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ИШШШТИГРШ
ПинчнннтЪ- Какъ се швнва • Вчешното разрешение

София, 17 Кризата въ кабинета председетельтъ Цанковъ пока
се* породила, паради несъгла ни най-видните лица на Дем.
сията върху вжтреш. и главно сговоръ да влезатъ въ каби
(ъншн. политика между м-ръ- нета му. Калфовъ Ьамина за
председ. Ял. Цанковъ и м р а Женева и панъ се замълча по
на войната генер. Вълковъ.
промяната
М ръ председатеНа страната на Ал. Цанковъ льтъ не искаше по никой наеж министрите Петръ Тодо- чинъ да се прости особено съ
р»въ, на земледелието Янаки некои отъ своите колеги, наМолловъ. на търгов. Димитръ пр. Русевъ, Калфовъ и ТодоХрйстовъ, на правоежд. Бобо- ровъ.
'
шевски, на външ. раб, Кал
Едно е сигурно и положи
фовъ и на вжтреш. работи телно: промена ще има, поне
генер. Русевъ. ;,
же Цанковъ не би се излоСледователно, единъ новъ ка- жилъ да бжде бламиранъ въ
(мнетъ, който се очаква да се Народното събрание, тъй като
състави до края на този ме- той е предупреденъ. Най мал
кото, което може да се каже
сецъ, ще бжде Зсьставенъ ве категорично, то е, че кабинероятно отъ следните -лица:
тътъ въ днешния си съставъ
М-ръ-председатель и м-ръ за бждаще е невъзможенъ.
Буровъ снощи на въпроса^:
на търговията Дндр. Ляпчевъ,
не
е ли наклоненъ да каже
м-ръ на външ, раб. Буровъ,
нещо
сега по-малко отъ всеки
на правоеждието проф. Фадендругъ пжть .— отговори: „Похехтъ, на просвещението Влад. търпете малко.*|
Молловъ, на финансите Рашко
М-ръ Цанковъ снощи заяви
Маджаровъ или проф. Данаи- предъ журналистите въ колоаиловъ. на железн. или вжтр. рите на Народното събрание:
работи Славейко Василевъ, на „г\зъ не зная нищо — но кабинетътъ стои."
войната ген. Вълковъ на общ. ., — Съ положителность може
сгради Я. Стоенчевъ;
.. ' •."-' гда Се каже, че Гпо-гол1змата
При тържествения приемъ часть отъ декомратите, парод
въ двореца, който ще стане ия ците и радикалите съ из
на Никулдень при поднасяне ключение на 2—-3-ма еж за ед
отговора на Тронното слово, на промена въ кабинета, като
Царьтъ ще се информира съ новиятъ бжде съставенъ отъ
народните представители вър Ляпчевъ. На сжщото мнение е
ху настроението на народа, и и д-ръ Даневъ
Обаче младежите отъ сгово
в-вроятно ще се вслуша въ съ
ра
се сгрупирали силно около
ветите на повечето отъ нар.
представители отъ болшинство Цанковъ и държатъ на всека
то, както и въ всички народ. цена при каквато и промена
представители отъ опозицията, да стане президентското м-fecкоито ще се изкажатъ, чесме- то да се вземе отъ Цанковъ.
ната на : днешното правител Даже и П. Стойковъ ни заяви,
ство е една необходимост* за че имало сговористи, които би
[умиротворението и успокоени ха бойкотирали единъ кабйнетъ, съставенъ отъ Ляпчевъ.
ето на страната.
Въ всеки случай съвещания
! По-дълбоките причини за ед«а премъна на набинста е н Ta та между м-ръ председателя и
in, че главните лица въ него, а върховете на партията проМбнно: министри^ Калфовъ и дължаватъ.
Цанневъ еж за една франиофилсиа ,,,,. М-ръ-председательтъ Цан
шлитйка, т. е. за сближение съ ковъ уверилъ журналистите,
Югославия, когато ДРугиН мини- 1 че нема да се дойде до раз
стри отъ нгбинета били за една при въ парлемента.
лолитинн на по голtwo приятел
София, 17. Отъ официално
ство съ Англия.
М-БСТО; съобщавятъ, че слухо
Нека да се знае, че сега и за вете за разтуряне на камарата
»ь бддаще, българснитъ прави не почиватъ на истината. Като
телства ще бждатъ едийъ видь се изключатъ нЪкои отъ мла•олънчогледъ" —" къиъ Англия дитЪ, грамадното болшинство
»'и кьмь Франция т. е.;—- иъмъ е противъ всеко разтуряне на
западъ или въмь югъ . . •
камарата. На сжщото мнение е
Въ последно време м-ръ- и Царя

