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:t.ди ~ M:t.
тоиU извърши ново' lIузика на капелмейстра Снобода из15- 16 ГQД. MQM'Ie, като пр ь i J b ceqa
се е КЖШlblО въ езерото при ,,1\1ак- потресающе }'БIIЙСТВО при t.J'!;.tyIl:- пuтната КОМUQЗИЦИЯ на г-на XPIolобстоятелства: Той IIма,и. :,а стева с\,итата ~Балкански Звуци",
щи""'"
суда", удавило се.
l'Ь
J
_ Приетигналъ е на 23 того слуга единъ муканинъ, жеuелъ :~a сега iiомпозиранатз му увертюра бивечерьтз оп Силистра, пр'l;зъ Добричъ красцва жена. Авраыъ чорбiЦiliИ ту- ла, както се наУЧI1Х.IJе, възхит~тедна
воеввий мтнпстръ 1'. Савовъ.
рилъ очи на красивата ~IY жеll:}, и па подбора на мотивп, духъ И фор_ Въ 1 у'1. на града въ доиътъ затова пр'Iшахвалъ МЖiliа и Kaltl 1'11 ма. Прилтно ще ни б~. ако любезна изсеЛИВШШI се гры;ъ Георги Кален· праща:JЪ по въшiашна работа а ('a1Jb liиflТЪ капелмайсторЪ \JВ()lI{)~ ни :аДЖИ~[ ъ ;кuв'hятъ lJЪКОЛКО жени съ той съ сана си П(Jчнади да Се сн" - щэави ГО.1Бмото удовu.1ствие пр'::;ъ
RИрИШIШ,

161'IЮ I10ВI:JАение, като СЖ, объ

тази кжща на пуб.Нlчепъ ДОМ
пос1>щаватъ разни
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ватъ съ жената на. слу{'t1та.
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става 1'111;3,'1,0 за разпространещ~1tто ва разврата,' така и на
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тел.па бол.tсти. Обръща се внпмаuИе·
то на ПOJlИцията и санитар. власть.
_ Посrжпиха оплаквания 01'Ъ
граЖ;I3НИ'l'Jз въ циганската махала,
гдtто Вt:лtдствие нечистотииТ'Ь и раз-

врата, тая маха.lа се обървада

на

ндущи зи.Уенъ сеЗ0НЪ съ стрjвия СИ

зно пе сме направили въ това
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даж.tJ и агдатъ. о питаме ГИ lIaM,'
до като има дпа м'hСТНИ В'hСТnИЦII'
б'

01'Ъ които едина пу ликува бе3ПJIатно

обвменията, не ГИ JIИ е сраяъ да
пращатъ обявлеНЮI1'а си въ B:licTHI!.
ци печатани въ ЛариiКЪ, Пlаиъ 8Ваг.
дзтъ ";1М това току тъй беsъ Прl1Чиаа

ЛИ е.

- Съобщаватъ ни изъ ftJaiIa, че
ь'етне, топ рtшu.JЪ да л земе за CH<t- IJрзt'СТЪрЪ ни запознае съ новата ком- ПО случай антигръцкитt ДВижеННJI
ха. Облtкли n въ хуб<iНИ др r,XII, пuзиция ва М,1аJ,ПЛ ни КО.IJпозиторъ; МН03ИЮ;\ гърци си продаваЛlI ИМОтит:Б
приготвили ВСИЧIЮ, разбира се съ
- Научихме се сжщо, че пр-Взъ и че при тия продаж Iи 'l"k употрt.
нейното съгласие, 11 с~щинеКН)j й идущи септември при откриването на БJJва.JИ разuи И31fами и ЛУI\08ЩИТина.
м;кжъ n 1) ч UаД и да го не пущ;tТЬ нониЯ сайонъ при бирарията ~ Про- Talta напримfJрь СКЛЮЧВI!ЛИ пр[)Да;К.
при неп. Авраш. чорб,ЩКiI съ сн' шеfiЪ" Варненското Народно l\Iузи- би, но отдага.'1И прtдаваНI:JТI), за пt·
на си, бж'дащата сн CRllXtl 11 ,fit'IJa I ка;шо Дружество ~ Гус.щ ~ ЩЪЛО да Iколко ДНИ, т. е. до като у гихваJlИ
си, t:КрОИЛИ да го уБИilТ'I.. Рf;ШРНI~ U ;J,aAe ПЪрВИil си ьовцертъ ПрБ3Ъ ее- духоветt и тогава I'ЪРЮI. се е GТказ·
свършено: една вечерь когато C.IY- зона. Въ 'тол концертъ щtли да из- валъ, като изЛВlJвалъ прэтевцил за
гата се завърналъ отъ ОВЦ\1Т!: I(aTO ПЪЛIIЛТЪ пиеси оть смtсения хоръ, h-Вкаf>iЩ си сума наречена с Ки.it И1'Ъ
H;ljJ,

една разпространителка на заразител- ЗЗGпалъ нзпадuатъ бllдЪ оть AB~ЦM Ь СТРУUИЛ оркестръ на дружеството

пи болtсти. Мпслимъ, че ще 6Ж,демъ
прави, ако се иsраЗllМЪ, че много
говори мъ и IШШИМЪ за чистота и МОрадъ ва гр. Варна обаче нищо IIО.'11;-

си ги даватъ ако ЩЖ'I'Ь въ lIIa~b та

и
чорбаджи жена си и др, II съ бр;цна Т1I..uбураШКИf! орк.естръ:
би.1J.Ъ разс'Вченъ, 110СЛ'В пр'fн){;л \.;qeHOЬ
nрtдизвиканъ отговоръ. Въ
t:ъ други дрtхи БИ.IЪ отнесе нъ съ [,(1- бi). 1 О на в. "Р,I,J,ОJ1юОilе. е ПО~l'kСl'ено
.Ш далечъ оть ce.JOTO и ИСХВЪРJt'IIЪ. ен!О антрефиле по нашъ адрссъ. Огъ

отnо- Нам'hревъ

билъ тр)'пi.l му

шение ос{)б~uо въ ТИЛ крайни квартали нало се с .тIJДСТВИ~ТU.
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рабога съ ГЪрЦUТБ - ПРJ,:щвачи.
- УАавенъ. На i5 того Ct: е

по удавилъ единъ ШYJшенец& манифщ.

