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Справка въ редакцията па в. „ С в о б о д е н ъ Г л а с ъ в

А

За Малиновата р1чь.

Безспорно е, че Александръ Ма- очите па двореца, ако утре въ Ве
линовъ притежава достойнства, и ликото Народно Събрание сторятъ
като човекъ, и като държавникъ, противното. Ний се чудимъ на по
които го издигатъ високо надъ добна дързость въ изопаченав ед
Съобщава се за знание на интересующите всички досегашни наши държавни на действителность. Г-нъ Малиновъ
ци: Обаче сравнението лачностьта на е вещь въ прийомате да печели
зе, че въ помещението й ще се произведе търгъ Малинова съ личностите на него пастроение у тълпата въ своя пол
вите нротивници-държавници не мо за. Вий, г. Малиновъ, ако бехте
1а 2 9/IV и З/У т. год. огъ 2 до 5 часа следъ же
да бъде критерий за истинска останали да свикате В. Н. Събра
г
преценка
па неговите дела, като ние и въ него прокарахте нзмене
)б БДъ за разни изостанали стоки съгласно обя вшефъ на демократическия кабпнетъ. нията на конституцията, какъвъ
юнието й Ла 2724 отъ 14 т. м., въ коесо съ Г-нъ Малиновъ стои високо, но пвщехте да бъдите тогава: шарлатапо себе си, като лачпость, а нинъ, или веренъ служителъ на
гредвидени стоките, количеството имъ и пър самъ
ирйдъ ВСИЧКИ държавници, които ддчния режимъ? Трето. А Мали
воначалните имъ оцешгн. Желающигв да ку-П1*}СЪ оправдали доверието на нановъ разправя, че подаването ос
рода. Ако Малиновъ се издигна, тавката на кабинета отъ негова"
штъ да се явятъ въ митницата.
това не стана въ силата на него страна, е станало огъ особеностите
вата особенна морална иидивидуал- на прежавевания днесъ моментъ у
гр. Варна, 15 априлъ 1911 год.
ность, а защото му се наложа това насъ. Това е абсолютно неверпо.
отъ самия народъ, който бе ста- Истинната причипа е известна. ЦаУправител* А. ОТОЙКОВЪ налъ крайно нетърпеливъ отъ го рьтъ най-щателпо провери резулта
лите обещания на демократите. Не тите отъ общинските избори и се
Секретарь: А. ДУНЕВЪ
ка г. Малиновъ и неговите хора побоя да остави вдастьта на демокра
ни посочатъ едипъ фактъ, който гв- тите. Той попита г. Малинова, да
вори за самостоятелноеть въ дър каже положително сигуренъ ли е,
жавното управление, когато беха че ще спечели изборите за В. Н.
на власть, за да имъ признаемъ Събрание. На тоя въиросъ Малид о с т о й н с т в а на д е м о к р а т и . повъ му отговорилъ, че „почти* е
Обявявамъ, че имамъ на разположение пре Г-нъ
Малиновъ жестоко иронизира сигуренъ. И това „почти" свали
красни черни бресгови дървета съ дебелина народниците и нрогресистите съ демократическия кабанегъ. Четвър
техната борба противъ личния ре то. За да предаде на своето уп
0*80 — 1*30 м въ диаметръ.
(
жимъ. Но я да ни каже той: има равление повече демократизмъ, Ма
Споразумение Гроздю Ванчевъ с. Султан- ше ла или не личенъ режамъ прЬзъ линовъ изтъква, като причина на
властувапето на демократите? Ако недоволството отъ Царя, и «бстоларъ или гара Синделъ.
действително демократите управля ятелството, че напоследъкъ левите
ваха самостоятелно и не допускаха течения съ доста засилили, че въ
никакъвъ личенъ режимъ, то какъ страпата почва да се развива дори
ПпПтТЯЯаТЪ ГР з а Д а м ъ з л ъ к ъ 3 0 ° овцеза- те ще пи обяснятъ своето триго- и анархизъмъ. Съ това Малиновъ
«.^идайЛАО ис е д Н 0 с ъ а-Нетата. запазени дишпо управление, още повече, че иска да се покаже, че неговото уп
самъ Малиновъ велегласно се про равление е способствувало за сво,отъ всекакви природни болести.
вини въ своята речь, какво прави- бодата па гражданите. И това не
Споразумение до Данаилъ Ивановъ с. Гавителствята
у пасъ падатъ и се е верно. Ний видехме свободата на
лата, Варненско.
канватъ не по такива парламентар гражданите въ Русе па 28 февруни причини, каквито на западъ он- арий. Не демократите способствува
ределятъ едно падане отъ власть, ха за развитие на свободнически
а просто по волята на нашия мо- тенденции, а тъкмо наопаки, изма
нархъ. Изричните думи на г. Ма мените граждани се предизвикаха
въ градъ Варпа, ул. „Преславска", до Баяъкъ-пазаръ, хигиениченъ, линова не цитираме, но верния и къмъ такпва, защото видеха, че и
пълния имъ смисълъ е тоя. Друго презъ единъ демократски режимъ
много удобенъ, съ 6 стаи, салонъ, кухня и изба;
г. Малиновъ предрича па новото пема демократизмъ. Едно нещо
Споразумение до Елизаръ Файоръ сарафииъ въ същото здание.
министерство доказателства, че тотребва да се признае на демокра
само е шарлатанствувало въ опо тите, като доблесть и то относи
зиция, защото ще довърши това, телно. Това е давапето подъ съдъ
което демократите съ почнали. То разни висши военачалници, които
ЕМАШИНЕНЪ О Т Д - В Л Ъ
ва не прави честь г. Малинову, съ се удавили въ корупции и гра
на
защото всеки знае, че както него бежи. Но нима това е специфична
вите другари отъ кабинета му, та черта на демократизмъ. Това може
ка и всички тогавшни опозиционни да стори всеки честенъ управникъ,
шефеве, сондирани отъ двореца по па макаръ и съ консервативни по
I Вс-Ькан-ьвъ вид-ъ землед-Ьлчески и и н д у с т р и изменението на копституцията, се литически ' възгледи. Нима въ деснапълно съгласиха. Сега последни потическа Русия, която е заклетъ
