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Ивженеръ Иосифъ х. Стояновъ ш
Съобщавамъ че отъ 1 Декемврий се установихт> на
частна техническа практика и осаовахъ въ гр Варна

ПРОДАЖБА Н А ДРЕБНО И ЕДРО.

Техническо Строително Бюро
ъ&ш?

ш

яаш

вя
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Преди всичко, знайно е, че ко
ритото на Провадийската река е
тесно, плитко и лъкатушно, а тази
е именно и причината за бавното
течение. на водата, и при едно мал
ко пълноводие, коритото се изпълня
V и'водите
издизатъ извънъ брего
/
вете.
Очевидпо
е тукъ че ако ко
ГолЬмъ изборъ отъ хубави и потребни подаръци за
ритото се корегира, по. една нрава
нова година. СрЪбърни потрЪбности и големъ ваборъ^
линия по ниските места и се на
прави по-широко то водата ще тече
отъ детски играчки въ втория етажъ.
силно, ще падне ниско отъ повърхностьта на земята и при пълно
Цени умерени и определени.
водие едва ще изпълни направе
ното така широко корито н по този
начинъ ще се спасятъ отъ заливане
хиляди хектари плодоносии полета
2Й
— ниви и ливади. Значи отстране
нието на това зло е доста лесно и
се състои само въ корекция кори
тото на реката — неговото изкопавание и разширение.
По втория въпросъ: Какь се е
№ 1412.
увеличило СиндЬлского блато, каква
гр. Провадия, 30 ноември 1911 год.
На 10 януари 1912 година, въ 2 чяса слЪдъ обедъ, аъ помещението е ползата отъ него и възможно ли
на Провадийското Архйрейско Наместничество, ще се произведе търгъ, е неговото просушавание, ще кажа
съ тайна конкуренция, безъ перетържка, за отдаване на прЪдприемачъ следпего: Действително Оанделското
продължение постройката, отъ цокола на горе, на църквата »Влаговеще- блато си е съществувало отдавна,
ние Пр. Богородици*, въ гр. Провадия.
нъ не въ сегашните рамки въ които
Приблизителната стойность на предприятието възлиза на 72496 лева
се простира сега, а въ маого по
81 стотинки,
тесни и много по-малки. Азъ каИскания залогъ е 3625 лева въ банково свидетелство.
Намаленията, или увеличенията, ще ставатъ върху еденичнитЪ цени захъ и по рано, че въ него днесъ
въ процентъ безъ дроби.
влязатъ много частни земи
ниви
ТържнигЬ кнпжа могагь да се видягъ всеки ирисжтственъ день въ
и
ливади
които
стари
люди
обра
наместничеството.
Конкурентите трЪбва да се съобразяватъ съ закона за обществените ботвали. Значи блатото се е раз
ширило по-късно. Като причина за
предприятия.
Предложенията ще се приематъ до 5 часа слЬдъ обедъ. Разноските разширение на блатото се явява вопо търга: публикации, сключване контрактъ и гербовъ сборъ, еж за сметка депицата въ самото с. Синделъ, ко
на предприемача.
ято съ своя. бентъ, връхъ когото
Цбрковното настоятелство разполага С5 цгълата сума, необходима
ежегодно се нарушава и повдига по
за това пргъдприятие*
'
Архирейски Наместникъ Свещ.: Ив. К. Молловъ. неколко сантиметри подпира водата
и я тласка назадъ, отъ което бла
тото разширява своята пдощь за
сметка на ппвитЕ, ливадите и па
Продава се ЗОО кв. м. мЬсто застроено отъ дв* стари кжщн, нахо- сищата на звмлвделците. Тази е
дящо се на улициг* „ Сливницаа и „Кърадяса*, на най-хубдвата главната и вдишгтвенна причина за
часть на града близо до морската градина и аквариума, срещу разширението па това блато. Кол
Дачанчевия домь, съ лице 30 кв. метра на двЬгЬ улици, много кото се отнася за ползата отъ пего
1
подходящо за строидба.
едва ли требва да се спираиъ, за
Споразумение въ редакцията на в. »Св Гласъ*.
щото да се пази едно блато, което
съ своите изпарения ежегодно тро
ви живота на околното население,
заради нЬкакви си стотици иди хил
Цродавамъ вкоренени и присадени ЛОЗОВИ ИРЙ1ЧКИ. отъ яди левове отъ риба е повече отъ
пипиниерата на Пеню Попкръстевъ Сусхииъ-долъ също и гладки чудно. Самото блато може да бъде
американски пръчки отъ Франция цЬни и условия най износни. безвредно, ако водата му е дълбока,
каквато е въ долпята си часть, къмъ
Парна, ул „Малка Търговска41 ХРИСТО НОЙКОВЪ.

Магазин „Пазаръ Парушъ*

1

Хадшипвтро Христодуловъ & 0-ие. 1

Провадийско Архйрейско Наместничество
ОБЯВЛЕНИЕ

Възползувайте с е .

Противпь Ф и л о к с е р а т а .

*»1

Цени най-износни и при либерални условия.

Ц* Анчвеъ — а. пономъ.

ул, Преславска, въ зданието на хотелъ Парижъ.

ВДРНД

( Б и в ш а к м щ а В ъ л к » ДунОЕгъ)
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*р Се занимава съ вътрЪшни болести. Специално съ гръд Ц*
**|| ни И нервни. Приема въ домътъ си: сугринь отъ 8 до
^
Ш
10 ч и сл_.дъ пладне отъ 2 до.5 часа.
©*
Щ
№

ст. на дума,

с. СиндЬдъ, обаче къмъ горния край
къмъ с. Судтанларъ е плитка, а при
такова положение то е само вредно.
Да се просуши съвършенно това
блато е невъзможно, обаче може да
се намали значително! нещо което
требва за интересите на населе
нието да се направи. Намалението
на това блато може да стане, като
се отстранятъ причините т. е. като
се ореголира течението на реката
отъ с. Кадъ кьой до с. Кара-ачъСофуларъ и като се махне водени
цата въ с. СИПДБДЪ. Нъ тукъ не
бива. Д11 .се изпущатъ _изъ... предъ
видъ, щото за да бъде корекцията
или мелиорацията пълна и ефикасна
требва да се направи една корек
ция и на Авренското дере, което
може е като причина за увеличе
ние на блатото. А каква ще бъде
ползата отъ просушаване на това
блато и намаление неговата нлощь
е ясно да се разбере. Тогава ще
се открие една голема площь земя,
която днесъ стои подъ кальта и
водата неуползотворена, когато съ
просушаване би се превърнала йъ
цветущи ливади и градини; биха
се отстранили всички изпарения, а
заедно съ техъ и ежегодно върдующите болести въ тмя села. Съ
една дума ще стане една промена
въ климатътъ, а заедно съ него и
новъ просторъ за животъ, ново сто
панисвани, нови доходи.
Съзнавайки всички тия незгоди
требва да се взематъ енергически
мерки за поправката на тая река
и блато. Всички ония отъ които за
виси въпросътъ требва грижливо
да погледватъ и се стремятъ за ре
ализиране на това належащо подо
брение. Пита се сега: Какво да се
направи! Ето що:
1) Да се корегира н ореголира
Провадийската река, пачиная отъ
гр. Провадия до с. Кара-ачъ Оофуларъ.
2) Да се отчужди и махне воде
ницата въ с. Оипдедъ.
3) Да се корегира Авренското
дере, и
4) Всички места около блатото
да се превърнатъ въ върбови кул
тури.
Както се вижда отъ г о р н и т е
четири пупкта, това представлява
една обемиста и важна мелиорация,
за изпълнението на която съ нуждни
милиони, което вероятно е задър
жало до сега неповдигнатъ този
въпросъ, обаче не така треб&а да

Брой *41.

