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Кародно Осигурително Дружество — бъ София-

УРОЦИ ПО ПИЯНО
сящо по немски и английски.

ГАРАНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО: ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЩЕТ. ДО 1907 Х\
Основенъ капиталъ
3000000 лв.зл. За щети отъ пожарь 42000000л.з
Запаз. фондъ и разни рез. 8500000 „ „ За случай на смърть
3700000
и по клона „Животъ"

АГЕНЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО „БАЛКАНЪ"

В. С. ЯВАШЧИЕВЪ - ВАРНА
ОСИГУРЯВА недвижими имоти, стоки, мобели, воденици, индустриални
заведения и др. противъ загуби отъ иожарь, гръмотевица и експлозия ;
ОСИГУРЯВА човешкия животъ въ случай на смърть но-разни иай-изгодпи и нови комбинации, безъ и .съ участие въ печалбите;
ОСИГУРЯВА зестри за деца, капиталъ и пожизнени ренти но разни

I

Ц^НА 10 ЛЕВА МЕСЕЧНО.
Споразумението става въ понедЬлн'!къ и четвъртъкъ подиръ обЬдъ
Адресъ: V уч. ул. „Раковска" № 51
и Редакцията в. „Свободепъ Гласъ".

Д-ръ Никола Сотировъ
АКУШЕРЪ-ХИРУРГЪ
ПРИЕМА БОЛНИ ОТЪ 2 ДО 4 Ч.
~*'ЕуЛ61г2рЬ-.#Мария Луиза № 8

исИГУРЯВА изплащането на оиределенъ капиталъ, въ случай на смърть
близо до военния кЛ$Ч>Ъ.
или преживяване, срещу внасяне на незначителни седмични вноски, безъ
медишшско преглеждане (популярни осигурявания);
2—С
ОСИГУРЯВА изнлащанието на оиределенъ капиталъ и обезщетение за
денгуба въ случай па осакатяване, нараняване и всекакви телесни повреди,
инвалндность или смърть прг;^ше«и ппеяъ време на пътуване, при нзпъл5/*
пхипъ па зашппето си и въоГлце^^цг^рява противъ всека ненадейна зло
I
полука, па каквато е изложенъ ежедневниятъ ни животъ, срещу внасяне на
|;
ГОСПОЖИЦА,
пезиачителна премия.
^ свършила гимназия, препошва
Премиите, които се плащатъ за всичките видове осигурявания еж най\ уроци по всички ирЬдмети на
ниски. Условията съ най-изгодни, даватъ поголеми преимущества и съ по| ученици и ученички отъ дол
либерални, сравнително съ другите дружества въ България.
ните класове.
Подробни сведения и опътвания се даватъ съ готовность отъ Аген
цията пи въ 1 уч. ул. Цариградска А» Въ горния етажъ на зданието въ
Споразумение, Редакцията.
което се помещава Акционерното Дружество „Бъдъщноеть".
Агентъ за Варна и околията В. С. Явашчиевъ,

В Ъ З П О Л З У В А Й Т Е СЕ!
ИСКАЙТЕ отъ известната фирма въ града ни Англо-Б./гарсно
Анонимно Д.во САРНИЗЪ КУЮМДЖИЯНЪ, които имъ пристигнаха и пристигатъ разни видове посребрени, златни и сребрени предмети здрави красивии ефтини.

ИСКАЙТЕ часовници: джебии, стеиии и за маси, здрави и кра
сиви оглед ата. _
ИСКАЙТЕ дамски часовници, ланцове, обици, врахели, карфици,
гривни и още^много други дамски туалетни предмети.
ИСКАЙТЕ вило за подаръци или за въ къщи прибори цель такъмъ за ликьори, конякъ, шампанско, за вино и др.
ИСКАЙТЕ прибори различни малки, големи за сладка цЬлъ такъмъ.
Табли разпи величини, които по своята красота надминаватъ всички
досегашни.
ИСКАЙТЕ за подаръци, или домашно употребление посребрени и
сребрени и златни ножове, въркулици, лъжици и лр. цедъ такъмъ.
ТОВА за СВЕДЕНИЕ на всички граждани и гражданки тукъ и въ
провинцията.

ДА СЕ ПРОЧЕТЕ!
Честь имамъ да известя на всички
граждани, че въ новооткрития ми
магазинъ „ С и л а " , находящъ се въ
IV участъкъ, улица ,,Владиславъ"
(Ташъ-йолу), намиратъ се за продаиъ р а з н и видове галантерийекн,
желЬзарски, стъклени и др. стоки,
които продавамъ съ много износна
цена отъ другите.
Съ почитъ:

ДОоню 5. Но^кухаробь
Обявление.

Известявамъ па нуждающите се,
че продавамъ въ местнестъта на с
Галата (Варненско) около 150 де
кара ниви. За споразумение до сто
панина Коста Николовъ.
ИЗВЬСТИЕ

Неда Тодорова, градска акушерка,
свършила въ Русия г. Харковъ, съ
дълго-годишна практика се устано
вява въ Варна, II уч. домъ ФетИзвестявамъ на Почитаемите Варненски граждани и граждан чиевъ до книжарницата на Ивановъ.
ки и на Г-да провиницалистите, че по случай усоетяванието на уве Това за сведение на цуждающитв се.
селителния параходъ „Самсонъ" на 18 того, всеки който е купилъ
билетъ за пътувание съ същи параходъ, да се яви въ хотелъ ПРОДАВА се КЪЩА «дн ое„ИМПЕРИЯЛЪ" и представи билетя за да му се повърне взе
таж п а
тата сума,
съ четири отделни стаи и антре, на
улица „Иоанъ Асенъ" подъ № 8/26,
гр. Варна, 2 8 Августъ 1908 год*
срещу кръчмата на Кюркчи Ради
Съ почитание:
Трифоновъ. — Споразумение съ при
тежателя й, който живее въ къщата.
СТЕФАНЪ ИВ. ПЛЯКОВЪ-

и*з

-а& с т и Е5

[дЬ^мг" '11а 1 стр 1) яа единъ
• Г/'^>3; пъти 18 ст. и за по^2*Г до Н)'й/->^у- но 15 ст.,2)за едищъ
за един»
#» и^гугг^^^ртас71шши,а
БИЛИ
* ^ 3 1 В ^ ? а три пъти 12ст. и за ПО
не>П| шт\*пк) пъти — 10 сг. и за обя
вления на Съдебните Пристави но З ст.
на дума, а за хазковигТ. такива—по
4 стот.