те биха излезли шарлатани въ врагъ на всека свободпа мисъль а
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воля, не се пр*сдедватъ крадщ и падне въ очите на своя другарь, само невинно оноправдапия, но не обаче то се продава съ 50 и по
мошенници! Ако искаме да си по- нема никакво право да претендира и този, който е погазилъ и лична вече на % вода и н и ш е с т е ,
служимъ съ логиката на и маниера на предпочитание. Неговиятъ другарь та си честь и честьта па другиго. или пъкъ му съ отнети всичките
По този въпросъ има много за мазни вещества. По такъвъ начинъ
на т . Малинова «а окачествяване може смело да простре високо предъ
цего
ръка
и
да
му
заяви:
Стпга!
спорено
и ний съжеляваме, че въ продавачите го правятъ не само
делата на управниците, или па ко
миналия
ми
животъ
е
огорченъ
отъ
колоните
на едипъ вестникъ той безполезно, но даже вредно за
гото и да било, то яий бихме из
здравието.
тебе;
не
искамъ
нещо
отъ
тебе
ве
пе може обширно да се простре.
карали и него също такъвъ шарла
За това се налага общественъ
танинъ, както то! предрича ва че; остави ме на спокойствие, за
и
професионаленъ
дългъ на сани
своите противпици, като обърпемъ да мога и азъ не въ силата на
тарната
власть
въ
града ни да
внимание на думите му, съ които оная разюзданость, коя го едно вре
вземе най-рационални мерки за
той завърши речьта си: „За на ме те движеше, а въ силата па
опазване здравето на наеелението,
рода, за България и за васъ, моето естествено право азъ ти заяКакзо предстои на санитарната още повече, като има предъ видъ,
граждани ура*! А къде останаха вявамъ, че повече не мога да бъда
власть въ града ни.
че не отдавна холерата беше наша
неговите клетви предъ Фердинанда, твой другарь. Менъ е потребенъ
гостенка, а тя нродължава и сега
животъ
умепъ,
животъ
честенъ,
въ
Здравното
на
единъ
народъ
е
че ще бъде „винаги съ него, и
да
върлува въ други държави, отъ
който
отношепията
да
бъдатъ
пъл
най
сигурния
залогъ
за
неговия
за него"? Вмди се, не не „вина
където
ние получаваме за консу
ни
съ
искрепость,
уважение*
м
лю
умствепъ
и
културепъ
наиредъкъ.
ги^, а само до 9 Мартъ 1911 г.
мация
не
малко стоки и ирииждатъ
бовь.
Азъ
зная
че
ти
ще
ме
ревЗа
това
още
въ
старо
врем.е
спаре дадена била тая клетва. Оледъ
много
пътници.
туй, нематъ дй право българските нувашъ, но ти нема да имашъ пра тапците • съ му отдавали големо
граждани да не верватъ и па по во, защото когато азъ те обачахъ, значение. Водими отъ началото, че
Ограбени пжтници.
следната Малинова клетва? Ний ти ме незасчиташе; когато азъ се само въ здраво тело може да има
знаемъ, до кога тая клетва- ще истезавахъ иодъ гнета на твоите здрава душа, те поставяли физи
На 11 того пристигнаха^ въ
трае, — докато пакъ едняъ день г. оргии; когато азъ скриюмъ пла- ческото развитие па първо место. града ни Михаилъ Ивановъ, Иоше
Малиновъ дойде на власть, разби чехъ отъ страхъ .предъ иереспек- Нашия народъ пе по-малко значе Стояновъ, Михаилъ Томовъ и <др
ра се, не . по иарламентарень тивата да те изгубя и не смеяхъ ние отдава на телесното здравие.
македонски бежанци изъ турската
редъ% както това става вь запад- никому да поверя тайната на мои Това се вижда отъ неговата мъд-'
армия, идещи ч отъ Цариградъ съ
нитгь културни държави, а по те страдания, ти беше безуменъ рость, която гласи, че здравието е
българския параходъ
„Борисъ-;.
волята на Царя българите.
въ вихъря на своите страсти Как най юлтьмото богатство.
Първите трима, родомъ отъ градъ
во представлявашъ ти сега за ме
Бързиятъ културенъ подемъ на Тетово, заявиха въ редакцията ни,
Г. В.
не, ако не една сенка на неквга- българската нация се дължи въ виче некакъвъ агентъ дошелъ при
шенъ тиранинъ? Ти не съкруши ша стенень на физическата му здра
техъ въ парахода, преди тръгва
моя духъ; папротивъ, азъ запа вина. Но пе ще бъде дадечъ денето му отъ Цариградското приста
зихъ
неговите висши атрибути и ньтъ, когато тя ще почне да се
[Продължение отъ бр. 10]
нище, и поиекалъ единъ наполеонъ
днесъ, когато намирамъ достоенъ изражда, ако надлежните санитарни
за да имь извади нътг.ически би
Ний бихме си послужили още съ обектъ за техното приложение, власти не взематъ о време мерки лети *а Варпа. При донасянето на
множество факти изъ съпружеския считамъ се напълно свободна лпч- за предпазването й, а това би би балетите мяимиятъ агентъ, следъ
животъ, за да изтъкнемъ отрица ность да изпълня свещения з„ветъ ло най-големото нещастие за бъл- кратъкъ разговоръ съ капитанина
телните последствия па рввностьта, на природата — да използувамъ гапския народъ. Ето защо ние при на парахода, поиекалъ отъ неща
но се боимъ да не станемъ утег благата, които тя ми дала. Когато вличаме вниманието на казаните стните бежанци още единъ напо
чителии, още по-вече, че приведе - природата създава човека, съще- власти върху тоя важенъ въпросъ леонъ, като ги заплашвалъ, че, въ
ниятъ по-горе фактъ е достатъчно времено му казва: давамъ ти вспч* изобщо и частно за града Варна. противенъ случай, ще ги предаде
убедитеденъ. Важниятъ пунктъ на ко, чрезъ коет;> можешь да израЛетните горещини наетъпватъ, на турската власть. Сплашените
който, верваме, мнозина ще се спратъ зишъ моята красота и ве-тичае; ако а заедно съ това и болестите за пътници дали и втория наиалеонъ
