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Само срЪда и четвъртъкъ
Любовния и сензационенъ американски филмъ

съ участието на
Барбара Кастелтонъ и Джеймсъ Кирквудъ

ВтШЖ

ЯРНпШ ИНФ0РМШ5НЕГЙ ВбСТПИПЬ

ПБОНАМЕНТЪ: за година 300 левва
за 6 месеца 160 л., за 3 месеца 80

ОБЯВЛЕНИЯ: търговсаи Тл. кв. см.
^ТрТмефомуЗДВ || официал.
1-50 л. нв. см., прие. 1 л. дума

Дейностьта

Гърция недоволна

<а българската делегация конФеренцията на теждупарвъ Женева.
ламвнтарния търг. комитетъ
СОФИЯ, 22 Дирекцията на
СОФИЯ, 22 окт. Съобщаечата съобщава прецен- ватъ отъ Парижъ:
ата, (която правятъ за
Вчера при участието на
ейностьта на българска- делегатите отъ чуждите
а делегация въ Женева парламенти се откри- кон
зобшо на външната по- ференцията на междупаритика на българското пра- ламентарния търговски коителство. Некои вестни- митетъ. На конференцията
вадятъ заключението България 6ti -представенаи, между другото, 'и отъ отъ своя м- ръ на търгов.
огрешнитв сведения око- промищл. и труда 'г. Бобоо миналогодишния изборъ шевски.
а съвета на Обществ. на
Следъ пладне делегаци
ародигв. Понеже съ това ята бе приета въ - Нйоиюже само да се увредятъ ския дворецъ отъ предсе
нтересигв на страната и дателя на р е п у б л и к а т а .
а да не се заблуждава Вечерьта на .делегатите
бщественото мнение, Ди- се даде банкетъ, председа>екцията на печата счита телствуванъ отъ г. Ерио.
а нужно да подчертае още Днесъ на банкета приежтцнъжъ, че въ ц"Блата ис ствува Пенлеве и всички
тория около въпроса по французки и чуждестранни
1збора н^ма нищо .вЪрно. делегати. Конференцията
Колкото се отнася до се закри днесъ, следъ ко
!Ъпроса за чехословашка- ето Пенлеве ще даде чай
а и българската делега- на гостите въ Бурбонския
ши т е винаги еж „били дворецъ.
1ай-сърдечни.

Засилване риболовството

1анупенъ - • българ. тютюн ь. СОФИЯ,

22 окт. Спорецъ
22 окт. Чехосло- осведоменъ и з т о ч н и к ъ ,
зашката режия е сключила'между българското правиЮва сделка за купуването*телегво и холандски риба<а български кооперативенъ* ри се е постигнало спораШтюнъ безъ посредничест-|зумение, с п о р е д ъ което
вото на Б. Землед банка:'ТБХНИ представители ще
Режията закупеа 350,000 дойдатъ въ България, за
кгр. тютюнъ отъ Стаиимжш-|да проучать черноморския
ко и Дупнйшко по 124*97 л..брегъ. Цельта на това
СОФИЯ, Съобщаватъ отъ проучване ще бжде съ огХристиания: Върховниятъ л е а ъ I* lTnn™Z° пи
X
комитетъ на работнически- £ е л в а н е " а й
ZnZ™rZ«
rfa- синдикални организа- ? £ и KPnf
Z^TTZ
иии въ Норвегия съ бол- б Р ^ г ъ - д а , м о г а т ъ гЬ С Ъ
шинство 57 c p U y 19 ре- с в о я т а г о л Ъ м а Т™ ^
СОФИЯ,

ШИ: СИНДИКаЛНИЯТЪ7 СЪЮЗЪ^ 3

отново да се причисли
къмъ амстердамския синДикаленъ интернационалъ
Това е единъ ударъ на со
циалистите, понеже нор
вежките синдикати приз
наваха диктатурата на мос
ковския интернационалъ-

T ^ T l u ^ n n n L Z

тересъ
въ риболовството
всредъ нашето
население
край брега и да предизвикатъ модернизирането на
риболовството. Представи
телите на холандските ри
бари щз пристигнатъ презъ
идущия месецъ'

отъ Турция.

