родина XII

ВАРНА/ 29 Септември 1926 г.

Цена 1 лв.
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рн«.л
се въ, агенция „Книжнина* до пощата

(санаториумъ) на Д-рЪ Д . ШйШКОВЪ
Хиру ргъ-Гинекологъ-Ануш еръ
(Срещу Общин. Театръ и Градската градина)

Т о д о ф о н ъ 3\fl в 7

За лечение на всъванви болни, на легло и амбулантно
Болницата разполага съ модерни: операционна, за из
вършване на всекакви хирургически операции, амбула
торна, гинекологически, рентгеновъ и електро-медицински кабинети, лаборатория за микроскопически и пр. из
следвания, топли морски и всекакви бани съ душове,
тераси за слънчелечение. Инсталирани еж въ лечебни
цата още: Рентгеновъ апаратъ за преглеждане, рентге
новъ апаратъ за рентгено-лечение, кварцова лампа (пла
нинско слънце) диатериия. елеитричесни бани, араонвализация, пантостатъ за галванизация, фарадизация, галвано-каустика (прегаряния), осветление на естествените
кухини и канали, вйбраторни масаужи и пр.
По желание на болни, преглеждането и лечение може
1044
да става и отъ други лекари.
28—30

Стефанъ фтиЧевъ
адвокатъ

г 1326 з

Премести бюрото си.на/Пазарния площадъ".
0 Д 17 П М ЦТ1 ! Жел-Ьзн.ш стъАбъ на телеФОнит-Ь на
U Д ii U Ш П й ш лгъла на ул. „Владислввъ" и „Бен-

ковска" 48/манифактурния магазинъ

„ПЕФТИЧЪ"
по случай 25 годишнинатата на магазина
отъ основаването намалявам?, цените на всички стоки
отъ 10 т. г. ва напредъ въ честь и даря на клиентитЬ си.
Набавихъ ва сеаона равни бархети, Фанели, пикета, оксФОрти, перделици, дркми, хасета, американъ, 6а«ми и др.
равни. Въвполвувайте се отъ случая и посетете магазина
»» да се уверите.
Съ почитание: Пефтичъ Н. Пастировъ

тшттттт-\ж з?

Е Ввомете с и Оолежзк.»!
'
Съобшавамъ на почитаемите си клиенти и
i Варненски гражданки и граждани, че се отдьлихъ
" отъ съдружието Д- Топаревъ и приемамъ въ

J собственото си ателие „НРОГРВСЪ
k на ул. 27 Юлий срещу Вегетарианската гостилница
' за хигиенично чистене и парно боядисване разни
• дрехи, платове и пр.
1—1365—5

| Работа безупречна!
Цени конкурентни!
Съ почитание: Я Г Василевъ, Варна.

на

„ЛОЙДЪ ТРИЕСТЙНО" в ъ г р . В а р н а

Известява на почитаемите търговци и пжтници, че
«ачиная отъ 2 й октомврий започватъ да циркулиратъ
всЪки 14 дни бързи параходи отъ Варна направо за
Цариградъ, Пирея, Норфу, Бриндизк, Анкона, Венеция и Триестъ
за които пристанища се приематъ стоки и пжтници.
Тази линия е въ свръзка въ Цариградъ съ параходигв,
които заминаватъ направо за всички сирийски и египетС"И пристанища, за които тукашната агенция приема
стоки съ директенъ консаментъ.
°свенъ тъзи линии Агенцията има на разположение два
пжти м-Ьсечно извънредни параходи, за което и да е
."Ъстоназначение на Егейското и адриатическото морета
съ предварително споразумение.
гр. Варна, 26 септември 1925 г.
Отъ Агенцията.
3-1351—3
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за в Варненски Новини се приематъ

въ агенция Фар* срещу О в д h i n i i a n пощата

I

Вь главната роля Ракелъ Меллерь заместница на
Сара Бернардъ въ френската драма
Начало 8 и 9 пол. ч.
*