е различието въ индивидуалните срещнешъ спънки, борби се, защо честявате. Нечистотиите по улици И се настанили да пътуватъ въ
особености на дичаостите, между то ако не се боришъ, азъ ще те те, особено въ крайните части на въглещния складъ на парахода. Иокоято се прави изборъ. Всека лич- накажа: ти нема да бъдвшъ това, града, твърдв много съдействуватъ диръ малко пакъ се явилъ посредность има , свойството да избира което си- Безъ борба въ собсж>- въ това отношение. Оть прокарва
ственика - агентъ и имъ поиекалъ
между две или неколко страни то ния си живот ь тя ще бъдеш ь мое нето на водопроводите улвците съ
още 8 бели меджидип, като заява, което ней повече се нрави. То отрицание, а това значи — да се на, всекаде разровени, дъждовната
вилъ, че ияакъ не ще могатъ да
ва е неотемдивото естествено право лишишъ отъ животъ, достоенъ за вода образува гьолища, въ които
отпътуватъ за България Ограбени
на човека. Но тукъ се поражда едно мое твороние. Тебъ ще те уг делото дето ще тлеятъ органиче
те пътници, въ изумление, изтър
въпросъ: слЪдъ единъ дълъгъ пе нетява по-сплния, а може и да те ски вещества и ще тровятъ въздуха
сили изъ джебовете си последните
риодъ на съвместеяъ сгоноренъ съ съкруши Кога се срещнешъ лице съ отвратителни миризми. Нужно е,
монети, на брой 5 беди меджидии,
пружески животъ, при пови обстоя съ лице съ своя нротйвникъ, следователно побързо засипване на
които предали на пирата-агентинъ,
телства, които почватъ да памадя- който и бъде той, баща или майка, окопите и подсуШване набралата се
и му заявили, че нематъ повече
ватъ личните достойнства въ нрав мъжъ или жена, ти му заяви, че вь улвците вода.
нито счупена пара. По такъвъ на
ствено или физическо отпошение водишъ сь него борба отъ мое име.
По липса на канали, мнозина чинъ съ биле ограбени и други
у едного отъ съпрузите, по неза- И наистина, какво по големо пра граждани хвърлятъ помията и дру
висящи отъ неге непосредствено но да се води борба отъ името .на ги нечистотии па улиците. Съ то трима пътници, но не добихме по
причини, оправдателно ли е едно природата! Живота на тираните от ва увеличаватъ още повече шанса ложителни сведения, колко пари еж
отклонение отъ страна на неговия давна е създалъ купуве теории за за разпространяването на болести. имъ взети.
другарь, който вече не чувствува оправдание на насилията. *ТйраниТоя печаленъ фактъ излага
Публичните заведения (гостил
привързаность? На този въпросъ нътъ мъжъ казва на жена си: ти си ници, кръчми, хлебарници, кафене твърде зле българските параходи,
ние що се постараемъ да отговоримъ само моя. Той не иска да знае, че тя та и др.) въ хегиенично отношение чието управление требва да издири
съ всичката наша безпристрастность е личность; тя за него е — само съ тоже зле поставени. Въ кухни виновниците натия грабежи и имъ
Преди всичко, поставенъ така, то жена. Също така схващахъ този те, отходните места, тезгяфите и покаже заслуженото место. Ще ча
зи въпросъ е непъдеиъ. Требва да въпросъ и жените, които турятъ пр.
владее поразителна мърсота. каме
се знаятъ, ако не всички подроб мъжете ся подъ запрещение, макаръ На клиентите се продава въ нечи
ности, попе най-характерпите изъ сами да нарушаватъ отношенията сти и напукани съдове, които съживота на едни съпрузи черти. Да си къмъ техъ,
д ъ р ж а т ъ . м и л и я р д и заразителни
се третира такъвъ въпросъ при
Другъ би билъ въпроса, ако жи- микроби. ,
огледъ на обстоятелства отъ пре вотътъ на едни съпрузи е верига отъ
Приема на българските студен
Много пъти сме виждали да се
живяяъ яеститъ, пъленъ съ взаим доказателства на любовь и уваже принася месо за касапници (колбас- ти въ Атина. Презъ великденските
на любовь и доказатества на ува ния. Само по себе се разбира, че чиници) въ открити кода, обсипани праздници градътъ Атина е ималъ из
жение не мъжътъ и жената, т, е. убийствено болно ще бъде за единъ отъ уличенъ прахъ, а това, струва вънредно тържественъ видъ. Виновни
ците на" това тържество еж били бъл
не самеца и самката, а на уваже мъжъ~ който винаги е билъ пеженъ ни се, е запретено.
гарските студенти, посрЪщнати съ
ние личностьта, е едно, а пъкъ да и внимателенъ . въ своите грижа
Изъ улиците също се прода- иай-голвмо въодушевление въ столи
се третира въпроса при огледъ на къмъ жена си, ако последната при
ватъ амбалантно разни продукти цата на Гърция.,
премипадъ въ огорчения, въ сим стане да го обича. И наопаки,.пред
Блйскавия приемъ, радостните от
за ядене. Тия * продукти се дързиви на пресата и историческите па
птоми даже — да пе кажвмъ: дока ставете сп положението на една
жатъ съвсемъ открити и се отруп- метници на Атина ще оставятъ неиззателства—па неуважение, яепочи- жена, винаги нежна и любяща своя
ватъ съ прахъ, Съ това се култи- гладими спомени въ сърдцата на ГОС
тание, демонстративни прояви на мъжъ, безъ поводъ отъ нейна стра
виратъ бацилите на охтиката и ТИТЕ — българи.
симпатии отъ грубъ ипстиктъ къмъ на, тя вижда че предишната иди
други опасни болести, които въ
Надеемъ се, че това ще послужи
чужда особа, които н(ица повече се лия на нейния домашепъ кътъ поч
