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Въ сжбота и неделя ще представи голямата психологична драма
'*

До почитаемата редакция но в. „Миръ," София.

Р А Д О С Т Ь Т А
З А С Т Р А Ш А В А
'
' въ 5 големи" оригинални части

Господине

КИЛ А Л АРОШЪ - Ш
Ол"Ьдъ всЬка болЪсть
а особено за малокръвни и т 1 з и които страдатъ отъ М а л а р и й н а
TptcKa К и н а Л а р о ш ъ е най-добро и
пръчюржчително усилвающе срвдетво.

П р ь п о р ж ч в а се на
гсички забплъли и сла
бо истощенл на бойно
то пьт»е.

Намира се въ всички апте
ки и дромрии.
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ул. „Московска" № 1.
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ВАРНА
ул. Панагюрска № 1.

Складове за продажба навсвкакви материали:

шнурове, жици, кабели, фасунги, економ. крушки

ТАНТ^ЛЪиВОТАНЪ
челичени тръби (пешелъ) и принадлежности,
гумени тр t би и осветителни т&ла.

\

Дйнамо;машиви, електро-мотори.
вентилатори и електрически апарати за
готвение и отопление.

НзмЪрвйтелни инструменти стъ вс^кикъвъ родъ.
Извършва веЪкакви видове електрически инс
талации за осветление, пренасяне на енер
гия и комплектни електрически наредби за
индустриални цЪли.

Съвъти по всякакви инсталации изъ областьта
на електро-техниката се даватъ въ всъко връме
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Къмъ грижливит* майки и добрит-Ь бащи!
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За да не страдатъ дЪцата Ви отъ ДИОРИЯ,
(Рахитисъ) английска болъхть, обща слабость,
и блЪдость,

хранете ги съ

Фосфатинъ

га реквизирането на тия вжглища отъ държавата, още по
вече, четЬ беханеобходими за
държавни нужди? Нима не,.се
реквизираха и то пакъ по ини
циативата на г-нъ Петровичъ,
всичките депозити съ храни
на тукашните житари и толко
ва още грамадни количества
други стоки ?
Хвалебната песень, която г.
Петровичъ си изпе въ общото
събрание и която г. дописника
тъй нескопосно повтаря, про
изведе тягостно настроение, ме
жду акционерите. Не ще съм*
нение, че положението на Па
раходното Дружество днесъ.е
много по-добро, отколкото пре
ди години; ,то е отлично. Hp
нима г. Петровичъ сериозно
смета това за своя заслуга ? Г.
П е т р о в и ч ъ , т р е б в а наистина,
или самъ да се лжже, или да.мисли акционерите за много бу
дали, та да се опитва да ги за
блуждава. Акционерите знаятъ,
че Параходното Дружество стжпи сдраво на краката си само
следъ като г. Ляпчеьъ като финансовъ миниерръ отпустна 500
хил. лева за купуване на новъ
параходъ(„Царь Фердииандъ"),
отъ които г. Петровичъ си по
зволи да раздаде и дивиденди, и следъ като сегашния фи
нансовъ министъръ г. Тончевъ
заплати прииадающите се суМи
за превозната служба на друже
ството презъ времена войната
Ако всичко това г. Петровичъ
смета за свря заслуга, — тогава
другъ въиросъ.*"
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лиеръ призната най-добрата храна за дЪца.

Нпм|ш се въ всички аптеки и дрогерии, з - о
«ни», •инимршшливч.ииш—

редакторе,

Искало ми се е всвкога да
вт>рвамъ, че поне централните
печатни органи на политичес
ките ни партии обръщатъ погол БМО внимание върху това,
което се пише въ тъхъ, осо
бено, ако то засега честьта на
отделни лица. Изглежда, обаче
че у насъ е позволено на всъкждъ- да се цапа честьта на ко
гото и да било, стига той да
е политически противникъ. За
голЪмо съжаление требва да
констатирамъ, че и Вашия в
„Миръ" не прави изключение
огъ това правило.
Въ бр. 4180 на в. „Миръ"
отъ 24 м. м. сте поместили една
дописка отъ Варна подъ сензаци
онното заглавие „Прпдь
единъ
гешефтъ"
въ която анонимния
й авторъ засъта и мене. Не отговорихъ тогава, понеже не й
отдадохъ никакво значение, още
по вече, че оная часть отъ тази
дописка, въ която автора й се
е' опиталъ да обвини нещо и
мене, е: написана тъй безграмотно и неясно, че не може да
се разбере въ какво собствено
той ме, обвинява. Въ бр. 4197
на вестника Ви отъ 13 т. м.
сте дали место на втора ано
нимна дописка, въ която веро
ятно пакъ сжщия авторъ се за
нимава повторно съ мойта личность. Страхъ ме е, че ако ос
тавя, безъ отговоръ и тази до
писка, която вече е значително
по-дълга отъ първата, вестника
Ви може единъ день да достиг
не до положението да се из
пълва само отъ подобни до
писки. За да избавя читателите
Ви отъ тази перспектива, отговарямъ тука и на двътъ, допис
ки, като Ви моля, ако не сте
престанали да служите на исти
ната, да поместите отговора ми
въ в-Ьстника си.
Въ първата дописка, до кол
кото можахъ да разбера, се обвинявамъ като членъ на бившия
провЪрителенъ съветъ на Вар
ненското Индустриално Д р у 
жество „Сила," че съмъ билъ
авторъ на нъкакъиъ „ н о в ъ , "
„точенъ" протоколъ на т о з и
съветъ. :3аявявамъ по най категорически начинъ, че това не
е истина. Останалото отъ тази
дописка отминдвамъ като незаслужващо никакъвъ отговоръ.
Въ втората дописка аноним
ния й авторъ, достоенъ копиеносецъ на бившия председатель
ва вар. търг. индустр. :камара
г. П. Г. Петровича, се е опи
талъ съ единъ куршумъ да уда
ри два заяка: да представи г.
К. Ранкова, сегашния пръдсе
датель на вар. търг. индустр. ка
мара и мене като подстръкатели на „единъ мъстенъ въхтникъ"
противъ г. Петровича и к а т о
страхливци да се боримъ явно
противъ него, а сжщевръменно
и да. изпее една хвалебна пъсень на г. Петровича като бившъ
пръдседатель на управителния
съветъ на Българското Търгов
ско Параходно Дружество. Как
то винаги въ : подобни случаи,
обаче,куршума и този пжть—то
на г. Петровичъ сугуръ най-доб
ре съзнава — изл-взълъ пакъ
яловъ, Варненските търговци,
индустриялци и занаятчии познаватъ:. много добре нашата
борба, противъ г. Петровича, въ
битностьта му на пръдседатель
на' камарата, председатель „на

управителния съветъ на Пара
ходното Дружество, а по-рано
и председатель на б о р с а т а .
Те знаятъ, че не сме се крили
и не сме имали нужда никога
да се криемъ задъ други. А
що се отнася до хвалебната песень, г. дописника ще признае,
не само че е твърде закъагЬлъ
съ нея, но че и твърде нескопосно я е изпелъ; г. Петро
вичъ много по-рано и по хубаво
си я изпе самъ въ общото съб
рание на Параходното Дру
жество.
Не мислехъ да се занимавамъ
съ двйностьта на г. Петровича
в ъ Параходното Дружество,
както и не говорихъ нищо по
нея въ последното общо съб
рание на сжщото, защото ми
се виждаше като акционеръ нетактично да се боря противъ
единъ членъ на управителния
съветъ, който си отиваше вече.
Но понеже съмъ првдизвиканъ
и то по единъ много недостоепъ
начинъ, 'длъженъ съмъ да от
говоря какъ гледамъ на пов
дигнатите отъ г. дописника
въпроси, за да покажа нему
лично, че не ми е липсвало куражъ за това, а още по-вече и
за да се изтъкне истината по
техъ, понеже г. дописника ги
излага, съвсемъ неверно и мно
го „топтанъ".