TllUI ЦЦ1 1НТШВ1Й

СЛУЧАЙНИ
ДРАСКИ

Единъ интересенъ споръ се
е завелъ отъ месеци на самъ
въпроса за навлизане на бивши
членове или съчувственници на
тъй н а р е ч е н и я „единенъ
фронтъ" въ тази или онази
партия.
Но тоя споръ особено се
разрастна отъ какъ „Независимость" съобщи за „необикновенното явление" въ Сливенъ,
кждето бивши комунисти, масо*
во — съ хиляди—навлезли въ
нац либералната партия.
И кръснаха всичко:
Англия нека отъ О. Н. да се
, — Вижте ги, неблагонадеж
наложи на Турция економичесдните, кжде отиватъ.
—- Вижте кой ги прибира.
ки бойкотъ, за да може да
Москва, 27. Съветшпгь за
И всеки задочна смиреннозастави Турция да се откаже почнаха преговори чрезъ туротъ претенциите си върху скит/ь представители за об мудренно да глаголствува:...
. — При насъ не идватъ, за
Мосулъ. ,
ща акция между Турция и щото тия бивши единофронНа всеки случай Турция ще съветска Русия противъ Ан товци еж лоши хора, и търсятъ
своята среда. R нашата пар
държи здраво и иска да спе глия.
тия
е най добра.
чели на вевка цена Мосулския
Ако Турция б,%де тласна
А други казаха:
въпросъ.
съ съветшпгь да се осуети ед — И да дойдатъ, ние не ги
Дали ще се дойде до война но навлизане на английската приемаме.
иежду Турция и АИГЛУЯ — въ фгота въ Черно море, съвети- - Сжщо както лрсицата, кога
политичеснитъ кржгове не може
пт ще поддържатъ турският то не достигнала гроздето,
да се каже положително.
казала
Въпросътъ продължава да се протекции въ Мосулъ и ще
— Кисело е.
разисква по дкплоиатически редъ4 дадатъ военна помощъ.
Защото, коя отъ партиите
Ако Турция позволи на не е приела по неколко бив
Мобилизацията въ Турция
<;
Съввтить да построи въ ши яЗДинофронтовци"?
Кой
партиенъ
органъ
не
«
Л'НД0НЪ, 27. Въ Англия е из- Черно-море своя база, тога
пачаталъ
по
некоя
„Деклара
вестно, че Турция е мобилизи ва съветите ще дадать на1 ция" съ радость и готовность?
рала големи войски, които еж Турция въоръжена подкрепа
Д щомъ това се прави спресъсредоточили на границата въ борба Срещу АнГЛИя ПО мо единици, разбира се какъвъ
ще бжде приема на стотици.
на Иракъ.
МоСулСКИЯ ВЪПРОСЪ.
Та, другаде имъ „егвга обув
ката" HI всички.
Защо те не можаха да ,лапСофия, 28. Кр. Пастуховъ въ
Софля, 28 Въпросътъ за ре натъ тлъстьта зестра.
Но, н-вма защо да се тревоуводна статия въ в. „Епоха" конструкцията на кабинета се
днесъ пише:
очаква да се повдигне наново жатъ и нападатъ, и единъВ. „Слово" и„Дем. С-оворъ" въ събранието на болшинство другиму слабостите да издавзематъ поводъ отъ една пре то, което ще се състои преди ватъ.
Доще день въ всеки дворъ
ди около 2 месеци наша сре откриването редовната сесня
да има сватба.
'\
ща съ некоя англичанка Н. на 28 октомврий
Не бойте се, никой н-вма да
Елйонъ и др., дошли у насъ
Изглежда, че м рите Калсъ мисия да раздаватъ суми, фовъ и Тодоровъ ще излезатъ остане тамъ кждето е отишелъ.
Защото у насъ, политичес
които били събрани чрезъ пуб отъ ка5инета. Не по-рано отъ
ките партии всекога еж пре
лично събрание и частна под
писка за жертвите въ Бъл свикването редовната сесия въ небрегвали сжщиНата на своя
просътъ за реконструкцията на та работа да следватъ качест
гария.
„
Съ възмущение отхвърляме кабинета н-вма да се повдига. вото, а винаги еж се стремели
къмъ количеството.
ипсинуацията, че сме си слу
А то е толкова постоянно,
жили предъ чужденците съ
колкото и четиритехъ вжтрин-Ькаквй клевети противъ Бъл
София 2 8 . Отъ конференцията щв земни.
••*•'.
гария съ цель да се очернило
на 0. Н. българското правителИ не е новость сега това,
правителството на Цанковъ.
с в о не е получило никакви при което става.
Най-малкото това иматъ ос добивки.
На приливи и отливи сме
нование да разпространяватъ
Заеиътъ за б-ЬжанцитЬ още не свидетели отъ. какъ страната
в. „Слово" и „Дем. сговоръ",
които|въ критически моменти е разрешвнъ отъ 0. Н. и е отло- ни сжществува.
Нашите партии се „преобър
много]пжти еж се ползували жвнъ за декемврийската сес*я.
М-?ъ председательтъ Цанковъ нали на ханища съ широкоотда цитиратъ пасажи отъ наши
ще отиде въ Римъ да ходатай ворени врата, презъ които все
изявления.
Ние) немаме новъ курсъ на ствува да се даде на България ки скиталецъ може свободно
нашата политика, за хатъра на заемъ за бъжанцитъ и да се по да.влезе.
И ще стои тамъ до като
интернационала; нито имаме стави положението на България
премине дъжда и бурята или
н-вкакво намърение да се ос- по-добре.
Тавимъ да бждемъ превзети
М-ръ председательть Цанковъ докато използва постелята и
отъ вжтре отъ комунистите, се завръща идущата седмица въ пакъ той свободно ще си излезе.
Нали вратата еж широко от
чиито първенци, както е из София безъ нккакьвъ особенъ
ворени. „ . •
вестно, прескачатъ социалисти резултатъ ,отъ 0. Н.
Защо е сега тази сръдня
ческата партия, за да се примежду ханджиите?
несатъ въ сговора или иац.Плетачни машини.
Спучайио сега група скитал
либералите.
отъ
всесветските марки
ци еж нахълтали въ единъ
Нека нашите противници
„Дубивдъ" и ^Нормалъ- ханъ.
бждатъ сигурни, че болшеви
Не бойте се, утре тв ще се
Британия" — всички раз
ките, които кондисватъ групо
преселятъ
въ други.
во по чужбина, иматъ своя
мери; съ и безъ жакардови
Такава
е
психологията на
сметка — вършатъ го плано
апарати, въ брой и на изскиталците, особено на
мерно и че — както е казано
плащание при
— Политическите.
въ! евангелието — по скоро
Ковччевъ &, Табакозъ,
И-В0.
камилата ще мине '.презъ иг
• ул- „Владиславъ" Ks 25
лата отколкото болшевикъть
Варна.
да,стане широк* социалисп».
Четете* в.' Варн, Новини

Англия йена икономически бойкотъ на Тур
ция. Мобилизация въ Турция Русия ще
подкрепи ли Турция.
Екоиомичесна блонада
Турците предъ наслжпление
Москва, 27. Турцня се
Виена, 28. Конфликтътъ меж
ду Турция и Англия по Мосул- готви да даде отговоръ на
ския въпросъ изглежда, че се посредниците на Англия за
раздухва отъ болшевицит-fe.
Мосулъ. Неколко турски ди
Турците се надеватъ да за визии еж съсредоточени въставятъ англичаните да отстж- Иракъ и се готвятъ да напятъ по Мосулския въпросъ стжпятъ срещу английснить
териториално. :
войски тамъ.

Русин щ поднропи Турцня

Наодмп за Ь л и п ш !

Завръщането ва ш-ръЦанковъ-

\JV\J. a.

«о

„Варненски

Полски студенти" Г^
гости на България.

