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jioBb летенъ кино ЗТалась
ДНЕСЪ ЗД ПОСЛЕДЕНЪ П/г\ТЬ

ШШБВЕгг ЛРЖВД ИНФ0РМЩИ6НСП2 BfcCTrtfi
ГЛБОНЛМЕНТЪ; за година 300 лева
L 6 месеца 160 л , sa 3 месеца 80 л.

по lTo л.кв. см."ПТчгашъ
Телефойъ 3981 ОБЯВЛЕНИЯ:
се въ агенция „Книжнина* до пощата

и -

Г-нъ Василъ Софияковъ
-СГОДЕНИ—
1—1194—1

Добричъ

Варна

iae«« Вжтрешни болести и гинекология- ^к»**
Прием сутринь и следъ обЬдъ. ю, Линия XV № 16
Дава съвети за морско и слънчево лечение.

10 i l l - 15

Преглежда осигурени работи*ци.

ш
:: ПРИСТИГНАХА НА СКЛАДЪ

::»

5елосипедй „С У[ *) У р Д $" g
в- Извънредно красиви и солидни

~

Обнкновенви по 8900 лева
Луксозни по 4300 лева п р и

ТЕОРГ]И1

Нач. въ 8 нол. и 10 п. ч.

КАРАДЖАТА

Г-цаГКуна Желязкова

тжтм-

ай-х^тбавия фиш на 1\одшкъ {Ауръ

яшшодощъ

гр Варна, ул. , Съборна". J6 56. Телсфонъ 415

6 Копнежите за свободата у
народите винаги еж намирали
своите изразители въ героич
ните подвизи не плеади борци.
Като огнени слънца се възпра^
вятъ въ нашата най-нова ис
тория имената на ония велика
ни които г сь собствените си
глави поигелаха да съборятъ
зидовете на една вековна* им"
перия, съ кръвьта си напиваха
дивни страници въ историята
ни а духа си завещаха на гк>коленията.
Когато пада главата на единъ
герой, отключватъ се робски
те вериги на милиони, когато
се обагри съ кръвьта на единъ
борецъ- за свободата бесилото,
вс-кка капка напойва Семето на
свободата, за да се разрастне
то въ буйно цвете, отъ което
ще се вие венецъ за героя.
Караджата извърши единъ
подвигъ, подзигътъ стана ле
генда, народътъ записа леген'
дата въ кървавите страници
посветени на свободата и ни
чии ржка не ще я изтрие, защото тя се носи и закърмюва
съ майчинот-Ь млеко вредъ, дето живее българинъИ днесъ не е постигнатъ
блена на Караджата — свебо-

дата на племето ни. И днесъ ро
дната покрайнина на героя е
заробена — и днесъ Добруд
жа, люлката на народния ге
рой е въ вражи ржце.
Но на добруджанеца ничии
вериги не ще сковатъ^духътъ,
защото браздите на нивите му
еж напоени" съ кръвьта на легевдарнитЬ борци, защото духътъ на свободата витае надъ
безкрайните ниви.
Тгй нанто е обезсиъртенъ по
двига на Нараджата — таиа бе»сяъртенъ е и копнетътъ за сво
бодата у добрудшанеца.
Гнетътъ засилва негодуването, окриля духа, калява волята
и укрепва десницата за борбаМожете всичко^ да ни отне
мете, но духътъ на Караджата
вечно ще витае надъ^ насъ и
ще нашепва и на орача надъ
черните бра?пи въ__ Добруджа
и на младенеца въ люлка всред
златокласа нива и на сирака
зар^янъ подъ чужда стреха-нашепва имъ подвигътъ, сочи
имъ делото, напомня имъ величието на бореца, когото требва да следватъ.
Духътъ на Караджата броди
надъ добруджанските поля.

ъ защита на .варна
Нашите съседи —- Бургасчани и Русенци — биятъ тре
вога.,

ФОТО-дНЯЙ-МОДЕРЕНЪ СЛЛОНЪ
Прнспособекъ съ всички удобства. Нови апарати пос
ледна система.

Специсленъ в п ш ъ зв снимки т дШ-

ФОТО-дАРТЪ
te помешава въ горния етажъ на Сладкарница

Мариновъ, площад* „Мусалата"
—•*- ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ!

щз~—

9-10—1073

•

ВАЖНО САИО ЗА Н Е Р А Ш
Продава се стопанство тъ цьло или
по части състоящо се отъ:

крави, теляци, te, mm и магаре съ количка
Справка при Михаилъ Вучевъ
кйошкьовете задъ лагера.

2—1189-

МОДЕРНИ МЖЖ1Ш РИЗИ
готови и по поржчка отъ първокачествени

поплини зефири и панама
;Ще намерите на конкурентни цени 20 на сто по евтено
отъ всекжде другаде, понеже платовете еж доставени
направо отъ фабриката.

