Година

1.

Варна,

27

августъ

100;'

г.

Абo1Iа.vеАtn~ за юдшIа:

.АбomIраl!ието

става

викаrв АО "ри ва

rО,l.lIиата.

Иец&теllВ IlИс.а ве се првеll&ть.
РАКОПИСВ ве се .p~aTЪ.

~ъ брой

10

стотИИ!и.

И3ВDСТИЕ.

ИЗВ'};СТЯВRМЪ вn КJ1вентят'в
'1е ОТЪ

1

Августъ т. м. въ гр.

си СiIiЩО И на варненскит'};

BapB<Io

граждани)

ОТllаряме пова Rжща IIOДЪ фир

МАта "НунБЯсъ С·ие Велезаровъ" на улица "Малка Търговска" ~ 204
.О.ТО

ще

се

занимава

съ

ltомисионерстно

и

ще

АостаВ.1в.ва

ПЪРВО

.I3.чествеви разви видове Айвадииски ~al:.1a и маслини, както и първо
.IачествеОR

сапуни,

които

ще се

продаватъ С1>

мвого

1i380СНа

цtНIi.

Сжщо ~iIiщата ще IIродава всички видове пр'1;еви солени РПUlf. Вс'lllШ
посtтитель ще остане ДОВ(I.1ен'Ь.

Съ почитание: КУМБЛС7> с· uе ВеАе3арй80.
~p. Варна, 2(; a8~ycmь 1905~.

Le= ~::~~r~~~:e"T~~~
публика, както и на ~шогоброинитt си клиенти, че прt-

)(tстихъ манифактурния
С.lIаяска

i},

си магазииъ

~ЛУВРЪ" въ У.JIица "Прt

срtщу Българската Народна Бавка подъ зданието на

Руското Консулство.

Сжщеврtмевно се снабдихъ съ голiшъ асортиментъ

~

отъ модни, вълнени и коприневи платове и

~~

други разни l'алавтарииски стоки.
C~ ПО'lвтапие:

""'"

~~

С. Аnаджемъ.

Д-ръ Г. Клисурски
(старши

nxapl1

въ МарийнсItaта БОА-ца)

Приема болви всi;ки дневео отъ

2-5

ч. сл'Вдъ. об'ВДЪ. ул.

27

С}lt;цу старата Бълг. църКnli.

Извtстие

А

VI S

Ю.1ИЙ

и

3

В ь С т ~1 Е

По иницватината ва Негоnо Б.,а
гоroвtйно свещеничествоСТ. l'авчевъ
въ х·р. Варна, варневекитt гражда

ви еж ЮШр&ТИ..1И дО Г. Мивистра
на Нар. Просв1Iщение CJli;Аующата
МОllбto. :

Брой

22'

Брой

"Свободевъ Гласъ"

2

Стр.

600 ученички, които се уЧ8.n въ

Варненската

П(lвече оп

Дtвическа Гимназии
От'Ъ Ttx'], сж И3-

общ,мнеИIlт6 пмсарм.

К.'1ючитеJJНО варненки, а би било не- ве на в.

е

AU

I

Взаимната

отroвориость

н&', n

"Новъ г.~acъ"

съюзенитt

часть

общински

-

нео6ходимата ПОJlиuеиска В.,асть, KOHТQ 6!(

резпореА6и, п~неже J(И.ПСВаА:R

всички членове влвле МОрlI,.1ПО вадъ I ги заставила да сторнть това.

ВЪ единъ оп СКОJJOИЗЛ'ВЗЛИ111 6рое- I вс':hкиго, защото го зас-гаВ:J да бж.де

500

справедливо, кахвато и

I 2)

Ед ка обществена залача на

22

Прtди два ДНИ цtдо се..l0 се ПОВАИ.

I

органъ на порtдаченъ въ JlC1JKO отношевие чо-I гшuо до цtри добитъка сн /с:ь

писари

,

се по·

вtкъ, иначе /jез'ь т'l>зи J>&чества той

ЖИJ!'i,

огънь. Нtко;щина се..1ЯВИ ТЬрКаА:И цtJа

о а вощъ дво}; JlИПОВИ сухи дървета (ТЪКХI

оп Т'вхъ, 6И.1И тt бt~ни изи бога- дю'а въпросъ за осnобождението по- не може В.шза въ здружаванет, то както у дивитt народи), AoAtтo се за.

ти, да се .1ишатъ оп едво общо

0-

сзtдвитt отъ едивъ канцеларски жп- I пъкъ да стои в'ьвъ отъ ПОСJJtдво

П3ЛИJlИ; съ тин дървета накла..lИ r.o-

иначе казано банки. Че общивскитt· немислимо защото чов1;къ, като Ч:lевъ

и дtца.

бразование И.:IИ да се изпращаn на вотъ, който ииъ иде оп страна на е се равво да се самъ обрtче на JItмъ огънь, прtзъ I\ОЙ~О нр-J;карuи 11
да.лече да позучапатъ такова; 01'Ъ Бъдгарскитt зеМ..fедtдчески каси, или пзолиран'Ь живоп, което нtщо е болни и здрави добитъци, жени, )(&ае

Аруга страна осо б ното ПО.~ожение

б'

о се

Всички домаl\ИВИ побързали да изга.

на гр. Варв о - разнородвостьта на писари сж прtтовареви съ огромна на nбщесl'ВОТО, и З81 яналъ ак
р
,
насел.ението му, разпростравеность- работа, KO/lTO може да убие п най- ЛiIШ и оп Hel'O.
та ва чуждитt пропаганди и пр.- акил организмь, стига писара да раОбщинскитt писарlJ: ако желаЛ1'Ъ

жатъ огнищата СИ и да накладнтъ HOIl1.
отъ ЖIIВИЯ огънь.

изисква, щото У'lИJището да задовомногобройнит'l> разнообразви ис-

_-,-

снтъ огъня въ AOMOBt:Tli СИ,

да изма.

боти ио всички направленвя на службата СИ това е изutстно. Не са-

да бжджтъ полезни на обществото и
себе си да освободятъ ОТ'Ь извtстна

И така всички въ село се УСПОJtОИJI
съ мисъльта, че ,1I,обитъка ИМ'Ь е спа.

це.iJариптt

ро и по най енергиченъ начинъ да

по-странени ОПУС1'ошенин.

