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Годишния абон. на вестника е;
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За въ България 5 лева; за въ странство 8 лева.
Абониранието става винаги до края
на годината.
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Неплатени писма не се приематъ.
Рлкописи навадъ не'с

връщатъ.
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.Градската библиотека
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Всичко, що се отнася до вестника, се испраща въ ре
му въ гр Варна

Издание на Д. Мр- Шабаковъ и Ов. Пройк
[
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БУРШСКИ Ш Н Е Р Ш й БАНИ "Ш

^——•——• Бургазските минерални бачи

саоръдъ официалния анализъ, н.правенъ огь Д-ръ Ч)ялковь, потвуватъ едедующите бол^ста: .сатаръгь-на желуп.ка в червата, дио
пепспята, ревяатизлътъ, подаграта ааралкзията, хлирозисътт, дяамеk . кареята, пееъкътъ и камините у бтбреците и у жлъчката, още и
[V нянкнностьта за поиетание у жените.—При баните ияа 1убава гра'* дина и обширенъ царкъ, кафане н добре уредена гсетилница, хубаk
во чирпанско вино *и студеаа сливенска бира. Между банигв и гра
да всеки день циркулира сапибусъ,
Очакваае многобройни юсетители.
Съдържателите:
[ 5--б
С. Яневъ & С. Долапчиевъ.
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Е. Горбанова
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Вади, пломбира и прави искуствени зжби на каучукъ и злато

Прави: коронки и иекуствени непо
движни заби беаъ небце.

МАСАЖИСТКА

иска работа ул. , Княжеска"
№ 39й.

ВШ ШШ, мв 3
Приема ежедневно
отъ 8—12 пр. обедъ и отъ 1 - 6
следъ^ обедъ- въ собствения ги домъ
ул.'- „Драгоманъ М 59 срЬшу
:::. - училищната инспекция.
Работа гарантирана, цени обще.
достжпни.
44-48
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ПРИСТИГНАХА НИ
ГОЛШЪ ИЗБОРЪ '
П Л А Т О В Е
ПОШЪ & ?А2НЕВЪ
за мъжки дрехи.
— < Цени определени,
—— улица < Преславска».

са продувть на .ПОСГБДВИЯ. НО д(
j улида -,11р1сла.ска", въ центра на като тая пвсни си осгаватъ как
; града. Големъ салонъ за свадби и суровъ материалъ безъ худоаесП!^
банкети се дава подъ наемъ.
обработка, те не ногатъ да дс^яг
оная популярность между умствеш
В Ю Ф Е Т Ъ
развитата часгь, на обществвто, Д!
станатъ нейна насжщна и душевн:
храна. Ако се обърнемъ да поглед
Тамъ посетителите ще намерятъ на немъ пашите сродни славянски на
чисгъ вчздухъ добре уредеаа гостил роди русите, чехите поляците, сър
ница съ разни вкусни ястиетв, за бите, хърватите и словниците, ни<
куски и финни местна и инвстрани ще видимъ, че у техъ'народната, му
зика стои ва такава висота, на как
напитки.
Продаватъ се абонаментни варта съ вато нашата народна музика за д.
достигне, ще и тргбвать десетки i
<!0% намаление.
стотина години. Като сме останал]
Съ почитание:
толкова вазадъ въ това отношенш
Динранъ ТюФекчиевъ.
оть нашит* братя, ние българите
които вече жавееиъ единъ свободеш
животь, време е да се позамнслима
въ
интереса на правилното ни раз
1/1 ц!115яиа~двзЛ\.
-\
витие за нашата, собствена наро'1
съ зтвтршено средно образование музика. Какъ ще стане нейното ьлц
влагЬющъ дебре книговодството търси догане, нейното подтикване напредъ
работа въ търговска каттора или това нп показва миналото на наши
те по-стари родна, бра гя.
банкови учреждевия.
Не е достатъчно училището, коеи
,. Справга редакцията.
дава най-елементарните познаниягпС
музиката j а и самата програма не му
позволява да се простира по-надалечъ.
Въ случая еж необходими специални
училища, каквито всеки културенъ
народъ открива по разните клонове
Музикално училище при д-зо на искуетвата, коато училища еж най
„Гусла"
сигурните и трайни огнища въ пп
Безспорно е, че музиката, в^то ед па културиото развитие.
на отъ проявите на човешкия духъ,
Ние въ това отношение сме^>
сьдъра;а всички елементи за всестран равили една стжпка напредъ. llP^.
ното развитие и облагородяване на вече академия на художествата и щхарактера у човека. Тя е, коьто, зикално училище въ Софая.
като съчетае поетическата р1чь съ
Частната ивциатива въ по-голе
ьдъхневегата мелодия и при съзвучи мите градове на княжеството е натР
ето на разните музикални средства, разила десга пещо до сега. Основа
овладева човешките сърца и действу ни еж музикалж дружества, любива най благотворно върху техъ.
телсни хорове и оркестри, които бав
Покъргителния гласъ на слезия но, но сигурно работятъ въ това нап
и изнемощелъ' гусларь неволно из равление. Имене по тоя начинъ съ
.ръгв* оть минувачите бл.готвари- завреш аиета и поещреването на тия
телната лента. Цесеньта на майка j дружества и любителс1в хорове, съ
вдовица надъ осиротелите й ма.олЬт- откриването на музикална училища
на чеда трогва и най-коравото сър по образецъ на^ сжщестзуюздите тадце. Звука на вееаата музика обод-|кива на западъ, ние ще дадемъ въз|рява .духозете на войниците, нзийче- j можнесть на младото поколевие. да:
|ниотъдьлъгъ шходъ. Въобще ne-jce уча п развива музикалните си'да)севьт8, музиката е регулагоръ, без!]рби, а заедно съ това ще повдигнемъ
:който не може да се раззива и нап-\ народната йузива, която',подъ шт:ре;ваедао общество съ претенция; нието на музикалните ни училища ще
!па такова съ добра наредби п строй. f се развьва въ народезъ духъ, какъвто