bii. •:.%,
шв

НОВИНИ*

кино

*«
Ганковъ
и

тържествено откриване зимния сезопъ н*

:
и укривателите й предъ сяда. Р а з п р а па свидегелите. Огь Кряковъ пристигатъ на
12 октмврий въ България превъ
Свидетелите устаиовяватъ првс"шпнен:<ята на раз
Русе полски студенти съ 46 хо
бойницитЪ и унрйвателить икъ.
ристи отъ Ягслононския уливерПровадия, 2 8 . Сутрешно за и то ранили въ крака. Свиде- ситетъ.
теля и досега, вследствие на
По екцението имъ на оте
седагие.
е сакатъсъ единия кракъ честното ни е подт. покровиРазпитътъ на 1видетслитЪ за това
и съ патерици. За лицата не ТРИ1"Т'ПОТО на ПОЛСКОТО прави
почна 10 часа пр обедъ.
позналъ, но чулъ, че билъ телство и има an ц ль:
Повикани бъха свидетелите ги
Кордоопу
и другарите му.
Оловнаиане , мА»,уя:итЬ " а
отъ 1 група на брой 24 души,
Св. Назифъ Сафу Сюлюмановъ.
които следъ ^като положиха
*
братския и.полски народъ съ
клетва, започна разпита имъ. Возихъ камъни съ колата си. нчшата страна както и опоиняДойде Пеню Ивановъ раненъ
Св. Стефань Чаушеаъ, дърнг и ми каза, че разбойниците ване нашето общество съ "ОЛ;
бирникъ.
то ранили По пжтя колата ми
Излезоха по обиколка изъ се счупи и азъ съобщихъ въ ската култура, специално съ
участъка си. На 16 октомврий село, отъ дето дойдоха и го полската муаика.
Тритъ- концерти ще се давъ с. Емирово събирахъ да взеха.
ватъ превъ октомври въ Варна
нъци. Надвечерь както бехъ
Св. Кръстю Георгиевъ раз на 17 й въ Плоидивъ на 16 й,
Жаиь Натпенъ к Наталия Коваико
въ кръчмата кждето събирахъ,
вл-Ьзоха ненадейно двама ду правя, че Бекаръ х. Халиловъ въ СОФ^Я на 13 й.
в ъ ф и л м а , О ч а р о в а т е л н и я Принцъ 1 1
Хорътъ имъ се иолаува съ го
ши съ пушки въ рлще, единия се оплакалъ на кмета, че Ге
орги
Пеневъ
довелъ
развой
ляма иввестность нъ Полша и
я насочи срещу мене, а другия
дойде и задигна парите, които ниците у дома му- На 10 ап- чужбина. Поляците ясела»-ха да
б-вхъ събралъ на сума 449,054 рилъ бехме дошли въ Прова посетятъ България миналата,
Д ъ р в о д . ф а б р и к а „ЛОНГОСЪ' - Варна
лв. следъ като угасиха лампи дия неколко души съедна ка
юдина, ио сърбитЬ ги откло
По най-усъвършенствуванъ начинъ сь спйциална нате, заключиха вратата и изле руца. На връщане ни посре ниха, като ИМ1 представиха
шина
изработва ВРАТИ и ПРОЗОРЦИ, всЪкакъвъ ВЙЛ1.
щнаха
разбойниците
заедно
зоха. Веднага следъ това строположението въ царството ни
МОБИЛИ отъ сухи материали; луксозни МОБИЛИ отт.
шихъ вратата и започнахъ да съ Курдоолу и др. Имаше ци крайно несигурно, ; 'v
викамъ за помощь, но те бе- гари въ нашата'каруца, които
Хорътъ йонастояхщ-мъ се на ! фини европейски материали.
ха избегали. После се научихъ взеха и заплатиха. Въ село мира въ Ромъния, дето е приВсичко на износни цени
8-^304-1г>
п р и с т и г н а х м е , етъ най-радушно и въ Синнйче единия отъ разбойниците е щомъ
Бою Лазаровъ ме караше' да ския Дкорецъ.
билъ Курдоолу.
.
отида да кажа на разбойници
За тържественото имъ пос
Св. Филипъ Зяейковъ сжщата те, че ше ги съобщимъ ка
вечерь на 16 октомврий оти иластьта, но азъ не отидохъ рещане е образуванъ въ СОФИЯ
дохъ въ кръчмата кждето бир- ' Се. Янко Ивановъ (пол прие- комитетъ съ представители на
ника Чаушевъ събира данъци, тавъ въ Варна). Разказва като Полско'Бълг, Д:В0,на общ, сту
~ BftPHA —
'TV'^U
кждето имаше още 5 - 6 души. н къ на команда по преследва дентска организация „Хр 1>оМаслини волосни : луиоъ, упгциалитвть, супериоръ, вистра, айоаОписва обира както е раз- не разбойници, какъ е хоцилъ тевъ" и на полската колония
лийсни дървени маелз, соя турски сапуни, м« рей лек» сапунъ, nfo.
казалъ отъ Стефанъ Чаушевъ. да обикиля селата безъ да се и работи подъ'• покровителство
то' im полския пълн. м ръ г.
тедрала".
лимони италианени.прима, Английскисинъ камък „Маилес
Св.'Калчо Ивановъ кжщата ми е добралъ до разбойниците
Вл. Барановеки, на председ. на
филдъ"
Холанд.
херенги, сардели въ варели, сард вьиутинидр.
е край село. Вид-Ьхъ надвечерь
пол. бъл' дво г. д ръ И. Фа- Цчментъ Г р а н и т о и д ъ и П ъ в ъ на едро • Нереммд»
Св.
ТодОръ
Василевь
(полиц.
да идватъ трима чужди хора
деихехтъъ и подпредс. на сж,Поповски отъ прочутата фабрика Цанковъ, v ' • ?,
отъ къмъ гората и влеозха въ приставъ въ Провадия). Заявя щоти Г. Маджяровъ, столичния
ва,
че
подържа
показанията
си
село. Сетне се научихъ, че об
Делкйсии и С ие на едро.
;<
N
кметъ.
рали бирника и се осъмнихъ че предъ следователя Презъ де15
0-1043
Телефонъ45.
Телегр.
адресъ
:
Вичевъ.
Ч
"
Варненскиятъ кметъ г. Стоякемврий Петъръ Цанковъ ми
те еж биле.
новъ е ввелъ _инициативата ва
Свид. Вълчо Михов ь. Вечерь каза, че Яии Вълчевъ се оп образуване
комитетъ и въ
лакалъ
какво
въ
домътъму
та преди да обератъ бирника
*у.-.'-1*Варна.
биле
разбойниците
Страшния
отивахъ въ кръчмата, но единъ
и
др.
Отивамъ
посредъ
нощь
Една двуетажна, масивна, новопостроена и енвб*
непознагь човекъ ме приерещна удари ме съ пушка и въ дома на Яни Вълчевъ въ с
дена съ електричество, вода и пр. у д о б с т ц »
следъ малко отвжтре, следъ Дерекьой, обградихь кжщата
София, 28. Отъ миналата г. за
К Ж 1 Ц А въ най хубавата чач;ть на града ср,ещу
като угасиха лампата излезоха на Яни Вълчевъ, обискирахъ почна -постройкаУа но водопро
Мъжката гимназия на ул. иОпълченскв" Hi 9,,.;V
я,
но
нищо
не
намЬрихъ.
още двама души, .дадоха невода за мина Перникъ. Водоучастъкъ. Кжщата дава доходъ 60,С00 лв. ,
Св. Буво фархи. Епна заронь проводътъ е напълно готовъ,
колко вистрели и изчезнаха,
1
§
Пълномощникъ В Ва гьбЧйеВЬ адвокатъ 2 1360 3
като
отворихъ
дюкяна
—
тамъ
обаче завчера,'•; когато треб
Св. Мустафа х. Юяеровъ е
беше
и
Исакъ
Ароновъ,
мина
ваше
да
бжде
>
свързанъ
гъ
внасялъ въ момента на обира,
на бирника 23,300 лв. Тъкмо Георги Пеневъ и започна да чешмата отъ с Капуканъ, за
с а м о 25о л:о:о£1.
да брои парите и навлезли приказва за некакъвъ часов да СР прекарва водата за ми
разбойниците. Описва сжщата никъ съ Исакъ, но какво wa- ната, техническите лица били
ше не зная.'
нападнати отъ селяните, които
картина на обира.
Се. Георги Радчлоз:, бакалинъ не позволиха да имъ се отне
Сид. Захари НедЪнчевъ. Сжща
та вечерь, когато стана обира въ с. Т. Ярнаутларъ Минала ме водата,
Веднага за София замина
на пжтника, отивахъ на седЬн- та година идва Георги Пенезъ
въ
дюкяна
ми;
кждето
беше
и
делегация
отъ селото за да
ка. Въ тъмното ме посрещна
ст.
под.
оф.
Т.
Кръстевъ
и
по
моли
респективната
власть да
ха 3 въоржжени лица, единия
ме удари съ пушката запла иска да му разваля 3 банкно не се отнема водата имъ, коя
шиха ме и ме накараха да ги ти по 1000 лв. Той ми каза то е едничкото имъ богатство
заведа въ кръчмата, кждето е искашъ ли да ти доведа една при общата немотия въ този
бирника. Самъ ме накараха да вечерь разбойническата банда край.
Излежда, че може да се
легна на очите си, а те вле- да я видишъ но азъ го смъмрихъ.
'
•
'
предизвикатъ
сериозни инци
зоха въ кръчмата й обраха
денти.
Св.
Стойво
Георгиеиъ.
Презъ
бирника.
зимата ме срещна Никола АдСвид. Продаль Деневъ. Въ не жемлерски и ми каза да отида
говата кръчма бирника събира да кажа на Исакъ Ароновъ
0
пари и описва обира тъй, как ако го пита полицията, да не
то е дадено по-горе.
казва нищо за часовоика. гЛзъ
Свид. Димо Мкнковъ отъ с. отидохъ и му казахъ".
Гьокчедюлюкъ. Имзхъ закупе
Св. Пера Коева отъ с.Капуд
ни дърва въ Ярапларъ. Оти жи махле отидохъ у Проданъ
GHзю иъ шлпкарница .,ЧЕХЙЯ';:
вахъ да ти пренасямъ, Единъ Желевъ за мотовилка. На вра
ще намерите нови дамски касторени шапки, по
день, като отивахъ да возя, тата имаше двама души, които
250 л. фасони най последни Парижки и Виенски,
минавайки презъ гората, изко- като се доближьхъ, изпъдиха
приематъ се за боядисване и префасониране на
чиха Иурдоолу и Г. Янковъ ме. Като отидохъ втори пжть
сжщите фасони. Мжжки шапки ставатъ на дамски.
качиха се на каруцата и ги Гроздана Проданица ми каза
Посетете за да се уверите, ул. Ко1ленска Срещу
отведохъ въ друга една гора, „апашите отиватъ въ кръчма
клубъ Борба и новия общин театръ. "
, 5-0
откждето ме накараха да отида та Пасю да убиватъ."
въ Ярапларъ при Ст. Гочевъ
Св. Жела Иванова отъ с. се
и да му кажа, че искатъ да се ло. Азъ къмъ съседка на Гроз имахъ съ която ходяхъ кар'аулъ,
предадатъ но н-вма да напра- дана Проданова. Тя ми иска но отказахъ да я дамъ. \ Биха
вятъ това, защото се страху- зеле и азъ й занесохъ. Запри ме много и азъ имъ я дадохъ.
После успех да избегамЦй да
вагъ отъ властьта.
казвахме и въ това време вле съобщя на властьта, но дока
Сввд. Пеню ивановъ. На 23 X зе Курдоолу и като излезохъ то дойде разбойниците йзбем. г. като горски стражарь за той ме заплаши съ смърть ако гаха\
едно съ Миню Николовъ оби- кажа нещо на него.
Една вечерь влезохъ? въ
каляхъ да търся контрабанда
Свид. Тинчо Димггровъ. Пре кръчмата, тамъ беше и Пгско'
сечени дърпа. Като обикаляхме ди да замине Курдоолу въ и поиска да го почерпя. ;По-.
разделихме се и азъ отидохъ затвора остави у мене 15 ов черпихъ го и си отидохъ.
НПЙМОДЕРЕНЪ салонъ
въедна гъсга гора, дето некой це, отъ които умреха 3. Когато
Спедъ неколко време чухь,
Приспособенъ
съ всички удобства. Нови апарати пос
стреля и ме рани по рамото и избеха отъ затвора и дойде че Паско го убили.
паднахъ.Като станахъ избегахъ въ село, азъ го заявихъ на
ледна система.
•
Свид. Хр. П вловь. Лзъ бехъ
Тия които стреляха б-fcxa три митн. старши и той ми се за
кметски наместникъ и дойде
ма души, но никого не поз кани. Миналата есень дойде веднажъ г. Стояновъ, овчаръ
нахъ.
Курдоолу, нападна ме у дома и ми съобщи, че въ колибата
Свид. Мкню Николовъ. Разпра и ме изведе накрай село, но му идвали разбойници и взе
вя за сжщия день следъ раз- прости ми и ме пусна, Сжщата мали хлЬбъ. г\зъ не съобщихъ
" п ^ . м * ш а в а в ъ Г0 Р"иа етажъ на Сладкарница;
делата си съ Пеню Ивановъ есень, по Димитровдень, пакъ на властьта за станалото. ;
въ гората, че сжщите лица еж дойде Курдоолу една нощь.
Заседанието се вдигна за
го срещнали и него, стреляли Искаха отъ мене пушка. Лзъ утре 8 ч. сутрнньта.
г
*!• ЦЕНИ КОНКУГЕНТНИ1 т~

