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Д * СЕ ПРОЧЕТЕ НЕПРЕМЕННО!
Катобехъвъ Европа доставихъ и сиабдпхъ за сезоиаяшгазааа йи'
съ разни парти ш отъ най прочути европейски фабрики съ найизносни цени и добро качество
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корави и меки отъ паи-послъдията мода. КАСКЕТИ, английски,
РИЗИ, ЯКИ, ФАНЕЛИ гегерови, ЧОРАПИ английски, и француски
ВРЪЗКИ шикъ, също и отъ една американска фабрика ГАЛОШИ>
по здрави и по-ефтини 25% отъ руските и всичко друго каквото
ще потърсите ще намерите въ голедгь' пзборъ въ магазина ми.

КОРАВИ ШАПКИ „КАУМОУ" И „РЬЕЗЗ",

ИАГДЗИНЪ ГЕРАСИМО П. ВДСИЛДТО ВАРНА

Картофи Малтенсви
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иматъ Братия Атанасови
въ гр Добричъ, пропз. ведепие собствено. Про-

даватъ на вагонъ франко Гара Варна.
Същата фирма има за процанъ и домата салда .езме.
Споразумение до същите въ гр. Добричъ.
у о /Л| Я 4
най ефикасно средство прогивъ филоксерната
' I I %5 I I #1 © зараза. Унищожава всекакви насекоми и ми
кроби по овощните дървета и цветята.
Единственъ представитель за цела Българи; Дрогерия:
Рафаилъ Камхи — Варпа.
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отъ дружеетвата:
1 ! ^ IIII<# !Р*•*!'»« 1 * ' г я - а Л М ^ Я Р ! ,Зора и , •.Бадагдиость", Ермисъ"', „Омония", „Гроздъ*, „Трудолюбив", „Параходното дружество'',
Сила" Галата". Отъ банките: „Добруджа", „Напр*дъкъ", „Гирдапъ":
"вългар" Търговска Банка" и др. Отъ застрахователните дружества,
"България", „Балканъ" и др. - Споразумение въ редакцията ни.
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Съ почитъ: П. Копчевъ

П Р О Д А В А СЕ №олко думи за IV Обнкновен-
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учитель

Казанлъкъ

ОТЪ В & Р Н & И О К Р Ж Г А !
Продавамъ па най-износни цени Американски лозови иръчки
облагородени и ГАРАНТИРАНИ по качество и сортъ като:
ЙЛиске-гь, Чаушгъ, Д и м я т ъ , П р о с л а в а ,
Ахкало и пр.
Горните сортове съ облагородени *на такива подложки, коитоподхождатъ напълно за почвата въ Варна и окръга.
Всички незаловени пръчки при първото посаждане съ за моя сметка.

съдържатель на каовне „Балканъ".

учителка
и

Ж]рист©
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Неплатени писма^не се приематъ.
Ржкописи не се връщатъ.

Обявяваме на интересующит*; се " » » Д ' У " » ;
»
пполанъ облагородени и вкоренени АМЕРИКАНСКИ ЛОЗИ
отъ совтовете: ВоиревЖз йи со! (Монтикола) СНазс.а Ьег'апп.еп 41 б В1оапаЬег1апШеп420» облагородени съ отбра
ни ВАРНЕНСКИ и МЪСТНИ ГРОЗДЯ строго сортирани, глад
ки спойки и леторасти отъ 30 см. нагоре
Най.Гобоа гаранция за произведения ни лозовъ материалъ е обстоятелството, че единствено въ Шуменски
окпжг-к въ с . О С М А Р Ъ има неколко хиляди декара 8-9
годишни американсии лозя, които даватъ отлични резултати.
цени и опитвания при поисквание.
Съ Почитание: П. Люцнановъ & Ал. Димитроаъ.
с. О С М А Р Ъ (ПРЪСПАВСКО).

БО Народно Събрание.
200 декара нива, находяща се надъ
фабрикигЬ »Галата« и х. Дйчевъ, слу
жаща за зеленчукова градина, ливада
Петнадесетото 0. Н. Събрание
и др., която има достатъчно вода.
се
отличава отъ всички безъ из
Споразумение до Марко Николовъ,
ключение
досегашни събрания съ
брашнаръ — Варна.
владеющоя порядъкъ. Заседания
Т ъ р с и с е л и ц е за II писаръ та вървятъ безъ всекакъвъ шумъ
въ Караагачската община, Прова и оострукции Който редовно е
дийско, съ 50 дева месечна заидата. посЬщавалъ народните събрания,
Желающит&КЖ" се отйесъ до го не може да не се удивлява на се
гашната дисциплина Това се конреказаната община.
статирва почти отъ цйлата бъл
Д а в а с е п о д ъ н а е м г ь са гарска преса. Но тукъ се пораж
мостоятелна къща съ 2 стаи, антре да въпроса: отъ къде се взе тоя
и отделни пристройки съ големъ порядъкъ, тая строга дисциплина,
дворъ въ IV уч , махала „Батенберг това почитание единъ къмъ други
ска,к (кадъръ баба) на ул „Крива*. у народните представители ? Ний
Споразумение писмено до Симвонъ ще се постараемъ да отговорнмъ
на тоза въпросъ съ претеция на
Милковъ — гара Синделъ.
пълна справедливост и обективность Немаме интересъ да въз
хваляваме едни и коримъ други,
Г0
когато искаме да бъдемъ тълку
количество КРАВЕШКА ЛОЙ.
ватели на една депетвнтелность,
Споразумение съ Юр. Илиевъ, която интересува толкова гражда
месаръ.
ни. Споредъ насъ, причините на
реда и дисциплината въ днешното
Д а в а т ъ с е подъ наеяъ два докяаа с,к двЬ: а) главната причина е лип
въ ул. „Владиславъ", единия новопо- сата на серчозна опозиция и б) че
стровнъ, съ изба и други принадлеж
ности, по отделно или всецело подхо съ изключение на представители
дящи за манифактура, бакалия, кръчма, те отъ демократическата и земледЬлската партия, останалата опожелезария и др.
Сиоразумевние до Дни. Девяелиевъ въ шцея е тьй да се каже полу оаосъщото здание.
шция, която е прямата , наследнлца на днешната коалиционна
МЛАДЕЖЪ съ търговско образова- власгь. Никой не се съмнява, че
вание, сдужаадъ въ търговска банка, следъ 3—3 1 / 2 година ще < имаме
тьрси шесто или въ нЪкоя търговска, коалиционно правителство отъ ракомисионерска кантора, или въ нвкоя !Лслависти, тончевиеги а стамбочастна банка*
ловисти. Иредъ тая переслектива
Адресь въ редакцията.
не съ толкова наивни представи
телите
отъ горните партии, та да
ОПЯ Р А П Р а з « н о м * с т о
<Аос1 ЬЮ нажгълъвъ III .равягъ остра опозиция на днешуч. на улиците >Дебърска< и «Дунав н то правителство още отъ сега,
ска >.
което нещо ще ги изобличи предъ
Л О З Е отъ 3000 метра въ инду Държавния глава. Че съществу
стриалния кварталъ >Сесъ-севиесъ«, ва взаимна подръжка меясду пра
надъ мелницата на Марко Николовъ.
вителството и либералната опози
Споразумение въ редакцията.
ция говори и другъ, още повече
крупенъ фактъ. Пазарлъка на пра
П р о д а в а с е нъошн-ъ
въ ви :елст вот о съ радославистит* за
нестностьта ..РУПИ1' падъ фабри у.нърдяване карловския нзборъ на
ката па А Кацулисъ, съ двесте Д-ръ Радославова, за да поддър
метра далечъ отъ главния пъть, жа гъ срещу соцпалчетите въ сосъетоящъ се горе отъ 2 етап, а фиОткия градски съветъ правидолу кухня, отъ 3750 метра место, гелственните съветници — това е
80 овощни дървета и кдаденецъ нд&-доказа?елния фактъ за тая
съ сладка вода.
взаимна подържка. Тончовистит*,
Споразумение сь Димо Стояновъ, които предегавляватъ една слаба
организация въ царството, разбибакалинъ IV уч.—Варна.
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„Свободенъ Гласъ"