повече е, жег-

тура:J;;г.ил

като се с кжпа,1Ъ при ба·

КIi:,ЪВТО е циганската
махла. Чо- ДоБРич. ватворъ ~ мtсецit, 11 при,~ на.10 ав'горътъ Нi:I. антрефИlеrо въ В. ниг-В. ТРУНЪТЪ е би.lЪ извад;енъ на
Bkteь би се погнуси лъ, I1tщо IIовече, нали uръстжплспието си, сега ее на- ~ Рододюбпе'(, ОТI\(lДКОТО самит'В при - BptMe, но билъ веч-.: мър raBb.
не б'J
пр'взъ

;келадъ

никога

тан махлз,

да

пр-Jшиве миратъ въ тукашни за'l'ВОРЪ. IЦr-

гд-Вто не се. пара- ДИМЪ дади

лизирватъ, а напротивъ

че

ДосrаТЪЧНQ е ЧОьъкъ

IшprlJна:

да прtМlJве

че

ние

а то
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живо сме се
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Нъмъ бай Георги. GТОЮiоsъ
секр. при Вариеи. МИТрОПОi!ИR.

TOii: е много 60 ['З'1'ъ. '
3'1 авторъ и че чувсгвиrе.шu 1'0 е
-- Селски, Имаме пrцо;киТ<'.ЩU ЗIl50.'11;.1О. Че том е така, разбира

Бай Георги, пр,)четохм:е

писа· ти, ПОМ'Бстень

OTrl1BOpa

пъ Пf)С.1 в~нил брой на

въ тая потр'1;- нджи) Варненско, се е раЗИl'!J;lВ,цъ нО съ непсказана нервозно'сть, ко ата в. "Саоб. Гласъ", &0111'0 отговоръ бk·

нал'l;га.1И

цигани, нtкакъвъ си раЗf1рагъ

прВ...\ъ

llж'Жt',д'l:;IJ,а 1I3Ъ УЛИЦИТЕ, печиети, на сеЛЯlJитt отъ еДIIНЪ
потжна.:Ш въ мръсотии а другаi\'В изъ търговецъ и едно б'~Д80
:каф~JJетата И заТЪ!lтеНИ1"k ьж'ЩИ ра::;ни сtlIеЙство.

СtJJ1JJвитh

О.1УДНllЦИ и пр. Bptble с вече да Iюг-I вьзыутени

()1"Ь

заразата и пр.

на тtхвиii

Убиецът'Ь Аврамъ
доведенъ

ОТНБ едва ЛИ не е дове.1а автора.

М)'

до ше ПрВi(извиканъ

сж били СIIШО пикъ, та да БЖJ,емъ ма.П,О по сдър-

I~Ш;iliапи. Че Clle иска щ по 7;)

отра:шва1'Ъ

lJеПОI:варевъ

.1.

чихме ннй, IШ!ПО

въ

вврваме и всаПR

за които ПРОЧ~ТОХ>l ОТГОВО1» 'тИ и ,5tH

3.11; БР'IЙ. T'IM еж ГJУШtви зак.ачJi.И, i!,lЩ')'

граМiцuиа

HJ.

още въ това то никой не ни прf;чи да си правимъ вата

Чорбаджи. жuвотъ, ПО 'I'ОЗИ ивсересенъ еч'чай ,щ6рfJ c11'l;TKiiTa, още по вече;че ппе е

IIТЪ зааигваii\JГО на

~HЪ IIрипадыt•. f:ой: да се с'Ьти, '1lJ сме е,:щнъ ВарвеНl:';'И ОСElJвеl1Ъ У-,1Ь. 3на·
rpa;K:{i:l8CKt шrll.1L1 работа съ Тl1КЪТЪ пенрасте- ешъ ли б lЙ Георги, KaI\B~) за~.JЮ·
TyKMII

iJе.шравстеlJитБ

.JItдве~IЪ ПО ина'!tJ на това гнtз,Ш за ОТElошенил, които се

На ~3 того

ще Кilже,

на ТОЛ &вар- свtденин, какво въ с. 3ЧJавецъ (А,щ- c~ отъ духътъ на антрефилето

талъ за да се убвди
саlOща

стави, както това се

HII'

този пристs>[IНИI,Ъ

КУ.'Jтивиратъ ще бhде оправданъ, като се ава е още снади до пай б.о,шото мЬсто на 1'0-

заразителнитt БО.l'l;сти.

вечерь ПР'БЗЪ улицитt

и сега

Варн. ний ще се п(/върве.\IЪ въ и"'\УЩIЙ .си не сме достигнали до та:l1Ъ да рао,)-

11

Ctj.

МИГИIli'Ь

прfцъ

чер~

Никола". 3юtеш.1И &a~BO?

3аКЛЮ'lИхм:е, че та си ДОЛ81Jltаqе

Сl'uевъ qОВБf>Ь,

човf;къ .. ItОЙN) ОЛИ

-

OI'p. затворъ отъ Г~ Добричъ, Ав- брой съ вай положителни !l1)':\),)I>Gп\>. l'iJUЪ на бата Ii.Ч 11 и начала. Затова Ж~ШЬ таыъ, кждБ'l'О U.Jюешь. Не б'\;'
pa~I» чорбаджи, отъ с. СаРж'-меше- сти, а сега обръщаме IJПИ\I<\Нllета "сра.IJЪТЬ", 'lюiiто ни се приписва, ве- Шд АИ ТII на митинга Щ() ПОРИЦ1 у.

l3ae;i;Ho

СЪ жена

вата на убития

C:I, сипа
C.lYI'U на

ра:uъ' чорбаД,RU, съ

:5

си

и

же, на ПОДИЦlIлта да IШБ3';;! въ ДИРИ'ГБ

мадол'Ътви д'ВЦа.

