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Годишния абон. на вестника е:

Таиса за публикациите.-

За въ България 5 лева; ва въ стран
ство 8 дева.
Абовиранието става винаги до края
• на годината.

1) Ла единъ кв. см. на I стр.: *) а»
едно обнародаанив ио 10 ст.; б) за дв*
обнародвавпя цо 6 ст.; и ва повече по 5 ст.
2) За 1 ки. см. на другите странни*.
а) аа едно обнародванне по 4 ст.;1 б) 3»
ДВБ — по 3 ст. в аа цовече ио Ч /, ст
3) За обявлення на елд. пристави и
4) За държавните обявления се плаща

Всичко, що се отнася до вестника, се испраща въ редакцията'
му въ гр. Варна.

Неплатени писма не се цриемг.тъ.
Р&кописи назадъ не се връщатъ.
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пссвтвтели, които останаха ДОЕОЛПИ.
По .ти Есичквте нум' pa бвха добре
Изубенъ. е и а т е н ъ — с м а р а г д ъ изпълнени,'а особено ония на-грчес
отъ пръстенъ, валчеать, голь- !тяа отъ- 8 полкъ. Най-напредъ се
мичъкъ, иТ който го натиъри, J t хзг"!. rt ри?ира жввота а лик ратур
умолява се д а го донесе на ул. [ ната двйносгь на. Гоголя. нрочеп т о
«Дунавска»
№ 3 0 6 , и ще по I се нек и откюлеци отъ по-важни'.
лучи прилично в ъ з н а г р а ж д е н и е . му съчинения, изпгха^ се ьекол:*.
" V":"-'
- 1—л руска песни и подъ пргятните ззу-

ИЗВШИЕ.

BOBJ

ва .музиката се нарисува пор

третз на схщия. Забавлението трая

Продавамъ 20 акции отъ отъ 107* до 1 48са следъ обедъ.
Шуменското Търговско Д ство.
Споразумение Кънчо Николовъ
Поправена грешка.
печатарь — Варна. '•,-.. 1—5

•; ГРОИКА.
Поздравляваме читателите си
и> светлото Въскресение Хрис
тово, като имъ пожелаваме вегело и щастливо посрещане и
трекарване.
Благодарность.

Варнен кнл общински С1ветъ, по
првможепиего на 12 души членове,
се е заиималъ на 20 того ньпово
съ въироса за построяване оть lie
нерта общински хотелъ и пр чрвзъ
ковцесия и повторно цриегь по прип
ц пъ условията. Шдробносгитв ще
бгдатъ разгледани въ едно близко
заседание. Съ тока с.ьввта е попра
вилъ едпа сторена грешка, за кое
то ялслужва гохвала и блаюдарноспотъ стрзна на грзжданитв..

Каква чудесна серенада!...

I

по 3 СТОТЕ! ка ма дума.

».ежи, ко>'тона кварптъотъ мандолини равятъ своите възраженя. Обаче пос\, китари, изпълняваха една мелодична .ЛБДНИТВ, следъ като било открито
*-ер.Н!)да, като се бЬха спрвли до саI събранието, поискали да се даде думия входъ, срЬщу занимателната за- ! мата на мн< зина отъ тЪк%, които
**а на папсиона, и съ пълно спжой- ; пр!;дсодателствуюлпя
прелупръднлъ
•тввие си продължаваха
Такива ; да посочатъ самп ^дннъ—двама пресеренади ве вехнажъ сме ол\шали, I дегаиители на своята група и те да
& почти исвка В1черь на отиваве за изчерпятъ всичките шзражепия по
»ема си. Колко щъше да бж ie дсбрЬ, въпреа. Консерваторите, недоволни
ько булеварда „Мария Луиз»и бЬше н ъ това предупреждевие, съ силна
улчшта гадъ ДБВВЧ. гимазия, нъ коя викове, оезврквния н тласканица
то ьскка вечерь се пвятъ серенади! i къмъ сцената, направили обструкдвя
Тогава, между многото люби (ели иа i s i да осуетятъ събраваето. Изневавищште разходки изь тоя булевардъ, • дата отъ такава дързость ва свонт4
глуч йно можеше да попадне и н1- I гости
кон.ервагора, обединистите
сой гимпгзияленъ учитель и се натък 'дали отаоръ и настанала суматоха
меше иа ТИЯ С< ренати. А както е
Iвсредъ които жениците изпочуиили
tera, мнего коьцерти ще се даватъ
I черчгвата и стъклата на прозорохт!,
fitsn 1атно. оаолп гимназията. Учите! при излизяното СИ ЕД" Т
"
1
/пгФ отъ гимнаши:
1
уешнвте пи' —".
о. .