Сл*дъ това премина къмъ въ вестно на българските избирате общинския юристконсултъ Г. Дара се, немогатъ да разчитатъ ве
че на самостоятелно,поемане вла- проса за Балканската Конфедера ли средство — шайкаджийството" скаловъ и п. кмета Ф. Хрисговъ,
стьтд, понеже се минаха ония вре ция Разгледа мненията изказани заяви съ твърде голЪма увере- сполучва да отмени разпорежда
нията на инженеръ х. Стояновъ.
мена, когато лесно се организи въ народното събрание отъ г. Ма ность г. Костурковъ.
За да подкрепи това свое об Така на подаденото отъ Бр. Ази
раше нова партия. Демократите линова, Радославова и Генадиева
последни имаха честьта да изпол- — представителите на тъй наре винение оратора прибягна до из зови заявление за тая цель въ
зунатъ тая опасна страна на об ченото националистическо течение ложението на редъ факти, на мно преки, че тая работа е отъ комстоятелствата. Българското насе въ нашата политика и следъ това го отъ които и той е билъ сви- петентностьта на общинските инжинери, общинския юристъ, който
ление вече стана достатъчяо*прак- изказа мнението на партията къмъ детель.
е навикналъ да се счита за всезкоято
се
той
числи.
Едн1
забележителна
права
мятнчно, за да не се полъгва, както
Особенно
силенъ
бе
Д-ръ
Фасъль съ която той свърши речь- нающъ, слага резолюция, че не
по-рано, подиръ всеки агитатаръ,
който му прЬпоръчва напускане денхехтъ, като разглеждаше зна та си и на която и ние ржкопле- било законно спирането на по
на партия и пресжединяване къмъ чението и ползата отъ тайните до щимъ, тя е че за да се избегнатъ стройката. И въ всичко туй има
вдастьта, защото само тя била въ говори за малките и големи дър подобни нежелателства, нуждно е само византийска адвокатщина:
състояние да принесе полза на жави. Тукъ оратора бе въ своя да се организира избирателния съставените актове били непъл
ни. Никога единъ профански умъ
гражданите. Ето защо днешната та егихия. Ясно очертаната му, народъ.
Само тамъ е спасението отъ то "не може да роди една по-глупа
опозиция въ камарата се явяка подкрепена съ силни,! аргументи
така въздърясана. Друга, второ- рйчь, правеше силно впечатление зи яедъгъ, който отъ освобожде ва причина, когато иска да се
степен а причина на реда и дис на слушателите. Изказ^ се съ най нието насамъ прави нашия поли постави въ услуга на беззако
циплина гавъ камарата е» че туй годбма ясаосгь за въ ползата на тически животъ и дава възмож- нието. Такива книжни разсъж
което аъобще предприема прави- Балканската Конфедерация. Следъ носгь на всеко правителство съ дения съ неприлоясими за жавителственното болшинство въ ка това обърпа внимание на слуша помощьта на хюкюматчнйския НА- лость върху стените на здания
та, които падатъ и безъ разре
марата; не е отъ естество да пре телите, върху начина по който ще родъ да печели болшинство,
шението на уважаемия общински
дизвика опозиционно поведение у може да со реализира тя: Първото
юристь. По нататькъ общинския
нашит* опозиционни представите условие споредъ него е -- бълпом кметъ Ф. Христовъ слага ре
ли, защото и те да беха на власгь, гарскиягъ народъ и българското
золюция на заявлението въ смищ*ха същото да вьршатъ Обаче правителство да се простятъ съ
съдь да се продължи постройка*
товй не значи, че въ България идеята за Сааъ-Стсфакска Бъл
Катастрофата съ зданието
та
подъ негова лична отговорднесъ нема почва за енергична гария, като твърд* утопична; да
на Бр. Азизови.
ность
Кмета удобрява разпореж
се
помиратъ
съ
миеъльга,
че
опозиционна борба. Косвените да
На
5
сутриньта
се
срути
но
данията
и постройката се е про
Македония
и
Одранско
за
винаги
нъци, които пр-Ьзъ 1899 г. се уси
востроящата
се
сграда
на
Братя
дължила
до като тя се събори,
требва
да
останатъ
въ
турски
лиха чрезъ безогледенъ протекци
Азизови
на
ул.
„Охридска
и
,,Цаза
да
докаже
самата тя всичка
ръце.
онизъмъ отъ страна на Огоиловия
рибродска*.
Срутването
произве
та
босога
въ
разпорежданията
на
Нашето лично мнение е, че ако
кабинетъ, днесъ подигнаха до неде
потрйсяюще
впечатление
и
едни
управници,
които
още
не
имоверность цените на продукти може да сгава дума за утопични
благодарение
само
на
единъ
слйпъ
съ навикнали да управляватъ, но
те и живота нетърпимо поскъпне. идея, то въ всеки случай идеята
Това е ужасна' аномалия, която за Валканска Конфедерация, въ случай нима никакви жертви. се управляватъ отъ случайни
требва да се премахне Но да се която да вдазя и Турция е неед Неколко деня по редъ тамъ се влияния
Факта е вече фактъ, но той
очаква премахването на подобна нократно по утопична отъ идеата трупаше тълпа отъ публика да
гледа интересното купище отъ не бива шда се замълча. Длъж
аномалия тогазъ когато най актив за Санъ Стефанска България,
Впрочемъ Д-ръ Фаданхехгъ бе развалини.
ность на властите е да наредятъ
ната и най достойната опозиция
Требваше
обаче
да
се
срути
една строга анкета. Случая, че
н^ма достъпъ въ камарата; да се твърде послЬдователенъ въ раз
очаква премахване аномалията то витието Н1 своите мисли, при все едно подобно здание за да лъсне немаше жергви не освобождава
газъ, когато народопрогресисти че излизаше отъ едно твьрде не на яве строителната политика на отъ отговорност виновниците.
сегашния общински съв^тъ и Иска се наказание както на ви
еж въ съюзъ, значи напраздно да сигурно положение.1
ое чака. Намъ никакъ не се ха
Следъ него взе думата г. Сг оная безсистемность на управле новниците за продължаване на
ресва тоя редъ и тая дисциплина Костурковъ Този орагоръ се спре ние, което цари въ нашата общи постройката, така и на скъперни
въ днешнто Народно Събрание. върху вътрешната политика на на при всички досегашни режи ците стопани, а така също и на
