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Г-жа Деспина Д ръ Ив. Флори, Г-жа Атина Г. Флори и синовете
# Михаилъ, Александръ и Константинъ въ Кайро и г. г. Василъ Ив.
Фл1ори и Д-ръ Флори Ив. Флори, за незабравимия имъ съпругъ; еинъ,
братъ и племеяикъ

сгодени.
Варна, б августъ 1911 г.

Д-РЪ ив.т. ФЛОРИ
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Запасенъ санитаренъ майоръ,

е)
учвтвяка

въ. Неделя 14 т м. въ тукашната църква „Св. Атанасъ" отслужиха
панахида, по случай четиридесетницата отъ кончвна яа покойния, който
се помина въ Кайро (Егинетъ) на 4 юлий н. г.
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Варна, 7 Августъ 1911 г.
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БИЗШЪ ПРОЧУРОРЪ ПРИ ВАРН. ОКР. СЪДЪ
в

Александръ Д. Мишевъ
бившъ I Вари. Мчр Сядия и членъ при Вари. Онр Съдъ

ИзборигЬ наближаватъ.

ДОрданка Братоева
ще се венчеятъ въ Каспичанъ
•
на 21 того.
Върбица
Варна

•

госаожйца за
Тър Й сериозна
касиерка въ манифак
&

се устанозявать адвокати въ гр. Варна.

ш

Писалище у.1 Шуменска задъ Постоянната Комисия
и Окр. Загвоцъ, до бирария XX вЪкъ

Ц
ш

турния магазинъ на Д Кадояновъ,
ио възможность да разбира шаикарство.
Справка въ магазина, ул ^Владиславъ* — Варна.
39

Търговско Акционерно Д-во
„ДОВЪРИЕ" — Балчик-ь.
Основенъ капиталъ 100 х. лв.
напълно внесенъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
УЧЕНИКЪ търси за тази учебна година мобелирана стая съ ц*лъ пансионъ при добро
семейство.
Споразумение писменно съ г-нъ Даааилъ
търговецъ — Свищовъ.
Провадийско Градско Общ. Управление

Обявление
М 3971.
На 20 августъ 1911 год въ 3 часа сл*дъ обйдъ, въ помеще
нието на Провадийското общинско управление, ще се произведе, съ
пкратвяъ срокъ, търгъ съ тайна конкуренция, за о т д = . „ . „редприемай корегирапето яа Провадийската река Е Ж 4 1 " 2 5 - 6 2 хо &+-».
Нривлизпгелната стойпость на предприятието възлиза па 36300 л.
Съглггпо чл, 49 отъ закона за обществени* предириятия, желнющпте да взематъ участие вътьрга, требва да внесътъ залогъ
181&

Предло»енията т е ставагь върху ехеннвп* Ц*яи, безъ дроби.
К Г
»о предприятието могатъ да се вядятъ всеки ирисътствепъ день въ канцеларията на уаравлвпието.
Разноските но публикацията оставатъ за сметка на предприемача.
гр. Провадия, 3 августъ 1911 г.
^
н
Патровъ
Секретарь: Д. Диканаровъ

Извършва всички търговска и бан
керски операции.
Приема срочни и безсрочни
влогове;
Отпуща заеии срЬщу гаранции на
имотни лица и ценни книжа;
' Шкоятпра и инкасирва
търговски и нетърговски ефекти.

РИБИ:
Калканъ, Тюрикъ Кая и др.
Приготвена тъкмо яа сезона
отъ спецяалистъ майсторъ, въ
твлеквта отъ по 1 кгр., има
за проданъ големи количества.
Христо Хрисостомовъ
Рибопродавецъ

7 Централата — Варна.

Д-ръ Г. Клисурски — Варна
СПЕЦИАЛИСТЪ
Ио ВЪ/ТРЪШНИ, ДЪТСКИи НЕРВПИ
болести
ПРИЕМА БОЛНИ;
Отъ 8—12 и 2—6 елфдъ обЪдъ.
Мусалата сръщу хотелъ „ПРЪСЛАВЪ"

И з б о р и т е наближаватъ] . . .
Чувства се известно оживление
всредъ средата на нашите по
литически партии. Сериозните
приготовления и мерки, които се
взиматъ прЬтвещаватъ една упо
рита изборна борба Егинъ слйдъ
другъ агитаторите съ разни по
литически убеждения тръгнаха
и целъ мйсецъ непрекъснато ще
кр.ъстосватъ Българаия по четирегЬ и краища, за ла епчелятъ.
гласа на наивния избиратель.
Първия въпросъ, койго се хвър
ля предъ очи въ преюгоящата
изборна кампания, е въпросъ за
компромисите Не беха току тъй,
дългите статии, въ всички почти
еяседневии вестници, посветени
на въпроса за компромисите.
Оживлените
разисквания
всредъ нашата преса потвърясдаватъ мнението, че този въпросъ
е отъ първостепенна важ*осгь «
че неговото разрешение е повече
отъ належащо,
Както коалиционото правител
ство, тъй и опозицията съ. взели
решение за компромисите Исключение прави само земледел
ческия съюзъ, който на сбирка
та свикана по тоя поводъ въ Со
фия с ъ е произиесълъ противъ;
за самостойната избирателна бор
ба. Оъшо тапа и консерваторите
социалисти, които съ, по принципъ противъ компромисите, ще
работятъ самостойно, но това нема никакво значение, тъй сато
те не представляватъ некаква
реална сила; те е ъ безъ поли
тическа важность.
Неудобрението, съ което по
срейднаха решението на обеди *
йените социалисти всички пар
тии, правителствени и опозици
онни, а също тъй и одобрение
решението ра земледелците го
вори за страха който испитватъ
всички партии отъ разрастващо
то се влияние на левите течения.
Това е една важна причина за
изборните съглашения, проекти
рани между правителството и ли-
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„Свободенъ Гдасъ"

Брой 27

отзиви.

