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Бившъ дългогодишенъ старши лекарь на терапевтическото Щ
отделение при варненската маринска болница.
§
Приема болни специално по вътрешните, детски и нервни $р
болести.
Ь&
Сутринь отъ 8—12 и 2—6 следъ пладие.
Ц
Му салата, срещу хотелъ „Пресдавъ44, Варна.
ш

;

ВЪСТНИКЪ.

Славовъ. Малевъ & М е - Варна.
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Въ магазинъ „РАЙ"
на

П а р у ш ъ ХристоФоровъ
паходящъ се на булевардъ „ М а р и я Луиза 4 *, до воения клубъ,
постоянно се намиратъ разни луксозни

Готови Ковчези
изработени елвгаптно съ кадифв, съ европейски цветни гарниту
ри и др, материали въ разна големина.
Цеп_ много износни
Намиратъ се и металически кръстове.
Работилница за разни дърводелски издЪлия.

Христо Ботевъ.

|
Депозитпь
Ц
(РбФератъ на Юр:ана ДоспЬвсна, ученичка отъ
I отъ Шибаеви и др. минерални масла, цилиндрово масло, И
VII класъ на Варненската Държавна Девическа
I
катрани, циментъ, хидравлическа варь и други.
Ц
гимназия „Мария-Луи8а\)
Хрнсто
Ботевъ
се
е
родилъ
въ
Ка:
Продажба на зенледелски, градинарски и
§8
но не я упоява, а я прави по ягка,
|
цветни семена, пчеларски и лозарски инстру*'* лоуеръ. Тамъ за пръвъ пжть хубаво горда и юнашка. Балкаискиятъ ветбългарско слънце е огрЪяло люл рецъ най-поагЬ носи въ своите струи
?
мвнти. — Продажа на Руски и др. стоки.
Ц то
ката на нашия герой и тамъ пръвъ скритъ оня духъ, който ни говори за
!
Улица „Софийска" ЛЬ 112. — До банка „Гирдаигъ".
Ц '1 пжть постътъ е виделъ хубавия Бо- юнаци по планината, за сенките и за

г

И»АШИЯЕНЪ - О Т Д Ъ Л Ъ
на

БАНКА „ДОБРУДЖА", ВАРНА
II БАН
I ВсгЬкакъвгъ видъ землед~Ьлчески и нндустристри- I
I

ални м а ш и н и и ч а с т и з а тЧЬхъ.

•внивк

Банкер-ъ — К а в а р н а .
1. Отпуска нови заеми : срещу гаранции — поръ
чители, ценни книжа и стоки.
2. Шконтира и инкасира: всекакви полици търгов
ски и нетърговски.
. 3 . Купува и продава: акции отъ разни дружества.
4. Открива текущи лихвени сметки.
5. Приема влогове: срочни и безсрочни.
6. Търговия съ зърнени храни за своя сметка и
съ комисиона.
вдо&а

добри практикуванъ книговодителъ за сто
панство въ с Кара-Япуларъ, Балчишко. —
Споразумение до наотЬдницит* на Димитръ Хр. Ючьорманскп — Балчикъ.
^-—^

ТЪРСИ 6!

Дави се подъ наемъ хотелъ „Цснтралъ"
въ градъ Варна, ул. „Преславска", до Балъкъ-пазаръ, хигиеничанъ,
много удобенъ, съ 6 стаи, салонъ, кухня и изба,
Зданието е подходящо за хотелъ, комисионери, банка и дружества.
Споразумение до Ежизаръ Файоръ сарафинъ въ същото здание.

тгства Тх/ГС, а « Д и и и облигации отъ взичКу;цуд&М.р к и дружества и банки Споразунение въ редакцията на в. „Св, Гласъ*

жи свЪтъ.
гордата юнашка воля, за хайдушката
I ;\ристо Ботевъ е синь на доста за- слава и за много още неща, които
!можш1 хора. Баща му, даскалъ Ботйо! еж подкрепяли съ векове духътъ на
е билъ много ученъ и интелегептенъ поробения български народъ и не еж
чопвкъ за онова време. Даскалъ Бо-| оставяли да липсва нзъ измжчените
1йЬ1-«с е.бъйп» само у-ттедь. на деца му..гърди чечъта да надеждата.
та въ училището, но е билъ такъвъ
Но да не забравяме, още че се на
1
и на възрастни и на обществото. Той мираме всредъ хубавата розова долина.
е билъ членъ въ общината, ржково-1 ЧовЬкъ ако би миналъ прЬзъ Май по
дитель на общественото мнение, но- край нея, когато цъвтятъ розитЬ, то
ситель на преобразователни и модер той не би могьлъ да искаже съ ду
ни идеи и въобще е билъ фокусъ на ми всичкия оня чудноватъ букетъ отъ
всичко онова, което дава благи на най-разнообразни и летящи чувства,
дежди на подобения народъ за едно които пзпълватъ сърцето му. Мислите
светло бждаше.
си моментално,. че тая вълшебна паРодителите на Ботева, които добрв норома не е иище друго, освенъ ме
знаяли, че знанията еж нмено конто сто, кждето се разхождатъ и умнратъ
възвишаватъ и облагородяватъ чове ангели, защото изъ въздуха се разка, не закъснели да се погрижатъ за насятъ най-тънки аромати. Душата
неговото възпитание и образование на човека се пренася за единъ мигъ
и да вдъхнатъ сжщия духъ на своя въ едно неземно царство, кждЬто неси гениаленъ синь, надаренъ отъ мал ма щастие и нещастие, приятно и не
ката природа и да развиятъ неговия приятно, а нещо вълшебно изпълнено
талантъ и естетически вкусъ. И ето съ божествена музика, загадъчни
защо той още отъ рано е проявилъ цветя....
своите си музикално-поетически дарби.
И тая природа стоеше тъй равно
Другъ факторъ, който е повлиялъ душна и хладна къмъ мжките на тоя
доста много върху таланта на Боте поробенъ народъ, който еждбата от
ва е била хубавата природа, що го е давна беше обвила съ черъ трауреиъ
заобикаляла. Калоферъ е единъ хубавъ вуалъ и оковала съ тежки ръждясали
букетъ о^ь най-разнобразни вълшебни вериги. Зефири идатъ и отиватъ. ка
цветя, топнатъ въ зелените недра на че ли милватъ човека нежно по стра
славния Балканъ на който върхоховете ните и като че ли оставатъ на техъ
Мада-Гпднкъ и Юмрукъ-Чалъ се изди- бисерна роса. Изъ всеки розовъ бу
гатъ гордо, гордо въ небесата и като кетъ се чуваше оркестръ отъ хармо
че ли си шепнатъ сладки приказки и ничното чуруликане на веселите птимолитвени думи. Отъ недрата имъ ченца. Всичка тая хармония, която е
слиза бистрата Тунджа, която като веела въ тая прелестна мвстность,
сребриста змия се увива между ху всички сребърни зари, които еж ос
бавите кжщнци, топнати въ зеленина. ветлявали и най тайнствения кжтъ и
II привечерь, когато слънцето се на стопляли всички песни—всичко това
вежда да цалува нейните сребристи се е усмихвало на Ботевия талантъ.
води, тогава тя изглежда да е напра И ето съ това си обесняваме защо
вена отъ безброй върхове на диамант нмено все тая долина даде най-горе
ни птички. Сутринь, когато небесна щите патриоти и най-верипге синове
та маргарнтна роса слиза, за да по на Българяя, като Левски, Раковски,
милва най-тайнствените кжтчета на Любенъ Каравеловъ и др.
цвътята, тя изглеждаше като сълзи
Животътъ на Ботева е цЬла одисия.
отъ молитвеното умиление на земята, Той отъ малакъ до 17 години живе
трогната отъ красотата на блестяща при родителите си, но неговата буй
та на пея вселена.
на натура не е могла да го остави
Тука природата е толкова хубава, на покой. Отъ всички немирници той
колкото и благотворна; тука всеко е билъ пръвъ и е търпелъ пай-голеедно кжтче цъвти, иье и се смее. мн наказания. Той е ималъ много
Подъ самите върхове и скритите силна фантазия, която безпокойно е
хълбоци на Ст.-Планина захвашатъ шарила по безпределните простран
тъмни, вековни гори, свърталища на ства. Освенъ силна фантазия той е
юнаците. Отъ техъ вее балкански билъ много голЬмъ наблюдатель. Млахладъ и разнася благодатъ на-долу. диятъ поетъ могълъ вече да улавя
Балкаискиятъ хладъ е нещо, което смешната страна на живота. Захари
въздига духа на човЬка, той молее Стояновъ съобщава, че още въ Калодушата му, като въ една чудна малка ферското училище той се е отлича-