Отровень на покрива
Изплашения езреинь -~ „Па; ритъ или жлаота!-4
София, 17. Вчера въ центъра
«а столицата се разигра тра
гедия съ роматични перипетии,
«оито ни пренасятъ вь разка
зите на Рокомболъ. Въ тър
говската кжща на евреина С.
Шроби постжпило като чиновн
икъ едно лице дошло отъ
провинцията, Съмнителния му
•идъ съ постоянното му носе"* на револверъ изплашило
'ареина-търговецъ и той го
уволнява като му заплатилъ
'Римевечната му заплата, като
|0
бещетение.
Вчера уволненото лице се
'вило въ кантората и сь ре^лверъ казалъ на евреина"

„Пари или живота!" Полиция
та, уведомена, блокирала кан
тората. Лицето се показва на
покрива на кжщата, около
която се събраха стотина лю
бопитни, които го забелезали
какъ глътналъ известна доза
отровно вещество. Докато се
качили на покрива той билъ
въ агония и сваленъ е занесенъ въ обезнадежно състоя
ние въ Длександровската бол
ница.

Ергенски данънъ
Ангора, 17. Личниятъ данъкъ
е фикенранъ на 1 до 4 лири.
Жените ще платятъ полови
ната на определеното за мжжете, а ергените ще платятъ
4 пжти повече данъкъ отъ же
ните.

Една вихрена нощь въ Севилля — градътъ на тореадорите '
и горещата любовь на испанките

Съ очарователната Мае Мърей ,
Оркеспрътъ* изпълнява подходяща музика

<

Начало 3 пол. 7 пол. и 9 пол. ч. Неделя 3, 5, 7 пол. и 9п. ч.

Р ъ д н е ния .-.•

КОИ ЩЕ БЖДАТЪ АМНИСТИРАНИ,

В5> РОМЖНИЯ.

Изявленията на м-ритЬ Цанковъ и Бовошевски
София, 17. Въпросътъ за да
ване' амнистия^ е сложенъ на
разглеждане отъ правителст
вото. ''' '•'• ':j;';'..
Както се знае почти целата
опозиция е за такава амнис
тия и сега вече и правителст
вото, и мнозинството еж ре
шили да я дадатъ.
М- ръ - председательтъ ! Цан
ковъ въ вчерашното заседание
на мнозинството е направилъ
декларация въ такава смисъль.
Сжщата декларация той повтори"вчера и въ Народното съб
рание.
1
Въ какви (размери ще се
разреши амнистията — оща
не е определено.
На всъни случай тя ще обхва
не на първо мЪсто престжпленията още отъ дружбашно време,
иато престжплеинята по тгрновскит* събития, престъпления, из
вършени оть оренжовата гвардия
и нейнигЬ организации, и пр,
Следъ това йдватъ престъпле

За нравственостьта.
София ЩВъ
столицата
отъ 1 януарий по. хотелитщ
питцепрадтнццитп,,
ханища-:
та и пр. не щв се допускатъ ,
за прислужници жени по мла
ди отъ 35 г,като
тти ще
стоятъ въ хотелитгь. и. пр.
вечерь само до 8 ч. Тази мгьрка отъ столична
та полиция требва да служи
за примтръ въ провинцията.