*' • ! .

•

- ««да, а кончело плневона? серваторитв се върнали въ , Народенъ
• •". работа.
домъв и таяъ устроили
отделно
етбрание.

Вечеринка.
За осветлението на града.
По случай годишния праз .никъ на
Българския учите леки снозт. ВариеНеколко ве ера педредъ 8абелезСЕОТО околийско учителско дружество ваме изъ улцл-.Ь на града да се не
даде на 2\ ааргъ т. г. ьачериака. палятъ вгнчка ф.-нери. Осветлението
Първите два oTiAia, съ малки из е лешо и не се подъраа добре, а
«лючения, се изпълниха добре, а кл-1 прЬдвндеаия а з ъ за всЬка ношь, ва
иедияга ^Любошото иисчо" се i n i r i ламбигЬ, безъ друго, минава се въ
pa несполучливо; къмъ средат» б!;ше разходъ. Обрлщаме вниманието ва
просто нетърлпма за слушане и п 0 { ; .: г-иа Кмете.
дизвиквашй подигравки у приехт 1
ствующиге. Изключение прав me само
Г-пъ А. Крьсгсвъ, в рз.ятл си на
С1]'гаине2ви огъ госпожвцигв. М"
териала па тая Бечеринка очаква'
да има твена свръзха съ уч..телг
праздникъ, но, оевенъ учите/
маршъ, всичката друга матер
шдхождаше на случая. Това,
ва, че глководителвае на веч(
та cs били съвсъмъ недалноь

Общинския фелдщгръ К Ив,' БриДа, точно ттй бЬше. Серенадата.
.евски благодари В\ЖВ£ЙЧКИ ролвйнв,
тъй увлекателн», мелодична, и ввпълфиятелии п*знатя, които придрунена съ вещи а, подъ мрачното мар
киха' сиьртнатв остгввн на незаб- теяско небе, при задния вхлдъ па
мвимвя му синъ Асенъ, на 25 ;двваческага гпмназая, окчло 9 часа, Скандалътъ въ „Зала Съе
нение" — Варна.
1арть т. г. Сащо и ва другарат* му | ви прикова ва МЕСТОТО, И толкова
.ъученицн, кваго го изпратеха до се възхитихме, че неволно тръгнах
Bi неделя Ш Ш. т. г. ) об
.едното му жилище.
ме къмъ изпълнит лите да се ари нените социалистически фракции
• съединииь и ние, но за жалость, не свакзли елбдъ о5едъ ва общо съб
ЮО годишнината на Гоголя. ; махме илструмент/, а на басгеаъ не ние ЕСЖИ орагнизираии и неор^
Утро бе устроено огь класното I се свири. To a бЬше оная вечерь т. зирзни работници въ Вари'Чителство въ гр. В&рна на 22 того ! е. въ сжбота вечерьта, когато варнен. нимушатъ речите на Хар.»
>ъ -салоаъ „ П р . ш е к ъ " по случай |03ол. учит д-ство даваше лит. чуз. Тинсва по въпроса за олед
00-годишнината отъ р-^к-инието на |ведеран5а. Минавайки край девич. На събранието с« била г '
Ъгеля. Салвнътъ Gb препълненъ съ | гимназия, видехме една група мла- социалистите копсерваг