„Свободеаъ Гласъ*

Отр. 2.

стои въпросътъ. Азъ мисля, че ако за корекцията на Провадийската ре неподкупни валии (к. н.) способни
да изпълнятъ своите задачи, за
се цма ^вскренното желание да се ка и Оинделското блато.
Като повдигамъ този въпросъ, азъ да ги прати въ тия области «да
направя нещо не съ пуздяи само
пари, а преди всичко инициатива. пе сгЬтамъ че въпроса е язчерпанъ приложатъ тамъ законность и
Споредъ мепъ тая мелиорация'из а папротивъ остава открптъ да се равноправство Е добре, ако тия
вършела чрезъ предприемачъ па изкажатъ и други по него, а тех турски вестници тъй отявлечо надържавпи средства, действително, би ническите хигиеничвските власти, биватъ въ очите на официална
костовала милиони, но извърщепа ощетения съветъ и др. да взематъ Турция тия очебиющи факти, ще
на-другь пачянъ,.— извършела отъ прнсърдце този въпросъ н дййству- продължава л и т я да отрича още
своята песпособность да въдвори
самото население на заинтересова ватъ за неговото рееалпзпрапо.
редъ и законность въ тази хиляди
Ще продължимъ.
ните села не би костувала нпщо.
пътя нещастна страна? Ако ко
Българина е трудодюбивъ. Той пе
варните европейски дипломати съ,
жали своя.трудъ за своето и.онова
на бдпзкнте си благо. Нъ н^ка по Турската преса за положе си затворили, очите и с ъ си за
нието въ Македония.
пушили ушите, толкова по зле
ясня. Какво би костувала тая круппа
за техъ. Тогава ръ.цЬте на сво
мелиорация - п какво , би загубила
държавата, ако тя се извърши съ
Турското правителство, както бодния Български народъ се разсредствата па 'общипската;' пътна и да маскира грозното положе вързватъ. Той требва да грабне
тегоба? Това ле бй сторило/нищо, ние въ Македония, съ нгшб но оръ,жието,г съ^ силата на коегода
освенъ сумата за общинската пътна може да скрие, че тамъ владее наложи законность и свобода на
тегоба за единъ периодь^оцъ 2 3 анархия и безаконие и че тя не християните въ Европейска тур
години., Така, че за да може да о способна да въдвори ред&' и ция, живота на които стои на
стапв горпята корекция и по еконо закопность. Нъ не само въ Ев цена по-долня отъ едно куче.
мически, да се направи слбднето: ропейските области съществува Ако за тази ЛКЦРЯ е негодно ни
Техническите^; власти най първо анархията и безаконието. Огъ- невластвующето тур кофи леко пра
требва .да пзмерятъ и опредЬлятъ ньтъ е плам -алъ въ цЪлата айи вителство, Българския народъ е
новото корито на реката., Тогага ягска турция. Тя днесъ се' на суверенъ да го улови за ухото
да се позволи на паселеппето отъ мира въ пламацй и, като е боз- и го смъкне и тури хора, които
г
заинтересованите села въ случайя силна да въдвори редътъ, остава въодушевени о *ъ истински па— Кадъ-кьой, Тестеджий, Султап- й да избере едиа отъ /вйтй на триотизъмъ, достойно ще повеларъ* Шереметъ, Сииделъ и др. — л^жителни крайности: или да приз дътъ българските храбри юнацч
да отбият/ь „общинската си, пътна нае автономията на .Македония къмъ бойното поле. И тогава,
тегоба въ натура. Може би.тукъ ще ц другите племена въ нейните нека европейските дипломати се
ми се отговори, , ч^( предназначе области, или, съ СВОИТЕ жесто огреятъ на големия балкански
нието на пътната тегоба^е друго — кости и кланета, да отиде до тамъ, огънь.
г
постройка на пътища. Добре: колко] щото' да пр Ьдиззпка самото на
пътища,с& направели въ Провадий селение, да възстане като единъ
ска, околия за цеди 34 годипи? Не човйкъ и съ оръжие въ ръ,ка
съ ли те: Провадия ,—- Ново-село да уничтояси тия вековни вар
22 км. и Провадия ~ Ясъ тепе, 16 вари и да прокламира сзояга сво
цм,-или р^сичко 37. км. пъгь за 34 бода. Ние н%ма да описваме по Формено облЪкло на учениците
годипи или. въ година ио единъ ни- дробностите на Щипската касап
Научаваме се, че Министерст
лометръ! Датаядифра говори лошо!ница и другите всекидневни вар вото на Народната просвета е
Въ рдна околия съ една, площь отъ варства вършени отъ турците р&шило да въведе огъ начшко
1(935;4 кв, километра, съ диаметръ пааъ мириото християнско насе на идущата година, Фзрмсно об
рт$. северъ .къмъ, юг,ъ 85 км. и отъ ление, . подпомагани отъ самата лекло на учениците въ гимназии
западъ на изтокъ 40 км , има шо- власгь, защото, както нашите, те, с ъ ц Ь л ь да се огличаватъ и
сфенъ пъть само-37, км 1 Амст,.цко така и чуждестранните вев^ки- съ това да бждатъ запазени огъ
горпят^.мелиорация се. извърши за дневни вестници редовно опис явенъ развратя (к. н) Формата
смЬтка на общинската .пътна, тегоба, ватъ тия варварства. Нашата щЬла да се сьстои огъ: куртка,
тя нема ди да подигпе своето пред цЬль е, да зарегиегрираме единъ фураж са, шинелъ и ботуши, отъ
назначение —г-Г подобрвпие положе- твърде очебиющь фактъ, а имен чзренъ български шаекь.
пиетода околията?" Тая мелиора но, че самите турски вестници,
Когато у насъ сгоятъ откри ги
ция или ^извършването па тая ра не могатъ,- повече да скри ватъ толкова важни и назрели въпро
бота безсиорпо требва да става подъ грозното положение въ Македо си по учебното дело съ които
прямия , падзоръ на техническите ния и ето какво п и ш а т ъ те*. Министра требва да се занимае
власти, Че наседепието е съгласно „Иени«газета * отъ ЗО/Х1 пише: той намЬридь за пуж!,но да се
да.извърши тая мелиорация по гор ..Вътрешното положение не е занимае сь облеклото на учени
ния, пачипъ ще кажа че имаме вече вдезло въ една фаза на подобре ците, като че ли. тамъ е спасефакти. Общинските съвети на об ние и спокойствие и тези. по ниею имъ отъ развра1а. Ами ко
щините: Кадъ-кьой, Слндедь, и Те- стоянни вълнения силно се огра- гато г. Минисгра е ВЗСМАЛЪ това
стеджий съ държали „презъ пасто- зяватъ въ чужбина. Требва ня решение, далъ ли си е опигъ, че
ящета есень решение съ което ис- когашните огнища на жестокость ще обремени нашите бЬдни се
катъ да поправятъ реката но гор ; да се превърнатъ на центрове мейства сь новъ 120 л. годишенъ
ния начияъ, обаче кой зпае по как за щастие и благоденствие; да данъкъ? И то, ако въ всеко се
ви, съображепия имъ е отказано това се просветвятъ лицата и да пре- мейство има по единъ ученикъ, а
важно и, похвално искане Значи въ станатъ плачовете. Днссъ отново ако съ двама и повече? ДЧ му
населението се заражда частпа ини (к. н.) въ всички вилаети вла мислягъ бащите. Шр ни се въз
циатива, и дий . вместо да я под- дее една лоша администрация. рази, може би, че учениците сега
креппмъ я сломяваме. Не, селско Официално съобщаватъ за все ие ходятъ голи и вса трЬбва да
стопанските и хигиенични интереси кидневно насилие п завличание имъ се. купуватъ дрехи. Да, но
иалагатъ изпълнението па това. Та на момичета и за разбойнически неформениге дрехи, отъ по грубь
ка щото корекцията на иъпррсната изтъплония, и, при все това, не платъ, може да се купягь за 30
р$ка п Оинделското блато,, требва взематъ никакви мерки за из до 40 лев.), а единъ такъвъ форда заиптересова опия „отъ които за- гасването на огъня, а се задово- менъ костюмъ, не ще косгува повцси това и направятъ постъпки за ляватъ да хвърлягъ пеаель отго малко отъ 1 0 лева, особено се :
реализирапето, му, д то пай-добре ре му, за да го оставятъ да тлЬе." га, при тази скъпогия» и, когато
да стане така, както казахъ по- „Икд&мъ* отъ 1/Х11 пише цель- шивачите знаятъ, че това е ната,. която се преследваше съ лоясително. Ние виждаме, чз мно
гзре, а имепно;
1)Да се измери отъ техничес провъзгласявапието на конститу зинството ученици на бедни^ ро
ките власти повото корито за реката. цията, бЬ, прнлаганието на тази дигели, нрйкарватъ съ по една
2) Да се' позволи на населението конституция. Ако тя се прило дочена или шаекова робашка, съ
отт» заинтересованите села да от- жеше, здоупотреб1енияга що из- късички панталонки и некои да
бпятъ общинската си пътна тегоба чезнатъ.. Всички права ва насе же обуги.съ емении Зеръ, тол
:въ, пату{щ, тукъ за изковаване на лението ще се намерягъ подъ по кова може бащата. Ние немаме
кровителството на законите. Нито нищо противъ досегашната форкоритото.
жандармътъ,
нито полицейския менна фуражка, коя го служи за
3) ЦЬлата работа да стане, подъ
надзора на техническите власти. агентъ,. нито съдията, нито чет- отличителенъ знакъ на ученика в
I) Да се отчужди и махне воде- никътъ, н и т о партизанина на която костува много по-ефгино
пйцата на Попова въ ,с. СиндЬлъ. единъ клубъ (к. н.), ,ае требва да отъ една обикновена шапка. Не
5) Да се засадятъ всички бре иматъ възможность да нанадатъ ка не забравяме че когато ученигове па новото корито и всички мо- когото и да било. Крайпо цри- кътъ има злата воля да разврат
скърбно е, че отъ три, години, ничи, явно или тапно, не е форчорливи места с-}» върби и
8) Да , се корегира *Аврепското правителството не е взело нито менното облекло, което ще го спре.
една инициатива полезна за тази Ние помнимъ изпочупването джа
дере по същия иачицъ.
Ято какво требва да се направи страна. То даже не е намщило мовете на къщата на единъ отъ
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тукашнит*. гимназиални учители,
м. г, отъ група ученици, тогава
формената шапка не ги спря И
пакь повтаряме: не е форменото
облекло, което щ? облагороди ха
рактерите на учащата се младежъ
а домашното възпитание, подпо
могнато отъ беседите на учители
те, за които т* требва да иматъ
опредеденъ часъ въ седмицата,
па ако щете, тия беседи, да ставггъ съ участието на родителите,
По, за какво въспитание сме сед
нали да раз гравяме огъ страна
на учителите? Т е на все къде трябатъ, че не биле възпитатели, а
учители, И наистина, учителя у
насъ е чинов.чикъ. Той днесъ има
два часа вь некой класъ. Влезе
въ часъ, к а ж и си матиматика
и, който разбралъ добре, кой го
не, —двойка и си отива. Не сти
га това, ама не кои учители си
позволявали да прикачатъ на уче
ниците и ученичките разни епи
тети и да ги подиграватъ въ
часъ; Това е фактъ и нае мо
жемъ да го докажемъ, ако стане
нужда.
Въ такъвъ случай, питаме ние:
форменото облекла ли ще спаси
учащата се младежь отъ разврата?
Тревожни известия.
Нашите туркофилски управни
ци, страшно се изпоплашили отъ
полученото известие, че Турция
усилвала пограничните постове,
като трупала тамъ войска, за да
се предизвикатъ кървави стълк
новения, съ цель да се отвлече
общественото внимание отъ сви
репото клане на Българите въ
Щипъ- Казватъ че това известие
внесло силно възбуждение въ пра :
вителегвзниге кръгове. Ние ги
съветваме да плюятъ въ пазва
та си. Ако това не имъ . помогне
има другъ церъ: нека г-яъ Ге*
шевъ -отиде въ Цариградъ, да
направи едно нископоклонно темяне и дг каже: ,.аманъ агаларъ,
бейлеръ, япмаинизъ бу иши, сизъ
бизимъ азисъ дос!уму4Ъ синизъ,
себепъ оладжаксинись, бозулсунъ
бизимь политик 1. Базъ мухаребе
ишгахлъсж деилисъ. Лязъмъ гелиръ ки бизь чекилелимъ, постумузданъ, ве хюкюматъ теслимъ
еделимъ биръ ханги чапкънларъ
елинде, Радославовъ гиби си, хане херъ сахагъ хазъръ дъръ,
мухарабе ачсънъ девлете карши.
И, ето че работата ще се управи.
За туй много мислене пе се.
иска:

