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Н. Константиновъ и учи

и големъ, за да го използ/ватъ
за личните си цели. Такива учи
телите.
Г«(ци
тели ставатъ и социалисти, безъ
вш
да разбиратъ поне елементарния
РЬчьта на народния прЬдста социализъмъ п безъ ни най мал
витель г. Никола Константиновъ, ко тяхната природа да ги прави
произнесена преди иеколко деня годни за носители на важни идея,
Сгодени
въ тазгодишната сесия на XV после ставатъ партизани демо
0 Н. Събрание, подигна негоду крати, после — цанковисти, на19 ноемврий
ванието на учителството, което родняци, съ една речь те се двис. Гаргалжтъ
Варна
съ твърде енергически отзивъ жатъ по единъ житейски кръгъ,
*^^Л-»^УУ--д/у«
протестира противъ хулите, кои който би имъ докаралъ лично
то му се отправиха въ оградата щастие, безъ да искатъ да знана българския парламеатъ. По ятъ отъ какво морално свойство
велението на г Константинова, е всичко това, което вършатъ.
безспорно, е много осъдително, Да има такива екземпляри; но не
защото той ни най-малко не бе за техъ говори г. Константиновъ.
Щ
( б и в ш а и ^ щ а В ъ п ш Дуновгъ)
Ьбективенъ, а напротипъ, целата Г-нъ. Константиновъ инсуинира
му р-Ьчь е пропита отъ злъчна направо противъ тъкмо противо
омраза противъ учителите, безъ положния тииъ учители, противь
да можеше съ какви ла е поло носителите на светли идеали, как
ме*
Големъ скдадъ отъ първокачествбнна Варненски бели и 5 5 жителни фхкти.да обоснове тая то казахме по-горЬ, макаръ за
си омраза. Константиновъ постъ- обществото да с ъ утопични Въ
Ц чедни натурални в и п а ; чиста натурална гроздова ракия; ви
^
ца въ случая сълцо така, както по случая не вазки дали идеалите на
Г>!Й нвнъ конякъ и пр,
стъпваха мнозина горе-долу доб учителите с ъ утопични; важно е
||
Цени най износни и при либерални условия.
ре поставени въ обществото хора, това, че те съ способни да ноЙ
' Н Р О Д А Ж Б \ П А ДНЕВНО; И Е Д Р О .
но, порали скудоумието си, дрън сятъ свЬгли идеали, че те иматъ
каха пупости по адреса на буд-. достойнствою на истински граж
ния едементъ въ Росия по време дани, които се въодушевляватъ
цЛ руската революция Коистап- отъ идеи ва благото-на общест
11
тиновци, като на всекъггЬ по све вото. Константиновъ требваше да
та, така и у насъ, с ъ досга на- се съобразява съ по умните свои
пло/ени Езинъ Константиновски другари въ политическото попри
тихъ
не е въ състояние да обоб ще и вмбето да хули оная обще
О Т К Р И Х А В Ъ ВАРНА
щава правилно явленията въ об ствен на генерация, измежду кои
ществения живоъъ, поради което то се вербуватъ най сериозни по
нсека, несъобразна съ неговите литически дейци, отъ които мпо
понятия, постъпка той осъжда, зи <а с ъ се издигнали до ви';ши
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О на иностранш и МБСШИ фирми и аа
като не достойна. Но още по- сановници, той требваше да бъ
всекакви машини, ВНООЪ И Ш О О Ъ на разни стоки и др.
възмутитолното въ случая съ по де много внимагеленъ Противъ
Кантората се помещава на улица „Преславска" срещу
ведението на Константинова е то Константинова днесъ възставатъ
ва, гдето той, просто на просто, всички честни и умни граждани;
хотелъ . П р е с л а в ъ ' .
съчинява измислици, които пуска даже и негови другари. Даже евъ ходъ отъ висотата на своето динъ Бобчевъ, известенъ у насъ
депутатско положение огъ трибу непоклатимъ
консерваюръ съ
претенции па английски конесрТ Ъ З Р С И С Е Л И Ц Е ПОДХОДЯЩО, за бан ната на пар.таме*та.
който по принципъ и
ково учреждение, кое го да бъде досга добре за •ТвъртЬ много е начъснедъ г ватнзъмъ.
по
природа
е смъртенъ врагъ на
Константиновъ, като излаза чакъ
познато съ митническите операции и да разбира сега
всека
тенденция
къмъ коренно
Д1 хвърля калъ върху учи
некои други митнически работи. Възнагражде тели.е, защото били социалисти. преустройство на установенъ общесгвенъ строй по волята на
ние удовлегворително Споразум. въ редакцияга. Много по-рано ако беше сгорилъ демога,
и той възстана противъ
това, Константиновъ би спечелилъ
оскърбителните
нападки на Кон
симпатиите на големата часгь отъ
стантинова
и
енергично
ги от
българското общество и ефекта
блъсна.
Много
нетактичопъ
излЬму би бнлъ чудесенъ въ камара
зз
г
нъ
Константиновъ.
Той
като
Продаватъ се на вагонъ и по отделно дърва та. Много по отпрала българско че ли не живее между хората,
то общество съвсемъ еднакво мне
ва горене, белъ д&бъ.
ние имаше за оная среда отъ та не зная какво те мислятъ и
Желающите да се възползувай огъ ефтини бътгарската иителегеиция, която вършатъ. Види се, че Констнне е известно миналото
дърва, нека се отнесътъ до Васалъ Тодоровъ въ среда има свои определени иде ' тинову
на
г.
Даневъ
за социалистите, ка
които по отношение на об
гр. Провадия, койш ги досгавя на всека гара. али,
щото благосъстоянае на гражда | то будни и сериозни хора, иначе
ните, така ц частно по отноше той не би ги оскърбилъ. Д-ръДание на собегвенната си личноеть ' иевъ е казвалъ па свои хора,
Тогава обществото не иознаваше които не разбиратъ както требва
хора. Оега, независимо отъ политически въпроси: ,, Внйтреб
всецело извеегната градина-кьошкъ на Георги тези
това дали идеалите п принципи ва по напредъ да етаните соци
1сти, че тогава да дойдете при
Шокаръ, съ овощни дървета, зеленчукова гра те на хората отъ тая срЬда съ ал
насъ,
защото тамъ с ъ нужни ум
и утопии, обществото ве
дина, достатъчно вода и други принадлежноеги, бленово
ни
хора
. Не само цанковистите,
че другояче гледа на техъ, каго
находяща се на иай-хубавого место на Евскси- но отрича поне искреннос!Ьта { но и демократите и народняцитЬ,
имъ. Тукъ ний подразбираме всич какю ни е известно, съ особениоградския пжлъ,
ки учители Измежду мнозина на готовность приематъ социа
Споразумение до ежлция.
учители има съвършен но недо листи въ своите редове. Тези
стойни за презванието си като въз партии знаятъ две неща за со
циалистите . а) че съ, развити, съ
шш
въ местпостьта на с. Галата 20 двка- питатели на децата и като граж познания и б) че с ъ честни граж
дани на страната; Има учители,
I 1 0 0 П Я В Я
С ( ? к а р а п ю ц е Р н о в а п и в а й а > извънредно
дани. Това и въ сегашната сесия
I ||#\/ДОЦии
>Чш удобна за млекуване крави й овце. името имъ е Легионъ, които ка
то дебнатъ всеки моментъ, малъкъ на камарата се изтъкна. По доСпоразумение до секретаря на Девическата Гимназия ~ Варна.
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1=
и депозитъ отъ натурални вина. §
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Стр. 2.