ЕшрашгсУраш .
София, 17. Известниятъ анархо-комунистъ Анри Борби, кой
то недавна б е въ България,
на пжть за Г(арижъ устроилъ
въ Виена събрание, за протестъ срещу реакционните и
тиранически правителства въ
България, Ромжния, Гърция.
Италия. Понеже резолюцията
била въ комунистически духъ
поканените ' чужди коре пон денти напуснали събранието.

Паричната нриза Щ
София, 17. Утре м-ръ Тодоровъ ще докладва въ Минис
терския съветъ върху мерките,
конто требва незабавно да се
взематъ за облекчение парич
ната криза, която продължава
да се засилва и да J тежи__rioвече за икономическия и тър
говски животь наострената.

Наперено богатство.
Карлово 16. Двама селяни
отъ с. Опчиларе, карловско въ
една купчина чакълъ на пжтп
намприли
вьрюнъ съ 7,500
турени златни , лири.
При
разд/ълата на това богат
ство ото около 450,000 л е ,
едина отъ щастливцитгь взелъ
по-юлпмата
часть, а друтятъ, понеже останалъ недоволень, шбщи.гъ на властьта,
И двамата селяни понастоящемъ елг въ тукашното осолийско управление,
Води се
следствие,

Буцурвщъ, 17. Студентите на
правиха големи безредия въ
Темешввръ. При опита на войската да спре техната тГнифе*
стация, единъ~офицеръ и"7<но"
го войници беха бити.
"~
Това даде поводъ на власть
та да прибегне до по-крути
мерки.
Има много студенти аресту»
вани и бити.,
...-.•""
Провокаторите на болше
вишкигЬ бунтове въ Ромжиия
разпространялатъ своята аги
тация и въ Трансилвания.

нията въ свръзна съ юнските и
еепреиврийсия събитря. Тунъ ам
нистията ще засегне емигранти
те отъ Юго-Славия, като имъ се
деде възяожность безпрепятстве
но да се върнатъ въ България.
Амнистията ще засегне и н*кои
отъ разкритнтЪ следъ 16 април ь
нонслиратори. Очаива се, че ще
бждатъ амнистирани главно нъкон
отъ младежи^ залесени въ нонспирациитъ.

Л\\щщ\ м-ръ Бзбошевш
въпросътъ за амнистията е
още|аъ процеса на проучването
Законороектътъ ще бжде
внесенъ отъ правителството
следъ основното и изчерпател
ното му проучване, за да мо
же той да бжде приетъ единодушно и се избегнатъ сжщестаените и принципални изме
нения при I и 111 четене на
законопроекта.

Повинйята е разирила но
ви конепвратквни оиганизад«и. Всекидневно се извършвать маса обисии и мно
гобройни арести. Взетите
извънредно \ строги мврнн
отъ паляцаята създадоха
натвгната атмосфера
При оОисните сл намере
ни много орлшкя, нелегални
тшт и важни тайни до
кументи.

I Димят
София, 17. Георги Димитровъ
забегналъ комунистически водачъ излиза въ болшевишкигЬ
вестници „Правда" й" др. "и
дава редъ клевети за никак
ви убийства, изгорени живи
комунисти. Те съвсемъ не отговарятъ на истината.
'
Дирекцията на Б. Телеграф
на агенция • опровергава найкатегорично тези нови клевети
на Г. Димитровъ.

Зачестилите
напоследъкъ
атентати срещу влаковете еж
д!зло на болшевишката мрежа.
Министргкиятъ съветъ реши
да се затворятъ университе
тите поради студентските въл
нения.