изобилие се изхвърлятъ по улиците. като' ситуренъ залогъ за единъ траявяватъ у мъжете, нежели у жени ва да се разрушава. И ако тя тукъ
Отъ друга страна пъкъ про енъ гръцко-българси съюзъ, който ще
те — това е вече съвсемъ отделенъ ревнува, въпреки всекакнл теории
бжде отъ важно ^ икономическо и по
дукти за ядене и пиене, които се литическо значение за дв-тугй страни.
въпросъ. Тоя отъ съпрузите, който за личната свобода, пий ще се нриконсумиратъ въ големо количество,
действително е паписалъ оскърбИзложба. Отъ 1. май до 1. октомсъедпнимъ къмъ нея и ще участву се фалшифициратъ до пеимоверврий т. г,в се открива въ гр. Одеса
депия съ безсъмнено отрицателно
ваме въ тъгите п, причинявани отъ ность Напитките и млекото съ худождетвена, индустриална, занаят
къмъ другаря си поведение (казва
нейната ревность Същото ще ка подложени на пай-грозна имитация, чийска и селско-стопанска изложба.
ме: безсъмнено, защото въ случая
жвмъ и въ случай съ мъжъ.
ала нищо не е сторено за отстра Въ нея ще взематъ участие всички
може да има само едно 'предубеж
Рввностьта е изразъ па любовь: нението на тая зловредпа спекула. южно-руски производители. Нйколко
дение, къмъ каквото съ твърде
павилиона се прЪдоставятъ специално
тя е природно свойство на лично
Млекото се препоръчва като за изложители отъ разните славянски
склонни ревнителите), следъ като
стьта. но на ревность има право най-подходяща храна за болните, държави.
—
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Съпружеското ревность.
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На българските изложители се I
Получеха се въ редакцията ни
Случайно находящня се тамъ стра-1 II Варненски С&дебенъ Прпставъ
правятъ специални отстжпки и нама петия годишенъ отчетъ и IV узвЬсжаръ
отъ Апхпалското околийско упление но пренасянето на изложените тня на Варненското Археологическо
правление, Ив. Д. Дерменждиевъ, исОБЯВЛЕНИЕ Л* 1249.
предмети, Посетителите на изложба Дружество за 1910 год.
калъ да ограничи буйствуващия, но
Па основание определението М 1229
та тоже ще се ползуватъ съ отстъп
Съобщете. Въ миналия брой на той се иротлвопоставилъ и на сочил ъ отъ 28 III. т. г. на Варненския Окр.
ки по параходите и железниците.
в. «Светкавица» Варнеи. нъвоначална револвера си срещу него, следъ кое Сятъ, обявявамъ, че въ продължецие
На отличившите се изложители учителка г-ца М . Славова, е нзл взла то далъ по стражара единъ вистрелъ
на 31 дий 'отъ поелвтпото двукратно
ще се раздаватъ награди.
съ едно опровержение, мислейки, че и два върху публиката, по не успелъ публпкувапие настоящето въ в. „СвоИзложбата има за цЬль сближава писаното въ вЬстника ни за една ос да рани никого.
боденъ Гласъ", съ правонаддаванпе въ
нето и опознаването на славянските новна учителка иодъ инициалите М.
Обвиняемия, обезоржженъ, е пре~ 24 часа 5 % Щ- "родавамъ на нубяинароди, а сжщо и заякчеването на С. се отнася за нея. Когато тя из даденъ на еждебните власти и задърченъ търгъ следния яедвпжпмъ паготъ
търговските връзки между техъ.
прати въ редакцията ни г. М. Ю. за жанъ въ окр. затворъ.
прннаиежащъ
па Симеоиъ Янковъ и
Славянски гости. Около 40 души да пита по този въпросъ, ний кате
чехски професори, търговци и др. ще горично казахме, че това не се отна
До господин* Ст. Русввъ, пргьдсе- Димптрула Янков I останалъ отъ по
пристигнатъ въ града ни къмъ края. ся за нея, Г-ца Славова е прибърза- датоль на Варненското бюро на про I койния Янко Георгпевъ, а пменно: лозе
на месецъ юшш, за да разглеждатъ ла много безъ ,да почака да опове- грвсивно-пибвралнота партия.
\ въ Варненските лозя, въ мвстностьта
„Чаиръ" отъ 1 декаръ и 4 ара при
музея и пЪкои забележителни мест стимъ това въ вестника си.
Съобщение отъ Д-ръ С. Кузма-1 съсЬдн: II. Дулгеровъ, М. Сгялпяяпности около Варна. Тукашното архе-|
На 18 того ще се разгледа дело новъ, адвокатъ.
дисъ и отъ дввтЬ сграни нъть. Първо
ологическо дружество, къмъ което еж то, заведено срещу бившия секре
Моля, Господннъ ПрЬдседателю, начална цена 1;52 лева.
се отнесли гостите, тъкмяло е да ги тарь на Варненския окр. еждъ, Хри да съобщите на бюрото, че азъ отъ
Желакмцвтв да купятъ имота могатъ
разведе, до: Аладжа манастиръ, Гюн-1 сто А. Чернаевъ, и бившия писаръ днесъ ирвдетавамъ да бжда членъ на
дюзъ чешма, побитите камъни до при сжщия еждъ, Атанасъ Митевъ, прогресивно-лнбералната партия, ако да прЬглеждатъ кппжата по продажбата
с, Белово и у с т и е т о на реката за злоупотребление на около 60,000 и да е сега тя на власть, по след и да наддаватъ всека ирие&тевенъ день
и часъ въ канцеларията ми.
Камчия.
лева.
у
ните съображения:
Варна, 1 Анриль 1911 г.
2—2
Аквариума. Отъ 4 — 5 годпначнаПроектирано д ужество. некои
1. Още миналата година, презъ
Сждеб.
прпставъ:
Н.
Спасовъ
самъ на най-хубавото праздно место, добри патриоти еж взели инициати месецъ Юлий, понскахъ да бжда занаходяще се между морската градина вата да основатъ въ града ни едно писанъ за членъ на партията НЬIII Варненски Съдебевъ приставъ
и зданието на Италианското консул м а к е д о н с к о д р у ж е с т в о, ко- колко дена слЬдъ това, Вий лично ми
ство въ града, се строи едно вели ^ то да подпомага материално дошли съобщихте, че съмъ заиисанъ. Съоб
ОВЯВЛЕННЕ М 375.