м д.

Дневни новини
Общеграждански митингъ въ Варна.
На 11 тото по покапа на г. кмета Л4в,
Церовъ и видни партийни лидери въ
Варна въ църквата „св. Богородица"
се отслужи панахида за трагично за
гиналите на 21 ноември Щипяни. На
панахпдата приежтетвуваха предста
вителите на всички културниV въ гра
да дружества, опълченците съ своето
знаме и македоноодрннеките братства
съ своите черни знамена. На панахидата държа прочувствеиа р4чь све
щеника М. Хаиджневъ, който изрази
съболезнованието на църквата по
щипската трагедия.
;Отъ черква се образува шествие,
на чело знамената, което спре прЬдъ
кметството. Отъ балкона пр!>дъ - едио
многохилядно множество г. Церовъ
откри митинга съ една трогателна
речь. Г-нъ Церовъ оежди турското
безправие, и доказа, че Турция е не
способна да се управлява. И затова
каза той, само българското силно оръ
жие е, което иде въдвори правда и
законность. Нека се позовемъ на то
ва оръжие, нека се чуе неговия звънъ
отъ Дунава до Бело-море и отъ Черио-море до Марица.

Стр./З

Свободенъ Гласъ

• Сл4дъ кмета говори г-нъ Д. Пере- прочее се увеличава съ 6 млади, мпогоолииговг/ Той ,съ данни, цифри и из бЬщающи адвокати, пълни съ енергия
вадки отъ вестници прЪдстави ца и идеализъмъ. Лека-полека ще лочпиблнката грозната оная съчь, извър натъ да чезнатъ некой. стари адвока
шена на 21 ноември въ Щипъ. Трог тски величини, които еж навикнали да
тателио описа македонския батакъ.
актобчтетвуватъ и тормозятъ еждии
Г-иъ Кр. Мирски, третия ораторъ, и свидетели.
бе тоже р*зъкъ и трогателеиъ. И
Открита гробница. Археоологичестой се изказа, че само „ж*л*зото и кото д-во почна да открива въ дво
кръвьта" ше спаси Македония. Авто ра на окржжното управление една
номията еледничко спасително сред подземна старовремска гробница, коя
ство за Македония и Одринско. „Или то прилича на параклисъ. Гробницата
автономия, или анатомия44. Взе се след има кржгла форма съ диаметръ 5 м. и
ната
височина 4 м. съ една врата п 7 доРЕЗОЛЮЦИЯ:
лапа (пизюли) въ които еж били по
Днесъ 11 декември, 1911. година ставени еждове съ пепельта на изго
Варненските граждани събрани на рени мъртвеци. Дружеството ще я на
мптннгъ, за да протестираме противъ прави достжпна на любители на на
турските жестокости въ Щипъ, като шето минало. Тя е една отъ най-кра
взехме прЬдъ видъ:
сивите гробници, които до сега еж
1) Че поголовното клане, извър били на мерегп въ града. Подобна на
шено на 21 ноември т. г. въ градъ тая била намерена преди 20 години
Щипъ падъ мирни и безащптни мжже, до девическата гимназия, но за жажени и деца за сЬтенъ пжть доказва лость тя е била още тогава уничтокакво Турция е неспособна да въ жеиа.
веде правовъ редъ въ страната си;
Отпустиата ПОЙЛОЩЬ. Варн. общин,
2) Че отъ въвеждането на конституции съветъ въ заседанието си отъ 9 того
ята въ Турция положението на раз реши да отпуснатъ 2000 лева помощь
пит!', не турски народности не само за' пострадалите семейства въ Щипъ.
е неизменено, но напротивъ се е вло
Тази мерка на общинския съветъ
шило твъртдЬ много, защото къмъ дже- заслужава похвала.
латскитк похвати на Абдулъ-ХамидовРедакцията ни се премести на ул.
щината въ Турция се прибавиха и „Шуменска", надъ пощата и постоян
шовииистическитЬ стремежи на мла- ната комисия.
дотурцитЬ; ,
•
Получи св въ редакцията ни отъ
3) Че всичките неистовства надъ едшгъ гражданинъ една общирна до
мирлото.християиско население презъ писка противъ бездействията на по
последните три, години, като се почне лицейската власть въ града ни и про
отъ мухарджнйСкитЬ нашествия, ,за- тивъ ностоянннтЬ скандали вършени
точаването, нобошцата, обезоржжава- въ тукашния шантанъ, която ще понето,' убийствата^ бесилките и се свър местимъ въ идния брой.
Завърналъ Св. Преди една седми
ши съ зверските кланета въ Щипъ,
доказвахъ ясно, че това е една пла ца. се е завърналъ отъ странство
номерна постжпка на турското пра варнен. лекарь г. Д-ръ Г. Клисурски.
Това за сввденпе на клиентите му.
вителство, която но ТОЗИ начшгъ цели
Въ миналия брой на втетника ни
унищожението на българския елементъ
въ < Македония и Одринско както и поместихме 1-та часть отъ статията
на Провадийския агрономъ г. Ц. Аниа.,друштЬ лютурскц.. народности;
4) Че всичко това ясно говори, чевъ, продължението на която даваме
какво ,пр11.сжшествуваиете на турска въ днешния брой. Общо въ дввте
власть въ' Македония и Одринско ие статии се говори за корегиране отъ
може да. има гаранция за миренъ, кул- държавата на Провадийската река и
пресушаването на Синделското блато.
туренъ и щастливъ гживотъ тамъ,
Сдедъ
корегирането, освенъ че дър
. РЪШ^ИХМЕ:
жавата
ще се ползува отъ нивите
1),Исказваме нашите дълбоки съ
болезнования къмъ всички пострадали които ще се създадатъ тамъ, но и на
и опечалеми наши сънародници огъ селението, което живее между Про
вадия и* Гебедже ще се освободи отъ
грозната сечь въ' Щипъ.
вкорянясалата. блатна треск*, която
2) Високо протестираме предъ ци- вейка година уморява по-вече отъ
юилазования- свЬтъ противъ, варвар 100 души.
ските дЬла на турската раса и про-.
Огъ редъ ГОДШИ насамъ ТГБКОЛКО
тивъ безправието на турската държава. вдовици и-разведени, съ млокетв си
3) Апелираме къмъ великите сили, женл въ Варна еж сполучили съ неподписващи Берлинския договоръ да простешг средства* да се бъркатъ въ
дадатъ>автономно управление на Ма управлението на църквата и църков