Всека година се внисатъ законо уаравляющата коалиция. Той най ми. Самата истина около тая по ръководителите му, които въ же
проекти ъъ камарата, а нито вед- напредь изказа своето най-големо стройка е следнята: планътъ е ланието ся да услужатъ, съ из
нажь не е внесенъ такъвъ 3 1 у възмущение огъ г. Малинова, кой билъ ръководенъ отъ инженера менили и на дълга си и на зва
реждапе живата по отношение на то въ заоеданието огь 4 т. м съ Бръчковъ, обаче последния не е нието си
пр*махнане неговото поскъпване видъ на най-голЬмо съжаление из взелъ участие въ ръководенето
Съ всичко това требва Д1 се
Тоя въпросъ е най жизлевъ, но тъкна обстоятелството, че въ пар на постройката и даже неколко даде добъръ урокъ, защото града
понеже той засега сиромасите и ламента липсвала крайната леви дена преди срутването формално ни се наводни отъ нездрави зда
хора отъ средня ръка, то не мо ца — радикали и социалисти, а се е отказалъ отъ ръководенето. ния. отъ неприлични фасади и
же да се разреши ,отъ другиго, презъ време на демократичяското Постройката е била карана отъ нетърпими постройки. Самите
освенъ отъ хора, които непосред- влавегвуване е правнлъ всичко прости дюлгери и то съ една Бр. Азизови иматъ неколко по
ствонно изхождатъ отъ горнята вьзможао за да може да осуети прйстъпна економия отъ мате стройки, особено ония на табахсреда. Ето защо требва да скър- влазянето на радикали въ кама риали и съ едно невежествено ната, които въ нищо не отстъп бимъ, че въ днешната камара, рата. Но този случай той най без- пренебрежение на всеаакви ар ватъ на онова, което се събори.
гдето има редъ и дисциплина, н*- пощадно нападна шефа на демо хитектурни и технически условия. Нема ли да бъхемъ свидетели
И удивителното е какъ е могло на некоя още по грозна катаст
ма представители отъ оная часть кратите.
да
става всичко това, когато ин- рофа съ това имъ здание ? Нуждно
н I българския народъ, който най*
Следъ това г. Коегурковь се
женеръ
Бърневъ се е грижилъ е да се ревизира то отново, за
много търпи нужди и мизерия. , спре на две мисли изказани въ
отчаеги
за
постройката и е билъ
Д. /7-вв: тронното слово. А именно, че въ на Бр Азизови нещо като хо да се види, какъ се залъгватъ
леко верни български власти отъ
парламента били представени всич
ки общесгвоннн политически гру датай при съприкосновението на едни чужги пришелци, които не
Изъ дЪйностьта на софий- пи и че изборите станали при последните съ властите. Несъсто- азбиратъ средства въ цельта си
ятелностьта на постройката обаче къмъ забогатяване.
полна тишина и редъ.
скигЬ радикали.
Тези две мисли бЬха прецЬл- е билатолкозъ очевидна, че общин
м. д.
На 6 ноември — неделя, ради- ните точки йа р-Ьчьта му. Най ския началникъ инженеръ г. И. х,
Б
Р.
Имать
думата
визирани
кадите свикаха публично събрание първо се нахвърли на мисъльта, Стояновъ, следъ като е съсгавилъ те лица за да блесне повече
въ салона на „Малкото Казино*. че въ парламента били предста два акта на Бр. Азизови ^втория истината.
Добр* посетеното събрание би* вени всички политически партии актъ съставенъ даже въ присътИзъ еждебнитЪ зали. Съдиите
де открито отъ пр*дседателству- и течения. Въ твърде остра и сил ствието на окр. инясеяеръ г. Атапри
Варя н. окр, съдь съ иоставвнасовъ)
заповедалъ
е
спирането
ющия г, Влайковъ,
на форма изказа порицание къмъ
яи
въ
затруднително положение, по
на
постройката.
За
по-голема
си
Иръвь взе думата Д-ръ Феден- правителството, за туй,, че не дър
неже
има
адвокати, които въ своя
гурпость
искалъ
е
даже
стража
хехтъ, Той,въ своето гонороне за жало сивтка за съществуванието
та
амбиция
да се проявять силна и
ри,
които
да
стоятъ
при
построй.
сегна външнап политика на пра на радикалната и социалната де
бамбастични,
тормозятъ съдейската
ката и да ие позволяватъ строе
вителството изразена въ тронното мокрации.
съвесть
и
поставятъ
въ мъчително
сдово. Спре се най напредъ на
Слбдъ това съ маса факти до нето. Такива съ били поставени.
положение
свидетели
и противната
чл. 17 въ новата му редакция, до каза че изборите съвсемъ не тъй Тогава обаче, скълерническигй
страяа
съ
своите
несмислени
при
бито въ В. Н. Събрание Ймъкна тихо станаха както се говорело инстикти на Бр. Азизови биватъ
казки,
неимеющв
общо
съ
делото.
чвърдЬ обстойно значението на рж- въ тронното слово, а напротивъ зле засегнати и те съ помощьта на
копод него на външната политика изборите на 4 септември 1911 г. разни демократическа адвокати За единъ разбранъ слушателъ или
на държавата о»ъ народното събра изобилствувала съ маса беззакония тръгватъ за ходатайства по сич- съдия тези маниери на единъ поние, отъ народа въобще, Миеъль* и престъпления
ки общински капии. Повереника добпаго рода акробагствующъ адвокатъ не съ нищо друго, освеиъ
та си той потвърди съ факти взе
Спре се най-напредъ на тъй имъ Антонъ Пейчевъ и инже саиуяени мехури, съ цель за иосторети отъ последните френско-гер- наречения бЬлъ тероръ или както веръ Бърневъ изругаватъ на не
маневи преговори. Съ твърд 6 рЬз* се той изразява — ваден з душата колко пътя и предъ трети лица но заплашване, обаче има свидете
ки изрази, свойствени само на на избирателя съ кадифени ръ инженеръ х. Стоянова, за гдето ли които биватъ поставени въ труд
единъ краенъ левичарь той за кавици.
последния спрелъ постройката но положение, има и съдии, които
не се решаватъ да възразятъ • на
клеймя политиката на „неотговор,Но най-позорното което извър Ан. Пейчевъ следъ дълги хода
ная факторъ въ България * и не ши правителството, това е че аз* тайства предъ сваш.е съпартиза този манивръ, да се крив и отвлиговите оподшшннца.
вади изъ архивата, старото изве- пи въ общината, главно предъ]ча истината чрезъ правяне политц-