вь ателмето на Кеворкъ Дзаряянь
;ул. Охридска № 4 (новите здания) 3 1171 10|

съ Бургасчени. Какво техъ ги
засяга, едно възможно приравнение на ж. п. тарифа по двете
линии — Бургасъ — София и
Защо? "
— Защото подочули, че на Варна — София? Туй което
Варна ще се даде некаква минава отъ странство или за
възможиость да сжществува, странство презъ тъхното прис
като първостепененъ търговски танище, ще минава и при из
равнената тарифа- Нима те
и портовъ центръ.
— Не бива, казватъ гЬ, да допущатъ, че импорта, който
се правятъ никакви остжпки на до сега е минавалъ 'презъ
Варна, защото съ това нашите техното пристанище, ако на
икономически интереси се зас Варна се направятъ известни
трашават^ . . . Варна тръбва тарифни облекчения, ще зами
да загине, — тая Варна откж- не пристанището имъ и ще се
дето се откжена, за сметка на отзове на Варненското? Нима
целата страна
з л а т н а т а те могътъ да усвоятъ мисъльта
че експорта, който има за есДобруджа!
Сррашното за съседигв ни тественъ износенъ пунктъ тех
било възможното приравняване ното пристанище, при възмож
на превозните желЪзно пжтни ните облаги за Варна, ще
тарифи, главно между Бургасъ отклони пжтя си и ще подири
и София и между Варна и Со Варненското пристанище? —
фия. Това игвло да стане за Нищо подобно. Зависть и зло
сметка на целата държава, а ба и нищо по вече.
Меродавните кржгове отъ
не бива да става, защото ще
се облагодетелствува единъ които зависи да не загине ико
градъ за сметка на народа отъ номически Варна, едва ли ще
целата държава. Не §бива да споделятъ исканията на съсе
става още и за това, защото дите ни. Те еж държавници и
Бургасъ вече добре се разви- политици и за тъхъ е твърде
валъ въ търговско и икономи обяснимо, защо Варна требва
ческо отношение, пристанището да запази положението си на
му требвало да бжде едно е- търговски и пристанищенъ
динственно първостепенно и центръ, каквото е имала до
само нему да се гарантира сж- преди мирния договоръ, по
силата на който ни се отне
ществувание и развитие.
Разбираме завистьта на Бур- Добруджа. И, когато те ще
гаечани. Завистьта е едно вро намерятъ за възможно и за
дено чуство н а българина. наложително да се даватъ миНеразбираме, обаче, кое кара нимумъ условия за запазването
Русенци да се солидаризиратъ това положение на градъдъ ни
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решението имъ ще бжде обос
новано на най висши държавни
интереси, отколкото на некакви
отделни сметки на този или
онзи отъ съседните градове.
На Бургасчани и Русенци ни*
бихме задали въпроса: когато
те възтаватъ противъ възмож
ното приравнение на превоз
ните такси на ж. п. линии, подобре ли ще имъ бжде, ако се
осжшестви друга една идея, а
именно: създаването на сво
бодно пристанище отъ Варна?
Какъ би се отразило това на
тъхните добре разбрани инте
реси?
Варненското гражданство и
неговите ржководящи кржгове
ще направятъ всичко за да не
загине икономически градътъ
имъ и, когато въ тези техни
усилия се коренятъ идеи и отъ
високъ държа венъ интересъ,
неще може току-тъй лесно да
имъ се противопостави който
и да е.
Варна е ампутирана за смет
ка на целата държава и лече
нието требва да стане за смет
ка на целия народъ, вко сме
носители на социална правда.
Нека, най после, да се pasбере ясно, че. онова географическо положение, което Варна
има, никой не е въ състояние
да й го отнеме то е сьзоадено
отъ природата.'
Необоснованъ на нищо. протестьта особенно на група ру
сенци, е много болезненъ. Той
показва, колко обществената
солидарность е зебравена, кол
ко егоизмътъ^на отделните гра
дове е нарасалъ и колко схва
щането за голъмата държавна
идея е малко. Самъ за себе си
този печаленъ фактъ говори
твърде много...
Повече държавническа мисъль, г-да русенци и бургасци1
В. П. -

ДЕ* ДОенахйювь
вжтрешни
кожно венерически'
болести
приема 9—12 и 3—7 ч.
ул. Драгоманъ 29
9-1090-10

ПРОДАВАТЪ Д Е

2 шиш въ бдвпъ дворъ
на жгъла на улиците Ма
кедонска и Странджа № 55
Споразумение при Тодоръ
Сотирови ул. Владиславъ
Jfc 45
2 1186 5
ЖЕНЕРНЛЪ ДЕ
ТгЛБЯ— BflPHft
Търси да наеме КЖШЯ ДВУ
ЕТАЖНА съ по 4 стаи на етажъ най-малко, самостоятелна
хигиенична съ дворъ за.гаражъ, за бюро и жилище
Предложения ул. Периологъ
№ 1, задъ Синагогата
2-3
Печ. Д. Тодоровъ—Варна П. 89

Варненска Новиаа

Bj.oil 876
вааадалшша
Летенъ о б щ и н с к и театръ

кико„РАНКОВЪ

(Преминаването на евреите пр Мъ Щ
Черно море). Въ този филмъ кино- Щ
техниката е дала непостижими ре. fe|
зултати които изненадватъ зрител*.Щ

а

Отъ днесъ започва представянето на гран
диозния исторически филмъ паметникъ | ц ъ
отъ епохата на фараонигЬ

НОВО!

г л а в Н ите

Прглиена #ъ кабинета

НОВО!

Софин. 8. Въпросътъ за една
CMttm въ кабинета^продължава
да се разисква въ нелия^ печатъ. Едно видимо желание
изказватъ вечери Тфавителсг
вените вестници „Препорецъ"
и
»Миръ"'% които считатъл че
има йекои отъ ^ишктри^гЬ
уморени_и т ребва_да _се__ зам-Ьнятъ съ пресни сили^ пакъ
отъ_Сговора.^ъ всеки случай
въ болшинството отъ правителствените среди се говори,
че една частична^ром-кна^ въ
кабинета, следъ свикването се
сията на Народното събрание,
ще се наложи.

Тичайте прн новоотнритив магазинъ

-2

4

„Ф Р $ е к и т #

в-

Чеоть пмамъ ди съобща пи почитаемите Вар
ненски гражтикп и граждани, че открихъ ма
газинъ на галантарийнй и манифактурни купони.
п па метъръ н а конкурентни цени.
П О С Е Т Е Т Е И Щ Е СЕ УВВРИТЕ.

п
0

в

Магазина се намира на улица „Дспарухъ" № 6
до магазинъ „Парасковъ".
5 1147-10
Съ ночшъ: ХГИСТОФОРЪ Д. Т0Ш8ВЪ

Щ

3HL&. ог<лс»дть е в т и н и

Щ

s (авшшнг'
М мотоциклети „ М о н о п о л ъ " 1 ,Шит
София, 8. В. „Епоха" отъ
— по поводъ съобще
при Георги Дино/ювъ
Гг днесъ
нието на в. „Слово", че рекон
гр. Варна, ул. «Съборна" 56, телефонъ 415 -

H»5tuo 8 ио*. н 10 «г-*.,, *"~

роли: Мария Корда, Лрлета Маршалъ и Ддсллкви Миллари.

Ц

Шшшш^шшш^^зшш^ш^иШ

СгзаКл/шйето БОРБАТА ВЪ ДУНАЩ
срешу рокънсн*я краяь.
София, 8. Споредъ сведения
отъ Букурещъ, разкрито е ед
но съзаклятие противъ ромжнския краль.
Ромънската тайна полиция е
сполучила да разкрие съзакля
тието, което е имало седалище
въ Кишинев*. Бесарабия. Това
съзаклятие е получавало суб
сидия отъ болшевишка Русия
и се състояло отъ тайни аген
ти, които имали за цель да
премахнатъ всички противници
на комунизъма. Центърътъ на
тази организация се намиралъ
въ с. Вилково, разположено въ
дивата, мъчно достжпна пла
нинска местность. Въ пещери
те близу до това село еж от
крити скривалища_на оржжие

съ 3,000 пушки отъ руски
п]ро1«ходъ72,000 кгр.динамитъ
^з;'000"^вди"бомби:
^•^LrJl^.
——струкция на кабинета ще стаЧленоветь съзанлятнщи ишали
к а ре и
връзии
прммунниц»*
въ
искали дасъ
кзползуватъ
за своить
съ м-ръ председателя — задй- съзанлятничвези
цели.
кралския дворецъ въ Синая, ноито