ПРОДАВА СЕ Ш А " Л " Кшйшбошо на нашишп,
„Оборище № 14. За споразуме
околийски началници.
ние същата къща.

„ Б А Л К А Н Ъ"

-ФВ-

нсеша\ <яа уьуб.шкацпштъ

Единъ брой 10 стотинки.
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Кръстосайте България на длъжъ
и на ширъ, по всички географически
направления и вий ще се убедите,
че у насъ, околийски началници въ
смисъль какъвто еамою име ни по
казва, не съществуватъ. Всека околия се състои отъ не колко общини,
властьта на които е пбвЬрена не па
свободно и съзнателно избрали хора
отъ самите избиратели, а на хора,
които винаги да бъдатъ готови съ
услугите си къмъ околийския пачалиикъ. Естеетвенпо е, че при такова
положение на работите, че при вза
имни ангажименти, не може да става
дума за порядъкъ въ едпо унравлеиие, КОЙТО порядъкъ е въ противо
речие съ ^терасите на унравляю
щшЬ интересите ДО единъ общип.
кметъ и неговите помощници <п
кит че зчра.т.ь. техъ той нд^^-т»
нъма да влвзе въ ко1Ц)ликтъ сЪ на
селението. Интересите на околий
ския началпикъ не позволяватъ да
се влиза въ конфликтъ съ общин
ските власти, безъ които той е като
риба безъ вода. Тая система на упрлвлеиие и определение отноше
нията на властите датира отъ мпого
години. И колкото повече вървимъ
нанредъ, толкова повече тая сис
тема намира почва да съществува.
Никакви политически режими не я
прЬмахнаха и падали нЬкога ще се
премахне.
Преди нЬколко деня беше ни се
паднало да обиколимъ изъ нвкои села
на Варнеиския Окръгъ. Не можете
си представи, читателю, каква ориенталщина представляватъ нашите пъ
тища, мостове, чешми и пр. За хи
гиена по селата не поменувайте. А
при това ежегодно се събиратъ да
нъци за нуждите па окръжията. Отъ
тридесетъ години насамъ колкото
пътна повинность е нлатепа отъ бъл
гарските данъкоплатци, до сега пъти
щата требаше съ цементъ да бъдътъ постлани. Но ще каже НБКОЙ,
че това е работа на постоянните
комисии. Но на околийските начал
ници коя е работата? ще попитаме
ние. Само единъ подписъ ли да слагатъ и да продаватъ салтанатъ меж
ду съсипаните и обезумели подъ тяжестата на държавни тегоби българ
ски земледелци? Или пъкъ кога на
станатъ избори да ходятъ денонощно
да кръстосватъ изъ села изъ селски
кръчми и кметски къщи ?
Единъ достоенъ за своя пость око
лийски пачалпикъ щомъ види, че не
говата околия страда отъ недоста
тъци въ п о м и н ъ ч н о , хигиенично
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трапспортпо и пр, отношения, той
е длъжеиъ да поеме грижата за уреждането на околията. Той има
пълно морално право да иоиска щото
да се упражнява строгъ санитаренъ
надзоръ, да се осигурятъ всички ус
ловия за редовно посещение отъ
страна па селските дЬца училищата,
като самъ лично се заинтересува отъ
състояиието на училището, неговата
обстановка и какъ общип. власть се
държи спрямо интересите па учеб
ното дело. Окол. началници обикновенно се извиняватъ съ пословицата,
че „рибата пай напргьдъ отъ гла
вата се вмирисва*. Тока е вЬрно,
по също така е вЬрно, че всеки
околийски началиикъ преди всичко
е човекъ, а като такъвъ той има
личпо достойнство, което не му поз
волява да играе роля на упашката
на една вмирисана риба. Той е въ
правото си да се застъпи за ипте
ресите на своята околия. Не само
това е негово право, нЬщо повече
— това е неговия прямъ дългъ.
Понеже нито общипски власти,
нито околийски началници, нито ни
коя държавна власть нема присърдце
възложената й работа, то не остава
друго освЬиъ да се обърнемъ пакъ
къмъ вековния труженикь — народ
ния учитель. Нека той научи насе
лението какъ да протестира когато
неговите интереси съ погазватъ. Не
хайствотл) па околийските началници
ще се премахне само когато насе
лението се пробуди, иначе всеки
окол. началиикъ, за да се за крей и
на службата си, ще пренебрегва пря
мите интереси на населението, и ще
бъде випаги па пълното разположе
ние на в л а с т в у ю щ а ^ - ц ^ ^ , Жто
се съветва и д^уЖИ с ъ р а з н и и з вечнн дезертйори отъ други
1ЛЧ;1ИИ.

Тая поквара въ пашата админи
страция нема да мипе лесно безъ
една умна, частна и енергична борба.
Политическото поприще дири своитЬ
дейци, но дейци искренни и смели
и то ще ги намери само измежду
средата на народното учителство,
което пий подканваме да не пропусва пито единъ случай когато може
да се служи на народа,

Стачката по источшишь
ДОМЬЗШЦП.