1

Г-нъ дописника казва,/че г.
Въ заключение требва да
Петровичъ „вземайки п о в о д ъ
отъ запитването на единъ отъ отбележа и твърдението на г.
проверителите", направилъ об дописника', че ако г. Петровичъ
ширно изложение и нр. Поне желаялъ да бж.де йзбранъ от
же г. дописника избегва самъ ново за членъ на управителния
да каже какво е било това „за съветъ на Параходното Дру
нитване на. единъ отъ прове жество, то избора му билъ орителите*, то нека се спра вър сигуренъ. Тукъ г. дописника
ху него и го обясня, за да ви вече съвсемъ е ударилъ презъ
дятъ „стотицитЬ акционери и п р о с о т о т о й , или съвсемъ е
българското общество", както забъркалъ емвтането, или пъкъ
се изразява г. дописника, въ тъй се е билъ унесълъ въ венкакво се състои работата. Г-нъ цехваленията си за с в о я патронъ, та не. е мислилъ какво
Д. Радевъ, членъ на провери
пише. Фактите, .обаче, говотелния съветъ иа Параходното рятъ тъкмо противното." Г-нъ
Дружество^ изтъкна предъ об Петровияъ е билъ избиранъдо
щото събрание следнята нере сега за членъ на управителния
довность, извършена о т ъ г. съвътъ на Параходното- Друже
Петровича като председатель ство само по благоволението, на
на управителния съветъ на сж.- финансовите министри; щомъ
щото дружество Г-нъ Петро не се е ползовалъ съ това бла
вичъ безъ решението на упра говоление, той винаги се е на
вителния съветъ самъ купува мирал ь вънъ отъ дружестврто.
за сметка на дружеството ка Памятно ще остане за , акцио
менни въглища о т ъ г-да А. нерите поелвдното избиране на
Илиевъ и С-ие, на които той г. Петровичъ слЪдъ. оттегляне
е билъ съдружникь и самъ за то на кабинета на г. Малинова;
поведва да се заплати веднага памятенъ ще остане за САЩИГЬ
стойностьта имъ. Г-нъ Петро начина, по който той, покровивичъ се помъчи да оправдае т е л с т в о в а н ь . б е з о г л е д н о отъ
тази нередовность съ това, че бившия министръ на^финансиивъглищата биле необходими за ГБ г. Тодорова, р а з т у р и уп
дружеството, че той едва ус- равителния, с ъ в е т ъ на дру
пелъ да кандардиса съдруж жеството и се нахвърли вър
ниците си да продадатъ въг ху сжщото. При това нека спо
лищата на дружеството, че мена, че сегашния изборъ;на
това те сторили само отъ пат- нови ч л е н о в е -на у [ 1 р а в и ^ е л •
риотизмь и пр. Обясненията на ния съветъ на дружеството .е
г. Петровича, обаче, далечъ не единствени- въ .неговата и<1тобЬха оправдателни. Нередовно рия. Зд. Ьръвъ пжть избраните
стьта си остана нередовность получеха не само .гласовете на
и нека г. дописника знае, че ако правителството, но и болшинст
отъ акционерскитЬ гласо
акционерите, мълчаливо удобриха тази сделка, това те стори в е / за пръвъ пжть й имало ?таха отъ тактични съображения за кйва хармония между правителинтересите на самото дружест
и ш е и с е ш в на сами 1 и диу/и.сс1 .,<
•
,. \л ,,„,,
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A
/тво и акционери, и иди раз
во.Азъ ще си позволя тука да за- /"
- „,„ ,. Пn » ™ n D , L
0
питамъ ^дописника, който тъй
2v
милее за интересите на Параход/ \ °
^
' "f,?
"
Дружество, не можеше ли rf ^
^ осигуренъ
Варна, Л7 априлъ 1914 г.
Петровичъ вместо да вършц
Съ почитание:
такива сделки — да к у п у в ?
Д-ръ Ив. Екимовъ,
самъ отъ себе си стоки за сме< .
ка на другиго безъ да има n r - Подпр)ъдседателъ на Впрнсн.
во за това — да поиска вед^, „
Търг •Индустриална
Камара

вото

YJ

и

^ V ™ ^ ' ™ ^

а

б н л

л

а

г

ja

а

ъ

д а

б ж д

£ Ю

3 ,

У

БРОИ 3 8 4 ;

НОВИНИ ВАРНЕНСКИ

Страница 2

ГВорнен. Сждебенъ приставъ.
Йипъл. дЬло №"з(Го/911' гол.

ОБЯВЛЕНИЕ № . 1024.
На основание определението

На кола грънци, една тояга стига.

№

странението на българката пан
сионерка която преподаваше
по бълг. езикъ ? А и вънъ отъ
въпроса за скжсаното българ.
знаме те не говорятъ нищо и
за това за което писахме въ
маналия Си б р о й , че сжщата
тази Ксантова се е подигравала
и гаврила съ българчетата при
сжщия пансионъ. На края ние
желаемъ едно; твърдимъ че то
ва което е изнесено отъ насъ
е верно и желаемъ Дирекцията
на сжщия пансионъ да отиде
по сждебенъ редъ и тамъ ще
се постараемъ да докажемъ на
шите твърдения, въпреки това
че децата които требва да из
лагаме предъ нашето правоеж^
дие, сж едновременно ученич
ки пансионерки при сжщия пан
сионъ.