-

"а остап\) за ,смНт/.а па този, J>ОЙТО' ЧПI'е.шгf;? ОrговаРdШЬ че не С! пори,

HIl

сжщuй Ав- тия ДОНЖj'ановци.

търси работа

I{,щто сс паучаmшс В3IПИЛrь 1;0:11- ВИiI, а ние еъ

Прd батакчийски
това не

сме

УС,10- ца дъ ни &.13t:нигВ, ни ОС!I03ffигt у-ди,
извър- Тuиа показва

че ти 1l'В1fашъ

СjJБЛО-

Аврамъ Чорбаджи е изв'!;степъ отъ позиторъ 1'. Добри Хриетовъ е привър· ШИ.1И прhеТ'nШJСlще, за да ни се стыа 'да ПО;l,ърж 1ШЪ днес:ь това, I>\lero
по рано като убuецъ па МПОl'(I бtДНIJ шlJ.JЪ I:ОIJ~'УРСпатз УВ'Брl'lOра ;13. ОТ- прIшисва п-]';кз&ъвь сраllЪ. А с.n,,(еб- Бчгра си 'fЗЪР.!,ИJ1L,' а ПРИ'){Н'ВЗШЪ

негови сдуrи, п убиецъ па снаха СП кривапето на Н<iРО:J,НИII 'Геаl'РЬ JI п:пh пристави ш.о 1I.з.1аJПЪ, и а[;.о КЫIЪ дъжа,' ltачество присжще
въ брI;менuо JIОJlо;г.~ние. Вари. Окр. наскоро ЩВJJЪ да н rыпраТIJ Uh Ыи- не првчатъ на ИНI'ересиг-Б на сгра- сьвс'lшъ долни' и безхарattгерни

Сжд. ГО ОС;i;д,и па ВI;:Ч. затвърь, а ннстерството иа ПросВ'ПщениеI'О.
ру('еп, апеда'1'llВnН,Ъ. c~,;1,ъ го оправда
Това .'11;1'0 ниt! имахме ('.1УЧ',I!J
слъдъ като ИЗ_1:Ьща