кедония и Одринско, като едничко ното настоятелство./ Тия жени; своята
средство за . умиротворението и спа-, орпшалность проявявали особено ре
сението на твзи двЬ ировииции;
вностно щомъ работата се отнасяла
4) Настоятелно молнмъ българското за уволнявание или назначавание на
Правителство да действува най-енер некой църковенъ служитель дори и
гично за постигане на горията цЬль и свещенникъ. Щомъ некой такъвъ отъ
;
5) Изявяваме, че ний (варненските българ. църква тукъ пмъ е неприятенъ,
граждани) сме готови да понесемъ то те еж пущали въ ходъ по те^енъ
всички жертви, за да се даде авто адресъ йнтригантствата, писвали еж
номно . управление на Македония и заявления и протести съ които еж
Одринско.
събирали подписи и еж ги предста
' Сгодени/ Приятно пи е да съоб- влявали въ църковното настоятелство
щимъ', не главния счетоводитель на и митрополията съ единствената само
мелница „Сила44 п многообЬщающъ г-нъ цель да направятъ невъзможно слуКоста Д. Чалики, миналата седмица се жението имъ въ църквата. Понеже
сгодилъ съ грациозната г-ца Валеити- тия жени наскоро пакъ тъкмели да
', на С. Скришовска, дъщеря на покой- разнасятъ подобни протести и заявле
* пия виденъ адвокатъ въ гр. Пловдивъ ния за събнрание подписи противъ
Северннъ :Скришовски.
некой църковни служители, ний като
Нашите честитявания.
порицаваме постжпката имъ, катшмъ
ЗаввДвнъ искъ. Говори се, че е гражданите да не подписватъ подобни
било заведено исково дело за 28,000 заявления, а църковното настоятелст
лева, срещу държавата,- С. Камбосевъ во и митрополията за честьта на цър
и Г тукашенъ сждебенъ иристааъ Ал. квата да не даватъ значение на таки
Байковъ отъ бившия въ града дроге- ва молби.
ристъ Фридрихъ Кюнслеръ, защото
| Христо Г. Дановъ. На 12 тото
прЬди 2-3 и. хазяина Камбосевъ по по- се помина въ гр. Пловднвъ многозаржчка отъ упоменатия съд. приставъ служилия старъ български книжовеж биле изхвърлешг отъ дрогерията му никъ Хр. Д. Дановъ.
на улицата всичките медикаменти, за
Миръ на праха му!
гдЬто не си п-яащалъ наема НЬко иказКоледнитЪ праздиици и новата го
ватъ, ме- за. откриването на това иско дина наближаватъ, а въ гр. Варна как
во дело виновенъ е билъ> еждебения то се знае има много бедни семейства
приставъ Ал,. Байковъ, понеже при които нЬматъ средства съ които да
принудителното опраздвание на дро посрещнатъ тези светли праздници.
герията ^— по слабо разбирание на Дългъ се налага па всички заможни
службата си тг не е*спазилъ всичките благочестиви християни да имъ се
формалнрети, изискуеми отъ закона въ притекатъ на помощь. ,
'гакъвъ' случай. Делото е доста инте
Разгледани Д*ла, Бившия Варнен
ресно,. 1йе видимъ кой иде плата 28000 ски градоначалникъ Желю Поповъ,
лева: на Кюнслера.
конто бе оежденъ отъ тукашния окр.
И*държали>изпитЪ. Младите и мно- с^дъ на 7 год. затворъ, русенския
еждъ намали приеждата на
гообЪишющщ кандидати адвокат» г. г. апелативенъ
г
Петръ Петровъ, Любенъ Дюгмедяиевъ З Д год. строгъ' тъмниченъ затворъ.
Сжщо оеждения отъ тукашния окр.
И. Кр. Мирски, Хр. К. Мирски П. Станевъ и М, Мурадовъ еж издържали съ еждъ обирачъ Георги Кюркчи Радевъ
много добъръ уогЬхъ испита си предъ на 5 год. затворъ, апелативния еждъ
комисиядо на Русенския апелативенъ намали приеждата само на 1 година
с*дъ, Колегията на Варнеш адвокати строгъ тъмниченъ затворъ.
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ПОМОЩИ за пострадалите Щипяни. тютюни отъ т. г, реколта? Нима подъ
Образувана е комисия въ съставъ: друго небе и по други закони се управ
председатель г. П. Петровичъ, членове лява силистренския клонъ отъ земг. г. К. Ранковъ, Д-ръ Ст. Златаровъ ледвлческата банка, когато до сега
и Мих. СТ. Х. Пейчевъ, която тези отпускаше по 30 '/0 отъ оцвнката на
дни ще събира помощи за пострада тютюна, а сега като се елпезира тюли! е Щипяни. Комисията се надЬва тюия по 40% безъ каквато и да е ода събере ие по малко отъ 5—6000 сигуровка.
лева и като се знае готовностьта на
См1>татъ ли тия банкови бюрократи
Варнеь търговци, които винаги еж би каква спънка поставятъ тЬ съ своето
ли осок ено щедри и пожертвователни, нехайство и незаинтересованость къмъ
не се счмневаме, че ще се събератъ една култура като тютюневата, която
голЬми суми. Честь и похвала заслу- донася годишенъ доходъ на държав
жаватъ благородните инициатори.
ната ни .хазна 20 милиона лева?
Нова аптека. Г-нъ П. М. ГюлмеОсобио заиитересовани еж произзовъ, братъ на директора на тукаш- (водителите отъ Хасж-кьоселерска оьната м. гимназия г. Ив. Гюлмезовъ, отъ ( щипа, които притежаватъ около 250
2—3 седмици насамъ е бтворнлъ въ | хиляди к! р. тютюпъ. Правнтъ ли си
града ни на булевардъ „Марня-Луиза" смЬтка тия г-да чиновници, че само
срещу дЬвическата гимназия нова ап- отъ тая община държавата ще вземе
тека, която е снабдилъ съ всички л Ь- отъ 250,000 кгр. но 7'5 лв. бандеролкарства и много други иеобходпмости. но право, по-вече отъ милиоиъ' и иоПожелаваме му добъръ усггвхъ.
(ловила лева доходъ. П не е ли прЬ, ГолЬма несправвдливость. Питаме (стжшю отношението на тия банкови
Управлението на добрнчекия клонъ на господа къмъ едно население, което
земледелческата банка по какви не- пълни държавната хазна? Ние по-друго
изповедими тайни причини то не от- яче не можемъ го окачестви. Дано бжпуска на тютюнопроизводителите отъ' демъ чути.
околията заеми срещу суровиг!»' имъ I
ЗемледЬлецъ.