Атина, 21 окт. Автентич
ни сведения, получени отъ
Цариградъ, отбеле з в а т ъ
сериозното влошаване на
положението на Гърция по
начина на действието на
турските власти по въпро
са за изселването на гър
ците, - п о д л е ж а щ и , на
размина.
т'
Безъ да държатъ смет
ка за международната ко
мисия, единствената компе-.ентна да приложи кла
узите на Лозанския дого
воръ относително разме •
ната на населението; безъ
да се грижагъ ни най-мал
ко за решенията на .тези
комисии по тълкуванията
на установените термини
и безъ да правятъ разли
ка между лицата, устано
вени преди или . следъ
1908 г. ~ турските вла
сти пристжпватъ брутално
къмъ масови * арести на
гърци включително и.на
тези, които гдетежавать
удостоверения,' че личатъ
въ списъците, които еж
установени въ Цариградъ
преди 1908 г.
Така напр., повече отъ
3,500 души еж събрани въ
концентрационния лагеръ
въ Каваклий. За моментъ
може да се поверва, че съ
намесата на Международ
ната комисия ще се раз
реши този въпросъ но тур
ските власти възобновиха
презъ последните дни ареститв, като създадоха съ
това нетърпимото положе
ние, предъ което Гърция
се замисля сериозно дали
не требва да се обърне
къмъ Обществото на на
родите.

Конгреса на Сговора.

София, 22 окт. За свикването
кон-реса на Демокр. Сговоръ
задължаватъ се председатели
те на околийските бюра да те
леграфиратъ въ секретариата
за деня на тръгването и чисГло'
Парижъ 21 окт. Съобща то на хората, които ще идатъ
БЪлградъ, 22 дек. Презъ
на конгреса.
последната нощь, съ изби ватъ отъ Москва:
Дирек
Въ централниятъ изпълни- — По този конгресъ
4
рането председатель на
цията
на
железницитъ
е
разпо
Скупщината се пристжпи теленъ комитетъ г Чкче- редила точно на 25 т.м. да се
£Ьмъ избора на. другите ринъ се обявилъ противъ пуснатъ въ с^щитЬ часове и
бюра: г. Мачекъ, първи се- кератиФицираното на англо- специални влакове.
•фетарь на хърватската ре съввтекия договоръ. Сжщо — Умоляеатъ се конгресисда не пжтуватъ съ жени
публиканска партия, и г.ще трьбва да се очаква и тйгЬ
те и децчта си, за да не се за'
лошиневъ, клерикалъ, еж края на британската парла трудняватъ при пжтуването и
Из
брани съ 137 гласа. Иду- ментарна криза.
настаняването имъ по квартири.
Всички требва да иматъ топли
^ето заседание е опредвлен
Четете В. Н О В И Н И дрехи.
о за среда.

Начоло8и10ч.
Щ а дневно Vhy
Наскоро Н И Б Е Л У Н Г И Т Е
Нови села за бьжанцитЪ.

Наи-модерня Фарсъ съ пленителната
КОСТАНСЪ"ТАЛМАДЖЪ

Новия безъ ж л ш .

