ
..
111 кжщата ва
асавъ JН
дог,],у:
3•t ,. дни съ правон IДдавание въ 24. дажоат
I
f.

Първоначалната оц Ь~IШ 600 лева. ]) Нива .До моста· отъ
.лtелающит'В да куаl1ТЪ им/):.~ да дек uц1Jн. ЗclЬ л.

17' ;j

часа f:> % ще продавамъ пуб.1И'lRО: с&дственъ денъ и часъ въ ХВI
с.1tДUИf'h имоти вах.щлщи се въ ;~eM- ларилта МИ.

Пр'fJгдеждатъ книжата ао пrО.l.а.кuата 2) Нива Кавацитt" отъ 5' 9 дек.
о на с Гюлекъой:
t
и
пр
сжственъ"
лищет.
н да падJI,аватъ вс к
,1
IIц~пена 11~ лева.
1) Пива 'Гиlt.-ltаЙвакъlt Стъ
день о часъ въ ка~целарята 9~7 го
Желающитt да купнтъ имота мо· ;\екара оц'!ш. 70U лева.

с. Rозлуджа,
еж"

_.) ....
1

-

13.

Апр.

д. ГilТЪ да прt!'Лf'ж'~атъ книжаТI:I по

1

приставъ 1I. В. Петрановъ.

ОБЛВJЕНИF,

продаж6ага и да ~a

Д·'В3'['·Ь

ис""К"

IIрисъственъ день и часъ въ KaHц~.la·
u

,n ..

.,

РllлтаМtl.

.\!346

2) Нива

"З'iД!tоринтs ~

4)

•

За удовлетворение иска па В(\рнен.
ската Зем.]. Банка по издад{'ннл иепъл. 2- ~
.JИСТЬ Х: 181 ~ отъ 2 Юлий 1d9 8 го.х.

ва 11 Варн. МIIРIIВИ, Сждъ, противъ
Сюлейманъ MeXMeJ.oB'}, и Фа1'ма Сю

•

"

1 -О
,,~"
"" 1') 2 "

•

6 •5

0000000000000(-

". 400~ ~
8 ~ 2 • .. 2U5" О

М.J1ЪЧНО

"Край село
Жt\л(\ющитt да RУШIТЪ имота мп

Сжд. и-въ П. В. Петрановъ.

ОБЛ В ЛЕН И Е

"

6

"Шюкюрдереl6 ..

5)
с. Козлуджа, 13 Апр. 1!10 1 гщ. 6)

_

Кl'ай село отъ!:! д. ~ а оц. 2~7 .11.

а)

гр. Варна,
2 Мартъ 190i г,
r.
ж~t::Jевъ
11 риставъ: В ИВЗI
2-~
_

98 III С .

БРАШЩ

да пр lil'леждатъ книжата по пр~ . ~ НЕСТЛЕ

1'l1n

Нlжбата и да паДJJ.IIваtъ Вl.:tки ПРЕ О

.NJ 506

сжтСтвевъ день и часъ въ кавцедз

О ~\~~,:, . .,.
3 & удgвлетворение исsа ва Варн • ринта МИ.
;..;,<:
~~:'f;tE ~ .;;.
.:
О
iSOO лева облвавамъ, че отъ !I()слlц· 3e~rJI. Банка по издадения исrплниС К"злvджа 13 Апр 'ЛЪ 1';)07 год
,w<'~~."\;.!:
:
~-st'. '~
О
'.
НеТ" двукраТIJО пу б .1IИ1tУВ:lПllе на' ТОЯ ге.ll'ИЪ лисгь .JW I :~Ii] 01'1. ~8 Фе!'.
С.У>!с
IIРl1ставъ: 1I . В Ut:ТрUНОВЪ.
о
I
~U
~
г.
па
II
Варненски
МИРОВlIЙ
ЩtТQ въ в. Ишnстникъ и въ ЩJOдълже
::!_ 2
11'
nТ'Ь С. Д • нумлуджа

.IIеЙмавова

?а

-<F

вие па :.0\ 1
}t'"

ш съ правонадаваНИt' С'tJдъ ПрlJТIIВЪ Стрзте~з Костона от'}.
'о ще нр'IДавамъ п~б- с. Дан:.!,1'ьозь 3<1 БИ лева обнuявамъ,

<"

t

ЮШfИ.
JТ

всички

fiVlо'Л'J~рrщ'

оцЬв.