2

rnдuни заТВОРЪj чуеш, П'ВI:шJltО ш,;ти

II___О Д JI__И С Т 11 И К Ъ IМИ;.'Iювати· ГО.'l1iми
~~~~_~~

~

П&ТНИЦИ.
Скпца еп

01''},

на
X(I'

нитt. съ чаканвто сИ ЩОТQ еДН<i ре- ра. Бай Георги, 380 теб~ ние си I>a:
.J.aIЩШI да с!tиТ& &ато чергаритt и jзахм:е, думата въ 21 брзй lJa наlПll~

j:l.

Фло;,скпа т ьрси евтина печатница, то 'ГБ пека I ВБС'ГНИКЪ въ антрефилето: ~8::!. sаиа-

очи, които ПОLЪ имъ пакъ се срhщнаха единъ другъ ... , - това б'h първата им:ъ срtща, во

.~ ИВОЛИRа па тъгата, криеха нtЩQ сид- Но ltакъ ВЪ единии чудно БЛИJ:>аше туй щО ГИ правеше тъй СР()ДllИ ено тзмъ въ душевпата дълбочина ••.. жизнерадосrьrа, а въ другия тл ся- ДИНЪ на другъ, бt ЧУI\IJИЯ прО.10ГЪ
Тn тихо отвърна поглtдъ отъ ГОЛ'В' кашъ се губете въ спотаен.а бал,Ь, ••• на онил нещгатаеМII чувства, що се

Ирена Оатога.

мпт'1; черIIИ О'lИ, въ които волно 6,1И- 11 пево.ШО се взираше тн, пъ тил очи, зараiIцатъ въ единъ сама погл1;дъ и

каше

живота

-

седна на

една 01'Ъ КUИТО 1~Ka

C'l'[JaHHO' я

г.l-Б;щха, а ко - н'В[{3r;ъ фатално се

В.IIъltватъ вь чо'

перСННll1"f; ск:шей&п и впи поглtдъ въ гато тои закрачи. надолу по тротоара, в1;шката душа .••
далечпия небесенъ лазуръ, който тре· тл го

На гарата тумно кръстосваше пъ- п"'аше
съ пъ р ви
"

рольтни
~

зас.1tди съ очи,

взирайки се

милувки ВЪ

стаНЦlJоненъ шумъ, се движеха и ТЕ. и струваше iI се, че за пръвъ пжтъ

1>0

Жизненил пжтъ ги 61; събралъ

Хо·
движение

В

. . . ' 1 . 'мис'

Ъ ОТВ'!iТЪ на заплетенит:ь и '
BctKa
етьръ cвtтъ. Всредъ тоа 1l0нотоневъ надъ чудно хубавин априлска денъ ОТД'hлна чертица на лице~о и всич- ЛИ, застана пакъ ТQЙ и Вl'ренЧII си
П

ВСьКО негово

въ

И се вщл тъй БЛИЗ!tо.

тъй поз- ленъ

l3а вижда природата да диша тъй СВ'ЕЖО нато. . • А когато той к~за н1;що на
мИl"Ь на тан гара, акапризпил слу- и мuло • . •
единъ жед-БзопЖ,тенъ чиновниItъ тя
чай, ИНL'Тишtтивно и не(:ъзнатеЛНG иыъ
Наближи ВрЕме за тръгванието на почти трепна _ гласъгь му тъЙ одустр'hми погдъ~а единъ към:ъ дpyrъ трева. Той полека закраqи ПО пе- -Бкваше въ душата И, щото u се
в тf; се С'Ьгледаха. • •
.'
рона, спирайки Се ОТъ врБме па вро}; струваше, '1е хиллда пжти е слушаТой стоеше на прага па телеграф- ме, заГ.J:IJданъ въ нел и ·дългиrn ~IY ла тол гласъ •.• Но о'Гъ rд'!> и какъ
вото отдшение п вод;еше разговоръ пръсти, пеl'ВНО се прtu.пrтаха въ го uознава1 Колкото и да на.
съ стонщвтt около него стаПЦИQН!:IИ гъстокъдрата му брада. Най ctтне за· прtгаше ua.Y-Бтыа си - неможеше

1JНповници,

-хо

обаче

,дьДЪ оп вел

и

не снимаше пог- стана на недалечно

взираше се въ 3а- нел-тл повдига

разстояние

оп да СИ спомни!

глава и ПОГлtдит:Б

I

А ни&ог

погд'lцъ,

пжленъ

съ

;Бав"Т.,

ис&реность и чистота, тоя ГОВIJРПII{'
В'30рЪ сякашъ опр'h

){о най тьнкаТ1

стру~ич!tа въ душата. •• Въ ~иrь
нtщо н смута и та обори 0'111."

ТОUЛИEIа бликва въ лицето, сърltцето
заби бързо ••• Въ тово BpJ>Me JIOЪp·

вия

звьнецъ. удари.

пжтнициrt ее

раздвижиха бър'30. На перона всичs~

'
се Мърва въ обща бъзреДElа ri.l1'laв
б:t.
~
И не ьха се 'J:li виждали и 'lЛ се CMtC!f СЪ тълпата •••

1i

ой,

24-

ва скелята

ли си сuособенъ и

.. И3В1>стниItь"

=

".е=--=============

Стр.

отъ общата канцелария, ГД'БТО се по- да направя, защото оБЯВ.JIепията ми

r~ секретаръ въ :Митрополиата" , мtщаватъ и триТ'Б приставства, безъ да се печататъ беЗП.JIатпо въ в, ~ ИЗВ'h.

rlO

дадохме портрета ти на чи

въ гр. Варва па

.павара"

питt ДВI!ЖИJИ 1II0Т8

а

ДО-1Уозпаче

ИJ6Пllu:

1) 50

е взелъ моет" съгласие и защото за- стникъ", за да не се товаратъ Д.1ЪЖ КИ.1а 3J1Jниn:а по 1:) КРИНИ l\ИЛОТО оцtп.
)иrf;си, ние пОмислихме
че и
късн:В та ме ~астави да го чаКЮIЪ нициrh съ по 1o-~o лева за 0611- 400 :1. i) ~5 КИ:lа ЯЧJIIR'L по 8 криви
:а>Ъ си се ув'hрилъ въ това, Н9