господари и работници, по въ ущърбъ
на първите, тя вече не е действи
телна пазителка на интересите на
господствующата класа. Ето защо
ний виждаме какъ на всЬкъде, при
една стачка, властьта е на пълното
разположение на капиталистите, безъ
които съвременната държава би се
окопчателно разрушила. А това нещо
представлява едва ли не най-велико
зло па земята, споредъ схващанията
на господствующатЯ^ днесъ класа съ
всички нейни официални и не офи
циални идеолози. Етс#защо отъ секъде ний виждаме уморения за мер
ките на пашетхндравителство да пре
крати стачката.
Тукъ ний въ кратки черти ще
дадемъ произхода и края на стач
ката.
Служащите по източната желез
ница, която иде отъ Цариградъ и
минава презъ българска територия
на Т. Сейменъ къмъ Пловдивь, отъ
седмица време съ въ стачка, съ коя
то искатъ увеличение на заплатите
имъ. Предъ видъ настъпающите парламентарски избори, стачниците намиратъ момента за згоденъ, понеже
съобщенията ще се затруднятъ. По
неже служащите по железницата
що е въ българската територия съ
солидаризирали съ ония въ Турция,
то за да не обхване поголеми раз
мери, българското правителство раз
порежда да се окупиратъ всички
гари, като настанява на местата на
досегашните служащи войниците отъ
железопътната рота и останалите
некога безъ работа служащи по же
лезницата. Едновл^и^йостаГчници:гЬ
й-^Турция прекратили стачката и
компанията по железницата иска
отъ нашето правителство да осмбоди гарите и железницата отъ ка
шите служаш(й, «а да се ваСтан.уь
напово бившите служащи на ком
панията. За сега още правителст
вото — до тоя моментъ — що е
направило, не знаемъ, освЪиъ гдето
министръ Ляпчевъ, като заместпикъ
на министра па пътищата и съоб
щенията, е оттоворилъ на представи
теля на компанията, който се яви
при иего да иска освобождението па
линията, че подобно нещо прави
телството може да стори само подъ
известни условил, които биха се
съобщили на компанията, ако ней
ния представитель се отнесе съ пис
мен на молба за това. Каква цЬль
гони нашето правителство и следъ
като вече стачката е прекратена въ
Турция, ний не можемъ още нищо
да разберемъ. Ний се боимъ да не из
лезе нашата работа споредъ пого
ворката: „отъ трънъ — на глогъ".
Още отъ конфликта не можемъ да
се отървемъ ето ти признаци и .-;а
втори такъвъ.

Стачното дви?кение е едно застрашающо промишленння свЬтъ явле
ние. Това е най могъщото легално
средство за борба между две тъкмонротивоноложнн страни. Собственно
казаио, това е средството за борба
на производящия класъ срЬщу ек
сплоатацията на труда. И когато
една стачка има шансъ да извоюва
искания, за каквито се води борбата,
тогава настава паника въ редовете
на капиталистическата класа. Тогава Защо се протежиратъ злоофициални те власти най осезателно •д-ЬйцигЬ на държ. служба?
ночувствунатъ своето истинско наз
начение. II когато властьта сполучи I Корупцията и грабежа на дърда осуети една стачка, тогава тя ; жавпи суми, както всекиму е добре
•спечелва симпатиите па господствую- ; известно, у насъ почнаха да се кулщата класа, ИУЬ срЬдата на която| тивиратъ най чувствително ирЬзъ ми
е вербувана самата власть. Иначе [ налия стамболовнетски режим ь. Всеки
е не обяснимо какъ една общеет- I сь изумление се питаше какъ така
вениа класа, която има надмощие , у насъ не може да се обуздае единъ
въ борбата, да не си служи съ офи- I лсенъ разбойникъ, които очевидно
«циалната власть.
. измъква било направо отъ държавЕдна власть, която не съумее да I пата хазна, било отъ частни лица,
предотврати една стачка; власть. коя подъ разни предлози, неимоверни
то взима доброволно върху си ро крупни парични суми? По никой
лята да изравнява конфликти между нищо не предприемаше да извърши