водъ запитването отъ страна на вестно положение въ обществото. ки смъртенъ случай. Отъ годиш ливо, ако това облекчение се на
едннъ представител.* отъ типа на Но съвременитЬ осигуровки съ спе ната удържка 120000 лева, безъ прави само за Софиянци, защото те
Константинова до министрит* за кулативни, недостъпни и нагардени 12000 ще ни останатъ 48000 ле съ своя протесть съ обърнали вни
що държали, на служба соцаа само за богатите хора. Учительтъ ва — по смъртенъ фондъ отъ пър манието на Министра.
Нека и Варненци, а так! също
листи, другъ виденъ прогресист не може да издържи на тия осигу вата година. Тоя фондъ ще се дви
жи
по
възходяща
степень
на
вечни
и
стуианите
на имоти отъ другите
ровки,
защото
положението
му
не
ени црйдставитель му отговори:
времена,
като
се
спазва
правилото,
градове
на
царството последватъ
е
стабилизирано.,
правата
му
не
съ
„Защото сл най-честни и найче
посмъртната
премия
не
може
да
протеста
на
Софиянци,
та арог-нъ
умни*, Нийнесме сторошници нь зачетени (уважавани) и прогресибъде
по-висока
отъ
2
5000
лева
Мииистра действитедпо направи об
социализма, во не можемъ да.от- рането му пв е постояно.
лекчение, да бъде то еднакво за
Учительтъ често се разкарва отъ презъ първите десеть. години.
речемъ достойнствата на социа
Удържките ще постъпватъ ре всички, а не едни да се облекчатъ,
листите като граждани. Затова градъ на градъ, уволнява се и се
нин осъждаме Константинова, за зачислява по капризъ, не му се за- довно и до тогава, до като се об а други да иъшкатъ цели петь го
щото изл№ да говори въ кама читатъ прослужени години за пови* разува посмъртния фондъ до такова дини подъ тежкия товаръ на не
рата неаерни нЪща противъ хо щение; класира се споредъ некакви количество съ лихвите на което ще поносимите данъци.
ра, които и неговите най-близки си набъбнали въ главите на вър- може да се удовлетворявате смър
партийни приятели цйнятъ, Вънъ тогдави управници културни нужди,тните случаи между учителите, раз
отъ туй, много глупаво е да се спира се повишението му по бюд бира се, изучени и проверени точно
воюва протявъ социалистигЬ съ жетни причини. и пр. и пр. — а съ течение на времето На късо
едиоврймешяигЬ, негодни и не всичко това е предостатъчно да за посмъртниятъ фондъ ще расте: 1) Тази годишната XX редовна се
добросъвестни средства. Друго плете положението на учителя тъй, отъ 10% отъ общата удържка, 2) сия на Варненската търговско-индуедно н^що требваше Константи4- че до като бъде живъ да не види отъ лихвигв на удържката и отби- стриална камара, съгласно заповЬдьна министерството па търговията
новъ да съобрази. Учителите съ>| белъ двнь Най-после умира учи ватъ, 3) отъ непредвидени случаи та
и земледелието, ще се открие на 1
една грамадна частъ отъ интели тельтъ въ неволя, често пъти безъ (смъртни) презъ годината; 4) отъ Декечврип въ 3 часа следъ пладне
генцията
говоримъ за органи право на пенсия,. съ неизплатени годишнитЬ лихви на фонда, които при дневенъ редъ: Отчетъ за дейнозиранитй учители. Ако рекатъ дългове и семейството му остава а не могатъ да се накърняватъ до стьта на камарата за презъ 1911 г.;
тия хора да подвматъ една борба, 1а тегс1 й 0 ей. Близките му като той стигни най малко три миотчетъ на търговското училище, избюро на камарата и ко*мисия
борба ожесточена, нападателна, то роднини и колеги требва да събе- лиона т. е 150000 лева лихва, до бирание
за провЪрка главния отчетъ за финан
знае ди [народния прйдставитель ратъ цо-между си неколко лева за статъчно да покрие смъртните слу совите операции на камарата презъ
г. Н. Конотантиновъ, какви* по погребение и помощь, времена по- чаи 5} отъ щастливите години 1911* г. и пр.
На 5 ТО ГО госпожата на единъ
следици ще има отъ това? Има мощь, ужъ за утеха на семейство презъ които нема да има смъртни
слу-чаи въ определеното число, а нащъ съгражданинъ отъ V участъкъ
ли хаберъ г Н. Константинов^, то му.
изпратила е едно отъ децата си до
че при една организирана протеИ тъй иосмъртното осигуряване по малко и т. н..
бакалина въ сжщия участъкъ, Жеко
Не му е местото да правимъ таб С. Бостанджиевъ, да купи терпентистация отъ страна на учителския н-н учителите се налага по много
лици и изчисления за движението ново масло за разтривка. Бака
съюзъ, къмъ който, само по олипъ причини, най-главно:
знакъ отъ страна лидерите на оста
1) Че учителската класа е най- на иосмъртпия фондъ и възможните лина в м е с т о терпентиново масло
налите работнически и чиновни онеправданата отъ законите па стра смъртни случаи. Ще кажемъ само, е далъ кезапъ, съ който като се наче единъ учитель като дава удър мазала госпожата е изпитала и из
чески организации, биха се при ната. " • •
питва лошите последствия отъ неве
съединили, за да изнасатъ една
2) Че учителите презъ целия жка по 10 лв. годишно до- най-жеството на бакалина Бостанджиевъ.
тържествена победа?
си животъ не могатъ да струпатъ дългия периодъ на живота (70 год.) За случката е било съобщено и на
ще получи семейството следъ.смър- лекарь, който обещалъ да състави
Отъ всека страна поведението бели пари за черпи дни.
3) Че те мратъ преди да на- тьта му отъ две до петь хиляди актъ на бакалина, но когато е' билъ
на Н; Конотантиновъ е осъдител
лева, или срещу вноски за 60 год. поисканъ иреписъ отъ акта, потрено, защото той моясе ла стане вършатъ годините за пенсия.
бенъ за прилагание къмъ книжата за
4) Че всички морални задълже по 10 лева ще има 2—5000 лева. давание подъ еждъ Бостанджиева, упричина на големи вътрешни съ
Съ това откривамъ въпроса за казва се че такъвъ аслж. не е билъ
ния и обществени нужди като че
трйсения.
В»
ли само учителите съ длъжни да из посмъртното осигуряване въ ве съставенъ! Ние канимъ респективни
стника ви и сьмъ готовъ да дамъ те власти да се заинтересоватъ и
пълня ватъ и
г
обяснения на всички запитвания, следъ като виновния се и >стави на
5)
Да
се
избегни
позорния
оби
Посмъртното осигуряване
приличното место да забрани подъ
чай да събиратъ помощь за погре които биха ми направили учителите. страхъ на строго наказание, щото
на учителите.
Б. Райновъ, учитель. продажбата на такива медикаменти да
бението на бедния учитель и за
не става отъ хора като същия, кои