цtлъ U полgвинъ ЧIlСЪ ПР'БДЪ канце- влени!', и за това винаги ще б!Ь.'!.а килото ontH, li5 л. 3) 100 овце раа
ноцвtТПlI OntB. 400 л. 4\ 50 кози равни
доаИСllата
ти са ув'врихме,
че
лариати. НИКОЙ дpyrъ на мое м:Всто мезе въ устата на истеричното r Ро ОI~1!п. i50 ;]. 5) Е.'(Н8 ко6И.'Iа червена
,алата
ти I'лава не е въ ПОЛО
не би се ЗЗДОВО.шлъ само съ една ДОJlюбие".
1О ГО;J,lIшна On!;I!. 50 :r. 6) Единъ жре
!1 да схване това и са мъ дойде
заб'IJЛ:Вжка, като се има прfщъ видъ,
Ако ве.шката руска СlJисате,1С8 6ецъ 10 I'OA' червевъ 61>аъ 61>;I1>зи оцtп.
IJТБЪрДИШЪ
лисаното ни.
С~щ
какви гол'hми отговорности очакватъ Ковадевскз б'h казала, че списаUllЛта 50 д, 7) Едва ко6ила червева 13 год.
си ПОЗВОДlIва~{е
да ти
кажемъ,
един'Ь сждебен'Ь приставъ, когато кан- сж кр'hсъка на роба противъ ланциrh, и конча lIа 1 ГО;l; оц. БО д, 8) Една
r,о6ИJа черва па 11 ГОДUВII ОЦ. 50 ;1В,
,такива нископробни и 6~зха
целаРllята му умишлено се oTBapfI, които притискаrъ БО]П(IТО му }['kcтo, то ~) Е;ща KOUIIJa червена па 11 ГО;l;ИНИ
рни личности като тебе, на КО
по вънкашно внушене, по кжсно от'1 справеД.1ИВО може"да се каже, че 11. (;ъ конче на 1 го);. оц. 50 л. 101 Една
j'БСТОТО е само ВЪ митрополиата
опрJ1Д1щ~нот() BptMe.
• Ро;!',мюБИt:." е списанието, което съ к06'l./а КУ.1е(;та па 5 ГО;J,ИIIJI оцtп. 50
IЪ на скелята, ние не приемаме
По обвиненето ми вь останалит'h своя крhсъкъ позори честнит'!. хора, дв. t 1) К~ИВ'Ъ жре6еп;'Ь Пil. 3 годива
червеlIЪ ontB. 50 .1ева.
занимаваме.

точки, а шiеlJНU, че СЫIЪ събирадъ а
незаконо

такси

и

защищава безчестнит-Б,

че ем'hткитt ми му проти въ мене

\0' ]щчuтае.м.аrnа реДaJЩUя. 'нд биле забъркани, отхвърлнмъ СЪ най-I призрак'Ь.

ГОЛ:Вll() вымущение, защото вctкимt-

В,ьстnи'I''О ИавlЬСТн.u'l''О.
!МII

почитаемата

Р~даКЦJJЛ

зи.и,

ffаВЪС1'ниltъ" да благоволu и riуб динъ

ва вь пай близкия си брой сл'h·
!ето

ш'а

ми

на

.О':IЮОие·'

опровержение,

което

О врhмепа, о нрави!
В
')6 ,r-IП' 190'

сечнит:В, както и ИJвънреднитt реви-

на

сж

установявали

винаги

по

наЙ-ПОJIожитеденъ начинъ,

арва,'

е-

че

о

Над;J.ававието ще ПОЧlIе отъ оцtпкитt
па

гор'!!.

Жеl:iЮЩllтt да купятъ ИI0ТИт1; JJO..
татъ да се явятъ па

г.

н. • Н. 3J'!;зда", сега ГОЛ'вма исправнос:rь.
не бдаговоди· да напе-

год. на NрtОlIрtд1>Jl.епото M~eTO да пu.

ОШШ.1IШИЕ

нито

1iО:IИкувапит'в въ броеве 7 и 9-й "тъ доказателства, защото е до[tазана
"Н. 3в:Взда"

ЯВНА Бn~ГОААРНОСТЪ

антрафилета, съ Оl'Ь една 5-Ч.]ена КОМИСИJl, СЪСТОfIща

ши ао с.1р&батiI. ДЕЯНИIJ, а и~ено: t:Ж'I,Ъ,

отъ касационнин
прf;дъ която CbllL ~Иi~държаJ1Ъ

Но.

Подписаний Хр. И.!J'чевъ, IIЗ!Ш:ill:1МЪ
~

наи·['о, Рliща'l'а си 6ЛI\l'ЩЬРНОСТЬ на I'.ца
u

;~Шl'а \'ои,)ва, a~,Ylllep"i1 въ l'p. B.iplI<l
.) Че сыlъ билъ грубиянинъ И с'ъмъ установеНИIl отъ закона Изиитъ. Хора за Г .J;!; ['О при НII&ап "-Т3 ми да J.oii·
lа1Ъ да се карамъ съ С.1У lRа щитВ истерични, които се упгаЗJlнватъ отъ

~) Че на 24, !ОаИ съмъ' ДИ['Ю1ЛЪ д'hца и коитосж заП:IЗИЛkI ВСllчltlП'h

1906

даватъ.

Относително моята споеобность, тя

10 ми се пр'hписватъ н I3кои прt- се отъ, магистрати

СеllтеlВр.

30

В. ТОАОРОВЪ
Гр. Варпа 21 Авгуетъ 1906 год
(I Варнен. сжд. приставъ). 1-1 Ш Сжд. IIрllстапъ: В. Иваповъ

см'hткит'h ми еж биде и сж въ най-

не се нулцае нито отъ ревизия,

1.

... .

върху

Съ най,отлично почитание:

таКСНТБ СЫIЪ еъбщшлъ законно и че

ре

l{рIJtъкз

е Kp·Ьcъr.ъ

де

нри жена

ми,

11 J1 избави ()тъ бр!;·

1433

Въ ;1,Оllъ,шеlI\Iе 06ЯВ,'IеВllето си

.1t'1 1343 ПVUЗиь:vваIIО
J
J
111, 'Т{IIIК'Ь БРОl! Jtl 180
1131\

въ
ОТЬ

~t;ТJjllа.ъ на ИlIтереё\'ЮЩllтt

11 Рt)~l,аа\бата

па

се, че

ЧJ.(;ть· ОТ'Ь

1/,

подъ

ДържаВlIиii
18 Апгустъ

14111l ЩIОТh въ гр, Варна Ш

педвижи

рица,

)"1.

мешlOСГЬ, TII въ Tpil MIlHYfU бhш~ .1~арIl61'од.;ь:ас Ь:Оllго I110'ГЪ С" (:ъстои