Брой 37

за ограничение на крежбите. По-го- демократите. Какви съ намеренията
лемата интелигентната часть у насъ ва министра на Търгов. и Землед.
е чиновническия елементъ, които нема та се е оградилъ съ най типичните
пикакъвъ личенъ интересъ отъ строгъ изразители на най черната реакция?
порядъкъ и законцрЙЙ» по отноше Представете си единъ лесничеи, как
ние опазване «интересите на държа то днесъ строи хотелъ за сто хиляди
вата. Напротивъ, всеки чиновникъ лева въ гр. Плевенъ, и за когото
се чувствува много по добре, когато ходятъ упорити слухове че е зималъ
владее, анархия и намира най-бла рушвети около 100 наполеона ме
гоприятна почва да си плете кош сечно, представете си тези хора
ницата. Тоя развратъ е тъй възму- днесъ г. Ляпчевъ държи на служба,
тителенъ, че никаква обстоятелства макар ь, че знае що за стока съ.
не могатъ извини единъ правител Колкото лесничеи съ служили въ
ствена кабинетъ, прбзъ режима на Варна, ний не видехме норядъченъ
човекъ. Кой не знае за легендар
които се упражнява.
Когато управляваха стамболовие- ния лесничеи Семерджиевъ? За по
тите, тогава би било глупаво да се следния, между другото разправятъ,
запитваме за произхода и поощре- че въ Добричъ е зималъ крупни суми
отъ селените за извършване некакви
иията ва кражбите.
Ний знаехме че преживеваме, огледи и измервания, макаръ за по
мимо народната воля, режимъ, който добни случаи се плаща отъ държа
никога не може да бъде симпати- вата, и Държавата му е предписала
ченъ на българския народъ, режимъ, да ги повърне но той и до сега не
който периодически ни се налага, ги повърналъ. Ами за бай Илия Игза да почувствуваме слабостьта на натовъ, бивши варненски лесничеи,
колективната народна воля предъ какво да кажемъ?....
Тия факти и още много други,
волята на все силния факторъ, кой
то направлява съдбините на оте като си представимъ, въ недоуме
чеството ни. Ний знаемъ още и друго ние се питаме: Защо още се про
— ръководящия девизъ на държав тежиратъ злодейците на държавна
ните разбойници, продиктуванъ сънь служба ?
своевременно. „Сега е време. . . да
не кажете после че нЬмате сред
ства за поддържане партията44, съ
Българския търговски агентъ, Въ
тези думи е внушена идеята за краж
би и безопасностьта отъ отговорность Анверсъ, г. Щраусъ, преди два дни
И кой знае колко още щеше да из- беше въ града ни и въ салона на
товствува надъ Българския народъ тукашната борса говори предъ тър
тая сбирщина отъ хайдути, която говците върху житното тържище въ
винаги е силна чрезъ чужда сила България и странство, като се спре
само, ако некои събития не иало- повечето върху пазарите въ Анверсъ.
Ние съжеляваме, че нашите граж
жиха променл иа кабинета!
дани
не можаха да бацатъ слуша
Но тукъ ний се натъкваме на етели
на
такава речь, пълна <еъ ин
дииъ доста щекотливъ въпроеъ. За
тересъ
за
всеки интелигентенъ гражщо и при новия режимъ и при тоги
даЗинъ,
режимъ на една партия, която н-Ъ
Желателно е щото търговското със
кога еятусиазираше народа съ про
ловие
да не игнорира гражданите,
кламации и декларации, същите зловъ
подобни
случаи, а да дава найдЬйства и злодейци се търпятъ? Въ
широка
гласность
на взетата ини
народното събрание когато единъ
истински народенъ (а не полицейски циатива.
Стачката въ Варна, Преди неизбранникъ) пожела да внесе пред
ложение, подписано отъ 70 — 80 ду колко време беха въ стачка каруши най сериозни представители, за | царите, които работятъ на приста
даване подъ съдъ бивши министри нището. Сега съ въ стачка приста
и пр. чиновници за злоупотребление нищните работници (хамали), както
на държавни суми, кабинета отхвърли едните, така и другите обявиха стач
предложението. Същата комедия се ката, като средство за извоюване
разигра и при внисапе предложение по-справедливо възнаграждение на
за анкета на 3.1мледел. банка. Съ труда имъ. До сега за пренесенъ
1/2
стот.
щото нещо става днесь и съ наз човалъ се плащаше по 2
Понеже
това
плащане
е
слабо,
ра
начаване и уволняване държавни чи
ботниците
съ
поискали
да
имъ
се
новници. Много чиновници, компро
плаща
поне
по
петь
ст.
па
човалъ.
метирани, се държатъ на служба и
много честни, но безъ протекция, Искането имъ не е било уважено и
се уволняватъ. Земете напр. Лесни те съ обявили стачка. Желателно е
чеите и чиновниците при Земледел. щото общинското управление да се
банка. Сравнете миналия Стамболо заинтересува оть стачката и да повнетски режимъ съ днешния въ туй дЬйствува за нейното прекратяване
отношение и намерете, ако можете, чре.ть едно справедливо разрешение
разлика въ морално отношение. IV на въпроса. Казватъ некои търговци,
надисвъ протежираше всички артисти че хамалите искали гю.гЬмо възнаг
въ кражбите, а уволняваше чест раждение. Не требва да се забравя,
ните чиновници, които иамираше за че животътъ скъинее секи денъ и
иесеотвтпешвующи за държавна I че особенно вь Варна продуктите
слуоюба... и па местата имъ настаня съ много скъпи.
ваше всичка улична сволочь. Какво 1 Освещението на черквата въ
прави днешното министерство на Т. \ С. Добрина (Джиздарь кьой; Ироваи Земледелието кой отъ ГенадиевитЬ I дийско. На 8 септември се извърши
лесничеи до сега е уволвенъ? — • освещението на новопостроенапг черНикой! Кой отъ Генадиевите лес ] ква въ с. Добрина (Джиздарь кьой),
ничеи не е оиозоренъ предъ селското Провадийска околия. Макаръ и пеб
населеиие съ рушвети и кой не е лагоприятно времето, за това освенатрупалъ богатства? II при все това ! щение се бе струпало 8,000 тритези хора служатъ, и което е най- ; хилядно множество народь. Церемонеобяснимо и по дига народното въз I нията за освещението се почна въ
мущение, е че тези разбойници и ' 7 7- часа отъ Русенския Владика
днесъ съ чиновници при режима на г. г. Василий въ присътствието на

Дневни новини.
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Стр. 3

„Свободенъ Гласъ"

# свещевпици, С.тбдъ обичайни све
щенически треби, една отъ които бе
поставянето и миропомазването на
престолната плоча въ олтаря, почна
се обикновена литургия, която трая
до 1 часътъ после пладпе. Въ освещението взе участие и Провадийс
кия църковенъ хоръ подъ регепството
на учителя Калевъ.
Въобще освещението на черквата
стана доста блескаво и въ ирисът
•ствието на множество богомолци.