колепно здание за Аквариумъ. За по- те тукъ бедни македонски бежанци щили сте за това и на ваши полити
8а удовлетворение искътъ на Нико
строяванието на това здание, което и крайно бедните варненци.
чески съмишленици тукъ и въ Про
окончателно ще се свърши на 1 АвТурски шпиони въ Варненско. вадия — на Р. Поиовъ, Харбовъ, Г. ла Б. Вълкаповъ. отъ Варна, по изда
густъ тази година, се предполагаше Отъ неколко време насамъ се забЬ- Цонковъ и др.—и непрекженато отъ дения изпълнителенъ листь Л1. 2848
да се похарчатъ около двеста — три лезватъ извънредно много турски тогава всички ме считахте за членъ на отъ 3 май 1902 год. на II Варненски
ста хиляди лева, а въ сжщность то шпиони, преоблечени въ разни фор партията. Така напримеръ, въ Ново Мирови Съдия, пздаденъ въ негова
ще костува на държавното съкрови ми, да сноватъ изъ Варненския окржгъ, село, заедно съ Васъ уреждахме въ полза а нротпвъ Яли Георгиевъ, отъ с
ще около 7ООООО лева.
а глано въ градовете Каварна, Бал- проса за една политическа речь, а Белово, за 207*60 лвм обявявамъ на
Поради аквариума градътъ Варна чикъ, Добричъ, Провадия и Варна.
когато отивахте въ Гебедже за аги интересующпте се, че отъ. последнето
ще привлича къмъ себе си не само
Привличаме вниманието на прави тация по общинскитЬ избори, Вий двукратно публикуване настоящето въ
любителитЬ на науката отъ цЬлото телството, щото незабавно да вземе сами лично ме канихте да Ви при местний вЬстникъ „Свободенъ гласъ*,
и въ продължение на 31 день съ пра
царство, но и мнозина отъ странство, най-строги мерки противъ тЬзи опас дружа.
а това за Варна е една важна при ни елементи, за да не бждемъ свиде
. СлЬдъ като партията пое властьта, во наддаване въ 24 часа 5 % . ще про
добивка въ всеко отношение.
разнесе се слухъ, че азъ съмъ билъ давам ь'въ канцеларията си долуознатели на нежелателни рабори.
Похвална инициатива. Тия дни
Предъ майско събрание. Втория поискалъ с л е д ъ т о я м о м е н т ъ да чепите недвижими имоти а пменно:
1) Е ша трета часть отъ нивата съ
постоянното приежтетвие на Варнен день на великдень въ народния домъ бжда записанъ за неинъ членъ,и че
ската постоянн I комисия възнамерява се състоя първото предъ майско ра бюрото не ме б и л о п р и е л о за стояща цвлата отъ 6 декара 7 ара,
да се занимае съ въпроса за откри- ботническо събрание на социалде такъвъ. Когато единъ день Ви запп- въ зем. на с. БЬлево, въ мест. „Чаиувание индустриални заведения изъ I мократите въ Варна. ВъпрЬки лошо тахъ за тоя слухъ, отговорихте ми, каи прп съседи: Маринъ Добревъ, Мпокржга, въ които да се изработватъ то време, събранието бЬше посетено съ чувство на възмущение, че това е халъ Настевъ и Георги Япакевъ оцъвжжа, каквито на много мЪста нзъ| масово отъ организирания пролета- и н с и н у а ц и я на наши п о л и т и  пена за 66 лева.
2) !/3 часть отъ нивата, състояща
Сърбия вече сжществуватъ. Понеже риятъ, който цвни, както се вижда, ч е с к и п р о т и в н и ц и , пустната
конопътъ доста изобилно расте въ повече партийните си борби, отъ съ цвль да внесатъ р а з д о р ъ въ цЬлата отъ 6 декара 2 ара въ същото
Варненския окржгъ, то на комисията колкото праздния уличенъ шумъ. партията ни. Слухътъ, ооаче, се уси земл. въ мЬсгн. „Дълга-Поляна" ири
задачата въ случая се улеснява, тъй РЬчьта на адвоката Д. С. Поиовъ, ли, следъ кое го проверихъ и конста- съсеш: Ат. Георгиевъ. Констапгияъ
като едно отъ най-важните условия отлнченъ ораторъ, се поглъщаше тирахъ, че източника на тоя .слухъ Митевъ и иъть, оцен. 62 лева;
В) !/3 чась отъ нивата, състояща
за създаванието на такива заведения жадно отъ неговите слушатели. Следъ Сте били Вий — Вий сте казали тая
не липсва. При все туй за преодоля-1 това събрание послЬдваха редъ дру »и н с н н у а ц"и я< на Р. Василевъ, делата отъ 4 декара 7 ара, въ с&щото
ване на другите мжчнотии, комисията1 ги. Ако се ежди по ентусиазма на Вл. Димитровъ и др. въ трена, когато зем. въ мест. „Равнището4 ири съсвди:
ще требва да поиска потребната по- работниците, изглежда, че на тазго сте пжтуваш заедно за Русе. Проче, Маринъ Добревъ, Вълчо Яневъ и п^ть,
мощь отъ респективното министер дишната майска манифестация ще бж- п р о т и в н и ц и т е , които искали оцЬя. 47 лева;
4) !/3 часть отъ ипвата състояща
ство, каквато шш верваме, при първо датъ наредени подъ червеното социа да всеватъ р а з д о р ъ въ партията,
поискване ще й бжде дадена, защото листическо знаме повече отъ 1500 ду излиза че сте били Вий самъ, прЬд- цялата отъ 7 декара 6 ара въ същото
седательтъ иа бюрото. Кои еж моти зем. въ мест. „Думкови инви" при съ
по тоя начинъ на земледелците отъ ши Варненски работници.
окржга ще се даде възможность да
Излети. Варненското колоездачно вите за това Ви двуличие и за тая свди: Митю Жековъ, Маринъ Добревъ
свягъ конопа, който тогава ще се дружество ще устрои на 23 и 24 то »инсинуация«, не интересува настоя и Петръ Маиоловъ, оценена частитЬ
щето съобщение, ще отбЬлЬжа, оба за 76 лева;
търси, а много бедни семвйства ще го излети до Балчикъ и Каварна.
5) !/3 часть отъ ливадата състояща
намиратъ препитанието си около тия ^ На 14 того бв сложенъ за раз че, само това, че те се криятъ въ