но;оболшинство IT™ZZ

ва следния въпросъ на официозитЬ:
„Ако Буровъ, Ляпчевъ,
Славейко Василевъ и др. еж
ВЯРНА
говорили за реконструкция и
Търговия съ маслини волоски, дървени масла
и риби разни
тя е отложена за въ нача
лото на м. септемврий, защо
Циментъ на е д р о
м-ръ председательтъ говори,
Телефонъ 45. Телегр. адресъ: Вичевъ,
че такава н-вма да стане и че
9-0-1043
всичко това е било измислици
и фантасмагории на в. Епоха
и Радикалъ? Или Буровъ, Ляп
чевъ и Сл. Ваеилевъ еж лиде
ри на болшинството и гледатъ
сериозно
на работата,, когато
Щ Съобщава на своите многобройни клиенти и иурертисти, щ
говорятъ
за уморени и изхабе
щ че шосето отъ 25 тиго о готово и че движението Щ ни министри,
или м-ръ предсеМ по него о СЕОбодно и г-да посетителите ще ва Щ датепьтъ, когато
говори, че
мърятъ въ заведението ми ранни
Щ всички слухове за пром-вна въ
Топли и студени закуски о о б о т в е Щ кабинета еж измислици на оз•щтл. швевидъ ш: Е>СЬ:ЕС:ЕГ.ХХ, разни ппо- щ лобени журналисти, говори
д о в е о т ъ собствената градина, пр1сень Щ празни приказки или провокиили излагатъ собстве
медъ центрофуженъи на восъкъ. Пий ойтаанозка най Щ ратъ,
ните си партизани като Ляп»
приятна — взредъ борова гора.
Щ чевъ и Буровъ, а други, гле
2-1122 2
Съ почить: Иосифъ Ю р д а н о в ъ Щ датъ съ снизхождение.
„Добре е официозите да се
изяснятъ."

В. Вичевъ & IX. Пешевъ

7 ть жертви при Козлущ
Козлуду» 8. На Дунава 1'
Козлодуй се нвнирЛ;
лъкъ островъ, който сеебГ
ботва отъ козлодуйци. ВА
день до него сноватъ тЪ
на рибари и работници.]
щу

Трагедията въ вълни?!

!

Вчера сутриньта замина »,
сжщия островъ една подкцГ
седемъ души. Отдвлечещу
се отъ брега i лодката им&
нъжъ започна да потжва; о*
лодката се разнесоха щ^
раздирателни и отчаяни щ
ци на жени и деца.
Борбата съ стихията V
Следъ иьколко минути » л
водната иаса останаха д 5,
<50'р'ятъ само нъколно щ%щ

фигура. Картината е страцщ,
Веднага
отъ брьга се втурЦп
лод«и' за да спасять йпящ
-rt, на ноято се виждаха cin
отчаяниП радй
спамтещ
баче
виждаше
еечв нищо — рит
""
мктото, \
потжнаха
. .*.

Презъ целиятъ день ЛОДЩ.
рите търсеха труповетъ щ
изчезналите, но безъ резултат
София 8. Въ вторникъ, по иСпоредъ една телеграма on
нициативата н а българската прокурора нема улики за щ
лига за защита правата на чо. сълъ; касае се до едно невд
века и гражданинш ще се съ- стие, причината на коята щ
бератъ представителите на съ може да се знае. Изглеждв.ч
юзните дружества з а мира, лодката не е могла да изд>р
двата учителски съюза, възп. жи големата тяжесть. •%
институтъ г3аря",съюза на българ. съдии, съюза на българ
ските адвокати, управителното
тЪло на професорит-Ь, бълг.
Берлинъ, 8. fA-рътъ на въиш.
женски съюзъ, д-вото на бългярскигЬ публицисти и писате работи Стреземанъ заяви п
ли и всички културни д ва, ко Райхстага,че германски»тъ коиито иматъ като близка своя сулъ въ Познанъ е съобщила,
цель мира, за да обеждягъ въ че полските власти еж дали м
проса за участието на бълга' оптиране за германско подан
рия въ XXIV светски конгресъ ство 48 часа срокъ да тщ
на мира, който ще се състои натъ полската територия гер
Р
въ Парижъотъ 1 - 6 септември манците.
Стреземанъ добавилъ, •«
германските власти отъ сви
страна дали необходими^ на
Ш е в н а т а машина
реждания да взематъ м%рнв
1
„БРИТАНИЯ- о за изселването по сжщия на
чинъ отъ германската терито
сама се р"екламира1 X
Главна Диренцип на Железниците в Пристанищата
рия останалите наоптираная
Морска полщейсна служба.
полското
поданство поляци п
Ссфня, 8. Народниятъ предШШ
DPIiSl
I
[2ffle
Германия.
,
• 1
ставитель П Железковъ, сгоСофия 8. Следствените влавористъ, изЗранъ отъ Враца,
;
е допозиралъ въ Народното сти^които- работятъ по д-влото
М. Ганевъ и неговата
събрание питания до м-рите срещу
,
—
Стовхолояъ 8. Свеговнияп
_
..
,...„
' lrt
- на вжтрешн. работи и правоеж- ° аа нн де ав'ъ установяватъ,
че
Митю
на
съюзъ
за сближение на църкНа %0 августъ Iv2b г. въ 16 часа ще се произйеде дието, съ които иска да знае: '
оеликдень е превите
прие
пред
ка алъ
търгъ по доброволно съгласие въ Варпен. Данъчно Ун- донесено ли . е на мра, че
Р
въ Борисово, а на Ге- ставена отърезолюцията
подкомисията,
на
равлевие за доставката на 240 броя овчи кожа ofinaoo- ??***»<*"» °"Р- управитель ^ ° ° д п е " ^ Д ъ <j* ;изворово. товарена сь разрешението на
г
.
Пв^тковъ е УКОИЛ-Ь вино и .установява се сжщо така че въпроса за реорганнзирването
onHnnAa П 0 Д Ш 1 а Т а Н а Е 0 В У С Я т приблизителна отоииоьть ^ „ б р П т ъ реколтатаZ 1923 т о й е обикалялъ много често
dU.UUU лева.
Харманлийския край, дето пра- на съюза
ГОД-> ч е с е д е м ь д у ш и народни
Залогъ за пгаъоучастие въ търга се иска 5 ва сто представители отъ сжщия ок- в и л ъ т а й н и и открити събраВъ резолюцията се заявяи,
ОТЪ приблизителната стойность.
ржгь оть болшинството еж н и я, съ цель да организирай че. въпросътъ е необходимъД»
на канали.
постигне обединение на всички
а
а
Срокъ за доставката е 80 ДПИ, считан ь оть датата настоявали за неговото увол- ^ РИзвършените
" ъ и п а р и зарести
У"Рояване
разреши, сили
за давъ
може
да «з«
даватъ се
христиански
свъта
на съобщението, че и - р п т ь е утвърдевъ.
^Vo^lS^
" ^ ^ богатъ материялъ на слецстви- преуспеването
««.—
—
«
каузата на-мир•»
Конкурента върху когото е възложено продирвятиото
Въ питането си до м ра на ето, което отъ месецъ и поло- и братството.
« д л ъ ж е н ъ да подъра;а предложението си г.ъ срогсъ отъ правосждието той иска да знае вина се води отъ специаленъ
Презъ време на разисквани»'
та професоръ Тасманъ, Герм«'
'lb дни, считано отъ деня на произвеждането ва -прга. защо е уволненъ секретаря следователь.
а С1
ТИЙ
Привлечени еж обвиняеми ния, изтъкна
значителния
задето
не
се
Кожите що се доставятъ франко склада на Служба- ство
"f21 Т„°'1
." последниятъ
1°!.°„окр.' МЮФ
'
300
души.
трудности,
както
и благопри"'
е
съгласилъ
да
даде
дакларата
приеяачъусловия;
отъ комисия,
като да
е х тСА
и т еДЪЛГИ
да отгог.прятъ
" " ° " """"*"
иа исл-вднше
но разпери
120 см, ция
Преди това дело, както се »ите признаци за благотворни
за народнякъ
и широки 70 си. вълната па кожвтъ- ла е 70 на сто
знае, има друго, което по на- последствия- Той изказа ЗМ°'
стоящемъ се гледа въ Търно лството с и отъ факта, 1*
бозава и 80 па сто бела, а късъма да е дълтгъ 0 си,
1\\то ..Лада'*
Сейменъ, и по него ок подве- особенно между Германия и
да еж аргасани съ трици и соль. Тези коя:и които не
дени
32 души.
Франция еж започнати рвзгоотговарятъ по качество на изискуемате се по горе усло Отъ четвъртъкъ ще пред-!*
—
—
—
_.
вори въ по големи и по малки
вия со бракуоатъ.
стави най-новия и грандиБургазъ,
8.
Конспираторътъ
ФУпи.
озенъ филмъ на сезона
Всички разноски по сключването и изпълнението на
Гьорчевъ, който отказа да изЕпископъ Премирски, ФИН"
предприятието включително и гербовия сборъ с& на
лан ия
Горя(цата
бега съ другит-fe конспиратори
Д - изтъкна, че далото й«
сиътка на доставчика.
отъ о в ъ Св Днастасия, билъ сближението на черквигЬ tp*1
Стойпостьта иа материалите ще се шалати съ нл.
подведенъ само по чл. 4. Во- б в а д а с е приеме съ любовни
Т ~Щ
зановедъ но предварително представена документи.
енно полевиятъ окдъ, който себеотрицание.
Конкурентигв тр1бпа да се съобразятъ съ закона за
постанови още тогава прекра•
——'
бюджета, отчетпостьта и нро/шршивлта а правилника за
щаването HI д-Ьлото по отно- 1!ийЯ?Р?Х?НВИ с е *£?£'
прилаганото му.
ношение на него, бе поисканъ И р й О Ш Ж П В М БРИСТОЛЪ
да бжде задържанъ по други сУъл- м - Преславска гр. Шйи
гр. Варна, 9 августъ 1925 г.
дъла отъ окр. еждъ, обаче м о сдобра
клиентела. Може '
1-1195-Г
ОТЪ ДОМАКИНСТВОТО.
ъ
еждътъ му определи 2,000 лв
инвентаря. Справка *?*
гаранция.
тела
3—1184-3