Предложение зо подписки.

Долуподписаните имаме честь да съобщимъ, че основа
ваме въ гр. Варна

Търговско Акционерно Дружество „ГРАДИВО"
ЦЪльта на дружеството е: да търгува съ разни строи
телни и др. материали.
Срокъ на дружеството е 20 години.
Основния капиталъ на дружеството е 100,000 лева злат
ни, разпртздЪленъ на 1000 акции, отъ по 100 лева златни
вс^ка една, платими: 30 у0 при записването, 20%
два мЪсеца
слЪдъ общото учредително събрание, 20}/0 следъ че
тири месеца
отъ общото учредително събрание, а остана
лите 30}/0 ще се внесатъ въ срока опредЬленъ отъ управи
телния съветъ.
Подписката започва отъ 15 Декемврий т. г. и ще трае
до 20 сящи включително.
Тя става при:
Василъ Н. Кожухаровъ, търговецъ,въ Варна.
Слави Димовъ, предприемачъ
»
»
Благой Пейчевъ
»
»
»
Димитръ П, Кенковъ »
»
»
Инджинеръ Г. Мечкаровъ
»
»
»
Ставридисъ
»
»
»
Хр. Станишевъ
въ София.
Основателите на дружеството не си запазватъ никакви
други привилегии, освенъ ония предвидени въ чл, 160 отъ
търговския законъ, който гласи:
»Първия управителенъ съветъ може да бкде назначенъ
отъ основателите. .
Обаче, това назначение, което има сила най-много за
три години, требва да б&де изрично споменато въ предло
жението (чл. 158)«.
Лицата, у които става подписката, ще издаватъ времен
ни разписки за получените вноски 30 у0.
Варна, 11 Декември 1911 год.
ОСНОВАТЕЛИ:
В. Н. Кожухаровъ" търговецъ, Варна
Благой Пейчевъ, предприемачъ »
Слави Димовъ,
*»
»
Ст. Мушановъ, фабрикантъ
»
Н. Кривошийковъ, предприемачъ, »
Д. П. Кенковъ,
»
»
Инджинеръ Хр. Станишевъ, София
»
Г Мечкаровъ, Варна
Архитектъ М. Юрдановъ, Варна
Симеонъ Пейчевъ, предприемачъ, Крумовр
Я. Филиповъ, Варна
М. Чихалъ железарь, Варна
Ст. Райковъ, столаръ, »
Хр. Куцаровъ, Варна
Владширъ Христовъ, столаръ, Варна
Д. Габровски, Варна,

Бахаровъ & Т а х о а ъ
Само въ новооткрития магазинъ >СОКОЛЪ« иаходящъ се на
ул. »Преслвска« подъ Търговския Кдобъ иде памБритЬ съ иайИЗНОСИИ цени разпи пушкп, револвери, патрошт, барути и разжелезарски стоки. Ловците ще иамерятъ всички ловецки при
надлежности съ голема отстлчпка.
За увврение на това, достатъчепъ е единъ ошпъ.

Врой 4 1

Свободеяъ Гласъ

Балчишко Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ "053.
На 28 декемврйй т. г. въ канцеларията на
Балчишкото Градско Общинско Управление ще
се произведе търгъ, съ тайна конкуренция за
отдаване на иредприемачъ събиранието прихода
отъ „кринина" и „кантарина", презъ 1912 год.
Първоначална цена 70000 лева, Залогъ 5°|0.
Офертите ще се приематъ отъ З—4 часа
следъ обедъ.
Поемните условия и другите книжа по тър
га, еж. въ канцеларията па кметството,
Търгътъ що се произведе съгласно закона
ва обществените предприятия.
гр. Балчикъ, 28|Х1 1911 г.
. Еметъ: От. Минковъ
Секретарь: П. Димчевъ.

Стр.

II Варненски Сждебенъ Приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЛЗ 5836
АДВОКАТЪ
На основание изпълнителния листь
ЛЬ 1327/1909 г , издадеаъ отъ II ВарВарна.
ненский Миров. Съдия въ полза на
Христо Иваяовъ по прехвърляне отъ
Варна, пр>тивъ* Димитръ Рахневъ отъ
с Арпаутларъ за 53 60 л, обавявамъ
че въ иродъ.жоние па 31 дни отъ по
следното двукратно публикувание паспециалнетъ
стоящето вь единъ отъ мастните вест
по вътрешни, детски и нерв
ници, съ лравояаддавание въ 24 часа
ни болести
5% ще продавамъ на нубличевъ търгъ
следния длъжипковъ недвиж. имотъ, а
Приема болни:
именно: Нива отъ около 21 декара, наОтъ
9—12 и 2—6 сл*дъ
ходяща се въ землището на с Арнаутларъ, местностьта >Аркъ-Бою«, при съ
обедъ.
седи: Георги Диаштровъ и отъ триТБХъ
Мусала га ср4шу хотелъ
страни гора.
„Прйславъ*.
Първоначална цена 315 лева съ на
маление 10%.
Желакщите да купятъ имота, могатъ
да преглеждатъ книжата по продажба
та и да наддаватъ всеки присътствейъ
НовоприсшгналнгЬ модерни пла
день и часъ въ канцеларията ми.
Варна, 22 Ноемврий 1911 г.
2—2 тове и кадифета за рокли, бархети,
Съдеб. Приставъ: Н. Спасовъ зефири много други новости,Г1-во