X октомврий т, г«

в л . Х р и о т о в ъ - ДВ»к>жа.

В. Вичевъ & П. ПешеШь

: н РОД А в: А 1 Ъ

По водопровода ш ПервиЕЪ.

ИСПАНСКАТА

ш

№ТИ1

ФОТО-дАРТЪ

Спсцнсленъ_^пйратъ за снимки зпдЩ-

ФОТО^АРТЪ

Маршювъ, площалъ .Дуе'.дата*;; •
15 15-1073

Вашенски Новини*

пп шт

•мм II iim г "a'

като астрагани, велури, букна, кадифета, пуилипи, gsv
за пардесюта балтовлуци, ратипирани, ,на карета,
тифтвци и финви платове за костюми ще намерите
на К О Н К У Р Е Н Т Н И Д Е Н И
САМО

въ склада на В Р. М И Л У Ш Е В И ул.

Преславска 19

б-О

ИЙШИИИВ!

ВИШВШа ПРОТБВЪ МвНЧЗ ".., С Ш Ш 1Щ-.ЩЩ1

. Багета на Винарова

[в-виа, 28. Дьлвло т»а
|внча Щ8 сь разгледа въ
ред* и четвъцтъкъ. .
, Спорвдъ обвинителния анть
енча се обвмняза в* извър
ечо прзду**; ипено убийст
I, чв в застрашила живата
[ ияоз"иа отъ публмната
i, театъра и мзнаръ и н>
)Л«о да е д а а револваре изиожила
(Ife изстрели
квота на г жа Паница и
обогиновъ бвзъ д а има
•иоъгь вь това. * Освенъ
к* Менча се преследва и
iносене запрете ю о,»*жие,
Згщитнкцтъ на Менча СА
редубергеиъ и Розенталъ.

