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ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ВОДОПРОВОДНО БЮРО

ИЕТРЪ ГР. ПОПОВЪ
лДВОКпТЪ -

-Уксн^обг

ВАРНА,'

Приема да води и зашишава д^ла
предъ всички съдилища въ. царството.
Писалище — ср^шу пазаря *(подъ ми
ровото съдилище).

С О Ф И Я — УЛ. „Сердика" № 10. Телефонъ .V: 1297
В А Р Н А — уя: „Асййрухъ" № 5. Телефонъ Л; 169

Ш
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Дава се подъ наемь квартира съ три
стаи, кухня и таванъ. въ третия етажъ на зда
нието на масата на несъстоятелностьта на Г. Безазиянъ и С-ие —', Варна, въ улица ,.6 септем
ври," П уч. —- сръчцу .земледелческата банка.
Синдикъ по несъстоятелностьта
на Гарабедъ Безазиянъ и Сие — Варна:
Василъ Т. Чобановъ, адвонатъ1.

?^>
МОДЕРНИ МОБИЛНЯ РпБОТИЛНИЦп
йа

*Ч

ГЕОРГИ Н. ФЕТВАДЖНЕВЪ
"Зарна, . ^ у л . „]У1ария -.Луиза"
ИЗРАБОТВА: Спадни, салони, трапезарии, меки любили,
отоманки, шезлонги и др.; всички видове кантореки мобили;
модерни рамки за картини и огледала.
Боядисани кухненски мобили, кошери за пчели:.
„Даданъ-Блат-ь," „Бурке" и др.
Всички видове строителни работи, отъ сухъ материалъ съ
солидни гарантирани конструкции.
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Крумовско Селско Общинско Упра1здвйие.
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 474
с. Крумово,-14 мартъ 1916 год.
Крумовското сел. общ. управление, Варнен. околия, обявява, че на
20 априлъ т. г. 9 !часа сутриньта • въ. помещението на кметството ще се про
изведе търгь съ явно малонаддаване за 'отдаване па предприемачъ направата'
на общински оборъ, съ приблизителна стойвость 4800 лева.
Желающи да участвувать въ този търгъ требва да се съобразятъ съ
закона за обществените предприятия.
Тържните книжа може да се преглеждатъ всеки прислЬт^твепъ день
въ общ.' управление.
Общ. Кмета:'Ш йваповъ.
Секр.-бирникъ: Я.Марковъ.

Дава се подъ цаемъ на сметка отдеденъ апартаменгъ
съ 4—6 стай, клозета, .водопррводъ и канализация в ъ Ш у ч . удица
"Охридска" до хотелите „Орелъ* и ^Москва..4*
Могатъ да се даватъ и стаи не мобилирани.
Сиораоумение Ив. Хр. Шо-говъ, магазинъ яКидитчи Андрей

и

Купувам* а!;р п облшцм
отъ всички дружества и банки.
Справка редакцията на в. „Св. Гласъ" за П. Д,

Извършва всекакви електрически, водоароводни и бански Инсталации.
Има! големъ складъ съ разни електри
ческо и водопроводни материали.
Има така също големъ депозитъ отъ
икономически крушки.

Кераадър.