Стр. 2
валъ отъ другарите си съ смешни да красятъ нашата още млада лите ли дава живогъ на всички други е подобни патриоти, и да ли България
разкази, съ които характеризиралъ ратура. Той е великъ художникъ, кой безав Бтната любовь къмъ свободата. ( ще бжде щастлива да види второ слъни пелъ въ своите'це като Ботевъ?... р , Ботевъ! Ботевъ!
чорбаджиите и оригиналните лично то съ единъ замахъ на своята си ма Честотойе казвалъ
ч
си
песни:
I Всичка на този свЬтъ е лъжовно, негическа
четка
пи
дава
една
релефна
сти. Той поима привичките иа баща
и
поразителна
картина
отъ
скжпото
«Босплекъ
мамо
не
расте
безъ
вода,
] т Р ^ : т С ^ \ ^ в ^ , е ^ н т 1 си и обича онова, което занимава ду
Варна, 12 Май 1911 год.
минало
на
българския
народъ.
Него
а животъ цъвш само при свобода».
шата му. Той е мачтатель като баща
Тоя скроменъ трудъ посветявамъ
вата
поезия
е
цветистъ
букетъ
отъ
Отъ
тия
му
думи
ние
ще
познаемъ
каси, по само че е по-вджхновенъ; разпаленъ е като него* и живее съ кри разнообразни картини и чувства. Кар къвъ горещъ поклоиикъ е билъ на на многоуважемия ми преподаватель
лати образи, които принадлежатъ на тините, които кичатъ ботевата пое свободата. Неговите песни еж изпъл г-нъ Божилъ Райновъ въ знакъ на
бждащето. Скоро следъ това той оти зия, изображаватъ българскиА живогъ, нени съ жадъ п огънь и главната имъ дълбоко уважение и голема признава да довърши образованието си въ страданията на роба и звукътъ на ве цвль е била да разпалятъ духовете
Йордана ДоспЬвска,
Одесса, гд^то е иаписалъ първата си ригите му. Т е се докосватъ и до хай на българския народъ, да хвърли тоя
уч. VII б кл.
душката
природа
на
балкана
и
ни
ночеръ вуалъ отъ раменвгБ си и да
поема Хайдути по приемущество това
сятъ
по
некога
съ
крилете
на
пое
вдигне
светия
препорецъ
за
свобода...
произведение е лирическо източниО, славни Ботевъ! Ти беше готовъ
кътъ на съдържанието му лежи въ тическото въображение въ небесата.
душата на поета. Той не е писалъ Макаръ че поетическото наследство да си сложишъ костите и да проленищо, което да не е пронстекло отъ на Ботева не е големо, но тЬзи 20 ешъ твоята собствена кръвь за ТВО
чувствата, що наистина е билъ про- песни еж достатъ"ни да се определи ИТЕ страждущи братя. Ти забрави
Азиятския сатрапъ отъ викове
живелъ. За неговия гений душата му таланта иа художника. Причината, че всичко друго, ОСВ-БНЪ свободата. Ти
е била като единъ свещенъ изводъ литературната му двйностъ е кратка хвърли всеки товарь отъ себе си, смучи и безнаказано лее потоци
въ които за вс^ки полегь, кждето е — това еж самите условия на нашето застана като за пръвь пжть првдъ християнска кръвь. Неговите из
искалъ да се впусне, е отивалъ да развитие. Младата наша литература чудиата маика-природа, почувствува
черпи едновремеио и вдъхновение, и не е блескала «съ периоди за идеи и отново океана, облаците и звездите, лекателетва свирепетва нематъ
сила. Онова, което не е могълъ да съ това не е повдигала тогавашните прЪгърна скалите и цалуна ледниците, край! Векове отъ както безми
даде негова баща при творчеството духове*. И ето защо тъзи личност^ помилва като женска коса горите и лостно руши и унищожава хиляди
на сина му, той го е взималъ отъ на- които еж ламтвли за борби, то те ш тревите на Балкана, напи се /съ чиста човешки създания.
родната поезия, която твърде много намирали въ самия животъ, а не въ СЛънчева светлина и твоя пулсъ заВъ нещастна и горка Маке
обичалъ, Той е слушалъ гръмния го-' литературата.
, удря съ пулса на целата вселена. Ти
дония,
той вилнее, пожари, убива,
воръ на, баща си, но по дълбоко въ
Поради тези обстоятелства Ботевъ беше готовъ всичко да дадешъ, само
безчести,
тъпчи и унищожава
поетическата му душа еж влизали е повече политически деецъ, откол>- да можеше да се възцари онова, което
звуковете на народната песень а съ Кото поетъ,—но при все юва той е! се згрупирваше всичко и което беше всичко подъ тежкия си кракъ.
тия звукове заедно е пдвалъ и пред- единъ могъщъ талантъ, какъвто не,твоя заветна мечта. Това бв — св о- Нещастните ни събратия еже
мета на песеиьта:—Хайдушки идеалъ. сме имали и нема да имаме. Неговите б о д а т а ! О, щастлива си Българио, минутно се намиратъ подъ ята
Често той е пеялъ и декламиралъ песни отражаватъ въ себе си високъ че си могла да издигнешъ такъвъ
гана на свирепия варваринъ, те
»Хайдити« на своите си руски дру моментъ отъ развитието на нашата едийъ синъ,' името па когото ще ца
гари и, при спомена за тези идеални нова поезия. Той е една кристалнческа рува вечно между насъ и ще служи не могатъ да работятъ, не мо
хайдути, той се принасялъ мислено призма, презъ която златните лжчи да украсява и да дава ослепителенъ гатъ да живеятъ, не могатъ да
отъ чуждата земя — Русия въ своя влизатъ, за да нзлезатъ отново по на колоритъ на страниците отъ нашата дигпатъ свободно. Живота на тия
Калоферъ, кждето текатъ кристални хиляди бон. Нуждите на народа, не литература, Да, майко-Българио, ти не нещастни човешки създания е
те води иа Тунджа и кждето полъх говите ламтежи, неговите скрити же си нищо друго, освенъ сборъ отъ
I ерига отъ мъ,ки и тревоги, той е
ва балканътъ.съ своя юнашки духъ лания и мечти обхващатъ душата му, велики мисли, благородни чувства, ге
ц4лъ
адъ. И когато синовете на
и мол4е сладко сладко сърцето.
роични
добродетели
и
подвизи,
които
вълнуватъ я като разярено море и наубитите
бащи и обезчестени май
отличаватъ
българския
народъ!
Да,
миратъ
изходъ
въ
тесните
му,
които
Въ Одеса могълъ да стои само две
години, но това кратко стоене пма. го пи поразяватъ съ гигантската си сила. драга Българио, винаги при спомена ки, когато брата на убитата и
лемо значение за него, понеже тогава Неговите лесни приличатъ на една за тебе, моето сърце трепери въ уни- обезчестена сестра, грабне пуш
руската младежь е била силно разпа малка капка росица, която като трепти сопъ съ тайнствените хармонии, ко ката за да търси мъсть и правда
лена и разбудена за освобождението сутрень върху най-малкото цветенце ито събрани въ едно образуватъ тебе
намиратъ се българи, управляна руския народъ. Тогава на хори презъ нея, като прЬзъ чуденъ дале- — Бълшрио!..-.
ющи
съдбините на България да
зонта на мисъльта светеха ярките', когледъ може да си види живота и
Слвдъ дълги трудове и изпитания
разбойници
звезди: Чернишевски, Добрелюбовъ,! теглилата прекарани отъ нашия по^ на Ботева и като виде какъ Българ твърдятъ, че те
Белински. Отъ техъ той е могълъ да робенъ и измжченъ народъ.
ския народъ е равнодушенъ, Ботевъ и като такива требва ла бълатъ
си изработи, политически и социални
Ботевъ, макаръ и да е великъ маи-\ се отчайва отъ всичко — отъ щастие,
възгледи. Заедно съ гореказаните пи сторъ4, но въ него има и една слаба] отъ младость, отъ любовъ, а най-вече съдени.
Защо прави това нашето пра
сатели той изучвалъ Пушкина и Лер- страна, която сжщо се отражава и въ\ отъ живота — тоя пескончае.мъ жимонтова. Както знаемъ пушкинъ бе произведенията му. Причината на това вотъ, тоя мрнотоненъ и преспивающъ вителство? - Безспорно за да бъ,оспователь на руската литература, за е буйната му, натура и бързото разОакордтг,' тая вълшебна-и- аЬчно разно- де угодено на ~ реформираните
щото пръвъ доближи поезията до жи палване на вжтрЬшния му огънь, който образна музика. — »Защо жив вя ? азиятски сатрапи, младотурците.