ОТЗИВ

. 3.

Свободенъ Гласъц

ка Ина обаче съдии, които съ до
стойнство заематъ съдийския столъ
и срещу подобни многоглаголствующа адвокати поставятъ своето резко новедение, както бе нанримеръ
случая съ съденето на общия, съ
ветници. Единъ иодобеяъ адвокать
се впусна, като че ли се намира
иредъ пеков свое избирателно ста
до, да бистри политика и да при
казва едри слова, неимеющи нищо
общо съ предмета. Председателя
обаче уместно среза апетита му за
едри сдова, като го покапи да го
вори въ рамките на предмета. Та
зи забележка бЬ уместна, защото
действително съдътъ не е место за
политика, а место дето трЬбва съ
хладнокръвие да се раачопли исти.
ната. Има обаче по-слаба съдии, кои
то безмълвно слушат ь политическите
тиради на некои подобни адвокати,
& това не е въ полза на българ
ското правосъдие. За подобни ад
вокати требва едно сериозно вну
шение: нуждпо е г-да съдиите ви
наги да вдизатъ въ пълната сериоз
ность на своя постъ, за да не допущатъ акробатства, неимеющи общо
съ делата.,

Брой 37.

екзекутира учителя отъ прогимна страна нъкъ се явява и обстоятелство те лозари и на ония отъ окръга, за да
зията Р. Н. за сума, която Н. Ов то, гдето Министерството назначи се си доставятъ такива, понеже те подчаровъ, като пунктовъ учитвль е гашния яотариусъ въ Варна у когото хождатъ напълно за почвата въ Варна
на иръвъ погледъ личи липсата на ш>удържалъ отъ заплатата му още! хватносгъ, поради която причина салона и окръга.
Кражби. Отъ неколко време наеамъ,
преди две години.
на съда винаги е натънкаяъ съ публи неизвестни крадци започнаха да обиКой ще изкупува престижа на ос I ка. За ирБмвсгванието или уволнението ратъ разни дрехи' изъ къщята яа града,
на когото отъ русенския нотариятъ, каз- а яай-повече въ IV участъкъ.
кърбеняя учитель?
ватъ,
русенци съ устроили мптингъ.
Обръщаме вниманието иа властьта, да
— Съдебния при-ставъ разправя,
Покрита подписка. Както е извест вземе сериозни мерки, за да не бъдемъ
че имало наложени и на други учи | но въ гр. Провадия е основано ново
свидетели иа по-големи обири като ми
тели запори, които Н Овчаровъ е] спестовно акционерно д-во „Ваможность" налата година.
удържалъ на време, но не му ги е | Това дружество, което обещава да бъде
внесълъ и до днесъ. Ще бъдать ли1 полезно за населението въ Провадия и
и ге екзекутирани на средъ селс околията, подписката е имала добъръ Девненско Селско Общ Управление
уснехъ, като се е яокрила въ двоенъ
кия мегданъ за' кефа на единъ ин-, размвръ на опрвдБления срокъ — 1
ОБЯВЛЕНИЕ № 2432.
спекторъ, който се нрави на Ибрямъ- яоемврий. Дружествотоще почне да фуяс. Девня 2 ноември 1911 год.
бащия, когато е вънросъ. за едно кионира на 1 януарий 1912 год.
На 2 декемврнй т. г. 1ша да се
Хлебътъ, който се продава въ гранегово протеже?
произведътъ
съ явна конкуренция
• 2) Отъ отстъака при иокупка на дътъ, е горчивъ неизаеченъ и въ него следующнте търгове: отъ 8 до 10
се ннмиратъ разни нечистотии.' Ннй
учебници за богати ученици е об чрЬзъ яашия вестникъ неведнажъ сме часа прЬдъ обедъ въ с. Ески-Арнаразувано при училището фондъ — обращали вниманието на санитарните утларъ за отдаване подъ наемъ па
«подпомагане бедня ученици*, су власти въ градътъ, че хлвбътъ, който наематель за 2 годшш врЬме отъ 1/1Х
т. г. до 1/1Х/1913 година училищната
мите на когото, споредъ протокола е единъ отъ наи-яеобводпните за из нива на българското училище въ съ
на учит. съветъ би требвало да дръжката на организма на гражданите щото село въ мЬстностьта Боаза (бахиродуктъ, нрвегъпко е отъ страна на
бъдатъ внесени вь спестовната каса ония, които го приготовляватъ такъвъ, чата) отъ 9 декара съ първоначална
на оползогворение, но тЬ и до деяь какъвт » отъ яеколко седмици насаиъ се цена 30 лева годишно;
днешенъ не били постъпили тамъ, забЬлвзва да го нродаватъ. Компетен
2) Сжщия день отъ 10 до 12 часа
а къде съ? — Попитайте Н. Овча тните власти, зяаяикя поел Ъ лев пята отъ преди обйдъ въ с. Ахъркьоп за учи
ровъ, той ще ви каже, защото се коясоиираняето на недоброкачественъ лищните нива на същото село: въ
хлъбъ, нека взеиатъ потребните строги местностьта ясацитЬ отъ б декара и
мълви, че били откраднати отъ че мерки за да се заставятъ ония, които
учкуна отъ 5 декара за същото врекмеджето му
приготовляватъ и търгуватъ съ хлвба ме съ първоначални цени: за първата
въ с. Чайлекь, Р. да бъде той доброкачественъ и добре 25 лева, а втората 20 лева годишно и
Задачата на добросъвестния Т. 3)Р. Учителката
3) Сжщия день отъ 2 до 5 часа
не е получила заплатата си изиеченъ.