1 У ( о о ф КЗрдаиовъ-ТшЗюп-Чшр 1

За 24 ш т ш мвре.

ания ж

шшшштшжжтштштмттттмт

1 ш за окр. yiipeBiTEib

ОБЯВЛЕНИЕ № 1640

За штш т върквиЬ

Четете в. „Вариш "Шт

8.
'rar~i"r-~~t"-"'i'

Войната въ Мароко
Парижъ, 8. Съобщоватъ оть
фецъ, че военигЬ действия въ
областъта на Шезилъ Беля,
както и северно отъ Уерга се
развиватъ при отлични ус
ловия. Нашите патраули на
подвижните групи достигнаха
планинската местность на северъ и напреднаха, въпреки
съпротивата на неприятеля.
Суезкигв марокански войски
достигнаха Тангининъ, следъ
което очистиха целата мест
ность отъ бунтовниците и на
станиха отново изгонените отъ
^проникването на неприятеля
ллемена. Боятъ въ Уезанъ се
води съ големъ успехъ.
• Рияъ 8. Полицията откри едлл комунистическа организация
азпространена въ Италия- Въ
[ржцегв на властьта еж попад
али много важни документи.
ившиятъ депутатъ Сърнеани
арестуванъ.
Варшааа, 8. Спренъ е отъ
олското правителство най-го•Ьмия немски вестникъ въ
олша „Оберъ Щахзишъ куиеръ", задето е напечаталъ
>ечьта на м-ръ Стреземань
>тносително въпроса за изселншето на оптиранитЬ гермшн:ки или полски поданства.
София, 8. По издирване убийтЬ на гръиа Киколиади въ
танииАка еж арестувани нвиолю души. Установява се, че фи1ическиятъ убиецъ е едиъ |бвжа(ецъ който вед'ага следъ убийзтвото кзбьгалъ.
Диренето продължава усилено.

„Варненска Новини*

•••'- •

шЬ

ХРОНИКА.

Дежурни аптАя днесь: Бораджиевъ, Георгиевъ и Денчевъ.
Онряга е чистъ отъ вевкакви
заразни болести огъ близо месецъ време. »
Мачъ между с. к. Владиславъ
и Тича ще се състои днесъ, 5
и половина часа сл. об!здъ на
Колодрума.
Журналистическото д во днесъ
точно 10 ч.'пр. обЪдъ шъ салонъ Прошекъ ще има общо
събрание при дневенъ редъ:
отчетъ за вестника, избиране
делегати за конгреса, приемане
нови члрнове, избиране коми
сия за изработване новъ уставъ на д-вото и проекто уставъ на съюза на провинциал
ните журналисти и разни.
Концерта на Морфова иПрокопово има блескъвъ успвхъ.
Денъ по рано всички билети
беха разпродадени, а вечерьта
навалицата отъ почитатели на
големите ни певици бе неби
вала. Моралниятъ успехъ сжщо беше единъ отъ редкитв.
Честь талантливите ни артист
ки биваха нескончаемо и бурно
акламирани. Утре вечерь ар
тистките ще дадатъ още единъ
— прощаленъ концертъ.
•Бюрото на Демократическия
сговоръ съобщава на членове
те си че е започнато раздава
нето на членските карти. Все
ки членъ се задължава да си
получи, като изплати членските
си вноски. Старите карти преставатъ да важитъ.