юкъ 'наЙ.~обри
сенъ а пъкъ
болестъта, поставена в1.
услония да се разпрострашотношение на lIJlадото по&о.,ение, за да Iрени съ много работа. Идете пъ кан- трtбва да се ззловвn чась поско- ва, прави вcilки денъ по вече по-гоJr.i;ии

JHB&
,
кания въ ВЪЗШlТате.!J80 иобразователно мо общинскит1J писари сж nptтoвa- частъ ва свол ханцеларски

1(

може да расте нациошuвоточувство

I

на lIашит1>

сждилища и

българитt въ гр. Варна. А ПЪКЪ за I ще ви порази факта, че всички ПИ-I О(:НОН8ТЪ таКИIJII. касн. Съ ()CHo~aBa-

i

липсватъ и вай-голt- сари еж с'Ь изпити желти .IИЦ<l. хлът- нето таКИlJа каси всичката

rpaA:l
вп ве за общо Образование:!' нали очи и гърди " нервни погледи и КОJlТО се отнася до
1I итt удобства

б анката

Тъй си живtе, тъй страда и тъй мре

раоота, нашин сеJ1ННИНЪ 1 Кога ли. ще се ОСви.
и

I боди оп прtдрасждъциn и суевtРИJf.

се

, рtчъ прtдъ васъ извършва ОТ1'о о б щинит'ь,
.f..
които ПО.llята
потъ~ннватъ
Дtвичес"ата Гимназия е широко по- r.,вижеНИIJ, съ една
ще ('_е пр t - i 'га
во~аlJать
му? •ума му и ско-

хtщеНllе, учителския персоналъ е I се изпрtчва онова грозно поtJltДСl'вие махн(' оконча.тедно.
почти доt,'татъченъ (съ ма.lка не06- което развитието на живота, заедно
ходпмостъ)
П.lащо.тъ

и Варненскит'l>

.'J,ОСТd.nчно

граждани

данъкъ

хап право да искаn

отъ

да

и-

държа-

вата си да подд'Ържа JI

един'Ь

щеоUра,ювате.lевъ

въ дtВИ'lе-

01';1.1>.111'0

съ другитt

дава. Безъ

има ржксводс'fВ(),
вtl·Вlша

чинитt

ние г. Асенъ

на лошитt

обществени

по-

и начива за IIр·.!шахване-

'ГО имъ. ний ще се ограничимъ само

ската ГИllURi$ИН въ гр. Варна.
Гр. Варпа, 21 Anrycl'b- 1905 г.

С'Ь

ни

да се простираме по въпроса за при-

С.1tДСТВИJf

06-

страви,

311 ОСНОlJавие райфайзеuови

1

.1.

съставено

при централното

ИваН08'Ь;

повдигане ва страната.

управ.~е

в'ь

Отъ

ЗеМ.:Jед'l>,lчеСltата

оп всичка работа' относяща се до

земледtлската банка.

кидневно

Банка.

np':hA'],

Земл. Банка се основаватъ спестона вно Заемателпи каси по системата

горвата ldО.'lба c'JflTaMe за свой дългъ
да заявпм'Ь, че ти дtйствиteЛНО и-

на РаЙфаизева. Въ кратки
началата ва NЗИ каси сж:

зразява ПЪJШМО же.1авие на всички.

1)

За да цобинть .1есевъ креднтъ,

л~ми

коли

съ

жита,

за

Bct)l;a

това

M1ICTO

И землед1lJlЦИтt
пръчки:

бюlO

IIноге

сж срtrцали г~

_

I) Нtмали възможпость да си про.J.а

да

датъ. на BptMe храната и даел замииаn.
2) Сл1lдъ продажбата на храната,
мнозина отъ зем.'!сдt.щитt трtбвало да
чакатъ дълго BptMe догдtто се отвори

Хроника

черти

IIЪJlНИ

се научаваме,

T1ICHO

всtки дpyrъ способъ за

Сд':hАваn подписитt
Извtство е, че ОТ'Ь мвого BptMe кредиране, ний се ВЪЗД'ържаме
ва варненскитt гра- васамъ, по ивциаТRвата на Вълг.· пишемъ обстойно по нъпроса.

т. м. земледtлциrn изъ Вар

ги продаВIIТЪ на борсата. О.баче, It3.KТO

жавание и преимуществата на тtзи

каси

15

ненский райопъ почнаха да НОСIiТЪ

ВС'БКИ

съ ПОСОЧВlIo9ие способъ, по който об- Бонове въ Т"ьзи &вига се дaBa'rъ достащивскитt писари ще се освободатъ тъчно подробности на И;J.елт& за здру-

почитание:

ждани.
Б. Р. Като даваме ГЛ8СНОСТЬ

пени да се грижатъ за Кy.JIтурното пр'k

отъ съ-

цtната не

JO ст., намира се

КДОll'Ь отъ

I Ииатъ думата ОНИJi, които сж поста.

каси

пжц.

да

.м.инатъ

товарнтъ

колита

имъ,

за да раз

храната.

Не ще съмнение, че съ

многотю ГУ

Въ с. Крумово, Варненско, се е по- бение па най-работното Hp1lMe иа на
JlВИЛЗ прtди 10 дена по едрян рогатъ шит1l землед1l.щи, не M8.lIKO страдать и

д06итъl>Ъ saразите;;пэ.та бол1lеь "В.II.гленъ" (Cbarbon bacteridien). Въ цtло
sнимаоието на Г-на Миоистра на гараНЦИll на всичкото си имущество. село има 511 глави говеда, ОТЪ които
27 еж умрtJlИ. а 30 за60лtли до сега.
Нар. ПросвtщеН8е върх.у факта, че Едво .,ице оп TtXH8 страна отива Едни
отъ боднитt умира'IЪ слtдъ 5-6
той ще 8зпъ.аНJI своя мораЛfН1> дыгъ въ банк. Jt,10НЪ, изтеГJJJf сумата и часа, а други c.'ftA'], 2-3 дена.

f-mrreреситt имъ:- - "--'
Прочее, обръщаuо вниманието на ко.