Българскиятъ пзбиратель е до отзвукъ движението на неколцина
боралнитй партии въ никои из
верчивъ, той е и търпеливь, та та само воеводи отначало, то пабирателни околии.
Почти всички партии въ пе дано и тоя иъть не бъде изма иротивъ се засилва и ние сега сме
Турсио-Френски КОНФЛИКТЪ.
риода на своето управление, бла менъ, дано туй което об&щава свидетели на едно силно револю
Цариградъ, августъ.
годарение нсуетановеностьта на правителството по мегданите и ционно брожение.
Преди неколко дена въ Терапия,
Йначи движението намира санк
нашия общестнепъ и политически улиците, не бъде забравено на
— предградие на Босфора, където се
жинотъ с ъ изпадали въ известни първите стъпала на залата на ция, намира оправдапие въ обектив
намиратъ
летните резиденции на
ните
условия
на
несносното
поло
грешки, правила с ъ известни събранието.
француското
посолство и на неколко
жение
на
Македонския
робъ.
Ние смеемъ да в&рваме че
нарушения, често пъти въпреки
чуждестрани
мисии,
полицията затво
Сега
да
видимъ,
какъ
требва
да
желанието си. Едва ли ще се на» правителството не ще забрави
ри
направо
и
при
възмутителни
усло
се
насочи,
какъ
да
се
канализира
мери управляюща партия, която своите обещания, че то ще на
вия
па
грубость,
една
бирария
го
четнишката
дейпость
та
да
не
бъкато посочи на своето минало да прави всичко зависяще отъ него
стилница,
държана
отъ
единъ
франкаже, че презъ ней<ия управ- и намираще се въ рамките на!де единъ бичъ за мирното населе
нишки режимъ но е имало за възможността и надаваме се че ние, а да му служи за защита и цузинъ М. Жеромъ и то безъ ни
отпора. Не веднажь е констатирано, какви причини. Къмъ 1 часа следъ
кононарушения, не е имало по нима да- бъдемъ излъгани.
тъпкване на .народнигй права.
Само по такъвъ начинъ като че четнишкото движение е еша тя- пладне 5 жандарми и войници, въо
Нашиятъ жинотъ е такъвъ, той се действа се избегва опаено- гость за населението, че то благо ръжени съ пушки, навтезоха въ за
създава подобни нежелателства. стьта отъ земледелческото дви дарение на това се носи донейде съ ведението и съ юмруци и пушки из
Грешките и нарушенията на уп* жение, опасность въ вейки слу незадоволство сиремо своите защит пъдиха отъ тамъ гоститЬ, които
равляющигй съ, падали изклю чай извикана само отъ неуреди ници, като съ това извиква негоду обедваха и между които се намира
чително на гърба па безропотния ците въ нашия животъ, която ванието и ожесточението на послед ха двама француски морски офице
данакоплатецъ, на гърба на бъл при едно нормално законно уп ните. Отъ какъ фактически дейно ри отъ стационера на француското
гарския селянияъ и занаятчия равление изчезва.
стьта па местните революционни посолство Следъ това, полицейските
Седемдесеть и петъ процента
Никаква строгость къмъ това комитети се е йреустановила, из агенти, станали по вече, насила влеотъ населението с ъ земледелци; въ основата си справедливо дви държането на четите е легнало ис- зоха въ ч а с т н о т о жилище на
три милиона отъ цялото население жение не помага. Тя може само ключителпо върху плещите па не- М. Жеромъ и туриха целия домъ
— ето кой понася цялата тяжесть още повече да раздуха огъ защитното население Това турците въ безпорядъкъ. Между това фран
на държавното управление.
ня Дайте на българския селя много добре зпаятъ и иматъ въз- цуското посолство бе изпратило еЗемледелческия съюзъ, който нинъ условия за сносенъ жи можность да изливатъ всичката же- динъ гавазинъ за да н а п о м н и
по настоящемъ се явява изра- вотъ и вие ще видите какъвъ стокость на своята варварщина вър на п о л и ц и я т а , че капитула
циите и запрещаватъ да търси въ
зитель на незадоволството на бъл примеренъ гражданинъ ще из ху него.
Ето защо налага се нвобходи домътъ на единъ чуждеяецъ безъ
К. Н.
гарския селенинъ затуй именно лезе отъ него.
мостьта отъ реорганизирването от съдействието на консулските власти;
представлява такава голйма опаново на местните революциоппи ко гавазина грубо бе изхвърленъ, Упрасность за вейка управлявоща пар
тия, защото никоя отъ гЬхъ не Пакъ за четничеството. митети. По такъвъ начинъ четите вляющие француското иосолство г.
ще влизатъ поредко въ общение Бопъ, изирати тогасъ секретаря на
може да посочи на своето ми
съ
няселението, та и него и себе посолството г. Дюбаилъ; слЬдъ к то
нало и да го нарйче „безукоОще не беха престанали гърме
ризпено".
жите въ Албания и ново движение си нема да пзлагатъ. На турците неучтиво го прие, началника на по
Друга елна причина за да при на поробения българинъ. Македо по такъвъ начинъ ще бъде отнета лицията му поиска една декларация
бегватъ нашите партии до ком- ния пакъ е арена па ожесточени възможностьта да откривате сле отъ г. Бопъ. Г-нъ Дюбаилъ се вър
на съ такава, но полицейските не
промисъ т. е. изборно съглаше сражения, на безбройни ужаси и же дите имъ.
Друга важна мерка която требва искаха да я прочетатъ и съ пуш
ние, се крие въ обстоятелството стокости. Като че ли въ Турция не
да се вземе е реорганизирането йпре ките си, тласкалия и грубяшки ручъ всички те не представляватъ може да има миръ.
една гъста компактна отъ изби
Появилите се отначало само че- устройството, на самите чети. Треб гати изтикаха както него тъй и съ
ратели, а слаби не добре орга тире чети въ скоро време се раз- ва да се сформируеатъ чети мало държателя на заведението, г. Бопъ,
низирани и малобройни полити множиха, къмъ тбхъ прибегнаха бройни отъ 8 — 1 0 най-много; кои въ отсътствието па г. Бомпаръ, е
чески групи. Девсть политически всички, които не могатъ да т^рцятъ то и по-лесно ще могатъ да се вече отправилъ енергически прогрупи, деветь политически пар новия . конституциопенъ* режимъ. криятъ и издържатъ оть население тестъ до министра на външните ра
тии има у насъ. Това къде се
Все по-чести и по-упорити ставатъ то. При условията които папосле- боти, Рифатъ-паша, и аферата сле
среща? Земете която обичате сраженията между четите и турс дъкъ се създадоха въ Турция, съ два своя ходъ по дипломатически
преустройството на турската жан редъ. Този инцидентъ се твърде
.страна и вие това по никой на- кия аскеръ,
чинъ не ще намерите. И при
Още не беха се начудили на но дармерия и войска, просто става но- коментира въ кръговете на чужде
това отъ колко врйме живеемъ вината за убийството на Аностолъ мислимо издържането на големи странните мисии, където той изглеж
ние самостоятеленъ политически войвода и другарите му не беха чети.
да зяаменателенъ досежно отказва
животъ, та да с ъ се явили обек дадени нуждните осветления по това
Съобразно съ числепостьта и със нето отъ капитулациите, па даже
тивни причини за туй раздробя и телеграфа донесе известието, !че тава на четите ще требва да се из и прилагането спремо чужденците
ване на политическите ни партии. на 1 и 2 Августъ е имало сраже мени и дейностьта имъ. Тя требва нл данъците: темету и патенть за
Тази разкъсаность е причина ние между четата на Тани Нико* да бъде насочена въ Друга посока. пребивание и работене.
твърд* важна за тйхната яемощь. ловъ и турския аскеръ всредъ пда- Влизането често въ сблъскване съ
Б. Р Тогазъ, когато подъ ноИ твърд* естествено е че те нипските дебри и усои и че 16 редовната войска, която постоянно сътъ на дипломатическите агенти се
бвзъ да щатъ се натъкватъ на души турци били убити.
получава подкрепления е предвари вършатъ такива безчинства отъ стра
въпроса за компромисите. Той
Все по-тревожни и по тревожни телно осъдено на неуспехъ. И какво на на властьта сиремо невинни чуж
имъ се налага мимо гЬхното же ставатъ слуховете идващи отъ Ма може да направи една малочислепна денци, нека тия агенти и силите,
лание. Или компромисъ или нито кедония и държатъ въ напрегна- чета срещу единъ десеть пъти ио- които те представляватъ, си ираединъ най-много единъ два де тосгь целото българско общество, многочислепъ и по-добре въоръ- вятъ заключения за отношенията на
путата въ камарата.
което не може да бъде равнодушпо жепъ неприятель? — Нягцо освенъ тая арогантна власть надъ съвърДругъ важенъ въпросъ е въп къмъ съдбата на братията маке- геройски да умре! А отъ това пи- шенно бвзашитяото население въ
роса за избирателната платформа, допци.
какъ не печели делото, напротивъ цела Македопия и нека се позамиза избирателните лозунги. Бъл
Даже тези що най враждебно се - губи.
слятъ върху положението — треба
гарското държавио управление, носятъ къмъ четнишкото движение
Ето защо дейностьта на новото ли да се подкрепя още отъ силите
българскиятъ държавенъ животъ пв могатъ да стоятъ дезиатерисо- четнишко движение требва да бъде една гнила Турция, треба ли да н
со нуждае отъ реформи, реформи вани къмъ събитията, които ста чисто терористична Атентатъ елбдъ се дава животъ, за да задушва въ
които коренно да засегнатъ ос ватъ въ многастрадалпа Македония. атентатъ, убийство следъ убийство, себ$ си и най малките прояви на
новите на държавния ни строй. Никой бъдгарппъ пе може да се обиръ следъ обиръ, ето що требва свобода човешка. Треба ли безна
Стига толкозъ думи и обещания!' съмнева, че причините за новото да вършатъ четмге. Отъ това до казано тая варварска страна да по
Демократите ги дадоха предовол- четнишко движение се криятъ въ колко всичко гореизложено ще мо глъща ежедневно хиляди невинни
но! Дела, д-Ьла иска българския несносното положение създадено съз- же да се схване и въсприеме отъ човешки жертви—требва ли да съизбаратель отъ своите избраници. патедно отъ младотурците и насо ипициаторите на движението, зави щ ствува още тиранска Турция?...
Това съ чувства отъ всички чено главно срещу българския елв- си неговия успбхъ, зависи неговия
бивша и настоящи управляющи мвптъ. Даже в. „Панредъ*, който резултатъ.
голитически мълсе. Да това се тъй ивлестяо се отзовава за чет
Нова т у х л а р н и ц а .
чивства въ гЬхните избирателни нишкото движение, не може дъ от
се подъ наемъ два дю
Въ новооткритата тухларница и
п атформи, въ гЬхнигЬ избира каже; че причините за движението
гена въ гр. Варна, ули керемидарница на Христо Митевъ
телни ангажименти кт>мъ изби се криятъ въ самите условия на жи
ца „Съборна* М 18/68.
гара Синдедъ, се изработватъ
рателите. Чувства се и отъдпесъ вота въ Македония съ известна до
Справка въ адвокатското писалище първокачествени и добре изпечени
управлящщцге, които водятъ из бавка, разбира се, че п българ
па Г. Яптовски въ същитв дюгени. тухли и керемиди,, отъ където жеборната борба въ името ча „про- ското правителство подкрепяло ак
дающите могатъ да си набавятъ съ
гресивноподоходния данакъ" и цията, Нашето мнение е че движе
съ търговско образо износни цени.
„пропорционалната система" и ние, което е пскуствепо създадено
вание, дири да поскоато чр*зъ устата на министръ което не може да намери обвктъ на тъии въ нЬкоя търговска кантора,
председателя г. Гешева заявя- дейпость скоро затихва, колкото дружество или банка. Представя
ватъ, че и*ма да допуснатъ ни енергично да бъде подклаждано от- гаранция въ какъвто размеръ се Т т » р с и с е хигиенична мобили*
рана стая близо до девическата
какво увеличение на приходната въпъ. Но тука виждаме обратното. поиска.
гимназия, съ добро възнаграждение.
часть отъ държавния ни бюджетъ, Наместо да затихне да остане безъ
Споразумение въ редакцията.
Справка въ редакцията ни.