журналистъ
елвдъ
обедъ въ с. Дерекьои за учи
ВЪнчавка
Г-яъ
Тенелко
Костовъ
тър
за м. септемврий, въпреки, че е
говецъ яа дървени въглища и дърза въ лищния щогепъ въ сжщото село съ
Колкото високъ по своето пред представили всички необходими о- града ни, ще се ввячае на 13 того съ даЬ отдЪления за кръчма и бакалия и
назначение, толкова и труленъ е иравдателяи документи, съгласно г-ца Фанка Т. Танушева въ Софая.
съ маза отдоло за време отъ 1 яну
журналистическия дългъ на публи окръжното 4842 на М. Н Просве
арий 1912 година до 31 декемврин
Нашите чесгатявания.
Венчани. Миналата седмица г Ив.Хр 1913 година съ първоначална цена
циста. Високь е дългътъ на журна щение, отдел, счетоводство •-- отъ
Урумовъ
се веича съ г-ца Йовка, дъ 1ОО лева годишно.
диета; защото въ колоните на единъ 12 септемврий т г. Ние питаме ви
Искания залогъ за правоучастие въ
щеря иа председателя на Варнен. окр.
вестяикъ требва да се бичува вси зираното окръжпо не е ли въ сила постоянна комисия г. Димо Шаковъ
търгътъ е 5% отъ първоначалните
чко, което е недобросъвестно, низ и за Н Овчаровъ, или. за него се
цени.
Нашит* честятяваиия.
Чл. чл. 11 и 12 отъ закона за обко, безчестно и пр. Но ето че този изпращатъ специална мними окръж
Венчани. Г-нъ III. Натанъ, адвокатъ
дългъ, колкото и добросъвестно да пи, съ които той да ирикрива своите въ града ни, на 6 того се ввнча съ г-ца щественните предприятия еж задъл
жителни за конкурентите.
се изпълнява, среща се лице съ липе нечестни дела? — Ако не, защо Рашелъ Азиелова отъ Русе.
Тържните книжа еж па располоНашите честитявания на двойката.
суровата действагвляосгъ на бъл се лишава отъ заплата, визираната
Сгодени. Г-нъ Христо Гайганджиевъ, жение вейки приежтетвенъ день въ
гарското правосъдие, дЬто, каксо е учителка, болна на легло въ бол учитель въ с. Гебедже. се е сгодилъ съ канцеларията па общинското управ
ление.
известно се тълкува не духъть на ницата, съ еднички средства запла г-ца Лнка Стоянова, учителка.
Разноските за публикация на на
НашитБ чесгитявааия,
нещата, а .буквата сь нейните точ тата й, бвзъ да е виновна гя ни пай
стоящето
еж за сметка на наемате
Нечистотиите
изъ
градътъ.
Изъ
ки и запетаи- Труден ь е дългьть малко за това? Той я задичилъ вече
лите.
която
улаца
въ
градътъ
мине
човекъ
на журналиста, че почти изпълне и отъ • октомврийската ведомость? неможе да не забележи мръсотии, как
Кметъ: Юрд. Л. Дуновъ
нивто му в въ непрекъснато стъл — Защо? . . .
вито отъ дворищата си повечето отъ
Секр.-бириикъ: А. Кръстевъ.
кновение съ съдилищата, съ следо
Въпреки успокоенията на г-на гражданите иматъ обичай да изхвърлятъ,
ватели и съ прокурори Съществу- инспектора, че учебното дело въ а сметоноснигБ коля често ги отманаватъ примери, дори пълни съ кур^оз- този нещастенъ край е въ редь, ние ватъ и по тоя начияъ сами гражданите II Варненски Съдебенъ Приставъ
неусетно даватъ едно сериозно условие
ностъ; напр. затова, че журналиста се високо ще продължаваме да заявя за иоявата на разни епидемични боле
ОБЯВЛЕНИЕ № 5389.
е изказалъ за нЬкой чнповникь „иер- ваме своя цротеетъ : . На шипка не сти. Санитарната влаеть е длъжна да
Въ
допълнение
обявлението си подъ
возень*, "петъриимъ", или че се ка е спокойно!'* и ако гласътъ пи ос направи потрвбиото за првмахванието на
№
4626
публикувано
въ »Държавенъ
възцарлата
се
изъ
улиците
мръсотия.
зало „подобень екземпляръ ' —ето тапе гласъ въпиюще въ пустиня,
Вестникъ* брой № 233 отъ 2О/Х т.
За
канализацията
Търга
за
кана
че се е изтърсила призовкаоть съ ще бъдемъ припудвии да повервализацията на гр. варна не се утвърди г. изввстявамъ на иитересующите се,
дебния следоватвль, ето че Вай ста ме, че действително въ нашата стра отъ министерството и преписката е по че продажбата на нива отъ 27 де
вате постояненъ клиенгь на сът,а- на нЬма законность и редъ.
върната за да се произведе новъ тьргь. кара 2 ара въ землището на с. КонНовоселецъ
лищата. До такава степень е трудно
Съобщение. Замолени сме, да съоб- стантшюво, местностьта >Ачманда«
щимъ на Ч1енозегЬ отъ старческата че при съседи: Георги Антоновъ, Нено
изпълнението задачата на журнала
та при Варнен. Гимнастическо Д-ство Антоновъ и Панайотъ Анастасовъ е
ста, че трЬбва той да затворя очигЬ
„Черноморски Юнакь", че упражне почната на 21 октомврий т. г. и ще
си нредъ вси1кп неправди, знача
нията имь ще с:- извършватъ въ дру продължава до • 21 ноември с. г. до
да измени дьлгьть си, за да < не Нова представителка Фирма. Из жествения салонъ вс_ка срЬда въ 6 5 часа вечерьта и съ правонаддавабъде разтакань. ,