вота и пръвъ възпе чистонародния изведнажъ намира изходъ и пламва Ка^ва е впшата ми дель? Ахъ, клети
руски животъ. Той е поетъ на чисто моментално. Той не може да сЬдне за народе, защо си толкова равнодушенъ, — И когато те правятъ тов*, мо
народните вЬрвания и руски герои. по-дълго време и да работи върху едно като една мраморна камена статуя, въ тивирайки тия свои действия, съ
Самите училищни наредби въ Русия поетическо създание. Вдъхновението' която нема капка душа? Ахъ, да мога пекакви си закони, за да спечесъ своя си деспотизмъ и суровость му е моментално. То се явява у него поне една капка отъ моята кръвь да лятъ доверие на европейския конеж раздухвали протествующия огънь като една минутна искра. У,него.лип влея въ замръзналите ти жили, за да цертъ.
въ нашия поетъ, И тогава недоволеиъ сва потика да композирва, да състави избухнатъ тайните пламъци на твоето
Колко жалка, колко смешна и
отъ това, той пише на баща си: «не отъ ситните части едно ц/вло. Той сърце, — тогава, или би изгорвлъ,
възможно е да се стои тука и търпи, има достатъчно камъне да издигне или би разбралъ туй чудно състоя мизерна е тая ваша постъпка
Тукашните учители и наредби не еж едно здание, има камъне, които еж ние на духа ми, когато той на всеки господа! Енропейците, които исчовешки, а зверски, ТрЬбва човЬкъ безцеии брилянти, но се отказва да моментъ е готовъ да се напие отъ катъ отъ Васъ миролюбие и до
да е отъ камъкъ, та да може да ги ги събере и нареди хармонично, тъй светлитЬ лжчи на свободата*.
бри отношения съ добре изве
изтърпи!* . . . И скоро го виждаме да да направи отъ ТБХЪ диадема, която
Това
еж
ивколко
пламени
слова,
стната темъ перфидна наша съ
бега отъ Одеса. Като лодка безъ кор да свити като слънцето. Ботевъ не се
пълни
съ
горещъ
патриотизмъ
на
веседка, се отвръщаватъ отъ Ва
мило, тласкана отъ буритЬ насамъ-на- погрижва да разработи и усъвършен- ,
й
човечеството. Но единъ
татъкъ и готова всекога да бжде по ствува появилата му се картина. Така, л ш ш я г е н п н а
шата
сервилность Туй ориентал
гато
и а Ш 1 1 Я Т Ъ г е р о й е бплъ
гълната отъ свирепите вълни, Ботевъ е и съ поемата .му »хайдути<, която |д е н Ь ) к оодъ
ско
рабелепие,
това национално
при Враца, единъ звукъ се
н а ПОХ
тръгна да се скита на кждето му висебеотрицание
е
жизнен но, подло
дятъ очите. Като една птичка носена не е довършилъ, а е единъ откжсъкъ. ( отекна отъ канарите и огласи доли
Ако
Ботевъ
имаше
търпение
то
той!
ната.
Ясната
зора
излеко
подухна
и
и
отвратително
господа управ
на всички посоки отъ действието на
щеше
да
бжде
единъ
отличенъ
ромаугаси
най-светлата,
като
диамантъ
ници. Боли ни като признаваме
ветъра, така и Ботевъ бива донесенъ
въ с. Знаменка, гдето става учитель. нистъ и ние щехме да имаме велики Звездица. Изведнажъ върховете на това. НашитЬ сърдца съ, болез
Животътъ му въ село е цЬлъ ро- картини отъ нашето минало. Но ма гордия Зевсъ-Балкана наведоха сво нено чувствителни къмъ страгаманъ, най-добра илюстрация на душев каръ, че у Ботева има слаба страна, ите си клюмнали глави, шепнейки си нията на нещастните ни братя,
обаче тя не намалява блескавината на молитвени слова и сълзи на умиление.
ното състояние на поета.
тая светяща зввзда.
•*
, За този идеаленъ герои затрвпераха Вае требва да държите сметка
Той е много разсеянъ и сериозно
Некои критици казватъ, че Ботевъ въ кроткитЬ очи на блестящите звв за тия наши чувства и да пре
не може да изпълнява службата си. е като Гете, понеже не се занимава зди, за гдвто Ботевъ толкова рано
Тука Ботевъ е водилъ много нередо- съ природата. Ще си зададемъ въп получи неумолимия ударъ иа еждбата, стане, е гаврата си, съ вечно тер
ве1гъ животъ. ходилъ на седЬнки, свад- роса може би, защо ли пъкъ това е — ударъ, който сътресе издъно ду зания робъ. Вие немате право
би, любилъ се съ хубавите малорб- така? Както знаемъ преобладающия шата на Българския народъ, на тоя да парализирате действията на
сийки, които по приликата си еж били моментъ на Ботевата поезия е живота. иоробенъ робъ, като събуди въ нея революционерите, Вие не требва
червени като петровкп ябълки, грабилъ Той обича отечеството си наравно съ всички струни, конто отдавна се гот да унизите националното ни до
хшъ китките отъ главите и т. н. Изобщо, ония синове на майка България, които веха да зазвучатъ заедно въ единъ
тука е водилъ животъ, пъленъ съ той е възпелъ н той повече се зани акордъ, — акордъ за нова борба, но, стойнство съ сервидаи акции и
авантюри. Въ „това време, — младъ, мава съ техъ, а не съ природата. И уви, тая борба не можеше да води декларации. Вие требва да запа
страстенъ, той е мислилъ за живота, самото състояние иа неговите братя той, слабия и убитъ духомъ Българ зите оъ гордость и куражъ_ на
че всичко въ него.ще му се усмихне; и роднини го е карало по-скоро да ски народъ. Умре Ботевъ, но неговата шите национални интереси въ
мечти необятни го увличатъ на кри не губи време, да използува скжпите душа като вълшебна корда въ тиши Македония, не направите ли това,
лете на една неземна любовь, и ве минути, за да може да скжса вече ната звучеше хармонично, тихо и раз
ликата тая светлина, която грЬе въ твзи много вечни влачущи вериги. насяше завЬтните му думи: ^свобода Вцй ще бъдете зле стигматизидушата му, се отрааява съ проливенъ Отъ друга страна и времената които или смъртъ". Макарь, че изгасна не рани отъ народа.
бл*Ьсъкъ въ лжчезарния лиризмъ, съ той живееше не му позволяваха да говия животъ, но неговото име вечно
Тъкмо когато нашето миролю
който ни трогва до глжбините на възпева хубоститЬ на природата.
ще звучи на устата на целъ Българ биво правителство си дереше гър
сърдцето и го кара да отпусне въ диМотивите на Ботевата поезия еж ски народъ. Той е единъ безсмъртенъ
сонансъ своите си тънки опнжти сре много разнообразни. Вътрешното съ праведникъ, една велика, напрегната лото за добро съседство съ Тур
бърни струни. На този му тука жи държание на песните му е богато, страстна душа, търсяща Бога и все ция, на 1-й май, нашата „добра
вотъ ние длъжимъ пъстротата па пес както е богатъ н неговия душевенъ кога върна нему.. ,
съседка даде излишно доказател
ните му съ домашни картини въ който миръ. Чувствата, които бликатъ въ
И тъй, както -земята вечно черпи ство за нейчата интимность къмъ
певците, сборовете и момите играятъ песните му, като пенящп планински светлина отъ слънцето, тоя неизчер- насъ, като вероломно и подло
една естествена роль и придаватъ р%- потоци еж: гореща любовь къмъ оте иаемъ нзточиикъ, така и Ботевъ ще
дъкъ колоритъ па Ботевата поезия. чеството, тжга за робскнтЬ теглила иа служи като едно слънце, което съ убили единъ добъръ и храбъръ
Ботевъ е великъ поетъ. Той е пър българския народъ, тжга за изгубена своите си блестящи лжчи ще съгре- вой. Куршуматъ на озверения
вия, който даде блестящи произведе младость, за незбжднатп мечти; но едно ва сърдцата на българската младежъ. турчинъ е пронизалъ сърдцата
ния, които както диаманта служи да отъ тия чувства, което стои въ цен И да ли българското синьо небе и на всичките българи. — Тоя коркраси диадемата, така и те служатъ търа на поезията му и което като че розова долина ще могатъ' да родятъ шумъ който повали храбрия К иъ