„Нитната и Баница'*

Напагурище 17. Отделени
ето отъ Т.- Цазарбжиш. окр.
Русе, 17 Снощи мина ПНТБ- • схдъ оехди тукъ кмелг, Узума виелица. Ледените пласто «05» на 2 месеци зитворъ и
ве по Дунава постжпенно се Тодоръ ^Боюевъ на 1 месещ
разчистватъ.
задето презъ лгьтото, когато
На .-тукашната житна борса
еж докарани: 20 кола жито Ашелъ Узуновъ се билъ сюпо 1300—1500 л. дунавско кило, дилъ, изпра тилъ чрезъ Богоевъ
ржжь 20 кола по 750 - 800 л., баница и китка на брата си
кукурузъ по 6 3 0 - 6 5 0 л еч- обявен» за разбойникъ и оби-'
емнкъ 5 кола по 630 л., бобъ таващъ съ другоритп си въ
10 кола по 750 лева.
м>ъстностъта Средния гйолг.

Мнна опожарена, Нападения отъ вълци
, Бунуаещъ 17. Миналага
нощь единъ TontMb пожарь
унищожи златните мини въ
Бучунь, въ оирдга -Аяйа.
ЦУата шина инсталация
е кзгореяз.
' 0'бщч'т& загуби възлйзатъ
надъ 10 иялкона.

Нац.-Миери1 сг ттт.
София 17. Централното бюро
на нац.-либералната партия ре
ши да засили колкото се мо
же повече своята организаци
онна дейность. Наредено е
всека околия да бжде раздвлена на райони, като за всеки
районт» се назначатъ специални
организатори и агитатори. За
силването агитационната дей
ность на нац.-л*бералигЬ ще
започне преди празниците.
Букурещъ, 17. Преговорите
между Ромжния и България по
секвестъра на българските имо
ти отиватъ все по-лошо. Правятъ се последни усилия за
едно споразумение, за да не
дойде Ромжния до положение
да продава имотите на българ
ските поданици.

София, 17.
Нападенията
" отъ шцй
зачестиха около
Т. Сеймепъ. Преди
2 дни
пятницн отъ :с. Бодъ еж би
ли нападнати
и
принудени отъ вълцитгь да'се вьр
мо»»« Ьдратно.
С. .Юрданово, което се на: мира на Ь клм. отг Т,- Сейменъ, е нападнато<;вече
н?б'ко.м6 пжти, породи което
всички ловци и %раждани с<%
организирали хайки противъ
еълцтть.
Съобщаватъ ни отъ е. Мехмечкьой, че миналата нощь ед
на глутница вълци навлезли и
разтревожили целото село. Се
ляни^ се сбрали съ оржжие
и брадви и подгонили глутницата вълцИ;_ които избягали
къмъ гората. Тази г^дин^въ/тците ежособено много" раз
въдени и въ лютата зима, ка
то не нам-врятъ храна т € нападатъ на селата.

}
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Изявления на Чичеринъ.

ХРОНИКА

Парижъ 16 (АТА). Чичеринъ
предъ представителите на па
рижкия печатъ заяви, че е
извънредно доволенъ отъ раз
говорите съ француските дър
жавни мжже и съобщи, че въ
предстоящите събрания на де
легациите ще се опитатъ да
разрешатъ висящите между
Русия и Франция проблеми.
Чичеринъ потвърди отрица
телното си становище по от
ношение О. Н. и предпочита
нието си за преки и косвени •
спогодби.
За Локарнския договоръ той
каза, че бждащето ще покаже
лоалностьта на миролюбивия
характеръ на спогодбата.