цадъ въ канцеларията СИ; 3) Че качества па най ПРIIМИТИВНИJl че.1Q flJTOBa u съ СВ[)ИТi1 чудна В'Бщина, Ilщlно ДВ'!; ь:"'щк въ еДIII!Ъ дворъ И,
, бklЛЪ събира.lЪ незаКQН!Jf) такси В'БКЪ, к,шви ГО С'\', авторит'!> на антре ОСIJОО1Цfl ;I,tша ми отъ брlшевносгь. TI)\\ бараки, кжщитt постройка дървепъ
и I(еРUllчеlIЪ JIIJ.Teplla:Il> ПОКрllВЪ сЪ Бе.
~uълненето, u 4) Че сметкитв филетата, не еж способни да оцhНII' L'

,,,акто майката, та[.а и Д'fпего сж з~рави. ре:4I1Д II , а бараЬ:IIТ'В нострОИКII съ ;I.'Ъски
~але забъркани" <;ж низка, и от- ватъ Сllоtuбностьт.i на ,друГит'l;.
I1рlJUОРЖЧВS\lЪ е-ца 310Ta Поuова 11 110К1'ИТII съ керюlИДИ, и едuнъ дюкянъ
:иге.ша ItJ1tBeTa, на 1;:iJ.KBaTO само,
C~ П. Ако хората около редак
НУlRдаю,цигh

се

отъ' акушаРСI.О

и въ ежщия У'lастъь:ъ, еж щата

У.lIща

до

IрИТ'h на аuтр~филетата сж. спо- цията иа в. " Родолюбие не в'hоватъ Het>a бжщть сигурни ВЪ неl1ната вЬ- С3:4ИТ't кжщи, тоже ПОI.Jтроевъ с'Ь кер
ш.
въ гuрtизложеНQ1'() то ги покан'за~IЪ, щина и опигносгь,
ПИЧЬ 11 IIMIHrH ПОЬ:РlIва съ кереIИДИ ПрlI
То 06 •.LUШlШd'д ми . .RЪ __ първата 'Г 1; ,пино да' пров вря гъ -ВСИIJ~О 'това,
1;. Р. Въ сжщата благодарность I съсtди;· ИОНIf Д06ревъ C1aBpII HI1KOBl>
4

:~', считамъ за И3ЛИШI{Q

'ото и )l;а

да кажа бевъ, обаче, да се усланятъ шi разни

13Ъ

6и.10, защото, ВСИЧI>И,

прите'I:авамь

rежаватъ само
!Летата.

тил

качества.

TOIJlta качества

авторит'В на ант-

[о втората точка

!j.~

u

opo~ на в, •

Н

Сапа Марковъ и ОТ1> двtтt CTpaHII нж-

арод. тища, съ д~орпо .tCl'O 01\0.10 1::!0 кв.
Jtлю[шри, It ако се установи'и най
Rв'hзда" погрhшно о!> казано ач- :t:eTp3 е п'ОЧII~та па 19 Авгуетъ п· Г. 11
малкото СЫШ'Бние въ ИС1'иннuстьта шерката г-ца Пена Николова UM'hC· ще I1РОДъ:Iжава ДО 18 Септе3lВрl1ii н. Г.
му, то Ilриемамъ най rlM'hMOfO пр'вд .1'0 г-па 3дата Попова.
5 часа вечерьта и съ I1равонаддавапие
вядено въ закона наказание. Но ако
въ 24 часа 5%.

о ме познаватъ, ЗН311ТЪ до кол-

роенитh въ тая

ь'

ШIМ стена въ

rh. това не на.праВffТЪ. ще ги СЧlпамъ

Горпвя и!отъ е со6I.Jтвепъ па ВаеИdЪ

на хора съ улично възпитаиие, за га

Костовъ продава се за ДЪ.'Iга

ОШlВЛЕНИЕ

работата' ето ~Iени, за хора съ истерична БОЛ'lють,

му кыъ

АзеКС311ДЪрЪ Симеоповъ.

цо се състои:' на ~ ,,t юни н. 1'. за, каквито и въ х!Jйt;'ГВИТL'ДНОСТЬ се
.i't1 1577.
Първа цtпа 1900 лева Ш1J:a.1епо съ
ъ отъ писарит'h на IIВарнеп. показватъ пъ в'hстнИI\З си, защото
3а УДОВ;Jетвореllllе иска па Георги П . '1.0%.
. Приставъ, който по прtди б'h твърдеll11lJта 'ИМ'Ь сж въобраjкаеМII, Ннуси и'ГЪ гр, Baplla пu изда.деПIIЯ 11(;'
;I\е,lзющит'h да купятъ мсmнъ да Ilptразси.1СНЪ и когото изпъдихъ за призрачни.

IIЪЩIИТe:lен'Ь JII!(;TL

JtJ

Н 111 ОТЪ

14

.'\lа"

Iистойно поведене и за ЗЛОУПОl"
'Да, и азъ ЩЬХЪ да бжда за тЬхъ 1901i ГtJД. па Варпсп. оь:рж;к. С;,:дъ,
IIРОТIIВЪ РаllНО I~ОllеIlЪ. отъ IJ. Ilстре аа
fHe на Дов:!>рие, направнхъ му честеlJЪ, a[,II под'/аС!IХЪ тлъсти обн I\JO! . леВа ..·......·.. сТ. 06аВЯRilМЪ, 'Н\ на

JБжка вънъ ОТ'Ь канцt:'ларията ми влеЮI!I на в.

',"асокъ гласъ, защото, нзедъ

ююча за

fOJI'hMO.

~ Родо,нобие",

съжаление.

но това аО CellftoD'RPIIII НЮ6 ГОД, но 9 часа
никога Н'Бма Щ/'lJди II.Iадпt ще прОДilваllЪ пу6.'IИ'1ИО

l':lеЖi\атъ ШIII;r:ата. ПО
П:Щ;ЩR;lТЪ
чаеъ

въ

вс'tЮI

продаЖбата

lIIНlе~тстпеп'Ь

F:аlще.]:lрилта

да.
К

:1Ш,

Гр. Варна ~1 Августъ

1-1 11

11

день

1HOG год.
11. Веропичъ

C",;~. IIриетавъ А,

I

nум:ьтъ утихна. Всички пж.тници Ала тл съ всичка сила се СТРlшеше и с!,рометни очи въ трепегенъ унесъ ... ' KpafiuopCltllН градъ се Г}'беше Be~
вече uастанени, само изпра- да отбл~спе Ot\OB3, I.оего съ укорь а въ Т':I>хниl"В дълбочини се ОГ.Jедзх:а IJe прktъ неiiнигi> ОЧIi и тънеше Ka~
iТfl