издържка на семейството му на
то и амонякъ еж продавали за рици. Отъ години. съюзените класни първо време
ново масло.
учители бленуватъ за едно взаимно
Посмъртното осигуряване пеиа за
За запазвание добрия редъ въ
посмъртно осигуряване, Въ печата, цель да снабди семейството на по
тукашното пристанище презъ зимния
въ дружествепи събрания, на кон-чиналия учитель съ добро матери
сезонъ, паспортния приставъ е изОблагането сградигъ
грееи се четеха реферати по тоя ално положение; наопаки, то требва
далъ едно обявление, съ което явява
съ данъкъ
че, заверките на паспортите ще се
въпросът Даже и въ последния юби- да стане за утеха на домашните му
лвипъ конгресъ се гласува проекто-, и отъ солидарность. Размератъ на
Тъзи годишното облагапие съ правятъ до 6 часа вечерьта, следъ
уставъ .па взаямноосигурителна каса,' тая осигуровка може да бъде твърде данъкъ сграбите и ираздните места, което врЬме и освобождавание на
пжтпици отъ параходите се забраня
приподписанъ отъ . една тричлена скроменъ, колкото да посрещне пър за единъ иериодъ отъ иетъ ГОДИНИ, ва съ изключение на ония само, кои
комисия съ три особни мнения,
вите нужди на покойника и да под СИЛНО се почувствува отъ стуианите то заминаватъ нощно време; никак
Л1ри всичко това до депь дяв- крепи домашните му, до като се и отъ всекаде протестиратъ че това ви изпращачи не ще се допущатъ
швнъ учителството не се решава да приспособятъ въ живота, . . . до ка облагане е крайно тежко и неспра въ параходите; пристанищните ра
и служащите при параход
нристъпи къмъ реализирване на то се забрави умрелия. Достатъчпо ведливо Забележително е, че нито ботници
ните агенции ще се допущатъ на ра
своята мечга. -Това показва: или че е да се дадътъ хиляда-две хиляда единъ . градъ въ царството не прави бота въ параходите съ позволителни,
учителите не съ запознати добре лева и семейството на умрелия учи изключение оть това високо оцеие забранява се товарянието на добитъ
съ; застрахователното дело, или четель ще може да се настани и за пие на имотите и изглежда, че това ци подиръ 6 часа вечерьта, а коми
те, като хора на разума, само раз пази донегде си подожението. Тая е станало по една известна система. сионерите на билети и ханджиите ще
изпращатъ клиентите си само до па
съждаватъ и не, действуватъ, или премия да бъде еднаква за всички
На какво се длъжи това. На туй, раходите. 1
пай-подиръ нематъ съгласие по семейства на умрелите учители, ка че тия имоти съ претърпели едно
МитнишкитЬ посредници въ града
между си.
то почнемъ отъ Ректора на уни значително подобрение, или пъкъ, ни се сдружиха на 17 того. Консти
Учительтъ •• съ прецедените си верситета до последния селски учи че техната цена се е подигяала? туира се управителния съветъ на
средства, и изтощени сили изнася тель Такова едно осигуряване е Нито едното, нито другото, защото, дружеството въ съставъ: предсгБда.на! плещите си всички .обществени хумано, възпитателно и требва да ако има известно подобречие въ тель: П. Чорбаджиевъ, подпредседа
тели Ст. Иордакевъ, Ив. Стаматовъ
товари, семейни нужди и задълже бъде задължително за всички учи некои имоти, това е частична ра касиерь, Хр. Цаневъ и Даскаловъ> сения, и често пъти се ангажнрва въ тели въ царството.
бота, Че има известно повишение кратари, на сдружението което тия
политическите ни борби съ неравни ; Най-практичния начияъ за осъ въ имотите, това е верно, но това дни има своето заседание, цельта е
сили.. , Навредъ той е безкорис- ществяване на токова едно осигу повишение е ненормално и то скоро регулиранието отношенията и заякчавание връзките на солидарность
тепъ. дЬецъ, , работи:. въ името на ряване.е следйиятъ:
ще падне, защото недвижимите между членовете, защитата на морал
общото бдаго и .за интереса на це- . Всеки учитель плаща годишно пр имоти не съ стока съ която се ните и материалните имъ интереси;
лата*страпалЦелиятъ му животъ е 10 лева, има-яема смъртни случаи, търгува на пазаря, за да повдига да ги запознава съ приложението и
вдпо мъчепичество,, което той пре тая удържка може да се направи и намалява цената имъ споредъ тълкуванието на МЙТНИШКИТ/Б тарифи
нася, съ кротость,. защото, както ка най лесно отъ месечната лдата въ търсеяието на стоката. Признаваме, и търговски договори; да следи пра
захме, служи - за доброто и щастието началото или края на учебната го 1че може да има известно повише вилното прилагание на митнишката
закона правилника и търгов
ла човечеството, Такъвъ е билъ и дина. Ако числото на учителите въ ние въ стойностьта на недвижимите тарифа,
ски договори отъ страна на митншнтакъвъ-, требва, да си остане, бъл царството достига до 12ООО души, имоти, но това требва да се дик ките чиновници и пр.
гарския учитель — самоотвърженъ ще имаме годишно 120000 дева за тува отъ известни, икономически Желаемъ пълепъ успЬхъ.
и предана деецъ въ просветятел- посрещане смъртните случаи. Точпа условие, нормални.
Прбди една седмица бе пристигналъ въ града пи члена отъ Русен
цото.дедр* .
,
Протеста,
който
софийските
стустатистика за смъртностьта между
ския апелативенъ еждъ г. Деневъ за
И каква, е наградата иу за<тая учителите немаме. Гдавпиятъ ле- иани съ подали до финансовия Ми разледване никои подробности по за
?
пегова дейность и предназначение? карь при Министерството на Нар.нистъръ, . обърналъ внимапието му веденото углавно двло противъ бив
Мизерия, дшшшие отъ всичко, пре* Просвета намерилъ, че презъ учеб и той самъ призналъ, че облага шия председатель па тукашния окр.
ждевремепа смърть и вечпо тегло ната 1909/10 година съ умрели 38 нето е.високо и обещалъ, че той,еждъ г. Борисъ Ганчевъ, г. Н. Кжневъ
на < семейството му. Следва, осигу души отъ 11О5О, или 3 4 3 % 0 . - като последна инстанция на тъж и бившия секретарь на сжщия еждъ
Хр. Чернаевъ, Члена 1-нъ Деневъ е
ровката му се налага отъ времето Ако тоя процентъ е допустимъ и бите по това несправедливо обла взелъ на първите двама по 500 лева
и, условията, при които семейството веренъ, ще пи съ нуждни 72000 гане, що направи известно облек гаранция, а на втория 1500 лв. До
да учителя.се мъчи да закрепи из лв., считайки по 2000 лева за все чение. Не, ще бъде обаче; справед колкото.можахме да се научимъ, най-