Замръзиалъ е добруджанеца
Петъръ ГавраилЬвъ 60 годишенъ, трупътъ му е намеренъ
въ Махмозлийско землище, Ново-Пазарско.
Литературно-танцувална ве
черинка устройва Морско сп.
д-во „Корабъ" на 19 т. м. (Никулдень) въ Юнашкия салонъ
Назначава се комисия отъ
общ, съветъ, която да изучи
проектираното о т ъ Варнен.
градоначалникъ подделение на
града въ градски и полицейтки участъци и да даде по не
го своето мнение.
На сжщата комисия се въз
лага да се занимае съ въпроса
за подделение на града въ'избирателни секции, съгласно из
бирателния законъ и предста
ви проектъ.
Снощизамина пар. „България"
за да занесе на „Кирилъ"провизии и въглища. Очаква се
да се завърнатъ следъ 5—6
На 13 того Варнен. Черно
морско Колоездачно на Н. В.
Царь Борисъ III д во се със
тоя общо редовно годишно
събрание, на което съ болшин
ство се избра следното ново
настоятелство: Председатель
Христо М. Цаневъ, подпредседатель Руси Ивановъ, секретарь Христо Г. Деневъ, касиеръ Капоянъ Маноловъ, домакинъ Георги Н. Воденичаровъ,съветници: Наумъ Ивановъ,
Боянъ Станчевъ и Димитъръ
Николовъ; контролна комисия:
Иванъ Доневъ, Атанасъ Кенковъ и Вичо Керековъ.
Пожелаваме имъ добъръ успехъ съ засилване и закреп
ване Колоездачния спортъ въ
града ни съ спомени отъ пре
ди войните.
Кръстю Пинзовъ добриятъ
варненски гражданинъ, който
напоследъкъ инсталира електро-ермомепка въ собственото
си здание на ул. „Дринова"
№ 3 за произвеждане на мамулено брашно-ярма и др.,
нема нищо общо съ делото на
осждените вчера отъ В. Окр.
сждъ. Кръстю Пинзовъ нема
нищо общо съ Ив. Пинзовъ,
който е писанъ вмЪсто Ив.
Ризовъ.
Днесъ въ 6 ч. в. въ зала
Съединение Б. Исаевъ ще раз
вие своята четвърта тема .Тъй
рече Заратоустра",- като ше
разгледа и въпроса за ничшеанството въ литературата. Ще
се спре на „Нора" и „Призра
ци" отъ Ибсена и «Самодива"
отъ П. Ю. Тодорйвъ.
Утре той ще развие своята
последна тема „Толстой и Ничше".
Георги Игнатовъ — членъ
отъ фирмата Иванъ Г. Игнатсвъ
& Синове, бившъ варненски
гражданинъ, нема нищо общо
съ лицето подъ сжщото име
замесено въ банкнотната афера
Назначена е комисия, да про
учи на самото место условията
за постройката на дърводелско
училище на гара Д -Чифликъ и
определи местото за строежа.
Разрешава се за въ бждаще
да могатъ да взематъ участие
всички търговци безъ разлика
на поданство, въ житната борса.
Утръ петъкъ 21/2 часа въ ки
но Паласъ Прот. М. Ханджиевъ
ще говори на религиозна те
ма. Поканватъ се всички. Входъ
свободенъ.
Шаранъ, по случай празника
„Св. Никола", въ който день
населението по общо приетъ
обичай яде риба, се намира по
нормираната о т ъ кметството
цена — 40 лева килограма —
при Ованезъ Свркизовъ ул. „Гургулятъ" и Ями Атанасов въ риб
ните хали.
Тия дни пристига въ града
ни добре оргннизирания — отъ
опитни артисти Софийски задуженъ театръ, въ пъленъ съставъ и съ собственни декори
И костюми- Репертоаръ: „Май-

Русия и Юго-Славии
София, 17. Споредъ съветския
официозъ „Правда" югославянскиятъ посланикъ въ~Бер~
линъ Балукчичъ е започналъ
сондаж
и съ съвет
ска Русия за сключването вре
менна търговска спогодба.
Сърбия предлага да се възстановятъ между Б-Ълградъ и
Москва отношения анологични
съ тия, които сжществуваха
между Сърбия и Турция въ
преходния периодъ между мо
мента на свършването на вой
ната и назначението на турския дипломатически представитель въ Белградъ.
Парижъ 16. (БТА) Думеркъ е
назначенъ за м-ръ на финан
сите.