лть окржженъ ветеринаренъ nкаръ г.
П. Бичевъ е поБЪрЗaJIЪ да се нви въ
смото, д-Цто взеJlЪ редъ IIрtдпазителви
смеияваn
санитарни мtрки; обаче никой отъ се-

КИ, за да се uази по голtма чистота
ИЗЪ прззднинитt utcTa около борсата,
понеже прtзъ този сезонъ, в'ЬпросlПfl'k
utcTa еж' IlЪЛНSIТЪ съ извънредно )(НО

i!iIpненс:&и

граж!(авu

вие и не можемъ

безъ

ИЗК.'1Ю'lе-

не

обърнемъ

Аа

селенит1;

се здружава'l"Ь

колективевъ

и

ПрlruЯl"Ь

заем'}, отъ Банката подъ

uетеllТНИтt власти

I

I

само тогава, ако дtЙСl'uите.1НО се! ПОC.Jlt я раадава на всtки членъ
заеме за УДОв.tетворение 70 па сто иа срtщу записъ. По този начинъ се
иеханието ва варнеискитt гражда- ленитН се освоБОЖД8ватъ отъ да:хо

ни,

което тt п градътъ ня заслу- дяn чакъ въ

жваn.

n о дли

с т н L1,И ъ

Дtтски СЪЛЗИ

ствите,'IНОСТЪ.
крадецъ,

питавпнъ

спуства
..1и

с:ь

страшна

ка

СИ-lа

се

и

четире

часа

дежа

дtте безчувствено
всрtдъ
треск&въ огънъ .fI с"tд'Ь то

l'O.]tM'],

.1егна

въ

УЧИ1Jище,

жълта

и

другиго

ряцатап

Ба

като с'вика,

плаваше

то};

да

се

ся шушнеха

таВнствено,
изъ

а

сжщо

въздуха,

ГJl8ВИ, нtкаи.ва

спиратъ

изъ

вtщо поле

като

че да

над. тt.хви

страшна. СИ.]&,

мято не трtбва.ше по ВИRanВъ на
1JИнъ

да

на дадени-

го нечистотии.

чатление. Чувствувах'Ъ едно еднич- па ПО'lернеJ1И хора взе участие на

нещастви.!I капитанинъ по добр1>, по сигурно какъ

на HtKue неподобно

и затова

CTOlln

сам'Ь

се запж·

отвориха

вратитt,

'1'11

не- тихъ за въ дома щ\ капитанина.

щастие.

Като

ми

се

I!окриха

могилата

подъ

конто

б·11.а заровени три1"Н братчета еАНО

до друго.
РЖЦ'Б1't

Едвн'Ь бжзъ си ООТ8J'аше

върху

т':hхъ.

Въ този не-

И четиртехъ! чухъ да изговарн ви;{tхъ вратарката съ зачървени и щастен'ь день вид'вхъ за пръвъ lIЖТ1t

една

жена,

когато

се разхождахъ

подути

очи,

и щомъ

ме съзрt, тн

капитанипа

оп

бухна на ново 8Ъ болesоенъ п.lачъ.

нито съ.'ПIа,

Н'Ь изражението на ЛИ4

по насипа. "Трит':h умреди вече, а! си тури прtсти.ша'l'а на очи и из-/' C..:Iучи.а.
четпъртото ТОКУ що бере душа."

Като чуфъ това, тр1>бваше да се
подпра )l;а едво дърво, защото yct-

-

нача.10ТО

на тази

Изъ очитt му не течеше

Не отивай l"Opt, господи нъ цето му бtше толкова страшно и
11

докторе. каза мп ТИ, защото е мно' печашlO,'че никой пе смtеше да му
тихъ, че кръвъта като че се с:иръ- го страшво. Госпо~'ь св обнча..1Ъ поы'Вне' нито дума. Когато, п'ьКЪ

:М:орцъ и

CJltдъ това н той прtстана да идва.
БО!JfJстъта В8.'1ета.да н вего.
Е;щиъ день хората започнаха
e,J.ВHЪ

граДi

зи въ ЖИ.1итt мв. И до като сто- ТВ'ьрд1; много ангелчетата и затова ааъ се приближихъ до него и го
яхъ така подпptнъ до дървото, Tpt- ги повика!ъ пакъ IIрИ себе св.
хванахъ :la ржка, той изведнажъ за
BAI!a. още 3 дни
вата въ ливадпт1;, въобще всичко
Азъ и С.1ушахъ безъ да кажа ви- моnситъ ме И3Г.lеда нраво въ О'lитt

кревата

reopl·O. мавх.енъ
ва

нещастнив

върху горкия Е.:щувдъ. ЦЕ

два,цfсетъ

горкото
ва

И

на

JrJlНИn не се подчинявать

глава и погзеждаха само към'ь пра·

глеждатъ

20).

Скритом'Ь като нtкой

кжщата

въ хигиеническо отношение на

YBtAoMeR'], за 60лtетъта, Варненски- Варна, ·ако се взематъ по-строги Mtp-

съ БОЛ3.'JИВШI погледъ съ КОйто по- работотt

1'11 с'} промъкна въ nАШИ

въ

.м.1Iрки

ха ржцtтt, а мжжет1> тжжно махаха ни(> ни направи и по страшно вие· ба, !toraTO една бtзброй голtма 'n.lкжщата ва

ВЩ8llбрух'Ь

(про...... zеВВе от"ь брой

взеиать

зорцитt съ спуст'на1'итlI пердета въ ко желание иъ себе си: да у;шал погребалното шествие. Безброй цн1;

разu.з'Ь

on

вата

града да

записит':h си.

да

за уреГОJ1иранието на този толкйва ва
женъ въпросъ. Ще бжде и много ,l,обрi

пр06уж~аn

Г080р.пЙки по

t:и.:IВО. Жеввтt си свиваха и чупt-

що беше зелево прtлъ очиТ'k :ми, то едва ,lI.}'ыа. Само Хермавъ 6tше! а слt,'{ъ това очит'}) му Sl.шочпаха

нзведн'Ьжъ ПОЖЪ.'1тt - всичко се останалъ ДО тогава, нъ и за него- така да се въртяn, че 'гамъ се по
обърна въ ЖЪ.1JТО, I!'], ВЪ ЖЪ.1то ръж- вия животъ JJt&арЛ се твърд'Ъ мно- казваше бtлото и uзведнжжъ) \-'1>
ДЯС8.1l0, изс'Ьхна.tО. Всичко 61; 06- го боеше.
едво бързо, почти )tИво движение,
хванато
оп

оп една

есева

ЖЪ.'lтина, нъ не

жълтина,

нъ

ОТ'Ь

ован

Това съвсtм'Б
нахъ си.