ОЧАКВАЙТЕ

ЖЕНЕВИЕВЛ
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СОФИЯ, 22 окт. .Правител съ радиотелефона въ СОФИЯ
ството, освенъ грижите си
СОФИЯ, 22 октг Снощи се
къмъ бежанците, прояве произведе
първиятъюпитъ съ
ни чрезъ законодателство приемателния -радиотелефонъ
то, споредъ което се дава въ Дома на искуствата. "ТЕЗИ
на бежанците земя, ос опити се състояха въ приема
вълните отъ предавателни
венъ отпуснатия кредитъ не
станции., • ..:. -У*
за постройка * на жилища ., Къмъ. 7 часа .'беяа доловени
и обзавеждане на земле- вълни, вероятно отъ Виена и
делски стопанства, е съ Бида-Пеща, Чу се твърде яс
намерение и да организи но операта Хофманови приказ
ки, изпълнена отъ симфонира няколко модерни села, ченъ
оркестьръ и съ акомпавъ които ще засели група ниментъ на пиано. Доловени
бежанци земледелци. По еж вълни отъ Москва, но не
•
стройката на т^зи села ще твърде ясно.
Къмъ
10
часа
опитите
про
бжде предметъ на законо
дължиха
съ
още
по-големъ
усдателство презъ настояща
пехъ.
Отъ
една
станция,
ве
та камара: ще се отпус- роятно отъ Берлинъ, се преда
натъ неколко милиона ле- де и чу твърде ясно единъ дува за_ постройка на селата, етъ отъ сопрано й акомпаникоято ще започне презъ ментъ на :пиано. Следъ това
идущия строителенъ се- единъ ясенъ гласъ предаде нЪБерлински дневни новини.
зонъ. По този начинъ ще кои
Съобщи се. напр., на немски,
се създапатъ образцови че презъ деня било извършено
стопанства, които ще бж- убийство на единъ 68 год. Стйдатъ като примеръ въ око рецъ.
лните села.
Идеята на правителство
то се посреща съ одобре
ние отъ бежанските крж» — Русенскиятъ гражданинъ
Чобановъ заставилъ жена си
гове и отъ опозиционните да
проси и го храни. Понеже
партии.
-'"" - •
жена му отказала "да изпълни
желанието му, той й разпралъ
гърдитй съ ножъ.
Инструкцията
—.
— Рабогникътъ Петко Слаза конспиративна дейность
вовъ
отъ Калофер ь на 10 т.м.
В. „Бургазки фаръ" предава: се иапилъ
като смокъ, връща
Въ ржцетЪ на властите е по
въ работилницата-тухларнипаднала една комунистическа се
понеже му било студено,
„инструкция" за организиране ца и, върху
пещьта, която би
то „на боеви .чети." Тази ин лъга
ла
подпалена.
той дъл
струкция е работена вънъ .отъ боко, пещьта Заспива
се
разгаря
и го
България и показва ясно кой опича катб агне.,.
организира разбойнишкигЬ бан
ди у насъ.
— М-рътъ на финанситв е
Ето н-вколко извадки отъ ин наредилъ да се събира да
нъка върху ергените и то са
струкцията:
„Безспорно е, че другаритЪ, мо отъ тия, обложени по дек
живущи легално, но работящи ларация за общия доходъ. Ду- \
нелегално, иматъ по-голяма мата има г. Япелянъ!
възможность да работятъ и та — Отъ 3 ноемврий влагали
зи работа е по-резултатна." щата ще събиратъ въ двоенъ
По-нататъкъ: „Въ нашата ор размеръ глобите за денгубие
ганизация, тъй както се разви на вагонните пратки въ- стан
ва тя сега, имаме неколко ви циите: Бургазъ, Ст.-Загора,Варда чети; милиционни, органи- на, Ломъ, Русе, Пловдивъ, Свизационно-боеви и боеви."
щовъ, Сомовитъ и София. Це
„Организационно-боевата че ли се бързото освобождение на
та приготовлява малки ядра. Тя вагоните. !
е единъ видъ горска военна
школа. Пази въ добре израбо — Девицата Мара Иванчева,
тени складове оржжието и въ род. оть Русе, се скарала съ
известни случаи извършва на придружаващите я трима дру
падение върху известенъ пунктъ гари, като била на разходка
близо до р, Ломъ и се хвърли
или вьрху нЪкого.
„Въ навечерието на възста- ла въ реката. Тримата нейни
нието тя се обръща въ отрядь обожатели отъ обичь къмъ нея,
избегали. Спасилъ я митнич.
отъ 40—50 души.
По-нататъкъ се даватъ об стражарь.
ширни наставления за начини София, 22 окт! Централното
те за водене бой въ планина бюро на Националъ-либералната, въ населени места, какъда та партия започва агитационна
се организира защитата, от- дейность изъ цела България.
стжплението, какъ да се уст
— Изпълнителниятъ коми
ройвай засади на властьта, тетъ на Дем. сговоръ има днесъ
какъда се разузнава, да сезаседание. Присжтствуваха ми
подържатъ връзки между от нистрите: Цанковъ, Тодоровъ,
делните банди и пр.
Капфозъ и Стоенчевъ.