Даван.

Млпдежъ

Брой 27

,Свободенъ Гласъ"

локаутъ, въ който участвуватъ
Дневни новини вежкия
повече отъ 40,000 души работници, ние

ду новите адвокати, които се устано
виха въ нашия градъ безпорно и г. г.
П, Тодоровъ и Ал. Д. Мишевъ ще си
извоюватъ едно завидно положение.
Честитимъ на адвокатската колегия
новите две сили, а на самите техъ
пожелаваме плодотворна дейность.
•)* Жалейка. На 4-й юли т. г. се по
мина въ Кайро (Египетъ), дето преди
11/2 година 6Ь настанепъ на частна
практика нашия съгражданинъ Д-ръ Ив,
Г. Флори, запасеиъ санитаренъ майоръ.
Покойния отъ млади години се е просветилъ яа лекарската дейность и е
служилъ околийски лекарь въ Котепь
и после това воененъ лекарь въ Шуменъ и тукъ; той бт> отъ местните Вар
ненци, съ праведенъ характеръ и съ
безпределна честность и доброта, бла
годарение на които качества бе спечелилъ симпатиите на всички, отъ найвишето общество до послъдните бедни
семейства.
Семействата Флори въ града ни въ
Неделя, 14-й т. м. отслужиха панахи
да, въ черквата „Св. Атанасъ" по
случай четиредесетиицата отъ смъртьта
на покойния.
Миръ на праха му! .
За Христо П. Бакаловъ. Го тема доза
отъ наивность ще требва да има у себе
си Хр. П Бакаловъ Варя Съд. При*
ставъ, който чрвзъ » завещанието*, пу
бликувано въ 67 брой на в. „Светкави
ца* се е помъчили да »ощастливи«
както нашия редакторъ, така и ония,
които пишели »плоски съчинения* противт* него, защото не тъй стои работа
та, както той я представя въ >завеща
нието си*. Писмата, на които по-доле
даваме место красноречиво говорятъ на
чия страна е истината.