Дневни новини

отз

Отр.

3

,Свободенъ Гласъ4

Бр.

39

късно къмъ м. Декемврий това дело' териалигв си за постройка на цен
ще бжде окончателно свършено; ако 1 тралата и по всички уверения из то му. И нека не му е жалъ толкова Б а н н о в - ь ч и н о в н и к - ь при
се докаже виновностьта авторите на* глежда, че до година по туй време чет напуща Сарж-гьолската община.
сдЬлките ще бждатъ наказани, ако 1 града ни ще бжде осветленъ съ еле Ще се утЪши: само нека за минутка добро възнаграждение търси въ
си помисли презъ 1909 година какъ френско' или. пемско семейство добра
ли пъкъ бждатъ оправдани, длъжонсть- ктричество.
е Оилъ назначенъ,
квартира съ или безъ пансионъ
та на г. Борисъ Ганчева, като пред
Митинги за Македонския Батакъ
седател*, ще му бжде възвърната.
Съ
почитъ.-Р.
Черневъ.
Оиоразуменив редакцията
Ужасии извЬстия пристигатъ отъ Ма
Получи С6 въ редакцията ни едпо! кедония. Атентатите всеватъ анархия
опровержеиие отъ пнжииеръ г. Бър- въ страната. Големия български цениевъ по поводъ писаното въ по-ми- търъ гр, Щипъ е обърнатъ на втори
иаяия брой на вестника ни за сру Батакъ. Общественото мнение въ Бъл
тилото се адание на Бр. Азизови. По гария е силно възбудено, Тотвятъ се
немане мЬсто въ този брой, иде го митинги. Тукъ видни граждани еж
помЬстимъ въ ИДНИЯ,
взели инициативата за свикване на
ПрЪмвСТИЛЪ магазина СИ. Видния скоро единъ многолюденъ митингъ,
търговецъ на колониални стоки г-нъ
Антопъ Р, Патамански е пр4местилъ
Цо Почитаемата редакция на
магазина си срещу новостроящата се
гара,
е, «Свободенб гласб».
Сгодени. Г-пъ Пандо Андреевъ,
В-къ «Светкавица» въ бр. 82 е по
търговецъ на брашна въ*града ни, се
е сгодилъ съ г-ца Руска Ст. Калин- местила полуколошю антрафнле съ
кова, дъщеря на землевлад-Ълеца въ надсловъ «ОсА^денъ.клеветникъ», Масело Гаргалъкъ, Балчишко, Стояно каръ авторътъ па въпросното антрафиле да ми е иавестенъ — единъ отъ
Калинковъ.
заинтересованите учители социалисти,
НашитЬ честитявания.
ала, като неиосеще никакъвъ подписъ,
С*Ъдственото дЪло на Марко Сище го считамъ, че е написано отъ ре
меоновъ и др, е прнвършено и на
дактора, и за туй нему ще отговоря.
скоро ще се изпрати на прокурор
Пръди всичко непонятно ми е, защо
ския паркетъ за да се оформи об
редактора Сл. Христовъ се занималъ
винението. Ще бждатъ повикани око
съ уважаемия в. »Свободенъ гласъ»,
ло 60—-70 свидвтелн,
когато казва, че авторатъ на редица
Апаши. Градътъ ни отъ неколко та кореспонденции отъ Варна е билъ
дни насамъ е наводиенъ отъ апаши. тукашенъ бивши учитель» Авторътъ
Завчера е билъ обранъ въ единъ на въпросните кореспонденции съмъ
хотелъ единъ турчинъ, който бв до- азъ. Въпреки дадената огъ ежда иришелъ, тукъ отъ Добричъ да продава ежда пакъ съ гордость заявявамъ пуб
храни, Турчинътъ е билъ подмаменъ лично- туй, защото свидЬтелските по
отъ апаша да отидатъ да се черпятъ казания на 5 учители прЬдъ ежда, ко
въ хотела, кждето послЬдния е иоис- ито носятъ на.гърбасипо 20—25 го
калъ отъ турчина да му размЬни сре дишна учителска служба и еж допри
бро съ банкноти, турчинътъ дава бан несли много на книжнината ни съ сво
0
кнотите на апаша, който излезалъ ето перо, установиха, че изнесеното
съ банкнотите да донесе своите пари въ в. «Свободно слово» но дЬвич.
и не се завърналъ вече. Обрания се гимназия н ; само е вЬрно, но и само
оплакалъ на йолиц. власти, но апаша часть предадено и то въ много мека
не е хванатъ. Двама отъ градинарит в форма. Независимо отъ туй на отбра
които се връщатъ отъ Русия, еж би ната публика, която не се побираше
ле отъ 2 апаша обрани въ примор въ салона на ежда при разпита, въз
ската градина, кждето еж отишли на буждението и справедливото негоду
разходка. Единия отъ тия апаши е вание бЬ особено силно и едва сдър
заловенъ отъ полицията и познатъ жано, за да не го изкаже явно, че по
отъ обраните градинари,
добни нища могли да ставатъ въ едно
По зоркото преследвание на тия девическо учебно , заведение. За не
апаши отъ страна на полицейските щастие на злорадствуещия редакторъ
власти, верваме ще ги пропъди отъ Сл. Христовъ азъ съмъ оежденъ на
градътъ ни.
единъ мЬсецъ не" за туй, че изнесени
Огъ произволитЬ на предприемача те отъ мене фактн еж неверни, а само
по събиране сергийното право се о- за силно употребени изрази, — обсто
плаква стопанина на търговската фир ятелство», което не може да избегне
ма на колониални стоки въ града ни никой публицисть, когато изнася въ
г. Георги1 Филириди, че на 22 тото, печата неща отъ естество низко, нетоку що му пристигнали 20 коша раз недобросъвестно и безчестно. За мене
ни продукти, които били снети и по е важно не еждебна резолюция, осно
ставени прЬдъ магазина, явилъ се ка вана не на фактите, а само на- едни
зания предприемачъ веднага измерва голи букви отъ единъ членъ, или али
пространството, което (е било заето нея, а общественото мнение и съзна
отъ кошовете, написалъ червения листь нието, че съмъ изпълнилъ добросъ
АЬ 115 и искалъ да му се броятъ 68 вестно своя журналнетиченъ дългъ и
лева!!? Когато г-нъ Филириди е въз- като учитель.
разилъ на предприемача, полседпия
съ единъ увещателенъ тонъ почналъ Съ почигь:-А Байчевъ, бившъ учитель
да му говори да с не сърди, защото
можели да се споразумеятъ. Можели
До Р-ята нае. «Свободенб гласб».
да се претендира за нЬкакво сергиипо право тогасъ, когато нима про
Моля поместете въ единъ отъ найдажба на стока отъ местото което близкитЬ броеве на вестника ви следтя времено заема? Или предприемача ньото:
смета тукашнитЬ търговци за толко
Въ брой 82 отъ 12 того на в. «Свет
ва наивни, та си е позволилъ да ис- кавица», срещнахъ запитване до г.
к^ сергийно право и въ такива слу Окр. Управитель, въ което ми се пред
чаи. Най сетне кой законъ и правил- писва кално минало*
никъ даватъ право на тоя предприе
На писача не ще отговаряли» — не
мачъ да представя червени листа считамъ за нуждно да сторя това, —
ирЬдъ общинското управление за съ- а следващитЬ неколко реда предстабирание сергийно ^раво въ такива вямъ за прочетъ на г-да читателите.
случаи? Ний канимъ г-нъ * Кмета на Писача отъ злоба и ненависть къмъ
града ла. се поразходи между търгов менъ ми предписва кално минало, съ
ците въ града, за да чуе оплаквания каквото може би да е той, та ежди
та на < последните отъ* произволите, за другиго.
които подведомствените му общински
Надали има случаи държавни и об
агенти, и ир Ьдприемачите на разни щински служащи съ подобно загадачОТЪ ВАРНА И ОКРЖГА!
общински предприятия вършатъ, та но и калко минало да еж оставали
-Продавамъ
на най-износни цепи Американска лозови пръчки*
да вземе мЬрки аа премахванието то безнаказани; напротивъ темъ имъ се
ва ало, което, тормози ужасно търгов е давало заслуженото. Т Б СЖ изтър
облагородени и ГАРАНТНРАН1Г по качество и с о р т ъ к а т о : *.;*„
ското съсловие въ градътъ.
пявали нуждното наказание. Това е
Мисиет-ь, Чауигъ, Димятъ 9 Прослава).!
Електрическото осв&тлв-цие. Пре известно всекиму. То е не оспоримъ
Ах§ало и лр.
ди меколко дена бе възвърната въ фактъ.
Горните сортове съ облагородена на такива ПОДЛОЖКИ, които
А за моя най-голе.ма гордость, въ
тукашната община отъ министерство
то преписката по електрическото на продължение па 23 годишното ми слу
п о д х о ж д а т ъ напълно за почвата въ Варпа и окръга.
града, надлежно утвърдена. Както е жене на държавна и общинска служ
Всички незадовени пръчки при първото посажданв съ за моя сметка.
знайно, търгътъ бе ^възложенъ вър би не съмъ билъ провиненъ въ ни
5
ху реномираната немска фирма • Сй- що, нито * претърпялъ • каквото и да
било
наказание
—
обстоятелство,
което
менсъ Шукертъ, която е една круп
съдържатель на кафене „Балканъ^.
на фирма и по нашето верване ще доказва моята честность и справедлиоправдае всички надежди на гражда вость, моето светло, а не 'кално мина
ните. Преди 4 дена пристигнаха въ ло, което не сж посочва отъ* писача
града ни двама делегати, пълномощ какво е то. А тоя последния чека
Дава с е под-ь н а е м ъ къ
ници-на фирмата, които ще сключатъ знае, че на подобни предизвикателства
ща
на ул. „Македонска" а шШоп
1
г 0
Догойора съ общината. Въ общинско неще обръщамъ внимание.
Колкото
за
уволнениятъ
секр.-бирто управление е назначена КОМИСИЯ,
ска* подъ № 12 съ 4 стаи, кухколпчесгво, КРЛП"ЕШК\ ЛОЙ
КОЯТО да приготви проекто-договора. никъ горчиво скърбя, че неговата тъй ня и маза.
Тези дни договора ще бжде сключенъ голема способность и непро иненость
Споразумение съ Юр. Идпевъ,
Споразумение до Симонъ МариДо колкото знаемъ, фирмата още дрезъ не сж могле достойно да се оценятъ,
мАсаръ.
Варна.
тъзи 8има ще почне да приготвя, ма- а се е посмеялода се иска уволнение- нянъ

ЖР"Ш_ГРЯДСКО

Общинско Управление

№ 21164.