Мосулъ на Англия
Лондонъ, 16 (БТА) Снощи
Съветьтъ на 0. Н. съобщи
решвншо си по Мосулския
въпросъ, спорелъ което еди
нодушно се прислшда Масуяъ на Иракъ подъ условие
АНГЛИЯ да продължи манда
та сш въ йранъ.
Ангора, 17. (БТА) Свнканиять
диесъ съвотъ ианароднитв коми
сари подъ председателството на
Мустафа Кемалъ паша заседава
до нъсно вечерьта.

По втантата срещу [тршп.
Борлинъ, 17 (БТА). Спо
редъ в. „Фоеишв Цайтунгъ"
двама младежи, принадлежащи
на юридическите среди, били
арестувани за проектирания
атентатъ срещу Стреземанъ.
Парижъ, 16 (БТА). Вчера
се подписа тукъ търговска и
мореплавателенъ договоръ съ
Норвегия.
Парижъ, 16. (БТА) Главните
точки отъ програмата на д р ъ
Кохъ били:
Засилване Локарнския духъ,
свикване международна кон
ференция съ сътрудничеството
на народите, образуване една
експериментална комисия за
проучване фискални закони и
ратификация съ Франция, Бел
гия и Англия на Вашингтонс
ката спогодба за 8-часовия работенъ день.

2 убийства за п ьсень
София, 17. Нощесъ въ
кръчмата на ул. Гробарска
една група иЬоли сртбска
песень. Стоящия на съсед
ната маса Тестовъ изказалъ
недоволство отъ това, че те
ньо.ш сръбскипЪсни, изважда
ножа сп и го забива въ п&ющия Д. Карпузовъ, който
умира моментално. Убиецътъ
заночналъ да бвга, но бива
преследвапъ отъ едииъ отражирь, който го поваля мъртавъ съ некрлко виотрола,

ВроЙ Ш

Варненски 'Новини
чина скръбь"-- (пиеса изъевреР.ския жилотъ), „Кръвьта"—
отъ Якоби, „Царь Крумъ" —
историческа трагедия, „Санинъ" и „Ревность" — отъ Арцебашевъ. „Силата натрака"
— отъ Толстой, „Края на ^.одомъ" — отъ*,Зудермаиъ и ор.
На варненци ще имъ се от
даде случая да ^видятъ единъ
сериозенъ драматиченъ театръ.
Tipceie книгата, „Въ тъм
нините на «отвора" отъ Д.
Кавасовъ второ ивдаиие и „Гос
пожата не желае дете" отъ
Клеманъ Вотелъ, въ админи
страцията ни между каФенета„Балканъ" и „Армения" мусалата.
Провадийското ловно д-во
„Соколъ" въ заседанието си
на I T того; съ настоятелствено
решение по силата на чл. 64
отъ устава е изключило за
срокъ 1 година членовете си:
Тодоръ Ташевъ и Христо Пеневъ, загдето еж ходили по
лоаъ и били зайци въ забра
нена местность.
Отъ това решение следва да
си взематъ бележка още неколко такива членове, защото
настоятелството, е взело найстроги мерки и[всички залове
ни нарушители ще бждатъ исключвани.
, 1
Нми-Пазаръ, 16. Постоянното
приежтвие на \ Новопазарски
комитетъ зя постройка на око
лийска летна ученическа коло
ния, и з к а з в а
изскренно своята благодарность на
общинския нметъ въ селота
Марковча, Новопазарско, за
изпратените му 1000 лв. попомощь отъ общ. бюджетъ въ
полза на фонда постройка
сграда.
<
Хвала и честь на такива съз
нателни граждани!