Любенъ Д. Дюгмеджьш

г Д-ръ Г. Кдвсурски—Варна

Възползувайте С8 отъ случая.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 6835
' На основание изпълнителния листь
М 4904/1911 г., издаденъ отъ II
Варненский Миров. Съдия, въ полза на
Варненската Земледелческа Баика, протпвъ Неделко Великозъ отъ с. Коястантиново за 40 лв. лихва и др. раз
носки, обявявамъ, че въ продължение
на 31 дни отъ последното двукратно
-Л? 21.
публикувапсе настоящето въ вестникъ
Понеже обявениятъ търг*, съ обявление М 5159, печатано въ Д ъ р - Свободенъ Гласъ, ще продавамъ на
жавенъ вестннкъ" брой 230 т. г., за отдаиане на иаеиатель училищната нива публичепъ търгъ/следпитъ длъжникови
по неявяване на недвижими имоти находящи се въ земя3адъ-каджакъ-двре" отъ 86 декара и 5 ара не се състоя
конкуренти, то съгласно чл. 28 отъ закона за обществените предприятия обя млището на с. Константиново, а имен
вява се втори търгъ съ съкратенъ срокъ на 29 декември т. г. отъ 3—4 часа но: 1) Нива отъ 7 декара, мвстя. „Созсл^дъ обедъ въ помещението па Джиздаръ-кьойското първоначално училище. лъ-кола", при съсъди: Коста Калчевъ,
Т*ржните книжа могатъ да се вадятъ всеки приехтетввнъ дсиь вь учи Константинъ Панайотовъ Антонъ Дралището.
говъ и долъ оцвн. 210 лв.
с. Джиздаръ-кьой, 7 декеиврпй 1911 год.
Наддаванието ще почне отъ оцЬнкяНастоятелството. те съ намаление 10%.
Желающнте да купятъ имотите, мо
гатъ да се явяватъ, всеки присътственъ
день и часъ въ канцеларията ми да
преглеждатъ книжата по продажбата и
да наддаватъ.
Варна, 22 Ноемврий 1911 г.
2—2
Съд. Приставъ: Н. Спасовъ.

Джиздаръ кьойско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ*

шшшшшшшшшмшшшшшшшш

Опасъ В. Спасовъ — Варна.
Известявамъ, че пустнахъ вь продажба изку
ствена вълна произведена отъ нова вълнени шаяч
ни и абяни парцглн, дезинфекцирани чрезъ специал
на дезинфекционна машина. Вълната по качество и
цона конкорира обикновенната вълна и е незамени
ма за пълнение; дюшеци, юргани, и др, т.

1

1-во качество 1 2 0 лв килограма
И-ро
„
О-8О „
:
•• •
Продажба на едро и дребно

.,

Освенъ това, известявамъ, че копувамъ нови
вълнени парцали отъ аби и шаяци на износни цена.
( ъ почптъ: С п а с ъ В . С п а с о в ъ ,

лоз

О Т Ъ ВАРНА И О К Р Ж Г А !

Продавамъ на най-пзноспи цепя Американски лозови пръчки
облагородена и ГАРАНТИРАНИ яо качество я сортъ като:
М и с к е т - ь , Чаушгь, Д и м я т ъ , П р о с л а в а ,
Ахкало и пр.
Горните сортове съ облагородена на такива подложки, които
подхождатъ напълно за почвата въ Варна и окръга.
Всички пвзадовени пръчки при първото поеажданв съ за моя сметка.

Съ почитъ: П. Ковчевъ
съдържатель на каФене „Балканъ".

ДЪР1А ЗА Г©РВН1,
Продаватъ се на вагоиъ и по отделно дърва
аа горене, белъ дъбъ.
Жедающите да се възползуватъ отъ ефтини
дърва, нека се отнесътъ до Васйлъ Тодоровъ въ
гр. Провадия^ който ги доставяна всека гара.

4

ОБЯВЛЕНИЕ
М 6159.
На основание изпълнителния листь
М 13256/1911 год., издаденъ отъ
Варненский Окр. Съдъ, въ полза на
Тони Петровъ отъ Варна, противъ Ге
орги Желевъ отъ с. Авренъ за 2000 лв.
и др.; обявявамъ, че въ продължение
на 31 дни отъ последното двукратно
публикувание настоящето въ едпнъ отъ
мастните-вестници, съ правонаддавание
5%, ще продавамъ на публичен:» търгъ
следния длъжниковъ недвижимъ имотъ,
а именно: Дюгенъ съ три отделения'
едноетажни, покритъ съ керемиди, направенъ отъ камъни и дървенъ магериялъ съ лице 12 метра, ири съседи:
Митко Железковъ, Стойко Ангеловъ,
пъть и плетъ.
Първоначална цена 900 лева съ на
маление 10%.
Желакщите да купятъ имота, могатъ
да преглеждатъ книжата по продажбата
и да наддаватъ всеки прнсътственъ
день и часъ въ канцеларията ми..
гр. Варна 9 декември 19 Ц год. 1—2
III за II Съд. Приставъ: Я- Начввъ

Д а в а с е к ж щ а подъ на
емъ съ 6 стаи, кухня, баня и пр.
сбширенъ дворъ и градина, само
стоятелна, на ул. „6 Сеатемврий".
Споразумение при Д-ръ Бъкърджиевъ, адвокатъ.

качество английска прежда се
продаватъ съ намалени цени *въ
манифактурния, галантарийния" и
стъкларийния магазинъ на ГЕОРГИ
ПОПОВЪ — Варна
Пристигнаха ми галоши съ истин
ска марка „триъгълникъ".

П р о д а в а с е или се дава
подъ наемъ питейно заведение по
отделно или весцело съ ^всички
принадлежности, .градина, 3 стаи
за живеене зимникь за вина, око*
ло 2—ЗООО кгр. вино и други
спиртни питиета.
Споразумение въ редакцията.
Б а н к о в ъ ч и и о в н и к т » при
добро възнаграждение Т Ъ Р С И в^
френско или немско семейство доб
ра квартира съ или безъ пансионъ
Споразумение редакцията.
П О Д Ъ Н А Е М Ъ се дава
къща съ 3 добри и хигиенични
стаи и маза за семейство.
Даватъ се подъ наемъ също
стаи мобелирани, съ пансионъ"'и
безъ пансионъ Предпочитатъ се
съ пансионъ.
Споразумение: ул. „Караджа ц
№ 12, въ улицата на Девичес
кия Француски Пансионъ.
П р о д а в а с е подходящо ме
сто за строидба съ лице нв ули
ците ,.Драгоманъ" и „Щеновска"
застроено съ стара постройка.
Споразумение пъ реданцвяга.

Дава

се подъ

наемт»

или на съдружие новопостроено
то здание за кръчяа въ с 11рЬ
сеци, Варненско, по шосето Вар
на—Бургасъ.
Спорозумение съ Георги II.
Ганчевъ въ същото здание
П р о д а в а с е праздно место
отъ 850 кв метра въ местност
та ,.Сесъ-Севмесъ« на шосето,
ср*шу М. Брашовецъ и Георги
Иастърмджияга, служащо за по
строяване дюкяни, къща 4и пр.
Справка въ редакцията.

Обявяваме йа интересующитъ се лозари, че имаме за
проданъ облагородени и вкоренени АМЕРИКАНСКИ ЛОЗИ
отъ сортоветЪ: Воирез1пз йи со1 (Монтикола) СНазе.а'Ьег*
1апШеп 41* В|рапа ЬеНашНеп 420» облагородени Съ отбра
ни ВАРНЕНСКИ и МЪСТНИ ГРОЗДЯ строго сортирани, глад
ки, спойки и лЪторасти отъ 30 см. нагорЪ
Най-добра гаранция за произведения ни лозовъ материалъ е обстоятелството, че единствено въ Шуменсйи
окръгъ въ с . О С М А Р Ъ има нЪколко хиляди декара 8-9
годишни американски лозя, които даватъ отлични резултати.
Цени и опитвания при поисквание.
Съ Почитание: П. Люцнановъ & Ал. Димитровъ.