ме съсипа. Тръг-

той си отдръпна ржsата и се обърна на страна.

смъртва Ж'ЬJlТива въ пустинята.

- Госпщъ си обичалъ твърдо);
ГОl'либа, 01'ваЧ&J10 не забllJ.1>за.tъ
- Не JlИc.:IИ, каза мв той, като много аuге.lчетата: прозвуча КАТО никакъ, защото стоеше задъ гърба
се обърна къмъ мене, ве ИНC..1lИ че ехо въ ухото МИ думитt на вратар- II.н, ЩОмъ се обърнахъ RЪMЪ негО;

тв разказвашъ Htкou въображаеми ката.

видtхъ го, че СТои съ фуражка В'Ь

раООти. Бtп roСПОА8РЪ ва !l8ClU1Остави ме да прtмина MЫKOAI'Ь ржка, съ гьрб-ь объраат.ъ RЪМЪ гроб&
тt си. та в затова я самото ВИ)I;е- ,цевн, въ който гв заве)l;ОХЪ до гро(C.dJ;вa).

Бvой

22

Стр.

в. "Сводев'Ь ГдаL'Ъ'"

На ~4 т. и. получихие е.в.нu

3

ПИС3l0

отъ село Джаферлий, съ хоето пи съ- ГJlеда на партии, 11езъ Аа се обра>ща I чина се е ПО.lУЧИJ10 8 Юflfоиетра ва!
Ва l1 Н О Нlчrll GХJrDОDНЪ Пnuсmавъ.
внимание на .жицата, хоито състаВ.1К- I часъ. СJltдъ това ХОМRСИJ:lта е прtГJlе. '
.lI 11 ttШ! шдu 1J
рll 1
06щаватъ, че иинадага сциица между ватъ CЪBtTa. Вtрпо е, че Bctxa пар- ДaJIа ПО'JlнииnтеАНО KOTe.Ja к иашинсеАата Дишпу.цаl,Ъ и Джафердий неи&- ТИlI може да има и СВОН градска по- ВJln части на B:L-УJlка и еж 1'0 напОБЯВЛЕНIIE ~ 4498
вtстни18.-1ица
p.l.-CKU
ро"з.
19 вападнали Ви убили съ ка· литика', но v. насъ та"ъ"ъ
..
ь.1
о
рили 3/1 МНIIГО дО б ъръ. В амка е приетъ
За 'рометворенне иска на Рци Паиани
годишвиJI., J1адиславъ Пе· Jlичие въ градската по.1Итика ве се еДНОГАасно отъ всички ЧJlенове на хоВ
тровъ отъ Варна, които се връщалъ' иСгьква Qn партиигh и като генералпо мисиата.
рушевъ отъ арва по издаденияиспыотъ БаJlЧИШХИГ]; се.,а и гдtто е билъ правило може да се приеме за удои.уежитe,.s:енъ .1иеть .~ 13566 отъ 4 Септекпо работа. Тtлото на убитин БИJlО хвър- творите.1ВО _ да се обржща ввимание
П
врий 1900 г. на Варвеи. Охржжеn
Аено въ храстето.
па лицата на тtXH
6
I
омолени сме оп ВIJСТОЛТЕ.'.lСТВОТО Сждъ. протинъ Анастасъ Kypтeuъ оп
,
ото о разовзние, на I на Варне
Г
Ч
с. Б'h.:юво за 589 Аева обяввважъ,
че
nXHoтo СОЦИa.JIно ПОо'roжение, на уметн;. иаrn. дружеСТIjО " ер- оп ПОCJItднето ~BYKpaTHO пубдикуваD

I

ПОАУЧИ се въ редакциата ви отчета веното и материa.JIНОТО имъ СЪСТОJ:lllие воыорски юнакъ" да с'Ъ06ЩIIМЪ па вие наСТОJlЩето въ местенъ нtстниn

на тукаш. мжжка гимва3ИJI. отъ който па житейската имъ опитпоеть и па Uб-I юнацитt, че ГlIмнаСТllческитt УlIра-

се вижда, че прtзъ уч.

и въ ПРО;J,ЪJl1Iteние ва 31 .J;пи съ пра
1904-905 год. щественвата ЮI'Ъ дtнтеJlНОСТЬ. Тин ка- жнеПИll ще започна'l'Ъ р'kЩЕНО огь воваддавание въ 24 часа 5% ще про-

сж бllЛИ записани 60G ученици, разпрt.

честв3. иогатъ да бжджтъ нко ручатеJl-

дt.пени въ 20 lIараЛeJIКИ. IIрtзъ годи- CTBO;J3. доброто упраВJlение на оБЩИвата пост.liПИЛИ още 52 ученика, вапу- вата. А съ горния си избо ръ Провадия,

стнали 55 души, а до кран на годи- спорtдъ насъ е напраВИJlа ты>оo по-

3 идущиit сеlll'емврнй

i

даваиъ пуб.JIИЧВО: ДО.JIуо:шачен.итJ>

не.

ДИИЖИМИ имоти, находяще се въ зеll.l.
ва с. Бtлево а ииенно: 1) Нива 2'2

.