Въ едно отъ писмата си, за|шенно противно съдържание
Господине
Редакторс
к м е т ъ / 1 о т ъ онова, което е говорилъ г.
Следъ като прочетохме пи
подъ № 2732 отъ 8 юний 1912 като нзлагахъ обстоятелствеино Директору Г'енчо Генову. Той, саното подъ заглавие „Скжсано
год. съ което се разрешава на фактите, за незаконното въз въ опровержението си се сърди българско знаме въ французСофия Панаойтова отъ гр. Варна, лагане търгътъ за канализация на „анонимния търговецъ-кри- кия пансионъ" въ вестника Ви
да продаде наследствените час та, на гр. Варна, върху друже тикувачъ," че се е закачилъ съ брой 383 отъ 12 априлъ т. г.,
ти на малолетните си д-Ьца ство „Изида" по-скжпо 180,000 е д и н ъ общински съвътникъ! считаме се длъжни да отговоЕвдокия и Щерю, останали отъ лева отъ офертата на генерала (Хичъ бива ли да се закачатъ римъ.
покойния Панаойтъ Щеревъ, отъ Вазовъ, казахъ, че общинския съ общинските съветници ? Те
Ний не искаме да си даваме
гр. Варна, обявявамъ, че отъ съв-Ьтникъ, Михаилъ Вълкоьъ споредъ понятията на г. Въл трудъ да търсимъ личните подпослЬднето двукратно публи (запасенъ генералъ и бившъ Ма кова, сж неприкосновенни, как буждения, които сж били ос
куване настоящето въ мьстния кедонски губериаторъ), е гла- вито сж генералите въ време новната причина на изпраща
в . , , В а р н е н с к и Новини" и въ про сувалъ, и проупииь и за, та само на война, когато страната а обя, нето за поместване въ вест
дължение на 31 дни, съ право това е станало причина, за да вена въ военно положение!) ника статията подъ горньото
наддавание въ 24 часа 5%, ще се ощети, варненската градска По нататъкъ въ писмото сй г. заглавие, но ний считаме за свой
продавамъ публично, за втори община съ 180,000 лв.! Това Вълковъ се чуди на „проявения дългъ да опровергаемъ най-ка
пжть, следния н е д в и ж и м ъ мое казване, твърд!-, много е интересъ за благото на Варнен
жегнало г. Вълкова. Той оти-ската община" отъ моя страна. тегорично предписаното ни де
имотъ:
яние.
шелъ въ редакцията на .Вар Наистина, много чудно!
Чь часть отъ лозето, находя- ненски Търгов. Ввстиикъ" ( в ъ
(Въ казармите съвсвмъ не е 1) Никога въ пансиона ни
ще се въ землището на Вар който беше обмародиано пие така; т а м ъ само началството коя отъ спомагателните учи
н е н с к и т+. лозя, мЪстностьта мото ми) и заявнлъ на директо има това право). Какъ така, да телки, било гъркиня или друга,
„Планово," състоящо се цьлото ра на вестника: До една не проявяватъ. Варненските граж не би могла да дразни ученич
отъ 2 декара и 4 ара, при сж- деля Ви давамъ срокъ, да опро дани — избиратели такъвъ ин ките българчета, защото тези съставенъ на к м е т а , г. ВасисЬди : Хр. Георгиевъ, Балтаджи нергае писача писаното за мене.' тересъ, за прахосването на об учителки сж постоянно подъ
лиевъ за нередовности отъ
Яни, Манолъ Ковачевъ и Фи- Директора на вестника, като ЩИНСКИГБ пари ? Какпо за една надзора на една отъ сестрите
Окр Управитель. >
липъ Радевъ, оценено Чь часть му възразилъ, че писаното е Варненска община 180,000 лв.? французойки.
Подписаний
Варненски Окр.
за 96 лева.
2) Никога не е имало оскърб
вт.рно, и, че въ негово присжт- Това пари ли сж? — И найУправитель,
днесъ
въ приежт' Наддавнието ще почне отъ ствие и въ онова на 5—6 души после, общинските съв-Ьтници, ление на българското знаме,
първоначалната оцЪнка съ на свидетели, единъ о б щ и н с к и на чело на кмета Василевъ, ли никакво знаме не е било къ ствието на новия контрольоръ
маление 50%.
съвФ/гникъ, е потвърдилъ това, знаятъ най-добре да защища- сано и тжпкано съ крака. Не Ст. Чешмеджиевъ; досегашния
Желающит4; да куиятъ имота, тогава г. Вълковъ казалъ : „Азъ ватъ общинските интереси, или вЪрваме д а се касае з а д е я н и е — Т. Раевъ, който още не е
могатъ да прЬглежаатъ книжа действително гласувахъ, но това гражданите — избиратели ?
при игране на д ь ц а т а , да прав- предалъ напълно; юристъ-конта по продажбата и да надда- сторихъ, по рЬшение на бюро
ятъ книжни знамена на раз султа Г. Янтовски и чиновника
ватъ всеки присжтственъ день то на нашата партия" — и си Вълковъ много се безпокои, личните народности; сестрата по търговете Петръ Стамовъ,
вижда се, появяването на „единъ
и часъ въ канцеларията ми.
отншелъ. Очаквайки опровер и о в ъ м е с и я — Ришельо," та една французойка, подъ над ревизирахъ въ касата на Вар
гр. Варна, 12 априлъ 1914 г. жение въ горнята смисъль отъ твърде тревожно съобщава за зора на която е ставало игрг- ненската градска община тържнитв и други книжа по отда
I Варнен. Сждебенъ Приставъ: г. Вълкова, той ме изненада съ неговото появяване. Разбираме нето, въ края на играта е скъс ване подъ наемъ месарскигЬ
писмото си, което има съвър- много добре неговата печаль, вала тия знамета безъ различно
1—2
Д . X . Ивановъ.
дюгени въ градско-общинските
негова страхъ отъ това. Той били т е гръцки или български. хали и намерихъ :
3) Никаква делегация отъ узнае, че какъвто и да бжде
о:
„новия месия," все не ще е така ченички не се е явявала въ ди
ВАРНЕНСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО Д Р У Ж Е С Т В О .
топло на г. Вълкова, както е рекцията, за да се оплаква отъ
при кметуването на Василева. подобни неща.
На 2 0 того, въ неделя, 10 часа пр'Ьди обЬдъ ще стане
ДЮГЕНИ:
Ведомостите за дневните въ
4) Никой не е въ състояние
№
1
останалъ
върху Юрданъ
Г о д и ш н о т о
с ъ б р а н и е
общината сж на лице. Вълковъ да засвидетелствува и да до
Илиевъ за 4151 лева. № 2 ос
се
е
позволилъ
да
се
подиграе
каже, че подобно нещо е ста
въ учителската стая на девическата гимназия.