гарски . елементъ? Не можете ере?
щна нито единъ българинъ, ако
ще би и наи-отявленъ привърже иикъ. на Русия, който оъ . дълбока
и
искрена вера и свято почита
Внимателното проследяване цйние
къмъ Русия, да не се измъч
лата линия на поведение, което во
ва
отъ
тоя въпросъ Да земемъ
юващите държави и нашите неу
нашите
русофилски органи, наир.
трални съседи държатъ къмъ наеъ,
в,
„Миръ,"
който е пай-решитедовежда до . убеждението,, че съ
ленъ
сторонникъ
на идеята за тенасъ се върши една, гнусна изма
сно
сплотеиие
.съ
Русия и ще вима. * Благодарение на урока, който
димъ,
че
>
той
възстава.
противъ
имаме отъ ио-раншното поведение
последнята,,
.макаръ
съ
известна
на силите и, съседите ни, ние ве
че едва ли ще бъдемъ толкова на ловкость да хвърля срещу й« каивни да верваме и на ония обе мани, безъ да бъде забелезанъ.
щания, които ни се даватъ откакъ Като обвинява в. „Биржевня ве
се е почнала европейската войиа. домости/ въ брой 4520, отъ 22,
Всеки помни онова единодушно мартъ н. г., казва: „ние, българи
съгласие почти на целия полити те, не можемъ да разберемъ, иакъ
чески светъ, че България е, огра русииъ може да счита букуреш
бена, че букурешкия договоръ е кия договоръ за неирикосновонъ,
едпиъ актъ на безчезтие и че, когато оъ тон договоръ . бе огра
следователно, той вече не може да бена България, когато сами сър
се счита валиденъ, Наивни по>на бите съ доброволенъ договоръ при
тура, склонни да възприемаме за знаха Македония за безспорно бъл
чистосърдечни всеки думи, отна гарска/ По-нататъкъ, за да лЬпно
сящи се до благородно дЬло, ние яка плесница на самата руска дип
повйрвахме, че гласа на правдата ломация за нейното престъпно ирцвече е веренъ изразитель на изя отраотие къмъ единъ народъ, изиадвявани чувства на благородство. 1 налъ до положение на сбирщина отъ
Може би въ тия чувства да: има убийци, крадци и психопати, кой-,
изв4стна доза искреность, но кой то народъ живее по милостьта на<
би ;ни у^ерилъ въ това, когато самата и т а я руска дипломация^
ежедневните факти опровергавать „Мпръ казва: йзащо българската.
изявяваните чувства? Единъ ед- политика да се окачествява като
ничъкъ въпросъ измъчва ума на пкористна", и. „шантажпа*. затуй.
българина, за да намери неговия че България иска. своето, призна
отговорт^г Ако тройното, съглаше то за нейно съ международничдо
ние е готово да удовлетвори Бъц- говори, а сръбската политика да
гария по начипъ, който да зали се счита безкористна, когато нмен-1
чи. всички следи на нанесеното пи но за користь Сърбия измени на
оскърбление, а освенъ това п да Бъдгдрия, па дори,и.сега, когато
ци се:върне нашето ограбено а- Русин я опасява (к. н.) пакъ пре
мущество, което бЬхме добили с ^ столонаследника Алексаидръ' зая
кръвьта на сто хи-ляди войници и вява на. кнлТрубецкой, че мисия*
онова, което владеехме по. наслед та му въ Сърбия ще има успехъ
само ако дъряш сметка ва жиз
ство отъ прадеди, пита се: защо, п
нените' сръбски интереси/ "Как
тр,— еъгдашенщето — стои паво, е това — крйщц йМиръ^« —сивро к,ъмъ варваризма на.ромъако де груба.- сръбска «користь?.
ни, гърци и сърби спрямо поро
Защо г-- още • ио-яроотно,. крЬща
беното подъ техно иго българско
„Миръ^ -т- на Сърбия се»проща-.
население? Днгесъ всеки пита: ,• за
ва всичко, ,а. срещу Българдянсе^
що ' Аиягдия,.. защо Руоия по възг
дзмиовдтъ (Интриги?" 1Согаго отава
пратъ, тия държавиг.отъ варвар
дума за .отстъпки л а България отъ
ския реяшмъ, създаденъ изключи
страна на Ромъняя, Гьрция и Сър-.
телно срещу новоиоробения бъл
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стамболовата полиция въ единъ
бия, всички тия наши съседи ци-1 сия не се отзоваха Кажете, за ще засилва обществената провала у^астъкъ, на въпросите на.единъ
нично 5отхвърлятъ%цодобна^.миоъль | Бо1:а, тов^. не ^ ли най-вулгарен> и раз^шцение^
чуждъ дипломати по Този побой,
и то когато същевременно сИлигЬ, цинйзъмъ въ отношенията си къмъ . Дългь' свваДенъ се налага на отговори: „Българската полиции не
на Тройното , съглашение съ спе насъ ^отъ страна на тези, додтсг Г(ръмейетъо, учплгть, общество ие одоеобна да нанася, побои.и За
циални пратеници гуверяватъ Бъл ни даватъ обещания? Нима'*ше дъ}щава№ ,ю загрижатъ не само служилия дърясавннкъ излъга още
гария въ справедливо удовлетворе грабва да чакаме разрешението какъ да Л отхранвадъ физически въ участъка, когато бе иоеин-Ълъ
ние чрезъ компен&щии. Ако тия н{х въпроса за компенсации да се членбвегЬ на това ^общество, но и и когато гневътъ едва ли' му бй
уверения с# искрени, логично сле извърши отъ гърците, сърбите и( да се.застъпят^ задушевната хра минадъ. Какво виждаме днееъ, Ваздва да се намесягь силите чрезъ фом.шите? Нима ние .требва да на^ коятб са ^дава отъ кинемато капалата вчера Гърция се възроди,
печата поне и внушатъ иа наши бъдемъ все още третирани като графите. Майки,, ..бащи, родители, а ний заехме нейното место. Же
не бихте дали на ваши
те заклети врагове, че подобни последни простаци, които не раз тъй както
г
те
.
д
в4а*
отровно
яете, мухлясали ста на Венизелосъ още еднажъ по.
брътвежи съ неуместни, когато биратъ какво значениоимат/ь во
твърди -това и още еднажъ -показа
има да се разрешава ~ единъ-съд- лята и - мнението на -тйхните вра и гнили плодове, отъ които би по на нашите държавници въ кой
боносенъ цъпросъ не по волята иа гове въ намесата за разрешение следвало бездруго едно разстрой
рангъ се набирате те.
крадцигв- съседи, а по личната во въпроса по извършените въ * Бу-' ство, едно поболяване *и даже
Ще бъдемъ ли честити да виля на сплигб, налагана отъ общи курещъ злодеяния. Ако Анйшя и 'сйърТь на милите* ви рожби, съ->
димъ
и у насъ подобно отрицание
що
тъй
не
ги
допускайте
на
ките интереси на мирния и еигу- Русия съ искрени, защо не спратъ
отъ
лична
слава за честьта на
нематографната
трапеза
ири
фил
репъ животъ на държавите отъ цинизма на сърби, гърци и ромъдържавата?
европейския контднентъ
ни къмъ нашите-интереси? Защо ми съ сензационни, криминални и
Требва лъжите да' се изхвър- тези велики сили не упражиятъ агташески подвизц й геройства.,
Органите на публичната вдасть,
дятъ язъ репертуара на средства | своя, мощенъ авторитетъ надъ тия
за въдворяване разумни бъдащи | държави, мнепието' па които' да ръководени отъ вишъ ,мбрал!енъ
отношения между балканските дър се допуска в'ъ българския проблемъ, дългъ, треба да прЬдогвратятъ ед
жави, за да могатъ и последните, не е едно оскърбление ^а насъ. но гибелно качало, за» да н е . до
да се определят^' въ, ^европейския Защо поне ведцаж;ь цие не виде чакаме многопечалното бъдаще.
Страстите на една насмина хоОбществото нЬма нужда отъ
конфликтъ. Самия английски пе хме да се упражни влияние надъ |
ра^
въ Варна, които н$ оставиха
поколение.
црестъпнр
и
ацашко,
—
варварите,
които
секи
часъ
тери
чатъ косвенио • обвинява тройното
бившия
управитель г. Д ръ Дими
тре^атъ
души,
характери,
творци
заятъ,\колятъ
и
ограбватъ,
поробе
еъглашенио, че не е искрено къмъ
трова
да
доизкара до край едно'
на
нашето
величаво
бъдаще,
а
те
ното
българско
население?
България, като казва, че требва
великолеиио
народно дело, и днесъ
не
могатъ
се
подготви
по
пътя
Нека
г-да
русофнлите
по
тоя
да й се дадать здрави уверения
не
съ
затихнали
и продължаватъ
на
сензацията,
не--могатъ
се
от
|въпросъ
са'
бплотятъ
съ
правител
въ искреностъта на обещанията:
да
вършатъ
своето
разрушително
гледа
безконтролно,
като
се
захраИ за куриозъ, сдедъ, това обще-* ствените кръгове и дЬйствуватъ
д|лр.
Прието
^
.за
долнопробните
нватъ
съ
ка^пъта
и
пошлостьта,
с;ь
ствено мнение въ Англия, ний че- заедно, за да разбере и Русия и
темъ въ сръбския и гръцкия пе- ; Англия, че нашето единодушие е съ къкъла' на днешната цивили хора да обличатъ своите користни
побуждения подъ булото на чесаъчатъ, че сърбите били наклонни, ] общо за всички българи по въпро- зация/
ностьта
и да- приписватъ своите
при известни условия, да ни от-! са за здрави гаранции на това,
престъпни
замисли другиму. По
стъпятъ Щипъ и Кочани,- а пъкъ което.имъ се обещава. Шкои на
адресъ
на
г.
Д-ръ Димитрова тукъ
гърците не давали ниго педя отъ миратъ. че тоя : въпросъ може 'да
и
въ
Провадия
се пуснаха въ ходъ
това,* което сега владеятъ. И следъ се разреши съ общопартненъ ка1
Краятъ
дта^
полемиката
между
некои
слухове,
уронващи достойн
тоя печатъ нито Англия , нито Ру- [ бипетъ. По това другъ пъть.
ексъ президента на Гърция, Вени- ството • му. Обществото тъй жадно
зелосъ и презцдента Гуцариеъ се за' Сензации, ийма и време да по
.завърши съ едно небивало дело. Iгледне критически..върху .сензации-.
Венизелоеъ заяви, че за да не \ те и туку вшкъ цельта на автори
положението иа Гърция,' те на подобни слухове поети1-ш*та*
Ьъ едпнъ отъ миналите броеве — оъ една речь целата опака усложнява
;
|тъй
затруднено
напоследъкъ, за
Треба човекъ ,съ болка на сър
ние хроникирахме делото на уче- страна яа запада, на вавилонския
1
^а^це
се
прибави
къмъ външната це да констатира какъ името на
ницигЬ, които, беха дръзнали да западъ, се поднася оть кинемато
на Гърция и.една вътреш единъ добъръ българинъ става иобиратъ химическите кабинети ^въ графите^ като •• душевна храна на криза
5
на,'
която
би изникнала отъ поч-. градка въ устата на нЬколко гър
гимназията и прогимназиите.
обществото въ • България.
: ната
полемика
и би затруднила ди, което естествено не ще изтърЗащитата • изтъкна предъ съда, -.'А кой най многй посещава >киче престъпното деяние на тия нематографа-у насъ? Товач-ъ д'Ь-1 крайя и кабинета въ предстоящи- ватъ случая да заклеймятъ съ кле
! ь
млади хора, надеждата* на Бълга • цата, младежьта и * жените, които ^' избори — заяви той, че се от- вети .тогози, който разтуряше тетегдя
отъ политическия животъ и хното змийско гнездо. Но най-жалрия, е продуктъ на младежко буй хранятъ своето' любопитство^ нена^|
ство, неуравновесеность морална и ситно отъ белите платна на* това ! се отдалечава отъ Гърция. Нари- кото е това, че у, насъ въ Бъл
; ~аме това дело „небивало" защо- гария не ще се остави вече ни
апашество, които тъй грижливо се изобретеиие,
На'платното младежьта* вижда | т о действително товалникога не1 е кой човекъ ~:еопетненъ. Личните
насаждат ь отъ кинематографа" у,
единъ животъ фантйстиченъ, жи-1 бивало въ България. Сравнете кой | КОрИСти, частните интереси, отъ
насъ.
Ето,- за да подкренимъ тая мно вотъ на приключения непризнааа 1 да е нагаъ державенъ мЖж'^ йъ | р о д а 1Ш т и я > к о и г о Т Ъ Й щедро пого прана миеъль на г-да защитни щи въ устрема си1 прегради и гра Вопйзелооъ, за да видите мизер- [ 1ф0вителстватъ гърците, .не оетаците, и да порицаемъ* обществе ници, не признаващи установени ната разлика. Въ една Гърция, ? в ц Т Ъ - а > ш р а обществените, едуното безгрижие и нехайяость къмъ те морални- максими. И слабата която* излезе „велика'* отъ Бал яштели, те се издигатъ надъ вси
тоя носящъ развалау кашата мла 'неуравновесена още гЬхна душа канската война, венизелосъ не смее чко и безнаказано иетнятъ онова,
дежь факторъ, божемъ културенъ, ламти за приключения отъ такъвъ да раздухва криза и да затрудни що е чисто. Всичко вече е обу
ние заговорваме.
родъ, жадува за подвизи,1 като тия противника си, който го клейми, словено отъ тия интереси.
Далече сме отъ мисъльта, че на разните Рокамболи,^ Никкарте- а въ България, която излезе изъ
Ддъжность висока ни се налага
кинематографътъ * е единственото ровци,- дедеетиви, апаши, съпро една катастрофа и дето повече да порицаемъ този фактъ, който
развратително Й съкрушително дей водени съ толкова безсмислие и отъ всекога е нуждно, сплотява въ ^България се обърна вече на
ствуващо върху сформиращите се глупоеть. Жадува тяхната душа за не, намери ли се единъ държа- обществено зло. Н$ка, обществото
детски и-юношески души култур всичко което кинематографа изна- венъ мъжъ, да стрри същото? Не гледа..право въ очите на нещата,
но изобретенио
оя като красота и героизъмъ. А сме ли свидетели и днесъ< на гро защото - очите на сензацията съ
Комплпцирапиятъ нашъ животъ отъ жаждата, отъ желанието до зни разпри между . правителство и широки, ала съ тъпъ обзоръ'. При
съ без численото много съблазни и престъплението е самоедна крачка. опозиция,V между правителство и канваме обществото да се взре въ
пропасти допринася за младежката
Нека бъдемъ справедливи.*Ки правителство, между опозиция и задкулисните инепиратори да тия
поквара и развала, отгамъ и за нематографътъ като обществено опозиция, 'Въкоя полемика е за- игри, да се взре въ делата на тия,
моралното обществено разнищване. притежание или най малко* съ общ. мълчалъ некой отъ интересъ къмъ които съ отеяъдеетвили своите ин
Но не може се отказа силното вли контролъ може да* послужи като държавните тайни. На туй отгоре тереси съ гръцките, на тия които
яние и на кииоматографа.
веренъ съратнйкъ - за поставяне още партийни^ органи бързатъ кой за- да предпазятъ себе си, изпуАлчиостьта за почала у богата на, здрави обществени' и научни по-скоро да съобщи факта, че пра щатъ отровна обществена воня, ка
шите '— притежатели на кинема стимулп у младежьта •>_ народа вителството . не съблюдавало неу кто некой насекоми изпущатъ воня,
тографите,' не (| подбира > сюжетите въобще:
тралитета добре,* бърватъ да ком- когато биватъ кълвани отъ птиците.
на филмите. > Обикновено публика
Но той требва да отеква-ьда прометиратъ България едни предъ
та се лепи като мухи на медъ на отражава само чистото, кристални тройното съглашение,, други цредъ
крайно сензационните филми, пъд-, хубавото въ живота, плодовете на тройния съюзъ.
пп съ потайности, оъ криминални истинския героизъмъ,* истинския^
Всичко е пуснато въ ходъ да
нстории изъ дъното, изъ<кальта патриотизъм^ и чистокръвния жй- се разклати- -положението- на -Бъл
на спиртни питиета.
__
на7европейския живоп»,* Тая ми • вотъ,? създаденъ въ красиви дра гария, държавни мъж$ се обърна
зерна търговия става за смЬтка иа матични п етични произведений ха въ послушни оръдия на ггуж-,
Имамъ за продавъ големо количество
обществения морадъ,* за сметка1 на на човешкил гений* Требва да от дите 1еЩтии<~* едни ъа едни, праздни бурета за разци спиртни яи*
обществен.' спокойствие, ако щете. ражава • хубавий кътове' на роди^ други на други. Никога по-мизер- тиета, събиращи по 35 и 50 кгр. из
Липсва^ едйа ефикасна • контрола ната* ши, родйата4 ни култура "й ни не сме били въ туй Отноше работени отъ сухъ белъ длбъ.
С&шо-иродавамъ и качета зд сирене,
на тоаа г що дава кинематографа; тай ще ^подтиква и ще; оъзижда ние* Едно време покойния Караразпи големини.
Леко&гьта, сензацията,» ''убийството общесгйеното I унаиредйагъв, а не
веловъ битъ до иосиняване СРГЪ
Василъ Тодорова— Провадия.