ино Прошекъ
МГ I .I I M H . I I H I . I I 4 i n — i l l I •»»•'• • • « '
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Веселата авантюра на една барокеса
Начало дневно 4 ч. Вечерни 8 и 9 и пол., ч

отъ Ламартинъ продължение на

Ж О С ЛЕ Н $
МВР

Варненски Новини

~г~»т

Счанватъ се да пристигнатъ' редничество въ покупкии^
къмъ 25 - 26 т. м. парахода» дажби на вевкакви имоти
„Щадъ Хаарлемъ" отъ Ротер-j 2) Намиране наематели й
СОФИЯ, 22 окт. Бившиятъ дамъ къмъ края на месеца пар., щи (квартири) надиряицип!
дружбашки м-ръ Христо Дора" отъ Хамбургъ-Пирея, наемъ. 3) Намиране работа]
работници сжщо и работУ
Стояновъ: е направилъ и- к ъ м ъ 2 5 т . м . .Кирилъ- отЪ( отъ
всички трудови съслоу
Цариградъ,
къмъ
26-„Ьълга(
зявление предъ сръбския
4) Събира реклами за J
рия"
отъ
Пирея.
|
в- „Политика", въ което
български вестници. 5) щ
к а з в а , че, следствие Общински избори на 2 ноем-; търговски книги отъ ош
т, г. ще се произведатъ счетоводители при -абсс-щ
смъртьта на Тодоръ Алек врий
въ следните градски общини: • запазена тайна и износни
сандрови Ц а р ь Борисъ Хасковската, Видинската, Га-j ловия. 6) Извършва вс4щ,
билъ прекаралъ силна нер бровската и Севлиевската, а на справки и вади документи пр,
вна криза, а министрите 9 ноемврий т. г. въ Русенската всички учреждения тукъ,»
провинцията и столицата s
еж тъжели като еж загу градска община.
редствомъ
агентите и nptj
били единъ рожденъ синъ. Зарегистрирана е при Вар. окр. j
вителите
си.
7) Прави щ
Б. Р. Дружбашката про еждъ едноличната търговска| ховки за животъ
и пожари
вокация, както и червени фирма: „Василъ Ст. Дръж- д-во „Орель" при наЙ-из*
те имъ съдружници раз- ковъ" — търговия, комисионна и либерални условия, s
съ седали
правятъ въ редъ броеве на ищепредставителство
Пожелаваме успехъ нщ
гр. Варна.
приятието, отъ каквото Щ
„Работнически вестникъ",
че Т. г\лександровъ е у- Д-во „Старини" ще има съб се отдавна нуждаеше. 4'
въ неделя, 26 т. м, въ
битъ по заповеаь отъ бъл рание
салона на девич. .гимназия.
гарското правителство, сжПредупреждавате се всички
шото правителство, на ко
които пжтуватъ вънъ отъ Два типа хлъбъ. Цьнаи
ето — споредъ Христо Сто лица,
Варна, да се снабдятъ съ ли
яновъ — Т. гАлександровъ чни карти отъ бюрото на общ. Вчера сл. об. комисиятй
е билъ веренъ агентъ и безопасность.
начена отъ общ. съветъд
любимецъ.
Получихме първия брой на но ди преговори съ хлЪбар
вия ^Вестникъ на д%вицитЬ", милъ въ последното си заседввд
оргиналенъ, симпатиченъ по което, следъ като изчисли
замисъль и изпълнение. Да ните разходи по израбя
даде художествена и естетична на хлеба отъ хлъбарй
насока на младата девица, да следъ като определи ращ
я опази отъ пагубното влияние на на брашното, ;прим