Нашата е препълнена.

Брой 16
реоргиевъ, требва да Ви стресне
Зрдъ простия турски войяикъ,
с^ти турския офицерипъ, който
днесъ ръководи съдбините па
делата турска империя, тоя офп
церъ не зачита нашата нацио
нална честь, той мисли, че Бъл
гария е безвредно агне, което
винаги можешъ да нападнешъ
Защо тъй мисли тоя инъкъ тъпъ
и недисциплиниранъ офицеръ Явно е, защото той чете и слуша
раболепните и сервилните из
лияния на нашето правителство
за покорство и радикално миро.
дюбие.
, Кръвьта на К-нъ Георгиевъ е
скъпа българска кръвь Тя е
пролена безъ предизвикателство
отъ наша страна, за това тя
требва да бъде тежко изкппена.
К-нъ Георгиевъ е убитъ по заповедь на офицера, който полу
чава инструкциите си отъ Цариградъ. Е го защо съ това убий
ство е предизвиканъ целия бъл
гарски народъ, възмущението и
негодуванието на който е достиг
нало до апогея си Българския
народъ иска удовлетворение, удов
летворение и пакъ удовлетворе
ние и най ттрого наказание на
виновниците. То требва да ис
ка смело и категорично, що
то турското правителство да
престане своите золуми и из
девателства о т с а м ъ и оттатъкъ границата, инъкъ българ
ското оръжие требва да бъде
повикано да испълни. историчес
ката мисия на българския на
родъ, то требва да спаси много
страдалиия робъ отъ ятагана на
азаятския сатрапъ.