отзиви.
Малко светлина.

Ръ Гърция и у насъ.

редното влияние яа кинематографа.

Важно за фвбщаншо

БР.. 13,

.СВОБОДЕНЪ, ГДАСЪ*

ГНИЛОИСИоШНО.
„Има много неща
чурукъ въ България11...
казал, Хдидетъ.

ЖждЬ сте

българи?

ОТР. 3

Застой, безработица и гладъ^ Отъ отделъ) Зафира Аргирова, но народиость зано по адресъ.,на довия, които, иозназапочване на общоевропейската война,
въ-цела; България се почувствува за*
стой и спиране на производството, кое
то вещо създаде безработицата, а посетне и> ^лада: * Всички артикули отъ
първа.пеобходимость поскъипехадо неимоверцостъ, Злото^^е^.простираме са
мо но градовете но и по селата. Следъ
наводнението въ Варнецския и< Щумецския окръзи, което завлече всички по
севи, населението остана безъпоминъкъ. Съобщаватъ ни, че въ селата
Кьопрю-кьой,., Сандъкчий» • Потрушанъ,
Коте и др. се е появидъ''гладъ между
паселепието.Мипистерството на вътрещнйте работи требва бърже да се при
тече на помощь ш' това население, за
да бъдемъ свидетели на лоши : после
дици.

гъркиня, е провокирала'ученичките бъл
гарки, като е пеела хвалебни гръцки
песни за гръцкия краль Констаятинь иобидни песчк за българския войннкъ ?:
Ако е вЬрно защо не е сторепо ни
що за изключването и?

ватъ' Селото г!икоАаевка. Опия, който
искатъ да знаятъ самата истина, нема
осв^цъ да отидать въ окр. инженерст
во и прегледатъ плана на селото и про
екта, презъ където се трасира шосето
и ще' видятъ, че дописникътъ крайно
невежливо се е отпесълъ къмъ редак-_
цията па ^Варпепски новини/ а тя
къмъ своите читатели, като е дала мес
то на непроверени „факти."
Д. Шиковъ.