заведения. Членовете на постоянната глеждане отъ общ. съветъ въпроса вашия личенъ, не партиенъ, интересъ. цвлата оть 8 ара, въ сжщото земл. въ
Съ такъвъ »противникъ на пар м-Ьсг. „Скелята- при съсеш: Георги
комисие заслужаватъ похвалата на по канализацията на гр. Варна. Съве
тията*
меиъ е невъзможно да вървя Стояновъ. Маринъ добревъ и пъть, оце
населението отъ окржга.
та избра една комисия въ съставъ:
заедно.
нена 25 лева;
|Н.
Кжневъ,
В.
Подовъ,
М.
Юрдановъ,
Г-нъ Коста Ранковъ, индусти6) 3/3 часть отъ лви дата състояща
2. Начинътъ по който прогресивалецъ на брашна, който е билъ по Д-ръ Кувеловъ и Г. Даскаловъ, за да
цЬлата
отъ 6 декара въ същото земл.
но-либералната
партия
дойде
на
власть,
обиколка изъ Епшетъ, гръцките ос изучи коренно въпроса и следъ док
трови и Царнградъ, преди 3 — 4 дни лада й ще се взематъ мерки противъ начинътъ по който тя оежществи и- въ мест. „Каилъ Кавакъ" при съседи:
предприемачите Н. Дафиновъ и Бл. деята си за коалация, както и коали- Георги Стояновъ, Иванъ Стефаповъ и
се завърна въ града ни.
рането л съ партия стояща по на Митю Стояновъ, оценона 160 лева;
Варненския окръженъ учили- Пейчевъ.
7) 1/3 часть отъ лозе, състоящо де
Щ«НЪ инспекторъ подозиралъ, че ^ С п о р е д ъ последното преброява десно отъ нея и имаща принципи и
начинъ на действия, различни отъ тия лото отъ 8 ара въ същото зем. въ ме
изнесеното въ вестника по доставките не на населението, което тая година
на прогр.-лнбер. партия, е въ проти
на учебни пособия за Варненския на I Януарий се извърши, числото на воречие съ програмата на последна сти. „Новп-лозя" ири съсвди: II. Кос
тов V», М. Добревъ и Янаки Савовъ од.
окржгъ е съобщено отъ секретаря жителите отъ делата" Провадийска! та и съ онова що тя проповедваше
частитЬ за 16 лева;
на девеческата гимназия. За да из- околия възлиза на 70000 души. Съг когато 6Ь въ опозиция.
I
8) х/з часть отъ градипа състояща
бавимъ отъ неприятности непричаст- ласно наредбите на новия нзбиратеТукъ приложена повржщамъ член цЬлата V док. въ същото зем. въ мвет.
ните въ писаното лица, дължимъ да леиъ законъ тия отъ административ
Каялъ-Кавакъ" при съсели: М. Стоя
ската
си карта.
заявимъ, че въпросниятъ секретарь ните околии, които нматъ повече отъ
новъ, Ив. Сгефановъ и пъть оценепа
гр.
Варна.
6/1V
1911
год.
нема нищо общо съ редакцията ни. 60000 жители, ще бждатъ разделени
за 9^ лева.
НеправилноститБ по тия доставки еж на две избирателни околи. Споредъ
Съ почитъ: Дръ С. Кузмановъ
Надава нето ще почне съ 10% на
посочени отъ- съвсемъ друго лице, сведедията, които имаме отъ компе
маление отъ първоначалната оценка.
стоящо вънъ отъ визираните учреж тентно мЬсто, Провадийската админиЖешюшите да купятъ имота могатъ
дения и добре запознато съ въпроса. | стративна околия ще бжде разделена
да приглеждатъ книжата по продажбата
Това е сторено за да се. тури единъ на две избирателни околии — Прова
и да наддаватъ вевки прпсътствепъ
правиленъ редъ по тия доставки, се дийска и Новоселска.
'день и часъ въ канцеларията ми въ
Всеки
който
се
нуждае
отъ
ка«
харматъ обществени средства.
Убийство. На 12 того, првзъ но| гр- Варна.
2—2
Демократическо събрание. На 17 щьта, жителя отъ с. Казакъ-дере — ваковъ суровъ материалъ, известенъ
III Съд, приставъ: А. Г. Хрпстовъ
тото, неделя, 10 часа сутриньта, въ Германъ Михалевъ'Чолака — е убитъ на всички столари и дърводелци,
зала » Съединение*, председателя на съ 3 вистрела презъ вратата на пи който служи п за дикани, се на
Демократическата партия г. Никола тейното му заведение.
мира въ с. Инджи-кьой, Варненско
М л а д е н о » съ търговско обра
Започнато е следствие за издир и се продава па кубикъ и па тру
Кжпевъ ще държи речь, върху зна
зование,
презъ свободното сп време
чението на предстоящите избори за ване престжпниците.
пове
съ
много
износна
цена.
желае
да
завежда търговските кпиги
Кражба. Трима - цигани и две ци
Велико Народно Събрание и за некои
ганки,
минавайки
презъ
с.
Айваджикъ
Справка
до
Калчо
Добревъ
—
на некоя търговска къща. Споразу
Други въпроси.
Събрание Днесъ 17 того, 10 ча на 4 априлъ т. г., влезли въ кжщата Варна.
мение редакцията.
са предъ обедъ въ зала »Прошекъ« на М. Неделчевъ, чиито домашни отЩе се състои общото партийно съ ежтетаували, и му откраднали нанизи
брание- на прогресивно - либералната и Др- предмети.
Дава се подъ наемъ П р о д а в а с е ханъ, кръчма,
Обвиняемите еж заловени и пре
партия въ града ни, за определяне
К
ь
о ш к ~ ь - въ местностьта „Ру пристройка дамъ отделепъ, съ 3 де
кандидати на предстоящите избори дадени на еждебиите власти, а вещи
за
на"
много удобенъ за живеене, кара дворно место, находяще се въ
те еж възвърнати на пострадавшия.
Велико Народно Събрание.
Опитъ
за
убийство.
Вечерьта,
на
съ
три
стаи, салонъ, кухня и кла- местностьта Инджи кьой, Варненско,
Вакантна длъжность. Понеже
8
того,
жителя
на
с,
Айваджикъ,
Н.
денецъ,
съ два декара лозе и ово на нътя Варна-Гебедже.
секретарь-бирника въ Варненската по
Нилоловъ,
въораженъ
съ
пушка,
саСпоразумение до Н. М Свещащни
дървета.
стоянна комисия си е подалъ оставката,
то
се търси такъвъ, който да отговаря бля и револворъ, въ пияно състояние
ровъ
— Гебедже.
Споразумение въ редакцията ни.
ц
а ценза за да заеме тази длъжность. (дирнлъ да убива км. нам-Ьстншсъ.