стр.
дошли вчера отъ село. Вчерашенъ
войвикъ—новосбранецъ, дето се каз
ва новообранска морда, по НЕЩО не
отстапва на стария войникт,— дядката. Чудесни войници наиснна!
Какъ искрено се предаватъ на военото изкуство и какъ бързо, техните
стомаси авимилиратъ и най-трудните
нововъведени учеяия. като; па щтъ,
урагат> ординарци и др\.. Про!таци
ли биле седените? Праздна рабчта!
Простаци еж тия, които ги наричатъ та
кива. Четете и се уверете. Оня день, бе
брате, на Вртбнвца; всредъ Мусалата, въ Варва, къмъ гарата, предъ
насъ вървяха младъ цавиленъ господинъ и цивилна госпожа, а никакъвъ
воененъ офицеръ съ тбхъ. Задъ тЗ хъ
една новобрашка морда, т. е. младъ
В^ЙНЕВЪ, погнатъ де вчерашенъ свиварь
маршируваше точно въ такть, просто
да ти е драго да го гледани а въ
ракета си носи една пътническа чан
та. Усу-у-уленжикъ се доближихме до
него и го запитахме: Момче бе, ти
висквойлн си!—Ба, несъмъ ва, отго
вори. Двншчивъ ли .«и?--г Хаиръ,
отвърна. Ами какъвъ .си, бе?,, Ординорещ, герде, гордо отвърза вой
ника! Чия е "тая чанта и къде е носишъ, запитахме го? Тя е на тоя
господинъ, нося я на гарата. Иди сега
такъвъ и го уверязай,. че вемята се
Бртила, че слънцето не се вр-.. тяло,
че м4сеца се трткалялъ. Шма да ти
поверва тъй, какго не верва и не
иска да знае, че ординарщъ, диашчикъ Е виеговой не е все едно. И и*

ие свиренето на двете всени музи ;.
които тържествено водеха вой а* цить
въ църква, дето тртбаше.да положатъ
клетва за верность къмъ Царя и Оте
чеството. А нрезъ това греме, ординарците, кой по пазаръ, кой по га-

нодлистникъ
Чврноморвцъ

Ва какво ее говори.

.ИЗВЪСТНИКЪ"
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ветеринари ия общизехи лЬкаръ, че та, между другото, се казва: „Въ те-"
кучето е донесено за да вземе -ikssB зи тържествевъ чась гще усещамь
за аутопсирането му, и констатира оная скърбь, която трогна душата
че е бесно, еж що яа се ногрижи и за мя.; Гаевъть на природата, който
гзиращавето па ухазавото дете въ ужасно- а силно унищожи, като ниСофгя на леяене. Но милоьтьта"му, когаюъ, двата' нбй-хубави и плодоро
ветеринарния лекарь не сторилъ нито дни градове, съставляващи гордость, Починалъ ученикъ.
, едното, нито дру.чло. Кучето лежа го та на Италия, който преобтрна на
въ двора цЬли три дни и най сетне, пустини н пепелища цЬлн месгноСинътъ на ООЩЙНСКЧЯ фелдгаеръ
същия лекарь казалъ да го хзърлятъ СТИИ ги потопа въ скръбь, отвори гог нъ Ивановъ Бричевски, Асенъ, уче.,
защота забравалъ да го аутопсира ва лйма рана на отечеството. Изиск
никъ отъ II б класъ, елвдъ непродъл
време и че то се вече разложяло. Тая ваше ее угешение за нещастията,
жително боледу-аее, се првеели въ
заповедь била изпълнена а детето npi дизвпкани отъ тая страшна ката
вечвость, на 24 того, като потопи;
още стои тука. Шка всеки си обясаи строфа. Такова намерихме въ самородителите си въ неутешима скръбь
какво може да стене, ако и детето пожергвувнието на отделни лица, ко
Вечна му память. Нашите събол'зно .
побъсняе. Блазя ва Варненце, че си ито се напредварваха съ благотвования на опечалепите му родители.;
ииатъ такъвъ деятеленъ ветеринаренъ рителностьта на общ.стьото. Това е
лекар.ь който тъй старателно си из единъ светълъ примеръ за човешка
Разцепление въ варненското пълнява длъжност и бди върху опаз та солитарность. Всички цивилизова
учителско дружество
ването на здравзето ймъ. Ще се по- ни нации споделиха нашето- нещас
За Вишни учебенъ Чъвегъ настоя"-' върнемь; " •.••-.'•*.".
тие, предложиха услугите на храб
телегвото на Вараенското окол. учи*
рите си синове *а останалите жива
-гелевиг дружество, бе3ъ да вземе мне
следъ
катаклвзмата, дадехч подкрЬ622 каси оурми.
пата си и ни утешиха съ приятел
нията на другит4 членове, ca.ro onpeiЧ*фвивите фурми, за които пасах- ского си участие тава, че болките
делило кандидатите. По сжпшя ваме въ миналия си брой, еж били на на Италия стазаха твхни болки,
ЧИПЪ* ПГГЪПИЛО ТО : И п р и ОПртдеЛЯване кандидатите за член венч Вар Флртуна 600 каси и наКамхи —22 както беше и въ сжщность. Чувст
на н. Окр Училщ. Съь4тъ вследствие които санитарната влас.ь ' изхвърли вата на аризнателность, нсито хра
ним* къмъ цгълия евгьтз, нека за
на което другите д-егвени членоге, на буваука. '
силят въ насъ prhiuehuexo, както
възмутени:отъ това диктаторство, опре?
Благодарность.
Месина и Реджио, едновргъмешнид4ли ш д) уга листа. Htfl искрено же;
лаемъ, щ >то тия това* ш да "2е по-?
К.митетътъ на братството за из- тгь славни градове, тртьбва нановбда
паавнть и да се не позгарягъ аовече; държчае безплатните ученически тра- б&датъ основани", (в. »Дневникъ,).
гезарии благдари най сърдечно за п«За сведение на хигиен съветъ даренигб на трапезариите суми и
г-нъ окр упвавитель, г-на Кмета продукти—на~ слешите г.г,- траж*а
ПрЪписъ.
ни и граждани: Мария Попова 15
и санит. влеть.
А К Т Ъ
Имаме свваеа. я, че на 20 того; лв. 8а единъ обедъ, Венедикть Поповъ
5
лв
,
Б'на
Коева
-ft
лв.
и
5
Днесъ 14-й мартъ 19 9'год. подпи '
едно бесно кучр нападнало три дЬца
,-•-; «тепало Тамо ещ?отъ" текъ noi B ГР жато. СтОянъ х Пвйчевь : 7 lсаний Пох. Кметъ на Варненската град
га~гГТло отне ено к/rp,- картоф-I. ••'- Ученичките отъ Yi\ ска ^^^^^""съ^таввхъ^ наЗгояа*ия1оиъ
отделние при уч. ;„К. Фо'иновъ* 1 зь 'л!|дующетсг
лв. Н. Д-ръ П Стоянова 3 лв.
Кил, ча ;а 3'Л оледъ об*дъ се гвиха
въ о<*щин'кот6 управление огедуйщвт*
за убиванието ь» .у: 4 :./. 1.а.ь- '-• Италианска благодарность къмъ •«.мичета: 1) Ставна Миленкова 17 го*.
целия СВБТЪ.
отъ е. Деженджилел, 2) Д фша Стояколко часа то било вече уОичи i; л
Въ троннатв речь, произнесена отъ HOBI 18 год, 3) Е тена Анастасовв 16
еданъ човалъ било донесено въ двора
на общ. управление. Съобщено било италианския краль предъ парламента, год. 4) Мари* Анастасова 18 год., .5) ;
рата, кои нз кухнята, имаха ли известие отъ това, що нр^дстгеше да
извтршатъ техните другари?
Ичатъ думата ония, които пвй.
много експлоатираха, съ тоя позоренъ
занятъ, Въ предизборната б>рба.