УЧПJlНЩВОТ(i uастояте.1СТВО ва с. дек., псти. 3адъ Аезнта и, оцtн. за 13

'1

-

ната

остаВit1ЛII 603 дvши. Оть всички трtбвото! И НИЙ пожелаваме ПОJlЗО· Баладжа Добрич, ОКО.1иа крайсо б..Iа- АВ. 2) Нива 2'5 деlt. I1tcrn. ll.Iочата
годари ва Юрданъ Войчевъ оп сж· оц1;н. за ]5 АВ. 3) Нива 10'5 ~eK. иt598 ученика, еврей 33, арменци 10, пици.
щото СС:IO} за ще.~роТо подаряване сш. До.1Витt Бостапи оцtн. за 63 .JB.
гърци 7, русв 5, турци 1 И.ОТЪ други
па едно ;цанпе за VЧW.1ище което 4) Нива 2'2 )l:eK. 1I·l!CТH. ГОJlата 'JJ"
варщвости 4. По в1>РОИЗПОII'.I;дане араВъ редакцията вп поеташи с.1t дою-1 стр
... 8000
- т'
oцtH. за 7 .J1t. 5) Нива 4'6 дек. Jdlcт-.
вославни 605 А. КаТОJJИЦИ 4, евапге- I щето оuлаквавие:
,
ува t •
.о1в. аI\ИВа. щеi\рИ Нечовитt парчета OH1IH. за 28 ~1J. 6)
.JJИС1'И 5, израи.1ИТИ 33. армево григо.'
На 25 ТОГО зараньта е ПРИСТИГR3.1Ъ подарители заt:.1ужаватъ похва.1&.
Нива 6'2 Аек., MlICTH. Кортa.JIИВО оцtн.
риннци 10 и мuхамедани 1.
i въ "р:iстанището пи, И;J.JIЩЪ отъ КЮУчи.1. Н:l.Сl'ОJJте.УИ: Н. С. Чо6RВОВЪ за 50 .IIВ. 7).Нuва 8'7 .цек. иtстн. ЧуОтъ 576 учениlI,И беsъ VП класuиn. : степджа, парахода "I'a.JIИЦИЛ," uрина Д- и Ат. Вычевъ.
тука оц'fiн, за 52 .JJB. 8) Нива 13'4 дек.
иииаватъ въ по·горенъ к.ласъ - 284 уч. I JIежащъ n:t АВСТРИйt:I:QТО д-во "ЛОИАЪ".
, м'.!;стп. Корилта оц'l;и. за 80 АВ. 9) Ни97 учепици ще иовтарнтъ класа, 11. 195 Въ хамбарllтt па парахода, uежду друва 9'7 )l:ек., l11>стп. CKe.1JJТa оц1!н. за
ученици иматъ поправ. изпитъ. Въ учи- : гитt СТОКII, е ИМa.JIО и иtКО.II\О вареда
29 лв. 10) Лозе 1'6 дек. (ц1>JlОТО .10зе
.JIището пр'lшv.з.аватъ 36 души учители, I съ спиртъ. Единъ отъ матросиТ'h - риПоложениото на руската банна
3'6 )teK.) въ иtстн, "Новип АОЗЛ", 0·отъ които 32 СЪ висше образовавие, 1 I ботвици ва парахода ее примъквnлъ
слtд'Ь мира.
цtнено за 100 Jl'евз.
съ непЪJIНО виеше, 3 съ срtдuЬf) обра-: посрtдъ .нощьта въ хамбари, rдЪTO е
Въ BptMe ва Сlt.1ЮЧll3НИето ва миЖмающиn ,ца купяn ихота !lora,n.
зование и 1 съ спеЦЮIJlНО обрааоваиие. i биЛ'ь патоваренъ СЦllрьта и IJОдпа.1ва..
:ца пр'l;г... tждатъ книжата по продажбазаписани ученици шiй.Много сж бъJIГЗРИ творва дtнтелнось ва горпитt съвtт,

I

1\

1

1

IIp1Iзъ декемврнЙ

м1!сецъ м. г. на ма- i една часть, но дали парочво, ИЛИ не. рьтъ, между русял и JlПОНIIЛ, Руска- та и да намаватъ всtlШ присжтствеН'lo

TyplJTeтel:l'], И3DИТЪ ее lIВИДИ 13 души, : водно въ моментъ на краЖU/l, не се та lосподарствева банка е ииала I день и часъ въ ханце.1арилта МИ.
отъ които 1 ще uовтори юшпта, едипъ: знае. ПО ТОЗII начинъ посрtдъ ПЖТJI по с.!'kдующиЙ актяВ'Ъ ВЪ злато:
Гр. Варва, 22 Авг. 1905 г.

има Dоправ. изпитъ ва 2 прtдиета. а! море ыежду ~юстевджа и Варна и по11 души издържали изпита съ успtх'Ь. i срtдъ вощь, е изБУХНIЦЪ ~lIленъ ложзръ
На края на учебната година се JlВИ.1П I въ парахода "ГаJlИЦIIЛ". Обаче, другитt
ва матуритетевь ИЗпитъ 28 души, отъ матроси подушили па lIр1>ые пожара и
които 21 души издържали изпита, 2·ще 1 съ голtма енергил сж го изгаСИJlИ. Каииатъ ПОllрав. Jfзпитъ и 2 ще совта- питапина па парахода е ПЛ:IКалъ като

На 2/15/VIП т. г. 3,002 ООО ОООА, 1-2
Значи 600
"
. милиопа ЛВ. по· вече
отъ аг.ТlI.ва и на 1 Jlнуарий 1904 г.

еки бес·Вди.

ета увеличило, главно за.да се y.le· ;цпижиии ИИОТИ, а именно: 1) Е,1,на п-

I

III Сжд. II-пъ: Н. Анге.10В'Ъ.

ОБЯВЛЕНИЕ ~ 4438

.

ОТЪ '!'У&Ъ става явно, че Русял заВъ ДОПЪJIпевне 06.<lВJleRlleтO СИ ~
вършва войната при много добро по- 3315 п!б.пИltyuва~о IrЬ .Д'Ьржавеlfb Btрлтъ цt.1ИJl изпитъ.
дtте, но какво е стапало съ виновника ложение на фянаНСИRтlI си
СТНИRЪ брои N! 173 отъ 16 АигуСТ'Ь
Прtзъ l'одина'l'а се държали само 3 . и кой го е вакара.лъ да посегне на то.
Б
•
Т. го.!. извlIСТJlвамъ на яптересующнn
I
апквотното обръщение се е ·06
-'1.
учитеJlСКИ конферевции и 26 учениче- I ва грозно и по-вече О'ГЪ ужасно прt...
се, че продаж ата па А.1уозн3.чеви·~'ь не-

!
I

Прtдприели се и 10 из- I стжплевие!?

Аета до различви иtста изъ оItО.1ВО':
ститt и изъ България.

Съ сжщий параходъ еж пжтуваJlИ отъ ' свлтъ ОГРОМПII'l"В разходя ва aplllUlTa ща едноетажна, ПОХОДJlЩ~ се. въ Ш

Кюстевджа до Варва, между ~ругитt! въ МаВДЖУРIlJl, сжщо и разх(\диn 'Уч. "Ва ~. Варна, подъ .~ 142)21$ при

Прtзъ годината е ИМaJIО 513 CJIучаи българи и пр. и Г·въ Христо I\а.лчевъ lиз .м06или&ациитt. За забt.lltзванне сжc1lАИ. НЗc.l:lЩIIIЦИтt. на Мичо Ко-

ва
ззболtване отъ разни бо ' ~tсти , отъ Дире'кТОРЪ на Са,!l,овекото зеМА ' учили- II е
.