Жертва на акушерска небрежност*.
Светлите празници минаха. Чето
На 1 того се е поминала вследствие на
ха се* топли молитви — иягоре мноакушерска небрежность госпожата на
1*6 тамянъ и' восъкъ. Много просяци
г. Лисичковъ, чиновникъ при българ.
получиха каравелчета* повече откол
търговска банка.
кото еъ очаквали, но човечествотб
НашитА събрлезновапия къмъ опе^ане получи; спасение. Не сирела кър
лените.
вете, не спре человекоивтреблениеНовоселски. Садебенъ Приставъ
то? братоубийството.
Завърна се въ града ни члена отъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 277.
Най-светите христиански максими
фирмата А. Илиевъ & С ие, г-нъ Д-ръ
с#к потъпкани отъ носителите на
И. д. & 336/914 г.
Илиевъ, който пребиваше въ София
христианството.
2—*3*м4сеца по търговски работи.
Въ отъпълиение обявлението си подь
Тая нечувана адска касапница* под№ 960 публикувано въ Държаний вестлояси на ивпитание нвдъно всички
Помолени сме да запитаме кметството никъ брой № 62 отъ 17/111/915 г. изучения, проповеди, вери. Днешния , Русенсвиятъ градски-театръ тия.дни
чов4къ разруши строената съ вЪко-' за втори яъть ще посети градации и кога ще отнеме заграбеното отъ Щерю вйстявамъ на интересующнте * се, че
ве общечовещка4Ткултура, събори вси ! ще представи следните. пиеси; „Братя Белчевъ общинско место, яаходяще се продажбата па: една кжща въ.с Ченге
дълга* 7 м. широка 5 м. и
чко свето — и умира той самъ като Карамазови** отъ Достоевски, Добри на "Карантината/ понеже има охот- отъ 2 стяи
отъ В. Сарду, „Доходно ници, които биха го наели срещу ху- висока 2х/з м. и до нея прилененъ есодетецъ въ името на национал, запа те приятели",
и
дълъгь 10
зване. Една идея остана здрава, кре м4сто отъ бстровски, „Севилския бръс бавъ наемъ. Мислимъ, че кметството динъ дюкянъ отъ две стаи
нари отъ Бомарше; • „Щурецътъ" отъ требва да запази общинските интереси. м, щирокъ 6 м. високъ Зх/2 м., покри
пка — национализма.
ти съ керемиди отъ прость дъ])венъ ма
Погледнете какво вършатъ голе Пфайферъ/^Коварствоа и любовь" от>
|;По.чиналКНа 30 м.,^м. «Ье помина терна лъ съ дворъ 900 кв. м:г при съ
мите соц. светила въ чужбина и Шиллеръ, ;я11едагозите отъ 0. Ернст*,
милионите работническия маси, орга „Ловъ на мъже" ртъИрс Щолба, „Пре следъ' четири месечно боледуване на седи: отъ двете страни пъть' и Добра
низирани и. закрепвани въ името на следваните* отъ София Велая, „Сту шия съграждахршъ Добри Йоневъ, 29 го- Янкова Байчева, е почната па17мартъ
дишенъ,учитель при машинното училище. -1915 г. я ще продължава до 1в априлъ
общочовешкия идеалът-умиратъ ва дентска фантазия" отъ Мясницки.
Нашкте съболезнования къмъ опеча- 1915 г. 5 часа вечерьта и съ правонародностьта си. Национално стьта • Участвувате : г жи Тенева, Фратева,
1
наддавапе въ 24 часа 5°/о.
преди и надъ всичко. Не е дошълъ Яворска, Кожухарова" и Ангелова, гда лените.
Вл.
Теневъ,
Хр.
Яневъ,
П.
Золотовичъ,
деньтъ за братството на народите—
Горния имотъ е собстве^ъ па* Велико
Хлебътъ не стига че се Продава скъ Добревъ отъ С* Ченге . продава се за
отложенъ е той за много' години. М. Македонски, К. Димитровъ, Г. ТоОще не съ изживени периодите на паловъ, Д. Коцевъ, Л. Керековъ и йа. по и прескъпо но почна Да се вади дълга му къмъ Тодоръ Якймовъ отъ с.
отъ некои фурни и съ малко •тегло.
национално обособление и • вакреива- Русевъ.
Новосело. Първа цена 2,000 лева. Же
Не мислятъ ли общинските власти ла ющптЬ да купятъ имота могать да
Първия пъть актьорите отъ тоя теане, аа да се премахнатъ изкуствени
т е граници между отделните дър търъ доказаха съ играта си, че съ ис да направятъ една ревизия изъ хлебар преглеждатъ книжата *по продажбата и
жави и да *сй .повдрави човечеството тински артисти. Те ш< дадоха чаровна ниците, за да се тури край на експлоа да наддаватъ всеки присътственъ день
съ осъществяването на най-светия игра тогава и ни караха да се сатвемъ тацията ?
и часъ въ канцеларията ми.
и плачемъ предъ силата на техния хуотъ светите идеали — братството.
с Новосело; 19 мартъД915 год.
Убийство* На 1 того Илия Ангеловъ'
Ние най-вече имаме основание да дожнически замахъ. Не е въпроса само
Съдебенъ приставъ: II. В. Тивчевъ.
работимъ аа изясивяване на тоя ста за благотворителни цели когато се да- и Ибрямъ Джелиловъ се скарали и пър
вать
театри
да
сеЧсосещаватъ,
искаме
вия
е
ударилъ
съ
ножъ
втория,
който
дий на национ. обособление, ващото
безумието на нашите управниици да видимъ варнеици като истински це 1Моментално издъхналъ.' Убиецътъ е заподложи българщината подъ четво- нители на изкуството,- като посетятъ Ру ловенъ.
сенския градски театъръ само отъ же
ренъ яремъ.
гелъ Кжпчевъ*4 &*669/40, съ три стаи,
Но какво вършимъ днесъ? Ние се лание да видять животъ на сцената.
салонъ,
дюгень, мутфакъ и чешма въ
Първото представление „Преследва
питаме и споримъ подъ руси ли, или
двора,
съ
общо пространство 261 к. м.
ните"
ще
се
даде
въ
събота
на
4
того.
подъ немци ще ни е по-добре, та да
За споразумение при собственика па
вв^гг^асм»!» еднитЪ, или другите.
До I. редактора на къщата, или при Василъ Георгиевъ хо
Кой покровителствува скъпотията.
Народь робувалъ .стотици години
в. пСвободенъ Гласъ"
датай на улица яСъборна,и на пазарния
1 Месарите продаватъ-агнешкото йесо по
— робство търси и желае.
площадъ, срещу стопанското училище.
Пие се радваме на победите на 1.20 л. килограма, а общипата заповедГ-не редакторе,