Намиратъ се при всички добре уре
дени часовникари въ Царството

i=

D«<r*
Дървени въглища

Ф

ia дребно се продаватъ въ склада на Миленковъ задъ флотии« арсеналъ по 280 лева килограма. За големи количества
1скайте оферти отъ акционер, д-во „Доверие"—Варна 1 1178 б

СЛУЧАЙНОСТЬТА
И тази щастлива случайност^
Безспоренъ фактъ е, че слуайностьта играе голема роля случайно се случваше вече за
гь живота. Не напразна е ве- четвърто лЪто подредъ...
*
емждрената поговорка:
Разбира се, че случайностьта
«Случайните случки случайно
не всекога е щастлива. Често
* случватъ "
пжти тя носи и обратни резул
И наистина тъй е.
Ето, господинъ Контевъ и тати:
Г-нъ Какавидовъ случайно се
ази година като дойде на куортъ случайно слезе пакъ въ срещна въ морската градина
жщия хотелъ кждето се бе съ една приятна и млада ку
останилъ стария г-нъ Патковъ рортиста, запозна се, опозна
аедно съ своята млада симпа се, и съ една речь, {тъй да се
тична,
нежна — и разбира се рече, пусна котва въ сърдцето и.
1
благоверна -~ съпруга.'
Тя пъкъ отъ своя страна си
И когато тя се обърна твър- мислеше, че е намерила вече
1« внимателно и мило къмъ съ- тихо пристанище.
Руга си:
— Каква щастлива случай
ность!
— възклицаваше тя —
- Спомняшъ ли си драгий,
тази
година
ще имамъ двойна
ня господинъ отъ миналата
полза отъ идването ми на кудина, който беше нашъ съ- рортъ...
вартирантъ, днесъ се настани
И единъ прекрасенъ день, въ
вкъ ежеедно до насъг—
привечерната прохлада, когато
Добродушния Петковъ потър- г-нъ Какавидовъ и дулцинеята
в мазното си чело и следъ му
си б1зха разгърнали обятия
инутка си отговори:
та
единъ
други въ една от
— Яхъ, да, каква случай- странена заалея
на градината,
ость! Той беше единъ милъ,
служливъ Често пжти те при- кряськъ отъ грачене на цело
Ружаваше нали, и ме избавя- ято гарджета размесенъ съ
гласъ на стара гар
е отъ тоя трудъ Да, да, как- дрезгавия
га
проглуши
околностьтаи на
а случайность, и то щастлива руши идилията,
азбира eel

Срокътъ за даване касацион отъ тоя день за напредъ ре
ни жалби за обжалване при- довно ще се служи въ всички
еждата надъ конспиргторит-fc признични и неделни дни въ
изтече вчера, Подали еж таки сжщата църква отъ варненски
ва почти всички оеждени.
свещеникъ определенъ за тая
Второто варненско конспира цель.
Нино Лада днесъ за последенъ
тивно дело почва да се гледа
утре предъ русенския военно пжть ще представи величест-..
полеви еждъ. Подведени 24 вената «шиална и любовна
трагедия Любовнитъ пксиа на
души.
графиня S съ всесветската ге
Иншинеръ Асенъ Халачевъ ниална актриса Мия Май где
родомъ отъ гр. Чирпанъ, вар то увлекателната и трогваща
ненски житепь отъ преди 5 до сълзи игра на вктрисата,
год нема нищо общо съ вар и силата й художествената по
ненския конспираторъ Киро становка на сюжета приковаХалачевъ, който е оежденъ на ватъ напълно духа на арителя
смъртъ.
и му даватъ истинска душевна
Д вото на гьрговцчтъ Мани- наслада. Дългъ се налага на
фатуристи и галантаристи днесъ всеки културенъ човекъ да
преди об-вдъ ще открие тър- посети и се душевно наслади
жественно своя клубъ. Въ 9 и за последенъ пжтъ отъ това
половина часа въ катедрална редко последно художествено
та църква ще има служба,, Пе- творение — шевдьоръ на Мия
тохлебие", а следъ това въ Майбирария „Гроздъ" — до мор
неделя 9 т. м., 10V» часа
ската градина ще се приематъ пр.Въпл.
въ Лвгенъ Кино Па
приветствията.
ласъ ще се реферира на тема:
Дежурни лЪнари тази ношь: Снаутизъмъ — неговите цели,
Д-ръ Стояновъ, ул. Соколска методи и средства.
21, Д-ръ Драмовъ ул. Антимъ
Поканата е отъ страна на
1 1, и ДръТутиерезъ ул XV гражданството, за осветление
линия 16.
по тази възпитателна система,
Сесъ-Севяоснзто
черковно пригодена за деца отъ 8—20
н-во устройва днесъ, 3 ч. сл. годищна възрасть. Входъ свообедъ въ бюфета при фабри боденъ.
ка „Галата" големо градинско
Членоветъ на кооперативния
увеселйние при найразнообраз- синдикатъ
се
на програма: хуморески, декла- канятъ на „Домостроителъ"
общо извънредно
мации, игри, оркестръ и пр
събрание, което ще се състои
Гол%ио градинско увеселение на 9 т. м. неделя,-10 ч. с въ
се урежда тази вечерь въ при салона „Тунель". Присжтствиеморската градина отъ офице то на всички членове е задъл
рите при 8 пехотна дружина жително.
въ полза на фонда „ИсторияВчера Летния общински кино
паметникъ".
театръ
представи съ голЪмъ усЛетенъ кино Паласъ. "Днеиъ пъхъ филма
Царицата на роще представи за последен пжт ^бите. Публиката
изказа своето
великолепния филмъ изъ жи задоволство и подкрепа
за ху
вота на младежьта „Пламенна бавия филмъ. Управлението
на
младость". Редки много редки театра е взело подъ внимание
еж филмите съ такъвъ големъ
оценка на варненблесъкъ и крвеота. Обстанов прецизната
ци
и
курортисти
и ще достави
ките на танцувалните зали и редица най-отбрани
филми.приемни салони, фантастичните
Вилхелмъ Телъ съ Контуалети и пйщностьта на об като
„Голгота, Мистериозната
леклото просто омайватъ. Като радъ.
кжща
съ Мозжухинъ, Колинъ
се вземе предвидь и дълбоко Лисенко
и пр. Отъ вторникъ
то реалистично
съдържание 11 того ще
представи големия
и очарователна игра на Ко- .филмъ Златния
телецъ съ уча
линъ Муръ, тоя филмъ наис сти"ето на голъмата
тина е дългъ на всекиго да го кино-актриса любимкагерманска
на всич
види.
ки Хенни ?1о0тенъ. Филмътъ е
Понакватъ се г. г. варненски последна продукция.
те граждани, особено тия жи
Дружеството на техницигв
вущи въ Добруджанския, Тра
кийския и Македонския квар съ средно образование, свиква
тали да приежтетвуватъ на 9 членовете си на общо дру
того, неделя, по случай патро- жествено събрание въ клуба
ния празникъ на Марийнската си „Кафене хБалканъ" на 9 т.
държавна болница на божест неделя въ 8 /г ч. сутринъта,
вена литургия въ болничната съ важенъ дневенъ редъ. Прицърква, която ще се отслужи ежтетвието на всички е задъл
отъ Н. В. Пр. митрополитъ Си- жително.
меонъ. Съобщава се сжщо, че