които

104 отъ при:dlпчиви БОlJtсти. ще, заедно съ цт,лото си сt1fейство и .

б

о a~e

,

че това

обръщение

стадиновъ, ИБРIIЛИЪ
Мсабог.1У,
Мехвъ"
~~
в

пе е

Me~ Дем

,,~

УЧИ.1ището има добрt уредена 6иблио- Г-жа Ж. Г. Геропа, cъupYl'a на Иuже- I прtминlUIО границат!!. на законитt I RИр?въ и

тека. Прtзъ текущата година сж се па- неръ Геровъ, заено съ дtцата си.

.бавили повече оп 250 екзеМlf.1яра кни-

ги, безъ списанията.

б
З аьлnжително
.l.

.1..

е,

f.tyXa

е-

y.'Iица H~ .Васидъ Jlев-

" ски , построена вър,ху ОКОJlО 44 ,кв. lIе-

Освtи'Ъ горtказаната В3.1ичвостъ тра отъ cиtсенъ маrериаJlЪ и покрита

На 28 того ще пристпгнатъ нъ Вар- ! на руската 6ав1Ш държавното СЪК- : съ иtC'ЛIИ кереии1l,И съ .СВ068О0Д ВО АВОр-

• 6.1.

че тукъ се

[ва 110нетното обръщение.

иро, А.lЪЖНИка ~ехJ(едъ,

заь·

ва зараньта

рано съ

парахода n

П

рин-

I' роввще

,

притежава и .цруги СУМ" въ

01'0..'10
4'

I но пространство 01'Ъ'

I съст

кв.

шrJ;

И.,

.IItзва голtмз псстеливость у учителитt, чиоеса l\1 арИJ:I " отъ Кюстевджа ОКО.IO санство
.
~
I ОJlща се отъ стаи з3. ~ ние J(
защото при е}(инъ фондъ за 1I0магане 250 души екскурзиявисти подъ прtдсt. тр
, които не фИГУРНраn въ саJЮВЪ. Въ сжщи.8 ДВОlУЬ ииа построе

на 6tдни ученици отъ

18974'16

лв. и дателството на Кюстенд;кенский кметъ баланса на руската банка; тtзи су- j ви диt постройки С.lltпеви едва](о );ру

приедквъ чис'l'Ъ приходъ прtзъ годи- г. Иоавъ Бавеско. надlIваыe се че ми ВЪ».1Изаn на BtKO.1KO СТОТИНЪ ~I прtградени o~ пр:liдъ общия ,1;воръ
вата оть 3129'46 .IIв., еж би.ilИ изразход- Варвенската община, както и Варнен. IIИ.llюпа и цифратlI. IIM" 01'Ъ таРоВ', съ три други отд .тни Авора та&а: :ВЪ
ВaJlИ 77
прtзъ
граждани
уне~ичепа
нъ I единино
диоръ и:ма три стаи 1~~ КВ.
жи К.5 86 цt.Iзта година за помощи скитlI'
tще укажатъ наИ·добъръ година е значите'lВО
.
НИJI. n строена въnху ОIЮ.llО

~ыo

приеыъ на сиоит гости If добри с&c1Iди. сравнениесъ цифрата имъ оп 1904 г.1 съ СllOбодно дворн'о пространство отъ
u
Въ ЗакдючеllИt' <:И'!>t'ИЪ Аа
OK010 18 кв. М.; въ другия ,аворъ Иllа
Общинскитt избори въ гр . Провадил
По случаи Глрi;<J6разувапието
111\
Д:Ii-"J!ьжItыьь
...
'
едпа
стап за Жllni;цие " ООСТlюева вър'
111
Л
че фИШШСОIIОТО 1I0,южеJlие
'
(.'Танаха, както ставатъ набори нъ Бъл. вическата ни ЮШ:l:JИJI .1' арИJI
УIIЗ3'
ху оltо.Ю 4 КЛ. и.; и IIЪ третИJ:I ~BOPЪ
гарин. Т)'ка спечели народа. Избрани еж: пъ Дtnическо Подагогичееко Учи.1ище, ла РУСИI1 8Ъ UOC.llt!1."0 lJ~tJ(e, .l!alIp~- I ииа :цni; стаи аа живtНllе, С:l.1UIIЪ и ха
1 Стоянъ Ив. Стояновъ, прогресивно иаучаваме се, че мвuзина отъ Вариеп- ки С'ЬСllllате.шата и война съ JlПО- I шево, цостроеии rrbpxy ОКО.10 30 кв. м.
варод1UlХЪ.
I скитt сtмейства еж пр:!lДПО'1ели да за· ВИН пр'!>зъ Ц'};J1И 19 М'Ьсеца, е пrt-ll.o"Ь свободно ЦВОРIlО пространство отъ
2 Нед1>JIЧО Дечевъ, стамбо.!овисъ;
I uишатъ своитh щерки нъ ФраIlЦУСКllТО. възхо~но.
ОIЮJО 4 кв. м. Тиа ДIJ'h е,J,поетажпн по3 Тодоръ Тозсузовъ, прогресивенъ I Католичоско Училище, Варна. Факта е:
СТрОЙКII съ 3 отA'hлпи Allopa C.Ji постро-

.

JlIJ.

['

oT6t-1

I

I

народннкъ;

~ Тончо l\Iариновъ, Тончевисть;

I печ~ленъ и крайно скърбимъ за гдtто i
i та:JИ проиtна на Дtвическата ни гни· : ТЪР~И ~E
: па~ин става причина да се заJlИСВЗТЪ i
W W

Iени отъ'емlIсепъ матери~1Ъ

и ПОКрИТИ

учите.1ка да пгtпо;:щва, съ мtстпи Аере)lИАИ, uutBeua 80и .ав.