30

8иltъ И БЪ ПРОДЪ.1ж~вие на

':Iива

праu(rнаддавание

0.,1}

продавамъ пу6.1ИЧНО:

дек.

До.1уозначеtlИТ'h

. l'typy

ЛВ.

наХf).I.ЯЩИ

се

въ

въ

2 -l

ДНИ

31

<-1~7

.JYi

напие lJаСоllщето въ МЬСТНИJl И:шhстотъ

-nllва

ОБJlI3ЛЕНИ~

В'l че о'гъ uосл'lцнето il,в)'кратпо пуБЛI1КУ-

3\

съ

уд@д('твuтеИI1е иска ва

3емлед-В 1ческа Банка
часа v 10 ще

по

h. О'

ИСUЪлвиТt'Лl'НЪ ЛI4С'\Ь

недвижи.llО
землището

на

ИМОти
ееЛQ

1~

и:ща;1.t'НИН о ПЪЛНА ХРАНА ЗА А1ЩА
2 i 4~1 отъ О съдържа нзfi-.:tо~рОто ЩВ"ЙЦЗРСКО IIлtм,:

Аш'\'стъ 1i:i98 г. ва П Варвев.

Иировиii Сждъ, прот/{въ Гt'орl'И Кал

1'2 ОЦ'lш. 30 лева. Д>lНi1 I'ЬО3Ъ а именно:
[) Нива .. ЕргuваН,lжltъ ~ tlтъ 1 Ь
1) Нива отъ 1.1 депара, въ Иов СТ·
дек, Qц·kп. 150 лев. 1)) Нива Ко 1) <1 къ нщ~тьта .. A'IMa ~ оцЬнева за 50 лева
баши 8 деlt. оцtн. 80 .1ева.
2) Нива отъ 1 I декара, въ М'НСТНО
ЖеJl8ЮЩlп'h Аа &УПJlТЪ имота !IIО\'а· стъта "Л(~акъ" OЦ'~BeHa за 5u лt'ва.

чевъ Отъ с.

твепъ ;1,ель и часъ въ

наХ()ДIIЩИ

4) Градина

JYi

Варн.

lJянаМ1,

Б1JлеIJО за

о
о
о
о
о

О Продава се ВЪ всички аптеки и Apureplc

О 3-48

въ Българии.

10:1 л. обll OOOQOOOOOOOOOO

че ОfЪ ПОС;I'lннето днукратно

I!ублику~апие настоящето въ вtСТllИI;Ъ

LLJ

нъ продължекие ва ::r
:11 дни СЪ праRоваддававие въ 2 ~ LLJ
~
с)
тъ да пр'tl'деокщl'Ъ IШПj\\ата IЮ про
Jl\.~лаЮЩИ1't да ltУПЯТЪ имота мо часа fI% ще продаi'амъ публично:
Д()J!Y()'1 lJ аченеl't недвижими имоти с:::
дажбата н да lIаДД8вать вс1нш прис&с raTOЬ да uр1Jl'леil;да·l"Ь книжа I а
по
кавцелар :lIта ми

С. Rрluудепа, 13 Апр. 1907 ГОД
1-2 СЖД. п-въ 11. Н. Петрановъ.
О IJ .а В ЛЕН

11 Е N2 1~ 35

За удовлетворение иска па IIровад
3еМ.JIед. Банка ПО лзщдеНlI1I нспъл
.1ИСТI. N2 3081 отъ 1 Ма рть 1!:! 97 г
на Варвен.

Osp.

Сждъ протввъ Бой.

ЧИПЪ Д.,i1чt'ВЪ ОТЪ С. С&рж дd\РЪ за

11о8 .1ева овявявамъ, че отъ

по

продаЖ1JI\та

и да

IIрисov.тственъ
лари»та

па]Даватъ

день п

ВС'l;ки

часъ въ канце

• Извtстииltъ.

се

въ

веМJIuщето

на

сел\)

Б1Jлево а именио:

(у)

1. Елна к&ща въ еЕ'ЛfiТО С1 борева

МИ.

:s:

et

сега празно м'Ьсго окnло едииъ де са
гр. Варна. ::! :\1артъ 1907 г.
UJ
л.
Ш СI6:lебевь Llриставъ: В. Иf!(\ВОВЪ ааръ ()цiШI'ва ЗI1
с::::

5:

2' Нива въ MtCTH. • Душкови ни

~-2

ВО

J

отъ

Ij

декара

оцънена

за

1f)

лева.

оБНВЛЕНИЕ

:3.