стоеха Пl''hдъ' прозорцит'в и говореше за НЕЩО н~проспшо rph- и загуБВilха I:Ъ тжжна забр.ша II~Й· то въ ~ъг,]a, а ТIl lIce още стоеше
а заминаванието на трена. Тя шно извършено въ нен. Но на праздно! пит'h сиии .•• Дъзга. неуота С.lПва- НСПОДВИilша като статуа опрh.ш гла
:е~нала въ .1t'JII!I жгыъ на ва· -образътъ се по-силно се отпеlJатваше ше въ хаРllоничепъ акорз.'Ь, говора ва на прозореца съ впптъ ПОI'л'hД1i
ДG прозореца,

аа.

HtKaKBa

за

да

не

неприятна

бжде въ душата и, I>aTO че Еечностьта 1'0 БВ. на

тягостъ ~ЛQЖИJа тамъ

'Вуваше 01'1. хорскит'h погл:Вди, а

СИ.1нин

;l;BB

диво

• •

тоll.1и

си

сър;l;ца,

ис&sзаха

ЗВОН'Ь щО биеше за вто- казаии още.

които 1lълча- въ морСЕ:ИН за.1ИВЪ що се свършваше

думи,

НИl>ога не &рай jкh.1езо-пжтната .1ИНUIl

а СЫЗIlТВ що О.'I'hЩУl>аха

.

ОЧИТR
(УХътъ сякашъ душно преТИСl\аше ри пжть, л сепна и та несъзнате.'IНО
Третия звъпецъ неРIJПО ПРОЗВУIJа. та не даде да БJикна1."Ъ на БОДЛ,
1зтh и. E~B(HI'}, чаttаше да я по- скокна и се ШJДаде на прозореца, Пжтющи и изпращачи вз шuно се върна ГИ въ гърдитh, но подъ Т'ЬХ ..
1 Трена въ широкоразкрraтото поле, но тъй силно се
стресна като сьз- npuB'hrcTByBaxa за ПОС,J'hденъ II8iТЬ, Hilr!; с.l'lци се н·унцо сr;жса въ ду ..

. •.

<а СИ Qт,цъхне ()ТЪ таа не061lснима

р:В неговата С'l'ройна фигура, право cp'h- чу се гдасъ "готово" Tpella изсвири,
. _ • . да не cp'h- щу нея, ЩОТQ изтьрва книгата ЩО дър- тръгна, УСИ.IИ ХОАЪ и &[I,ТО вихрушка
: Belfe Т01l погл'hдъ, ЩО ТЪЙ б'h жеше въ РЖЦ'hтt си! Свкаrпъ н'hщо зац''!;ПИ ВЪЗ;J.уха пр1цъ себе ••.•
!iLIЪ нейната душа. BptMero бав- н скова и тя не MOlRlI. li.рачка да
А тя за се те нъ ПifiТЬ устреми по

~BI{,j. умора и

~ Движеще ва нен, ЩОТQ

~Ц, че цtла в'hчностъ

й

се стори

преминава,

a~~l'b пр'hзъ която ХIIЛЯДИ неясни
~a Се рОБха въ 'главата и. А
~aTt гgд:Вм:и очи, като привиде'nрtсле~заха въобраntениеrо •••

отъ

м1!стото

пр'hмина ПрБЗЪ

си.... БУРJl 1'.1едъ на тамъ -въ чеРН!lтh очи, въ

душата и, и раюrt· които ТIJ, "ато въ чудно мъгнев~по съ·

сти ВСИIJКО тамъ • • •• Сьрщето заби тъй лудо, като че искаше,да ра·
вбие гжрдит:В и, рifiц'hrв и истинаха
като Jlедъ и • • •• Впиха се чернит:В

новидвние, Пр'ВlRивt неЦЗl1итаНИl"hтре
пеш въ своя загубеl1Ъ м\шинск~ 1>н ь •
ВЪ ТИЗ очи, тя ПQгре6е Т~;КЕП11'а ПfJ·
сеНЪ на своата пьрва .'IЮJIJВЬ•...

",1

I

въ

шата, което НШi.огц веще Зt\.3.'lравВе.

Тя бtше женева .•.
ПЖТИЩ'11а 1ШЪ
неще

t:e

t:e

ерfщнаrъ,

-

р::щ h.1атъ -

едипъ

;[;ець СI10Ш:НЪ З3 н'hкаг.ъвъ
и iче.ша.lЪ сънь

щеж ш !;е

•11;.10 сър.ще.

А'JРИ.IЬ

1:,01

Г,Ц.

еа.]Ъ

тt

TJ(·

ВЪ.'lшебепъ
въ

иабо-.

1) ()~

.. И3ВъСТНИКЪ"

1I.II'1BA ЧЕСКО А. ТЕЛИЕ

~ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

При частното Домакинско УЧИЛ. "труДОJlЮБИЕ"

ЭЕ

S ПРDДАЕАТЪ СЕ

~ Въ гр. Варна ~

Въ ателието ми, находяще се ср-Вщу Д'БВlJческата Гl1мназин до
домътъ ва Д-ръ ПЮСКЮ:I.1иевъ lY уч. уд. Нишка.J\~ 1, се работятъ по
Шlржчка специално дамски и д'hтски горни др1хи; дамски, д1>тски 11 мж
:nски дол 1:1 И ДР'ЕХИ (бtло) и разви модни по фантазиа р;ыюдълил, като:
павтофи,

покривки за маси,

за канапета

покривки

и други разни ЕЖЩНИ

~

~ на

~

привадлfжности и салонни у&рашенин.

долни фусти и много други.

I

Въ ателието ми рабuтлтъ само дипломирани рабuтнички.

Цоканвамъ прочее, ПО'Iитаемиn Варненски и отъ окржга госпо
жи п госпожици да благоволнтъ и посfштр

или

по

OTДDJIНO

срt>щу

площада

улицить 'jОдесосъ" и "Аспарухъ"
СJl'Вдvющит1;

.-

------

И~lОти:

~

ателието ми, ГJItTO ще на·

3) Една малка кжща N!! 1011 съ двъ с'таи и мут
200 кв.

читаемит1l търговци. КQИТО се занимава~ съ прuдажба BI:L, бtли др'hхи и

~ факъ, съ 13 метра лице и дворно мъсто около
~ метра, съединена съ голъмата кжща, и
~
4) MtCTO около 300 кв. м., съ 13 м. лице,

витt JLрехи се приготовллватъ

~ за всъкакви постройки.