таналъ върху Ибрямъ Ахмеи съ моето име, което не е било нало.
довъ за 3000 лева. № 3 съботъй „славно," както наприм-връ,
Ний предполагаме, господи
неговото. Да, тука е п р а в ъ не редакторе, че сж ви заблу ренъ за входъ. № 4 останалъ
Азъ не съмъ билъ генералъ, дили и подвели да публикувате върху Илия Мухлевъ за 3500 л.
нито губериаторъ въ Македо едно неверно съобщение. Уве № 5 съборенъ за входъ. № 6;
ния, за да се прославя, и въ рени сме, че вий ще помести останалъ върху Никола ХрисШуменъ, и въ Варна, и въ Съ- те това опровержение на сж товъ за 4800 лв. № 7 останалъ
е най-добрия отъ всички
ресъ, особенно въ Овресъ . . . щото место въ най близкия в ъ р х у Христо Георгиевъ за
Славата, прочее, е негова-и е брой на вестника си. Нашата 5121 лева. Той е отказалъ да
други кремове
на негова страна. За нея, осо изкрена прнвързаность къмъ сключи договоръ и новъ търгъ
ОМЕКЧАВА КОЖАТА
бено за оная, която е придо България, гдето възпитателно още не е обявенъ. Обясни ми
бита въ Съресъ, скоро ще имамъ то ни дело е намерила толко се, че било пропустнато да се
случая да направя едно подроб ва симпатии, както вий сами обяви новъ търгъ. № 8 оста
налъ върху Христо Георгиевъ
но описание, пълно съ неопро
се изразихте, ни кара да счи за 4202 лева. М 9 останалъ
вержими ф а к т и . Малко тър
таме тия обвинения, като най- върху Христо Лазаровъ за 3011
уиотрЬбляпа се отъ най- пение.
скърбителни постжпки, за кои лева. № 10 останалъ върху Панпстето дамско общество
Въ края на писмото си, г. то ще бждемъ принудени да найотъ Тузчиевъ за 3630 лева.
въ ц-Ьла Европа.
Вълковъ признава, че е гласу- искаме удовлетворение, ако не Той се отказалъ. На 31 януавалъ, за утвърждаване търгътъ сж опровергаятъ, както го ис рий 1914 година се произвелъ
намира се въ всички добри
Отъ Дирекцията на
върху „Изида" — и свършва: каме.
новъ търгъ и дюгеня. останалъ
„Когато ще благоволи да от
французкия пансионъ.
парфюмерии и галантерийвърху Дойчо Мухлевъ за 3001
крие славното си име, ще от
Б. Р. Въ миналия брой на лева. Обаче, представи ми се
сни магазини.
говаря по какви съображения
вестника
си, ние изнесохме за едно заявление, подадено отъ
гласувахъ за сключвание дого
скъсването
на бълг. флагъ въ Дойчо Мухлевъ съ дата 20.111
вора по канализацията." Значи,
французкия
пансионъ въ Варна. н. г. вх. № 6052, съ което за
признава, че е гласувалъ; че
като двападесептй отъ 23 ма По поводъ на това, дирекция явява, че се отказва отъ дюге
души съветници, само той, не та на французкия пансионъ ни ня, защото съвета не се е за-,
ПАРИЖЪ,
гова гласъ, е причината да се отправя горното опровержение нималъ и до сега да се произ
възложи този търгъ върху „Изи което и даваме. Дължимъ оба несе върху правилностьта на
да," за 2,140.0Q0 лева, тогазъ, че, по поводъ на това опровер търга, а освенъ това, до сега
когато офертета на генерала жение, което печатаме по-го не му билъ предаденъ дюгеня
Вазовъ бЪшс за 1,960,000 лв., ре, да обърнемъ вниманието за да може да се ползува отъ
т. е. 180,000 лева по-ефтина. на нашите ч и т а т е л и върху него. Дюгеня сега е затворенъ.
Ималъ билъ н-вкакви „съобра точка втора, въ която Дирек
11раздното. место останало
жения !" Каквито и да сж. ГБ, цията на пансиона самопризнавърху Дойчо Мухлевъ за 2006 л.
не го оправдаватъ. Закона е ва станалото подъ една закри
изриченъ. Който гласува по нЪ та форма. Напр. въ тая точка Договоръ съ Д. Мухлевъ немз
какви „съображения," е отго- се казва буквално следното: склгоченъ. Представи ми се за
воренъ и пръдъ обществото, Не вьрваме д а се касае за дЪ- това место договоръ, подпии прЪдъ еждалищата, за нане- я н и я ; при игране на дьцата д а санъ отъ Иванъ Николовъ нЪсената щета Впрочемъ, реви правятъ книжни знамена на раз кой си, за когото юриегъ-конзионните актове на г. г. реви лични народности. Е да, Дирек султа казва, че билъ съдру*'
зорите, сж вече изпратени въ цията на пансиона не верва да никъ на Мухлевь. Никакво за
)
., — улица „Преславска"
Прокурорството, кждъто г. Въл се касае за деяния извършени явление за прпхвърляне мъмаковъ ще има възможность да отъ децата презъ време на иг
и з в ъ р ш в а е л е к т р . инсталации
си каже „съображенията."
ра, но ние не забравяме да имъ
№ 1 останалъ върху .Хампарнапомнимъ втори пжть, че то цунъ Атамянъ за 3500 лева. От
Още единъ въпросъ: Знае ва е станало въ оградата на
ли r-нъ Вълковъ, за продава пансиона и извършено е отъ у- казалъ да сключи договоръ. На
нето на фабриката за цименто ченичката Ксантова, гъркиня, 31 януарий 1914 г. произведен*
ви изделия, принадлежаща на родомъ отъ Бургасъ и препо новъ търгъ, по който съвета
ЕСТЕТИЧНИ
ПОЛИЛЕИ
кмета Василевъ; кога е про давателка по гръцки езикъ при още не е изказалъ мнение. Д '
дадена; кому и за колко хи сжщия пансионъ. Убеждаватъ геня останалъ върху Желю Гл«СТРОИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
горовъ за 2030 лева, който се
ляди лева?
ни че сестрите възпитателки- га търгува въ него. № 2 оста
Сящия
търговецъ.
французойки обичатъ Бълга налъ върху Петръ Василевъ за
У с л у ж в а най -бързо и
рия и не извършили подобно 1150 лева. № 3 съборенъ &
нещо. И ние твърдимъ това. входъ. № 4 останалъ върху В*А КУР < ТНО
Но за Ксантова т е мълчатъ и
9—10 •
съ дворно место 375 к. м. до нито дума н-Ьма въ опроверже силъ Д. Мухлевъ за 1680 лева^
мжжката гимназия на ул. „Ми- нието, а сжщо нищо не говор- Той се отказалъ. Новъ търг »
станалъ на 31 януарий 1914 и
ладиновска".
ятъ кои сж причините з а от по който съвета о щ е не с е
на Варненски Окрлкженъ Сждъ, „деятелния Варненски