едната или другата воюваща страна ва да се продава по 1.40 лв. Въ заВъ брой 569 отъ 14 Ш на "Вар
като на червени великденски яйца, поведьта* на общината се казвн: сире
ненски
Нови нии е поместено аптрафиле
нето
да
се
продава
на
пазаря
по
80
ст.
а въ това време въ Добрудяса вла
сите рааоряватъ българщината, въ кгр., а но дюгените — по 1 левъ, оба по поводъ трасирането на шосето Гюн- та на Василъ Георгиевъ, срещу пазаря,
Тракия турците гонятъ сънародни че на пазаря се продава по 1.10 лв., а догду—Николаевка, въ което антрафи- со.преписватъ и нанисватъ на износни
ците ни, гърците иреораватъ маке по дюгените 1.40 лв. Млекото се про ле се иохвърлятъ закачки по мой ад-- цени бързо, чисто и правилно всекадонските български гро.бници, а сър дава по 50 ст. кгр., ири всичко, че об ресъ, какво шосето се изучвало сега на къвъ видъ работи, коли и нотариялни
бите строятъ паметници на варвар* щината заповедва да се продава по | ново съ цвль да се прекарало ио-край книаш. Тайната запазена.
' воденицата ми. Не бихъ написалъ това,
щината отъ новъ елементъ — бъл 40 ст.
Питаме: кой се грижи за изпълне ако не уважавахъ четците иа „Варнен
гарски ' кости.
теменуги,
Къде сте българи? Има ли бъл нието на общинските заповеди? Никой! ски новини" и моля, дайте му место въ
парички,
гари въ 'България? Загинахте при Скжпотията расте, а.оть никлде гласъ една отъ идните броеве на в. „Своб.
Гласъ/
немезабравки,
самокитки
и
ягоди
се прона
протестъ
на
идва.
И
до
кога
ще
Кара-агачъ ; Одринъ, Чаталджа, Булаиръ, Калиманци? Или всички Фа продължава тона истинско междуцарНе е верно твърдението, че се из даватъ апо 5 ст. въ У уч., ул. „Кабствие. НЬма ли най-сетае да се създа мествало шосето покрай селото, само и лешкивъ домъ № 40.
лирахте, о водачи народни?
Къде сте българи, за да аапавите де и у насъ респектъ къмъ законите ? само да мипе край воденицата ми,
домътъ си отъ апапги, въ това вре
а е верно, че тъкмо това искатъ дертНа вниманието на финансовото управ !шште писачи. Ви пата моя е тая,
ме на междупароденъ грабежъ?
хигиенични
ление. Говори се, че повечето отъ жи че къщата ми и воденицата ми се наБрабанцио.
вущите въ гр. Варна чужденци не пла миратъ ьъ селото и близо до проекти
щали никакъвъ патеитъ. По поводъ на раното шосе. Колкото се отнася, че МОБИЛИРАНИ СТАИ
това, помолени сме отъ мнозина граж тамъ където се изучва не задоволява въ II уч. на града, близо, до чер
квата „Св. Никола,"
дани да запитаме финансовото управ ло болшинството на селенигв, е кол-1
ление какъвъ патентъ* плащатъ Братя кото неверно, толкова и нахално ка- *
Справка въ редакцията.
Коннурсъ. Обявенъ бе отъ Варнен Кокашвели, едни отъ които еж завла
ската община конкурсъ за изработване дели, целата северна часть, а другите
проекто-планъ за Варненската градско- южната часть на Варнеи. околия.
общипска и адмипистративно-съдебна
Очакваме да видимъ.
палата.
Провадийско.
Журито се състоеше отъ: председаДеребейщина въ общината. Секретель-кметъ Ал* Василиевъ и членове: тарьть на.варн. община Костовъ дър :
делегать отъ м вото на обществ. сгради, жи къмъ гразкданството, .което отива
ОБЯВЛЕНИЕ Я ГЗЗ.
пдтищата и благоустройството — начал- при;.него по работа, грубъезикъ и об
с. Куртъ-дере, 27 мартъ 1915 година.
никъ на архитек. отделение архитектъ носки и наместо да служи на общин
Янаки Шамарджиевъ, делегать на Бъл ските^ и граждаиски интереси той • Ги
Обявява се на интересующнте се, че на 8 май т г. въ 3 ча
гарското инжинерно-архитектурно д-во ощетява. На 28:м.м. се явява при него
са подпръ обедъ въ канцеларията на общинското управление въ с
архит. Илия Поповъ, иредседатель на гр., Г. Н.»съ.заявление,зарегистрирано
Варн. окр. съдъ Терзиевъ, Дър. архит. подъ № 4231 — 27/11 — на което самъ
Куртъ-дере, ще се произведе публичеяъ търгъ оъ тайно малопаддач'
Ж», Рашевъ, Началн. на техн. отделе секретаря е сложилъ резолюция „еледъ
ване за отдавано на предпрнетачъ постройката на ново училище съ
ние ипж. Ст. К. Саламуровь, Градски справка да се издаде нужния доку4 класни стаи въ с Куртъ-дере.
архит. А. Леопкиевъ, общ. съветници менть/ обаче кефеало па господство му
Стойпостъта на предприятието възлиза ,на 29210 лова,
Ст. Савовъ и Ради* Василевъ и общин. 1Т прогонва просителя по найбруталенъ
Исканий залогъ е 1460 дева.
контрольоръ Ст. Чешмеджиевъ.
начинъ,
Следъ щателеаъ дрегледъ на копг
Немали кой да улови, юя братъ за
Предложенията ще се прпематъ точио до 3~часа следъ обедъ
курспите проекги. комисията въ засе ухото и му даде да разбере, че не се
на 8 май т година.
данието си отъ 27 марть т. г. опре намира въ собствения си домъ, а въ
Тържните книжа могать да се видять всеки ирисътствевъ деиь
дели: първата премия да не се даде единъ общественъ институтъ. До кога
и
часъ
въ канцеларията на общинското управление.
никому, втората премия отъ 3000 лв. ще се търпять плъхове изъ канцела
Конкурентите требва да се съобраздтд» напълно съ чл. ча. П
за проекта тдодь мото ^Уеп^аза се, да риите?
Гражданинъ.
ва на Варнено архитекти: г. г. Д. Даб— 1 4 отъ закона за обществените предириятия.
ковъ и Ст. Венед* Поповъ, а третата
Питаме управителиата на стопанс
- Кмотъ: Ат, Диков-1".
премия отъ 1500 лева на Софийския кото училище „Трудолюбие" верпо ли
Секр.-бнрппкъ:
Ив. Т. Касабовъ
архитектъ г. Н. Торбовъ.
е, че ученичката отъ Ш куреъ (бвлия

