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Търговско> Акц. Д-во ^ДОВЪРИЕ^ — Варна,
Преди да ангажирате другаде, отнесете сь непременно де
пасе. Това е въ Вашия интересъ.
Защото:

Нишите пръчки еж отъ доказало .най*добрите .пициннери въ
страната ни,
Пръчките, които ще. получите отъ васъ, ще "бждатъ предва
рително прегледани и удобрепи отъ> надлежните държавни'органи.
компетентни по новото лозарство и само следъ това ще ги приемеге,
Само отъ' нашите сръчни може да ет«? сигурни,, че ще имате
едно трайно и отлично америкапско лозе,
Само отъ нашите пръчки Вие нема да имате главоболие и
нови грамадни разноски с.гвдъ засаждането, както се случва съ
пръчки, купени отъ другаде.
СаМо при насъ може да бвдите гарднтирани, че ще'получите
действително най-доброкачествени облагородени американски лозо*
ни пръчки*

Господа лозари,
Отнесете се до насъ, преди да се отнесете къде и да 6
другад*, съобщете са-чо адреса си и ще получите пълни и под
робни сведения *и оферти.
ТЪРГ. АНЦ. ДВО ДОВЪРИЕ"
— ВАРНА.
(срещу х. 0Парижъи въ уличката)

Стойчо Г. Муховски
ул.

„Бенковсна* — Варна.

Оъобщавамъ^на почитаемите варненски граждани, че по случай иастхпающите праздници, пуснахъ въ продажба първокачествени натурални вина,
джибровки, сливовица и пр,
Въ заведението ми се намиратъ разни местни и иностранни фнппи пи
тиета: ликьори, коняци, вермути и пр.
Въ-колониалния ми магазинъ прйстигпаха разни първокачествени стоки.
Цени много износни.

СУХИ ДЪРВА^СУХИ ДЪРВА
Пстръ вертиевъ и йорданъ Т. Пърнаровъ
цргЬкупиха и разпродаватъ съ найнамалени ц&ни
първоначественигЬ нарязани издънкови бЪломешови сухи
2—3 годишни ДЪРВА ОТЪ стария дървареки складъ на
Вълчанъ Мариновъ,
Заповедайте въ склада и ще се уверите въ качеството и
цената на дървата.
Освенъ нарезаните дърва намиратъ се и други тоже
беломешови обелени,* опърлени и небелени ДЪРВА ЗА
КОЛИЩА за ограждане лозя, градини, дворища ц пр,

Склада се намира между заднята часть на флот
ския арсеналъ и училището „Св. Лаврвнтий*

СЪОБЩЕНИЕ.
Съобщаваме на интбресующите се, че ври гара Вълчи-долъ
складирахме 4 0 0 0 чекии сурови мешови дърва, дълги 5—6 метра,
цощь ще продаваме С Ъ Г 5 0 Л В . Н А М А Л Е Н И Е Франко
гара Варна. Дървата може да се изиодоуватъ й за мертеци.
Отправете поръчките си до: Братия Дикови—Вълчи-долъ.

С О Ф И Я — Ул. „Сердика- ^ 1.0. Телефонъ .У.: 129/
В А Р Н А - — У-»- !,Асиарухъи «№ б. Телефодъ! Л; 1,69

Извършва всекакви електрически, во
допроводни и бански инсталации.
Има големъ складъ съ разни електри
чески и водопроводни материали.
Има така също. големъ депозитъ отъ
икономически крушки.

Кризата въ Гърция.

1И;