;) Никола Донковъ, стамбоАОПИСТЬ;
на едпо добро сеAltй·1
2) К.r;ща въ Ш У'l. ва гр. Варна,
6 Недю ПеТРОIjЪ, наРUАНЯКЪ;
! дtвнциn пя пъ рззни чуж.!.я шко.~и,; стао. Спора.зУ3lение R'Ь редакuинта на В'I ПО)tЪ ~ 147)25 едвоетажва, с.'ltпена съ
7 Мктю Георгиевъ, раДОCJIавиеть;
; реЗУJlтата отъ които е .цеИОр!UJизираНllе I .,Свободевъ Гласъ".
първата, при cъct,!,B: А,аъжвиха 'Мех8 lПи.церъ Ra.JIчеn'lt, иародвJlКЪ.
I на религиозни.тt ня чувства и ирави. :
! иедъ БI:'КИрОВЪ, Мех:vедъ Дервиmовъ,U
9 ДИЪfИТРЪ Терзиевъ, прогресисть;
! CJltпа у.нща ва у.1Itца nВасИ.IЪ J1евски
10 ДИМПТРЪ Тодоровъ, народнякъ;
i
Още прt.IJ.И 6 мtсеца ГрадСI>ОТО ни: Т'ЬР~И ~E хигиевична и 1II0бе.'fИра- ' построена отъ ежщиs: материа.ть, БЪрх}'
11 Стоянъ Ив. Митишевъ, прогре-! Общивско Управление, съзнаваЙКII нуж· !
W '" ва стая. Пр:!Jдоочита се I ОКО.10 60 кв. иетра и (,"Ь дворно проСИСТЪ ;
дата отъ еДИIlЪ Пllренъ ва..II:IКЪ за В&·: б.:IИЗО ДО МУСlUата. Справка реДI1КЦИS:Та. I СТРЗllСТВU отъ 01'0.:10 70 кв. M~Tpa, по12 с8.JIиыъ Хасановъ, народннкъ;
i бивание яа узицитt, б1> да.1О на търгъ i
I крита съ .мtCТIIИ керемиди, СЪСТОИЩЗ
13 Саидъ Меиишовъ прuгреССIJ(:ТЪ и i доставJtЗта Ra т&къвъ. Търга остава I
се отъ 3 стаи аа живtШlе и c:uонъ.
14 Али У.уешовъ ра~ОCJIаписть.
: върху Г. Г. Матеевъ С ie В. Яваш.! ВЪ КРDЯЧНАТА раБОТИ~lIИца Въ сжщИJI .JI.BOPЪ има построена върху
3а тан листа работиха ночти всички чиевъ, въ града IIИ и на 17 того ва· ,
на Никола Д. 6 кв. к. ПрИ(:ТрОЙка отъ 1 стан, CJlYсъзпатеJrпи проваДИЙЦJl, заедно съ пра- ляка пристигна. Слtдъ 2 дена съетз- Кожр.аровъ р. "Търговска" ер1;щу жаща за KYXIJH, оц1!иена за 400 .ll.ева ,
вите..'l(:твеннитt n социаль-демокрэтитt. вената кОМИСИЯ отъ инжинери и меха- );-вото "Трудо.lюбие" пристигнаха за е 1I0чпатJi на 17 Авryстъ т. год. И ще
Като се земе боЛШИВСТВОI0 на .1Ицата, НИЦИ, Г. Г.3л. Бръчковъ, В. АапгеJlОU'Ь, ЗИlIнин сезонъ първокачеL'Твеви Быгар- IlроДЪJIЖИ)l.О 16 Сеп'reХВрИЙ т. 1905 г.
1'.11 прllдставллна
ПЪJIво.. гаранции за г. ГePOB~ И r.;ехаВИI,а на крайцера ски и Европейски платuве. Caiщо _ U i 5 часа вечер~та и съ правовамававuе
доброro упрамепие ивтереситI! ва гр. I .Нцtждз Г. Щрасеръ, направиха о'Ьр- швейцарски П'ЪрвокаЧ6\.1·вевъ ll.ЩТЪ за I въ 24 часа 5 /0.
Прова)Щн, ако и да веможе да се го- ! виа опитъ по у.qица • Оьборна " и ПО-I перeJIИВИ. цtви MHOro Jиllрени.
i
Г()ршш Яll'ОТЪ е собстseВ'Ь на Мевори за поб1lда _ 6ИJJО на правитм,/ Jуqиха рesупатъ 12 КИ.:Iометра на часъ.
I хмедъ Бекировъ оп гр. Варна, npo.taството, било на оппозШIИJJТa. Та въ Вторян опитъ е направевъ по YJIица
Съ почитание:
ва t"e 5а ДЪ1lгa ВУ ..,,~ъ l\lеХ3lе.3.ъ Х.
градститt· общини и не тpi;6вa да се . ,,:t!eъBeHкa" и въпреки голката висоН. д. Кожухаровъ. ' ДервиmоВ'Ь отъ гр. Варна, взстоИниn

I

- :

I
I

I

ва. сирацитl\ на покойнин Аххе.J.Ъ Сю

"И "Е СЪ;J,ружникъ Бъхгарииъ,
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1Iма '1есть' да извtсти,

Отъ Дирекцията.

почитаемат!!.
геринта

пу6ЩIКа,

че6ви

И3В-ЬОТИЕ

.ман.ифак

ми се поаучиха за продань

най-доброкачествени и здрави велосипеди отъ

гер~шнската фабрика "Аниръ", разни стък·,
лени издtЛИR на едро и на парчета и разни
прибори за J1девие: лъжици вилици и др. отъ
бrhлъ металъ "А л пак ъ".

Шоколадъ и какао отъ най-прочутата
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:ii Рецепти ОТ'Ь ['-)I;а .ltкари оку.1ИСТИ се нзпълвяватъ при l'араптирана точность съ най-('ол1ша БЪрЗАна

'а: :а

~~=П ~~..и~g~QRg

I I j сапуви,~и.ГU:~I~~~О!Ъa~~~ !:З~ж~Р~МИваR~tстввn
I

I~

!

француски RЖЩИ Gelle freres, Ed. .Pinaud, Dr Иепе,
Benedictine и ир.

~

11

ир.

ВИНЖl'И прtсни минерални води Vichy, janos

IJ

,~p.

f

~

~

~

~
~

I "'''''""~I~~~
1
I H....~ _ дОбр. 1'О&ОРОn' _.С-и - Вo.pII"i.
I
i ПРОДАВА w
"Е НЗjfира
хотедъ "Европа".
Варненски~
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Qw n
раждани,
че Со

р. Русепска двуетьженъ съ 18 crаи фИЙСКН1Ъ Ж'Ь.1ТИ дървеви стодове се
ГОJltмъ сал:о~, кухня, изба и дворъ. ' проданать въ Варна, само при Вратия

Машини за готвене "Примусъ", и BC'hкакъвъ ВИДЪ кухнеНСRИ привад.тБжности.
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Съ Почитание: НИКОЛА ПАРАСКОВЪ.
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И3 ВьСтИ Е

че въ дро-.