гр. Варна, 19 ноемврий .1911 год.
На 4|17 япуарий 1912 г. часа, до 4 следч>
пладне, въ помещението па Варненското Град
ско Общинско Управление ще се произведе търггь
съ тайна конкуренция за отдаване на предприе
мачъ:

Направата на канализацията на гр. Варна,

понеже договорътъ съ първите предприемачи
Н. Дафиновъ и Бл. Пейчевъ е уиищоженъ,
Приблизителната стойность на предприятието
възлазя на 2,000,000 [два милиона] лева.
'Желаещите да вземагь участие въ търга
требва, съгласно чл. 49 огъ закона за, общест
вените предприятия, да внесатъ залогъ 5°|
върху тая сгшшость, а именно 100,000 [ст
хиляди лена], въ удостоверение отъ Българс
ката Народна или Земледелската Банка.

Пр-Ьдложенията за намаление или увеличение
тръбва да станатъ върху единичните цени, въ

проценти, безъ дроби.

Конкурентите гребна да се сьобрашватъ и
съ членовете II, 12, 13, и 14 отъ закона за об
ществените предприятия. Те съ длъжии да
укажатъ вь офертите си за какъвъ . видь ка
нали съ кръгло напречно сечение, съединител
ни парчета [отклонения] и крайулични утоци офериратъ, за целентобетонови ипи за ка/ленинови и
отъ где ще бъдатъ доставени тия материали—
отъ чужбина или ще бъдатъ местни,.
Тържната.комисия ще приема'предложения
та до гореозначения день и часъ. Оледъ това
никакви предложения или заявления не ще со
вземагь подь внимание.
Книжата могатъ да.се.видятъ всеки присътствеиъ день вь канцеларията на вздоснабдонието и канализацията при Вари; Град. Общ.
Управление.
Кметъ: ИВ. ЦБРОВЪ.
Н-кь. на водоснабд. и канал.,
Инженеръ: П. БОНЧЕВЪ.

ЛОЗАРИ
Съ почнтъ: Л. Копчевъ

Продава

съ Х

Овободепъ Гласъ

Стр, 4
КАВАРНЕНОКО_ГРАДОК0^01ЩИНОКО УПРАВЛЕНИЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ

гр. Каварна, 7,Х1. 1911 год.
За председатель: Я. Ю. Куюмджиевъ.
Секретар*: Ат. Арнаудовъ.

Анонимно Индустриално Д-во
Въ Балчик-ьСобственикъ на модерно построена и инсталирана мелница съ производ
ство 50,000 кгр. брашно и 10,000 кгр. грисъ въ денонощие и фабрика
за макарони съ дневно производство отъ 1,000, кгр.
Основано презъ 1908 година за срокъ отъ 30 години.

Основеш» напитал-ъ лева з л а т н и 5 0 0 , 0 0 0
напълно вн1Ьсенъ.
З а п а с е н ъ шондъ лева златни 32,729-43.
Съгласно решението на редовното годишно общо събрание на г. г,
акционерите отъ 20 февруари т. г. открива

П Ш И Ш ПОДПИСКА
на 500—нови безимени акции за увеличение основния си капиталъ на
лева златни 1,000,000 въ ЮОО акции безименни по номинални лева зла
тни ЮОО едната. Продажбата на новите акции е свободна отъ всекакви
привилегии, за акционерите, държатели на 500 стари акции по лева златни
ЮОО всекоя. Стойностьта на новозаписаната акция е Отъ лева златни ЮОО
плюсъ припадающата и часть отъ запасния фондъ на 1 януари 1912 год,
раапределенъ върху ЮОО акции.
Подписката ще бжде открита на първи януарий 1912 година,
а закрита на 5 сжщий мЪсецъ въ 6 часа вечерьта,
Записвапието на акциите ще става: За Балчикъ при управлението
на Дружеството; Варна — при г. Н. Хр. Ючьормански; Добричъ — при Се
верната Банка и г. г. Абаджиевъ & Русковъ? Каварна — при г.,г. Гочо Ат.
Гочевъ и Михаилъ Янакевъ; Шуменъ — при Д-во »Бждащносгь« и г-нъ
Доси Юкрд,киевъ; Русе -~ при Търговската Банка и Братия Шишкови;
София — при Търговската Банка, Генералната Банка и г-нъ Г. Кабакчиевъ;
Пловдивъ — при Генералната. Банка и Индустриалната Банка; Бургазъ —
при Търговската Банка, Балканската "Банка и г. Мордохаи С. Коенъ; Сливенъ — при г. г. Арнаудовъ <й. С4е и Георги Стефановъ и срЬщу вноски
30% отъ стойностьта — 1000-дв. ад. за всека акция.
Окончателното изплащане на записанитЪ акции
ще стане на два срока:
30% до 31 януари 1912 г/. и-40% — остатъка — на 28 февруари с. год.
Поел ЬцнитЪ две ВНЙСКИ се' придружавате и съ 8% годишна лихва счи
тана отъ 1 януарий до денътъ на вноската.
Записвачътъ л.а акции,, кохтто на определените срокове не изплати
вноските, плаща по 20 лева глоба за всекоя записана отъ него акция, въ
полза на, дружествената каса;ако.,това^не стори и въ месеченъ срокъ отъ
поканата, губи правото си на акционеръ и внесените му суми оставатъ въ
полза на сжщата каса. (Чл. 8: отъ дружествения уставъ).
Ср4оду вноската при. запневапие акциите ще се-издаватъ 'временни1 раз
писки отъ кочанъ, а при окончателното пзплащание, се връчва самата
акция на право имеющия.
гр, Балчикъ, 1 ноември 1911 година.

ВАЖНО ЗА ЛОЗАЕР.У1Т"Б

М 3957.