!1|1

ченъ егоизъмъ стори на общия
оощественъ нрогресъ въ едпнъ ис
Веиизелосъ излезе въ. оставка торически моментъ,. когато се по— и цЬла Гърция изпадиа въ най- лагатъ усилия за установяване
критично положение. Напразно но справедливи положения между съ
вия гръцки министъръ ирезндентъ седите на Балканския нолуостровъ.
заявява, че ще следва досегашна Великия синъ на Елада, толкозъ и
та политика на своя предшестве- опасени бй за иасъ, Заслу чава на
ишеъ. Ако би могло да се води шето почитание за високия нсговъ
същата политика, то Венизелооъ умъ, който му диктуваше да вбдн
не щеше да подава оставка. Какъ политиката па отстъпчивость спря
стана така, че Венизелооъ се при мо България. Тон най добре мо
нуди да напусне властъта въ тия жеше да разбере ка.;во значи да
страшни по трудностьта си момен вървишъ срещу онова стихийно
ти за гърците, не е време да се течение, каквото представлява ев
казва, — ще дойде време това да ропейското обществеио мнение .,но
бъде всекиму известно Сега мо въпроса за нообходимостьта да се
же едно да се каясе и то съ пъл даде на България исканото отъ
на положптелность по тоя въпросъ, нея удовлетворение. За избегвапе
а именно, че оставката на Вени всеобщата война, каквато съгознцг
зелооъ е резултатъ на политиката, шката балканска война предпола
която въ днешния * моментъ бълг- гаше, всички велики сили ,одинрт
гарекбто правителство води съ го- душно рЬшиха да жертвуватъ, малема вшшат&гаость. Мимоходомъ каръ временнр, България. И>Бъд>
ще Рбърнемъ тукъ вниманието на гария стана жертва, на изкупление
добросъвестните скептици върху въ Букурещъ. Връменното жертбдителностьта на нашето прави вуване България въ интереса на
телство въ външната политика, общия миръ ; , вече , наближи своя
която се води съ истински патри- край, и днесъ отвредъ се говори
огйзъмъ и осторожиоеть. Това не за - справедливо удовлетворение на
правимъ за комплимеятъ на пра тая измъчена отъ безчеловЬчцетд
вителството щомъ думата'е1 за вън на своитЬ . съседи страна. Никои
шната му политика. Оставката на вече не ,е противъ ревизията) на,
Венизелооъ е едипъ крупенъ ак- букурешкия договоръ, оъ изклю
тивъ изъ политическата деятед- чение на Гърция. Но това, нейно
ность на българското правитевегво. изключение и още много. друга
Нека чуждия печатъ-дава каквито нейни изключения й иаядода гдат
ще тълкования върху причините, вата, НЬкогашните ,фра1щузвд.,н
които заставиха Венизелооъ да бъ руски комплименти за Гърция
де до край твърдъ въ искането си днесъ се заменятъ, съ всеобщи, по
да се намеси Гърция въ завоева рицания. Това, което български^
телната английска .акция на Цари- печатъ, безъ разлика на иартищщ
градъ, Както и да е, но лисицата течения, предричащ^ относително
влезе съ четирите си крака въ часа, когато , всички ласкатели на
капана. Нека несменяемия Кбн- гърците ще си,изменятъ мнение
стантинъ XII си блъска глава да то, днест> се осъществява посте?
намери изходъ изъ тоя капанъВ| .пепно и съ бързииа. Ацгдия вече
който днесъ силно вълнува изпла телеграфически ртзова отъ Гърция.
шеното гръцко население. Гърция своитЬ инструкторн-моряци. Може
е изложена на гибель. Хакъ й.за би докато настоящата нц статия
нейното коварство и подлость, за бъде отпечатана и Франция да от
нейното дакомство н страхдивость. зове своите инструктори въ гръц
Англия се отърва вече отъ тая ката пехота. Ще видимъ какво
съ безчовешки мораленъ образъ ще прави сега тая персийска сбир
нация и я третира споредъ 'па щина безъ чуждостранни офицери,;
костите й, които отъ безгранц- Както е известно, Англия окупиг,
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ра островите: Самотраки, Лимносъ, стрелба на оръдията на ескадрата касяо, за да яизполвува по-добре дневно, налага се на всички ни
Тенедосъ н Имброоъ. Очаква се се оведагь къ-ъ бездействие — и да си създаде по-вече приходи, бплотяваве, за да ее тури основата
окуиирапето и на Солунъ Ако тогава именно старите и нови ма повече удобства, да заживее по на кооперативното дело — коопе
ративните магазин, к*дето.ще има
излезе веренъ олу^а, че въ скоро скирани батареи отъ възвишено- културно.
Нека бъдемъ откровени: ние ме чисти.; доброкачествени и ефвреме руски войски ще направятъ стиг!., броящи 400—500 оръдия
десантъ при Миди*, а английски! на Турция, що изсипятъ своя ад всички чакаме отъ селенията, а тени продукти, където ще ср из
и франпузки войски ще се явятъ ски огънь по палубите на кора-, какво й даваме, съ какво държа бегне, явната^ експлоатация, а до
на Солунското пристанище, тогава бите и неминуемо ще ги пото- вата я улеснява да може да из тогава нека бойкотираме захарьта,*
да му мисли Велика Византия. ( нятъ;. Въ той разчотъ не вземаме ползува по*добг>е земята и приро газьтаР и сольта, нека' ограничимъ
Колко е верна всесвЬтската обще въ внимание и минните заграж дата въобще ? Твърде малко дър до крайность техното употребле
ствена мисъдь, че правдата, как дания,^ които своевременно вде по жавата, дава въ тона отношение. ние, нека изхвърлимъ дуксътъ, за
вито унижения и оскърбления да кажатъ своя ефектъ' предъ наета- Споредъ наеъ само агрономствата да се вразумятъ търговците отъ
иретърпц, т# най. ца края ще въ^- \ пагощия противникъ
и малкото зем. у ща не съ въ съ картелдт^, ]' ~\ ^ Гр-аждаиинъГ
тържествува.
Въпроса се измества -~ става стояние да внесатъ една ^промена
Безизходно е полоясението на \ другъ, ако акцията за форсиране въ примитивното наше ступанис: Типично пр-Ьстжпление.
Гърция»-За ла ое реабилитира въ- на ДарданелитЬ е акция съвмест ване и изиолзуване богатата май
Престъпните замагаки на ин
очите на силите отъ тройното съ на съ десантъ на една първосте ка земя. По-вече землед. у-ща, по
глашение, за да може отново да пенна армия отъ 200—250 хил. вече землед /катедри, по-вече де спектора отъ.-Дг19 изглежда / а не
влезе въ. ролята си на лицемерна щика, но. и,тази акция, като се монстрации по всички стопански се изчериватъ въ ^редицата Зако
поддържпица на съглашението, Гър имаиредъ видъ северните зъбе- отрасли, нека не се жалятъ сред нонарушения и безброй некрасиви
дела, /изнесени въ в.^Съзнание. *
ция иска да помогне на Англия, сти хълмове на височината Хаджи- ства за това.
> '.1- Ияспекторътъ .дтъ № 19 люобаче посдЬдията и каза, че в^че баба отъ 225 м. и.южните таки
;
Поменатите по-торе курсове, се
не се нуждае отъ помощьта й. Да ва на Аренъ-ксютъ отъ 337 м., пос^щаватъ отъ двайсетина души, бимецътъ на красотата и хубаотиде съ Германия,, като помогне местоположение, естествено, при пратени отъ общините, или но лич вото;' е отишелъ и по-далечъ. Но
на Турция, Гърция се излага на целено тактически добре и усиле на воля дошли. Неспокойното вре нали никой не' вижда и иосрЬдъ
твърде опасенъ рискъ. Това зна но съ картечници и (зкорострелна ме не позволи на мнозина да дой- бедъ день, нали ония отгоре не ие-,.
чи още въ същия часъ, щомъ се артилерия — едва ли и тази ак датъ и почерпятъ знания, тъй не катъ да видятъ тия престъпления,
той остаца за, срамъ на учебното
покаже на открито, да бъде съ ция би завършила съ уопехъ.
обходими за всеки стопанинъ.
крушена • — ,и войска ц кораби, . Направените до дзега бомбарди
Дошлите курсисти съ жажда дело, за срамъ на българското увсичко ще иде по дяволите. Но ровки отъ съюзните флоти се еве- следятъ лекциите и практическите чилище, за срамъ и на града ни
гърците не съ толкова плиткоум- ждатъ до една голема нула. Дей занятия. По това може д^ се съ „да краси окръга съ хубави учи