Стр. 3
продължава ла заблуждава верующите
го, че само едно лозе ималъ въ Вар
ненските лозя. При туй положение на
работата пий не верваме компетентната
власть да остави Бакалова да продъл
жава прпставствуванието въ Варна, за
щото нема законоположение, което да
позволява на чиновниците да вършатъ
сделки, каквито Бакаловъ сп позволява
да върши.
Поканваме г-на председателя па Варнеския Окр. Съдъ да разследва колко е
чистъ Хр. II. Бакаловъ въ своите дей
ствия като съдебенъ приставъ и да му
поиска сметка яа следните дела. за да
се увери яа нашето твърдение, че има
големи нередовпостп и парушеиия. Де
ло М ЛЬ 487. 210, 84, 477, 377, 498,
4-22, отъ 1909 год. и 650, 936, 555,
651, 92, 186 565, отъ 1908 г. Посдеднето дедо липсва и има изгубени суми
но него.

ставаме свидетели на една още по-упорита и грандиозна борба. Около 30,000
души работници колари напустнаха ра
ботата и обявиха стачка. Споредъ из
вестията ишщи отъ Англия, положе
нието е било твърае сериозно. По кейо
вете имало натрупани много съестяи
продукти, които отъ дълго стоене поч
нали да се разлагатъ. Стачката поч
нала да се пренася и между другите
работници
Въглещарптв, матрозитЬ,
прислужниците по параходите се обя
вили или се готвя ти да се обявятъ въ
стачка. Само сериозната намеса яа пра
вителството въ полза на работниците е
премахнала по-еериозиите последици и
усложнения, а съ отстъпването на гос
подарите и стачката се е прекратила
— споредъ най-новите известия.
Ето на какви сътресения е изложена
страната на безчетното богатство и край
Дружество >М а й к а*
ната мизерия.
Варненската радикалъ-демократиГ-нъ Редакторе,
Праздника на опълченците. По чвска организация — засилва своите
случай 34 годишнината отъ юнашка редове тая година съ още една видна
Въ брой 23 отъ 10 юли въ вестника
та защита на шипченските върхове, сила; стария общественъ деецъ — съ
Ви срещаме една дописка отъ пекой
на 11 того въ църквата » Успение гражданина ни г Кръстю Мирсни, —
анонименъ гражданинъ по случай годиш
ПрЬсвехая Богородици« се отслужи следъ като напустна редовете на »де
ния актъ, отчетъ и изложба на стопан
панахида за упокоение душите на мократическата* партия, която се отда
ското училище „Трудолюбие". Ако ано
падналите за българската свобода де въ служба на цариЗма и която той (г.
нимния гражданинъ се интересуваше за
борци, презъ 1877/78 г. Следъ пана-| Мирски) нарече съ право, „царска де
училището, което съществува отъ де
хидата всички опълченци на чело съ мокрация" — е влЪзалъ като членъ на
сетки години, то той щеше да знае, че
дружественното знаме и военната му радикалната партня и въ събранието на
д-вото си има всека година отчетъ, въ
зика се отправиха за бирарията на 10 того, на местната радикалска орга
който всичко ясно и най-подробно се
каракаша, където имъ б^ше серви низация той е билъ прнетъ за такъвъ.
излага за управлението, вървежа, бюд
рана закуска.
жета, училищния персоналъ, изработе
Ние поздравляваме г. Мирски за хуба
ните предмети и пр. и пр., който от
Изгорели кръстци. Въ с. Чаушъ- вия неговъ жестъ, защото съ това той
четъ се дава напечатанъ па всички
кьой, Балчишко, миналата седмица, ше поднови (следъ отдиха си) своята
членки на д-вото въ годишното събра
когато биле складирани всички снопи истинско демократическа дейность, съ
ние въ началото на месецъ януарий и
около 7000 кръстци, за да ги извър- която ще допринесе много за народо
вейки интересующъ може да се снабди
шеятъ съ моторната вършачка на, властието, за което отъ дълги години
съ подобенъ, за да може да се осветли
Христо Гюровъ, отъ с. Геикчилеръ ио | той се бори. Както се научаваме, него
До Господина
Невниманието на машиниста, подпа-| вия пример ь щълъ да се последва и Редактора на в „Свободенъ Гласъ" подробно за училището и има ясна пред
става за него, по която причина гос
лили се снопите и изгорели до единъ. отъ други негови, приятели и стари де
Варна
пожа директорката на училището не
Загубата отъ тоя пожаръ възлиза на мократи. Това показва, че обществена
около 15ОООО лева.
Въ последния брой на издаваемия счете за нуждно да пзложи всички по
та съвесть и у насъ заговорва.
-Тоя фактъ говори ясно, че нашия
отъ
Васъ вестникъ срещнахъ, че бив дробности въ своя отчетъ.
Варненските радикали ще взематъ
Известно е всекиму, че въ учили
земледвлецъ не се отнася съ сериоз участие въ предстоящите избори за 0. шия Каварненски съдебеиъ приставъ
но внимание, потребно, за да се за Н. Събрание. За свои кандидати те Бакаловъ, а сега такъвъ въ Варна, е щето ни се даватъ поръчка отъ граж
пази онова, което въ течение на цела провъзгласили: г. професоръ Д-ръ И. ималъ ио-вече отъ 100,000 лева. Азъ данки и граждани, които си ги взаматъ
година изработва и по тоя начинъ Фаденхехтъ, отъ София и гнъ Никола ще потвърдя, че има толкова, защото веднага щомъ бъдатъ готови. Ето защо
зная, че тоя въ Каварненско — с. Ка- тЪзи предмети не могатъ да се издаобрича себе си на немотия.
Ставревъ, търговецъ, въ града ни.
Министерска рЪчь. На 14/УШ
Разпитани свидетели по дЪлото на рапча има вечъ 720 декара земя, която гатъ, а изложените бвха само часть отъ
Министра на вътрешните работи г. девическата гимназия. ИстъкнатитЬ струва по-вече отъ 25,000 лева, има 4 изработени вещи. Възможно б в да се
Люцкановъ пристигна тукъ, а въ 10 миналата година въ нашия вестникъ декара лозя, които струватъ около 2000 израббтятъ по-луксозни училищна пред
ч. следъ черковния отпускъ на 15 и въ ежедневната преса некрасиви ра лева, има и пари, които е далъ на мно мети, ако д-вото не изразходваше тол
того държа своята предизборна по боти вършени съ НБКОИ ученички отъ зина въ Добруджата подъ лихва. На кова за подържане 3бъдните учеиички,
литическа рЬчь. Тая рЬчь на г-нъ: тукашната девическа гимназия, на 13 кои лица е далъ, имената имъ ще съоб- които възлизатъ на Д и ос-гвнъ че не
Люцканова по-скоро може да се на-| того, по делегация отъ софийския окр. ща допълнително. Такъвъ чиновникъ, плащатъ токса, но още д-вото имъ на
рече отчетъ на дейностьта на пра сждъ, беха разпитани некои свидете какъвто бъше въ Добруджата грубъ и бавя необходимите принадлежности.
У насъ споредъ правилника ва Ми
вителството отъ поемането на вла- ли, учители отъ такашната девическа умразеяъ, аю е такъвъ и въ Варна,
нистерството на Търговията и ЗемледЪ*стьта до днесъ, тъй като той въ нея гимназия. При разпита се установи време е да се махне.
подробно изтъкна дейностьта на пра ха много некрасиви работи, отъ кои
Като бичуватв неправдата, ще Ви лието, подъ чието ведомство и върховителството по всичкигЬ отрасли на то въ идущия брой ще дадемъ некои съобща, че и некои тукашни чиновници венъ надзоръ се намира училището,
управлението на страната, включител подробности.
ийатъ доста гр-вшки, които ще Ви ги всека ученичка е длъжна всвки месецъ