Н. В. Царьтъ по случай изби на булевардната литература да благополучно работата си,
рането му за почетенъ предсе- я окрили идейно и да я под уреди напълно въпроса а
датель на Морския сговоръ, е готви къмъ самокритика—ето барите въ следната сми!
чзпратилъ следната телеграма: неговата програма. Пожелава отъ днесъ до второ HI
Т-ну председателю на ме му хубавъ успехъ, какъвто
събранието на Мор заслужава и несъмнено ще има дане ще се произвежда
вида хлъбъ отъ хлЬЩ
ския сговоръ
На 18 X. 1924 г. Углавното Единия типовъ черъ XI
Варна.
Искрено зарадванъ отъ ре отдъление при Варн. окр. еждъ съ 15 на сто примШ
шението на варненския клонъ разгледа у. о. х. дъло № 1924 ревица по цена 8 л. 1
отъ Б. Н. М сговоръ и лю 922 г. заведено противъ Нико и другий — бълъ хл!5
безното внимание, благодаря ла Кисимовъ — въ качеството
н а й - с ъ р д е ч н о
на му на отчетникъ при санитар цена 10 лв. 1 кгр.
Хлебътъ отъ ' чистия
всички членове, имайки при ното отделение на Варн. град,
сърце хубавата идея за широ община по чл; 421 отъ наказат. пшенично брашно се пре
ко разпространение средъ на законъ. Подсждимия биде о- Съ това споразумение cl
шия народъ съзнанието за го- правданъ като невиновенъ у край на възникналия конГ
л-вмото значение на морето за главно. Защитникъ на подсж между хлебарите и комЩ
неговия икономически напре- димия беше варненския.ацво та. Може да се см-вта, %
каръ и скжпъ, но xntl
дъкъ, азъ отъ близо следя и се ватъ Никола Панайотовъ.
радвамъ на успехите, които
Франция дължи на Америка има редовно и сигурно.
Ние сме доволни, че
Морския сговоръ бавно, но си 552 милиарда лева.
ме, ставайки отзвукъ на
гурно придобива въ т а з и
Самообесидъ се въ дома си на нията на хлебарите да 0
посока.
Царя
19 т. м. жительтъ на с. Бейджи- немъ да се сложи въпр(
Френскиятъ консулъ въ града олу, Варенско, Стойко Димовъ. разрешение. Верваме, че
ни г. Деницелъ Франконе се Причини неизвестни.
които беха помислили, I
завърна снощи съ парахода
алармирали, еж се нап*
„Фресине" отъ отпуската си ОчитЪ на дявола е филмъ, кой бедили въ нашата ценна f.
то ни рисува най-дивите и не
въ Франция.
обуздани страсти върху преле
Задовекъ е отъ пристава на стния фонъ на девствената при
I пол. у-къ г. Павловъ капи- рода, на зимните пейсажи въ Стокови бор!
танътъ на гимия Коста Геор- непристжпнигв планински вър
гиевъ, който е открадналъ отъ хове и всредъ шумния животъ Варн. стокова борса за |
кжщата на едни свои познати въ Ню-Иоркъ. Филмъть се иг Зимница 1 ваг. 810 л |
неколко старинни сукнени, об рае въ кино „Ранковъ" за по- рузъ 2 ваг. 430—500 Л,ч'
шити съ сърма дрехи Краде- следенъ пжтъ днесъ.
11 ваг. и пол. 81Q-945 л.Ч
цътъ е предаденъ на прокурора