„Морска Градина"

Иредъ видъ пастжавание сезона на лЬтните курорги, азвеетя'ваке на всички нуждакщи се,-че отъ 1-й аарнлчц както-кхпалпата,
• -. .:така-и хотела,* HJH бавите, сьптоящъ се <т, 42 стаи, ех рея.нтиI рани, пречистени и на ново иобмиранв. Водите па

Леонъ Розенбергъ

1) За единъ кв. см. на I стр.: а) а
едно оОнародвание ио 10 ет.; б) ва дв
обнародвания по 6 ст.; и ва повече по 5 е^
2) За I кв. см. на другите странид!
а) ва едяо обнародванпе по 4 ст.;1 б) 3
две — ио 3 ст. п аа повече по 2 /, ет
3) За обявления на е&л. пристави и
4) За държавните обявления се пдаш
по 2 стотинка на духа.

ЖЙВОТЪ.

М. Юрдановъ, дългогодкшенъ архитектъ при Министерството
на Обществените сгради и пр., се установява, на частна прак
тика, като отваря Архитектурно бюро въ гр. Варна. Приема
гзборатването на планове за разните постройки и всекакъвъ видъ
технически работа, експертизи, ржководства на шстроики и пр
Бюрото се иомещава въ домътъ на Никола Боевъ.
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Такса за публикациите.-

ВСЕКИ

ВАРНА,

ВАРНА.