да ушие означения првдметъ, а въ ос
но и дейностьта му въ В. Н. Събра
Сгодечи. Приятно . ни е да съоб- съобща допълнително.
таналото вр-Ьме — поръчки.
ние. Следъ това изложение, той разви щимъ, че участъковия инженеръ въ
гр. Каварна, 25 V 1911 г.
//.
Още длъжни- се считаме да споме"платформата на правителството, по гр. Добричъ г. Симеонъ Д. Зографовъ
немь, че отъ направенитв до сега ре
която то ще работи ако добие дове се е сгодилъ съ г-ца Марийка, дъще
Господянъ Релакторе,
визии отъ надлежните г-да ревизори и
рието на народа въ Царството, осъ-| ря на починалия нашъ съгражданинъ
ществяванйето на мероприятията, ко Георги Илиевъ, търговецъ. Нашите СрЬщнахъ въ из тваемия отъ Васъ ве началникъ на Министерството на Търг.
стникъ двъ антрефилета, съ които ви и Землед^лпето, получили сме похвали
ито то смита да прокара. Първата, сърдечни^ честитявания.
зирате нашия съгражданинъ Христо II. за водения ре^ъ въ училището, коего
работа на правитевството ще да е
Сгодени. Г-нъ капитанъ Н. Чакаразширението на пропорционалната ловъ, синъ на г. Илия Чакаловъ, кон- Бакаловъ, сега съдебенъ приставь въ споредъ новия правалникь е поставено
изборна система и въ законодателните трольоръ въ Б. Н. Банка, се сгодилъ Варна че ималъ по вече огъ 100,000 на равна нога съ осова въ София.
Огъ нашето училящз всвка година
избори. Говори той за значението на съ г-ца Еленка, дъщеря на покойния лв. Тази новина много ни очуди, защо
то
Бакаловъ,
като
нашь
съгражданинъ,
излизатъ
по 15' — 20 свършившп, които
коалицията и каза че най-доброто уп нашъ съгражданинъ Георги Вълковъ,
зпаеме че той прв ди 9 го шап бъше съ придобитптЬ знаиия и практика въ
равление е коалиционното, защото по търговецъ.
малко писарче, слЪдъ това агенгъ по училището, помагатъ на своитв близки,
тоя начинъ въ парламента ще да се
Нашите честитявания на сгодените. македонския коматвтъ, а пр азъ 1903 г. а оть сега ще излизать учителки' —
застъпватъ интересите на всичките
ВЪнчани. Г-нъ В. Вичевъ, чиновникъ
слоеве на обществото въ България въ земледЬлческата банка, До.бришки когато съграж данииътъ на Хр. Тодоровъ ръководителки.
Съ съжаление ще кажем ь, че ано
чрезъ избраните отъ него предста клонъ се е венчалъ за г-ца Юрданка бвше минисгръ на правосъдието, го на
вители. На, края на рЬчьта си той ка Пенчева, учителка отъ гр. Добричъ. значи за секрегарь вь мир съдилище нимния гражданшъ, за да изкаже ста
въ О.-Пазаръ съ 10) лв. заплата. Пре рия си дертъ, наираздно л*ве кроко
за: »Вие имате думата, ако ни дадете
Нашите честитявания.
мести го въ Търново и Варна на съ дилски сълзи и оплаква училището, че
доверието ще прокараме такива мер
Опровержение Провадийския окол. щата длъжность, а отъ шесгь години е не е издигнато на нуждната висота, ко
ки, които да издигнатъ високо Бъл началннкъ г. Ради Поповъ, по поводъ
съдеб пристазъ въ Варненско. 8а тол
гария предъ културния светъ, чрезъ напечатаната въ нашия вестникъ до кова време да икономиса 100,000 лева гато пъкъ то е вь числото на 4-ГБХЪ
миролюбивата ни политика съ всички писка, чрезъ която му се приписватъ! е немислимо, навярно той трЬбва да ги цай-добри училища въ цЬла България.
страни; пий нема да дрънками на- грубости ]и непристойни за чинътъ е сиечелшгь ио печесгенъ начинъ : коОть Ндстоятвлството.
праздно саби, за да държимъ на щрекъ му работи, съобщава, че подбудител- маръ, «.биръ или имане яамВрено ако
Г-не Редакторе,
вниманието на оГществото, съ това ната причина на дописникътъ не е има такова въ Вариа. Въ Шуменъ ние
Да врвдимъ само на отечеството си. била друга, освенъ клеветничество. знаемъ, че.той има само около 20,000
Въ антрефилето поместено въ бр. 26
Ново дЬло противъ общ съвЬтъ. Споредъ писмото, което получихме лева вложени въ Търговското Д-во, но па издаваемия отъ Васъ вестникъ се
Вари. окр. управитель е предппсалъ отъ г. Ради Поповъ като опроверже иапослЬдъкъ го виждаме да купи въ визира моята лпчиость, по поводъ лип
на общии. съветъ да глоби всички о- ние на тая дописка, нищо истинско не- Шуменъ недвижими имоти около 15000 сата на суми въ епархиалпата каса.
иия съветници, които постоянно съ мало въ нея, а всичко е било мръсна лева: къща, дюкяни п лозе; знаемъ го Длъжа да Ви заявя, г-не редакторе,
отсътствували отъ съвета. Общин. и подла клевета, за която последния за годемъ комар 1жия; такъвъ беше и че съ най-голЬмо възмущение отхвърсъвЬтъ е билъ свиканъ и е глобилъ се отнесълъ до съда да иска удовле братовчеда му Ив. Бакаловъ, които като лямъ отъ себе си всекакпа отговоробщински бирникъ ограби 60,000 лева ность. За подобни дЬяння, за конто
само Д-ръ Карамиханлова, К. Калева творение.
се говори въ антрефилето, имаме наНови адвокати. Г-нъ Петръ То- и сега лежи въ Шуменския затворъ.
и К. Анастасова, когато всеизвестно
е, че има още много общински съвЬт- доровъ бившъ прокуроръ при вар
Добре е, тоя Бакаловъ като има тол казателепъ законъ и съдебните влас
ници, които периодически с ъ отсът ненския окр. съдъ и г, Алексапдръ кова богатство да го > волни правител ти ех които иде ОТСА;ДЯТЪ кон е пра
вия и кой е крпвиятъ. Никакви ар
ствували. Понеже общинския съвътъ Д. Мишевъ бившъ I варн. мирови съ ството и замени съ иЬкой другъ.
битражни съдове непредвижда нака
не е глобилъ и останалите н съ това дия и членъ ..при варн. окр. съдъ се
Примете уважението ми: /7. В.
зателния законъ за кражби пли об
е наруцшлъ закона за град. общини, установяватъ адвокати въ града ни.
гр. Шуменъ, 21 май 1911 год.
себвания на суми. А имено по мое
противъ участвующитЬ въ това засе Въ тЬхното лице гр. Варна печели
настоявахте
н протести, на прЬписОтъ
като
е
лошелъ
въ
Варна
Бака
дание общ. съветници ще бъде заве две млади сили съ разцветъ и енер
ката
е
дадено
по-скорошенъ ходъ
ловъ
е
ипотекиралъ
няколко
имота
и
гия,
достойни
за
почитъ
и
подкрепа.
дено углавно дело.
къмъ
правосъдие.
«Чабукъ хърсъзъ
десетки
полици
на
взискателитв
си
е
Верваме че гражданството само ще
Грамадната транспортна стачка
имъ даде нуждната приценка. ИзмЬж- иротестиралъ. А между туй той пакъ евсайбпи шашъръръ» — бързия раз*Ъ Лондонъ. Още не прекратенъ нор
Хорътъ при д-во „Родча пЪсвнь",
състоящъ се отъ 50 души избрани
певци, устройва екскурзия до Варна,
кждето ще стигне на 20 т. м. ц съ
щата вечерь ше даде концертъ, а на
другия день ще изпее няколко па
триотични песни въ алеята на възражданието1 прйдъ новооткрития пакетиикъ на Хр. Ботева.
ЦЬльта на екскурзията е: да се да
де единъ по силенъ потикъ за образувапие на ггввчески дружества въ
всички кътчета на нашето отечество
и съ задружни усилия да популяризиратъ модернизирането родната пйсень; защото само тъй ще може да
се постави здрава основа на нацио
налната ни музикална култура.
Начело на хора е познатия на Варненцп г. Добрги Христовъ. Очакваме
ме Варненци ще окажатъ добъръ приемъ на тая отлична инициатива.