отдахнешь,, где ще хвърлишъ ти туй много с& цжфгели и цкфтятъ вт едннт, кейто да даде резултатъ: потежко брГме? • „Гнездо си ама гължбъ, Франция—люлката на цивйднзщвята" м .рение на д\е.1иститв.
Течната миесия е деликатна и ако
домъчовВкъ поих небегата", ,Лесица- —гдтто чувството па чесгь е твърде
не
уаотркбятт. вгички ервдетза за помного
развито.
Този,
к
>
йто
има
такова
та - сварталище, Израилъ - гробъ въ
MnpeHie,
подпадатъ подъ у-ара на чл.
аемата!" Бългдрвна свапи кожата си чувства, обгж а се твър -е чувствително,
и не тя»а-Уесно ще може да при бързо, и веднага извиква лицето, see 277 отъ наказателния 8ачонъ. За да
(fame до двубой, нъ поразително е това то го чбижда на двубой. У васъ да може да се избегньть бъдъщите дву
е г. Р. Презевти се е рвшилъ на ли това чувство до тавъва степенъ е бой въ борсата, предлагаме на бор
акъва постжяка и какъ г-нъ Аронъ развито, не зшемг, нъ втзявтапия совия комитетъ да приложи заповедьта
\о(нъ не се уплашилч! Чудно! Как- человекъ е твърде чувствителевь, и на Cronwell — (Поредъ английската
^а да е, дуела е обявенъ и гевун- следователно обидата, която му се на сън-бла хроника за дуелите-сь елвд*-• ех назначени. Повода за дву- нася отьдруго лице, е тЬжка и не м^же ната редакция: „който въ борсата издалъ г. Коенъ, като е oi-apaV да я понесе. Вь дадения случай г. виква или сгане причина за > звивваежки обидни думи по адресъ Р. Пр1зенти е поетапвлъ рицарски, нето на двубой, а този който приема
>. Презезти въ борсата, вслед- защто е ивштигентент, възпитазъ !дзубоа, ще бадат. наказани съ из* които п)сле1няя е обявилъ челавекъ и се е ржководилъ отъ влючвание ОТЪ вфужаЕанаето, и нема
j да бадътъ пуегаати наново да вли* първия ^Дуелъ! . . Дуелъ!" девиза:
4
«1кналъ г. Р. Презенш, а г.
,,Ча дамите моето cipni , a на затъ въ береата ако недадатъ поръ
у ртговор*илъ по турски: „бенъ мене чес-ьта!' Г-нъ Ар. Коенъ е прос- чителство, че вь бждъще ще се ноьоле баритгрхра*мъ". Всички тичект, практиченъ человвкъ и не сятъ мирно а прилично". Сега нева
ата останали поразена. Секун- може да схвапе сьвремените усл»вия видимъ процедурата на двубоя. Тя се, .,,. . ЛЬкари . . . требва да се на живвтя, HI той знае само едно: въз!ага втрху. севуншнти е: условия
ать. СекуадантитЬ били избрани: по всекакъвъ вьчивъ да пази иате- та, оръжието, местото, времето* й пр;
лрана на r. P. Пррзенти—г-да ресите и се ръководи отъ дечиза: требва да се решать отъ секундвнтичлъ Ге^ргиевичъ и Михаилъ Ст. „На злато м яга дула, на мене мо^ те. Яий предлагаме сл4дующата про
а еть страна на г. Коенъ животъ " Poiara на секундантите има цедура: a) M'CTOTO да се , опре .ели
•м.н-1 Мишевъ и Маноловъ. за задача да се полигне едно поми предъ бараката па. г.. Грагориядисъ
д*ешно врвме е сръдегво рение, следъ като изучатъ условията въ пиацата; предъ мюгебройва пуб
"•вааие личната чегть, на- обстановката при воято е обявенъ дву лика, гдето всекой отъ дуелангате ще
ъ обада. Дуелите най* боя и да св$дать тия два девиза въ, се старае да покаже своята храбрость
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Стана .Георгиева 20 г^д , 6) Петра Ва<?илева 16 год. отъ о. Чахккьог, 7] Лаа
Юрдаяова 15 гид и Стоана Петрова 17
гид. оть ce.i) Казлаикьоа всички отъ
Олапъ-Паз^рска околия, които заявиха,
че ех биле д.веденв въ гр. Варна оттjtKti ci Деч -, втората и третата на в
яоеяври я. г., а другите ла 5 януарнй
т. г. н заведе ап и предадени ва гЬст.чич
фабрикантъ Георги х. Деквъ, кзйто ги
туридъ да работать въ фабриката яу ва
цдатва тук1, кхдЪто тв до днес;ъ рабо
дои t ni прнч>на че с& се разболели,
той ги привудвлъ да вапустнатъ н гв
извадилъ отъ фабрак.та си, б.зь да няъ
вити нвщо и безь ДдЖ) да вя» даде
необходимите сръдстаа ва завръщанне при
родителите си, като ияь В8е.гь даже и
ЯБКОИ дрехи и обуща обратно.Въпросните иоиичета ех лоно обле
чени, очите на повечето ех въсналени.
Т» ех изоставени безъ стотинка на у и цата и на ароизвола безъ всека защита
въ едннь чуждъ теяь г4одъ.
Нивоя оть тЬхъ не яи nr/вдетавв изискуеиата но чл. чл* 10 и 11 отъ ваке
на ва женския u датския трудъ, книжка.
3 i което, н* осяованле същия законъ
и чл. 6 J D. 28 отъ закона ва градските
общини, съставях i настоящия актъ, под*
аисань отъ яене и при^ътстаующнте свидетеаа:
. Поя. Кяетъ; (лод.) Ф. Христовъ
Град. общ. лвхарь (.год.) Д-ръ Зштаровъ
Стоил Георгиевъ
Д-ръ Ст Златаровъ
Ив Цройковъ