-М*

I 6p. 10 c

задружно сво.
тш> „БОРЖГЬ" - » душевенъ народъ твори
Народните песн.
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Вергиевъ 2 лв., П. М Богпевъ 1 лв.,
Нечистота въ улиците
;о-развитото време и Jao-иапредна- Градинско Увеселение на 2 Авг.
Павлина Д ръ Бочеьа 2 лв.. Пауна
„за въ полза на Чер. Нръсть*. Въ IV учаетткъ улиците буквално Вьлева 2 лв.
ня естетически вкусъ изисквате.
Вь тия музикални училища и (ксНастоятелството ва местния клонъ са потънели въ нечистота. Цели ку
о ТБХЪ ще се създаде почва за му- на дружеството „Червент-Кръсть4 за пища буклукъ, натрупанъ кой знае
икална дейноеть, въ която ще ошт едно съ една комисия отъ Варвен, отъ кога, не дигнатъ, а самите ули БЬлеши отъ единъ Варненски
гражданинъ.
ата сизнте си бждащпте ни музи- гражданки и граждани уреждатъ да цп непремитани много отъ дълго
авти, вевци, виртуози, та по този дадатъ едно градинско увеселение на креме. Граж аните еа принудени са
Цитадеяътъ, който отъ миналата
ми да мвтатъ предъ домовете си, вт- годита се започна елбаряяието му,
'ачинъ и у насъ полека лека щ€ се 2 Августъ т. г.
^оявятъ вещи музиканти и дилетанУвеселението обещава да баде првки това че нлащатъ „букдукъ па- както е ИЗВЕСТНО, е собственостъ на
h, способни да отхранватъ за общес- едно отъ най-редкитб и блестящите раса". Належаща е една ревизия общината. Материала отъ камъни и
80то н неговите духоьни нужди дсб- по своята разнообразна програма и отъ r-на Кмета или помощниците му пръсть ще се дигне и местото ще
и музикални сили въ ВСБКО " стио- декоративна часть и поради това оби• изь града, за да се уверятъ вь горнето. се очисти своеврвменно. Какво е
ренне—първо условие за една ба- чаме да вЬрваме, че Варнен. граж
намерението на общинския съветъ
аща народна опера, въпроса за ко дани ще посетятъ всички това гра
Удавилъ се.
за местото, което е повече о ;ъ 2000
'то преди година вр-"ме тъй живо динско увеселение, което се дава въ
На '60 тото М(хмедъ Хасановъ кв. м., т. е. съ месгьто какво мисли
изтересуваше ВСЕКИ български чита- позза наклона на Дервенва-кръсть".
отъ Варна, като се къпалъ въ ба съвета да прави—това малко гражрль на ежедневната преса, а за
сейна на пристанището се е удавилъ. дани ззаятъ, даже и съвета може би,
ейнвя. предшественикъ—музи халноВеднага е билъ спуснать водолоза още незнае какво решение ще вземе.
Свободата въ Македония.
0 училище—никому и- на ysb не
да го търси, но не е усаелъ да го Чуватъ се отзиви, че съвета щелъ
дваше. "А тия музикална училища
Еишъ нашъ приятель, който по- намери.
да го распредели на части, които да
1 нашите по вапрЬднали съседи са настоящемъ се намира въ Солунъ,
про;аде чр$зь търгъ за построяване
сновани в се подтржатъ отъ дру ето що ни пише: „Неописуема и
върху
техъ пом4щения за търговски
жества, каквито сж_напр. „Русвое необяснима е свободата, осо&но на Злоупотребление въ д-во „Искра '
кантори.
Ц&льта, за която се приго
въ гр. Варна*
Музикално Общество" съ клоновете българите, въ Македония. Имахъ слу
товлява'
м
ветото, е повече отъ похт
^"-гДетербурп, Москва, Одеса-и чай да видя народно стихщение отъ
Анкетната комиси.1? на д-во „Искра" вална, но тамъ асла за жилищач не
е. градове, „Glazbena Matica" въ българи и турци по иродължение на е открила едно злоупотребление из
юбляна, Варшавската консерватория, ж. п. линия Скопие Солунъ иърху вършено 0X1 бившето Н-во на Д-во е место, И действително, тамъ е ме
сто за търговски магазин Като гражПражката консерватория, Загребското
шпвонина Мухагеръ паша, който „Искра'' до днесъ, въ размвръ на данинъ-мень ме шокира мисъльта, че
финално училище сь една дума всичвервамъ да е убятъ вече въ Солунъ. 509*25 лв. за която цель били фал това место ще се продаде на частни
i музикални училища cs възникнаНа всека гара беше плютъ, под шифицирана протоколната и касова лица. Ако общинеяия еъввтъ вземе
1, и виреягъ подъ съдействието на
свиркван*, бить и пр. отъ МНОЖ-J та в га. Пре долага се, че злоупот такова решение и го реализира, на
Устната инцпатива.
ство народъ, викащъ: „долу тирани реблението е извършено отъ бившия истина, той ще направи една непо
Бевъ да има претенциите, разби- на..." да живее народа".
председатедь: Петръ Коларовъ уче правима rpf шка сорямоЦинтересите на
i се/ да се равнн на кое да е отъ
никъ и отъ касиерите: Никола Ю. общината. Това мгъшо не бива да
>рнит£ дружества, Варненското ваГрьнчаровъ и Александръ Яневъ. , се ародчде, то тргьбва да остане
>дно музикално др-во „Гусла", ко Малкия 8 годишенъ виртуозъ.
общински «Moms за вп>чни вргьме:о отъ десотина години проявява
Благодарность.
Следъ като се е произнесла евро
на. То трг бва да се застрои отъ
;инъ доста звачителенъ музикаленъ
пейската и нашата првеа, мислимъ
1 общината пат за търговски кан*
Комитетъ на братството за издър
ивотъ в е записало въ страниците
че е излишно да говорпмъ за този
•^9ни-безплатните зченически трапе тори и магазии; тамъ да се напра