допи_ски

възражения се налага на наруши
за уволнение, чл. 76 изкача на мегтеля една глоба отъ 5 лева и раз
даня и се прилага: задържа работ
ликата на класа. За по лесно пос
До Господина ника
15 дни въ работилницата.
и
тигане на тази цель е разпоредено Редактора на в-къ „Свободенъ Гласъ , 3. Милостьта му третира много
Тукъ.
щото по линията Варна—Девня да
зле заболелите работници: наказва
Господинъ
Рсдакторе,
циркулира единъ вагонъ отъ II-и к
ги само за това, че се разболевати.
III класъ и ако случайно ирЪниОбразцов* началникъ. Майоръ Со- Такива случаи има 4 — 5.
нешъ отъ III-и класъ къмъ II-и вед ларовъ е заведующъ морския арсе4. Правилника задължава начал
нага вратите на II-и класъ се зат- налъ и флотската работилница. Ос- ника да изплаща заплатите на ра
варятъ хващатъ те копдокторитЬ за я- венъ войниците — работници рабо- ботниците най-късно до 5—6 число
ката и цуЬшъ не-щешъ ще плащашъ тятъ и цивилни съ надница. Този на месеца, а милостьта му ги из
глобата отъ 5 лева иначе ти посоч- началникъ въ отношенията си и къмъ плаща, когато му кефне. Зеръ гос
Гръцка компания подъ слдъ. ватъ фантето. Макаръ и да обяс- едните и къмъ другите е ужасно подство му получава на 1-то число
Варненския гражданинъ г. Ст. Пля- нявашъ, че това е станало не погрубъ, свирепъ, бие ги и ги псува на всеки месецъ по 400—500 лв.,
ковъ, който бе наелъ за една ек твоя вина но случайно плюсъ това най-мръсно и е своеволникъ. Пра грижа ли го е за работника, който
скурзия до Цариградъ гръцкия па- заявявашъ, че не искашъ да иъту- вилници и закони за него съ ветъръ. съ черенъ трудъ си изкарва 60 - 7 0 ?
раходъ „Сампсонъ" и който, както вашъ въ II и класъ по искашъ да За подкрепа на горньото нека загоОбръщаме вниманието на висшето
•е известно биде изиграпъ отъ гръц си отидешъ въ Н1-п, на всичко това ворятъ фактите:
началство на този господинъ, за да
кото лукавство е далъ компанията ти казватъ „не може" имаме окръж
1. Преди два месеца е набилъ му постегне юздата. Защо му се плана парахода подъ съдъ за всичките но отъ Дирекцията, че веднага щомъ книговодителя на работилницата, псу щатъ ежемесечно по 400 —500 лв.?
.вреди и загуби, причинени нему отъ се залови такъвъ пътникъ е дълженъ вайки го най отвратително. Същото За да върши работа ли, или да псува
изиграването. НадЬваме се, че пра да плати безусловно глобата. Безъ е строилъ и съ другъ работникъ.
най-мръсно, бие и своеволничи?
восъдието нема да остави безнака глоба могло да мине, ако вземешъ
Г-нъ редакторе, моля, дайте глас2. Преди н е к о л к о дни уволни
зана такава една мерзка игра на позволение отъ кондуктора. Само на всички постоянни работници безъ да ностъ на горнята дописка.
'компанията,
минал. м. пострадаха 2-ма пътника ги предупреди 15 дни, съгласно
Единъ гражданинъ.
Енсплоатацията на газа. Отъ на връщане отъ Девня. Ами колко чл. 76 отъ правилника за работни
доста дълго време тукъ въ Варна ли още такива невини хорица се ците въ работилницата. Г-нъ Начал ДАВА се подъ НАЕМЪ ° «
съ упражнява една непростена ек експлоатиратъ по такъвъ начинъ! ника има две разбирания на чл. 76
сплоатация съ газа, която населе Дирекцията на железниците види се отъ правилника: когато уволнява, т. м. новопостроената кръчма въ село
Русларъ. Кръчмата е до Кредитното Ак
нието не подозираше като дело на нарочно устройва такива капани за чл. 76 за него не съществува, а ционерно Дружество „Доверие".
неколцина личности, а я отдаваше улеснение на пътниците!
когато некой отъ работниците заяви
Споразумение съ същото Дружество.
на влияния, идящи отъ общото по
Обръщаме вниманието на пътни
ложение на петролната индустрия въ ците, да иматъ въ предъ видъ, да
странство. Обаче, както се науча не би и те да станатъ жертва на
Извлечение
ваме, експлоатацията е дело на не тези нарочно устроени капани на
колцина само тукашни комисионери, глоби,
и др. търговци на газъ. Това мнимо
Войници крадци. Лозари, прите
дружество повишава цЬиите на газа, жатели на лозя, находящи се надъ
гр,- Варна, 5 Септемврий 1908 година.
а по нЬкога, за да не се създаде казармите на 8 иолкъ, оплакватъ
общо роптаиие, което да предизвика ни се, че войниците опустошавали В Ъ ИМЕТО НА НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО
откриването на експлоатацията, то лозята имъ нощно време. Често пъти
'Ий
и самия караулъ, който нощно време
ги понижава.
Чудиото е, че въ града Варна, обикаля казармите, е навлизалъ въ
където има толкова частни банки и лозята и се е връщалъ съ пълни
КНЯ-*ЗЪ ВЪЯГАРСКИ
разии кредитни дружества, оставатъ кърпи грозде. Тоя видъ кражби и
пл
^*г-'1* само души да завладаватъ опустошаване чуждата собственост*
Варненския окръженъ съдъ, по гражданско отделение въ
пазаря, като подлагатъ на експлоа говори много лошо за пашата военна публично съдебно заседание, на 5 септември презъ хилядо деветьдисциплина. Належаща длъжность на стотинъ осма година въ съставъ: Подпредседателъ Г. Деневъ,
тация бедното население.
Оплакване отъ касапи. Много командира на полка е да турне ед членове: Ив. Кировъ и Ст. Ахтаровъ при подсекретаря Иванъ
касапи отъ гр. Варна пи се опдак- нажъ за винаги край на това зло, Костовъ и съ участието на заместникъ Прокурора Вл. Железковъ,
ватъ отъ Ветеринарния лекарь при защото независимо нашата страна слуша доложеното отъ Подпредседателя търговско дело № 170/908
общината Д ръ Душанъ Николовъ, на факта, може да се случи некое год., заведено по молбата на Хачадуръ Саркизиянъ, пълномощникъ
който имь е искалъ пари на заемъ нещастие, тъй като общинското уп на фирмата Бр. Асланиянъ изъ гр. Русе, за обявяване въ несъсно 1ОО-2ОО и даже ЗОО лева. Въ равление, до чиито уши съ дошли тонтелность Варненския търговецъ Елисеий Н. Дуковъ. Въ съ
услуга па това, види се, доктора не оплаквания отъ лозарите, е дало дебно заседание присътегвуваха страните. — Обстоятелствата на
е обръщалъ никакво впимание па строги заповЬди на надарите си за делото съ:
добитъка, кой го се коли въ ското- преследване крадците злосторници.
По тия съображения и на основание чл. чл. 049, 651, 652,
Една злощастна жена. Въ градъ 653, 658 и 661 отъ Търговския законъ
бойната, т. е. дали е той заразепъ
или не. Самата скотобойна тъне въ Варна отъ дълги години единъ госнечистотии, които ежедневно се тру- подинъ изтезава жена си съ цель
ЗЕ* •_* I I I И :
патъ, безъ доктора да взима мерки да му припише сичкия си имотъ вър
ху му. Следъ единъ периодъ отъ нЬза това.
1) Обявява за несъстоятеленъ Варненския търговецъ Елисей"
Обръщаме вниманието на г. Кмета, колко годишни изтезания тази жена Н. Дуковъ съ временна дата на спираве платките МУ 25 Юлпй
който еднажъ за винаги треба да се умопобъркваи докато се понрави, 1908 год.
турне край на корупцията въ общ. тя се почина отъ жестокостите на
2) Назначава за деловодитель, който да надзирава делата
мъжа си. Обаче слЬдъ оздравянето и управлението на несъстоятелностьта кандидата Ив. Г. Ноевъ,
управление.
Оплакване отъ хлЪбари. Оплак й. мъжътъ възобновява своите мъ а за врЪмененъ синдикъ адвоката Д ръ П. Ранковъ.
ватъ се също много хлебари отъ чителни операции, до като пай-сетне
3) ЗаповЬдва запечатването и м о т и т е на несъстоятелния,
града ни отъ общинските санитарни жената, като се уверила, че никой гд^то и да се намиратъ.
агенти, които съ искали нари на за неможе да я оттърве отъ нейния ти4) Определя дата 22 Септември т. г. когато кредиторите
смъ но 10 — 20 лева. Макаръ и въ ранинъ-мъжъ, още повече, че слЬдъ да се събератъ въ с&дътъ и съвЬтнатъ върху окончателното наз
видъ на заемъ, това е пакъ чистъ като е умрела майка й, тя се е по начаване на синдикътъ; - 2 Октомври 1908 г. до когато кре
рушветъ, зашого въ случай на от- чувствувала кръгла сирота, приписва диторите съ длъжни да представятъ вземанията си въ съдили
казъ агентите веднага съ отивали му всичкия си имогъ и за награда, щето и — 20 Октомври с г . когато ще се пристъпи къмъ про
по хлебарниците да претеглятъ хл4- мъжа й я натирилъ отъ къщи безъ верка на вземанията.
ба най щателно и да имъ съставятъ да мисли, че тя мре гладна и жи
5) Заповедва на несъстоятелния въ три дни отъ днесь ,м
актово. Обръщаме вниманието на г. вее въ едиа вехта к ъ щ а. Общес представи една равносметка съгласно чл, 653 отъ 'и.рговскиа ла
Д ръ З.ниарова, който е дълженъ, твото, съ тключеиие на некои съ конъ, както и да представи търговските си книги. - Наегсяпц-го
подъ страхъ на уволнение, да вну седи, нищо не знае за това Мъжа решение подлежи на отзивъ прЬдь същия съдъ и въззивъ ир1ль
ши на подведомствените си чинов наскоро е назначенъ на служба въ Русенския Апелативенъ Съдъ въ осемь дневень ерокъ, считанъ <и ь
ници да бъдатъ по честни въ изпъл едно отъ тукашните учреждения.
деньтъ, когато ще бъде залепено на съдилишните врата. На пьр
Ще се заинтересува ли висшата вообразното подписали: НодпрЬдседатель: Г. Деаевъ, Членове: Ив.
нението па служебните имъ обязавласть отъ положението на тая не Кировъ и Ст. Ахтаровъ.
иости.
Капанъ за глоби. Съ едно глу щастница?
ВЪРНО,
Ще вид имь.
паво окръжно Дирекцията не жеИредседатель: Ив. Нировъ.
лъ',;ииците разпорежда щото всеки
пътникъ нреминалъ отъ но долепъ
п. Секретарь: Ив. Костовъ.
класъ въ но-горепъ; безъ никакви О Т Ъ Р А З Н И Д Р У Ж Е С Т В А .