ни да не знаятъ, че който отива' ствително хвърлено е маса чугуяъ ди до колко съ петимни . нашите телки. а> '
„ ,''
противъ Англия, самъ си копае въ крепостите на * Седилъ Бехаръ }земледелци за знание.:. •.,
, Попадраха ни на ръка удос^огроба Ако една Германия, която и Кумъ-кале, но като се има предъ
Прочие,'1 ние поздравяваме лек вернията подъ Лг № 5894 и 5895
неизмеримо е по-силна отъ Гър видъ техната издържливость — торите за навременната имъ бла отъ 14 юлий м. г., издадени отъ
ция, не би предприела никаква никакви особенни повреди не съ городна инициатива
инбпектора на Варненското учебно
война срещу когото и да било, направени и никакви мини не. съ
окръжие Т. Икономрвъ на учител
ако знаеше, че ще се намеси про извадени, освенъ дето съ ранени
ката
Райна Гунева и братъ й СвЬтивъ нея Англия, то какво остава и убити неколко германски ин Бойкотъ на картелигк тоолавъ Гуневъ, че еж ученици за
за една нищожна и парализирана структори и турски низами.
Войкотъ на картелите —това тре да пътуватъ съ половинъ такса
въ дърясавно отношение страна
Съблазъньта да се печели еф- бва да бъде лозунгътъ 'и оръжие ио Б. Д. Железници до София и
като Гърция?
тина слава и да се налапа този то ца всеки гражданинъ в ъ сво обратно.., / ,
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доста
съблазнителенъ плодъ — Ца бодните „и конституционни стра
Мрачните облаци надъ наеъ
ни
;
всеки
гражданинъ
винаги
тре
че
инспекторъ отъ Лг 19 да изда
риградъ,
е
голема,
обаче,
при
мипочнаха да изчезватъ и да се трубва
да
бъде
приготвецъ
съ
всич
де
тия
удостоверения не знаемъ.
съльта
за
трудните
десантни
опе
натъ надъ гърците, като; българ
ки
лоялни
средства,
да.се.
бори
Поне
по
гЬхъ това неможе да ,се
рации:
да
оперирашъ,
да
довол
ския небоскдонъ захваща да се опротивъ
този
економически
бичъ,
прочете
Читателя може самъ да
зарява съ ярките лъч: на надеж ствата, да лекувашъ ранените си
по
лошъ
от;ь,
ецидемическия.
тасе,
досети.
Обаче факта е ясенъ:
въ чужда територия, да се боришъ
дата за щастие и, миръ.
къвъ,
защото
последния
поне
от
Престъплението
е явно. Ние не~
съ неприятелско население и епи
нема
живота
и
.унцчтожава
индима да го окачествяйаме по-вече,
демии —, при тази само мисъль
и най смелия авантюристъ не би видиума, а този първия -- довежда защото то е добре озаглавено,- а
ое решилъ да прави жеетъ и хвъ- народа до просяшка тояга и го само, призоваваме съдебната и фи
нансова власть въ страната, ако
НСАНШЙ».
ди армията си безвъзвратно ио хвърля въ мизерия.
зъбестите скатове на древния Хе
Появлението' на картелите въ разбира се има такава за него, да
Оть 15—20 дни насамъ чуж леспонтъ.
му регистъръ,
Варна не датира отдавна. Техни ревизира изходящия
дата преса, особено тази на трой
да прерови1 архивата и делата му
те
последствия
ний
изпитахме
въ
Нашето
заключение
е>
че
изхо
ното съглашение дигйа такава вря
газьта п соль- отъ една, година насамъ за, да ста
ва, иодъ влияйието на която й да на войната ще зависи огъ ре- миналата война съ
1
та
.—изпитахме
съ,
щото мина не ясно че иодбни хора редятъ учеб
шающите
операции
на
източния
столицата на коварний Албионъ
лата
есень,
изпитваме
ги и сега ното дело въ окръга ии и че те
театъръ,
които
—
ще
се
развипомисли, че действително Дар да*
ятъ
къмъ
началото
на
пролетьт**,
оъ
същите
артикули.
и
съ още само искатъ да минатъ за хора
йелигЬ ,<*ъ форсирани, Цариградъ
порядъчни, почтенни, а" вършатъ
На
край
ще
кажемъ
че.
клю
единъ
продуктъ—захарьта.
е падналъ и цела Англия се' от
най големите престъпления.,За та
човете
на
Дарданелите
и
Цари
Достатъчно
е
е
гао
колебание
на
даде на праздненствй; обаЧе, тойа
кива местото, е определено отъ за
което е бамата ибтпна е, че бре градъ се намирахъ въ ръцЬте на политическата атмосфера,- за да се.
кона,
— те немогатъ и небива да
г,
Д
ръ
Радославовъ.
Нито
Русия,
създаде едно настроение въ обще;
говете и хъймовете н& древния
заематъ
иодобни постове, ч *
нито
Англия,
нито
Франция,
нито
ството^. отя> самите картелирали се,
Хелеспонтъ се -силно раздрусаха
'?
*'
- \ . Гражданинъ. 1
вричките
вкуцомъ
не
могатъ
да
търговци, за да се подигнатъ це
отъ мощната канонада на англофренеките силни ескадри, дигнаха се доберать до Цариградъ безъ ните на най-необходимите ,щ>ед„Сл^дъ' стжНкит-Ь на
ое облаци, прахойе, които сб взе помощьта на България. Турция, е метр и продукти съ 40 — 50 '*зт.
неуязвима
,по
море.
България
,е
на
килограмъ,
ха за експлозии, наиравиха- се
• войната.'*
Граждани, налагатъ, ни се мер-.
малко' иовредк на пЪкои отъ не- била и е силата която може да за
Новата йиеса ,,Х)ледъ ^гкпките на
ки.да спремъ тази безжалостна ек
ботонираните укрепления и съ то бие, кръста над^ъ св, София.
1юйната\-\огь
г. Ив. Балк-ановъ, сеГлредсплоатация, а едни отъ тия мерки
ва се завършваше ежедневния гро
стави за гпръвъ пжть на 5 марть т. 1-1
съ, да се замисли развиването въ театра „К. Ранковъ" въ Варна отъ
хот* от^ъ гьрме&ите па двете
и основаването на т^й. наречени варненското женско благотворително д-во
страни.
те кооперативни дружества подгри- ..Милосърдие44 съ благотворителна ЦБЛЬ1
Фсфсиранего на Дарданелигв,
Предметната пиеса, като съвремена
мера на напредналите страни ' и
бейъ да се слушатъ мпенията на
пи.
картини
Стопански курсове. друЬ 4~ да бойкотираме употреб- отъ,представя'действителните
локоверни старци изъ кафенетата,
освободителната и между, • съюзнишленитб на гези артшсули, чиито
войни,,.,. подразделена * ',на ^четири
е акции сложна, акциа съирежена
Варненскиятъ агрономъ г. Ар~ цени изкуствено се подигатъ, до ката
действия.4 " ' ь ч * 4 г *л-' 1
съ рискъ да погребе иъ водите, наудовъ съ своя помощнпкъ, ад
; най^ възможния огр^ничен^ раз- •.,;.'ДействиеМ: ^Хредставляча;?^ <.|;
ши'извади отъ строя всички чу министратора при агрономството г.
довища на англо-френската бскад- Антоновъ, уредиха курсове по ово мет>ъ.
1)^ ,Започван^тог . ра лойната цротив^
Днесъ, когато' -асата на'народа бившите ни съюзници"! Сърбия; Гърция^
ра, защото, пй едно разстояние щарство, пчеларство и лозарство
е хвърлена отъ тежката криза в ъ и Черпа. Гора презь. 1913? година,.като*,
близо 75 тшлойетра, колкото е-про въ манастпря св. Консгантинъ.
1
грозна
мизерия, една група едри последица отъ войната противъ Турция;
тежението на пролива, при изви
Важностьта на тия курсове е го
$У По ?тдавпй ' герои пъ това дейсттостьта на Орега, прй най-малка- лема. Кой незнае, че нашия оо- капиталисти, смучи мъцсомъ него"* №$< влизатъ; Зарей ^старъ опълченецъ,
1
!
та теснпна около 12 00—1300 ме лянинъ дишенъ отъ познания по вата кръвь и чрезтз разни игри Анастасия — негова жена и едновре
три при Чаншгь-кале, при госиод- собствената си работа, чака само въ цените Йа най-насъщните ар- менно съчувственици Й* мджа си, Сласгвующето положение на мйетно- отъ Бога, отъ съдоата да се сми тикуди> подпомага мизеридтд на ой- ви^Заре-звъ лехенъ^ синъ^запасецъ\нод-,
пору^къ и ^ак"сенъ.композ|1торъ и му
стьтй надъ капала; тогааъ, когато ли и му даде берекегь. Лппсватъ ромащъта.
зикантъ:
баща му,' така й ' ^
Безъ огдедъ1Гкда политически-у- сд взели Както
ограниченото" маневриране и огра- му знания да се противопостави,
живо учкетие 1гь войната и'•''•"*:пичошш жгьлъ на възвишения за да се бори съ природата по е ф ^ беждедия, за туряне краД на това поедедствие Слави си $:оставил' '
.*
социално зло, което расте всеки пата рдка на бойиото поле. Слг ' ^'.г*