с . ОСКИАРЪ ( П Р Ъ С П А В С К О ) .
Варпа, Печатница „Войнявовъ"

Сгр 5

„Свободенъ Гласъ'

шШ$

т*

Архитектури

Складъ

\

I

отъ
дървеиъ строителенъ мотериш
4

В Ъ ГР. ВАРНА

не Н. Наумовъ & Ив. Ствфановъ, Варна.

. ЮРДАНОВЪ

&

Бр. 41

Честь имаме да съобщпмъ па почитаемите граждани тукъ и
въ провинцията, че въ склада пи се намира в с Ъ и а н ъ в ъ
вюд-ь п п ь р в о н а ч е с т в е н п ь с т р о и т е л е н т » м а
т е р и а л т » . Ония, които се нуждаятъ отъ по големо коли
количество материали, могатъ да си доставятъ и съ вагони
ПИ

Дългогодишенъ архитектъ при Министерството на Об
ществените Сгради и пр., а папослЬдъкъ градски архитектъ
ври Варпвн. Общппа се установява на частпа практика.
Приема изработвапето па планове за разни постройки и
всЬкакъвъ видъ технически работи, експертизи, ръководство
на постройки и пр
Бюрото се помещава въ собств. си домъ ул л Мария Луиза".

Ц-&НИ

ГЛНОГО

||
|

ИЗНОСНИ.

Скдадътъ ни се нампра до гарата срещу газовото влагалище
лище

I

БАЛКАНСКА Е
'ВА^иЕ

Любители на Хубаво

ВАЬКАМСМЕ)

Пвн^Т^?^^" 0 К а п и т а л ъ ^ е с т ь « и л и о н а « , златни напълно внесенъ.
Централа въ СОФИЯ, клонове въ Бургасъ, Пловдпвъ, Русе и Варна агентури въ
Балчикъ, ШЪвенъ л ВИДИНЪ.
Кореспонденти въ всичките по-главни градове вь България и странство.

Пийте само Варненското пиво „ Г а л а т а " , защото то е един
ственото отлежало и здравословно пиво, което сега се
консумира въ
източния край на Царството. Сямо пивото „Галата 1 1 е запазило
качеството си, което имаше и прЪзъ зимнпй сезонъ, а за доказател
ство на това еж хубавия му цветъ, гъстата пвна и приятния му дкусъ.
Фактъ е вече, че представителите на фабриката „ Г а л а т а " , въ
другите градове, еж доволни отъ пивото „ Г а л а т а " и съ гордость
го продаватъ на клиентите си, защото темъ не се повърща размжтено пиво, както на представителите на други 1ГБКОП фабрики.
Фабриката „ Г а л а т а " има вече свой бюфетъ съ градина раз
положена надъ фабриката на най-високото и хубаво место, отъ кждДто града Варна, околностьта му и морската позърхность иматъ
приятна и живописна гледка.
Л ю б и т е л и н а х у б а в о пиво, пийте с а м о в к у с н о т о

Извършва всякакви банкови операции, като:
Аванси срещу ценни к а н а п и стоки, търговски шконтъ, покупка и продажба на
/ местни и чуждестранни цБнни книжа; чекове, кредитна лиска и ц р . Даване га'•
ранция за търгове и пр.
Безсрочни
4°/0 годишна лихва .
Съ срокъ най малко 6 месеца съ
47.,% годишна лихва.
Влогове но-голЬми отъ 10,000 лева по особени споразумения. "Банката има пое.
тоянно въ депозатъ различни местни ценни книжа които може да предава вед
нага въ вевко желаеш) количество
ПрЪпорячватъ особено своята новооткрити отЬЪль за купуване и продаване
\
згрнвни храни на комисиона,
ТЬхното приемане и манипулиране се извършва съ най-голеио внимание*
За гхрЬдаденитЬ и хра^я ка кокскгдац.гя Папката дава авансь при цай-азаосии цЬня.

ПИВО „ Г А Л А Т А " .

Важно, много важно!
За господа аптекарите и дрогеристите,

1
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птекш Р. Руссевъ, Варна

[Щ>)

Английско Осигоришно Дружество противъ пошаръ

сЛЙо

™
2К

Основало въ Лондонъ прЪзъ 1782 година.

приготовлява ЖЕЛАТИНОВИ капсули, пълни с ъ разни
лЪчебни срЪдства

Н а й - б о г а т о и старо д р у ж е с т в о ,
Главяа Агенция за България въ гр. Варна съ подъ агеяции въ
по-главните градове въ Царството

БАНКЕРСКА К Ж Щ А

Това Осигурително Английско Два иротивъ пожаръ оиълпо
мощеио да действува въ България сб княжески указз „\& 16
отъ 6 октомврий 18Ю ход. .
ОСИГОРЯВА:
ЗДАНИЯ, МОВИЛИ и СТОКИ, по иай-прЬдпочгятелап условия, а въ случай
на нещастие, то изплаща обетщетенаето въ едпяъ пай-к&съ ерокъ. Въл- |
гарската публика, която умее да оцвиява ползате отъ осигуряването, ще
намери въ това д-во всичка гаранции, които е въ правото да изисква
За подробни сведения интересуващите се могатъ да се отнравятъ до
агенцията и представителите му въ дела България.

Огиускать нови заема и открнвать текуща сметки: срещу
гаранции - лица и цЬнни книжа и ипотека.
Шконтирать и анкаспратъ всекакви ефектни — търговска
и не търговски.

Поиемаадъ влогове: срочни и безсрочни по споразумение,

(МГ

V?',

АВТОМОВИДА

^з»ее

1В&

Вапцие Ви.даге с!е Соттегсе "
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ш

де

м
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\в
Продава с е место отъ 225 кн.
въ мъстностьта „Сесъ-Севмесъ- съ
носна цЬиъ. Слравка редакцията.

| |

Рога "

ако искате да спестите много левове и да останете хиляди пъти
доволни Автомобила „р 0ЦЬи е най солядеяъ, извънредно лекъ,
пътува бозъ шумъ и иушекъ и миризма по всекакви пътища а
ипайефгипъ: 5 , 7 0 0 лева и ще имате луксозна и здрава кола
съ МЕХАНИЗМЪ и Д11Р11ГИРАНЕ съвършено унростотворена,
които можатъ да се усвоят ь отъ всекиго само въ единъ месецъ.
Продажба въ брой и па изплащане.
Поръчка за Варненски окръгъ до Банкерската къща:
Петръ & Петко Махалнишки — Каварна.
Всекакви резервни частп внаага па разположение.

Българска Търговска Банка
Капиталъ напълно внесенъ
лв. зл. 2,80О,ОСО
Резерви образувани
„ „ 571,000
ЦЕНТРАЛА въ РУССЕ.
Клонове въ: СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАСЪ, ГАБРОВО.
Кореспонденти: въ главните градове въ странство и България.
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ КАТО:
купува и продава всекакви цЬннп книжа — отъ по-важните бан
ката има винаги депозптъ; пзаълнява поръчкя за кппжа на чужде
странните борси; прави аванен срещу цепни кппжа, стоки и цесии»
издава я купува чекове за странство и България; сконтира търгов
ски полици; открива текущи сметки; дава гаранции за търгове; при
клоновете въ Варна и Бургасъ специална служба за храни и други
стоки съ комисиона.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни и по текуща сметка.
Срочни — по споразумение, споредъ срока и сумата.
За улеснение, Банката издава книжки.
Телеграфически адресъ: „Търгбанкъ" и „ВиЬошЬннк".