Кшшвъ мптериялъ.

Стр.

П1 Варненска Оддеб.нъ приставъ

Георги Янтовски

ОБЯВЛЕНИЕ 'м 376.

Адвокат^ — Варна,

На основание определението подъ
М 1245/910 г. на Варненски Окръж.
Сълъ, въ полза на малолетните л*ца
нанокойний Иснаилъ Юмеровъ, бившъ
рятелъ, отъ с. Гебешъ, за продажбата
имотите му, обявявамъ, че 31 день
ол*дъ публикуване настоящето въ в.
„Свободенъ гласъ", съ право наддава
не въ 24 часа Б%, ще продавамъ въ
гр. Варна въ канцеларията си следующий. недвижимъ пмотъ:.
1) Къща въ с. Гебешъ, едноетажна,
изградена съ отъ пърти покрита съ
пръсть съ две отделения за живенпе,
дълга 10 метра, широка 6 метра, висо
ка 2*/, метра, <?ъ дворъ 1 декаръ 5
ара, въ който има построени: единъ полусъборенъ дамъ, изграденъ отъ пръти
и покритъ съ пръсть и хамбаръ за хра
на, половината му изграденъ съ пръти
и половината дъсченъ, покритъ съ ке
ремиди, оцеи. 1БО лв.
Желающите да наддаватъ, могатъ се
явятъ всеки прпсхтственъ -день и часъ
въ канцеларията ми и да наддаватъ.
III Съд. приставъ: А. Г, Христовъ
2—2.

премести писалището си срещу соб
ствената си къща въ бившето помещеппе па Баухгартнеръ

III Варненски Съдебенъ приставъ

ш
т

Важно зо строителни.
Въ Чапларската кариера на Трай
ко Христовъ, ^Велковъ '& Христовъ
въ с. Емирово. се намиратъ бордури,
цоколъ, корнизи, корита, плочи въ
ра&ни величини, стълбове (днреця)
за огради и врати и др., всички
изработени отъ камъкъ. Целата ли
ния Девпя — Добричъ, мостовете и
др.. съ построени отъ горните.
Всичко каквото се отнася до горрните, да се изпраща на адресь:
Хотелъ ,Централъ" — Добричъ.

И С КНЙ ТЕ

Евксиногродско и покъ Евксиногродско вино,
червено, бело. и гараптирапо за чисто натурално, въ бутилки и

Бюрото на Стефанъ Антоновъ
& Бойчо Шиваровъ се помещава въ
адвокатското писалищена г-нъ Д-ръ
Панайотъ Ранковъ.

дамаджани отъ представителя:, Ив. Маринзвъ (сладкарь), Варна.

е

Търговско Акционерно Д-во

Продажба на земледелски, градинарски а
цветни семена, пчеларски и лозарски инстру
менти. — Продажа на Руски и др. стоки.
Улица „Софийска" Мк 112. — До банка „Гирданъ".

БАЛКАНСКА БАНКА
1ВАМ011Е

К ж щ а съ четери дюгеня
м дворно место всичко 300 кв. метра
разположена въ най-мнотолюдната часть
на ул. „Бенковска* съ лице: на съ
щата улица 30 м. на ул. Ш линия
9»ЗО м, и IV линия съ 10*65 лице.
Даран-ь с-ь ч е л н а л н а за
влачене Е чепкане вълна „германска"
система е р м о м ! » л к а „английска"
система.
Т р и л о з я наюдящи се въ местонстьта „Кочмаръ" 2*/, декара и
„Ковандъкъ* 8 и 2*/% декара.
За сведения и споразумения при
П. Стамовъ книжаръ срЪитлг Окръж.
Сждъ — Варна или Ст. Стамовъ зъбенъ лекарь — гр. Добричъ.

И з в ъ р ш в а н е з н а й н и баммовм о п е р а ц и и , к а т о :
Аванси срещу ценни книяи и етоки, търговски шконтъ, покупка и продажба на
местни и чуждестранни цЪнни книжа; чекове, кредитни писма и нр Даване га
ранция ва търгове и пр.

ШЯ&Ж^Ш

З а прЪдадеяитЪ и х р а н и а а когеокгиация П а п к а т а д а в а а в а и с ь при най-ИЗНОСНИ цгзни.

Д«ство „Р%Ш-лтелность"
ВЪ ВАРНА

До г-да притежателитЪ
на парни и водни мЪлници.
складъ отъ «

пай-превъсходпо качество Солун
ски тЪднични Фокенски камани

годишно д-Ьте отъ

Има складъ на готови мобели въ дюгеня на Ааостолидисъ,
ул. „Аспарухъ", близо до „Пазаръ Парушъ".

ш

Приема и поръчки.
Работа солидна и изящно хубава.

9

п5 Нова стъкларница Т]п

Дава се подъ наемъ.

,

Има Фабрика за работение на модерни мобели,
врати, прозорци и всЪкакъвъ видъ столарски изделия.