Войната оКоло Дарда-

отзиви.

БР; 9
яьалость я^мъка съзнав^щъ п^астйетб
ся и въ едно отчаяние се е хвърлилъ въ
една пропасть, като е туридъ край на
своя страдалчески непопосимъ и изиъчепъ животъ; въпреки всичките насърдчения, уверявания въ неизмена любовь
и щастливъ семеенъ животъ отъ стра
на теницата му Роня;
3) Сащо Петръ селски ергенъ безъ
десевъ кракъ изгубилъ го е ,на бойно
то полз, като ройникъ. Страстно влюбвнъ въ Наска, тоже селска мома и и
поиска .рдката, която обаче му отказ
ва подъ предлогъ, че родителите й не
биле съгласни. Прочее уверява я че ако'
съ щели да се взематъ семейпиять имъ
животъ безъ друго щелъ да бдде ща
стливъ и лр. Слави -безъ десна р&ка
се счита за неспоеобенъ и пеполезенъ
за себе си и околнцт^ и затова тури
край на живота си. А пъкъ Петръ при
всичко, че и той е нещастенъ безъ де<#нъ кракъ, по пакъ има надежда .-въ
живота и то само тогава, ако се сдо
бие съ любимата си Наска, Какъвъ
контрасъ на взглядове относно живота
между Слави и Яетръ;
4) Също Родолюбовъ. Тукъ автора
да пиесата е рр^далъ онова високо зна
чение отъ същински типъ на човекъ
извергъ като е схваналъ вътрещниятъ
му душевенъ миръ. Типъ, който не ми
лее за родината си, макаръ и да носи
това благородно име, а само за себе си
и който г^еда само съ лъжи и измами
да забогатява на гърба на другиго.
Като търговецъ-фабриканть на шаякъ
е можалъ да продаде всичкиять си гнилъ
Шаякъ па войската на висока.цена привсичко че знае, че стоката му е негод
на и заслужава бракуване, а не про
дажба. С&щия авторъ е отлично схва-,
налъ отношенията на Родолгобова, като
членъ въ реквизиционната комисия къмъ
обществото.
Вдовицата Мария, негова съседка
на която мъжъть й загиналъ на-бой
ното поле, когато му се представя
да иска отъ .него, помощь, той я
праща да стане перачка, за да искарва прехраната си, като нему непри
ятна. А вдовацата Трохана когато му
се представя да иска и тя помощь
огь него, той съ готовность й услужва,
понеже е млада и сцмпатична дама.
Не безъ интересъ автора ни предавали
това, че Родолюбовъ. не малко излезалъ
и практиченъ по отношение сина си запасенъ подпоручикъ, като го е наставилъ въ тида на армията.
Действие Н представлява:
1) Минаването на романските . вой
ски реката Дунавъ и нашедствието имъ
въ северна България.
Действие Щ представлява:
1) Нашедствието на турските войски.
къмь южна България.
2) Цанически, страхъ въ целия бъл
гарски народъ който е предъ дилемата
на неизвестностьта.
Действие IV представлява:
1) Сключването на унизителния миръ
съ бившите ни воени съюзници и съ
седи Ромъвци неприятели—плодъ на голема зависть отъ гЬхна страна противъ
мощьта на България;
2) Страникъ. И. тукъ автора въ фи
нала, на това действие ни представя
него за герой, но какъвъ герой—герой
на миролюбието, герой-человекъть съ
дълбокото убеждение, че единственото
нещо на тоя свЬтъ е разбирането на
человечеството помежду си и требва да
носи вциагя необходимото 8а себе* си,
преди всичко емблемата на щастието,
културата, прогреса и благоденствието,
което се състои именно въ миръть.
Настоящата пиеса за която е дума
по горе е единствена по рода си, като
съвременна, защото, тя ни рисува кар
тинно последствията отъ войната, а
едновременно съ това носи и тенден
цията на културата за туряне край ла
войните.
Театра бе буквално пре^ълненъ съ
отбрана публика. Като съвременици тая
еъвр4менна пиеса, напълно . оправдава
очаква~ията на публиката. Лицата.взе
мащи живо участие въ представяне
пиесата испълниха отлично ,г ролите си
м това не малко повлия да спечели; пие
сата симпатиите на публиката, която ,иснращаше играчий съ бурни и продъл
жителни р&коплесканин.
В.

Рекламирайте чреяъ
„Свободенъ Гдасъ"|

..ОВОВОДВНЪ ГЛАСЪ«

Гнило и Смешно.
„Има много неща
чурукъ въ България**...,
сдава Хамдетъ.

ЗНпггТс: ЛИ Н Щ 0 ЗЛ
ДАНИЯ ?

само въ цеотралний традъ и посе
тени едва отъ 2 дувини слушатели,
а въ всеко село — придружавани
съ демонстрации. Катедри трйбатъ
на с4ки кръстопътъ, а около учи
лищата по селата не селските доби
тъци и свини сборни пунктове да
иматъ, А • кътчета на цъвтяща кул
тура да бъдатъ те.
Чели ли сте, читателю, аа стопан
ската култура на Дания? Побързай
те да се запознаете съ Дания,
Брабанцио.