Обявява се на интересующит*; че въ помещението на общинското
управление ще се произведе публиченъ, съ явна „конкуренция, търгъ, за
отдаване на наематели, закупчици и доставчици, долуозначените имоти и
предприятия; .1) на 10 декември т,' г. 9 часа пр-Ьди пладне, търга за отда
ване- подъ наемъ по отделно, общинските касаиски бараки подъ «ЛЗ-ра 1,
2, 3 и 4 за една година, считано отъ 3 януарий 1912 год. Наддаването за
всека барака ще почне отъ 160 лв. Искания залогъ е 5 % ; 2) въ сжщия
день, 11 часа преди пладне, търга за даване подъ наемъ по отделно, двете
половини отъ общинския хамбаръ, за 1 година, считанъ отъ 1 януари 1912
год. Наддаванието за всека прловина. ще започне отъ 225 лв. Искания за
логъ е 5 % ; 3) на 12 декември т, г., 9 часа преди пладне, търга за даване
на закупчикъ събирането на общинския доходъ «налогъ върху колята, ка
руците, файтоните,, автомобилите и, велосипедите» за 1 година, считанъ отъ
1 януарий 1912 год. Наддаванието започва отъ 700 лв. Искания залогъ е
5-у<г; 4) въ сжщия день, 11 часа прЬди пладне, търга за даване на закуп
чикъ събирането' на общинския доходъ налогъ върху натоварените коля
«бачъ», аа 1'година, считано отъ 1 януарий ,1912 год Наддаванието, за
почва отъ 5ООО лева. Искания залогъ е 5'/ 0 ; 5) въ сжщия день, 2 часа
следъ пладне, търга за даване на закупчикъ събирането на общинския до
ходъ «интизапъ», за 1 година, считано отъ 1 януауип 1912 год. Наддава
нието започва отъ 1600лв. 1 Искания залогъ е 5 % ; 6) въ сжщия день, 4
часа следъ пладне, търга за даването на закупчикъ събирането на обпдин.
ДОХОДЪ «кръвшша», за 1 година, считано отъ 1 януарий 1912 год. Надда
ването ще започне отъ 3500 лв/ Искания залогъ е 5 % ; 7) на 13 декември
т. г. 9 часа преди пладне, търга за отдаване на закупчикъ събирането на
общин. доходъ «серпшно право», за 1 година, считано отъ 1 януарий
1912 год. ^Наддаванието започва отъ 700 лв. Искания залогъ е 5 % ; 8) ;въ
сжшия день, 2 часа после пладне, търга за отдаване на закупчикъ съби
рането на общин. доходъ «театрални представления и др,»', за време 1 год,,
считано отъ 1 януарий 1912 год. Наддаванието^ започва отъ 200 лв. Иска
ния залогъ е 5 % ; 9) въ сжщия день, 2 часа следъ пладне, търга за отда
ване на вакупчикъ събирането на общин. доходъ «печатъ,' който се удря
въърху картите за игра», за 1' година, считано отъ 1 януарий 1912 год.
Наддаванието започва отъ 200 лв. Искания залогъ е ' 5 % ; 10) въ сжщия
День, 4, часа после пладне, търга за отдаване на > закупчикъ събирането на
общин, доходъ «налогъ върху табли, домино, ,билярдъ>и,др. игри», за една
година, считано отъ 1 януарий 1912 год. Наддаванието започва отъ 40 лв.
Искания 8алогъ е 5 % ; 11)*на' 14 декемврий Т,;г, 9 часа преди' пладне,
търга за отдаване на прЬдприемачъ осветлението на града за една година,
считано отъ 1 януарий 1912 г. Малонаддаванието започва отъ 4 лв.' на феиеръ месечно, приблизителната стойность на, предприятието е 34ОО дева.
Искания залогъ е 5°/"; 12) въ сжщия день, 11 часа преди пладне, търга
за отдаване на предприемачъ доставката на' канцеларски материали. Стойиостьта по ценоразписъ. Искания залогъ е 5%.
ЯвившитЬ се да наддаватъ, или малонаддаватъ,, требва да се съобразятъ съ предписанието на чл.' 11 отъ закона за обществените предприя
тия. Тържнит/Ь книжа могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день и
часъ въ общинското управление,

Бр. 39.

I
I

Обявяваме на интересующитЪ се лозари, че имате за
проданъ облагородени и вкоренени АМЕРИКАНСКИ ЛОЗИ
отъ сортоватЪ: Воиреайчз Йи со! (Моитикола) СИдзс!а Ьег1апсПеп 4 1 б В|рапа ЬеНапсНеп 4 2 0 а облагородени съ отбра
ни ВАРНЕНСКИ и ЯИзСТНИ ГРОЗДЯ строго сортирани, глад
ки. спойки и лЪторасти отъ 30 сгл, нагорЪ
Най добра гаранция за произведения ни лозовъ тате
риалъ е обстоятелството, че единствено въ Шуменски
окрмгъ въ с . О С Й Н А Р Ъ иманЪколно хиляди декара 8-9
годишни американски лозя, които даватъ отлични резултати.
ЦЪни и опитвания при поисквание.
Съ Почитание: /7. Лкщнановъ & Ал Димитровъ.

с , ОСЙЯ&РЪ (ПРЪСЛАВСКО).

Провадийско Градско Обгц. -Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М 5581.
Провадийското градско общинско управление обявява за знание на пптересующите, че на 15 декеиври т. г. отъ 2—5 часа следъ обедъ, въ кан
целарията на същото управление ще се произведе търгъ, съ явна конкурен
ция, за продажбата1 на праздвит/Ь градски места въ индустриалните квартали
на долния и горния край на града, служащи изключително за житни магазпи,
а именно: мвстата на долния край на трага, парцелп; 11, 12, 13, 14, 15 1б'
17, 18,, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,' 35,'
36, 37, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49; местата на горния
край па града парцели: 11, 12, 13, 14, 15 г 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, В1 и 32 и местата неслужащи за магазин, въ
кварталъ 116, парцели: 1, 2, 9, 10, 11; квартадъ 115, парцелите-. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7; кварталъ 117, парцелите: 1 и 5; кварталъ 122, парцелите: 1 и 2;
кварталъ 98 парцелите: У5 и 100; кварталъ 94. парцелите 127 и 128, и квар
талъ 106, парцела 76
Желающигв да взематъ участие въ тия търгове, требва да се еъобразятъ съ закона за обществените предприятия.
Разноските за публикуването настоящето еж за емвтка на купувачите.
гр. Провадия, 1 0 ноември 1911 год.
Киетъ: Н. Петровъ
Секретарь: Д. Диканаровъ,

1-во БЪЛГАРСКО ЗАСТРАХОВАТ^ЛЛО ДРУЖЕСТВО ВЪ ГР. РУСЕ.
Основедъ капиталъ напълно впесенъ л. зл; . 1,500,000, който може да бъде
увеличенъ до лева златни 4,000,000.
Запасенъ фокдъ, разни резерви и вносове лева златни 16,000,000.
Годишни постъпления по веички видове застрахования лева златни < 14 Ю0,000.
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ. .
Отъ учредяването на дрежеството, по кл. „пожаръ" л. зл. 60,000,000 по кл.
„животъ" л. зл. 1,220,000, по кл., „нещастни случаи" л. зл. 780,000 по кл.
„транспортъ" лева златнн 2>80О,ООО.

,,Б-ЬЛГАРИЯ"
1-то и най-старо застрахователно дружество въ Царството приема застрахо
вания; съ най-либерални уедавия и най-износни премии.
I По клона ,П 0 Ж А Р Ъ * .
Противъ всички загуби на движими и недвижими имоти, причинени отъ пожаръ
гръмотевица и експлозия.
2. По клона „ Ж И В О Т Ъ Ч
8а животъ, въ случай на смърть или нреживвване, зестра, капитали пенсии и пр.

3. По клона „НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ".
Противъ всекакъвъ видъ нещастни случаи по съвсемъ нововъведени комбина
ции — съ и безъ възвръщане на премиите.. Препоръчвате
се особено нововъведепигв.
ПОПУЛЯРНИ ЗАСТРАХОВАНИЯ
За въ случай на смърть и преживявание, безъ медицинско преглеждане, съ
месечни премии отъ 1 левъ нагоре.
Проспекти и подробни СВЕДЕНИЯ даватъ: Главното Управление на Дру
жеството, представителствата му въ София и Солунъ, пътуващите инспекториаквизитори и агеатяте му въ'всички окръжни и околийски градове и въ поважните селски центрове на Царството, въ Македония и Одринско.

за госпожи

и госпожици.