ег рпваи оСъцавея ги elusion, отг е-.
дата tab з* да рабопть въ фабргг-.чти,
вн, гдЪто с-гЪдъ кит.» работили KJ'ECIHO :
връие, бива.»-, кЛ знае ао синия иргчинв, вцзаждлви беа-ь аикакви среДл-т'-'- ;
•1е'<>ь Д* имъ се дадагь д ...е ра-чнолш*,'
в-еобход *н 81 гавръщаше по lk-xir»,
няъ. Те се явянатъ да яолятъ улрз.чле !
взето ян да тл изпраща въ селата i x i . :
Нон.-же общинското уаравиние не в;
вьшь екоаедигоръ да се грижи ва експе-1
диранве работниците, които но развя при-,
чини вин гдадчи, голи даже и бодни из- ;
хвьрляте на провввгла отъ в ш ш фаб-1
рика и на основание чл. 03 п. 28 отъ \
закона за град. общини, нскьпваш. вн, i
аочитзеяио господине, да зредетьвите въ j
позореното яи управление ощ<) двесЪ j
«.заеманите оть закоиаза женски и двт-,
est трудъ (чг. чл. 10 и 11) раблн1Ш!и|
кгижк! на работничките: Сгаяева Ми
ленкова с. Деяенжилерт, Двф на Стоя
нова, Елена Ава касова, Мврия Ая. стасова, Сгава Георгиева. Петра Василева
оть с. Чалд кьой, Яна Юрд- нева и Стан
ка Петрова отъ с Казларвьой за взии.ние беаъжкз, а схщо и да внесете ntобходияата за експед^ание но селата
ияъ <\яа.
Въ оротявень случай, ще даяъ ходъ
ва съставения нротивъ васъ актъ за това
наруш;вие.
Поя. Кяетъ: (п.) Ф. Христоьъ
Секрета.ъ: (а.) х. К Ивьвовъ.