С"'-- rолrhмъ Скла.дъ -~

зданието на Еленка Драсова, находяще се въ улица "Прtслав
ска", иежду Тоха дихитровъ 1I Х. Петръ Христодуловъ. noet-

-------

въ града и провинцията,

гумени и С'l"ыtлени

родплки

_ип гражданки и граждани, че .магазина .ми, съ голt~IЪ из
боръ отъ хаНИфактурни и галантарис&и стоки, е прtмеетеаъ въ

качественит'k

ка&то на Г· да АптеI.аритt, така и на

СlIеЦИ&Jlитети,

сапуни,

бандажи,

Изв'kстявамъ на почитае.митt клиенти сжщо и· на варнен

първо

ВДРНД=======

се намира голtм'Ь С&.'13.дъ 01'Ъ разни ме,ll;якаменти

ФраНЦУЗI>И

тителитt ще намtря'ГЪ отъ наи

ГР.

..

--------------------------

Частни :rроци ПОПИJlПО и по ... руги прt,l.кети се ПJ&Щ8.ТЪ OTA'IoJJHO.
гр. Варва, 9 августъ 1905 ГОЖ.

О'fЪ

съ

B'l'upaT3 -

еанъ. За спораз)'J1tние до Христо

бен.., четка, йорганъ съ Ава чаршафа, дюшекъ, покривка за креват'Ъ в

!шгазина

кв. м. въ

до четмето на Му~джи Х. Ха

чадата имъ въ въ

lIървата

стаи

мъстностьта "Малка R,окарджа",

ВctKa пансионерка при пос'Гжпваве въ пансиона трtбва да нка:

че въ

ио собствено жедапие

ки:

единъ киоткъ съ лозето си, съ

зам'!;стник'Ь, RЫf.Ъ когото да се обръща паНСНОНСItОТО уора.в.жение.

И3В1;С'l'нвамъ

почитаема

тояща се ОТ'Ь дВ'!; о'rдtл:ни построй.

поло

рОАителитt

ва Jllщатз,

ще И1i8. право )1;3. ДОlJilРЛlJа

tiи.~о за разхщка,

!'л&съ".

септемврВi:i. Таксата

И.lИ вастоiiницитt СИ, KOIJTO A8Barь писмено задължение, че ще вваснтъ
II&НСЯОНСХОТО

Споразумение до Риза беА МИnЯЗМIIЬ.
ХаnИJlЬ Ефенди Ш уч. N! 11 - Варна.

U8CBO И

и рисуваве потрtби.

ре,l.ОВНО

ние на аби, който се намира въ зеЪJДИ

щето ва с. Чаталаръ.

КЖЩl\та си находвща се въ г. Bilpна IV участ'Ъкъ 12 липин ~ 2 със

1 февруариЙ. Срtщу тан такса пансионеркитt получаl:lатъ:

записването BctK!\

даваиъ собствения си долапъ за улавк

съ из

че

храна, отопление, оевtтлевие, пране, крева'гъ съ сламенпкъ, формено
06.1t&.llU (зимво и лtтно), 2 чифта обуща и всички нуждни за писапе
При

дохашно употребление. Така сжщо про

стаи, ОТ

сайвантъ,

дек., хамбари, вашини и пр. произ

разумilНllе въ редакцивта на в. "Ово

Аева годишно, п..}аТlDlа половина.та при постжпванието, а

мната на

60

веджда се чисто брашно за ИЗ80СЪ и за

982.

ие.J.sгогичееко АtБичес!tО училище се отвари па

продавахъ

на съ всички Jlеобходимости: ливада оть

2 У.i1ици. Построено е двор
м1;сто ОКО.'IO 250 кв. 14. на ри
"Витоша" и ., Пирин'Ъ", за спо

но

.п,~:~A".2

наемъ или

въ землището на с. Теке, въ MilcT80стьта "Баuаръ", Воденицата е снабде

ходи на

ОБЯВЛЕНИЕ
х!

I1Ъ двора

5

мзвtетие

собствената си воденица, наХОДJlща се

Важно извtстие.

ДЪРЖАВЕНЪ Д'БВИЧЕСКИ ПАНСИОНЪ
IpИ Ва,рпепсitо'1'О дisическо педа,rоrnеско У'ШJIище

.l,ържавнивтъ паНСИОI1Ъ

че ,l(8вамъ подъ

Сuоразумение--редаБЦИJfТ~

на вtстиика.

22

ИsвilСТlIвамъ на интереСУЮЩИ'rj; се,

износно въз·

;J,OXOOДHa търговии 6езъ рисltЪ. Споразу

П Сжд. П-въ: Н. п: МOJlOвъ.

1-1

ученици по математика

нагрзж.ltение.

за продъзжаване една ПрИВJfекатеАна х

МИ.

~

в други прtдмети срtщу

лева, прilдuочита се бившъ чиновниК'Ь,

;r.a пptгхеЖ:J.ать книжата по продажба'fа

Важно

"ТУ 7fЕНТЪ ПОJ,ГОТНJf ученички и

W

ТЪР W

lеихановъ.

J;епъ

Брой

"Свободенъ Гласъ"

0",. 4

Споразумение съ Иоеиф'Ъ Херwман'Ь
б

i

мо илиеръ.
1

Iвица въ

Гюндюзъ чеmме съ ВСИЧКl1n

принадлежности, бasа.лсхи и кръчмарски

I стоки

пшосъ пжтниn разпоски. Проче, имай-

те дов·.I;рие въ цtнат:I. . = = = = = =

iИЗВ"'СТИЕ
от'ь т. М. отворихъ
g
кръчмарница и баS:l..1f

Герчеви и то на сжщата Софийска цtна

ГРaж;J.allИ:n ще намtрлть най

Фабрв&автъ:

}Iуиджи ]\1аI\.Оръ

Продава се едно ло

'Износни

вджийско куче, (полу
сета) на
MtC. справка

съ почитание Ноемф ЮРАанов'Ъ.

редакцията. !i!е::::~E!i~-i'ii~

)l;ООрИ напитки. а зеМJlедt.lЩm-всички

бзUJIСИИ СТОИИ цilви съ най
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