П Р О Д А В А СЕ

200 декара нива, находяща се надъ
Почитаемите г жи и г ци, които
фабриките >Галата« и х. Дечевъ, слу
искатъ да носятъ' шапки но вкусъ,
модерпость и. елегантноеть, нека си жаща за зеленчукова градина, ливада
доставятъ. отъ извЬстния въ града и др., която има достатъчно вода.
Споразумение до Марко Николовъ,
ни шапкаръ Д . Е . Л е в и .
брашнаръ — Варна.
Като известявамь на поъ*ФЪ*МГ'
М ^ И ^ ^ М У ! * . читаемата варненска пу
блика, че имамъ сведения какво некои бакали въ Варна доставяли
рубнитъ но косвенъ пъть отъ пренродавачи и продавали на публи
ката пакетчето но 50 и 60 ст. съобщавамъ, че представитель па рубпита въ гр. Варна и окръга е само аптекаря Илия Георгиевъ, въ ап
теката на когото се продава рубнита на дребно парче 4 0 ст., а ни
едро съ значителна отстъпка.
Мочя, пренродавачите въ Варна.и окръга да се отпасятъ рд
представителя. аитекаря Ил. Георгиевъ въ Варна за покупки на едоо
който въ. всеко време е сяабденъ съ големъ депозитъ.
Главепъ нредставитель заБълрубия: Тодоръ Кабакчиевъ
Печатница „Войндковъ

-

Варна.
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Складъ

Архитектурно Бюро

отъ дървенъ строителенъ» натериалъ

ВЪ ГР. ВАРНА

на Н. Наумовъ & Ив. Стефановъ, Варна.

ЮРДАНОВЪ

Честь имаме да съобщимъ на почитаемите граждани тукъ и
въ провинцията, че въ склада пи се нампра в с Ъ к а к ъ в ъ

Дългогодишенъ архптектъ при Министерството на Об
ществените Сгради и пр., а папоследъкъ градски архитектъ
при Варнен. Община се установява на частна ирактика.
Приема изработвапето на планове за разни постройки и
всекакъвъ видъ технически работи, експертизи, ръководство
на постройки и пр

вид-ь п ъ р в о к а ч е с т в е н г ь строителенпь м а

I

Бюрото се помещава въ собств. си домъ ул , Мария-Луиза".
2«&

т е р и а л - ъ . Ония, които се нуждаятъ отъ по големо коли
чество материали, могатъ да си доставятъ и съ вагони.

II

I

ЦЪни м н о г о

ИЗНОСНИ.
Складътъ ни се памира до г а р а т а с р е щ у газовото влагалище

№

ВАЛКАНСКА. БАНКА
'ВАГМС111Е
Л

Катшталъ

ВАЬКАМШЕ)

е с т ь

Любители на Хубаво Пиво!

п1иг^Т^ 111Т^
^
«-илиона ли. златни наиълно внесенъ.
Централа въ СОФИЯ, клонове въ Бургасъ, Шовдивъ, Русе и Варна агентури въ
Балчпкъ, ШгЬвенъ и Видинъ.
Кореспонденти въ всичките по-главни градове въ 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. Само пивото „ Г а л а т а " е запазило
качеството си, което имаше и презъ зимний сезоиъ, а за доказател
ство на това еж. хубавия му цвЪтъ, гъстата пйна и приятния му вкусъ.
Фактъ е вече, че представителите на фабриката „ Г а л а т а " , въ
другите градове, с;к. доволни отъ пивото „ Г а л а т а " и съ гордость
го продаватъ на клиентите си, защото тЬм-ь не се повърща размжтено пиво, както на прЬдставителитЬ на други нЬкои 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 кждвто града Варна, околностьта му и морската иозърхность иматъ
приятна и живописна гледка.

Аванси срещу ц1шни книжа и стоки, търговски шконтъ, покупка и продажба на
мистни и чуждестранни цвнни книжа; чекове, кредитни писма и пр. Даване га
ранция за търгове и пр.

Извършва всякакви баннови операции, катоа

Безсрочни•
4о/и годишна лихва'
Ьъ срокъ вай малко 6 месеца съ
4 у / / 0 годишна лихва.
Влогове по-големи отъ ю,000 лена по особени споразуиения. Банката има пое.
тоянно въ депозитъ различна мЪстни цПнни книжа които може да предава вед
нага въ всеко желаемо количество
;
(

ПрЪпоржчватъ

особено

сеоятъ новооткрит*
зърнени храни на

отЬЬль за купуване
комисиона,

и продаване

>

•ТЬхного приемане и манипулиране са извършва съ най-голймо вниманиеЗа пр-ЬдадвнитЬ и храни .га к о н е к г д а ц и я

Папката дава, а в а н с ь при яай-лзпоеии цЪни.

Любители на хубаво пиво, пийте само вкусното
ПИВО „ Г А Л А Т А " .

Важно, много важно!
За господа аптекарите и дрогеристите,

Дптшя Р. Рушь, Варна

в

Английско Осигорително Дружество противъ- погааръ -

приготовлява ЖЕЛАТИНОВИ капсули, пълни съ разни
лечебни средства

Основано въ Лопдонъ ирезъ 1782 година.

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

БАНКЕРСКА К Ж Щ А

Това Осигурително Английско Дво иротивъ пожаръ оиълпо
мощено да дгьйствува въ Вълхария съ княжески, указъ Л5 16
отъ 6 октомврий 18%) ход:

П & П. Ипшнцщки

ОСИГОРЯВА&
ЗДАНИЯ, МОБИЛИ и СТОКИ, по най-предиочтителяи условия, а въ случай
на нещастие, то изплаща обещетението въ едилъ най-късъ срокъ. Бъл
гарската публика, която умее да оценява ползите отъ осигуряването, ще
намери въ това д-во всички гаранции, които е въ правото да изисква
За подробни сведения интересующитЬ се могатъ да се отправятъ до
агенцията и представителите му въ цела България.

Отпускать нови з а е и а и о т к р и в а т ь текуща с м е т к и : срещу
гарапции - лица и ц Ь я н и книжа и ипотеки.
Ш к о н т и р а т ь и инкасиратъ всЬкакви ефвкгня — търговски
и пе т ъ р г о в с к и .

Поиемавдъ влогове: срочни и безсрочни по споразумение,
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Продава с е една нною полходяща
Продава с е место отъ 225 кв. м.
*ъ явстяосгьта „Сесъ-Севмесъ4 съ из- и здрава п л е т а ч н а м а ш и н а съ
износна цена. Справка въ редакцията»
юсяа Д-на, Справка редакцията*

ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НЕПРЪМЕННО !

К а т о б е х ъ в ъ Европа доставихъ и спабдохь за сезона магазина си о
съ разни партиди отъ най прочути европейскифабрики съ най- С©
износнп цени и добро качество
*г

СО

са

А1

Рога"

ако искате да спестите много левове и да останете хиляди пъти
доволни. Автомобила „р 0 Д 0" е най солиденъ, извънредно лекъ,
пътува бвзъ шумъ и пушекъ и миризма по всекакви пътища а
и най ефтинъ : 5 , 7 0 0 лева и ще пиате луксозна и здрава кола
съ МЕХАНИЗМЪ и ДИРИГИРАНБ съвършепо уиростотворени,
които можатъ да се усвоять отъ всекиго само въ вдинъ месецъ.
Продажба въ брой и на изплащане.
Поръчки за Варненска окръгъ до Банкерската къода:
Пвтръ & Петко Махалнишки — Каварна.
Всекакви резервни части винаги на разположение.