София, 28. Софийската орга
За 27 вечерьта бЬ обязено,
низация на социалъ-демокра- че ще се даде въ салона на
тическата партия вчера избра Ранковъ концертъ балетъ отъ
за свой представитель въВър г-ца Винарова При явяване
ховния съветъ на партията то на публиката въ театъра
Лсень Цанковъ съ 185 гласа започна да свири флотската
срещу 153; подадени за Кр. музика. Публиката започна да
негодува.
Пастуховъ.
.. За делегати за партийния
Приходътъ бЬше определенъ
конгресъ се състезаваха две за аъ полза на инвалидигв.
Спедъ скандала се установи,
листи: едната начело на Кр.
Пастуховъ и Гр. Чешмеджиевъ, че инвалидите не еж взели ре
а другата съ д р ъ П. Джид- шение за този концертъ и че
ровъ и Д Казасовъ. Надмощие билетите, които еж продадени
еж стари и оть по рано под
получи втората листа.
печатани съ печата на д вото
и
сега се използували безъ
България плаща.
знанието на д-вото
Това заяви председательтъ
София,'28. Дадено е нареж
дане до Б н< банка да внесе на д вото на инвалидите.
Финансовата власть вчера
до. 1 октомврий следуемите се
. за 11-то б-месечие на текущата приключи следствието и по на
финан. година единъ \и поло реждане отъ паркета инициа
вина мнл. златни фр срещу торите еж задържани.
Виена, 27. Менча заяьи, окупационния дългь и 3 и по
i при разглеждането на долина мил зл. фр. дългь срещу плащанията ни по репаралото на 29 т. м. ще на : ционния
„Продължавайте си рабо
дългь.
тата — законигЬ ся съз
яве нови разкрития ш.рдадени за всички и всички
ПрИЧИНЙГБ,'' КОИТО СЖ Я
I
СА равки предъ законигЬ.
цбудяли да извгрти убайЦ4рьтъ-1'
София, 28. Всредъ дру.ва
1ЮТ0 на Т. Паница. ;>
Усилията, които полага вла
шите цари пълно забъркване.
Т^зи заявления на Мен-- Драгиевъ и . хората му проя- стьта, требва да еж насочени,
: будятг особено и големъ вяватъ раздвижване въ про щото да не се дава поводъ.че
властьта нарушава закона, че
пересъ вередъ обществото. винцията.
, Въ постоян. приежтетвие на н-вма законость въ тази страна'
Ще посочимъ само единъ
земледел. съюзъ въ Врабча
има пъленъ разколъ. Господ примеръ — назначението на 3ifi О* Н базплодио • ствува влиянието на Н. Ята- членната комисия въ общината
насовъ и Обоаъ. Земледел. на гр. Провадия.
София, 28 В. „Миръ" днесъ движение се ржководи отъ
Разтурянето на провадийска
ше но уводно ' место между указанията на емигрантските та градска община е извърше
угото следното:но по законенъ редъ (чл. 34)
първенци.
Лази година сесията на О.
Назначението обаче на 3 член-.
следъ 20 дневни заседания
ната
комисия е неправомерно.
Природно богатство, незаконносъобразно.
вече закри. Въ нея ваеха
Чл.35 ал
«стие представителите на
София 28. М вото на търго- 111 отъ закона за градските об
правителства отъ почти вси* виятв съобщава, че въ Мемо* щини гласи: «Т^зи лица (3 чл.
и страни на светвате гово- лиго дере,'Панагюрское наме комисия) се ввематъ измежду
в и обежждаха почти всич-. рено едно пространство отъ жителите на общината, които
проблеми,които занимаваха 30 м. дължина и 10 м. широка иматъ право на избираемость,
те: за Китай, за икономи* съ манганова руда.
съ изключение лицата, отъ кои
[ското положение на Явстрия*
то
се състоялъ разтурения съ
положеоието на Унгария, i :
ветъ."
проса гь гръцките, турски и
Законно ли е. назачението
\ *
•
менски бежанци по прото? ,
на Провадийската 3 чл. коми
София, 28. Въ чуждата пре сия? Далечъ да се занимаваме
па за въоржжението, арбиса е обнародвана една теле съ личностите, които" я съста
ажа, гаранционния пактъ,,
одължителния арбитражъ; и грама съ следното съдържание: вляватъ — нашето почитание.
Софийскиятъ кореспондентъ къмъ т%хъ.
1зоржжението, и понеже не
1гли да дойдатъ до съгласие, на в. Теймсъ телеграфира, че
Ние сме за законостьта, за
иМиръ" намира това събра- българското правителство е би приложението на чл. 35 ал. Ш
ло уведемено, че неколко те отъ 3 гр общини и твърдимъ,
|е безплодно"
* ;
рористи, изпратени отъ III Ин- че назаконномЪрно е назначе
тернационалъ отъ Москва, при нието на единъ съветникъ отъ
s
стигнали въ Германия и Явст- разтурения съветъ за членъ
|Тьривво, 28. Вчера след моле рия съ нареждане да извър на Прошадйската 3-чл. комисия.
ла се откри конгресътъ на , шатъ покушения противъ леМоже да е допусната греш
брудж£.нците отъ най стари- ( гациите на ЮгоСлавия, Гър ка, но тя требва да се напра-.
делегатъ Колю' Ковачевъ. ция и Ромъния.
ви по скоро, защото не тръб|бра се бюро.
Следствие на това тези ле ва да остане пятно върху рлаПрочетоха се поздравленията гации се пазятъ отъ войска.
стьта, което да се сочи като
тракийци, македонци, отъ -София, 28. Въ Харманлий в. деяние, уронваще достолепие
|ата на зап. офицери и по- п. еждъ продължи разглежда то на тая власть и силата на
|фицери, спортни организа нето на И то дело срещу укри законностьта
ции, корпорации и др,••••
вателите на Митю Ганевъ.
"Зачерьта се даде вечеринка Привлечени еж i30 обвиняеми.
салона на читалището
На по голема часть отъ обви
няемите защитниците еж Хр.
Общинсниятъ егввтъ.днесъ ще
[размина на инвалидите Статевъ и Ив. Янгеловъ.
има
заседание, — трето четене
— Отъ Вчера започна раз на бюджета.
София 28. На 4 октомврий е глеждането
на 111 то конспири-'
|азника на всички инвалидни
Държавниятъ изпитъ на учи
д"Ьло, по което ,сж прив
| а отъ целата страня. Праз'' .тивно
телите започва отъ 15—20
лечени
80
обвиняеми.
рътъ е отъ особено значеоктомврий.
|е. тъй като тогава • ще се
Ст.-Загора, 28. В. п. еждъ за
Презъ тая седмица еж постж^възгласи вече оговореното почна разглеждането на дела
[протокола събрание на со- та срещу ученическите конспи- пили въ митрополията 7 брако
|Йското и съюзно дво на ратори отъ Казанлъкъ.
разводни д-вла. v
рапидите
Утре, вероятно сжцътъ ще
Варнексиата окр. учил. инспе
10 този случай еж издадени прочете резолюцията.
кция поканва всички кандида
|3иви отъ двет-Ь д-»а. Отъ
ти (не брой 200) за учителски
рледното — къмъ ясички инПарижъ, 27. Мароканците еж места, които еж депозирали
Пи
Ди, вдовиции и сираци на разбити отъ французите, кои документи въ инспекцията, въ
Итит-Ь •
то еж успели да завзематъ не срокъ 2 седмици да се явятъ
[На събранието ще се док колко села.
и си получатъ документите,
\
ова по обединението и ще се
защото вакантни места HtMa.
Рм«1, 28. Днесъ се откри Следъ този срокъ инспекцията
-••възгласи то, ше се избере
|»о настоятелство и контрол' отъ италиянския кралъ сесията ще унищожи тези документи,
• на международния стастически като непотрнани.
комисия.,.
институтъ, въ който участву'ек ла ми раите чрезъ ватъ представители на 22
Пребивав ггъ въ града ни 100
ученици
отъ Бургаското търг.
държави,
Q. Варн. Новини*

Иснча ще разхсрива.