1

фаегона си съ

Продава с е една мною подходяща
и здрава плгтачна машина съ
износна цена. Справка въ редакцията.
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И Н Т Е Р Е С Н О !
ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НЕЛРЪМЕННО!

Като бЬхъ въ Европа доставихъ п снабдать за сезона магазина си
съ разпя парти ш отъ иай прочут европейски фабрики съ пайпзяосни цвни и добро качество

1\М

корави и меки отъ най-поедъ.тнага мода, КАСКЕТИ английски,
РИЗИ, ЯКИ, ФАНЕЛИ гегерови, ЧОР ШИ индийски, и фраицускя
ВРЪЗКИ шпкъ, също п отъ е дна американска фабрика Г АЛ ОШ И»
по здрави и по-ефтпни 25% отъ руските и всичко друго каквото
ще потърсите ще панерите въ големъ пзборъ въ магазина ми*

КОРАВИ ШАПКИ „КАУМОУ" И „РкЕЗЗ".

МДГАЗИНЪ ГЕРДСНМО П. ВДСИЛДТО ВДРНД
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Свободвнъ Гласъ"

Стр. 0.

МАГАЗИИ

Улица
Щаръ Борисъ
• №

БроЙ 41

Жакъ Ротъ & Леонъ Паппо Варна
НА ЕДРО И ДРЕБНО

ЕДИНСТВЕННИЯ С К Л А Д Ъ ЗА
Модерни зимни платове

МОБИЛИ

Килими, Ковьори, Мушами.
Ж а к е т и и костюми дамски най-модни

СПЕЦИАЛЕНЪ О Т Д Ъ Л Ъ :

Разни сребърни и позлатени принадлежности.

ПО ТАПИЦЕРСТВЗ и ДЕК0РАТ9Р0ТВ0
П

И

===• Ц-БНИ ОПР-БД-БЛЕНИ ==—

ЯС К
А . отъ прочути
Берлински Фабрики
Л М ^ 0 И Т а п а ^ е $ и к а с я о средство противъ филоксерната
#1 >*!, $# <М #1 , Ш зараза. Унищожава всекакви насекоми и ми
кроби по овотпите дървета и цветята.
Единетвенъ представитель за цела Българи; Дрогерия:
Рафаилъ Камха — Варна.

АНГЕЛЪ Н. КРЪЧМАРОВЪ

дружествата: „,
КУПУВДМЪ АКЦИИ отъЗора",
„Бъдащность- , Ер-

Банкер-ь—Балчим-ъ.

4

Извършва всекакъвъ видъ банкови операции,
сконтира търговски ефекти; прави заеми сре
щу лични гаранции, залогъ па ценни пред
мети и стоки: Открива текущи лихв. сметки
срещу лична гаранция и ипотека на недви
жими имоти; купува и продава разни ценни
книжа и стоки,
Приема влогове срочни и безсрочни по
споразумение.

мисъ", „ЗемледелД ,.ГроЗдъ', .Трудолюбие", .,Параходното дружество"
„Сила1-, „Галата". Отъ банките: „Добруджа", „Нанредъкъ «, „Гирдаиь*:
„Българ Търговска Банка" и др, Отъ застрахователните дружества,
..България", ,.Налканъ" и др. — Споразумение въ редакцията ни.

Кредитно Акционерно Дружество „ЗОРА" — Варна.
че отъ 18 VIII кантората на с&щото д-ство е
преместена на балъкъ-пазаръ въ зданието
,ОИТЕ" № 6.
Варна, 22 Августъ 1911 г.
Отъ Дружеството.

ХРИСТО К И Р Ч Е В Ъ - В й Р

НИТА

СЪ КЛОНЪ БУРГАСЪ.

Р И Б И: 1
Калканъ, Тюрикъ Кая и др.
Приготвени тъкмо на сезона
отъ. специалистъ майсторь, въ
тенекета отъ но 1 кгр., има
за проданъ голЬми количества.
Христо Хрисостомовъ

Английски импортьоръ съ постоянни складове на:
АНТРАЦИТЪ за газожепни мотори;
КАМЕННИ ВЪГЛИЩА специално за фабрики ;
КАРДИФЪ за отоплепие и за железари;
КОКСЪ, ЧУГУНЪ и ТУХЛИ ОГНЕУИРРНИ залеяри:
КЕРАМИДИ марсилеки и др.
Цени умерени и поржчки акоратни.

Рибопродавецъ

Цептралата — Варна.

П р о д а в а с е праздно место отъ око
ло 600 кв. метра въ V уч. па улица
„Хаджи Дпмитръ", подходящо за самомостоятелна или за две постройки
Справка до Иванъ Груевъ кръчмаръ
улица „Владиславъ".

СВЪРШИ

се вече експлоатацията.

Важно за г. г. търговцитЪ,
банките и всички държавни и
общински учреждения

Книжния

склад-ь

„Войниковъ"— Варно
Продава съ 3 5 % по износ
отъ другите продавачи въ
Царството на

В но

СагЬоп Рарег

ХРИСТО БОГДАНОВЪ

въ разни бои въ кутии по 100 листа,

улица „ Ц а р ь Борл*гь" — Варна.
Обущарски магазииъ на Христо Богдановъ ръководимъ отъ же
лаиието да задоволи клиентелата си и да привлече нови, както съ
модни, елегантни, и съ гарантирана 'еолидность, а така също и
съ ц*Ьни съиършенно износни, в м Ъ с г о 2 9 2 2 , 15—18 л .
се снабди съ голямо количество отъ разпи фасони

Щщ^-Шьш^ШГ
американски, английски, французски и пр. НуждающигЪ се
отъ обуща, нека не изпускатъ изъ прйгь видъ, че ще направятъ голяма икономия и що блпатъ иредоволни отъ обущата ни.
Ш
Формени обуща за г. г. ФЛОТСКИТЪ офицери
Обръщаме внимание на Ученички и ученици, които най-вече се нуждаятъ отъ солидни и достъпни по цена обуща
•••» ЕФТИНИ и здрави обуща за работници.

Отъ магазина.

6*

?

Владиниръ Р . Кусевъ
АДВОКАТЪ

-ъ
<?

- ВАРНА.

Защищава всекакви дела нредъ всички
съдилища въ Царството.
^
Писалшце—подъ мировото съдилище.
I

НИКОЛА ГДНЕЕЪ
Дългогодишенъ Съдебенъ
Приставъ, напоследъкъ такъвъ
при Варненски Окр. Съдъу се
установява ходатай прозбописецъ въ гр. Варна IV уч
до Окръжния съдъ и прие
ма като иовЬрепикъ или по
прехвърляне (аокупка) да хо
датайствува за изпълнението па
испълнителпи листове, а така
също извършва разпи нотари
ални зделки, искови молби и др.
За обезпечение срЪщу пре
дадените му листове дава
гаранция

II

Когез, Ршсв88 и Ашерша.
I Мостри безплатно при поискване.
П р о д а в а с е много подходя
що праздно место отъ около 1300
метра находя ща се въ с. Галата.
Споразумение въ редакцията.

Продава се ™*г.~~:

носна ц-Ъна въ агБстностьта >Сесъсевмесъ* до мелницата на М. Николовъ. Справка въ редакцията ни.

Продавал, се й _ ~ г = .
варната фабрика » Галата* и до Ка
рантината.
Споразумение до Ради Темелковъ
11 — Варна.

МлЪчни карамели „Обйшшъ".
Който иска пресни млечни карамели „Обрешковъ", специялно
приготвепи противъ кашлица, които действуватъ и за по
правка на гласа, нека си достави отъ Вай Димитръ, малката
парижска сладкарпица, ул. Преславска — Варна.

1_

Печатница „Войниковъ*—Варна