Въ мира на мизиката.
(Концвртъ на Сашка Попозъ
въ Варна на З/У 911 г.
Не знаемъ, дали първа пълъ
Варненци аъ имали щастието да
приеътствуватъ на такива вече
ри, каквато беше вечерьта на 3
май т. г. Тая вечерь требва да
е била една отъ редките хубави.
красиви майски вечери. Въ тоя
нень Варненци можаха да се отделятъ за мигъ поне отъ дивия,
бесния спекулативенъ животъ,
който животъ изпълва почти всич
ка среди и атмосфери на Варна.
Сашка Поповъ въ Варна!
Много разнообразни приказки
и регенди бехме слушали оба
че сдучаятъ ни даде възмож
ность да чуемъ, да видимъ
да прочувствуваме детско игри
вата музика на Сашка именно въ
Варна, гдето вече отъ известно
време яасамъ слушаме сернадяата и дива музика на черно
морските вълни . . .
Двата часа, които прекарахме
въ концерта, беха едно редко
Щастие. Гордость за нацията, ко
гато тая последнята може вече
да ражда такива деца.
Когато предъ насъ ту пееше,
ту плачеше, ту се смееше виопината на Сашка, ние за мпгъ се
пренасяхме въ единъ като че ли
неземенъ миръ, въ мира на му
зиката, който миръ споредъ веряата концепция на песмиста-философъ, Шопенхауеръ представ
лява едно уединено тихо прибеясище за уморената отъ днешния
&-сенъ, дивъ животъ човешка
Душа.
Колко красивъ, колко възвишенъ е мирътъ на музиката, ми
рътъ на изкуството!

„Свободенъ Гласъ*

Стр.

Колко сладки, колко мили съ. Обаче бихме изразили едно
моментите, проживени въ и за желание и пожелачпе: ако би
изкуството!
могло, по добре би било, ако СаЖивотъ и изкуство! — Каква ша постои още 1—2 години запропасть, какво противоречие съ. творенъ у себе си и при про
ществува днесъ между живота и фесора си, и тогава да предпри
изкуството!
ема открити и дълги музикални
А защо нскуството не е жи турнири. Това само би подпомог
вотъ?
нало за всестраното развитие и
А защо жнвотътъ ие е изку усъвършенствуване на неговия
ство?
безпоренъ талантъ. Така' е напраИзкуство —животъ, животъ — вилъ, напр, съвремениятъ произкуство — ето, великата хармо чутъ пиянистъ, Хофманъ, които
ния, ето висшиятъ идеалъ, къмъ следъ неколко турнири пзъ раз
който би требвало да се Стреми ни градове, наново
по съветите
всеки.
на великия Рубинщайна — се е
Ние сме имали щастието да заелъ съ разработването и усъ
присътствуваме на много и много вършенствуването на таланта си
тържества па изкуството, търже сл^дъ което чакъ Хофманъ можа
ства на музиката. Ние сме слу да завладее султурно-музикалния
шали по-неколко пъти всесветски мирт* и днесъ — наредъ съ Павиолинъ - виртуози; ние сме се деревски — минава за единъ отъ
екзалтирвали оть безпогрешната най-талантливите пияяисти.
съвременна игра па единъ Са
Хубавъ, неземенъ е мирътъ на
расате*) опиянявали сме се отъ музиката!
чудно — меката женствена музи
Красивъ, възвишенъ е живока — игра на Изай; поразявали тътъ въ и за изкуството!
сме се отъ бесните акоради на
Сладки, мили съ моментите,
единъ Кубеликъ; приковавалъ ни преживявани въ з в у ц и т е на
е песеньта на много \^ип$<*гктс1ег 0 р ф е я !
Д-ръ Д. Т.
като Вивияни Чаруръ, Стефи Гайяръ и пр. и пр. виолониети А
музиката, играта на Сашка ни
трогва. Трогва ни не затова, че
Сашка може да съперничи съ
единъ Сарасате, съ единъ Изай, За електрическото осветление
— трогва ни затова, защото това
е единъ Сашка Поповъ, роденъ
Понеже ни интересува електри
въ затънтена Брлгария, въ една
страна безъ музикална култура ческото осветлоние на града ни,
и традиции. Героизмъ, големо ге слЪдехме съ особенно внимание
ройство е да се изтръгне»човекъ търгътъ, който почти едновременно
отъ простия, пустошния нашъ т е. на 9-й того се произведе въ
животъ и да' се предаде на из гр. Русе, пакъ за градска електриче
куството. Отъ тая гледна точка ска инсталация. Конкурентите тамъ,
несъвършенството въ играта на биле същите, които и тукъ. Отъ
единъ-Сашка изчезватъ; отъ глед т*х^ кв биле допуснати да офврана точка на това, че предъ насъ ратъ: Бвркманъ, защото ив е доказалъ съ докумвнтъ, да е правплъ
се намира едно българско дгътечудо (ХУипДерктс!) ние требва инсталации съ Дизелови мотори и
да бъдемъ неимоверно снисходи- Кжижвкъ, по немание на документи.
Останали съ като конкуренти: Танцо
телни.
Но Сашка, наистина, не би за- вото Д-во, Симвнсъ Шуквртъ & О-ие
срамилъ нацията ни дори и въ и Алгемайнв Едектрише Гезедшафтъ.
Най-ефтвна се оказала офертата
най-големите културни и музи
кални всесветски центрове Не яа Оаменсъ Щукертъ с С-ив, върху
достатъците, които ни се хвър която останало предприятието.
Нека се не забраня, па и обърне
лиха иа очи отъ играта на Сашка,
по нашему, се състоятъ въ това, сериозно вииманяе общината ни,
че межту мисъльта и формата, върху факта, че въ Русе се уста
въ която се изразяваше тая ми новило, какво Ганцъ А С-ие, за да
съль, немаше като че ли пъленъ, се добере до предприятието, съ ужъ
хармояиченъ контактъ; струва ни ефтвна цена, не в офвриралъ онова,
се, че техниката иа Сашка като що изисквали поемните условия и
че ли е изпреварила неговата че само фирмата Самонсъ Щукертъ
мисъль, неговото чувство. Съ & С ие е дала пълно и действи
други думи, въ играта на Сашка телно сериозно предложение, отъ
действително има още нещо ДГЪТ-което може да се види, какво е
ско. Защото и Сашка е още дгъте,сметала тя да достави за единъ
първостепенъ български градъ, ко
както и всички дща.
Въ всеки случай безпогрешпо гато другите конкуренти съ гледали
и дори блескаво изпълни малки- на новмните условия като на ориен
ятъ виртуозъ Бетхавеновия Ко- талски и съ си думали види се, щомъ
тапзе О|>. 40. А Оапз Сйдапез бъдатъ ефтени, ще могатъ да доотъ Т^айаг НасЬеи просто пора ставятъ каквото си щатъ.
Интересното е, че офертата на
зяваше съ свършеното техническо
изпълнение. СопсегЬо VII а1едго допуснатий на търга Ганцъ & С-ие,
таез!о2о, ап<1ап1е стаодаШе. аЬ следъ проучваниего й отъ търж1е}»то тойегако показа, че на Саш ната КОМИСИЯ е била оставена безъ
ка особно се подаватъ моментите, последствие, като неотговаряюща на
гдето се иска истинско аш1апге поемните условия поради по слаби
и преходъ къмъ аИедго, Обаче и по-долнокачественни мотори и пр.
Ще чакаме да видимъ тукъ какъ
отъ всички най блескаво биде из
съ
я
крояли фмрмите, за да пматъ
пълнена 1Тпдаг1зс1к5 ВЬюзосИв (ун
такива
същественни разлики въ обгарска рапсодйя) отъ Наизег. Тая
щесборните
суми на офертите нмъ.
рапсодия и изпълнението и ни
Поговорката си остава права :
напомниха нещо Листовско, не
що Сарасатовско... И днесъ още „ефтеното е винаги по-скъпо*.
Добре ще бъде пашите г. г. об
е останало въ слуха пи онова,
което Сарасоте правяше и даваше щински съветници да разбератъ, че
отъ разпит* унгарски рапсодии. у насъ въ Варна за щагтне поем
Хвала на таланта на малкия ните условия даватъ възможность,
нашъ виртуозъ!
| на още по-строга прицеяка на пред
*) Починадъ пр*ди дв* години.
I ложенията, тъй като споредъ тия