1__миналото си неколко похвални дефеяоментъ, както се произнесълъ прозарии искавва св>ята сърдечна благо вата дюгени зе мгъсарници и зар., реши въ общото си годишно ci6фесеръ Юркеевичъ. Френолога г-нъ
шие да открие презъ идущата учебдарность нн следните г. г. граж щни зоватчийници, евтрзани съ морето
Бржниковъ слЬдъ концерта на това
1 година едно музикално училище.
и 1рзждан>11, коиго при извънр'1-дни чрЬзъ каналь; хагиеничао приспосомило дете е казалъ: „Твва не е та*5^ да способствува в на по-бвдза т^хъ случаи не са забравили и беии и пр. Но кавъ да стане това,
лантъ а развивающъ гений', защото
като оощината не разполага съ до,J> и талантливи ученици о време
несе номнв въ историята, такива гс питомците па поменатитег трапезарии статъьно суми за въпросната гра
!
<;& сдобия!ъ съ елементарните позлеми успьхя да.еиаалъ некой ве и са имъ спомогнали к й сь колко мадна постройка? Моето, мнение по
яня по вокалната и инструментална
ли къ артистъ. Ииахме случай да при- то е межалъ и желаялъ.
гайка, аа да бада}ъ способни да
1) Хараланъ Николовъ —20 лв. ио тоя въарось е: да се даде постро-.
сатствуваме аа една негова репетиция.
яването на зданието съ концесия
•ъвършенствуветъ по нататък своите
Особено впечатление ни направи го случай двегодишнината отъ смъртьта на некой капиташетъ или на некое
|5и;
лемия Schiller Concert G-. Mi II F. на б1ща си
Остава вь прбсветеното Варненско Seitz, Bersouse slave отъ Neruda и
2) Христо Кирч*въ—5 лв. по слу дружество отъ капиталисти, което да
го експлоатира , неколко години, а
5щество да подкрепи инициаторите, Barcarolle отъ Чайковски. Н 5 т. м. чай венчанието си.
зъ да щади на първо време и мате- въ салона Щотекъ, варненските лю .. '6) Коста Байчеяь —10 лв. Анка елздъ това да остане ва общината
надната си помощь, каквото се е бители на музиката ще вматъ слу Георги(вичъ—5 лв. Ст. Батулевъ да разполагд съ него, като дава подъ
звазвало винаги, ващото дружесгво- чая да чуятъ т^я малъкъ цвгулврь, —15 лв. А'ристо Кврчевъ—5 ле. а надиъ магазаите по за 3 HJH 5 го
> е уверено, че съ откриването на който е концертира!ъ вече въ София, Тр.' Изановъ—5 лв. по слуаьй го дини на търговци и др.,
1кова училище, то върши едно добро Плевенъ и Русе.
дгжа си. ,-•
' .
Ио този начинъ общината ще за
•"-—•*<, повдигането на гр. Варна.
4) Никола Дафиновъ—5 лв. по държи г&, обществото имотъ, който
-рна 29. VII. 908 г.
случай годежа на дъщеря си.
ще костува повече отъ 500,000 лвг
Гусларь
Увеселителенъ параходъ за Ца 5) Мария Д-ръ- Недедк ва —' 0 лв. и ще го използува на вечни вре
риградъ.
6) И по случай именигб си дни мена като й донася ежегодно по не
1а вниманието на г на Кмета
—на следните г. г. граждани и граж колко хиледи лева.
Научаваме се, че единъ Варнен данки: ... '. ' v^..... ••
. '. . ,
Ако общината продаде на частни
Д*ия дни поставиха въ редакцията ски гражданинъ се е ангажиралъ съ
Коста Ранковъ 5 лв., К, Теновъ лица местои, то тя, наистина, ще
j редъ оплакванА противъ зане- устройванвето на увеселителенъ пара
•февата чнгтота въ некой улици ходъ ва варненци до Цариградъ на о лв., К. Жедевъ 5 лв., Ьл. Шат вз1'ме една грамадна сума отъ про
i града. Особзно това се отнася за 16 т. м. По тоя случай, дава се въз- наровъ 2 лв., Ег. Мугафова 5 лв., дажбата (да речемъ: около 1,0(,0.000
|ущпе въ трети участъкъ, които cat можнесть на варненци да видятъ* про Ел. Драсова 2 лв., Е. Манчевъ 2 лв.. лева), но тая сума ще влеза въ ка
пънали въ нечистота отъ нередовното чутия и известенъ на всички, стария Св. К. Ефреновъ 3 дв, К, Евста- сата й само веднаж и ще остане
иъ прЪмитавр, а и на всека крач- царски и исторически sa насъ бълга тиевъ 2 лв., Еа. Добрева 1 лв., Ел. безъ този хубтъ и доходена имотъ.
% се вижда проливана помвя изъ ратв градъ, а на 19 сащн и. посе Манова 1, лв., К Стателовъ 2 лв.,
Какъ требва да поста пи община
юрищата. Въ тиа големи горещини, тителите на Цариградъ ще иматъ К. Калай штисъ 2 лв., Ел. А. Кам та по този въпросъ, остав»/ ва съпате се има най много опаснесть случая да присаетвувать на тържес бурова 2 ла., Ел. Ж. Димова 2 лв., в4 гн ицате да рбсадятъ . подробно а,
гь появяването на епидемия, сани- твата, които ставатъ всека година на К. БОЧЙКОВЪ 1 лв., К. А. Анаста- всесгранйО, като истински „радетели
грната власть нехае, а откуачнка 19 Августъ, по случай възтедствие* совъ 5 л в , К. Пвйчевъ 3 лв, Ду за общинските интереси.
швца Бабаджова 5 лв., Яна Зараа саетьта акуратно си събира на- то на Султана ва престола
Като е рь ботата за обществена,
коста
10
лв.,
Яико
Колчевъ
2
лв,
зга рърху ех щата.
полза, азъ ще посоча и друго, именно:'
За да може ВСЕКИ да посети Ца
Я. Ат. Цвановъ 1 дв,, Я. Филовъ 5 лв. Слегь като имота остане общиневв,
риградъ,
цевите
щели
да
бадать
•Г ит» Д-ръ Ив. Фарашовъ съоб
Еню Балтаджаевъ 3 лв, Петръ В. то доходи^ отъ него .да се обреаать
щава, че се е завърнааъ въ града много намалени.
Пейчевъ 5 лв., Петрь С. Шйчевъ за 'поддържане на училищата въ гр*
Е» обшшаш. си.
5 лв, Пегръ Бачеръ 2 лв,, Петръ
да. Съ такова една постановлени©.нА^