{

В. Р. КояенгарЕите сега ще изо.тивияъ а ще тл правим, на 7 нд. я. въ
Окр. Схдт, когато ще се педа вазедеВарн. Град.. Общ. У-ние. .„
вого нротивъ иасъ дело оть г. Георги
. ~'~JV 3200
Преаъсъ. х. Дездвъ ва сжщо такъ»ъ случай. БльIt. III. 19O9 г.
гед^резив нд г-яа 4юяоЩ'иаа Ф.-ХриДо ^Господина стоii. я градоаачалството, г. Георги х.
Георги ГФ ДтъчетДвчевъ броя заплатата на работничките,
Фабрикант* както я 20 лв. разно.-вг, напррвени яа
Тукъ хо^елз^" до като си вежатъ па;8т4, •

Йла вече неколко оауааи, гдето въ
твереното яи управление се явявяп
п.луоблъЧзни и бк» ясиАчвга, по-вечето
огь техъ яатолегян, които заявявате, че
Saie довеждани оть в:шя агенти, които

Стр. 3

ОБЯВЛЕНИЕ
Иотапсаний Никола Д . Драгулевъ, адвокатъ въ гр. Варва, сипдикъ
по несъстиягелностьта на варнезский търговедъ Мошо Б. Кожухарсвъ,
взьЬсгявамъ ва пнте[№сую1цнге се, че па 4 апрвлъ 1909 год. огь 3 до '!
часа следъ пладне въ дю^еня на яесъстоителнвй, ул. сВладисдавъ» Ташъиелу, срещу иагдзаиъ „ТрдпезвцЕ" ще продавамъ чрезъ търгъ в явно
наддаванне, стската на несъстояте НИЙ Миню Б Кожухаровъ, състояща
се отъ галантараЙни, железарски, стъкларски и др. предмети.
Сгоката меже да се продаде по група, на чгзстн и па цвло (всич
ката наедно).
Желающнте да наиавзтъ могхть да прЬглеждатъ описа на стоката
въ адвокатското ми писалище въ г. Вдраа, срещу О р. Садъ, а стоката
въ магазина на ул. „Владаслаьъ' (ташъ-иозу), въ всички работни дай и
часове, иреди срскътъ за продажбата.

2'4|Ш 1909 год.

Сшшш: Н. Драгулевъ.

БАЛКАНСКИ • _ • _ £
• ± £ КАШКАБАЛЪ
ПШАШЗАДЩ
съдържа нлй-доб])ото
ШВСПЦП)К'КО M.ltKO.
Продава се иь непчкп
а п т е к и въ.

Само въ крЬдит. Ак
ционерно Д-во „Б<ъдащноеть"^-Вйр»л« се- памири
за проданъ I-во качеетвенъ балкански кашкавалъ. Споразумение въ
кантората.