Българска Търговска Банка
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Капиталъ напълно вяесеяъ
яв. зл. 2,800,000
Резерви образувани
„ „ 571,000
ЦЕНТРАЛА в ъ РУССЕ.
Клонове в ъ : СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАСЪ, ГАБРОВО.
Кореспонденти: въ главните градове въ странство и България.
И З В Ъ Р Ш В А ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ КАТО:
купува и продава всякакви ц1шяи книжа — отъ цо-важнит* бан
ката виа винаги депозитъ; изпълнява поръчка за книжа на чужде
странните борси; прави аванси срещу цвшш книжа, стоки и цесии!
издава и купува чекове за странство и България; сконтира търгов
ски полици; открива текущи сн^тки; дава гаранции за търгове; при
клоновете в ъ Варна в Бургасъ специална служба за храни и други
стоки с ъ комисиона.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни и по текуща см*тка.
Срочни — по споразуввние, споредъ срока и сумата.
З а улеснение, Банката издава книжки.
Телеграфическа адресъ: „Търгбапкъ" и „ В и к о т Ь а п к " .
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корави « меки отъ най-послъяшгга мода, КАСКЕТИ английски,
РИЗИ, ЯКИ, ФАНЕЛИ гегерови, ЧОР VIII! -пглпйекн, и фраицуски
ВРЪЗКИ шякъ, също и отъ една американска фгбрика Г А Л О Ш И »
по здрави п по-ефтпнп 2 5 % отъ руските и всичко друго каквото
ще потърсите ще намерите въ голЬмъ пзборъ въ магазина ми.

КОРАВИ ШАПКИ „КАУГМОУ" И „Р1—Е53".

ИДГДЗИЛЪ ГЕРДСИМОП.ВАСИЛАТОВАРЛА
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Брой 39

Овободввъ Гласъ"

Стр. 6.
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Р ^ ^ » ^ ^ Р ^ ^ ^

МАГАЗИН

[улица
(Даръ Борисъ
№

I

Жакъ Ротъ & Леонъ Поппо Варна

ПАЗАРЪ ПАРУШЪ

*

НА ЕДРО И ДРЕБНО

ЕДИНСТВЕННИЯ СКЛ Д Ъ З А
Модерни зимни платове

МОБИЛИ
!

Килими, Ковьори, М у ш а м и .
Жанети и костюми дамсни най-модни

СПЕЦИАЛЕНЪ О Т Д Ъ Л Ъ :
ПО ТАПИЦЕРСТВО И ДЕК0РАТ9РСТВ0

П И Я Н А

Разни сребърни и позлатени принадлежности.
ЦЪНИ ОПР-БДЪЛЕНИ ====

отъ прочути

Берлински Фабрики

оI

Л

И ^ ( П Л Т п " а ^ е Ф и к а с п о средство противь фалоксерната
Щ $9 %# # 1 ш зараза. Унищожава всекакви пасвкоми и ми
кроби по овощните дървета и цветята
Едияственъ представитвль за цела Българи; Дрогерия:
Рафаилъ Камхи — Варна.

в-ч^^1в^р«^/*м<\/Ч|м*<Ч^^

АНГЕЛЪ Н КРЪЧМАРОВЪ

отъ дружествата: „,,
К У П У В Д М Ъ АКЦИИ
П Ц ^ П Л ,Зора , „Бъдащность , Ер-

Б а н н е р - ь — Балчин-ь.

4

Извършва нсекакъвъ видъ банкови операции,
сконтира търговски ефекти; прави заеми сре
щу лични гаранции, залогъ на 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.

ХРИСТО КИЧ Е В Ъ - ВИРНА,
СЪ КЛОНЪ БУРГАСЪ.

мисъ", „ЗемледелД ,.Гроздъ', /.Трудолюбие'', „Параходното дружество*4
„Сила4', „Галата44. Отъ банките: ,Добруджа44, „НапрЪдъкъ ', „Гирдапь44:
„Българ Търговска Банка44 и др. Отъ застрахователните дружества,
..България44. ,.Бадкаиъ" и др. — Споразумение въ редакцията ни.

Кредитно Акционерно Дружество „ЗОРА" — Варна.

Известява
че отъ 18 VIII кантората на същото д-ство е
преместена на балъкъ-пазаръ въ зданието
„СИТЕ* ЛВ 6.
Варна. 22 Ангусгъ 19Н г.
Отъ Дружеството.

МАРИНАТА
РИБИ:
Калканъ, Тюрикъ Кая и др.

Английски импортьоръ съ постоянни складове на:

Цени умерени и поржчки акоратни.

Рибопродавецъ

Централата — Варна.

„Войннковъ"— Варна
Продава съ 3 5 % по износ
но отъ друга 1$ продавачи въ
Царството на

СагЬоп Рарег

ОБУЩАРСКИ

ХРИСТО БОГДАНОВЪ
улица ,-Царь Б о р и с ъ " — Варна.
Обущарски магазинъ ни Христо Врглановъ ръ,ководимъ отъ же
ланието да задоволи клиентелата си и да привлече нови, както съ
модни, елегантни, и съ гарантирана солидность, а така слщо и
съ цени сънършонно износни, в м Ъ с г о 2 0 2 2 , 15—16 л .
се очабти съ голямо количество отъ разни фасони
"~

ОБУЩА.

НИКОЛА ГДНЕВЪ
Дългогодишенъ Оъдебенъ
Приставъ, напосдедъкъ такъвъ
при Варненски Окр С*дъ/ се
установява ходатай прозбо-

писецъ въ гр. Варна IV уч
до Окръжния С&дъ и прие

американски, английски, фраицузски и пр.- НуждающитЪ се
отъ обуща, нека не изпускатъ изъ пргЬдъ видъ, че ще напранятъ голйма икономия и ще бдматъ предоволни отъ обущата ни.

- Ш Формени обуща за г. г. ФЛОТСКИТЪ оФицери
Обръщаме внимание на Ученички и ученици, които най-вечв се нужДаятъ отъ солидни и достъпни по цена обуща
•• ЕФТИНИ И здрави обуща за работници.
Отъ магазина.

6*

Владимиръ -Г*. ЕЗусевъ

ма като новереникъ или по
прехвърляне (покупка) да хо
датайствува за изпълнението на
иснълнитвлни листове, а така
също извършва разни нотари
ални зделки, искови молби и др

За обезпечение срЪщу прЪдаденитЪ му листове дава
гаранция

въ разни бои въ кутии по 100 листа.
;

Когез, Ргшсевв и Ашер са-

Мостри безплатно при поискване.
П р о д а в а с е много подходя
що ираздно место отъ около 1300
метра находяща се въ с Галата.
С» оразумение въ редакцията.

Продава се

дно место съ из
носна дЪна въ местностьта »Сесъсевмесъс до мелницата на М. Николовъ. Справка въ редакцията ни.

Продпнптъ се 22--5Г ™.
варната фабрика >Галата* и до Ка
рантината.
Споразумение до Ради Темелковъ
— Варна.

Млечни нарамели „ОбрШшъ".

АДВОНАТЪ - . ВАРНА.

Защищава всекакви д*ла пр-вдъ всички
съдилища въ'Царството.
^
Писалище—подъ мировото съдилище. Д
щщ~

Продава с е праздно место отъ око
ло 600 кв. метра въ V уч. на улица
„Хаджи Диаштръ", подходящо за самомостоятелиа или за две постройки.
Справка до Иванъ Груевъ кръчмаръ
улица „Владиславъ".

Приготвени тъкмо на сезона
СВЪРШИ се вече експлоатацията.
отъ специадистъ майсторъ, въ
Важно за г. г. търговцитЪ,
тенекета отъ но 1 кгр., има банкитЪ и всички държавни и
общински учреждения
за нроданъ големи количества.
К н и ж н и я склад-ъ
Христо Хрисостомовъ

АНТРАЦИТЪ за газожепни мотори;
КАМЕННИ ВЪПИЩА специално за фабрики ;
КАРДИФЪ за отопление и за железари;
КОКОЪ, ЧУГУНЪ и ТУХЛИ ОГНЕУПОРНИ залеяри:
КЕРАМИДИ марсилски и др.

Р
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Който иска пресни млечни карамели „Обрешковъ", епвциялно
приготвени нротивъ кашлица, които действуватъ и ,за по
правка на гласа, нека си достави отъ Бай Димитръ, малката
нарижека сладкарница, ул. Преславска — Варна.
Печатница „Войниковъ"— Варна