РЕШЕНИЕ

ФЕРДИНАНДЧЬ Г

КУПУВАМЪ АКЦИИ

Стр. 4
I Варненски държавенъ бирникъ
по ХазновитЬ изпълнителни дйла

Обявление № 445
Явявамъ на интересующите се,
че па 31 день отъ двукратното пуб
ликуване настоящето въ в. „Свобод.
Гласъ" ще продавамъ въ канцела
рията си въ гр. Варна, следующия
недвижимъ имотъ, принадлежащъ на
Агопъ Елвани, отъ гр. Ларна, за
погашение дълга му къмъ хазната
па сума 142 л. 48 ст. по изпълп.
листъ № 1632/9ОС г. издаденъ отъ
I Варнен. мирови съдия, а именно:
Едно лозе, (хавра) находяще се въ
землището на гр. Варна, въ мЬстн,
„Салтанатъ" съ пространство 3 дек.
и 700 кв, метра, при съседи: Сакалука, Хасанъ Ефенди, Кр. Мирски,
Пванъ Гиневъ и шосе, оценено отъ
в1шдите лица за 740 лева.
Имотътъ е собственъ на длъжника
и не е заложенъ за други задължения.
Продажбата ще се извърши по
правилата, изложени въ чл. чл. 1004
—1028 отъ граж. съдъпроизводство.
Ако ъъ нродъля;ение на 24 часа
отъ присъждането се яви некой и
наддаде 5 % , продаиьта се възобно
вява И продължава още на слЬдующия подиръ това присътственъ депь,
часътъ до 5 следъ пладне, подиръ
изминуввнето на който срокъ имо
тътъ се присъжда върху оногова,
които е наддалъ найтолЬма цена*
Желающите да купятъ, могатъ да
се явяватъ въ канцелар. ми всеки
присътственъ день и часъ, за да пре
глеждатъ книжата и да паддаватъ.
гр. Варна, 9 септември 1908 г.
2—1
Бирникъ; Хр. Недевъ.
Обявление № 446
Явявамъ на интересующите се, че
па 31-и день отъ двукратното пуб
ликуване настоящето въ в, „Своб.
Гласъ" ще продавалгъ въ канцела
рия! а си въ гр. Варна следующия
недвижимъ имотъ, принадлежащъ на
Филакто Кара Пеневъ,.отъ г. Варна,
за погашение дълга му къмъ хаз
ната на сума 406 лева 70 ст. по
изпълнителния листъ № 1060/908,
издаденъ отъ I Варненски мирови
съдия, а именпо: Едиа зеленчукова
градина, паходнща се въ землището
на гр. Варна, въ местп. „Кадиръ
Баба", при съседи: пъть, пъть и
общинска мера (поляна), оцЬнена отъ
вещите лица за 800 лева.
ПмотЪтъ е собственъ на длъжника
и не е заложенъ за други задълже
ния. — Продажбата ще со извърши
по правилата, изложени въ членове
1004 —1028 отъ гражданското съ
допроизводство. — Ако въ продъл
жение на 24 часа отъ присъжда
нето се яви некой и наддаде 5°/о,
продаиьта се възобновява и продъл
жава на следующия иодиръ това при
сътственъ день, часътъ до 5 следъ
пладне, подиръ изминуването на ксйто срокъ имотътъ се присъясда окон
чателно върху оногова, който е над
далъ най-голЬма цЬна. — Желаю
щите да купятъ, мо1атъ да се явя
ватъ въ канцеларията ми всеки при
сътственъ день и часъ за да преглеждатъ книжата и да наддаватъ.
гр. Варна, 9 септември 1908 год.
2—1
Бирникъ: Хр. Недевъ.
Обявление № 466
Явявамъ па интересующите се, че
на 31-и день отъ двукратното пуб
ликуване настоящето въ в. „Свобод:
Гласъ*' ще продавамъ въ капцеларията си въ гр. Варна следующия
недвижимъ имотъ, принадлежащъ па
Макруфи Боосянъ, отъ гр. Варна,