,изв-встникъа
принесе двойна полза: едно че обредовенъ бюджетъ ще улекне
гь предвижданата до сега еж-годна
ума ва училищата и друго тая схщата
ума може да се предвижда въ бю
фета за други полезни и належащи
ероприятия, отъ каквито гр. Варна
ма голяма нуж;а; какаи еж тЬ —
бщйаското управление много дгбрЬ
е

1внск0Я

и знае.
'
Съ тая си бел4жка, азъ само поагамь въпроса за местото, което
це остане следъ разчистването ма•ераала отъ старата цитадель и каня
,свви сведущъ граждзнинъ да подiece своето мнЕние въ печатните
фгани, а олбено по тия- въпросъ
шатъ - думата инженерите и фийнсистите.
Tasso.

йбрякъ Мустафовъ оценена ва 20 лева
4) Една в гора часть отъ н.вата наход
ища се въ ех цото зеялище въ ят-стнестьта Дара Тарла", отъ 7 декара и 2
ара сь граници Никола Нухгаровъ,- Мехаедъ Му;таф)вь и Му^тафа Мехяедовъ
оцесена ва 140 лева.
Наддаванието ще почпе сь 20% на
покритите етажг а на непокритите ета
жи съ 10% огъ .ценните.
Желающяте да куяягъ ияота я о м ъ
да прЪглеждать кяваита по продажбата
и да надаватъ вс*ки приехтетвенъ день
и часъ в канцеларията ии.
гр. Варна. 30/VI J#j8 год.
Ш Схд. Нриставг: М. И. Ионовъ
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ПЕЧАТНИЦАТА
U