Провадиигкята 3-мл. комиш

ГЪБРЯНИЕТО*'

Терористи на Уоиаа.

Еоерврсъ на доОруджанцйт!

ХРОНИКА"

Е ЗА „ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Въ онзиденшния ни брой
поканихме иВврненските по
ща джии" на анкета, въ която
да влезатъ по две лица, посо
чени отъ двете редвкции съ
председатель на анкетната ко
мисия председательтъ на Вар
ненското журналистическо дво,
като резултатътъ отъ анкетата
по изиесенит-в отъ насъ фак
ти,—именно: какъ в. „Варнен
ска поща" е печатанъ отъ единъ и сжщи брой въ четири
страници, които еж пускали
въ продажба само въ Варна,
и други комбиниранъ въ две
страници за провинцията като
много частни и официални
обявления отъ този пусканъ
въ Варна въ 4 страници, не
еж помествани въ този, пред
назначенъза провинцията—бжде публикуванъ и__въ всички
Софийски вестници, за да се
увери и самото общество въ
самата истина
Защото г| г. търговците и
всички, ' които рекламиратъ
чрезъ разпространените вест
ници, не даватъ рекламите си
само за броя въ града Варна,
а желаятъ те да се четатъ и
отъ читателите въ провинцията
още повече, ченашите читатели знаятъ, че в. „Вар. Новини"
се чете редовно въ много гр а •
дове и села въ северна Бъл
гария
„Варненскитепощаджии продължаватъ да мълчатъ..
До като отговорятъ обаче,
ние ще продължаваме да из
насяме фактите, за да се убе

ди всеки какъ некои отъ об
явленията и рекламите, печа
тани въ броя на в. „Варнен
ска Поща", предназначенъ за
Варна не еж помествани въ
сжщия брой, изпращанъ въ
провинцията. • Така, печатани еж следните
реклами въ „Варненска Поща"
въ бр- № 2021 отъ 26 минал.
м- само за града, а еж изхвър
ляни отъ комбинираното из>
дание за провинцията а именно:
11) обявлението на д-ръ К.
Пашевъ, 12) на магазинъ Коп
ривщица, 13) на сладкарницв
„Милка", 14) на фирмата „Добродетель", 15) на работилница
„Гранитъ" зв циментови и мо
заични изделия въ гр. Шуменъ, 16) за намереното лов
джийско куче, квитанция №
822, 17) за търсене пияно подъ
наемъ, квитан. № 824, 18) за
счетоводители, кв. № 820, 19)
за продажба на кжщата ул..
Св. Марина № 29, квитан. Мг
835, 20) за продажба на два
бюфета, маса и др. на ул Соф
роний Кг 18, квит. № 836, 21)
за счетоводителя чрезъ клуба
на манифактурното д-во, квит.
№ 830, 22) за продажбата на
постройката въ Сесъ Севмесъ
чрезъ Ял Славовъ, адвокатъ,
квит. № 855, 23) за дава се
подъ наемъ кжщата на ул. Драгоманъ и Бдинска 26, квит. №
858, 24) на В. Мазманянъ за
продажба на 2^спални (Следва)

ДЯВН
UuU

се п о л ъ

наемъ нова
, кжща, 2 стаи, салонъ,
кухня, изба съ вода и елек
тричество, IV уч., 27 линия JNfe
25 линия. Споразумение при
Хап. Леондиев^ : с ж;щ а та
кжща.
2—3 .

у-ще по екскурзия. Днесъ за- троение съ своята незаменима
игра, щото човекъ се почув
минаватъ за Бургасъ.
ствува
предъ сцената, на коя
Помолени сме да внесемъ въ
статията Единъ подвиик! печата то играе световна знаменитост'
на въ бр. 421 отъ 23 IX так.
Очврователниять. принцъ. Че
г. на вестника ни следните тири нови звезди се очакватъ
поправки.
да се появятъ тези дни на вар
1. Писмото, адресирано до ненското небе. Звезди отъ
машинния ученикъ Владовъ първа величина, звезди на ки
Любенъ, не е могпо да бжде ното. Наталия Кованко, Клодъ
вржчено на адресанта, защото Франсъ, Жакъ Катленъ и Ни
този ученикъ се именувалъ колай Колинь — тове е ново
Любенъ Владовъ Сайрусуновъ то съзвездие, наречено „Оча2. На този ученикъ е отпра рователниятъ принцъ", което
вено затворено препоржчано ще се появи на 1 октомврий
писмо, на което положението т. г., при тържественното от
криване зимния сезонъ на ки
никой не е можелъ да знае.
1-1
3 Явтора на статията моли но Ранковъ извинение отъ Дирекцията на
Провадия 28. Видниятъ търМашинното училище ако не говецъ мелничарь отъ е. Дев
волно съ ней
е нанесено ня Хр. Конаревъ, 47 г-, слизай
оскърбление, каквото той ни ки отъ каруцата си днесъ въ
то на сънъ не искалъ да от града, почувствува внезапно
правя некому.
болки и веднага целата му
Намеренъ е вчера трупътъ десна страна —- крака и ржна Шерифъ Кьосе Ялиевъ 50 ката — се парализираха. Д-ръ,
год. срещу гарата. Живелъбли- Георгиевъ му даде първа позу до рибните хали, кждето и мощь Парализиранъ Конаревъ
работилъ.Ялиевъ е билъголемъ е отведенъ обратно у дома му
алкохоликъ Смъртьта ' е пос въ село.
ледвала шледствие на големоБълг Народна Банка
то кръвоизлияние.
нурсъ 28 IX 1925 г.
М вото на землед*лието пред
• КамСио на
писва на земледелскитЬ ка
виждане
тедри да се съобщи на земле1ЮРСА Монети
(чевоге)
делците' преди започване закупуна
| прод.
севането да п р е м и я т ъ
Вркиб.
100 фр.
ЬЩ~\ 6 1 3 житата си съ с и н ъ ка
П.-Пеща
10,000 кр.
18 90, 19 70
мъкъ з а д а нема главня
Вие»»
1 шил.
19 30 ]» 80
и др примеси За цельта треб
Прага
100 кр.
407- 413ва чистъ английски камъкъ,
Берлит
1 райхсм. 32 70 33 70
Лопдонъ
1 л. ciop. 8 « в - 674—1
какъвто подъ марката Макле
Пирижг
100 фран. «49 — 665 «
сфилдъ се намира въ големо
AiHna
100 драх. , 2 9 9 - 207 —
количество при Варненския
Милаао
100 лира- 559 — 571—:
складъ на фирмата В. Вичевъ
Стокхшн 100 sp.
3081 — 3720 -!
6867 60
пукурещь 100 лей
& П. Пешевъ
1—3
J5ijirpaxb . 100 див
244-- 2 4 9 Цареви виолетки, снощната
Царигр
1 лира
7677 50
премиера въ Летния кино Па*
ЗКеаева
100 фраи. а ' ! 4 8 - 2682 —
ласъ, е извънредно иитересенъ Ам''ТСрд : 100 фл. •-* 5 5 1 5 - 55S9,—
\1.-Но\лъ 1 х С.Щ. 137 20 139 —
ф1лмъ, който пренася зрителя
Монтр.
1 д, Кав, 137 — 138 80
въ мира на изкуството. Ракелъ 1 Алексан. 100 виас. • 6 8 3 - 691,2333.- 2363—
Медлеръ създава такава нас 1 Варшава
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ВарненскиНовиан

fte.ft.Ненчевъ.