отзив
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поемни условия не се изискватъ
както въ Русе, по дадени количества
само едепичните цени, иди общата
стойность на тия количества, които,
като недостигнатъ, ще уведичатъ
общата стойность на предприятието,
— а се изискватъ стойностите на
една комплектна завършена инста
лация, направена съ гарантираните
ефекти и съ изискваната солидность,
които обстойно се описватъ и предписватъ отъ самите поемни условия
и въ които точно съ дадени всич
ките технически моменти, на които
требва да базиратъ и огговарятъ
офертите Туй като е така, въ Варна
не ще може да се случи това, което
обикновенно става съ предприятията,
които се започвате съ единъ килионъ, а се свършватъ съ два. При
това саоредъ поемните условия тукъ,
не ще може иредприемача. да изви
нява недобрата функция на инста
лацията съ пр*длогътъ, че тя не е
проектирала отъ него, тъй като сво
бодата да проектира въ границите
на строго поставена задача, не му
е вземена.

невиот новини
Варна, || май 1911 год. Празднпкътъ на славянските просветители
светите братя Кирилъ и Методий се
отпразднува тая година въ града ни
най-тържествено, защото ведно съ не
го варненци отпразднуваха и 50 го
дишнината отъ основаването на 1-то
българско училище въ Варна. На пло
щада «Иосифъ Ь имаше молебенъ, на
които присжтствуваха: Нейно Вели
чество Царицата, множество'граждани,
гражданки, първия български учитель
въ гр. Варна г-нъ Костантинъ Т. Арабаджиевъ, който специално е билъ поканенъ отъ Търново да участвува въ
празденството, учителите и учителки
те въ града заедно съ учениците и
ученичките си. Слвдъ- молебена мно
жеството отъ граждани, гражданки,
учители, учителки, ученици и ученич
ки се отправиха къмъ мъжката гим
назия, въ двора на която играха хоро.
Слвдъ обЬдъ на горната часть на мор
ската градина свириха двете военни
музики и имаше общонародно веселие.
Вечерьта ученицитЬ правиха овации
на кмега и на нЬкои свои учители.

варненския проку^оръ г. П. Тодоровъ е прЪмЬстенъ за такъвъ въ
В. Търново, а на негово мЬсто назначанъ е г. Д-ръ Парусиади. Въ ли
цето на г. Тодорова Варна губи единъ
отличенъ прокуроръ който си позна
ваше работата превъзходно и който
постави прокурорския пи иаркетъ иа
надлежната висота. Струва ни се че
съ подобни работници правителството
не трьбаше да прачн дребно партизанство, защото г. Тодоровъ заемаше
длъжностьта си по достойнство и като
такъвъ би служилъ при всЬко пра
вителство.

ОсвЬщаванивто на Добришката
църква „Сш. Троица". Наредено е, що
то на 22 того да стане освещаването
иа новата въ гр. Добрпчъ • църква
»Св. Троица*, което ще се извърши
отъ Варно-Преславскпя Митрополитъ
г. Симеонъ и Скопския — Теодосий.
Настоятелството на тая църква капи
гражданите и гражданките да прнежтетвуватъ иа това тържество. А за
да се даде възможность и на хората
отъ околнитЬ градове да присътевуватъ иа освещаването, помолена е
дирекцията на железниците да напа
ли съ 50% таксата на билетите за
него день:

„Новата ера въ Варна". Така е

озаглавено едно антрпфиле, поместе
но въ брой 1241 отъ 10 того на в.
-Камбана*. Пнсачътъ му, увлеченъ
отъ дива партизанска злоба човЬкъ,
лЬе крокодилски сълзи, гдето поли
цията въ Варна е била поверена отъ
респективното министерство въ ръцЬте па новоназначените начални
ци пристави и стражари, и за да
увЬрп• обществото заирвтналъ се е
опорочава служебната дейность иа
градоначалника, като казва, че градоначалството се е упраялявало отъ 2
слабограмотни писарушкн, пъкъ градо
началника си гледалъ къяфета; увол-

„Овободенъ Гласъ?