Новоселско Кметство Провадийско

бошшкъ умайва домовладиката, казва инатъ всичко се вижда „незаконно,
народната поговорка, която въ данния безчестно" и пр. Всичко, което не
случаи може да се приложи къмъ ав- изхожда отъ техъ и е противъ
торътъ или ипсаираторъть па антретехните именно беззакония е „безфилето.
Свещ. Ст. Ив. Поповъ.
ПрипадацитЪ на „Народна Сила".

законно". За жалосгъ такава е
логиката на демократическите ум
ници и по тази логика виждаме
да се списватъ и техните вест
ници А такава логика могатъ да
иматъ само лишените отъ полити
чески моралъ хора.

„Народна Сила" продължа*
ва да бълва гущери противъ Окр.
Управитель г. Жекова, за гдето
той не уйдисва на гайдата на де
мократит* и за дето той дръпва
юздит* на криворазбраната демо Ново Селско Кметство — Провад.
кратическа автономия на избор
ните учреждения. .Народна Сила"
ОБЯВЛЕНИЕ № 2461.
се сърди и иска вс*чески да из с. Ново Село, 27 юлий 1#11 год.
кара ирани демократите, по въ
проса съ назначението за прове- На 31 августъ тъзи година въ 2
следъ пладне въ помещението
ритель въ окр. пост комисия г паса
на кметството ще се произведе пубЯни Дянкова. Велеречиво се за личенъ съ тайна конкуренция търгъ
щищава некакьвъ си „цензъа отъ за продажба дървената маса отъ се
демократите, сир, отъ ония които чището »Кутарла« за 1911 година отъ
до вчера тъпчеха подъ краката насажденията на общинската гора
»Кутарла«, Деринъ-дере«, отъ 100 де
си и цензъ и способностите на кара,
находяще се въ землището на
хората, които беха обърнали об село Сава. Сечището е съ насажде
щините и разни други учрежде ние: дъбъ, габъръ, и церъ въ про
ния въ демократически клубове, порция: 6:3:1, гжетота 08, възрасть
които чрезъ масово разтурване на 20 години.
Приблизителна стоойность
на пред
общини, най-флагрантио нотжшм- приятието
1000 лев*а съ 5ь/0 залогъ
ха автономчята на изборните уч върху нея — 50 лева.
реждения Безсилни да говорягъ Оферти ще се приематъ до 4 часа
за беззакония, родителите на кои следъ пладне на 31 августъ тази го
то беха те, днесъ виждаме какъ дина. Чл. чл. 11 до 14 отъ закона за
„Народна Сила* се сили да н* общественните предприятия еж задъл
жителни за конкурентите.
дува най дребни случаи на кан |\ Сведения по предриятието могатъ
целарски пререкания до сгепень иа да се добиятъ отъ канцеларията на
„безакония". Политическия сзЪгъ кметството всеки присътственъ день
познава по-добре демократическия и часъ.
Кметъ: Я. Жековъ
инатъ отъ всичко друго. Презъ
очилата на този демократически
Секр.-Бирникъ: П. Сидеревъ

БЪЛГАРСКА Н А Р О Д Н А
ВАРНЕНСКИ

М 2462
с. Новосело 27 Юлий 1911 година,
Кметството обявява за знание, че на нубличенъ търгъ съ
тайна конкуренция продава дървената маса отъ- насажденията на об
щинските гори, притежания на с. Чайдекъ1) Гора „Старата кория" отъ около 100 декара. Приблизителна
стойность 4000 лева.
2) Сечището за 1911/1912 йопанска година въ местностьта
„Домузъ тепв* отъ 100 декара. Приблизителна стойность 1000 лева.
И двете гори съ съ дъбово насаждение, съ средня гъстота 07
и възрасть 30 години.
Търговете ще се произввдатъ въ помещението на кметството.
Ще се откриятъ: На 29 Августъ т. г въ 2 часа следъ пладне съ
приемане оферти до 4 часа следъ идаднб същия день, за продаване
дървената маса отъ сечището Старата Кория".
На 30 августъ тази година въ 2 часа следъ пладне съ нриемапв оферти до 4 часа следь пладне същия день, за продажба дървес
ната маса отъ сЬчищего Домузъ-Тепе-'.
Залогъ за правоучастие въ търгъть - 5 % за първия 200 дева и
за втория 50 лева
Чл. чл. 11 и 14 отъ закона за общвсввяатЬ предприятия съ
задължителни за' конкурентите.
Сведения но предприятието могатъ да се добиятъ отъ канцела
рията на кметството всека присътствеиъ день и чась,
Кметъ: Я. ЖЕКОВЪ.