Продава се кяща '•;'';.:;,:

Опровержение.

Ка пишущамоншна1%?-

Кбгьшнц Коренчета

Даватъ се подъ наемъ

Дневни новини.

Куртъ-деренско Селско Общинско Управление.

СТР. 4

.СШОВОДЕНЪ ГЛАСЪ"

БР. 13

Кредитно Акционерно Д-во_ „ЗОРА" — Варна.
»

ПОКАНЯ

Но (ъдгарсНо Зашрахобашшо Дрдосстбо

Съгласно чл. 184 отъ търговския 8аконъ и чл. 16 отъ устава на дру>
жеетвото, поканватъ се г. г. акциоиеритб да присжтствуватъ на Ш-то ре
довно годишно събрание, което ще стане на 12 Априлъ т* г.>,въ 9 часц ррЪг
ди обьдъ, въ бирарията Д Х В-КЪ* въ гр. Варна.
ДНЕВЕНЪ.РЕДЪ:
I. Изслушване докладите на Уиравителния и Проверителния съвети*;
II. Удобрение годишните сметки на д-ството и освобождаване Упра
вителния и Проверителния съвЬти отъ отговорностъ за отчетната 1914 год.;
III. Гласуване бюджеть ва нуждиггЬ на дружеството за 1915 год.
За правоучастие въ събранието депозирането на акциите става въ кан
тората на,дружеството, Българ. Нар. Банка, Дружество „Трудолюбие* и Ак
ционерната Землед^лческа Банка „Прогресъ.*
Депозирането на акциите и приемане пълномощията ще се прекрати
на 11 с м., въ 4 часанодиръ обедъ.
Ако събранието не се състой на 12 Априлъ, то се отлага за 19 с м.,
слщото место и часъ, презъ което време ще се приема ново Депозирване
на, акции.
Отъ Управителния Съветъ.

гр. Варна, 27 марть 1915 г.

БАЛАНОЪ
на Кредит. Акц. Д-во „ЗОРА"— Варна за 1914 год.
АКТЙВЪ

ПАСИВЪ

35550 66
Каса
Портфеилъ
509936 25
Тек. сметки дебитори 75175013"
Цени книжа(обл. и др.) 135751641
Залогъ цЪности
331495—!
6 Ипотеки
10068490
7 Съмнителни креанси
45000] —
8 Длъжници (с-Д. дела) 21785 72
9 1 Депо
501860 45
10 Депо текущи сметки 265255—|
11 Кореспонденти
909210,
12 Депозить гаранции
28000|—
13 Инкасо пилици
43258 20,
14 1 Гербови марки
104 70
15 , Протести
242 10
16 Мобили
(2779767 85!
1
Г
1
2
3
4
5

1

БЪЛГАРИЯ"

500000
1 Кашгталъ
2 Запасенъ капиталъ
105000,-1
3 Кредитори
742018 67
4 Сконто полици
173276>35
5 Депозирани гаранции 28000|—
6 Депозанти
501860 45
7 Гаранции тек. сметки 2652551—1
8 Седанти
9100 —
9 1 Заложители
3314951—1
10 Чужди полици
4325220
11 Одьржки
1
32815
12 Лих. за с/ка 1915 г. , 40021*03
15 Тантиеми
5000—1
14 Неизалат. дивиденти
161 —
15 Дивиденти за 1914 г. В5000 -т-1

Основано презъ 1891 г.

ВЪ ГР. РУСЕ.