Положение на ценигй
Иззестно е вече на всички
Осжденъ е отъ Варн окр. варненци, че отъ понеделникъ ница по твърдо. Бобъ 1'
еждъ Д. Бронзъ за умишлено 27 т. м. въ „Кино Ранковъ" за останаха непродадени. I
банкрутство на б м. тъмн. за- почва представянето на голе вачите плащатъ за боб
творъ, съ зачитане на предва мия исторически филмъ „Нибе примеси 5 на сто 930 '
рителния арестъ отъ 23 април лунгите", въ който нагледно 100 кгр. Кукурузътъ, now
т. г. Днесъ; сжщиятъ биде пу- еж изтъкнати средно-вековнит-в влаженъ, купувачитъ пл»
снатъ на свобода.
и древни обичаи, битъ и нрави по 475 л. на 100 кгр.
Днесъ пристигнаха ваго
Залогътъ за поржчване ваго на германските племена.
зимница, 12 кукурузъ, 1(
ни се увеличава отъ 200 на 500 За тозч филмъ еж използу и 1 слънч. семе.
л. за вагонъ, а за горивните й вани не само старините край
строителните материяли остава реката Рейнъ, но и еж създа Срочни продажби отъ 21
пакъ 200 л. Срокътъ за връ дени специални декорации: го
Кукурузъ 380 тона 477
щане залога, ако не еж се по- ра, дворци, черкови, замъци,
получили вагонитв, се .'увели пещери, представени еж на 495 л. бобъ 60 тона 9№
чава отъ три на десеть деня. гледни сцени отъ митологията: л., леща 30 тона 62«3
горски духове, гигантски змей; 100 кгр
Товаренето на сено и слама живо еж представени моменти
отъ 1 т. м до 30 алрилъ 1925 изъ хунските нашедствия и пр.
г. се разрешава въ открити
Подъ това заглавие и съ Б.Н. Банка за 23<
вагони, непокрити съ мушами, сжшия
великия гер
но съ условие стоката да бжде мански сюжетъ
композигоръ Вагнеръ Белгия .
662,пресована и вагоните да се е написалъ
своите
най-хубави
17
Б.
Пеща
прикачатъ на опашката на вла опери.
1930
Виена
.
ка Изпращачит-Ь ще даватъ
409|Отъ
днесъ
23
т.
м.
почва
Прага
.
декларация, че въ случай на
3270
пожаръ ще отговарятъ за на предварителна продажба на Германия
U
617
билети
за
„Нибелунгите"
при
Лондонъ
несените повреди на подвиж
73
717
касата на театъра отъ 8
12 Парижъ
ния материялъ.
238
ч. пр. обедъ и 2 - 6 сл. обедъ Гърция .
597 $
Назначена е за пом. инспекИталия.
-37
3654
Основана е въ града ни ул. Швеция
торъ по труда въ града ни г-ца
7650,
Иванка Иванчева отъ Плевенъ „Чирпанска" № 3, агенция „Ис- Ромжния
-Кенковъ С-ие, която е Сърбия
199
Конференция съ представители токъ
7330,
поставена на солидни начала, Цариградъ
на тютюневите фирми ще има по
подобие
на
агенциите
въ
2638
Швейцария
утре инспекторътъ на труда г. западно европейските градове
5408 п,
Доковъ. Ще се конферира въ въ^ която ще се извършва съ Холандия .
13720,
Ню-Иоркъ
рху безработицата и върху при наи-голема
точностьи
бързина*
13720!
Канада
.
.
юта за работническите деца.
1} Представителство и пос Египет, лири
63150.