Четири деца устремени къмъ
Какавидовъ пищеха въ единъ
гласъ:
— Тате! Защо не си дой
де на обЪдъ! Гладно съмъ! Уфъ,
клаката ме заболяха да те тълсимъ! . . .
А една жена неистово кре
щеше:
. —- Безсрамникъ, • не ти ли
.стига тази паплачъ че си тръгналъ да мъреувашъ и съ дру
ги! . . .
Случайностьта, разбира се
играе важна роль не само въ
частния животъ на хората, а и
въ обществения и междудър
жавния.
Тя често пжти ражда и идеи,
и то доста полезни.
Онази вечерь, къмъ 7 часа,
когато Мусалата беше препъл
нена съ народъ, зададе се отъ
къмъ ул. Ц. Борисъ шосейния
валякъ, цель пухтящъ отъ напрягане вследствие на което
куминя му бълваше непрестано
големи кълба димъ които се
разливаха по улицата и сгъс
тяваха атмосферата. Разбира се
че задръстената улица отъ на][
родъ веднага бе разчистена,—
това, което не биха могли да
направятъ и двадесеть стра
жари.
Но когато валяка дойде до

в?.1,т~
astsa

МЕНЧА
въ санаториума.

Какво казва българс. Шапа Д'Аркъ
София, 8 Вионсниятъ в. „Вянеръ Алгемайне Цайтунгъ" пише:
„Отъ вчера счедъ пяадне Менча Нъриичева се намира въ Сакатъриума Фикелхафь въ Ситинипъ. Въ Фииелхафъ тя е нас
танена въ широиа стая съ бал-,
ионъ, изложена на изтокъ и съ
гледка нъмъ парна. За охраната
й е наредено винаги да i-.ма 7
тайни полицаи. Дневно за нея ще
се харчи 220 шелинга или до 30
свптемврий, до когато ще трве
лекуването й ще се похарчатъ
13,420 шелинга
Менча прави впечатление на
тежко болна. Телото й е от
слабнало — само кожа и кос
ти, движения бавни, отпуснати,
по смъртните й бледи бузи се
чете ясно моравата й червени
на и петията отъ температура
та на охтиката. Само въ голе
мите й черни очи блика животъ
и страсть — те пламватъ отъ
време на време, когато заго
варя за'кървавата сцена въ
Бургтеатъръ, когато слуша съ
видима гордость и задоволство
за проявената къмъ нея обичь
отстрана на привържениците й,
които я уважаватъ като мъче
ница за едно големо дЪло —
героиня.
"'.'"'

Желанието на Менча.
Едничкото ми желание —
казва тя — е да . преживея
деня на главния разпитъ на
сжца. за да мога публично да
оправдая деянието си. Тя по
стоянно повтаря, че само мис
ли за принесената
къмъ
народа жертва, я кара да жи
вее макаръ да съзнава безнадежното си положение. И тък
мо за това тя буквално купнее
да дочака да , види деня на
своето еждене. '
Тогава ще кожа на света
защо требваше да убия Па
ница, какъвъ човекъ бе той
и колко е вреденъ на делото
ни. Ако й каж*ете за утешение
че не бива да се предава тол
кова на такива черни мисли,
.тя отвръща, съ безнадежие:
„Вижте белезите на смъртьта
по бузите ми—розите на Бъ
лгария, които еж. се разцъфчели преди смъртьта".
г
Тя учи бързо немски за "да
може безъ преводчикъ да го
вори предъ ежда.
Всички полагатъ грижи аа
да я спасятъ отъ смъртьта, но
надеждата е малка.
"""

две пишущи
машини сис
тема „Хамоидъ" малко употре
бени на много износна цена.
М, Снонъ ул. Владиславъ 22

общинското управление, на ка ностьта дължи своето и до
вака предъ което беха се ст днесъ сжществувание, бита по
рупали 14,735 гарги, и пушека деветь фронта навънъ и пре
отъ валяка обгърна и тяхъ, въ живяла десеть революции вът
единъ мигъ гаргите съ ужа- ре въ страната си, какъ щеше
сенъ вой отлетяха и вече не са да демонстрира своето същест
видяха — това, което не можа вувание и иощь, ако случаятъ
ха да направятъ заповедите за на бе и помогналъ съ случайно
изтребване на гаргите, глобите то убийство на Николаиднсъ?.;.
и съчмалиитв пушки на триста
ловци . . .
Да, да, случаятъ е много ва
И, ето ти идея — вижте слу женъ факторъ въ живота —
чайностьта какъ я поражда —: не напразна е мждрата пого
не е ли уместно, валяка освенъ ворка, която цитирахме въ на
за валяне шосета да се упот чалото.
реби и за други — като гореЕто, той помогна и на ме
цитиранигв напримеръ — об- не: азъ съвсемъ случайно нащеполезни цели? . . .
писахъ тия случайни случки..^
.

'

*

И въ живота на народите
случайностьта сжщо има твър
де големъ делъ.
Нтзма нужда да се ровимъ
много надалечъ: представете си
положението на една наша ежседка напримеръ, ако не беше
случайно изчезналъ бозаджията
Реджебовичъ: тя и до, сега
трябваше да търпи български
железнични чиновници да отиватъ въ единъ градъ, най-теж
кото което беше въ случая, да
гледа симпатиите съ които се
ползуваха тия български чинов
ници въ единъ сръбски градъ...
А друга една нзша ежеедка,
която изключително на случай-

•

*

И. А. Велиий.