Варненска стокова борса

Дава се подъ наемъ
II етажъ съ 3 стаи отъ зданието на ул „Цагиградска* Na 17
Споразумение: Г. Нънчевъ ул. „Ив. *M«j;"'J *;
Ь-1

НЕКА ЗНАЕ В С Ш ,

щшшарви„5охвА1ия'

кв Вврввъ Шш
(чехъ)
не се е приместила никжде, а
си е пакъ на сжщото место до

новата турска бань Мусалата
и плюсъ туй е снабдена съ но
ви машнии за ЧИСТЕНЕ, БОЯ
ДИСВАНЕ и П Р Е Ф А С О Н И Р А Н Е Д ^ С К И ^ м ж ж к и
ШАПКИ въ ПОСЛЕДНИ МОДЕЛИ
1592

варненска дързсавна бо/шаца

Обявление № 2742 Ш
гр. Варна, 16 декеиврай 1925 год.
** ;
Варненската държавна болница обявява на иатересующите се, че на 2В т. м. въ помещението на Вар<
ненското окр. данъчно управление ще се произведе
търгъ по доброволно съгласие за доставката на около
.800 кгр. отпадщи отъ влачена вълна за ,вужднт*,на
й
болницата.
Приблизителната стойность на доставката е около
28в00 лв.
Задргь за участие въ търЛ се иска 5 на сто въ
банково удостоверение.
.>
Всички разпоски по търга еж за сметка на дос
тавчика.
'V
Тържната преписка е на разположение вейки дейь,
•а. ьъ деня на търга въ окр. данъчно управлен!е .;
1 — 1585—1 • •
'.
Отъ болницата
И Варненски Ождебенъ Дриставъ
*<\:Х(

ОБЯВЛЕНИЕ П Б271 № Е ± ^ Ч Г в й

17.XU.925 год.
на по изпълнителния листъ № 11618/945 год. издаденъ'от>
Продадвха се вагони! 27 ку- Варненский окр. сждъ, противъ Иванъ, Георгиевъ отъ гр.
курузъ по 385—ч455 лв.,4 зим *Варна, на сума 12820 лв. и др. обявявамъ, че въ продъл
ница 720—772.50 лв. и 2 бобъ жение на 31 день отъ последното двукратно публикуване на
стоящето въ единъ отъ местните ^вестници, съ право над*
535—590 лв. 100 кгр.
Пристигнаха вагони: 50 ку- даване въ 24 часа 5 на сто, ще продавамъ на публиченъ
курузъ; 2 бобъ, 1 ржжь и 1 търгъ следния длъжнйковъ недвижимъ имотъ.а именно; ц : .
Кжща на етажъ и половина въ гр. Варна IV уч. ,21 ли«
тикв. семе.
Положението на цените въ ния Ns 10, построена отъ дървенъ, камененъ и тухленъ ма;
борсата, въ сравнение съ пос терияли, покрита съ керемиди отъ местно изделие,- съ ши
ледните продажби безъ изме рина откъмъ улицата 5 метра, дълбочина 8 метра и висо
чина 4 метра) разпределена горния етажъ на 2 стаи и са
нение.
•••'•
лонъ, а долния на една стая, коридоръ и каза, до нея дру
га пристройка, съ дължина 6 м., ширина 3 м. и висока 2 м.
Бълг Народна Банка отъ
простъ материялъ паянтова зидария, покрита съ, кере
миди, а до нея друга пристройка отъ 1 мутвакъ, ст»;; елек
курсъ 17. XII. 1925 т.
трическа инсталация и вода, съ дворно место незастроено»
,•
Камбио яа
около 80 кв. м., при съседи: Керана Иванова, Теохари Ди-.
вихдаае
ВОРСА Мовети
митровъ и пжть, оценена за 18,000 лева.
(адкове)
Желающите да купятъ имота могатъ всеки приежткуяува врод.
ственъ
день и часъ да се яватъвъ канцеларията ми въ гр.
—
100 фр,
6 2 2 | - езб
Брюкс.
Варна, да преглеждатъ книжата по продажбата и да наддавтъ
В.-Пеща
10,000 кр.
19 20 19 70
гр. Варна, 9 септемврий 1925 год.
,, ,•>.,
Виена •
1 шш.
19 30 19 80
Прага
100 кр, . 4 0 7 , - 413 — 2—2--1583
II Сждебенъ пристааъ: Г. К. Данксвг.
Берливъ
Лоидовъ
Парижъ
Атина
Милаво
Стокхолм
Вукурещъ
Ввлградг
Царигр.
Женева
Амстерд
Н.-Иоркъ
Мовтр.
Алексая.
BapniaBa