Брой 37

„Свободенъ" Гласъ
за погашение дълга му къмъ хаз
ната на сума 252 лева 52 ст. по
изплнителния листъ № 1642/908 г,
издаденъ отъ I Варненски мирови
съдия, а именно: Едио лозе, нахо
дяще се въ землището на гр. Варна,
въ местностьта „Сотира", състояще
отъ два (2) декара и 344 квадрат.
метра, при съседи: х. Данаилъ х.
Лефтеровъ, Костадинъ Яневъ, Майрямъ Каспарянъ и Хероисема Боозова, оценено отъ вещите лица за
180 лева. — Имотътъ е собственъ
на длъжника и не е заложенъ за
други задължения. — Продажбата
ще се извърши но правилата изло
жени въ членове 1004—1028 отъ
гражданското съдопроизводство.
Ако ьъ продължение па 24 часа
отъ присъждането се яви нЬкой и
наддаде 5°/о проданъта се възобно
вява и продължава още на слЬдующия подиръ това присътственъ день,
часътъ до 5 следъ пладне, подиръ
изминуването на който срокъ имо
тътъ се присъжда върху оногова,
който е наддалъ най-голЬма цЬна.
гр. Варна, 11 септ. 1908 г.
2—1
Бирникъ: Хр. Недевъ.
I Варненски Сддебенъ Приставъ

Обявление № 3159
Обявявамъ на интересующите се,
че въ продължение на 31 дни ми
нато слЬдъ двукратно публикуване
настоящето въ в-къ „Своб. Гласъ*,
ще продавамъ на втора продань въ
канцеларията си въ гр. Варна след
ния недвижимъ имотъ: едно лозе, въ
Варненските лозя, въ мести. „Кемеръ-Дере", отъ 3 дек. 2 ара, при
съсЬди: Тодоръ Януси и пъть, оц.
за 180 лева.
Горния имотъ е собственоеть на
Зоица Челембакова отъ гр. В^рна и
ще се продава за издължели' дълга
й къмъ В. х. Нейчевъ отъ г. -арна,
по издад. изпълн. листъ № 3935/906
год. па Варнеп. окр. съдъ. — Про
дажбата ще се почне отъ първона
чалната оценка съ намаление 5 % .
Желающите да наддаватъ могатъ
да преглеждатъ книжата всеки при
сътственъ день и чась въ канцела
рията ми.
гр. Варна, 23 юли 1908 г.
2 — 1 1 Съд. Приставъ: Н. Ганевъ.
Обявление № 2260
За удовлетворение иска на Исмаилъ Сюлюшевъ отъ гр. Варна, по
издадепия изпълнител, листъ № 1896
отъ 13 юли 1900 год. на II Варн.
мирови съдъ, иротивъ Фатме Ахмедова отъ гр. Варна за 400 лева обявявамъ, че отъ носледнето двук
ратно публикуване настоящето въ
в-къ „Свободенъ Гласъ" и въ про
дължение на 31 дни съ правонаддаваие въ 24 часа 5 % ще прода
вамъ публично: 1) 19Ао части отъ
къщата въ гр. Варна, Ш и уч., ул.
„Кавалска" № 385, при съседи:
Атанасъ Филиповъ. ДедоСтаври Войчевъ и улица „Кавалска" състояща
изцЬло отъ две стаи за жилище, едипъ килеръ и една малка изба на
единъ етажъ, постройка стара сис
тема. покрита съ местни керемиди.
Първоначалната оценка 150 л. съ
намаление 2 0 % . — Желающите да
купятъ имота могатъ да преглеждатъ
книжата по продажбата и да над
даватъ всеки присътственъ день и
часъ пъ канцеларията ми.
1—2
гр. Варна, 10 септември 1908 г.
I за И Съд. Приставъ: II. Ганевъ.
Обявление № 2228
На основание предписанието на
Варненски окр. съдъ, подъ № 3480

отъ 7 мартъ 1908 год. обявявамъ.
че отъ носледнето двукратно публи
куване настоящето въ в-къ „Своб.
Гласъ" и въ продължение па 31 дни
съ нравонаддаване въ 22 часа 5 %
ще продавамъ публично: на несъс
тоятелния Димитръ Ииколовъ отъ гр.
Варна,-а именно: Едно лозе, нахо
дяще се въ Варненските лозя, въ
местностьта „Кемеръ-Дере" състоя
ще се отъ 2480 кв. метра лозе и
1598 кв. метра ираздно место, при
съседи: Филинъ Христовъ, Милка А.
Ивапова, Янко Теофилактовъ, дере
и пъть, оценено за 150 лева.
Наддаването ще почне съгласно
чл. 1037 отъ гражд. съдопроизвод.
Желающите да купятъ имота мо
гатъ да преглеждатъ книжата но
продажбата и да наддаватъ вейки
присътственъ день и часъ въ кан
целарията ми.
гр. Варна, 5 септември 1908 год.
2— 1 II Съд. Приставъ: Н. Снасовъ,
Варенски държавенъ бирникъ
по хазновитЬ изпълнителни д*Ьла
Обявление № 779
ИзвЬстявамъ на интересующите
се, че на 31 день следъ последното
двукратно публикуване настоящето
въ в. „Свободенъ Гласъ" ще про
давамъ втори пъть въ общинската
канцелария въ с. Ени-кьой, недви
жимия имотъ на Георги И. Ивановъ
отъ с. Климентово, подробно означенъ въ брой № 45 на весггникъ
„Известпикъ* отъ т. година.
Продажбата ще почне съгласно
чл. 1037 отъ гражд. съдопроизвод
ство съ намаление 1 0 % отъ оцвн.
гр. Варна, 27 авг. 1908 г.
2 — 1 Бирник*: X. Д, Коджейковъ.
III Финансовъ бирникъ при Варненското
онркжно финансово управление.
Обирение № 599
Явявамъ на интересующите се, че
на 31-и день отъ двукратното публикувание настоящето въ вестникъ
„Свободенъ Гласъ* ще продавамъ
въ канцеларията на арнаутларската
селска община следующия недвиж,
имотъ, принадлежащъ на Антулла
Юмеровъ, отъс. Дана Гьозъ, за по
гашение дълга му къмъ хазната на
сума 177 л. 40 ст. по изпълнител
ния листъ № 20496, издаденъ отъ
Варненския окр. съдъ, а именно:
1) нива въ землището на с. Данагйозъ, варнен. околия, въ МБСТНОС.
„Алмалъ-тарла", състояща се отъ
14 дек. 3 ара, при съсЬди: дере,
пъть, Мехмедъ Хасановъ и гора,
оценена за 157 л. 30 ст; 2) нива
въ същото землище въ местностьта
„Корклуджа", състъяща се отъ 4
декара 7 ара, при съсЬди: отъ три
страни дере, и Османъ Исмаиловъ,
оценена за 28 лева 20 ст.; 3) ннва
въ същото землище въ местностьта
„Дерменъ яна", състояща се отъ 9
дек. 6 ара, при съседи: гора, дере,
Юзеиръ Мехмедовъ и Исмаилъ Османовъ, оценена за 105 л. 60 ст.;
4) нива въ същото зомлище въ мест.
„Зелхе кайрякъ", състояща се отъ
14 декара, при съседи: Мехмедъ Хасаповъ, гора, Петръ Митевъ, Стоянъ
Ра гсовъиЖ. Мариновъ. оц. за 84 л.
Имотътъ е собственъ на длъжника и
не е заложенъ никъде.
Продажбата ще се извърши по пра
вилата, изложепи въ чл. чл. 1004—1028
отъ Гражданското Съдопроизводство.
Ако въ продължение на 24 часа отъ
присъясдапето се яви некой и наддаде
5°/о, продаиьта се възобповява и про
дължава още на следующия подиръ
това присътственъ депь, часътъ до 5
следъ пладне, иодиръ изминуването иа
който срокъ имотътъ се присъжда окон