4 Отр;
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няваии еж бивали добросъвестните дългъ се налага на г. прокурора да
стражари и еж бивали замЬствани съ апелира делото, за да се види кой е
I
побойници и рушветчии; залавя се, виновенъ и кой не.
На 15 ТОГО 10 часа сутриньта, въ
като нема друго разбира се, за част
ния животъ на новоначения пол. при-,зала »Прошекъ« ще има има околииставъ Ив. Шоповъ. Най сетне иаре- ско събрание, на което г. Дим. Страждатъ се кражбите, които' еж стана шимировъ ще държи политическа речь.
ли и се провиква, че това е^ станало СлЬдъ обедъ въ 2 часа г. Д-ръ Ра-'.
защото полицията е бездействувала. ковски ще държи политическа рЬчь
Длъжимъ да заявимъ на тоя безогле- въ сжщата зала.
Нараняване. На 8 того къмъ 2*/,
денъ партизанинъ, че крадците, по
изреждаиите отъ него кражби съ от часа слЬдъ обедъ Илия Братковъ текраднатите вещи еж хванати и аре-| лефонистъ въ местната т. пощ. стан
стувани. Ний си позволяваме да поция е наранилъ леко жена си Милка,
питаме тоя своеобрааенъ плачко надъ тоже телефониста и следъ това нара-'
обществената беаопасность, да ни ка нилъ себе си по-тежко. Причината <• |
же: довчерашните полицейски чинов била вследствие на ревность, като е
ници и стражари ли бЬха най-достой ималъ съмнение въ жена си, че го
ните полицаи въ Варна? Пъкъ Иванъ изневерявала. Съпругътъ и писалъ •
Шоповъ, който довчера беше просбо- писмо и се извинява че билъ надъписецъ въ писалището на Варненския канъ отъ лоши хора и пр..
адвокатъ Н. Драгулевъ, е по за пред
На внимание г-ну Кмету. По ши
почитание отъ прехваленигв бивши рокия крайморски булевардъ >Фер>добросъвестни« полицаи въ Варна. динандъ* владее нощно време голяма
п. К м е т ъ : К. Ввстативвъ
Тротоарите въ града. Съгласно тъмнина. Летно време тамъ има гозакона за благоустройството на всека лемо движение, още повече че голямо
Секретарь: М. ПвТКОВЪ
улица, дЬто има поставени бюрдюри, число улици иматъ изходъ на този
общината е длъжна да застави при- булевардъ. Нуждно е общината да по
тежателртЬ на кжщите да пастелятъ стави една отъ големите си лампи на
тротуара си съ плочи. Ето три го широката му часть срещу аквариума,
дини обаче, отъ както общината бла за да може да се хвърля широка свет
гоустроява града, ала пакъ не може лина наоколо и по дължината на бу
(ВАМС111Е ВА1-КА1Ч1С111Е)
да свърши даже онова, което нема леварда.
Акционерно дружество Капитадъ ш е с т ь м и л и о н а лв. златни напълно вяесенъ.
Централа въ СОФИЯ, клонове въ Бургаоъ, Шовдивъ, Русе и Варна агентури въ
да се плаща отъ него. Едвамъ въ три
Балчикъ, Ш-гБвенъ и Видинъ.
години бидоха настлани съ тротуари,
Кореспонденти въ всичките по-главни градове въ България и странство.
и то не напълно улицитв > Мария
Извършва в с я к а к в и банкови операции, нато:
Луиза* и >Съборна«. А има още сума
Аванси срещу ц*нни книжа и стоки, търговски шконтъ, покупка и продажба на
улици по които има поставени бюр
местни и чуждестранни цвнии книжа; чекове, кредитни писма и пр. Даване га
дюри и дето стопаните могатъ да бжранция в а търгове и пр.
датъ заставени да си направятъ тротуарите. Общината обаче, бездейству
Безсрочни
.
.
.
.
.
.
.
4°/„ годишна лихва
ва, и съ това проявява* една нехайСъ срокъ най малко 6 месеца съ
47 2 % годишна лихва.
На 31-й май, до 5 часа следъ
ность, достойна за порицание. Въ по
Влогове по-големи отъ 10,000 лева по особени споразумения. Банката има пое*
тоянно въ депозитъ различни местни ценни книжа които може да предава вед
следните две три години бидоха шо- пладне, въ магазина „Пазарь-Панага въ всеко желаено количество
сирани повече отъ б—7 улици, но по рушъ* ще се продаватъ на търгъ
ПрЪпорлнеатъ особено* сеоят* новооткрит* отдЪль за купуване и продаване
кои отъ техъ общината застава дозърнена храни на номисиона,
мопритежателите да настелятъ тро- следните машини за чорапи и трика:
Твхното приемане и манипулиране се извършва съ ная-го.темо внимание*
т/ари? Самата девическа гимназия отъ 1 машйпа М 10 съ 332 игли, 1
За пр-ЬдаденигЪ и храня на коаесглацня Банката дава аваисъ при най-ИЗНОСНИ ГТЪНН.
трите си страни, вместо да се краси — № 8 съ 268 игли, 1 — М.Ч
®1
отъ тротуарни плочн, каквито й подобаватъ, тъне въ купища пръсть. А съ 248, 1 — М 12 съ 220 игли,
общината по силата на закона може 2 — М 1 0 съ 174 игди, 1 —
веднага да застави държавата да на
прави тротуарите. Ний обръщаме вни М 14 еъ 236 игли, 1 М 10 съ
манието на кметството върху това, 180 игли, 1 — М 14 съ 212 игли
ВЪ ВАРНА
защото с-тига вече се е нехаело съ
1»
благоустройването на града. Ако не и 2 — № 7 система -Харисонъ*.
Има Фабрика за работение на модерни мобели,
Първоначалната цена е 2900 л.
може да очакваме това, що може да
врати, прозорци и всЪкакъвъ видъ столарски издЪлия.
ни даде една здрава, планомерна и Залогъ за правоучастие въ търгътъ
деятелна общинска политика, то нека
Има складъ на готови.мобели въ дюгеня на Апостолидисъ,
поне искаме и вършимъ туй що ни се иска 200 дева.