Случайно се отзовахме па курсо
ве, уреждани отъ тукашния агроноадъ по овощарство, пчеларство и
ловарство.
Тия курсове ни навеха следващи
т е мисли.
Никога не сме се разубеждавали}
че сме далече отъ завидна култура
у нашия народъ, ващото ние въ от
Варненския окр. упраентель г. д-ръ
ношенията си къмъ хората сме още Ив. Димитровъ си е подалъ оставката,
дивички, та камо ли къмъ природа вместо, когото предполага се да бдде
та, къмъ животни и растения, отъ назначенъ прокурорътъ при Варн. окр.
1«оито при все, че чакаме утрешния сддъ г, Д-ръ.Т. Боевъ.
си насъгценъ, чакаме благоденствие^
За оставката на г. Димитрова може
Ние сме разсипници, паломници само да се сьжелява. Започналъ съ редка
почти непоправими и само богатата, енергия да доприиесе нещо на нацио*
природа компенсира всички ония за наляото дело, той въ своя пжть срещ*
губи и щети, които нашето безумие, на отвратителните паши партизански
неразбирателство, некултурность, ур- и егоистични нрави, обстоятелство ко<сузлукъ прахосватъ, унищожаватъ. ето го принуди да стори едно честно
Й до кога ли природата ще ни га-» дело — да подаде оставка, вместо да
ли? Да, ние сме галените *щщ на понася отговорности за интересансви
богатата балканска природа,
дела на некой-личности.
Нашиятъ чобанинъ вървейки поЖалко е, че немаме гражданство,
диръ стадото отсича за вила, за хур което внергически да настои за въз«>
ка, или мотовилка на булката си мла връщапето на г. Димитрова и за при
дата хубава крушка, или лиска. За лагане програмата му.
л$ть»шееть др'Ьнки той скършва клоннгЬ на дреиа, изсича му,ФИЛИЗИТЬ,
Едно събрание на Варн. търговци и
за да си наирави кошъ за слама, или банкери. На 21 м. м. по инициативата
кошеръ, който би сторилъ 25—30 ст. на Варн. търг. индустриална камара,
Селянинътъ изсича младите ^пло местните търговци и банкери беха сви
доносни л*Ъски, аа да си направи кани на събрание въ салона на кама
вратникъ, или некоя нищожна въщь. рата за обсжждане новите изменения
Изсича той липите за аиг&ши на въ закона за землед4л. банка, Съ тия
колата н за други потреби, които би изменения се даватъ редъ привилегии
могълъ прекрасно да приготви отъ на земл банка прЬдъ другите кредито
върби или акации.
ри за осигоряване на нейните креанСтраданията на гората подъ не си. Първото събрание се отдложи по
милостивата ни р.ъ<ка е хубаво въз- искането на началника на земл. банка
пета въ народната песень: „овчари г. Пюскюлиевъ, който съобщи, че адсе съ гора прощаватъ," Гората вси министраторътъ на земл. банка г. Д-ръ
чко прощава на овчарите, само де Христовъ ще пристигне и самъ, ще за
то й клони кършили не прощава.
щищава законопроекта.
После. Селянинътъ цела зима и
Второто събрание стана на 23 с м.,
ранна нролеть цака но кръчмите 3 часа, следъ обедъ, въ сжщия салонъ.
скамбилите и сантасето, или налапва
Г-нъ Д-ръ Христовъ съ единъ ясепъ
големата лъяшца на върховната дър и увлекателенъ езикъ изложи на ши
жавна политика, но да се погрияш роко мотивите на законопроекта, който
за градина, за дворъ, не.
ще спаси страната отъ великото социЗатребатъ му дърва, отиде кон алио зло — както го той нарече —
трабанда закюта безъ редъ младоци лихварството.
те, нашиба колата и хайде въ къщи. 1
Следъ общите разисквания, и следъ
Дворъ, градина, облагородяване на като се пожела да се см$гчн приложе
дръвчета, чужди работи съ т е за на нието на закона по отношение досега
шата „култура." Ако случайно е о- шните задължения на селенитЬ къмъ
станалъ отъ дедо му, или прадйдо различиитЬ техни градски кредитори,
му некой бргЬстъ, или върба, ще има събранието се закри съ пожелапие да
де да му нладнуватъ добитъците, се въведе по-скоро тая високо законо
инъкъ ще ги жули летното слънце, дателна реформа въ дейностьта на зеще ги хапятъ мухи, ще лин*Ъятъ и мледел. бапка.
ще4 се топятъ въ жега по нехайство
то на несретния стопанинъ.
! Починала. На 4 того се помина
А какъвъ е овошдрг>, градинаоь ел&дъ четири дневно боледуване 12 го
българине?.., Пролеть случайно се за дишната дъщеря на Варненския кметъ
лови да засади дръвче, забий му колъ, — интелегентното и симпатично моми
върлия го и чака идната година ченце Марушка. Г-нъ Василевъ понася
нлодъ. А то виягъ колътъ се хва- една тежка семейна загуба, за коато
цалъ сл/Ьдъ некой месецъ, а плод изказваме нашите съболезнования..
ното дръвче изсъхнало. Селянинъ съ
Ново българсно застраховат, д ство,
5—6 декара дворно мйсто не знае
що е онощие. Дворното му место Видни български финансисти и пред
празно — тукъ свините изровили, ставители на крупни кредитни учреж
тамъ крави спали, татъкъ на овце дения въ страната, основаха миналата
т е давана храна, лайиушиии, изпа година въ София новото „Българско
рения — летно време не се поми- общо застрах. д-во „ОРЕЛЪ* съ осяонава по тамъ. Слънцето напекло, пу венъ капиталъ два милиона лева, въ
ка се земя и камъкъ. Болести по което участвува и найтолемото герман
добитъка и по хората. Безъ белите ско преосигурителпо Дружество отъ
дробове на растенията животътъ въ Мюпхенъ.
село е не само суровъ, но и опасенъ
За директоръ на сдщото д-во е паза поколенията. И ако не прекарва значенъ г. Ал. Кличиянъ» би^шъ населянина 8—10 месеци подъ откри чалникъ отделение на д-во Балканъ.
то небе, на полето, ивъ гората, наи Въ управителния съветъ на дружество,
стина, какво ли би станало съ него. „Орель* влизатъ: г. г. Р. Фанта, Мих,
Целокупния ни животъ тъй се Теиевъ. Ст. Караджонъ и др:
Генералната агецция на д-во „Орелъ"
слага, тъй се развива, та насажда у
селянипа пороци само, изкривена, за Варна и околията е дадена на до
изкълчва неговата душа, отлъчва го бре познатата тукаища, търговска кяг
отъ природата, и нагаия селянипъ ща Екимъ ,Манрловъ и С ие..
отъ депь на день заприличва на Фал
Д-во „Орелъ* застрахова, при чнайшиво, преправено вяно! Филовсера износпи условия по животъ, пожаръ и
ца кгегб с ъ й политическите нрави, злополука,
и управление, и улравтщи, и учи
Като имаме пр4дъ видъ умЬлото улище1, ако щете,' Книжното обучение, правлеиие на д-вото, позволяваме си
ванемарващс* труда' и общението съ да, го препоръчаме най-горещб на на
природата, допринася за ФЯЛШИФИЦИ- шите читатели.
рането на сей ската душа, отдалечава
я отъ истинската, здрава култура.
Въ Варненското финан. управление
Стопански „курсове ^тркбат-ь, но нецари единъ хаЪсъ, който предизвиква

Дневни новини.