чателно върху оногова, който наддалъ
най-голема цена.
Желающите да купятъ, могатъ да
се явяватъ въ канцеларията ми всеки
присътственъ день и часъ, за да пре
глеждатъ книжата и да наддаватъ.
гр. Варна, 7 юлий 1908 год.
2—1 Фин. Бкъ: Хр. Д. Коджейковъ.
Обявление № 227
Явявамъ на интересующите се
че на 31-и день отъ двукратното публикувание настоящето въ вестникъ
„Свободенъ Гласъ" ще продавамъ въ
канцеларията н а Козлуджаиската
селска община следующия недвиж.
имотъ, принадлежащъ на Яни ПЬевъ
отъ с. Кара хюсеинъ, живущъ въ с.
Марково, за погашение д ъ л г а му
къмъ хазната на сума 100 л. 50 ст.
по изпъл. листъ № 9 13, издаденъ отъ
допълнителния козлуджански мирови
съдия, а именно: 1) нива въ зем
лището на с. Кара-Хюсецнъ въ мест.
„Кору-Канара", състояща се отъ 9
декара 8 ара, при съседи: Тодоръ
Кара Димитръвъ, Желю Стойковъ,
Георги и Василъ Кара Щереви, оц.
за 1 96 лева; 2) нива въ същото земл.
въ местностьта „Орханя", състояща
се отъ 4 декара 1 аръ, при съ
седи: пъть, Георги Димовъ, Хр. Василевъ и Василъ Къоръ Млхалевъ,
оценена за 102 л 50 ст.; 3) нива
въ същото землище въ местностьта
„Лахналъкъ", състояща се отъ 11
декара 5 ара при съседи: Ив Вьлчевъ, Г. Николовъ и дере, оц. 460 л.
Имотътъ е собственъ на длъжника и
не е заложенъ никъде.
Продажбата ще се извърши по пра
вилата, изложени въ чл. чл. 1004—1028
отъ Гражданското Съдопроизводство.
Ако въ продължение въ 24 часа отъ
присъждането се яви некой и наддаде
5%, продаиьта се възобновявя и про
дължава още на следующия иодиръ то
ва присътственъ день, часа до 5 слЬдъ
пладне, подиръ измьиуването па ь?
срокъ имотътъ се присъжда окончател
но върху оногова, който е наддалъ найголяма цена.
Желающите да купятъ, могатъ да
се явяватъ въ канцеларията ми всеки
присътственъ день и часъ, за да прег
леждатъ книжата и да наддаватъ.
гр. Варна, 2 априлъ 1908 год.
2—2 Фнн. Бирникъ: X. Д. Коджейковъ
Обявление № 401.
Явявамъ на интересующите се, че
на 31-и день отъ двукратното публику
ване настоящето въ вестникъ „Свободенъ
Гласъ" иде продавамъ въ канцеларията
си въ гр. Варна следующия недвижимъ имотъ, принадлежащъ на Агоиъ Елвани, отъ гр. Вариа, за по
гашение дълга му къмъ хазната на
сума 142 лева 48 ст. по изпълни
телния листъ № 1632/906 издаденъ
отъ I Варненски мировий съдия, а
именно: Едно лозе, находяще се въ
землището на гр, Варна, въ мести.
„Салтаната", състояще се отъ 3 де
кара 700 кв. метра, при съсЬди:
Саколука, Хасанъ Ефенди, Кръстю
Мирски, Иванъ Гиневъ и шосе, оце
нено отъ вещите лица за 740 лева.
Имотътъ е собетвеиъ на длъжника и
не е заложенъ никъде.
Продажбата ще се извърши по пра
вилата, изложени въ чл. чл. 1004—1028
отъ Гражданското Съдопроизводство.
Ако въ продължение па 24 часа отъ
присъждането се яви нЬкой и наддаде
5%, продаиьта се възобновява и про
дължава още на следующия подиръ
това присътственъ день, часътъ до 5
следъ пладне, подиръ нзмипувапето на
който срокъ имотътъ се присъжда окончателпо върху оногова, който е наддалъ
най-голема цена.
Желающите да купятъ, могать да
се явяватъ въ канцеларията ми все "I*
присътственъ день и часъ, за да пре
глеждатъ книжата и да паддаватъ.
гр. Варна, 19 августъ 1908 год.
2—1
Бирникъ: Хр. Недевъ

Варна, Печат, на Д.-Тодоровъ и Сае