вестния дългъгодишеиъ Варненски тър часа после обедъ. Първо упражнение ние въ 24 часа 5%Горния имотъ е собственъ иа Маговец
ь па златна изделия г. Нерикли на 16-й того.
... Всеизвестно е, че нашия весг
ринъ
Георгиевъ отъ с. Велево про
Пишатъ ни отъ с. Девня, че отъ
никъ се е държаль винаги досгой Георгиевъ и г. Димитръ Г. Коцовъ,
членъ отъ банкерската къида въ гр. Ох- два мъсеца наеамъ тамъ върлува бо- дава се за дълга му къмъ Аристиди
но, не се е занимавалъ съ псувни, рицъ, Кодови § Грунчевъ," коя го съще лестьта тифусъ. До сега съ констатира Аврамовъ отъ с. село.
Първа цена 1360 лева съ нама
а винаги е третиралъ всичка въп ствува отъ 35 г, отъ единъ мвсецъ ни по-вече отъ 50 души болна отъ тая
роси съ пълн обективпость. И въ пасамъ откриха въ гр. Варна агентка болесть Също тази болесть върлува и ление 10 /0*
ЖелаюгдитЬ да купятъ имота мопреки това, призовките отъ следо и комисионна, КЪДЕТО ще се зааимаватъ въ Ново-село, Провадийско, но тамъ е
гатъ да преглеждатъ книмеата по про
въ по-малъкъ размйр ь.
изключително
съ
представителство
на
вателя за казана некоя дума „нерДългъ се налага на окръжния лекаръ дажбата и да иаддаватъ всеки при
европейски артикули отъ най-реномдравозенъ* или „нвтлрнамъ" вървятъ ните фабрики.
да вземе сериозни мЬрки за прекратя ежтетвенъ день и часъ въ канцела
рията ми.
ли, вървятъ; Ний обаче пакъ не се
Ний като познаваме г. II. Георгиева ването и.
гр. Варна, 28 октомври 1911 год.
Търгътъ, за ияеталнране електриче
стрескамв. За единъ вестникъ ате за чесгенъ и трудолюбивъ търговецъ, а
ското
осветление
въ
града
ни,
е
угвъртака
също
и
г.
Д.
Коцова,
смъемъ
да
ги
II
Съдебенъ Приставъ: Н. Сласовъ
стата не съ съдебните резолюции,
денъ отъ Министерството и наскоро ще
првяоръчамв
на
всички
ония,
които
се
въ които винаги личи буквата, а
III Варненски Съдебенъ Приставъ
нуждаятъ отъ доставки иа разни арти се започне работата.
общесгввяото мнение, което е ши кули огь странство и отъ България.
Пвтръ Ввргиввъ, ирЪмесгя обущаррокъ тъдкуватель, нвограниченъ отъ
Пожелаваме имъ добъръ усцехъ въ ницата си въ зданието на аПегръ Янеаъ,
ОБЯВЛЕНИЕ М 3192.
срЬщу хотелъ у11рес.авъ .
цредириетата работа
сухите норми на Темида.
Важно за г-жи и г-ци. Почитаеми
За удовлетворение нскътъ на Бъл
Нотариата въ Варна. Вь няколко
броя на нашия вЬстяикъ се ниса за бав те г-жи и г-цп, които искатъ да носятъ гарската Земледелческа Банка, Вар
Йовосвло (Провадийско).
ното извършваие на сделките въ това шапки по вкусъ, модерносгь я елеган- ненски клоиъ по издадения изпълни т.
Сдедъ писаното въ единъ местенъ учреждение, като се изтъкнаха подроб тяость, нека си доставягъ отъ пзввет- лнеть Д4 6011 на II Варн. Мир. Съ
в-къ, принудени сме отново да за- но и причините, които създавать тая иия въ града па шапкирь г. Д. Лева дия, на 1 августъ 1909 год. противъ
Фирмата Н Геновъ & Ор. Лачвзъ, Илия Желевъ отъ с. Влахларъ за
говоримъ за фаворизирания
отъ неуредица тамъ* И наистина, колкото
повече се увеличава работата въ това Варяа, ул. „В.гадиславъ", сключа кон- 150 лева, обявявамъ че въ продъл
околийския инспекторъ учитвль —
учреждение било отъ нововъведенията, кордатъ и отъ два мвсеца насамь за жение на 31 дни отъ двукратното
Никола Овчаровъ, защото мислимъ, било но други причини, толкова но-ясно почна наново да функционира, като е публикуване настоящето ми въ мЪчй има законность и редъ въ на изпъква на лице слабото' вниаание къмъ доставила за магазина си разна мо.ер- егння вЬстникъ съ правонаддавнне въ
шата страна, които не ще иозво- яего отъ страна на респективното ми ни манифактурна стока, стъкларая а др. 24 часа 5% нде продавамъ публично
следния ддъжниковъ недвижимъ имотъ
лятъ корупцията да разяжда едипъ нистерство. Преди неколко години още необходимостя.
нуждата отъ откривание донъинителенъ
Американски лозови пръчки. Г-нъ находящъ се въ землището на село
културенъ институтъ, какъвто е учи потариятъ е бала иочувствувана и та- Петръ Копчевъ, съдържатель на кафене Влахларъ, а именно:
лището.
къвъ е бйдъоткритъ, който отпосле ка „Бълкаиъ* предава яа яай-дзаосяя це
1) Нива отъ 8 декара въ мЪстн.
то че ли по канриаъ е билъ закритъ, пя облагородени и гарантирани амери „Франгеи. • пжть" при съсЬчи: Днми
Но нека говорятъ фактитЬ;
I) На 23 Х т . г. съдебния при защото тамь работата вмбето да се е кански лозови пръчки отъ разни видо тръ Наумовъ, Ив. Днмитровъ, Големъ
ставъ носрЬдъ улицата, поиска да намалила се е' увеличала. Отъ друга ве. Обръщаме вниманието иа Варненски и пъть, оцвкена 160 лева.