ОТР. 3
възмущет1в. Ето 3—4 години откато
некой. граждани с_ подали декларация.
за да блдатъ обложени съ данъкъ за
нятие, обаче това не е сторено и до
днесъ. Друго* Въ града работятъ,маса
чужди поданници, които не плащатъ
никакъвъ данъкъ занятие, а и до сега
не ех взети мерки за облагането имъ.
Защо е тая аномалия въ това съ мно
жество чиновници учреждение?
Годявка, Г-нъ Лейтенантъ Борисъ
Стателовъ, синъ на стария дългогодишьнъ учитель г. Стателовъ, на 5 т. вг.
се е сгодидъ за г^ца Марийка Т. Пет
рова, дъщеря па известния въ града
ни крупепъ тьрговецъ г. Тони Петровъ.
Нашите честитявания! на младата
двойка.
Музикална нитна — Варна. Ръково
дената отъ учителя Мих:- Д. Николовъ
музикална китка съобщава па г.т. вар
ненските гражданки и граждани, че на
15 т. м. Връбница следъ концерта сн
въ театъръ „К. Ранковъ,ц ще лазарова
изъ домовете съ цель* да популяри
зира тоя милъ народенъ обичай.
Поканва ония отъ г, г. гражданите,
които желаятъ лазаркипиь па китката
да посетять дома имъ, да съобщатъ
устно или писмено на ръководителя, на
китката, г. Мих, Д. Николовъ, учитель.
Събраните въ случая подаръци ще
съ за бедните ученици при основните
училища въ Варна.
Китката.
Една похвална инициатива. Думата
ни е за лазароването на детската му
зикална китка, ръководена отъ учителя
Мих. Д. Николовъ. Действително, ние
българите сме много нехайни къмъ
своето, къмъ родината си. Съ юношес
ка жарь се нахвърляме къмъ всичко,
което ни се подпася отвънъ; ние го
приемаме съ найголема обичь и ува
жение, отдаваме всичко що имаме, до
ри жертваме и себе сн, само и само
да минемъ наредъ съ другите за хора
културни, хора напредничави. Уви, ка
то че ли всичко онова, що наричаме
култура, прогресъ и пр, е опакото на
истинската култура и т. н.
Има моменти, има чърти изъ живота
на нашите деди, близки и далечни,
има цветя, култивирани отъ тЬхъ въ
техната интимна среда, сгрЬвани отъ
трепета на сърцата имъ и ледеени огь
трепета на душите имъ, чърти, епизо
ди, обичаи и пр. и пр., които днесъ
редко ще срещнемъ дори въ послед
ната селска колиба. За много народни
обичаи наши, едва историята си спомня.
Има други, които още едва се-врепятъ изъ народа, но бавно и сигурно
изчезвать. Нашъ повелителенъ дългъ
е да ги закрепимъ, да заживеемъ съ
тЬхъ, както съ живели нашите деди,
за да помнимъ и обичаме родината си.
Такива народни обичаи с_ коледоване*
то, лазароването и пеперудата.
Похвална е инициативата на малки
те певци и техните р&ководители вь
музикалните китки, гдето, съ такава
обичь се отдаватъ на нашата родна пе
сень, на народните ни обичаи. Честь
прави на града ни тая инициатива на
г. Мих. Д... Николовъ и ние сме увере
ни, че. варненските граждани ще се
отзоватъ на поканата му.
По поводъ писаното въ в. „Новини*
противъ местното учителство; редакцИг
ята на този вестникъ бе дадена подъ
съдъ. Предъ съда се доказа, че авто
ра на писаното е Илия Веновъ.
На Бр. Нокашвели. По поводъ писа
ното въ миналия брой за руските по
данници Братя Кокашвели, последните
съ хвърлили по нашъ адресъ некой
нелепости, какво ние сме имъ били по
искали обявление, че тЬ нейни дали,:
та затова сме писали противъ техъ.
Тия мерзавци, които като кърлежи съ.
се всмукали на българския гьрбъ; да
не мислять, че тукъ е Палестиня, та
могать да плещягъ това и оиова..Ние
нито сме искали, нито ни е било нуж
но техното обявление. У насъ има хо
ра, които ценять нашето трудолюбие
и ни даватъ нуждната подкрепа, за да
немаме нужда отъ тия паразити, кои
то еж се загнездили оть дълги години
Тукъ, спечелили съ богатства тукъ, а
й до днесъ не знаятъ нито българска
дума, види се това е защото те много
обичатъ тая България, която имъ е
дала прибежище. Нека обаче знаятъ
тия приятели, че ако има да кажатъ не*
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що, тв требва да йзл±аатъ чрезъ не-.
чата, па имаш. слдъ, където може да
се оправдаватъ.

Провадийски Сждаб]вШъ^ри^в>_

Кредитно Ана. Д-во ,ЗЕМЛЕДеДЕ^_^-- Варна.

Обявление Л? 284.