Нива въ

JW 1}!]
текпе J отъ 7
3.1 УДов.н~твореlIие иска Н!!. BJpH. 2 лева.

м'!;еТII\ сть'Га

дрк,

2

ара

• Кара

()ц(щ.

ЩI

с(

LQ
с::::

«

::r

щ

с:::

М'hдпето двукратно пу6ликувание на· 3е.IJЛt'дtдческа Банка по издадl:'НИn
4, Нива въ М'kгп
• ШОрЛt'на ~
С7QЯЩI)'IО въ мtСНIIЛ в. ~Извtстникъ" ИСПЪJIНИТt'деRЪ листь ./tl 177!) отъ
отъ7 lI.eK. 2 ара оц'Ьнева lIа 20 сх)
11 въ про,],ължение на:)1 ДНИ съ пра·
f ~ Авг. 1~::Н; г, на Ко;ыудж. М~1рОВИ .feBa.
LLJ
вовадаваllое въ 24 часа 5"/0 ще про- Сждъ, противъ Петръ ATalJaCOB'!'
5. Н ива въ M'~CTH. • ПещеРИ'Jt •
давам!> пуб.,ично:
отъ с. Н~ШО.1lаевка за 47{) лв. обивн
с:(
отъ 7 декара:! ара оц1ШI ва за ~O

<
:r:

~

~
~

"
111

~~ ~
--------------

:r:

ДUJJуозвачевотЪ неДВIIЖИМИ ИЩIТИ на

взмъ, че 01'1> посл1JДllето

дву[,ратно

хоДнще c~ въ земдищет() ва с. С&рж публикуване наСТ'Iящето въ В'ВСТНИКъ

.]ева.

f) Нива въ MtCTB.
_ПеЩf'РИ1t
• И~вtСТНИltъ J И въ ПРОДЪJIжение на
отъ 4 декара оц'tнева за 10 .1 •
1) Нива "Акъ }\залж" 20 декара а1 ДНИ съ uравонадЗ,аванве въ ~.~
7 Нива въ M1JCTHOcTLTa n Унпо ,\.
ОЦ'fш. 423 лева. 2) Нива" ЧУТУI\ЛУltъ" '1. ЬО'. ще продавамъ uубличнn:
лил" 7 дек. ::! ара uЦ'hиенз за :го
12 ,teKapa оЦ'hп ;.(){) л~ва.
1) Нива въ ае~J.Iището на с. Ни- лева.
Надавзнието Щ() стане съ 1О до ItnлаеlНt:t въ \1'I;c1'. "Канак.JИл<l ОТ1
f-I. Н !ва въ м'f.c'ги, ,Душкови ни
намаление
40 ДСlшра ЩIII С1 с:!; Iи: р'г,ка, Пl'тръ
ВII" 01'Ъ 2 At'& 2 ара оц'l;Нt'1.I8 за (j
~КеJаЮЩ\jТ'Ь да &УIJЛТЪ ЮIOта МО- Be.1lIll,OBb, hОП;Щ Пеl'IJОВЪ l1 DЖТЪ. дева.
гатъ да прhl'.1Сiiцатъ I>ППiRзта по IIPVIIЪРВОПllча.ша ц,г,па 1iUU лева.
9. Лозе I.!Ъ M'I;cTII. "Нодевира"
даа.вата и ,1,3 uаДiщвагъ ве·БIЩ приЖеЛillOЩIIТВ да КУШJ'ГЪ UMora мо
отъ 1 дркаръ ОЦ'l;веllа ва 5 л.
С&С'fвеuъ День и часъ въ капце.lарл- I гnть да Пр'ВJ'.lеж;щтъ IШиж;(та по нро1О. Л",~е въ М'БСТЦостьта "Боде
таим.
дажuата u да 'наЦ3Еатъ вс};lш приBupa и отъ 1 декръ оц'hllена за ;)
Гр. Варна 23 У 1\Ю7 ГОД,
I:жтественъ денъ и часъ въ Iшпце-

джръ а I1мевно:

1-2

Ш СЖД. П-въ В. ТО;!,ОРОВЪ. дарнята ми.

лева.

11. Лозе БЪ М'ВСтuостьта nЧuту-

;;..
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..1-------.
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а-'

~

- - ПРИСТИГНАХА НИ'"
ГОЛ15МЪ ИЗБОРЪ
i-IЛА""'013 В

ПОПОЕЪ &: Р АХВЕВЪ
за мжжии Арtхи.
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