Дневни шшаяни

Огр.

4

-Свободенъ Тласъ"

Вр. 37

2) Нива отъ б декара въ мЪсти. и ул. »Царь Борисъ* оц. 17500 лева.
„Гюрганъ-Чещме" при съседи: Ант2) Къща построена върху 32 кв. м.
дреи Симеоновъ, Ив. Дамяиовъ, гора на два етажа отъ смесенъ материалъ,
и река, оцен. за 60 лева.
покрита съ керемиди, състояща се
;
3) Нива отъ б декара въ мЪстно: горний етажъ отъ двЬ стаи и салонъ
стьта* ,Д<афеджи-Оджа", при съседи: а долний дв Ь стаи коридоръ при нея
№ 6222.
Султана Николова, гора и рЬка оце прилепена пристройка върху 40 кв.
Въ канцеларията на Балчишкото градско общинско унравлеоие ще
нена за 90 лева.
м. отъ същий материалъ и покривъ,
4) Нива отъ 7. декара въ мЬсш. състояща се отъ мутвакъ и катой, съ се произведатъ следните търгове, съ явна конкуренция:
На 22 ноемврий 1911 г: 1) в ! 3 часа елвдъ обЬдъ, за отдаване подъ
„Среднй-пжть" при съседи: Дичнтръ дворъ отъ 127 кв. м. и 35 см. НахоСлавовъ и тора, оценена 105 лева,
дяща се въ гр. Варна II уч. улица паемъ общинското здание въ I уч., служаще за адвокатско писалище, за
5} Нива отъ В декара въ мЬстн. »Царъ Борисъ* подъ М 896/29 при време отъ 1 януарип 1912 г, до 31 декември сжщата година включително.
„Кара-ачъ Гюлджю,' при съсЬди: ежейди, къща на същитв подъ Л& Първоначална цена 260 лева. Залогъ — 5 % ; 2) Въ 2 часа елвдъ обедъ,
Колю Стойковъ, Кръстю Димитровъ 871/31 улица задъ арменската църква, кръчмата въ I уч., до общинската борса, за същото врвме. Първоначална
и пжть оцен,,ДбО лева,
,,
Саркизъ . Гарабедовъ и улица >Царъ цена 450. лева. Залогъ — 5%На 23 ноември 1911 г.: 3) въ 3 часа следъ обедъ, новопостроения
^Наддаването ще почне отъ първо Борисъс оц.. 10800 лв. 3) Кжща по
градинарски
дюгенъ въ I, уч., за 3 години, начиная отъ 1 януари 1912 г.
началните оценки съ намаление 1О'У0. строена върху 44 кв. м. 1 етажъ отъ
Желающите да> купятъ- имота мо- простъ смесенъ материлъ, покрита съ до 31 декември 1914 год. включително. Първоначална цена 1500 лева.
гатъ да .приглеждатъ книжата по про керемиди,. състояща се отъ две стаи Залогъ — 5%) 4) Въ 4 часа следъ обедъ, новопостроения касапски дю
дажбата и да наддаватъ всЬки. ири- и кухня съ дворъ отъ 126 кв. метра генъ въ I уч,, за същото време. Първоначална цена 1500 лева. Залогъ
сътствепъ день и часъ въ канцела ЦЬлото пространство което заематъ —- 5-»/0; 5) Въ 5 часа сл4дъ обедъ за отдаването на предприемачъ, до
рията ми.
2—2 постройката и двора е' 170 кв. метра ставката на канцеларските материяли за общинските служби, за врвме отъ
Нах. въ Варна IV уч. ул. линия XX 1 януари 1912 г. до 31 декември с. г. включително. Първоначална цЪна
гр. Варна 17 октомври 1911 г. •
III Съд. Приставъ: Я. Г. Начевъ подъ Мо 1052/8 при съседи: Миха- 2000 лева. Залогъ — 5%.
На 24 ноември 1911 г.: б) вх 3 часа следъ обвдъ, за доставката на
лаки Януси, Д, Василева, Леонъ Хаосввтителни
и отоплителни материяли за общинските служби, за 1912 год.
чадуровъ линия ХХ-та оцен. 2500 л.
ОБЯВЛЕНИЕ
и 4) Лозе отъ две едно до друго ча Първоначална цвна 2000 лева. Залогъ — 5 /0. 7) въ 4 часа следъ обедъ,
сти, п/Ьлото отъ 4565 кв. м. находяще за отдаването на предприемачъ, метенето, чистенето и поливането на град
М 7102
за същото време. Първоначална цЬна 6000 лева.
се въ Варнен. лозя местностьта »Го- ските улици и площади,
1
Въ допълнение обявлението си подъ дема Кокарджа" при ежееди : В. То- Залогъ 5 % ; 8) въ А /^ часа следъ обедъ, за отдаване на' предприемачъ
М 6671 публикувано въ Държавенъ доровъ, Алексанъ Агоповъ, Хриси Ор- доставката на фуражъ за общинските коне, за сжщото време. Първона
чална цена 2000 лева. Залогъ 5 % ; 9) Въ 5 часа следъ обедъ, за отдаваВБСТНИКЪ брой И& 240 отъ 29X1911 тодакева, В, Яневъ и пъть оцвнена
г. иавестявамъ на интересующите се, 920 лв. Наддаванието ще почне съ • нето на предприемачъ осветлението на градските улици и площади, за
че продажбата на 1) Къща построе 40% намаление отъ първоначал. оцен същото време. Първоначална цена 7ООО лева. Залогъ 51/.,.
на върху 87 кв. м. на I 1 /, етажъ отъ ки. Продажбата е почната на 30 ок
На 25,,ноември 1911 г. съ тайна конкуренция: 10) отъ 3—4 часа
смесенъ материалъ, покрита съ кере томври и иде продължава до 30 ное следъ обедъ, за отдаването на предприемачъ „кръвнината", за време отъ
миди, състояща се доле отъ три стаи мври 1911 г. 5 часа вечерьта съ пра- 1 януари 1912 г. до 31 декември с. г. включително. Първоначална цвна
и антре, а горе четири стаи и салонъ, вонаддавание въ 24 часа 5%
15000 лева. Залогъ 5°/ 0 ; 11) въ 5 часа следъ обЬдъ, за отдаване на пред
при нея при лепена пристройка, вър
приемачъ,
публичния домъ за 3 год., начиная отъ 1 януари 1912 год. до
Горния имотъ е собственъ на по
ху 32 кв. м. отъ" съший матерналъ и койния Георги 3. Мумджиевъ продава 31 декември 1914 год. Първоначална цвна 12000 лева. Залогъ 5%.
покривъ състояще се отъ две отде се за поделба.
гр. Балчикъ, 20 септември 1911 год.
ления кухня и пералня а до нея дру
Кметь: Ст. Минновъ
га пристройка, върху 38 кв, м. пове
Желающите да купятъ имота моСекретарь: П. Димчввъ.
чето отъ дървенъ материалъ, покритъ гатъ да првглеждатъ книжата но про
съ керемиди, състояща се отъ .сай- дажбата и да наддаватъ вевки привантъ, катой, дамъ и надъ него самън- ежтетвенъ день и часъ въ канцела
лъкъ, съ дворъ отъ 150 кв. м. Цело- рията ми.
то пространство което заематъ по
стройките и двора е 307 кв. м. На- гр. Варна, 9 ноемврий 1911 год.
ходящъ се въ Варна II уч. ул. »Царь
I Съд* Приставъ Ал. X. Байковъ
Борисъ* М 871|31 при СЪСЕДИ къща
№ 5200
на същите подъ М 896/29 улица
гр.
Варна,
21
октомври
.1911 година.
къмъ арменската църква, слЪпа улица
Въ канцеларията на комисията ще се произведатъ съ явна конкурен
ция следните търгове: на 7 декември т. г. 10 часа прЬди пладне за от
даване на предприемачъ доставката на нужднитв фуражни и др. предмети
за ветеринарните лазарети презъ 1912 година, съ приблизителна стоиность
ЗООО лева; на 7 декември т. г. 4 часа следъ обедъ, за отдаване на пред
приемачъ общинските Герии жантарина и крииина* на Опанченска об
щина за време отъ.1 януари 1912 година съ приблизителна стоиность
,
у л и ц а „ Ц а р ь Евориспь" — В а р н а .
4000 лева; на 8 декември т. г. 10 часа предъ обедъ, съ тайна конкурен
Обущарски магазинъ на Христо Богдановъ ръ,ководимъ отъ же
ция, за отдаване на предприемачъ аптекарь отпущането лекарства на бедно
ланието да задоволи клиентелата си и да привлече нови, както съ
болните лица отъ Варненската и Добришката околии за 1912 година съ
приблизителна стоиность за първата 2000 лева, а за втората 1001) лева.
модни, елегантни, и съ гарантирана солидность, а така също и
оферти ще се приемтгъ до 3 часа следъ обьдъ.
съпЛши съиършенно износни, в м е с т о 2 0 . 2 2 , {5 — 16 л .
Залогъ 5 % и документи съгласно чл. 11 отъ закона за обществените
се ечабди съ голямо количество отъ разни фасони 1311111 I
предприятия,
Поемните условия и другите тържни книжа могатъ да се видятъ
всеки приежтетвенъ день въ канцеларията на комисията.
Отъ Комисията.