БЪЛГАРИЯ

Рекламата е душата
на търговията.

Редаторъ Hi. Пройвдвъ.

:*®®е®€
в св»ето изкуство въ у пот р£б пение на
оржжието. б) Оржжеего да бъде . .
какво MHcinit! Сабли ли? Револвсрь
ай? . . . Пист^летъ ли? . . . 0 , не!
гаквизи опасни орхжия не вервамъ
ауелистите да взематъ въ ръката си
а да 6*ie това: вевви да вземе от
DpBiB си по единъ чугалъ кукурузъ
вхъ! този кукурузъ и тоз) арбитражь!.
и да П)чяатъ, по даденъ зпахъ отъ
секундантите, двубоя. Г. Коенъ първи
да почне и сь шепа да хвърля ку
курузъ върху противника си като к. же:
„на ти кукурузъ" а г нъ Презенги ще
отговари по с*щии начинъ: ,на ти
кукурузъ,'нъ искамъ чистъ, а не сме
сенъ сь боклукъ*! и да продължа(атъ.
Известно е, че двубоя треба да бъде
нравиленъ и вато такъкъ требва да
б*де пра еднакви условия, на равна
нога. Това изисква чл, 274 огь На
казателния ззкоаъ, съ друга думи,
никой огь дуелгститЬ не требва да
ина надмощие върху другия, да не прЬвъзходствува протавнака си. Намирале, че дуелантитв не са на равна но
га, и това требва да иматъ предъ видъ
еевундавтитЬ. Въ какво се състои

тази пееднякввсть между дуелантигЬ?
Р н ъ Презепги едеятеленъ, пъргавъ,
неакеиъ, не1.еб.ль и главата му е по
крига съ кеса, нема и коремъ, а г-нъ
Квенъ—дебчлъ непод ижеаъ, има ко
рем*. и шгъшивъ. Разликата е гольма,
и дуелангите не може да ее приеме,
че съ на равна нога. Какво рвбва да
се прави?— Г-нъ Нреззнли ipfcOsa
да си съзлааде кореиь или да aoiasa
да нат.ебелЬб, г Коенъ - да вадене
на главата си перука и m аочака да
му никне коса. При дуелирание стра
ните требва да бъдатъ гологлави.
Е добрв, защо г. Коен- да хване мър
хавищ и сь нея jsa отиде на овзи
светъ? Защо отъ ударите на кукурузевите врьнца да се о(5ърне ш в а
та siy па рашето? Е|,ансттения из
ходъ оть та«I трудна мисия- на се
кун 1,антитв е този: да прелложать на
дуелистате да изпълнятъ тия условия
и тогава да се дуелирать, а до тогава
ду«;ла да се спре. Такива случаи сме
ималл и вь Фрницая, яа които ще
гаворимь други пхгь.

м

!Търговци, Еснаои, Моми и Ергени!

Искате ли да имате одинъ колосаленъ
каииталъ или зестра?
^ ^ Тичайте въ най-щастливата "W&
нодколектура на СтеФанъ Ив. Пляковъ и
си купете само по единъ билеть отъ VII
Софийска Градека Класна Ло1ария, които
се харчатъ като топълъ хлебъ
Щ0Г С Т Ь И З П И Т А Н О Щ А С Т И Е . -Щ|

Гответе големи кисии и чакайте за
к а с м е т и.
Поръчките се изпълняватъ съ
електрическа бързина.
Съ почитание:
Шодколекторъ: Ст. Ив. Пляновъ.
яШк

ОБЯВЛЕНИЪ
№ 303
За удовлетворение иска на Варн;
Акционер Д-CIBO „Дружба" въ гр.
Варна по издадения непълните ченъ
дистъ Л» 361 отъ 2й .ьнуарий 1909
год на I Варнен. Град, Мир. Сждъ
противъ Костадиаъ Диитровъ отъ с.
Кестиричъ за 450 лв. обявявамъ, че
отъ ПОСЛЕДНОТО двукратно п.блику
ване настоящето във. „Изв1стникъ"
н въ продължение на 31 дни съ праввнаддаване въ 24 часа 5% ще продавамъ публично, долуозн 1чениче не
движими имоти находящи се въ зем
лището на с. Кестирич а именно:
1) Нива въ местн. „Кжодива" 10
дзк. 7 ара съ граница: Стоянъ Костакевъ, Т. Панайотакевъ, Сгаматъ
Христовъ и гора оцен. за 107 лв.
2) нива въ местн. „Кара-тепе" ьтъ
4 дек. и 9 ара съ (раници Колю
Костадинозъ, пжть и Яни Георгевъ
оцен. за 49 лв 3) нива въ МЕСТН.
„Каракашъ* отъ 4 дек. и 7 ара съ
граници: Никола Товевъ, Георги Дом
виевъ и от* двете страни гора оцън.
за 47 лв. 4) нива въ. местн. „при
село' отъ 5 дек. и 5 ара съ гра
ници: Аврамъ Георгевъ, Тодоръ Па
найотакевъ, рева и грамада оценена