1 райхем.
32 70 S3 70
1 л. етер. 6«й,— 674 —
100 фрая. 504 — 520 —
100 драх. 174!— 182 —
100 лири
553]— 565 —
100 кр. , 3662 — 3710 —
100 лей
6410 , 65 60
100 див
243 — 248 —
1 лира
72 90 74'40
100 фран. 2649 - 2083 —
100 фл
5514 - 5582 —
1 д. С.Щ. 137.20 139 —
1 д. Кан. 137 — 138 80
100 виао. 683'— 091'..1480 — 1510 -

ПЛЕТАЧНИТЕ, МАШИНИ

БРИТАНИЯ
еж най-солидни и практични
продажба съ гаранция при

Ксвачезъ и Табановъ
Варна ул. Владиславъ № 25 и
гара Вълчи-долъ до пощата!
за банки, дружества.
търговци и адвокати
ВАЖНО
Излезе отъ печатъ книгата:
Закона за задълженията и дого
ворите — докрина и юриспру
денция продава Георги Н. Георгиевъ «Шуменска" 16
1-1582-3

Опитайте

ршшрш! цигари Шнтевъ

.

Провадийско Сждебно Приставско.

^

fififlDnnsun Н А 1П017. На основание протоколното опиОМВЛьПИК 115 J U 9 1 9 ределение на Варненския Окр..
сждъ отъ 20 януарий 1925 год., съ което е постановено да ct
продаде недвижимия имотъ на покойния Атанасъ Дяковъ, от с.
Девня, обявявамъ, че отъ последното двукратно публикуване
настоящето въ Варненски Новини, въ продължение на 31 дни
съ правонадаване въ 24 часа 5 на сто ще продавамъ пуб
лично: Една едноетажна кжща построена отъ дърво, камъкъ
и пръти на 11 метра дължина б м.'ширина и 2 5 м. височи
на съ три стаи за живеение покрита сь местни керемиди на
западната страна на кжщата пристроена една пристройка по
целата ширина на кжщата и 4 м. ширина покрита съ маст
ни керемиди служаща за келерче, а по целата задна стена
на кжщата пристройка покрита съ местни керемиди широка
4 м. служаща за дамъ. Въ двора има построено едно паян
тово здание 6 м. дължина 4 м. ширина 2"50 м. височина по
крито съ местни керемиди полусрутенъ служащъ за живее
не, до него пристроено едно паянтово зимниче на 3 м. ши
рина покрито съ местни керемиди. Въ сжщия дворъ ималостроенъ единъ плевникъ отъ камъкъ и дърво на 13 м. щължина.б м. ширина и 2 5 м. височина покритъ съ местни ке
ремиди; на задната часть на тоя плевникъ има построено
хамбаръ отъ дъски. Всички тия постройки и пристройки въ
единъ дворъ отъ 3025 кв м. при съседи: улица, Сто» на Ве
лева, пжть и Атанасъ Койчевъ оценена за 7500 лева.
Желающи да купятъ имота могатъ да приглеждатъ кни
жата по продажбата и да наддаватъ всеки приежетвенъ день
и часъ канцеларията ми.
гр. Провадия, 15 декемврий 1925 г.
1—1586-2
Сждебенъ приставъ: Ил-Ст. Бемчиевъ-

-во качество
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