А К Т Ъ

ХалитЪ въ II уч. на търга см
получили

• Кремъ Жермандре

изчезва лншшЪ и = =
а пъпкитЪ по лицето.

Грандъ хотелъ
ПЛОВДИВЪ
Парно отопление, кафене и гостилница сж
най-добрит* въ Пловдивъ, Ш и умЪрени,

хиическо
йнж. Ст. Ив. Дврамовъ & си
{

ХолнтЪ но пазпренъ плошадь.

Складъ отъ рйзнн електрически машини
Притежава най

разнообразни

10

ПРОДАВА СЕ КЖЩА

1

£

Брой 3 8 4

НОВИНИ ВАРНЕНСКИ

Страница 3

_ ,

на страда отъ ракъ въ стома състои за да се успокои обще
произнесалъ. Останалъ дюгеня
1). Договорите по търговете
ха и апандеситъ въ остра фор ството. Министрите сж заявили
върху Георги Д. Мухлевъ за не се пазятъ на едно м-всто:
ма и ще требва.да се оперира. че споделятъ мнението на де
1001 л., а въ дюгеня сега тър едни нам-врихъ въ касата; дру
Операцията ще бжде рискована путатите да се пристжпи погува Илия Д. Мухлевъ. № 5 съ ги—отъ вънъ касата; трети —
защото султана освенъ това бързо до назначаването нужборенъ за входъ. № 6 останалъ въ канцеларията на юристъБукурещъ i8 априлъ.
страда и отъ диабетисъ. Наре дната комисия. Повдигиатъ е
върху Хампарцунъ Атамянъ за консулта.
В. Универсулъ публикува дено е да се повикатъ специ билъ въпроса за състава на
200 лева. Отказалъ да сключи
2). Договорите, макаръ отъ
договоръ. Новий търгъ станалъ сключването имъ да се изми интервю на своя пратенникъ алисти хирурзи отъ странство комисията. Всички говоривши
на 31 януарий 1914 година по наха по-вече отъ три месеца, съ бившия министръ А. Ляп- между които е и Д-ръ Реблю сж изказали мнение да влезатъ
отъ Парижъ, Следъ като сул повече членове отъ опозицион
който съвета и до сега не се не сж подписани още отъ кмета,
чевъ който е заявилъ че бутана бжде подложенъ на ща ните партии. По този въпросъ
е произнесалъ. Останалъ при а само отъ наемателите, и не
втория търгъ върху Станчо Та- сж заверени подписите отъ но курещкия договоръ нема да телно церене отъ диабетиса той болшинството е било на мне
се задържи. Когато се ск-ще бжде подложенъ на опе ние да се изключатъ прогресичевъ за 1021 лева. Съвета и тариуса.
стн и народняци, защоло анке
до сега не се е произнесалъ.
3). Договора съ Ибрямъ Ах лючвалъ договора, сключвалъ рация.
тата
ще обгърне периода на техВъ дюгеня сега търгува Симо медовъ за дюгеня № 2 отъ ха се на базата на българска
Русия и Б ъ л г а р и я .
ното властвуване. За текна
Димитровъ. № 7 останалъ вър лите въ П-й участъкъ, освенъ та гранична линия Мидмя —
Петербургъ,
17 априлъ. Въ сметка ще влезатъ въ комиси
ху П. Генчевъ за 2005 лева. че не е подписанъ отъ кмета,
последния
брой
на в. „Новое ята повече членове отъ други
Еносъ.
Карлъ
Каролъ
е
те№ 8 останалъ върху Мехмедъ а и подписа на наемателя не е
Время"
уводната
статия е по
;
Мустафовъ за 1601 лева. № 9 редовенъ, защото наемателя е леграфиралъ на султана да светена на руско-българските т е ГруПИ.
Бобчевъ говори, че правител
останалъ върху Илия Мухлевъ неграмотенъ и не сж подписали се запази лондонския дого отношения. Поводъ на статията
за 1000 лева. Той отказалъ да никакви свидетели. Въ прило воръ. На България преди послужи телеграмата на царя ството нема абсолютно никакво
сключи договоръ. На 31 януа жения къмъ тоя договоръ за- почването преговорите съ до Николя и отговора на пос право да лиши двете партии
да участвуватъ въ анкетата. Въ
рий 1914 година произведенъ писъ на заповедь, наемателя е
ледния. Руския вестникъ на
новъ търгъ по който съвета подписанъ за неграмотность отъ съюзниците е обещана гра мира, че публикуването на те парламента има хора, тЬсни
не се е още произнесалъ. Хр. Лазаровъ. Единъ свидетелъ нична линия Вардаръ съ на л е г р а м и т е отъ българските представители, които сж съПри тоя търгъ дюгеня оста само е подписанъ; и поржчи- дежда че границата иде мивестници е закъснело умишле в ъ р ш е н н о незаинтересовани
налъ върху Петко
Генчевъ, теля п о д п и с а н ъ на турски, не оттатъкъ Вардара. Съ но. Като една отъ най-главните къмъ тези издирвания. Ето за
за 100 лева и той сега тър безъ да е преведено името му такива надежди български причини за това, „Новое Время" що правителството би могло да
назначи въ комисията и пред
гува въ дюгеня. № 10 оста на български. Споредъ търгов
т е делегати отидоха въ Бу намира сключването на новия ставители на тия партии.' Ли
ския
законъ,
записъ
на
запо
налъ върху Ташко Веляновъ
заемъ. Държавния дългъ е билъ
за 1000 лева. Той отказалъ да ведь неграмотните немогатъ да курещъ, въ противенъ слу непоносимъ за народа. Д-ръ Ра дера Д-ръ Ходжовъ по сжщия
сключи договоръ. На 31 яну даватъ. За това требваше под чай България би ч а к а л а дославовъ се отнесълъ до Ав въпросъ -заяви: Болшинството
арий 1914 година произведенъ писите за прието къмъ общи влизането на ромжнците и стрия, но последнята не могла е длъжно да спази правилника,
новъ търгъ, по който съвета ната задължение да бждатъ въ нейната столица Въ т а да му услужи. Следъ това д-ръ койт о установява, че парламен
тарната анкетна комисия треба
не се е произнесалъ още. При заверени отъ нотариуса.
къвъ случай всички биха се Радославовъ искалъ да сключи да бжде представена отъ всич
4. Дюгеня № 7 отъ халите
новия търгъ дюгеня останалъ
заемъ въ Америка и за под
•••}
върху Дим. С. АндрЪевъ за 101 въ Н-й участъкъ е билъ е оста изправили прьдъ една интер готвяне на американското об ки групи.
лева. Дюгеня стои затворенъ. налъ върху Христо Георгиевъ венция на силите, въ резул- ществено мнение, Царица Еле
София, 19 априлъ. Вчера де
Праздно место, при първий още при първия търгъ. Той татъ отъ която България би онора щела да замине за тамъ. путатите отъ двете соц. пар
отказалъ
да
сключи
договоръ,
търгъ останало върху Симо Ди
спечелила много повече откол
Войната м е ж д у Америка и тии, радикали и земледелци се
митровъ за 701 лева. Отказалъ при все това и до сега новъ кото спечели въ Букурещъ. Мексико, продължава вестни- явиха при Д ръ Радославовъ
търгъ
не
е
обявенъ;
а
дюгеня
да сключи договоръ. На 31
Нейната грешка е въ това кътъ,' попречи и на тоя планъ. за да го питатъ дали въ коми
януарий 1914 година при новия е въ ржцгьтгъ на сжщия Христо
че
послуша съвъта [на сиД-ръ Радославовъ върши всич сията по издирване виновници
Георгиевъ,
той
се
ползува
отъ
търгъ останалъ върху Желю
него, безъ да плаща нищо, а литъ да изпрати делегация ко възможно за да задуши ру- те за катастрофата на Бълга
Глигоровъ за 111 лева. .
при търгътъ отъ който се е въ Букурещъ. Владението з а софилското течение въ Бълга рия сж представени техните
рия. Той се старае да прекрати парламентарни групи.. Д-ръ Ра
отказалъ, е билъ н а д д а л ъ / / з /
Кавала е въпросъ з а ж и -делото противъ стамболовис- дославовъ отговорилъ на депу
лева.
Общината
до
сега
е
още
№ 1 останалъ върху Иосифъ
тите. Когато държавния сждъ татите че правителството нема
Ганчевь за 410 лева. Отказалъ тена съ 1425-25 лв. и ще про вотъ и смърть, заяви А. Ляп- отблъсна отводите на обвиня да \ отнеме възможностьтй на
дължава
да
се
ощетява,
д
о
к
а
чевъ.
По
нататъкъ
той
до
да сключи договоръ. При но
емите, д-ръ Радославовъ иска левите течения да взематъ увия търгъ на 31 януарий 1914 то дюгеня се даде подъ наемъ бавя: Б ъ л г а р и я не мисли да внесе предложението въ ка частие въ анкетата съ която
съ
редовенъ
договоръ.
година останалъ върху Мустаднесъ
з а Д о б р у д ж а . марата за амнистия и не е чудно биха допринесли за издирване
фа Ахмедовъ, но съв-вта не се