Марката на
най-добрит,

Варненски
пейсажи

Печатница Д. Тодоровъ Варка

Spot 876

Варненски Еотт_
Автомобилни гуми
при

Георги Двноловъ
гр. Варна, ул. Съборна 56
телефонъ 415
1-1182-4-4

0, К'ашръ ссзоt;ъ
(Прольть, Лш>, Есень.Зняе).
Търговския секрет«ь за лук
са на XX вЪкъ и на модиститите.
Позволявамъ си да открия
този търговски луксъ и мода
ежедневна.
Защото не мога
да търпя, като дойдатъ дами
при менъ и търсятъ се модер
но и луксозно. Ще се поста
рая да докажа на дами и ка
валери, че сме далечъ отъ лук
са и модата, като прося изви
нение. Мода и луксъ има само
въ Европа, които разполагатъ
съ милиарди. Тамъ мъжътъ и
жената откриватъ модели, измисляватъ, носятъ по напредъ
те и после продаватъ модели
те на фабрикигв, които ставатъ тамъ банални и тогава
идватъ у насъ, въ малките
държави, които тукъ {приема
ме съ радость, безъ да разберемъче ставаме понекога смеш
ни. Слънце пече мушама носимъ, съ сламена шапка, на
шията кожена боа съ летна
рокля. На файтонъ не разби
раме кжде да стоимъ, дали на
десно или на nteo, дами, ка
валери и млади и стари. Яко
искаме да носимъ мода и луксъ
тр-ввва три пжти на день да
се преоблечемъ, дамата и ка
валера. Сутринно дамско обле
кло: костюмъ тайоръ, обедъ:
копринена рокля фасонъ принцесъ отъ соа кру, тафта мусолинъ, надвечерь: сукнена рок
ля или к а д и ф е н а
съ
к о н п у с е р ъ з а да пред
пази роклята отъ праха и вла
гата* Ако е дъждовно време
— мушама ил разни шапки
споредъ костюма, шапка за
пазаръ, за воаяжъ и визитна
и банска. Бална рокля отъ мусолинъ де соа, за воаяжъ руторъ съ подплата белчета самуръ или лутръ, перелина отъ
пухъ или кюперенъ. Балтонъ
визитенъ съ астраганенъ калпакъ комплекъ. Спални ризи
разни цветове отъЦпуплинъ. За
мжжътъ сутрешенъ костюмъ.
бонжуръ костюмъ, на талия съ
бомбе шапка; обедъ бЪлъ ко
стюмъ съ панама шаька или
алпака или отъ лустринъ; надвечеръ рединготъ с ъ деми
цилиндръ; баленъ костюмъ —
фракъ съ клаКъ или смокинъ,
ржкавици гласени, балтонъ за
воаяжъ, визитно пардесю и
мушама. Вечерно кжпане съ
душъ, млечна баня, масажъ съ
одеколонъ —- за мжжътъ и за
жената.
Значи ние сме далечъ отъ
мода и луксъ. Само приказва
ме дезъ дп го разберемъ, ако
речемъ да го направимъ треб
ва кжщит-fc да продадемъ едва
ще бждемъ модерни, само си
разваляме спокойствието и се
мейния животъ, като се явяватъ
разводи, разврати и фалити.
Този скжпъ животъ заплашва
ергените да не се женятъ или
пжкъ търсятъ голема зестра.
Най добре е скромнсстьта въ
лукса или облеклото — всеки
да се простира споредъ черга
та си. Пардонъ, да не се смееме че този или онзи не се носи
по модата — ВСБКИ за себе
си. Обиколихъ много държави
и разбрахъ, че всичко е пара
та, всички тогава те уважаватъ
само за интереса. Въмагазинъ
„Варна" парасъсъ варма ще
намерите разни Европейски
чсрапи.
При морската градина ^ще
продавамъ разни европейски
чорапи и габровски вълнени,
разни цветове 40, 50 и 60 ла.
Пжтникътъ:
1—1 Герасимъ Балтаджиевъ.

iHwe'jjpe Щш Мш

Варненско град. общинско управление

МАРИЙНСНА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА ВДРН|

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ № 26728
гр. Варпа, 5 августъ 1Я25 г.
Вь допълнение па обявление Д« 24915 отъ 17 ЮЛЙЙ
1925 г. публикувано въ Държ. в кь брой 99 отъ 1 юли
т. г. обявява се на иитересуюшитЬ се, че на 1 септем
ври й т, г. въ помещението на Варненското окржжчо да
нъчно управление до 10 ч. ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за досгавката на разни бояджийски
материали. Приблизителна стойностъ 50.000 лв Залогъ
5,000 л. въ банково удостоверение. Документи съгласно
Закона за Б. 0. Предприятията. Офертите ще се подаватъ за всеки кияограмъ или за брой за всеки отделенъ вадъ, изложенъ въ опаса приложенъ къмь поемните
условия, които.могатъ да се видятъ въ домакинството
при общината.
Всички разноски ио публикация, гербъ и пр. еж за
сметка на доставчика.
п. Кметъ: Върбзновъ
1-117(!—1
Домакипъ: Т. Бьчваровъ.

Вар5!енско училищно настонтелстео

. ОБЯВЛЕНИЕ
№ 429
гр. Варна. 6 августъ 1925 год.
Обявява се, че Варненското училищно настоятел
ство търси да наеме две здания, отъ кои го едното съ 2
голъми стаи и една малка въ района на I учасгькъ и
друго отъ 6 големи стаи и 2 - 3 малки стаи въ района
на девическата гимназия.
Имащите такива здания, умоялватъ е\ най-късно до
20 т. м. да съобщи ватъ своатв условия въ канцеларията
па училищното настоятелство—училище „Ов. Клименть\
1-1183—1
Оть настоятелството
Провади йски Ц&дебенъ Приета въ
На основание определението на
ШШЪНИЪ J t U^-УУ Варненски окр. еждъ съ което е
разрешено на Нефизе Етемъ Ходжова с. Чаилекъ да продаде
на публичень търтъ кжщгта останала отъ пок. Етемъ Ходжа
Халиловъ отъ с. Коте, обявявамъ. че отъ поелвднето двукрат
но публикуване настоящето въ вестника и въ продължение на
31 дни съ правонаддаване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ
публично:
Кжща едноетажна въ с Коте състояща се отъ две стай,
килеръ индирме и сондурма направена отъ пръти и дърво измазана съ калъ застроена на около 65 кв. м. покрита съ мест
ни керемиди, въ двора 29 овощни дървета съ дворъ незастроено место отъ около 15 дек. при ежееди: Хапилъ ,Халиповъ,
улица пжть улица и долъ.
Първоначална оценка 1800 лв.
Желающи да купятъ имота могатъ да преглеждатъ кни
жата по продажбата и да наддаватъ всеки приежтетвенъ день
и часъ въ канцеларията мигр. Провадия, 1.VI1I 1925 г0Д.
ДЕЛО № 580 1923 г.
2-1164-2
Сждебенъ приставъ: Ия. Ст. Бечкиевъ.

Провадийско Сждебно Приставство

S

ffflBflDHSS Пя fe'l^Q 3 a Удовлетворение искьтънаСтойUHBJSCilftlW l i s 1Ш-*9 ко Ивановъ отъ Ново село по прото
колно определение отъ 16 май 1925 г. на Новоселски мирови еждъ,
противъ Ламбо Ивановъ и други отъ Новосело обявявамъ» че
отъ последнето двукратно публикуване настоящето въ вест
ника и въ продължение на 31 дни съ правонаддаване въ 24
часа 5 на сто ще продавамъ публично: недвижимъ имотъ находящъ се въ с- Ново село а именно :
1) Едно праздно дворно Micro отъ около единъ декаръ въ
кварталъ № 63, парцела № 362 до съседи: Ганчо Шестаковъ
шосе, улица и улица Въ дворното мЪсто има заевги овощни
дръвчета.
Първоначалната оценка 1000 лева.
Желающи да купятъ имота могатъ да преглеждатъ кни
жата по продажбата и да наддаватъ всеки приежтетвенъ день
и часъ въ канцеларията ми.
гр. Провадия, 1—VIII 1925 год.
Д-БЛО №'742, 1925 г.
2-1163-2
Сждебенъ приставъ: Ил. Ст. Беичневь.