граници: бвиръ, тръяакъ а пзлъ оц*.н.
за 2000 лв.
Наддавапието ще п .чие съ 20°'» на
маление ш чпато на 1 8 марть 1^09
год. и ще нродъ.1ЖЕ до 17 апр-ллъ
1909 год. до 5 часа вечерьта сь правоиаддаванае въ к"4 часа 5".'о.
ви
п ,,„_
л съ нови машини, гоГорния имотъ е себственъ на Пеа
го
чо Стойконь 01ъ гр. Добричь преда
Лиокодачествоо;у
к
ва се за дкчга му къмъ Вългар. Народ.
ви и пълни комплекти отъ най-разнообразни и
Бавка Вараен. клопъ.
Жзлаю.1 нгЬ да купягъ ииота мо- модерни украшения.
гзтъ да прЬглеждать кнвжата по про
l j ^ иг^&НА И З Н О С Н А
дажбата и да надаватъ ВСЕКИ приедтственъ де. ь и часъ въ канцеларията ми. Споразумение въ редакцията'на в.-„Изввстникъ*.

5) Нива въ местн. „Киро мегдани"
отъ 8 дек. и 1 аръ при сьстдл: Ав
амь Георгевъ, Тод.ръ Панайотакевърека и грамада оц!н. з* 81 левъ.
6) Нива въ aiciH. „Коджа Тепе"
1тъ 8 дек. и 9 ара съ гранищ: Па
рушъ Колевъ, Георги Ганььъ и отъ
др-Ьге страни грамада оц1н. за 89
at ва.
Наддававието ще шьне съ 10% намаленне отъ първоначалната сценка
нагоре.
Желающите да- купатъ имота мсгатъ да преглеждатъ книжата по про
дажбата и да наддааатъ всеки .приежтетвенъ дезъ и часъ въ канцела
рията ми.
2—2
гр. Варна 7 мартъ 1909 год.
III Сад. Приставъ: М. Ив Поиовъ
0 Б Я В Л Е Н II Е.
М 443
Въ допълнение обявлението си подъ
№ 216 публикузано въ Държавния
Вестн. брой №. 50 оть I7.IJI.1909
год. известявам! та ип..ересующил4
се, че продажбата на долуозначтний
недвЕжимх имотъ нвходящъ се въ зем
лищего на с. Ада^мл^ръ Варненска
Озолия а именно:
1) Едио канено полусрутено здание
(ханъ) състоящо се отъ (5) петъ от
деления, единъ дюкьвъ и четири стаи
стдоло катой подъ съграда 150 кв.
метра покрита съ керемиди и стояща
се съ дЕорно место около (1600)
хвлядошеаотевъ кв. метра, ьъ двора
два дама построени отъ кааакъ и по
крити съ керемиди подъ сграда 250
кв. метра и единъ полусъбзренъ плевникъ i зграденъ отъ пръта и съ керемиденъ покривъ двера ограденъ съ ка
неяенъ дуваръ върху който построени
съйванти покрити съ керемиди наюдяща се въ землището на с. Адаемлеръ Bi MJCTH. „Баиръ-баши'5 съ
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Стр. 4.

Модерна Печатница

гр. Вьрча 2i III 1909 год.
III Сад. Приставъ И. Ив. Поповъ.
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ВАЖНО
Шъ печатницата-..В з а и т н о с т Р
Варна,
се приештч, за печатане всякакви
печатни произведения като: брошури,
вестници, списания и др. с ь разно*
:
::
образни букви Л:- £Ш к
Печатницата е снабдена съ модерни букви
и украшения за печатане разни търгов
ски и други книжа.

Щт умерени; работа бърза ii
акуратна.
Катапогъ на буквите се изпраща при първо поискване.

Отъ печатницата.
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