Земледвлекото училище
въ гр. Провадия.
На единъ кияометъръ запад
но отъ гр. Провадия подъ чуд
но' красиво бърдо се издига
величава сграде, които още
отъ папечъ драши окото на
посетителя и се запитва: .как
ва е таи сграда и за какво е
тя предназначена въ това раз
кошно и плодоносно поле"?
„Какъ и защо е изникнала тя
тукъ"? Запитва той и има за
що да пита, тъй като до пре
ди неколко години сжщо това
мъхта бе попе, по което ходе
ха стадата овци на двама и
словомъ двама провадийски
граждани! Пита тон и търси
отговоръ. Кому азъ съ тия си
peflJBe ще му дамъ.
Тъкмо преди тринадесет*,
години пргзъ 1912 год. неумо
римия и известния на всички аг
рономъЦ. Днчевъ идваза дър
жавенъ агрономъ въ гр. Про
вадия. Следяйки отъ близо жи
вото на земледелците отъ гр
Провадия и селата, виждайки
пропадането на старитЬ лозя,
които еж били твърде добъръ
поминакъ н а провадийските
граждани; виждайки примитив
ната обработка на почвата и
слабитЪ доходи, що се добиватъ отъ нея; констатирайки
липсата на земледЪпско обра
зование въ населението и редъ
други неудобства — той се за
мисля какъ да се помогне на
това население, което въ око
лията заема 94 населени сел
ски пункта и единъ градски.
Замисля се той и намира това
въ тая сграда, що днесъ гор
до и величава се издига въ
средъразкошните лозя и лозовъ разсадникъ.
Презъ пролетьта на 1912
год. поменатиятъ агрономъ г.
Ц. Лнчевъ увещава тогаввшнитеград.общ.съветници да отпуснатъ отъ общ. мера 200
декара земя за основаване на
Държавенъ лозовъ разсадникъ,
което тЪ безъ друго възприематъ, обаче, поради тогаваш
ните събития — Балканската
война, откриването и функци
онирането на разсадника оста
на като презъ 1913 г.. къмъ
края биде назначенъ за титуляренъ неговъ .управитель ИвгАнковъ, който пое управлени
ето му и почна да функциони
ра отъ 1 януарий 914 г. Тия
двама скромни работници, г-да
Лнчевъ и Анковъ, съвместно
обмислятъ задачи на разсадни
ка и приготовляватъ неговия
„стопански планъ", въ когото
влагатъ, че когато следъ 10
години разсадника бжде попълненъ, да се превърне на
нише земледЪлско училище.
Този техенъ е вече дело
свършено. Презъ м. 1924 и н.
1925 г. Варнен. окр. съветъ
начело съ енергичния и всецело преданъ къмъ земледелие
то и землед. производство г.
М. Бояджиевъ предвиждатъ въ
бюджета си суми и пхтроя-

ватъ въпросната и други не
колко сгради за Земледелско
училище, което вече идната
година ще бл>де открито.
Съ създаването на това учи
лище Провадийската околия и
нейнитЪ обитатели се сдобиватъ съ единъ храмъ на землецелската наука тъй необхо
димъ за повдигането на сто
папския имъ поминъкъ. Като сърадваме скромните
трудоваци на стопанското име
г да Лнчевъ и Лнковъ за пра
вилната имъ и достойна пре
ценка. бждащата дейность на
разсадника и неговия стопан
ски планъ, пожелаваме успехъ
на новото земледелско учили
ще да изиграе оная роль, за
която е издигнато тамъ, щото
неговите възпитанници да могатъ да направятъ щото целата околия да бжд-.; въ скоро
време житница и разкошна
градина.

Провадийския театъръ
Провадия, 25. Отъ нЪколко
години тихо и безшумно н-feколко млади хора упорито работятъ въ областьта на теат
ралното дело и благодарение
на тЪхъ, въ Провадия всеки
сезонъ се изнасятъ по нЬкол
ко пиеси съ добъръ ансамбълъ
и не лоша постановка. Като
се взематъ предвидъ липсата
на средства и редъ условия
това е твърде много и заслу
га голяма е на тия млади хо
ра неуморната имъ работа за
повдигане културния животъ
на града.
Тази година провадийския
театръ ще открие сезона си
на 3 октомври съ българската
историческа пиеса» Бориславъ."
Групата е започнала своите
редовни репетиции и опреде
лила своя репертуаръ, който
по своя подборъ и разнообра
зие, прави отлично впечатле
ние. Въ него влизатъ следни
те драми: Бориславъ, Седмата
заповедь, Щурецътъ, Самот
ни хора, Стариятъ Хайделбергъ, Непогребаните, Любовьта на студента, Пороятъ и ко
медиите*. Бланшетъ, Лелята на
студента, Три жени за единъ
нжжъ. Бебето и Мисъ Хобсъ.

„ГИРВЙ" i пакъ

jMpm"!

Пристигнаха ни въ огра
ничено количество отдавна
очакванитй луксозни пжтнишки велосипеди .Гьорике*.
Продаваме ги въ брой и
на изплащане.

Магазинъ „Британия"
Ковячевъ & Табановъ ул.
„Владиславъ" № 25-Варна.
се нова
машинна
ПРиДиВЦ помпа за вода 2
цола, система „Гарвенсъ* цела
изработена отъ бронзъ.
Споразумение при Семко Ст.
Семковъ ул, „Максуда" 72
Варна
2-1361-2

ППАЯППН

„искрици" sssz
ще излиза въ Варна. Иска
йте покани отъ зжболекарь
Стояновъ—Майтарски (сре
щу град. театъръ) 4 1335 10

лекарство проСИГУРНО тпвъ
пърхута ое
пвмира • въ актарнпцата на
Ипшъ Апостоловъ V у къ,
срещу Стойновпя ханъ 213583
ПЙППИЙП

се кж,да отъ две

ПриДииЦ стаи, салопъ, 8ймникъ аа ул. Саидова А« 10 Ц
у-къ на иваоспа цена.
Сно^авумение сог>стнзника съ
щата вжща.
2—1348—4
" ч мяц тл скромно мобели1 0У %П УЬ рана стая за самъ
господинъ.
Предложения чрЪзъ редакци
ята на в. Вар. Новини за К.
1-1367-1

Бъчви и коци ?zi "д:
вместимость: 2 по 3000,1-1500
1—1000, 3 по 400 литри каци
(кадузи) 1-4000 и 1—2500 ли
три. Маркучи 2 по 10 метра,
съ и безъ мжза (катои) по спо
разумение наедно и по отделно.
Споразумение до Илия Конакчиевъ 22 линия № 28.
2-1359-3
Петач. Д. Тодоровъ пар. № 100

M
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Търговци на добитъкъ!
Всекога ще намерите да купите най добъръ породистъ ИенърсвИ едЪрь дОбитъНЬ "както и ще мо
жете и да продадете своя Само на прочутия