на Щуеадата уд. „Царь Борисъ"
£Л

05ЯВЛЕНПЕ
J ^ 1327
За удовлетворение иска на Вар. Банковъ Клонъ по издадения взпглнвтрсъ дьлгогодишяа левъ лилч. М 738 отъ 2 Май 1892 r
на I Вар. М?р. Схдъ," противъ Никола
практика,
Георпвъ отъс. Бела ва 120 ..ева ебя
радее «езиците: Турски, ^ Руски, а вя1амъ, че отъ последното двукратно пуб
ликуване наотояпг то въ в. „Извезтникъ"
[угь части и Френски,
Търси каква годе подходяща работв. вь продължение на 3 . дни съ правонада
ване въ,24 часа 5% ще продавазъ пуб
Споразумение въ редакцията на в. лично/
..Известникъ".
•
долуозначение недвяжвии ияота нахолящи се въ зеапищтана с. Б*ла имгнио:
1) Навя, Ме^тностьта „Чолекъ Сая"
органъ отъ бтъ 13 декар. 1 аръ съ гранити Никола
; р ячута т а Кярлозиевъ Сараади Димитровъ, Пангерманска фабрика .Цимерманъ". дели Гесргевъ и Явулъ Георгевг оцене
йа яа 65 лева.
Малко унотребенъ, продава се ..'•
2) Ннва Мествностма , Шойдани"
Сшразумение редвкцията. отъ 7 декара и 5 ара съ граници Саранди Дияитровъ, Иандели Георгевъ. Янудъ
Гесргевъ и Eiyai Фал1евъ оценена за
40 лева
.
ОБЯВЛЕНИЕ
3) Нива, същото зеялище въ М*стЛ! 1325
ностьта Ай Яна огъ 4 дека а чъ гра
ници:
Ннкитий Яяакевт, Котахинъ ПанЗа удовлетворение иска на. Дияитр*
делеяо,
Хрисосгоиовъ Оеков! и Апостодъ
Тодбровъ отъ е, В ездиц* но издаде явя
Пандилиевъ оцея. за 20 лева
шълиителний лиетъ Д& 3060 отъ 7
4) Нива въ същото зеялище МестМай 1908 год. на II Варн. Map. Схдъ ноитьтьта Стоянъ Куру отъ 3 декара
вротивъ Димитръ Сгефановъ О1ъ село и 5 ара съ граници: Пандилею Гергевъ
Чшх«ъ Провадийско наедедцикъ на и Яяулъ Т<оргевъ, Янулъ Сековъ и дере
оценена за 18 лева.
икойавятъ си чича за Щерионъ Неновъ
5) Л^зе, въ съаото землвще въ Местотъс. Локекь- 632 лева'40 ет. обявя ностьта „Колакъ" отъ 1 декаръ при схват, че отъ последното дяукратно ау-. седи Никола Кирязиезъ, Коста Андо(•лекуване настоящето въ яестнин Btd- новъ, пх'ь Диянтръ Колевъи Яаи Колевъ
Е-Я
*ВД ,Иав4етникг*, и*въ продължение оценено за 35 лев.>.
Наддаването ще стане .10% намале
и 81 дви съ прьвснаддаванье въ 24 ние отъ ю рвеначалниге оаеаки.
часа 5% ще продав яь публично: ДолуЖетающ тв да купят! ИЯОТА яогатъ
озпаченате недвижими нжоти находящи да препеждатъ книжата но продажбата
е
в въ седо Чокекъ и венлкщето яу a и да наддашъ всеки приехетвенъ деиь
чкнно: \ .
.
'
. •" , и часъ въ канцеларията яи.
гр. Варна 30/VI 19C8 год.
Ц Една втора часть отъ кхщата наШ СждебеБъ приета!ъ; М. II Иоповъ
»дяща'-се въ село Чо;ек\ IV, дворно
2-2
нето отъ 1 декаръ и 460 квадр. иетра
*ш,ата е построена отъ проетъ иате?«адъ изяазана ci - кадъ покрита съ кеРеяеди състояща се OTi д..е стай единъ
йлеръ дълга 11 иегра, широка 6 жетря
1
висока в »етра, до нея валепенъ вия •
йкь съ схщий материадь пс крита съ
йргмди дълга 4 яетра широка 3 яетр*
2
вика 3 яътра дворъ и градина около
'£^ШШ&Ш%$&%Ш&£&
* Декара съ граници: Аля "Нсяаижовъ,
% « д ъ Хргоетемовъ, пхть и Хасанъ
««вялоьъ од*нена ва 600 лева* а по
^ита 300 лева; 2) Една втора часть
съдържа най-доброто
0,1
една ливада находя ща се въ схщошвейцарско млеко.
'Нвиищв въ' «естностьта „Джу^уг*",
йстоаща ее , делата отъ 5 декара съ
Продава се въ всички
аггтекя в ъ .
^явци ЕбааеръГюпомановъ н Ибряжъ
*• Юсеиязвъ, оценена за 100 левь; 3)
БЪЛГАРИЯ
Wa втора часть отъ едно лозе въ ех^° то веваище въ яеетностьта „Айкжрх
веч. „Вяаимность" Варя».
*«Р«*, 9г% 4 ара еъ граници: Коджа
ча?
(>Иеддл г ,] йуста ф а И б р я а ъ Хаеановъ -и

ПЙТЕЛЬ

приема да печати всякакви
печатарски произведения,
РГ

въстници. брошури.

9

|Щ]Ш'>

вш

КАТО:

0

-Щ1

•

е

•

1

•списания, календари,

свадбени билети,

m mm

m

картички и др. подобни,

W)

Съ чистъ, красивъ печатъ!
и нови букви.
8L>IS^3A^

РАБОТА БЪРЗА и ИЗНОСНА.

ПЪЛНАХШЗАДШ

Отъ Т(«ча»)^о^а"1а.