5. До сега отъ 31 януарий Тя ще употреби всички уси при такива обстоятелства ру- то на виновниците. Левицата
е произнесълъ, — за 102 лева. н. г. — не се е произнесалъ
софилските водители,н партии се страхува да не би да бжде
Сега въ дюгеня търгува съ общинския съветъ върху пра лия з а да излезе на Бълото да получитъ заплашителни пис отстранена отъ анкетата.
месо М. Ахмедовъ. № 2 оста вилнрстьта на тъговете за еди- море з а Кавала, защото то ма отъ некаква военна лига.
налъ върху Георги Костовъ за надесеть, 11, дюгеня. Отъ това има по голтзМо значение от
София, 19 Априлъ. Прави
1205 лева. Отказалъ да сключи загубата е очевидна. Толкозъ колкото цьла Добруджа. Ние В о й н а т а м е ж д у Гер телството смета да закрие на
договоръ. При новия търгъ на по-вече че наемателите, вслед не искаме война, но ще растоящата сесия на камарата въ
м а н и я и Русия.
31 януарий 1914 год., по който ствие на това закъснение, поч
началото на месецъ юлий.
ботимъ да СР засилимъ въ
МОСКВА, 17 априлъ. В-къ
съв-вта не се е произнесълъ, наха да се отказватъ отъ дю
ЗАСЪДАНИЯТА на редовната
останалъ върху Стефанъ Геор гените, както е случая съ трешно, и за бждемъ гото „Руское Слово" въ една ко
гиевъ за 451 лева, който и тър Дойчо Мухлевъ, наематель на ви з а всъка евентуалность. респонденция отъ Берлинъ, общинска сесия започнаха на
14 априлъ. Въ тоя общински
гува въ тоя дюгенъ. № 3 оста дюгенъ № 10, отъ халите при България ще работи з а рекато описва
отношенията съветъ има да се' разглеждатъ
налъ върху Мехмедъ Ахмедовъ II участъкъ, който на 20 мартъ визията на Букурещкия до между Германия и Русия, много важни работи между ко
за 660 лева. Отказалъ да сключи т. г. е подалъ заявление, че се говоръ. И з г л е ж д а че има
казва, че тъ се изострюватъ ито сключването на единъ заемъ
договоръ. На 31 януарий 1914 отказва отъ дюгеня, защото и
всички
шансове,
България
да
отъ день на день все повече отъ 4 мил. лв. който ще по
година при втория търгъ оста до него день- не му предали
служи за нуждите на града. А
дюгеня.
Отъ
това
бавяне,
об
я
наложи,
до
като
същест
и ще свършатъ съ война.
налъ върху Стефанъ Георгиевъ
въ него влиза и направата на
за 331 лева, и сега той търгу щината губи наемъ 3001 лева, вува опастностьта отъ една Германците явно се готвятъ администр. общинска п а л а т а
само
отъ
тоя
последния
дю
ва въ дюгеня. № 4 съборенъ
гръцко турска война и до з а война. Арестуването на която ще бжде построена до
генъ № 10.
за входъ.
като въпроса з а островите германските авиатори в ъ юнашкия салонъ. По тоя въп
№ 5 останалъ върху Влади
6) Петръ Василевъ е наелъ остава висящъ.
Пермъ, забранения износъ росъ е постжпило писменно за
миръ Кираджиевъ за 521 лева дюгяна № 2 при халите на
явление отъ соф. житель Кжнна коне отъ Русия, проекти чо Ангеловъ който. предлага
№ 6 съборенъ за входъ. № 7 „Пазаренъ Площадъ". Договоостаналъ върху Мехмедъ Ахме е подписанъ отъ Ж. Глигоровъ.
рания бойкотъ на германски на общината единъ заемъ отъ
Цариградъ, 17 априлъ. Спо тъ стоки и качването на 5 мил. лв. съ 5о/° и 85 цесиодовъ за 302 лева. Отказалъ да Какъ и защо необяснимо. Ни
сключи договоръ. При вторий какви актове, или поне бележ редъ едно анонимно донесение, митническите такси, всичко ненъ курсъ. Въ това заявление
търгъ на 31 януарий 1914 го ка къмъ договора за прехвър полицията се научила, че Ше
се иска общината да посочи
рифъ паша е пристигналъ въ това възбужда германците целите за които ще бжде уподина, останалъ върху Владимиръ ляне нема.
Кираджиевъ за 120 лева. Още
7) Сжщото е и съ праздното Цариградъ. Това предизвика и т е безъ никакви резерви требенъ заема и гаранциите на
съвета не се е произнесълъ. место въ Н-й участъкъ. Наето голема тревога въ младотур- проявяватъ о м р а з а т а си общината. Въ него се казва
Дюгеня е затворенъ. № 8 Ко е на търгъ отъ Дойчо Мухлевъ, ските кржгове които сметатъ къмъ "Русия. Всичките об още че всички разноски сж за
ста Господиновъ го е наелъ за а договора е подписанъ отъ Шерифъ паша за свой смър- ществени слоеве въ Герма сметка не фирмата и котата
тенъ врагъ. Има нареждание
705 лева. Търга още не е у Иванъ Николовъ.
база ще с т а н е по парижката
да се обискиратъ КЖЩИГБ на ния сж проникнати съ русо- борса.
>•
твърденъ, вследствие на жалба
Съставенъ въ три екземпляра видните старотурци, к о и т о
фобство и въ политиката от
отъ конкурентъ. Въ дюгеня
Окржженъ Управитель:
обиски се извършиха, обаче ношенията се обтегатъ уси
А облигациите ще бждатъ за
търгува К. Господиновъ. № 9
п. Д. Н. Перелинговъ. безъ резултатъ. Има големо
сметка на общината. Въ сжщия
На втория търгъ останалъ вър
Контрольоръ: п. Ст. Чсшме съмнение Шерифъ паша да се лено. Всичките германски по съветъ по въпроса за сключ
ху Стефанъ Георгиевъ за 60
крие въ френската легация литици заявяватъ, че иконо ване договоръ за кръвнината,
джиевъ.
и п. Т. Раевъ.
лева. Неразгледанъ още. Дюге
която е поставена подъ поли мичеПните борби и войната понеже г. Георги Ноевъ пом.
Присжтствующи:
ня е затворенъ. № 10 На вто
цейски надзоръ. Пристигането с я неминуеми. Проектирани кметъ е сключилъ договоръ съ
Юристъ-Консултъ:
п.Г.Янтовски
рия търгъ върху К. Господи
на пашата възбуди духовете т е посещения и приятелство което билъ прибързалъ. поис
Чиновникъ по търговете:
новъ за 100 лева. Неразгле
на старотурците, които го сме
ка се да бжде бламиранъ. Да
п.
П.
Стамовъ;
данъ още търга. Въ дюгеня
татъ за свой Богъ. Споредъ то на Русия съ Ромжния дено на гласуване предложени
Б. Р. На 17 вечерьта съвъта се сведенията Шерифъ паша прис разтревожи берлинските ди
търгува К. Господиновъ.
ето получи 9 гласа срещу 12.
занимава съ всички нередовни тигналъ въ, Цариградъ за да
Блама не стана. Реши се да се
пломатически кржгове.
наематели на дюгени въ х а л и т е основе единъ с т а р о т у р с к и
отпустне место на руското кон№ 1 Иванъ Русевъ за 110 ле ако има такива д а б ж д а т ъ ведна клубъ.
стлство въ Варна за постройка,
ва. № 2 Димо Николовъ за 320 г а затворени, и въ т ъ р г а за д ю
София, 19 априлъ. Въ по на свое консулато. Въ идното
ла. № 3 Димитъръ С.Андр-вевъ гени които с ж получили малъкъ
следното частно събрание иа заседание съвета ще се зани
за 114лв.№4Съборенъзавходъ; наемъ — д а се произведе новъ
Цариградъ,
18
априлъ.
Спо
болшинството е разискванъ въ мава и съ въпросите, предло
№ 5 Петръ Димитровъ за 105 т ъ р г ъ .
редъ
свъденията
на
цариград
проса за назначаване парламен жени за постройката съ кон
лева. № 6 съборенъ за входъ.
София, 19 Априлъ. Споредъ ските вестници султанъ Мех тарна анкета която да издири цесия курортеиъхотелъ-казино,
№ 7 нито при първий, нито с в е д е н и я отъ положителенъ
обсжждане въпроса за меро
при вторий търгъ не се явили източникъ утре ще бжде изда медъ V е сериозно заболелъ. истинските виновници за ката приятията по миситския инстиОтъ
дълго
време
султана
се
строфата
на
България.
Всички
наематели. № 8 Петръ Дими дено малко комюнике по заема
тутъ въ житната борса и какво
тровъ за 501 лева. № 9 Не се Вчера м-ръ Тончевъ има сниж оплаквалъ отъ инфлуенца и отъ депутати отъ болшинството сж*j требва да се предприеме и
болки
въ
левата
страна
на
сто
били единодушни да се назна
явили наематели. № 10 Не се дане съ представителите на
маха. При една лекарска кон чи по възможность по-скоро редъ други по м а л о в а ж н и
Опущенията, които намЪрихъ чуждите банки.
султация се установи че султа тази анкета. Анкетата ще се въпроси. .
при тая ревизия:

Ревизията

на букурещкия договоръ.

(

Хали въ IV участънъ.

Шерифъ ваша въ Царнградъ.

ХалитЪ въ v участънъ.

Парламентарната анкета.

БолШьта на султана.

НОВИНИ
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ВАРНЕНСКИ

УЖАСНИ МА1КИ ЧУДОВИЩА

БРАШНО

„.ВЕСТДЕ"
е най-еъвършена храна
З А КЪРМАЧЕТА
и

Д В Д А
МАЙКИ!

Желаете ли да получите безплатно едно
отъ тия хубави столчета за вашит* дечица?
Отлепете етикета, золЪпенъ
/. Бацила

на тифузната

треска,

г) Колимния

бацилъ. j) Микроба

на

холерата.

Вижте тия ужасии чудовища! Tt. сж които ми даватъ холерата и тифузната треска.
'Най доброто средство за да се ирт-.дп.пимъ е да употребяваме иа B C L K O ядене ВЪГЛЕНА БЕЛОКЪ.
ВсЬки знае, наистина, че дървения въгленъ е едно силно носмателно и антисептично средство. Toil i r e w a
миазми т!. н лошото семе. И сто защо него ^иотребявлтъ тоже за филтриране н пречистване на водата.
Тона еж преимуществата конто единъ зиаменитъ френски лтклрь Д-ръ Г>слокъ е нпнол.чунллъ доза
сътвори своето лекарство. Парижката Медицинска Академия въ желанието си да възнагради
I)-r ISelloc за
неговнтЬ научни трудове, удобри лекарството му. Това е една извънредна рЬдка награда, з а ш т о тя nptiioржчва продукта му на доверието иа страждукмцитЬ въ целия свЪтъ.
П Р Л Х Ъ Т Ъ Б 1 : Л О К Ъ взетъ въ прахъ или пастили слЬдъ всЬко ядене дезинфектира стомаха и червата
и така тон се явява като най доброто предпазително средство особенно противъ холерата, тнфузната треска
н миого други спидемнчески болести. В Ъ Г Л г Н Ъ БЕЛОКЪ може да изпери холера когато тя се е вече дек
ларирала, пко се вземе въ самото начало на болестьта.
'
3—IV—0
Употребяването на въглена Бе
ПРАХЪ.— Нл(! простото средство Достатъчно е да се гстави да се то
локъ въ прахъ или или въ пастили за вземането на прахътъ отъ въг пи, като се гълта слюнката.
Продава се въ всички аптеки.
с въ състояние да изцЬри въ n t - лена Белокъ е да се изсипе въ ча
колко дена само, болките въ стома т а чиста или подсладена вода и се
P. S. Некои се опитаха да напха и тия въ червата, антеритъ, ди пие по воля, на еднажъ нли на »+.- равятъ подражешш на въглена Бе
ария и пр. даже и нан-старите и колко нжтн. Д о з а : една или две локъ, но те бидоха б е з ъ всекакво g v ;
неподатливи на други лькарства. лжжнчки следъ всеко ядене.
действие и не лекуваха, по проста
Топ възпроизвежда едно приятно
ПАСТИЛИ Б Е Л О К Ъ . — Лицата та причина че сж злЬ приготвени.
чуиегвуване въ стомаха, дава охота конто ги преопочитатъ, могатъ да За да се избегне всека грешка вгле
помага на смилането и унищожава
„ъглена Белокъ подъ фор- дайте се д о б р е въ етикета да носи
заничан«то. Той господствувя надъ |
,
|
Белокъ. Доза : са- името БЕЛОКЪ и търсете върху ст е ж е с т и т е въ стомаха които се по-1
.
-Ьд
всеко
тикста адреса:
явнватъ слЪдь яденето, главоболия- j ядене и всеки ижть когато се покл пронзходяшн отъ лошо (.мнлане, : чувствува болката. Щ е се получатъ Mitison Ь. Frtrp, 19 rue Jacob, Paris
тиселнте уригвання и всички нервни j сжщнте резултати както и съ прараздразвания на стомаха и червата., хътъ и излекуването е с и г у р н о .
ю

е

м

я

н

я

ш

т

а

т

ВЪРХУ

нутиитЪ на млЪчн. брашно
:

. E E C T I B ."S*

което давате на дечицата си и изпращайте ги на

Дружеството

НЕСТПЕ

92 Булевардъ Мария-Луиза—София.