РАВНОСМЕТКА

Въ 'допълнение- на « обявлението ми
оть 5 февруарийг1915 г.'подъ &' 174
нобликувано въ брой .Те 44 отъ 24 февруарий Л915 год. на Държания-Вестиикъ," обявявамъ яаиптвресуюшите се,
че «продажбата на: 1) Нива „Тепето"
отъ 8 дек. оценена 120 л. 2)пипа „Кална
Могила44 отъ 10 ден. 9 араоцеш 163
л. .10 ст. 8) Нива „вехта Кючюкъ" отъ
18:2 дек-..оценена 273 дева- 4). Лива
"Нови Места* 1С дек. оцЬиена 240 л.
5) Нива яБадутки пжтьа оть 14 дек.
и 1 аръ оцен! 240 лв. 6) Нива „Кри
вата* огь 16 дек. оценена 240 лв. 7)
Нива „Калдъръма** отъ 38'9 дек.оцеп.
за 583 л; 8) Нива яДерекьойски'пжтьа
отъ'9 дек.1 оценена 135 лева. 9) Нива
41
яКайряшки пхть ' 16 дек. ОЦБН: '240
лв. 10) Нива .„Воглаплхькъ44 18 дек.
оценена 270 лв. 11) Ливада „Тарала*
отъ 7 дек. и в ора оценена 114 л:12)
Нива а сега ливада „При кайнака* оаъ
Твлеграна. Г*иу мипистру прЬдседа^ 7'2 дек.41 оцен. 108 л. 13) Нива „Вех
за 28.50 л. 14)
телю Д-ръ В. Радославовъ, копие вес ти лозя Г9 дек. оц4п.
4
Нива
„Папаиръ
Иолу
'
отъ
16 дек. отниците: Народни права и Своб. гласъ.
Иодписапите събрани на'конфереп^ цеиена за4 240 лв. 1б)Дюгепъ въ село
ция по покапа на г-на окр. управитель, „Ясъ тепе * едноетаженъ, построенъ, оть
сл*дъ' < изслушване на • рефератите' попростъ дървеиъ материалъ покрить съ
всички .отрасли на ; управлението, ре керемиди разпределенъ па две отде
шихме да изкажемъ нашата благодар- ление отъ които едното фурна, а дру
ность къмъ васъ за водената ви поли гото кръчма съ лице 9*5 м. широчина
тика патриотична на пъленъ и лоялевъ 6 м. и висичина 3 м. до него другъ
-неутралитета въ тая общоевропейска дюгенъ па западната страна построенъ
война за запазване отечеството ни и отъ простъ дървепъ материалъ покритъ
реализиране иародпите пи въжделения. съ керемиди отъ едно отделение съ ли
Подписали: Председатель окол. «на це 6 м.- дълбочина и височина 2*5 м.
чалник*: Ташчиевъ и всички кметове и друга постройка (Килдъ) отъ изсточнасекр.» бирници отъ Варненска околия. та страпа на дюкяна съ лице 2 м. дъл
бочина 5 м. и височина 1 м. 50 см.
Музикалната забава на г. Ал. Кръ- покритъ съ керемиди, построена отъ
етевъ, повторена на 1 т. м. дойде да простъ материалъ отъ едно отделение,
потвърди убеждението, че варненската* всички при сжседи: дворъ и къщата на
публика обича и цени хубавото. Ние длъжника Иванъ Пеичевъ, пъть Ив.
бЬхме свидетели на общото доволство Вълевъ и пжть, съ дворъ задъ дюкяна
отъ хубавата игра и чудната музика на отъ около 3 ара оценена за 824 л. 16)
оперетата. „Вълшебниятъ кладенецъ." Къща въ с Лед тепе, едноетажна, разсНовиять коицертенъ актъ доказа за ли- пределена на 3-отделения построена
шепъ лжть, че труда на г. Кръстева огь простъ дървень материалъ, покрита
не отива напраздпо, ,че неговия шъть съ керемиди, съ дължина 13 м. широ
въ разработката на народната пи иесень чина 6 м. и височина 272 м. съ двор
е правъ и ние повторно го поздравля- но место отъ 5. дек. въ двора дамъ
ваме.. Маршъть му Добружански край" построенъ отъ дървепъ и коменъ мате
8 м. широчина 6'м.
извика у всички нрис&тстващи мили и риалъ, съ дължина
и височипа 21/г м. покрита съ кереми*
болни спомени.
Нние му пожелаваме пай-широка по- ди всички при съседи: Пенчо Калчевъ,
Димо Нваповъ, плетъ и мера оценени
пулярность.
за 700 л. II на същия длъжпикъ имо
Духовна беседа на 8 того — неде тите паходящи се въ землището на с
ля, 3 часа подиръ обвдъ, въ старата Ортакьой I Нива „Юртлукъ" 10 дек.
2) Нива „При патя**
българска черква йСв. Арахапгрлъ Ми- оц. за 159 лв.
4
„Гявуръ
Ери*
10
дек. оцен. 150 л. 3)
4
хаилъ * ще държи свещеиикъ Димитръ
Тодоровъ на тема: Нужна ли е хрис- Ливада до селото отЪ 4 дек. оцен. за
60 лв. 4) Лозе „Бабукъ" 2'У дек. 39
тианина църквата?
лв. 5) Лозе „Бабукъ44 отъ 6 ара оц4н.
за 9 лв. е почната на 25 февруарий
Водопроводътъ въ с. Русларъ е билъ
915 год. и ще продължи до 27 мартъ
повреденъ, вследствие на което водата
915 год. 5 часътъ следъ обедЪ, съ
е била омръсена отъ разни нечистотии;
правопаддаване 5%> въ 24 часа.
Длъжпость се налага на кметството, а
с_що и на медицинската власть да взе*
Горния имотъ е собственость па Имать нуждпите мерки, за да пе б.*демъ ванъ Пенчевъ отъ с Ясж Тепе продава
свидетели па1 некоя епидемическа бо« се за дългътъ му къмъ Ясътепепската
лесть.
община.
ЖелающигЬ да купятъ имотите моВелиндеиь наближава и споредъ оби гатъ да приглеждатъ киижата по про
чая всеки правоелавенъ гражданинъ дажбата и да пвддаватъ всеки присъттрЬбва да има въ каьщата си яйца. За ственъ денъ и часъ канцеларията ми.
да не се създаде експлоатация чрезъ
гр. Провадия/2/Ш 1915 г.
прехупуване яйцата отъ търговци, длъжСъдебепъ Нриставъ: Г. К. Даиковъ.
иость на властите е- да вземать мерки
противъ това прекупуванй.
Събранието на Банка „Плугъ." На 22
м. м. въ салонъ „Ирошекъ** се състоя
общото годишно, събрание на Варнвн.
земл. тьргов. акц. бапка я11лугъ,а на
което «присжтстиуваха почти' всички ав>
ниоиери. Директорътъ на:банката г. Ни
кола Стефановъ представи обширенъ
довладъ за » положението! ш: банката,
като обвини покойния директоръ Баошловъ, че не е водилъ банката на до#ьръ край., СлЬдъ изслушване,на до.клада и станалите пререкания* между
я4кои акциовгери и управител, съветъ,
доклада се прие, тъй както бе представепъ. Нека акциоперитЬ па тая бан
ка да иматъ търпение 2—3 години, до
като с& поуреди положението ва.бан
ката, за да не изгубять и онова, което
съ трудъ сд спечелили, защото акциите слЬдъ това.време ще бадать цен
ни и ще се търсятъ отъ всекиго.