Секрвтарь-бирникъ- П. СИДЕРЕВЪ.

I
Английско Осигорнтелао Дружество противъ пошаръ
Основано въ Лондонъ презъ 1782 година
Най-богато ю старо дружество.
Главна Агенция за България въ гр. Варна съ подъ агенции въ
по-главните градове въ Царството

БАНКА

КЛОНЪ
Това Осигурително Атлийско Д~во иротивъ пожаръ оаълпомощено да дгьйстеува въ България съ княжески указь М
. е 16
отъ 6 октомврий 18.Ю грд.

Бълг. Народна Банка, Варненски клонъ, обявява, че на 25 й
Августъ т. г., отъ 5 — 6 ч. шгЬдъ обедъ, въ помещението на Бан
ката, ще продава: I) Единь лакомобилъ самоходна за горение съ
въглища за 12500 лева; 2) Кшеяогрзипчка за трошение на чакъяъ за 5200 лева; 3) Два резервни циляидра за каменотрошачката за 400 лева; 4) Цегь (5) хиляди мвгр* релсовъ железенъ
пжть за 160ООлева; 5) (8 осемь вагонетки за чакъль железни
за 2600 лева; 6) Две (2) вагонетки за чакъль съ спирачки 850 л.
За правоучастие въ търга требва да се внесе 5 % огъ първона
чалната оценка. Търгътъ е окжчатетенъ слЬдъ утвърждението му
отъ Централното Управление на същата Банка.
Варна, 16 августь 1911 год.

т

ОСИГОРЯВА;
ЗДАНИЯ, МОВИЛИ и СТОКИ, по наи-предаочтятелни условия, а въ случаи
на нещастие, то изплаща обеидетенпего въ единъ най-късъ срокъ. Бъл
гарската публика, която умее да оценява ползите отъ осигуряването, ще
намери въ това д-во всички гаранции, които е въ правото да изисква.
За подробни сведения иятересующите се могатъ да се отправятъ до
агенцията и представителите му въ цел а България;

я>

"""""""В
\

Отъ управлението на Банката.

Складъ

отъ дьрвенъ одапшп иатериалъ
на Н. Наумовь & Ив. Стефановъ, Варна.

Варненски Окр. Затворъ

Честь имамо да еъобщимъ на почитаемите граждани тукъ и
УЪ провинцията, че въ склада пи се намира в с Ь к а к ъ в ъ

ОБЯВЛЕНИЕ

т е р и а л - ь . Ония, които се нуждаятъ отъ по големо коли
чветво материали, могатъ да си доставятъ в съ вагони

Л? 1907
гр. Варна, 12 августъ 1911 год.
Дирекцията на Варненский Окр. Затворъ, известява на интересующите се, че на 25 того, въ три часа следъ обедъ ще се
произцеде търгъ съ явна конкуренция въ Варненското Окр Фи
нансово Управление, за отдаване на предприемачъ доставката на ме
сото, съестните продукти, а така и развпгЬ предмети за осветле
ние» отопление и др„ за затворниците презъ идущата 1912 год.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 5%, а имено:
за месото 100 лева, за дървата 100 лева, за разните съестни про
дукти 320 и., за газъ, фитидъ, сапунъ и др 80 дева.
Желающите да взематъ участие въ търга, да се съобразяватъ съ членове 11, 13 и 14 отъ закона за обществените пред
приятия,
,
.
'
Посините условия и другите книжа п*о търга, може да се
видятъ всекой присътстненъ день и часъ, въ горепоменатото фи
наисово управление.
Разноските по обявяването на търга, както и всички гер
бови марки, еж за сметка на предприемача, върху когото се ут
пърди търга.
Директоръ: С. ТриФОиовъ-

вид-ъ п-ьрвокачествен-ь строителен-ь ма

I

Ц-Ьни много износни.
Складътъ ви се намира до гарата срещу газовото влагалище

&.
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БАНСКА

ВА1_КАМ1€01Е)

Акционерно дружество Капиталъ ш е с т ь м и л и о н а лв златни напълно внесенъ.
Централа въ СОФИЯ, клонове въ Бургаеъ, Пловдивъ, Русе и Варна агентури въ
Балчикъ, Шхввенъ и Видинъ,
Кореспонденти въ всичкитЬ по-главни градове въ България и странство.

Извършва всякакви банкови операции, катоз
Аванси срещу ц*нни книжч и стоки, търговски шконтъ, покупка и продажба на
местни и чуждестранни цвнни книжа; чекове, кредитни писма и пр. Даване га
ранция 8а търгове и пр.

ЯБРЯБЯ&ВД.

заогоаа

Вевсрочни
•.
. 4 . л ГОдИШНа д и х в а
Съ срокъ най малко 6 месеца съ
.
. • .
4>/2% годишна лихва.
Влогово ио-гол-вни отъ 10,000 лева по особени споразум-вния. Банката има пое.
тоянно въ доповитъ раадични мъстни цЬнни книжа които може да пр*дава вед
нага въ вевко желаемо количество
ПрЪпоржчоатг особено слоят* новооткрит* отВВль за купуване и прадашанш
шърнени храни на номисиона.
Тяхното приемане и манипулиране се извършва съ иай-голЪх* внимание»

®

3» прЪдадвна-гв и храик иа кокскгаацяя Ванкага дава авансь пря ааМ-изаоошс цЪвн.

Печатница »ВоШшковъ«.

Брой 27

Варна, ,17 Августъ 1911

II Варненски Съдвбенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ ЛГз 4004.