ыерлтъ чиста и акуратна работа.

Сжщо обръщамъ и вниманuето

на по

фантазии да пос1;тнтъ и тt ателието ми и си дадътъ пор,y;ql\;Итt:

ra

Гор

и безъ проба, само съ MtpKa или по дру

~

дреха добрt прилеГl:lала на Т'lшото.

1228.
~ffi~~~~~~~~~~~§!~x~~~~4i~~~§!@~~~

на И~IП. .и

J

Крал. Австро-Унгарско Консулство IШТО с&д'Ь въ
валичи

днеr.ъ варненския

КЛОRЪ

на

и. Хаузеръ ~
Иl\IП. и

:като

"-V

Крал.

въ Русее.

C-ie

Австро-Унгарско

~

ЮДИЙ

20

сионери,

.

ИМП. и Крал. КОНСУАЪ: (подп.) ХЕМПЕJ1Ъ.

~

съ всички принадлtжности, която ще готви разни ястиета
тукашни и иннострани съ намалена цЪна.

~

отъ днесъ ВОВООl'крита'I;а бирария

~

~

ПРИЕМАТ~ СЕ И АБОНАТИ

7!0~ Входа на хотела се намира въ

~

~

ср']:нцу ~Iжжкнта б~iня на МИХ3JlЪ Филиповъ

15

Всtки, който пщtти хотела ми, ще остане твърдъ доволенъ

~

, ва ул. "Св. Климентъ"

чаша бира

ГРОЗДОВЪ НОНЯКЪ, каJlенка рания, джибренна ракия,'
СJlивовица, 11РОШЕКОВО ПИВО и АР. '

~

"

отлtжало ГIРОШЕИОВО

~
'щ1

11ИВО

~
гр. Варна,

3

,

улица "Малка

щу изгорълата джамия.

~
Прtславска" сръ-

прислуга бърза и акуратна

Окромври

1905

г.

_

~ 30-51

ст. точена О'fЪ буре

бут И Jl К а е 1\ ~ тра

сжщо

~ Сжщевръменс се намиратъ първокачествени -разни видове напит~
ки като: стари вина - 61>JlO И черно, Каварненска мастика

НОВО?

11ptOUO

провинцията,

Хотела е снабденъ съ НАЙ.НОВИ МЕБЕЛИ, ГОСТИЛНИЦА

,

~

се 'точи всtкои день

отъ

Който се намира въ центра' на града, между улица
"Прtславска" и ул. "Малка ПрЪславска".
-

~

"ВИТОША.

агенти

~
'щ\

.

и

и на Варненскит'}; граждани, че наехъ и отворихъ
отъ 21 Септемврий т. г. '

=

1906.

НОВО?

пжтници

~
~

~ _---<ОО-<Н>-О БИВШИR хотелъ "И M'1l е р и я' л ъ" O-O~-.

Консулство

сs'Ьдъ.

Варна

Ще

вАЖН!!3В'13сrиЕ ('-.

~ Честь имамъ' да извtстя на всички Г-да търговци, коми~

Фирмата.

Отъ

31-51

~ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ~

Въ регистра йа дружествени ФИрМИ

te

За споразумание до притежателя на горнитt имоти

ЭЕ

~ ~ ~ ~ ~ ~ оо ~ ~

Варна

згодно

'

Ж г· нъ Василъ Тонев"Ъ Бакърджия.

Притежателка: Мария Т. ХаАжиева

N

между

;Е
1) Ижща сръщу площада съ лице 12 метра, съ 2
!=Е стаи и кухня, дворно мъсто 100 кв. м.;
~
2) Една голtма кжща, нова, построена въ 1896 год.
!=Е съ тухленъ, камененъ и желъзенъ материалъ съ 9 стаи
~ мутфакъ и 3 дюгеня, съ дворъ отъ къмъ улица "Одесосъ";

I>8ТО ризи, гащи, камизоли, нощни ри;зu, ВЪЗl'.lIаВIiИЦИ и чершафи за крелрtСТUJКИ,

ЦDЛО

ES
:O'It

за пилна и скринове, ВЪЗl'лаВНИЧI>И

I1амиратъ се сн,що винаги готови за проданъ дамски труза (гензи)
натъ,

24

~
Съ почитание:

ГЕОРГИ ИВАНОВЪ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'2 5 с т.

При Бирарията има

.,

РЕС.ТОРАНТЪ

Въ които се HaM~pa добъръ

QrbHI-J:

-

ПРDДАЕАТЪ СЕ

об Ьдъ и вечера С'ь вкусни Jlстията •.

3ТМГВРЕНИ

три праЗДRИ MtCTa: рдвото въ Ади бей Табии, ва Жгъла между УЛИЦI
lIМИJlадивовска" и r. Шопска", срtщу архитекта Геровъ, отъ 350 кв.

Приемат"Ъ се абонаменти мtсечно за AOMOBeTt.
<';ъ почитание: СъдържатеJlЬ: СТ. ГОГОВЪ

.8..

~.
ГОЛtiМЪ ИЗБОРЪ

БАНКЕРСКАТА КАНТОРА

Цвни QпрВ;('h.аеви. ~-.

папов'Ь

-..

& l' АХНЕВ'Ь

улица. с Ilрtслав~ка•.

.

на

за мжжки дрtхи.

--(

въ квартала при

'

О в.н вд Е Н И Е

rIЛЛ ТОВЕ::

,

~~~~~~~~~~~~~

~ ПРИОТИГНАХА НИ -.ж
~

-------~;

..

--

••

НИКОЛА Д, КОВАЧЕВЪ
yJI.

"Лоиска"

Jt1 8,

.Св.

13-20

вздъ църквата

и

~

ДВ] ПРА3ДНИ МъС1

Б{)йчо Шиваровъ, едвото отъ

500

Ставри Ф. Зафиров"Ъ

Qn 3

-

Вар!

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

Спаеъ·

-

СОФИЯ

Купува исоъднителпи листове и полици.

~~~@w~((~)'~~~

и другото

квадратни метра. И тритt МЕста сж срвщу морската градива.
3а по подробни свЪдtвии и споразумения до

Печатвица ва П. ГJlУШКОВЪ п

С-пе Варва.