Ежеседмиченъ Плевенски пазаръ
който се състои редовно вДки чвтвъртънъ следъ
обедъ и петънъ цьлъ день
и ла KOIITO се стичатъ проданачи отъ ц-Ьлия Искърски
кран, Дунавската равнина и Палкана и купувачи отъ
всички краища на страната.
Посетете го всички,

Нуждающи се оть добитъкъ и продавачи на та
къвъ, търговци на добитъкъ, посещавгйте ежесед
мичния ППЪВЕНСКИ ПАЗАРЬ
7-1277-0

^^^i^^^^^^j
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Хърсовско Селско ШщЛравш,

тшшшшт

ш ш щ Ьь

Обявление № 950
с Хърсоио, 26 Септемврий 1025 год.
Общинското управление обявява ва и а т е р ^ у ш ^4!
се, че «тдака на иредприемачъ измерването, о г р а в й ^
нето и съставянето на д.-фвиетввеиъ стопавсквилаа> ^|
общинскага гора на с; Хгроово подъ названия:-^щф
чука", „Курулукя", ИЬпурлука-, ,;Куру д е р е " , ^ ф ^
ара" и „Дикъ кайрякъ', еьставляюща 2 комвлвмшХ
граници определени въ утвърдения протоколъ ва | 0 | Щ
саята по чл. 22 отъ закона за горите а обвародш^Ц
ДЧржавенъ вестникъ брой № 64 отъ 23 юваВ . Ш | ^
дина, съ приблизително пространство оволь?: 12500 Ш
по доброволно съгласие при устни или пяоменав Ирен!
жееия, които ще се приематъ до Ю октомврий Ш25,|
дина 18 часа отъ назначената за цельта комисар ч
Малонаддаването ще стане на докаръ вроетршетщ
Първоначалната ц-ьна е 10 лева на декаръ проетрааетк
Лгелающите да взематъ участие въ тьрга fpt6si i
се съобразягъ съ чл.. чл. 1 2 5 - 1 2 8 отъ закона за В С
П., а тава слщо да пригежаватъ нуждвата правоепш^
ность за извършване: на лесоустройствени'работи,» ед
то требва да представятъ удостоверение! огь« M*B0f»g
земл. и д-ьрж имоти, което условие е •задълшвтелвов!
всички технически помощници на предприемача, <3{х«
на предприятието е 12 месеченъ отъ дева вапрвдаШ
то на гората. Залогъ за участие въ търга се -щш
6250 лева т. е. 5°/ 0 отъ първоначалната :цева,!;тЩ
следва да е внесеаъ въ Б Н. Банка.
: ^ |;
Тържните книжа с& на разположениетс; на.., ъщ
желающа въ общанркото управление воеки пряштп
Кметъ: Др. Нолввъ ••'•' •'•
день и часъ.
Секрет. Бирникъ: Юр. Нвдиовъ
1-1864 1

Тестеджийско Учил, Настсятвлство-ПровздЙ

Обявление- ШШ$М
Въ допълнение обявлнение .№571вубйй^ув11коЙ!?
жавенъ вестникъ брой 140 отъ 19 IX 1925 годена»)
вява се,«че тгргътъ за отдаване у-чилищнат* вивв|
1 . ,.Ачма" отъ 135 3 декара 9 парцела. й ^ : *
2. „Коджа-тепе" отъ 222 декара.
\'|"?;llt =
3 Училищча пера „Ланджа" оть 10 дбК^р!^!'^
рцела Ще се произведе не 20 октомври 1925 1 Ш Й
9 до 12 часа преди обедъ. .
, ; ' ' ;\П^^'
Поемните условия сл на раполйжекиг на шотурй
тите всеки прис>!,тственъ девь въ канцелариите,;в*-itt»f
началното училище, а въ деня на търга въ OSaip'put!
управление.
,Дм ^ j !
Всички разноски по търга СА aaf сметка <нам«й№
литъ;
s • 1—l8f{
с. Тестеджвй 28 IX 1925 г.
^:''У.М^
:
Председатель: Ив. Янчевъ "/'..'"''.'\-' ''.'.••; ; vt' ;
• Секрета рь-Главенъ-Учитель:ft.Драгоповь,]
1 ВАРНЕНСКИ Б И Р Й И К Ъ Е К З Е К У Т О Ш й

Обявление № 58&№*

Обявявамъ на интересующите се, 4е на12 окто^т- ^
следъ 9 ча;а сутривьта ваодлощада; преде \0б1ЦйВЙ|
н
tae, аа при
*^|у
уПраВЛеНИе,
щ>и дъждовно
д е ш д ч и и и време
Л ( ) и л с ивъкаицел^рията
» Miumviupuui» ,.-;,-,
жаввите бирници, ще' вродавамъ ва публичвнх 'r*p»*J
данщи 1 пияно Английска изработка марка „VertibJM
употръбявано, принадлежаще на Воянъ Г. Илйе№ $*
ур. Варна ул. „Охридска" № 10,Желагощйте да! Н!«дШ»1
иогатъ да се явягь на опред%леного место и. л,Ш;: -i
гр. Варна,: 28 I X 1925 год.
••.>.^-[Щ"?*
1 1366 1
I Бирв^Екзекуторъ! Б( Щ *
II Варненски сждеб(5нъ приставъ при Варненски он

Облбдш h 5655
като иай-равнроотраненъ иестсикъ въ града и ио-гол-Ь
мата часть на сеиериа България,

ай-добре рекламира
Рекламите дадени въ него постигатъ отлично цельта си.
Приематъ се въ агенция „КНИЖНИНА" до Пощата
u ,/МРЪ"—срещу Ситото.

Z£^ds3Z2$k

№ 7367/922 г. издаденъ отъ Софийски окр| еждъ вт» noW»«
Българската нвр. банка про^ивъ Бончо Н. Боевъ on»? M>J\|
за 200,000 л. и съгласно чл. чл. ;910--925 отъ rpamm(
сждопрои!водство на 2 октомврий т. г* ще продамъ. не <1 ,
место мЬстн. „Салтанатъ* на публиченъ търгь е л в д у ю ^ д
жимъ имотъ; Гроздето отъ лозето, находище се въ зеипя«и
на гр. Варна м^стностьта „Салтаната,", отъ 5 декара о т **1
рчета, между съседи: д ръ Ив. Начевъ.М.-Ковчазоаъ.Де*^
Николовъ и Петръ Друмевъ, оценено плода гроздето з* зи '
лева, понеже продажбата е втора, то наддаването ще,"""
по долу отъ оценката
Желаюидите да участвуватъ въ тая проданъ, тр*б«98,
се явятъ въ казания день, часа в ъ 9 ч . п р , обйдъ^ да ивW
гр. Варна, 26 сеПтемврий 1925 год.
/
^
1-1363-1
|| Сждебенъ приставъ: Г. К. | в | Д
и***!

преподава за начина*
ющи и напреднели ^щ
А . К о с т о в а ул. „Македонска* № 62
' 4 ^

УРОЦИ ПО ПИАНО