Една провокация.

Платове!

Платове!

Платове!

Истински луксозни и модерни Английски платове
за дамски и мжжки балтони и костюми въ големъ

изборъ на конкурентни цени

ще

намерите симо

въ добре уредения матазинъ на

ЩШО

Д. БОЯОЖИЕВЪ

ул. „Царь Борисъ" № 20 срещу „Хаберманъ"
Достатъчно е CRMO ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ за да останатъ напълно доволни г. г. клиентите оть богатия
асортиментъ на платове. .
1—6

Въ събота ШШш коза

е изгубено едно малко женско
К У Ч Е съ черъ косъмъ оть
горе, а отдолу жълтъ, който
го е намърилъ да го донесе
въ ул., „Опълченска" № 17
срещу 100 л. възнаграждение.
3-3

малтенска поро
да, червенъ косъмъ, на челото
бело, роговете извити къмъ
ОЧИТЕ, изгубена на 17.т.м. Кой
то я е намърипъ, да я донесе
срещу добро възнаграждение
въ пожарната команда или въ
V участъкъ.
4—5

Практическо Рибарско Училище

^Обявление
• • • • . • • • • - .

. М 1331

гр. Варна, 22 октомврий 1924 г,
Обявява се на интересующитЬ се, че на 31 Ок
томврий 1924 год- отъ 3—5 часа следъ пладне в ъ
помещението на училището ще се произведе търпь

по доброволно съгласие за доставка на формено облекло
въ готовъ видъ за учгннцнтъ н персонала при училището,

съгласно разрешението на Министерството на финансиитв подъ Nfe 4447 отъ 25. септемврий т. г.
Залогъ 5 на сто върху оферираната стойность
на доставката, която е неделима.

Срока на доставката е най-късно до 25 денемврнй
1924 год.
Поемнитв условия, описанията, мострите и чер
тежите за форменото облекло могатъ да се прегледатъ вслзки день въ управлението на училището.
RKO не се явятъ достатъчно конкуренти, коми
сията може да излезе изъ града и да влезе въ Нв"

посредствено сшпрявине съ търговцнт!
Приблизителната стойность на предприятието е
182,000 лв.
Публикациите и други разноски по предприяти
ето еж за сметка на предприемача.
Обявление JN° 1328, публикувано въ вестникъ
„Варненски Новини" брой 78 отъ 21 октромврий т.
г. се анулирва.

l-i

Оть!$Ш$*1|3!П0
училището.
0 И

шшшшшшшшшш
Поради изселване преотстжпвамъ добре
реномираното каФвне

(въ ул. „Драгоманъ", срещу евангелската черква)
Съ целия му инвентаръ при най-износна цена.
Споразумение въ самото кафене Дикранъ ТОМЗСЯНЪ
8-10

II Варненсний ождвбвнъ приставъ

Обзгвление

55GQ

На основание протолното определение отъ 6 ноемврий
1923 г. на Варненский окр. еждъ, обявязамъ, че въ продъл
жение на 31 день отъ последното двукратно публикуване
настоящето въ единъ отъ местните вестници съ право над
даване въ 24 часа 5 на сто, ще продавамъ на побличенъ
търгъ следния недвижимъ имотъ останалъ отъ пркойния Тодоръ Митревъ Джеровъ отъ село Паша кьой, а именно:
Една кжща находяща се въ село Паша кьой, едно етаж
на, състояща се отъ две стаи за жив-вене, къмъ едната стая
прилепенъ дамъ и сайвантъ, направенъ отъ дървенъ и камъненъ материялъ, покрита съ местни керемиди, а сайванта
съ сазъ целата постройка е застроена на около 64 кв. м съ
дворно место 974 кв. м., а всичко застроено и незастроено
место отъ около 1042 кв. метра, при съседи: Никола Георгиевъ Георги Куртевъ, пжтъ, Костадинъ Вълковъ и Христо
Пвевъ, оценена за 15,000 лева
Желающигв да купятъ имота, могатъ всеки приежтетвенъ день и часъ да се явятъ въ канцеларията' ми да прег
леждал» книжата по продажбата и да наддаватъ.
гр. Варна, 14 октомврий 1924 год.
1—2

II Сждеб. приставъ Г. К. Данковъ.

Четете в-къ „Варненски Новини"

Въпроса за хлШ

ж