За вевки стикетъ ще получите единъ номеръ, който Ви
дава възможность да участвувате безплатно въ лотарията на
тия малки и голъми столчета Нестле на края на м. декември.
Отъ 50 години насамъ млъчното брашно Нестла е при
знато отъ всички лЪкари като най добра храна за дъца въ
17—IV—0
кръхката имъ възрасть.

Хотелъ С П Л Е Н Д И Т Ъ

ПАЛАСЪ

Хотелъ СПЛЕНДИТЪ — София
на И В А Н Ъ
К Е Н Д А
Единствени хотели'на Балканския Полуостровъ съ сту
дена и топла вода въ вевка стая.
/8—0
ВОДНО СТОПЛЮВАНЕ и ВСИЧКИ УДОБСТВА

ъ
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Ъ

гнджневъ & Рщвъ-Ворно.

Постояненъ депозитъ н а разни
ФРАНЦУСКИ ВИНА, К О Н Я Ц И и др.

71-0

П Р О Д А Ж Б А К А Е Д Р О
ненски" и съ5"/овъ 24 часа ще
продавамъ на публиченъ търгъ
недвижнмъ иИапълн. д-Ьло № Ш2/\П \ г. долуозначеиия
мотъ принадлежащъ на малоОБЯВЛЕНИЕ № 952.
За удовлетворение иска. на лт>тнитт> Хасанъ и Хатидже АВлрнсн. банковъ клонъ но из рифови, по наслъдство отъ по
дадения изпълннтелеиъ листъ койната имъ майка Васфие ИсJSV 5182 оп» Изрнен. Окр. Сждъ маилова, отъ Варна а именно:
1) 1 $27/25920 части отъ клна 12 мартъ 1911 г., противъ
щата
въ Варна, 111 уч. улица
НадЬлчо С. Марковъ и др. отъ
гр. Варна за (>300 лена, обявя- „Царибродска" подъ № 519
иамъ, че отъ поелЬднето дву състояща се отъ една стая, съ
кратно нублнкунание настоя дпоръ около 100 кв. м. (цълня),
при съсЬди : НаслЬдпнцнгЬ на
щето ВЪ и. Новини
Паркетни
Димитръ Радевъ, Белбсръ Руи въ продължение на 31 дни,
фатъ Исмаиловъ и ул. „Цари
съ лраионаддавание въ 24 ч. бродска", оценена за 130 лева.
а"in ше продавамъ втори пжть
Наддаванисто ще почне отъ
публично:
първоначалната
оц1знка нагоръ.
1) Л о з е , въ м-Ьстн. .Чаиръ"
Желающитъ да купятъ, мо
отъ 3 декара и 1 аръ, при съсъди: Наумъ Илиевъ, Стоянъ гатъ да се явятъ всъки приАрабаджиевъ, Петръ Ннколовъ ежтетвенъ день и часъ въ канцелатията ми да прътлеждатъ
и пжть.
книжата по продажбата и да
Първоначална оцъпка: 1260
наддаватъ.
лева, съ 50"/» намаление 630 лв.
гр. Варна, 8 априлъ 1914 г.
Жалающи да купятъ имота
могатъ ла прътлеждатъ кни I Варнен. Сждебенъ Приставъ:
Д . X. Ивановъ.
жата по продажбата и да над- 2 - 2
даватъ в с ъ к н приелтетвенъ
день и часъ въ канцеларията
ми.
гр. Варна, 3 априлъ 1914 г.
I Варнен. С а д . Приставъ:
въ гр. В А Р Н А.

I. Варнен. Смдебснъ Ппнстпвъ.

Днцион. Индустр. Дружество
„СИЛА"

2—2

Д . X . Ивановъ

I Впрнен^Сждебенъ Приставъ^
Изиъл. д-Ьло № 260/91-1 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 970.
Обявявамъ, че 31деньсл1здъ
двукратното публикуване на
стоящето г.ъ п. .Покапи Наг-

Произвежда въ модерпо-индустриалната си мел
ница, която е п ъ . р в а по
родъ и голъми на въ Бъл
гария, финнн брашна.

ПРОДАЖБА НА ЕДРО
• 15—50—IV

.Щернлибъ & Г
СОФИЯ — ВАРНА.
Управитель на Варненския клонъ;

Д-РЪ П. РАНКОВЪ
Доставя съ най-износни цЪни,'либерални ус
ловия и.най-сигурна гаранция.

Всъкакъвъ видъ най усъвършенствуваниземледълческимашини: плугове*, търмъца, валяци, сЬячки, жътварки, сноновъраачки,'кянапъ-манило, месиротро \
шачки, трпори, вЪялкп, въргаачки движени, съ локомобили и съ мотори, схщо и небетчийски мелници съ вертикални и хоризонтални камъни и разни
видове дараци и тепавици.
'
ВсЪкакъвъ видъ най практични индустриални машини: комплектни автома
тични валцовни мелници, комплектни фабрики за тестени произведения, ком
плектни шаячни фабрики, комплектни тухлени фабрики, бирени и спиртни
фабрики и пр.
М О Т О Р И : бензинови, нафтови, газожепни отъ пс-Ькаква голъмина и най
нова система.
Парни машини и парни котли: най усъвъргаенствуваии отъ вс-Ькаква големина.

;

В ^ к а к ъ в ъ видъ централни отопления водни и парни.
Комплектни инсталации на електрически освЪтления и най красиви и мас вни полилеи скщо и пай екопомически крушки (ламбички).

s

: 0 ;

Масла американски пърнокачественъ БЕНЗИНЪ и НАФТЪ
'?
Каиши и в д ж а първокачествени отъ всъкакъвъ видъ
с
ТРАНСМИСИИ НАЙ МОДЕРНИ. БЪЧВИ, КАИШИ н БОМБИ З А БИРА "

Ж Е Л Ъ З Н И КАСИ ЗА ПАРИ И Т Е Ф Т Е Р И

инженери, инстплптьорн и монтьори винаги на разположение на почитаемите' клиенти.