„БЪЛГЯРИЯ* застрахова и'прЬзасрахова: Противъ 1ЮЛ1АРЪ. и НЕ
ЩАСТНИ СЛУЧАИ, всекакъвъ ТРАНСИОРТЪ по сухо и по вода,човешкия ЯШВОТЪ, зестри, капитали, пенсии и др. по най модерни,
нововъведени и износни комбинации
УСЛОВИЯ НАЙ ЛИБЕРАЛНИ; ПРЕМИИ НАЙ ИЗНОСНИ.
Застрахованите за животь при „БЪЛГАРИЯ*4 не пландатъ никаква
добавъчна премия за риска за война;
Полицата на „БЪЛГАРИЯ44 по застраховка ва животъ е неоспорима отъ
деня,на издаването й и съдържа>най ясни и точно определени условия.
пБЪЛГЙГИЯ" изпълнява своите задължения съ най-голема точность
и изнлаща най-бързо загубите,
иБЪЛГЙРИЯ" е най старото и най-солидното първо'българско!, застрахо
вателно д-во въ царството, което се ползува съ всееветската известность.
иБЪЛГЙРИЯ" има годишни постхиления отъ премии но всичйи видове
застрахования зл. Л. 26,000,000
ГАРАНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
капиталъ, резерви и.други повече огь зл. л. 24,000,000
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ВЪ, ГР. РУСЕ
Представителсгво въ София.
Агенции въ всички градове и селски центрове на царството ;• въ
Македония и Одринско.
Главенъ директоръ йа дружеството: Г. ТЕОДОРОВЪ.
Проспекти и подробни сведения се Даватъ даромъ огь :
Главната Дирекция, представителствата и всички агенти и плтующи
инспекторъ-аквизитори на дружеството.

1

14

2779767 85|
Г

*"

Йоханъ Конфино—Провадия
има за проданъ 1000 кубич. метра дърва чисто
меше; строителенъ материалъ: дъски 2 — 2\ м,
дължина; рйзни мобилно-столареки и коларски
материали.
Ц_ни много изиоспй.

ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ
Караджаотско Кметство — Провадийско,

отъ 1 януари до 31 декември 1914 год;
ДА ДАВА

ДА ЗЕМА

П

1 Броени лихви & ко-|
мис презъ годината б9982[02
1 2 Общи разноски
25507 95
3 Амортиз, на мобилите
1021—1
4 Лихви за сметка па
1915 г. 40021 03
5 За безнадеж. креанси. 18347 32|
6 „ запасенъ фондъ
5000
7 ^ Тантиеми на упр. и
Пров. съвети и служ.
5000 ,,... ,1
8 „ дивиденть по 14 л.
>
на акция 35000
189879 32|

1 Отъ миналата 1913 г.| 1313262|
2: Събрани лихви & комис презъ годината! 176746 70

еI

П

\

1'

Счетоводитель: К. Петровъ.

189879| 32|
Директоръ: Я. Филовъ.

ДОКЛАДЪ
Огь Проверителния Съветъ на Кредитното Акционерно Д-ство „Зора44
гр. Варна къмъ г. г. акционерите на свдото дружество на VII редовно об
що годишно събрание,
Господа Акционери,
На основание чл. 202 отъ търговския законъ и чл. 14 отъ дружестве
ния уставъ, имаме честь да Ви доложимъ, че горните*. Балансъ и сметка
„Загуби и Печалби" с_ верно извлечени отъ дружествените книги, водени
нрезъ 1914 година.
Прочее, молимъ, да ги приемете тъй както Ви ги преставаме и да ос
вободите огь отговорность управителния и проверителния съвети за дейностьта имх презъ 1914 год,
гр. Варна, 27 мартъ 1915 год,
Проверителепъ съвете 2' Д. А. Божилояъ, Н. Ставревъ.

БЪЛГАРСКИ ПЪРВОКАЧЕСТВЕНЪ ЦИМЕНТЪ
се намира постоянно въ големо количество въ крупния складъ ва
строителни материали на Н. Наумовъ & Ив. Стефановъ — Варна.
..: Цена много ианоона.
-

С. Георгиевъ, Пандо Андреевъ & Г. Наумовъ—Варна.
Съобщаваме на интересугощигЬ се, че въ склада ни находящъ се
до старата болшща оо намиратъ:

Дърва за горене, намекни и дървени въглища, разни строи
телни и ноларсни материали и пр.
Цени много износни.

Обявление № 629.
с Караджа отъ, 10 мартъ, 1915 год.
Обявява се на интересугощите се, че въ общийската канцелария, на
20 априлъ 1915 год., ще се произведе тчьргъ, отъ 2—5 часа следъ обедъ,
за отдаване на закупчикъ събирането общинските приходи:' „иптизапъ* и
„кръвнина,44 за време отъ 1 януари 1915 тод. до 31 декември 1917 год.
Първоначалната оценка на" предприятието е: за „интизапа44 1500 лв,
м 8а „кръвнината44 100 лева годишно.
Исканиятъ залогъ за иравоучастив-въ търга е 5°/о.отъ първоначал
ната дена.
Членове 11—14 отъ закона за обществените предприятия ся задължителни за конкурентите.
Тържпите книжа могать да се видятъ всфки присжтственъ дени и
часъ въ канцеларията на кметството.
Кметъ:К. Петровъ.
С»зк]р. бйрпикъ: К. Димитрова

Куртъ-деренско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 8 0 .
с. Куртъ-дере, Мартъ 1915 год.
На 6-й май тази година отъ 3 — 4 часа с й д ъ . обедъ в ъ кан
целарията на общинското управление,' ще се< произведе публиченъ
търгъ оъ явна конкуренция за отдаване на наематедь експлоатация
та на Куртъ-деренската училищна. зеленчукова градина, състояща се
отъ. 45 декара 6 адо, за време отъ 1 цоемврий тази година до I
ноемврий 1918 година.
Първоначалната оценка на наема на горния имотъ е 600 лева
годишно.
Иоканий залогъ за правоучастие въ търга е 5 % върху пър
воначалната оценка.
Членове 11 и 12 отъ закона да обществените предприятия с *
задължителни за конкурентите.
Тържните книжа могать Да се видятъ всеки ирисътственъ день
и часъ въ канцеларията на общинското управление.
Кметъ: А т . Диковъ.
Свкр» бирнтьъ: Ив, Т. Касабовъ

Рекламирайте чрЪзь „Свободенъ Гласъ/ 1