Пастирь Павелъ Мишковъ ще говори
въ педеля, 8 мартъ, въ тукашната бъл
гарската евангелска църква на тема:
Туй христианство ли е?
Всички се поканвагь.,
Интересна находка. При канализа
ционните разкопки на ул. ."Царибродска* се откри кейова стена на римско
пристанище на нашия градъ. Стената
е съградена отъ грамадни, блокове (дъл
ги 1*6 м.);' }Намеренъ е изправенъ
стълбь, о който с_ биле вьрзваии ко
раби. Лвпо е, че въ римско време, првди
около 1600 — 2000 години, морето е
достигало до беглишкия хамбаръ на
ул. "Гургулятъ/

ОТР. 4

,СВОБОДЕНЪ ГЛАСЪТ

Дави се подъ наемъ

къщи съ ВСИЧКИ удоб
ства, находя ща се на ул.
„Охридска"
Саравка при Ивянъ Шотовъ, магазинъ
Килитчи Апдрея.

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
обширенъ дюгенъ, еь износва депа, подходящъ за всекаква търговия, находящъ на ъгъла иа улиците Драгоманъ"
и "Чирпанска", до редакцията ни.
Справка въ редакцията.

Даватъ се подъ наемъ
Ежегодния провадийски панаиръ ва
хигиенични
продажба на едъръ и дребенъ добигькъ,
колониални стоки и др., се < открива на МОБИЛИРАНИ С Т А И
8 того и ще трае до 15 с м . включи
въ II уч. на града, близо До чертелно;
квата „Се. Никола."
Справка въ редакцията.

АКТИВЪ

на 81 декември 1914 год.

ПАСЯВЪ

Капптааъ
[зооооо ^
Запйсепъ капиталъ
Срочни и безсрочни влогове] 12702Й9з|
Депозапти
158Й00Ц
11261 75^
Чужди записи
Текущи см4тки кредитори 19926 7Й
Ч. л. и учреждения
33287|7«
Лийви за 1915 год.
449б(65]
Дивидендъ за 1911 год.
1о;ч
" 1912 год.
104
1913 гбд.
44вЧ
я
Тантиеми за 1914 гбд.
159205
Дивидепдъ за 1914 год.
18000^1
[735876,821
735876 82

90608
Каса
28670 .:50|
Портфеилъ
27175 —
Депозирани полици
Текущи сметки (дебитори)] 156750 8Й
112.б'1|75
Записи за събиране
41845)
Мобили
'158800|;
Депозити
Ч. л. и. учреждения дебит. 85967 941
Ипотеки
7591 30

РАВНООМФТКА
ЗАГУБИ

ПЕЧАЛБИ

на 31 декември 1914 год.

1644'5б Печалба отъ лихви
Канцеларски разноски
Наемъ
10ПО- Комисиопна . и порто
Заплати
8340|—
Амортизация на мобили
500'Дапъке предвид, за: 1914 г. зооо!—
Ю°/о запас, капиталъ
221130
По решепйята на управ.
! •
съветъ къмъ запас, кадит.
309,35
Таитиемй
1592.05.
Дивидепдъ за Н) 14" год.
18000 —

36597 25|

36507|25
,
—_—_, 36597 251
1! 1
Делегиранъ члепъ II. НЕСТОРОВгЬ.

1 ...

ДОКЛАДЪ
На проверителни'*? съ*ветъ на Кредитното Акционерно Д-ство „ЗЕМЛЕДЪЛЕЦг1)и Варна.
Господа Акциноери;
Въ качеството си на н(>оверит^леиъ съветъ иа дружеството, съгласно
чл. 202 отъ Търговския законъ и чл. 17 отъ дружествения уставъ проверих
ме сключените къмъ 31 декември 1911 г. балансъ и емвтката- загуби и пе
чалби и ги намерихме верно извлечени »отъ книгите на дружеството.
Огъ направените пи презъ годината проверки намерихме^ че операции
те на дружеството с& редовно водени и вписвани въ книгите на дружество
то. За всичко извършено отъ насъ еъ; съставени нуждпите протоколи, които
сме записвали въ особени за тази 'ЦБЛЬ КНИГИ.
Като имате нредъ видъ горвето, молимъ ви да приемете за веренъ иодобрите съставения* годишенъ балансъ и сметката загуби и печалби за 1914 г,
така, както ви се представляватъ отъ. управителния съветъ.
гр. Варпн, 2 мартъ 1915 г.
Проверителенъ Съветь . (Вл. Арнаудовъ
* \Т. А. Кумановъ

Търг. Акц. Дружество „ТРУДОЛЮБИЕ", Варна.
ПОБАНА
Съгласно чл. 25 отъ Дружествения Уставъ, поканвать се Г. г. Акцио
нерите на редовно годишно събрание па 29 мартъ т. год., въ 9'часътЪ преди
пладне въ помещението на Дружеството^ съ дневенъ редъ
1). Избирание бюро за ржководение на събранието;
2). Доклади на Управителния' и Проверителния съвети;
3). Удобрение годишните сметки за 1914 и освобождавание отъ:от-»
говорностъ Управителния и Проверителния съвети, и
4). Гласувание кредитъ за разноски презъ 1915 година.
Депозирването на акциите, удостоверенията и пълномощията за пра*
воучастие въ събранието ще става въ Дружеството до 25 мартъ с год. »—
6 часа вечерь.
Ако на 29 мартъ не се състои събранието, ще<се отложи за1 о^йприлъ
с_щи часъ и место.
гр. Варна, 6 мартъ 1915 год.
Оть Управителния Съветъ.

Авренско Селско Общинско Управление.
ОШ1ВЛЕНИЕ -Ае 516
с. Авренъ, 264 февруари 1915 год.
Предъ^видъ, че обявените съ обявления № .№ 2014 оть 2Й УШй2663
оть 28 X м. 1914 год. търгове, по, отдаването подъ наемъ на парцелите подь
# №с4,- 7,.8, 9, 18, 21,' 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 и 39'
отъц авренската училищна нива "Кърчанлъкъ44 пе- се състояха по причина на
неявяване, на коикуренти и възъ основа на протокоАнит* решения Л 1 ' оть
23 януари и февруари, и, година, обддипското управление обявява за знание
на интересующит^ хе. че иа 17марть н. година въ канцеларията му на ново
ще се произведъть търгове за същите имоти подъ същите условия и съгдиП
те 9 ^ « ^ ^ д » : • ) • < » \2\\1'4*™
Р*ДЪ п л а ^ * па парцелите
подъ * . * • * . 7, 8, 9, Д8, 21, 25, 26, 21 .и 28 и..б)а»ция.день оть 3 до 5
часа следъ обедъ на парцелигЬ подъ № 29, 30% 81, 82 35 &7 ия « чо
т т Ь да наемать т я иноти да се

и^1%

'

и наддр>вцть.
Общин. кметъ: Г. Миховъ.

«

»^»л

—

С е а р . б И р н т : Н. Стойковъ.