ул. Дспарухъ", близо до „Пазаръ Парушъ".
заповедва закона нека слЬдваме шаб
Заинтересуваните може да ги
Приема и поржчки.
лона. Или и това не сме способни да
разгледатъ въ магазина „Пазарьвършимъ?
Работа солидна и изящш) хубава.
Парушъ •.
Добришкия пачаиръ тая година ще
се открие на 28 тото. Отъ приготов
Варна, 5 май 1911.
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ленията, които се правятъ за него,
А. Хаджипетровъ.
може да се ежди, че ще бжд? добре
посетенъ.
Адвокатъ — Варна,
Каиъ се шосиратъ улиците на
„ДОВЪРИЕ" - Балчикъ,
премести писалището си срещу, соб
града. Улица »б-й септемврий« въ
ствената си къща въ бившето по
частьта й между ул. >Сливница« и
Основенъ капиталъ 100 х. лв.
мещение на Баумгартнеръ
черквата »Св. Никола* е тъй трудно
Всеки който се нуждае отъ канапълно внесенъ.
проходима поради несносния (I тур ваковъ суровъ матвриалъ, извествнъ
Извършва всички търговски и бан
ски калдъръмъ и грозното ниво, което на всички столари и дърводелци,
керски операции.
има, щото невъзможно е правилното
Приема срочни и безсрочни,
който
служи
и
за
дикани,
се
на
движение по нея. А е толкова много
влогове;
людна улица и такова голЬмо движе мира въ с. Инджи-кьой, Варненско
Отпуща заеми срещу гаранции на
К ж щ а съ четери дюгеня
ние има по нея отъ файтони, брички и се продава на кубикъ и на тру и дворно место всичко 300 кв. метра
имотни лица и ценни книжа;
и велосипеди. Тя е главната артерия пове съ много износна цена.
Шконтира и инкасирва
разположена въ най-мнотолюдната часть
по която става движението отъ центра
търговски и нетърговски ефекти.Справка до Калчо Добревъ — на ул. „Венковска" съ лице: на съ
на града — Мусалата — къмъ примор
щата улица 30 м,, на ул. III линия
ската градина и евксиноградското шосе. Варна.
9-80 и. и IV линия съ 10*65 лице.
И въпреки туй, общината не е сто
Дарак-ь с-ь ч е п к а л к а за
рила никакво намерение да шосира
П р о д а в а с е ханъ, кръчма,
влачене
и чепкане вълна „германска"
тази малка часть отъ улицата. ВмЬсто
пристройка дамъ отделвнъ, съ 3 де
система
ериломгЬлка.
„английска"
да свърши това общинарите отидоха
кара дворно место, находяще се въ
да шосиратъ III линия, ул. >АсБнова«, едвнъ дюкянъ въ ул. „Охридска". система.
Т р и л о з я находящи се въ ме- местностьта Инджи кьой, Варненско,
ул. »Витоша«, ул. »Вотева« — все ма
ловажни и безъ движение улици изъ Справка до К о с т а А н а с т а с о в ъ стонстьта „Кочмаръ" 2*/г декара и на пътя Варна-Гебедже,
„Кованлъкъ" 8 и 2-Д декара.
килитчи.
второстепени части на града. И сега
Споразумение до, Н. М Овбща-.
За сведения и споразумения при
пакъ вместо да се поправи ул. »б-и
ровъ
— Гвбедже.
П. Стамовъ кпижаръ срещу Окръж.
СеитемврнГк, общинския съветъ е реСъдъ
—
Варна
или
Ст.
Стамовъ
зъшилъ да се шосира 1ГБКОЯ СИ неиз
бенъ лекарь — гр. Добричъ.
вестна улица »Веслецъ«, къмъ края
па града изъ циганските квартали. две стаи хигиенични и кухня за
Ний мислимъ, че общинския съветъ
едно семейство.
Д а в а се подъ н а е м ъ ходатай, испълнителъ, прошвновърши грешка съ този начипъ на
Справка въ редакцията на.
пиевцъ — Каварна.
новопостроена
къща съ» всички
безсистемно шосиране. Това ' е цЬла
аномалия, да се благоустрояватъ кра
удобства близо до морската гра
ищата на града, а да се оставатъ
дина. Споразумение до М ФинУчитель по Френски
центровете му разорани и непрохо
ци или въ редакцията ни.
е з и н ъ преподава уроци по найдими отъ грозни калдаръмн и дупки.
Ще се повъриемъ.
новата метода. Подготвя слаби уче
въ с. Галата двоетажна хигиенична
Разгледано дело. На 9 и 10 того къща съ всички удобства. На гор
нички
и ученици отъ всички класо
Дава се: подъ наемъ
се разгледа углавното дело заведено
ве.
Условия
износни. Справка въ
ния
етажъ
има
4
стаи
и
кухня,
а
К ь о ш н ъ - въ местностьта „Ру
отъ учителя Н. Николовъ противъ цЬредакцията
ни.
на
долния
2
стаи,
пералня
а
кдалото варненско основно учителство за
ни" много удобенъ за живеене,
клевета и обида. Сжда произнесе ре
депецъ, съ хубава градина.
съ три стаи, садонъ, кухня и кдазолюция, като поставя подеждимите
Справка: Ник. Даскаловъ, търго двнецъ, съ два декара лозе и ово
Т ъ р с и с е п у х ъ въ големо
и виновни и невиновни. За да имаме вецъ на обущарски стоки, улица
щни дървета.
и малко количество.
едно ясно осветление по това дЬло,
4
„Бвнковска — Варна.
Споразумение въ редакцията ни.
.вва въ редакцията ни.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 8650.
гр. Варна, 13 май 1911 год.
Обявява се, че на 27 того въ 10 часа сут
риньта въ помещението на кметството ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция за отда
ване на предприемачъ доставка на облекло за
общинските служащи [пожарникари, разсилни и пр.]
Приблизителна сгойность 4146 лева.
Залогъ 207*30 лева.

БАЛКАНСКА БАНКА

Лаааръ

Ларушъ

Обявление

Д-стш» „ Р ^ ш м т е л н о с т ь "

Георги Янтовски

Търговско Акционерно Д-во

Ковоновъ мпериялъ.

Продаватъ се:

Дава се подъ наемъ =

Дивагь се подъ наемъ

Дава се подъ наемъ

Тодоръ Гочевъ