Балчишко Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ

Варненска Окржжна Посгояна Комисия
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБУЩАРСКИ

МАГАЗИНЪ

ХРИСТО '..БОГДАНОВЪ

ОБУЩА.

американски, английски, французеки и пр. НуждающигЬ се
отъ обуща, нека не изпускатъ изъ прйдъ видъ, че ще наиравятъ голяма ИКОНОМИЯ И Щ« блиатъ предоволни отъ обущата ни.

• т

Формени обуща за г. г. ФЛОТСКИТЪ ОФицври

Обръщаме внимание на Ученички и ученици, които най-вече се нуждаятъ отъ солидни и достъпни по цЬна обуща
: ЕФТИНИ и здрави обуща за работници.
:
Отъ магазина.

И звлечшше

Р-ЬШЕНИЕ

гр. Варна, 5 ноемврий 1911 година
въ името на Негово' Величество
ФЕРДИНАНДЪ 1 Царь на Б ъ л г а р и т е ,

Варнечскиятъ Окръженъ Съдъ, по гражданското отделение, въ пу
блично съдебно заседание, на 3 ноември прЬзъ хилядо деветстотииъ еди
надесета година, въ съставъ: п. председатель: Д. Чехларовъ, членове: Н.
На печатившите *Д1-ра отъ тпяб-иага разиграна на 5,XI т. г. па готиш.тия
Добревъ, Ат. Хр. Етърски, при подсекретаря Ив. Костовъ и въ приежтбалъ па д-ството >Червенъ Кръсть». .
ствието на прокурора Д-ръ Парусиядисъ слуша доложеното отъ под
председателя ч. т. дело ЛЕ 446 по описа за 19 П год. по молбата на
* Цочо Недковъ С-1е Синове, Бр. Кириякови, Иб. Руджи и др. отъ гр. Варна
,0
204,
419
620 '
1050
926
792
за обявяване въ несъстоятелиость Петръ В. Тотевъ отъ Варна.
217,
, 448
1059
22
9.'.4
627
793
Обстоятелствата на делото еж:
•
,. 238
33
475
629
939
1065
794
СЖДА Р Ъ Ш И :
47 <•
1066
240
644
950
803
I. Обявява варненския търговецъ Петръ В. Тотевъ, търговецъ съ ко
46 . 271 478
648
1072
808
957
лониални стоки и деликатеси, въ несъстоятелноссть съ при времена дата
517 .
4075
272
655
973
828
1 65
за спиране платките си 27 августъ 91Л. година.
. 67 • 300
528
660 '
1076
981
841
•
II; Назначава за деловодитель на тая несъстоятелиость подпредседа
63
312
533
989
1085
• 663
8)3
теля на варн, окр. еждъ Д. Чехларовъ, а за синдикъ варн. съдебеиъ кан634 ч . 668
131
321
90
1094 .
845
дидатъ Любенъ Дюгмеджиевъ. ~
133'
355
546
1108
676
991
850
III. Кредиторите да се събератъ въ съда на 23 ноември 911 г. часа
135
373
558
695
1129
1012
• 876
три
послЬ
обедъ за да се съветватъ върху окончателното назначаване
.
394
.
605,
704
1136
879
1016
1 144
синдикъ.
148
402
566
709
1021
. 1151
886
IV. Кредиторите да представятъ креанситЬ си въ съда до 17 ноем
160 '
404568
1163
736
889
1034
ври 1911 г. като се определя дата за проверка на креансите 3 декем
109.
. 614
407
754
1169
1035
909
ври 9д1 г. три часа после пдадне.
178
410
618
773
918
1037
1181
V. Имотите на несъстоятелния П. В. [[Тотевъ да се заиечататъ, къ
180
413
619
779
1047
923
1194
дето и да се намнратъ те.
1199
VI. Задължава несъстоятелния въ три дни отъ днесъ да представи
Справки со правятъ въ Посиня клубъ. НепоисканитЬ печалби до 5.Х11
въ
съда
равносметка за търговските си операции, направена съгласно на
оставатъ за дружеството.
редбата на чл. 655 отъ търговския закоиъ и търговските си книги.
VII. ЗаповЬдва несъстоятелния П. В. Тотевъ да се задържи въ вар
2 къщи въ единъ дворъ съ 9 ненския окръженъ затворъ.
'
Решението подлежи на обжалвание по реда указанъ въ чл. 661 отъ
стаи, 3 антрета, съ дворно место
търговския законъ'
около' 490 кв. метра и съ жвдезна ограда, паходяща се въ гр. Варна,
На първообразното подписали; п. председатель: Д. Чехларовъ,<»чле
„ 4 V уч. улица .Балканска"' М 13, до църквата ,Св. Петка".
нове: Н, Добревъ и Ат. Хр. Етърски.
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II. И С Ъ

К Ъ

и

Уиоразумение цри

М и х а л ъ Ч и х а А ъ, железарь срещу деви
ческата гимназия,

Верно

Председатель: В. Стойковъ

п. Секретарь: Д. Митевъ»
Печатница я Во_«-в--"