»|@ф|«

»|^Sia*=eaaes™l©Slii

чР

Стр 4

«ЙЗВЬСТНИгъЬ"

Брой 5
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ИЗВЕСТИЕ

НИКОЛА! 'Н.ИРИЛОВЪ
(9

9)

Телефонъ Jk? 135 II уч. уя. „Малка Преелавека"

Съобщавамъ на почитаемите Варненски граж
i^T
С П Е Ц И А Л Н О
дани и на всички интерееующи се и посетители:
Елеютротехнич. &. Информационно
на гр. Варна, че отъ 1-й Юлий т. г. откривамъ
въ гр. Варна,
• • - « „ Б Ю Р О " и - ,"•.•'
"&F* ПОСРЕДНИЧЕСКО БЮРО, * w
0 за съобщителни и осв-Ьтлителни инсталации, наеми, продажби й
което ще се занимава съ: 1) Намиране "квартири 2 на имоти и служби по всички отрасли на търговията, про- С
мишленностьта и занаятите.
подъ наемъ; 2) Посредничество за покупки и. ^ '
по сведения и улеснения потребни 8
продажби на разни недвижимоети въ града и 0о Взети еж. всичкир рмърки
" " за гражданите. "^gKi
л
околностьта, като: къщи, дюгени, йраздни места, 0.
—а
ниви, лозя и пр.; 3) намиране слуги и готвачи. 0 §|i«fr' Bapua, 4.VIII 1 9 0 8 Днешния бюлетинъ информира: " Ц Щ С
,
,
,
:
•
.
Л
; Интересующите се лица, ще ме намерятъ 00 _ АП
ИМОТИ
' " ЗА НАЕГйАНИЕ
' - съ разни наеми:
"" '
всекога въ к а Ф е н е т о „ В а т е м б е р г ъ " , срещу 0 зо i n . Кхща еамоетояг. отъ 2 етаи и удобства, съ .износни условия
2 361
Градското Общинско Управление, където се по X 362
Стая яобилвраиа съ 3 прозорци хигиенична и съ-добра прислуга
0 363
мещава Бюрото ми.
Kxnr* самзстояг. , 9 стаи и всички удобства за учреждение
ВАРНА.

2
X
V
§

гр. Варна, 28.VI 1908 г о д .

Съ почитание.*
ПЕТРЪ.Р. ТШКОВЪ

ж

WВ- А Щ

л

1ж

:жм_гиж:

fk-.

н

е най-доброто место за развлечение както за Варнен КЛ
ските граждани, така и за посетителите на торените
бани.
Въ нея т е ще имать честьта да чуятъ прочутиять- въ България

JOSBF"

чехеки дамски струненъ оркестръ, "ЦЦ

който съ вещото свирене задоволява и най-изтънчения музи
" калевъ слухъ.
11Ж
~~

:жм=
Въ градината „ЧЕРВЕНVPAHV
£ЖМ =====— ; •

-У

——

.дк>

се точи всекога ПРЪСНА БИРА,

X

има чисти натурални вина и други разни питиета.
Закуски се поднасятъ всекога прЬсни;
Прислуга бърза а чиста подъ контрола на самите Съдържатели.
Само веднъжъ посетете новореионтирангла градина
„ЧЕРВЕПЪ РАКЪ" и ще се уверите въ герньото.

t

Отъ Съдържателите.

:ж:

:жм:

ОБЯВЛЕНИЕ-
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Я
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о
0
0
О
0
0

ВС
322
323
324
325
326
v
328
0 ЗЬ7
о 338
0 339
340
0 341
о

Л 167 6
Щ оезовапае определен. Л» 2159
издадено отъ Варнен. Оржжеаъ Схдъ
на 8 юди!" 1!<08 год.- въ-полза на
Степааъ Апвариянъ отъ В»рва про
тив^ Саркизъ Мардиросянъ и др бтъ
Варна за 4000 лв. обявявам?, че на
JLAfcryexb 1908 год въ 9 чьса предъ
обедъ въ*, грь. Варва.- на. фабриката
„Слемъ" ул. «ЛОЗЕрека* ще прода
ваш? сл4дввте ДВИЖИМИ имоти на
_ ДЛЪЖНИЦИТЕ; Саркази Мардиросянъ и -. гр. Варна 28 Юлий 1908 год.
Машеъ П. Дериенджиому 01ъ гр.
Н Сад. Приставъ Н. Спасовъ.
Варна а вненно:
1—1
•I},- (8000) осеиъ хиляди вв дограма
-•пот»аъ:н».лвстеве «обработен» в*
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Я

Я
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Я

Я

. • •• .
" п 2 „ . „- ;•„. ' ; п
•„ фамилия
2 я »
*
съ износни условия
несаяосг.
Сгая яобилирава