отъ разни величини. За небетчий- *
ски брашпа, съ незаменими. Искарватъ бело брашно като фрапцуските, емплатъ двойно и тройно
повечко брашно отъ кой да било
други камани, емплатъ триците и
се коватъ единъ пъть на седмицата.
Пазете се отъ имитация.
Също имамъ представителството
и постояненъ складъ отъ най-рено
мираните Марсилскп сапуни съ 7 2 %
Т ъ р с и с е лух-ь въ големо чисто масло.
в малко количество.
Адресъ: Георги х. Иовковъ, Варна.
Справка въ редакцията пи.
Кантора: Вр, Шавкулови.

Дв*

Ш Ш О Е* О) Ш Ш

®!

Телеграма
постояненъ

&

Безсрочни
.
.
.
.
. 4°/
0 годишна лихва
Съ срокъ кай малко 6 месеца съ
>
.
,
^
4,/2°/0 годишна лихва.
Влогове по-големи отъ 10,000 лева по особени споразумения. Банката има пос
тоянно въ допозитъ различни местни цвнни книжа които може да предава вед
нага въ всеко желаемо количество *
ПрЪпорлчзатъ особено своят& ноеоотнрить отдЪль за купуване и продаване
зърнени храни на номисиона
Тьхното приемане и манипулиране са извършва съ най-голем* внимание*

Млидежъ

Имамъ

ВА1_КАМ1С111Е)

Акционерно дружество Капиталъ ш е с т ь яяллиома лв златни напълно внесенъ.
Централа въ СОФИЯ, клонове въ Бургагъ, Иловдивъ, Русе и Нарна агеитури въ
Балчикъ, ПлЪвенъ и Видинъ.
Кореспонденти въ всичките но-главни градове вь Бътгария и странство.

Тодоръ Гочевъ

Продаватъ се:

Славовъ, Малевъ & С-1с — Варна.
Депозмтпь
Шибаеви и др. минерални масла, цилиндрово масло,
катрани, циметь, хидравлическа варь и други,
т

Което Ив. СаржбЪевъ,

Т ъ р с и с е младежъ, енергиченъ, честенъ, и грамотенъ за твзгвхтаръ въ питейно заведение срещу
добро възнаграждание.
Споразумение въ редакцията на
в. „Свободвнъ Гласъ".

I Отпуска нови з а е м и : срещу гаранции —- поръ
чители, ценни книжа и стоки.
2. Шконтира и и н к а с и р а : всекакви полици търгов
ски и нетърговски.
3. Купува и п р о д а в а : акции отъ разни дружества.
4. Открива текущи лихвени сметки,
5. Приема в л о г о в е : срочни и безсрочни.

6. Търговия съ зърнени храни за своя сметка и

Съобщение.

деятеленъ, съ висше
образование по лЬсовъдството и земледелието, владее
немски, руски и отчасти французски, желае да бъде работникъ, помощникъ управитель или управитель на чифликъ.
Споразумение въ редакцията.

Банкерпь -

съ комисиона.

ОБЯВЛЕНИЕ Л# 387.
За удовлетворение искътъ по издадений изпъднителний листь Л# 9217
1910 год. отъ Варн. Мирови Съдия на
17/Х1 1910 год. въ полза на Петъръ1
Ивановъ, отъ гр. Варна, а противъ Пе
търъ Динитровъ отъ с. Галата обявя
„ Д О В Ъ Р И Е " — Балчин-ь.
вамъ на интересующите. се, че отъ пос
ледното двукратно побликуване настоя
щето въ местний вест. „Св гласъ" и Основенъ капиталъ 100 х. лв.
напълно внесенъ.
въ продължение на 31 день съ право
наддаване въ 24 часа 5 % ще прода Извършва всички търговски и бан
керски оаерации.
вамъ публично долуозначений недвижимъ
Приема срочпя и безсрочни
имотъ на длъжника Петъръ Димитровъ,
влогове;
находище се въ землището на с Гала
Отпуща заеми срещу гаранции на
та а именно:
*
имотни лица и ценни книжа;
1) Нива 3-8 декара въ мест. „ТавШконтира и инкасирва
щалъкъ ," при съседи: училищна нива и
търговски и нетърговски ефекти.
три отрани трънакъ, оцен. 125 лева;
2) Нива 5*6 декара въ мест. „Чолъпунаръ" при съседи: Георги Алексевъ.
Сидеръ Кпрчевъ н трънакъ оценена
за 224. лева;
ч Надаването ще почне съ 10% на
маление. Желающи да купятъ имота мо
гатъ да преглеждатъ книжата по про свършилъ курса по строителното де
дажбата и да наддаватъ всеки присът- коративно бояджийство въ София съ
ственъ день и часъ въ канцеларията много добъръ успехъ, за което ми
ми гр. Варна.
,
, 2—2. нистерството на търговията и земIII Съд. приставъ А. Е Христовъ ледЬлието му е издало дипломъ.
Приема всекакво боядисване но
най-модерния стилъ.

ходатай, испълнителъ, прошенописецъ — Каварна.

Бр. 12

,Овободенъ Гласъ'

4

ГЕРСОН1
нодъ хотелъ „Русия" -- Варна.

Пристигпахд нови английски
сервизи за тоалетъ, чении и
яиати здрави, а1раса отъ про
чутата марка „Слоиъа Лмтиц«/, вилици, ножове и др. Француени огледала №. СгоЬагп.
Специаденъ отдедъ за джа
мове: цветни, матови колорни,
обикновени и др.

Манолъ Ковачевъ
прошенописецъ
се премести въ ул. Шуменска задъ
градската община въ адвокатското пи
салище на г-пъ Вълкановъ.

Продава се кжща.

въ V уч.
ул. Асенова, състояща се съ две пристройкв
и дворно место 675 кв. метра.
Справка въ редакцията ни

МЛАДЕЖЪ, владЪющъ отлич

момелино нЪмски езикъ — прЪподава
бедни родители дава се за осирана
повепие.
Пъленъ изборъ на всични
частни уроци по най-леката и
стая при добро семейство въ V уч, и Г ] стънларсни издгьлия. Г и
практична метода
Споразумение въ редакцията ни.
на града Справка въ редакцията.
Споразумение въ редакцията ни.