Провадийско Слдебво Прпставстио

е

ЙСШРВРРб !Уо fif §Л ^ а удовлетворение искътъ на Райна
УйВг„&Иий J i . U i O i Юрданова с. Кутлубей по издадено
прот. опред № 49 отъ 1925 г. на Провадийски мирови еждъ,
противъ Димитъръ Славовъ и др. отъ Варна за продажба не
движимъ имотъ обявявамъ, че отъ последнето двукратно пуб>
ликуване настоящето въ вестника и въ продължение на 31 дни
съ правонадаване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ публично:
1) Нива „Музгата" отъ 42 дек. при съседи: Георги Манчевъ, Кръстю Жечевъ Ради Кироаъ оиенена за 254 л. 2) Нива
„Музгата" отъ 4 2 дек. при ежееди: Георги Манчевь, Кръстю
Жечевъ, Ради Кировъ оценена 254 лева 3) Нива „Чешме баа"
отъ 1.2 дек. при съседи: Стоянъ Стояновъ, Юрданъ Днневъ,
Тодоръ Янгеловъоценена 42 л. 4) Нива „Кайряка" отъ 2-8 дек.
при съседи: Киро Динковъ, Матей Железковъ и Османъ Бекировъ оценена 98 лв.
Желающи да купятъ имота могатъ'да преглеждатъ кни
жата по продажбата и да наддаватъ всеки приежтетвенъ день
и часъ въ канцеларията ми.
гр. Провадия, 1.VIII 1925 год.
Д-Ьло Ха 604 1925 г.
21165-2
Сждебенъ приставъ: Ил. Ст. Бекчиевъ.

№1484
,
Тппавтетото пя Варненската Марвййог.» Дгр ж „1
o Z S o ^ S w i i i e , me се произведе д у 0 л | |
?рТтаога w «Ява £ов*уренцвя за отдавам на предГиеиГчъ доставката на разни хранителни продда № |
Svpii
19*>5 година до 31 мартъ 192о юдвна.
У
Общата с?ма на предприятието възлиза на около
951220 лева Гоето е разпределено на 8 групн ищ
следва:
274260. - ЙВ;1
I група Хлебъ
на
около
149000, - лв;!
Млеко пресно и кисело
II
156000.-.цИ
Месо на около
III
228420 -д,.-5
Вакалски стоки
IV
58440,--«.:!
V
64100.
- лв,-.?:
Зеленчукъ
71
20000. И к *
Фуражни материали
УПШ
Отоплителни материали
....
вООО-лв/i
VIII
Конкуренцията може да става на цялото прмцщ;
ятие и по отделно на груни. Предложенията ще се й р а :|
S S b до 16 часа. Залогъ за участие въ търга, е Ьщ
СТ

°' Желающите да взематъ участие въ търга, да сг
съобразятъ напълно съ чл. 1 » ^ » ^ » 1 ^
предприятията, Държ. Вестни къ брой Л 287 отъ УЛ год.
Тържаи1* книжа «огатъ да се видятъ всеки влшсьетвеаъ день въ болницата, а въ деня на търга въ
Вариен Окр. Данъчно Управление.
1-1191—1
•
ОТЪ БОЛНИЦАТА
^^"'Варненсио_Градско Общинско Управление

Обявление № 26727
гр. Варна, 5 августъ 1925 год.
Въ допълнение на обявление J& 24838 отъ И VII
1925 г..публикувано въ Държавеяъ въсгяикъ брой W;
отъ 1 VIII т. г. обявява се на.иатервеующят» се, че
на 1 IX т. г. въ иом-вщенаего на Варненското 0*р&ш/
Дпнътао Управление до 10 часа ще се проазводе щп>
съ тайна конкуренцая за доставката на разни «еталичзе
кя издалия и инструменти подробно изложена въ Ш;
циалнит* цоеияя условия, които иогъгъ веевя, прве&тегвень день да се вадягъ въ домакинството,пра общвпата.
Приблизителна стойностъ 60,000 лева. Зллогъ 107»
въ банково удостов*ренае и докуиеяги съгласно, шии*
вя бюджета, отчетносгьта и предприятията.
Всички разноска по публикация, гербъ и ..ар. ех is
емвтка на предприемача..
п Кметъ: Върбанов!.
1 — 1177-1
Домаивъ: Т. Въчваров».
II Варненска Ождебенъ приставъ.
i0Q R e v i s e Шп !ЛЧК 'Обявявамъ на интерееующит! се
SjlGuniS Ш * ? 3 / т че на основание изпълнителнйв
листь № 2248 925 год. издаденъ отъ Ш Варненски Мирови
еждъ на Ради Темелковъ отъ Варна противъ Пеню Атанасов*
отъ с. Елечъ за 5000 лв. и съгласно чл. чл 910—925 отъ Граж
данското съдопроизводство, на 21 августъ т. г. ще продвиъ вт»
село Елена на публиченъ търгъ следующия длъжниковъ имотъ:
1) Едчъ железна кагуца за два коня, съ сандъкъ вехта употре
бявана, оценена за 2000 лева; 2) 160 снопа зимница на крШ«
оценени за 3200 лева.
Желающите да участвуватъ въ тая продаиъ, требва *>
се явятъ въ казания день, часътъ ' въ 9 преди o&epv д»
наддаватъ.
гр. Варна, б августъ 1925 година
•.
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\\ Сждебенъ пруставъ: Г. Н. ДанМ»У
Провадийско Оадебно Приставство
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Нй &1й& З а Удовлетворение исканаПровМ'
ц и у&5Ш д в о пчела по издадения непълнителенъ листъ № 20078 отъ 7.XII 1921 г. на Вариен. окрж»««
еждъ, противъ Никола Т. Сотировъ отъ Провадия за 8000 лк
обявявамъ,_ че отъ поогЬднето двукратно публикуванне нает'»щето въ вестника и въ продължение на 31 дни съ правой№
даване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ публично:
i; гчлчща въ гр. Провадия до нея прилепена пристроЙк»
за кухня едноетажна състояща се целата отъ 3 стаи за жив*
™ н а " р а в е н а о т ъ камъкъ и дърво покрити съ местни керезастооРн1ТРм°пе,1а " а °№?° б ° к в - м - в ъ Д в °Р а плевникът дам*
™ « и,мЯЧЯ„ К 0 Л ° 1 0 ° к в - м на правенъ отъ,камъкъ пжртйй
5 S онппо пой? СЪ к а л ъ п о к Р и т и съ местни керемиди съ двор*

продажбат?T„?„ КУПЯТЪ и 1 о т а могът- да преглеждатъ книжата
;Цел аР и Т я а та ми Д Д а В а Т Ъ ^
"Рисжтственъ день и-«В»;*
^гр. Провадия, 1.уш 1925 год.
д % л 0 № бб 1922^2-1162-2
- ^ 5 5 Н И ! ^ Р ^ 1 а в ъ ^ й л . Ст Бсичиевъ.
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