3 прозорци чветл и хигиенична
4
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Кхща еаяолоят
3 стаи съ всички удобства
ИМОТИ ЗА ПРОДАВАНИЕ съ разни цени:
„ Место праздно кв.. 7i5 кв н. на здравосювяа-. *e'Bfaoc№
„ Кхща отъ. 150 я и. съ 2,стаи и др удобства
им. Место на хгьлк отъ'844 кв м. много на главни улййд
Кхща едноетажна „ 200
на добра мв^тнасть'
Лозе обработено „ 2200
»! на добра и главна местя.
Х^тедъ Bi 2 улици •„. 800
въ- центра на" града
Кхида за. учр*жд. п 200
здравословна MicTHocfb
малка
, ltO
я
отъ
250
квв.
м.
съ
6
стай
и
др,
удобегва
я
,
, 260.... п « 4 я „ я
- я
*'•',.' 1.0

•„•

' • » • ' - • • "

я

П

я

'

я

- . . 160 . » » *-* я я я . я
СЛУЖБИ ЗА НАЕМАНЛЕ съ разчи заплати:
СЕ 9
0
1?.кпн, отъ нор. сш. се нуждае отъ.присд. за обща дом. рьб. 293 V
0 i93 Д.
11 р олуж ст претен. че мож« да изнълн. обш,4 домашна работа 297 0
о
М пдежь запознат* съ търговска ефектмва иска разотд .
298 2
0
ToTia4i и? всички тънки.изисквания иска надлежна работа
301 X
0
Майсеорски ра>отникъ (яа кхща)
„..303 0
о
Дгловодитель на търговска кантора- я
306 2
0
. ^ ,;
, ..банкерска- ' »
.'--. , . . . . - •
307 X
0
Сладкарь юбре ,пепиа.]изиранъ но сладкарското иекуство
317 0
о
Аьентъ ьна колониални CVIOKU рискува съ голгьма гаранция 3 1 8 2
Връсна[ специалист! но нрефесияга cs иска работа
0
319 X
Кръчмаръ
,
по виноделието и ракиитв
0
320 0
Домашна готвачка с4 всички ттнкоети по това иекуство
о
321 0
-50

0

0
0
0

2V»
лева
4 Она1.кета
О О О О О О О Срещу
ОООО
ОО
С Оизпращамъ
ООООО
О О Оотъ
О Оnpaia
ОООООООО
1
«Н и п е я>

:мж~—xzzzix9
денкове, старъ и вовъ по 30 ст. Ки I
лограиа оцен. за 2400 лв. 2) (1) една
in шина ж^лезна 8а рЬване (трошени)
на тютюнъ подъ № 2420, заедно съ
всичките и. инструменти u привадлеж
но:тп и дървено колело в каишъ за
движението й, оцвнеаа за 600 лева.
Наддаванието ще почне отъ оцен
китЬ и ваинтересуеанвтЬ могатъ да се
явяаатъ въ гореопредвленото место,
въ* определения день и часъ да над
дават
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2 370

' ВA Ж Н О
°
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освенъ че е единствения представитель на
1-та Българска Парна Фабрика за боядисване и
- химикеско чистене- ;
на В. Стоиловъ & Ив. М: Поповъ въ Русе/
НО В Ъ - М Д Г А З И Н А МУ

нАходящъ

се въ ВАРНА; ул. г Царь Борйсъ"

• .
"
№7'
всекой плтешественикгь ще надари разни видове удобни ПАТЯ и *<
чанти, портФейда и нортмонета; пос-Ътигелите на морските бани
тук-ь ще нам1;рятъ адравии модерни хавлии, пешкири и платна;'
домакините само тунъ ще намЬрятъ голЬмъ изборъ на равнив-мненв и памучна пр*жд«, трик»; чорап», Фланели и пр.; елегантскиа свегь ще намЬрп първокачествени иоиади, парфюми и»
О - д е - к о a o a и.
•'-..•

ПШЬ

ИЗБОРЪ ОТЪ ВСЯКАКВИ ГАЛАНТЕРИЙНИ СТОКИ. .-,

А всека домакиня, която обича образцовата чистота въ « щ а ,
•еминуемо е да се снабди отъ магазина на МАТЕЙ НЕДКОВЪ
поне съ единъ пакегь отъ новия прахъ ,П и и е я", съ който ев
чистятъ всекакви иетадвчески сладове отъ рлжда.

. ,

МАТЕИ НЕДКОВЪ — Варна.

Сръщу -2Vt лева изаращамъ 4 пакета отъ драха
«П и н е а»