„Свободвнъ Гласъ"

Стр. 5,

хвърлепъ на Варненскпй житель Хри дек. и 1 аръ находяща се въ Варнен
I Варненски Сядебенъ Приставъ
сто Ивановъ, нротнвъ Ашо Лнпчевъ ските лозя, местностьта „Св. Никола"
отъ с. Авреиъ за 75 л. 60 ст. съ лих при съседи: С. С. Чолакпянъ, Агоиъ
.ОБЯВЛЕНИЕ Н-о 5045.
вата^ имъ по 10% годишно отъ 19-йВартерезовь „Д-во Ермисъ" и Евкснюлпй 1901 год. и др, разноски; Обя иоградското шосе оц;вн. 220 лела 8)
На основание изпълнителния листь
вяваме че гп, продължение на на 31 Едно лозе отъ 5265 кв. м. и 75 см.
Л* 3848/1900 г. нздаденъ отъ Вардень отъ последното двукратно публи- находлща се въ арненскитЬ лоза ненски
О^ол. Мир. Сждия въ полза па
Х * ^ ^
„Сотира" при съседи: Янчо В. Грсковъ отъ тр. Варна за
ой ; ! . / ,Ц11 " 11 Р аво « а Л ава «"е « Мариачъ Каспаръ, Марнола Д. Став-,41'60 лева, ведно съ лихвата нчъ
\п» по
ш!".^ ™~!'° Щ ? п Р ° д а в а м ъ и а пуол11-;риди Янаки Стоичковъ и плпь оцви. 12% годишно отъ 24 аирилъ
189
нрплъ
1898
г.
ченъ тър!ъ ~
с.тЬдпия" Длъжниковъ не- 1000 лв. 9) Лозе отъ 4 декара п два и 50 ст. разноски; Обявявамъ, че въ
(
двпжгшъ нмотъ, а име!
мепно: 1) Кднаара, находища се въ Варненските продължение иа 31 день отъ ПОСЛБД-

На основание испълиптелнпй листь
д& 8026 1908 година н.даденъ отъ
Варненски Окржженъ Сждъ въ полза
на Стоянъ Добревъ отъ Варна, про
тивъ Велю, Пано и Евангелия Дими
трови Саваджпкови отъ сжишя градъ
за 991 лв. и др. разноски, обявявамъ
че въ продължение на 31 дий отъ по
следно, о двукратно публпкуванпе на
М
е Т О П а ССЛ А
° »Ре)1%*ол*> мЬстпостьта „Малка кокарджа" ното двукратно публпкуванпе настоястоящето въ еднпъ отъ дгЬстнптЬ ве Х т . 1 п ^ ? " м
КамЪКЪ
Д'!"
* ° Т Ъ ( 1 ° с ъ с Ь я " Д « т « р ъ Траидафпловъ, пжть" щето въ едниъ отъ местните в*стннстници съ ирапонаддаванпе въ 24 часа ™
(а) петь ара при съ- Хрпсго Рпзовъ, В. Парушевъ и ижть дп съ правоиаддаваппе въ 24 'часа
5°/0 ще продавамъ публично следния десегь декара
Нед лч
п " ^
* ° Т 0 И С В Ъ ' К о м а Р а ! ° Ц ь " - 8 0 ° л. 10) Лозе отъ 2 декарау 5<>/0, ще продавамъ па публпченъ търгъ
длъжниковъ недвпжнмъ пмотъ, а имен Л
и Жеко Чакъровъ оцвиена огъ вещи п 1 аръ иаходяще
сг ~ "
*
Ш ЛСВа
^ ^ 2 )1 ^ ВЪ
^ ссжщото
^ж щ о^т о лозя,
л о з ямеЬстпостьта
^ ^ с 1 ^ 1 1 1 ^ ,<" " Вар11е " С1С11тЬ « Ь д а н я *
<
" недвнжнмъ пмо.ъ
йо: Т Р п седми части отъ едно празно | ЛлицГза
Ца
21
гЬсто отъ
220 кв.
™ лт находя-]
„ я ^ п ' I землище,
"
^ мЬстпостьта
°г
'
" "«Гергсна*
??
. д са ъз яс Ь
, пмеЬстпостьта
„ФршпГадто^нри Гпмснна
место,
отъ^ окото
: ижть,
пжп,
мкто,
отъ
около_ггО
220
м находяотъ'съсЬдп:
г кв. м.^
иа» отъ
отъсъсЬдп:
ИА;ТЬ, М.
М. :Хазарплпъ п М.
Три декара отъ кжщиня дворъ иаще се въ Варна, ул. >Царь Самуилъ«, (4) четери декара и (4) ара
1
„участъкъ
пра
съсед„:Алека;Бож:|сед„^-Тодо;;1;;;,;;
7
к
^
с
Г
т
^
Й
е
Т
^
Г
.
?
^
!
^
'
^
" ^
- ^преиъ, при със*д„:
11Ъ
Пучастъкъ при съсЪди: Алекси Бож-сЬдп: Тодоръ Лнпчевъ,
Кои
к п см иа
,
' ' " Яичо Тъпковъ, Жил^зко ИпдЬ.тчевъ,
Т>
у
!
ковъ; Мпхалъ Дпмптровъ, Д. Паница, Стапевъ и пжть за 88 лева
I хопяще се въ Варненските лозя, м1>
Елена Щерева, Иванъ Т. ~
;
5^5 лв. съ намале-х. Султани Джиоурупопа, К. Ив. Ко- л с в а 4
и улица »Царь Самуплъ".
| 210 лв., а па И
Първоначална цъиа 840 лв. съ на- ' ние 10о/«
I
гг
п »
л
\ 1По/
,Ш1е ш / ° '
ланчпевъ, Петко Стопковъ п ижть.
маление ±и / 0 .
| Желающите да купятъ имота могатъ1 оцви. 9 0 0 Л, е почната иа 6 Августъ | Първоначалната цйна 150 лв. съ
иравонад-с. намаление
ЖелающпгЬ
Желающптт, да купятъ имота мо- да се явятъ вс*ки прпежтетвенъ день'п ще продъ пкава до 5 сеитемврпп
10»/да купятъ имота могатъ
въ 24
часа 5°/и0. съ
гатъ да преглеждатъ книжата по про- и часъ въ канцеларията ми.
2—2 даване
год 5 часа
вечерьта
| да се явятъ всеки прнежтетвенъ день
1
ежтет-зенъ
деньнаддаватъ
„ часъ въ
канцеладеб.
Приставъ:
Хр.1911
П. Бакаловъ.
I . Горния нмотъ е собственъ „а по- Т^ъ
"въ «"^.м^п
дажбата
и да
всеки
при- I СГжр.
Варна,
4 августъ
год,
0
!
рлята
Г
' '
'
——
конния Манолъ х. Лефтеровъ
продатт лг
^ I Р- Варна, 4 августъ 1911 год. 2—2
гр. Варна, 10 августъ 1911 г.
ва се за дълга му къ*ъ Н. Хр. тЮ ч - ' т п
, -тт тII Сждебенъ Приставъ: Н. Спасовъ
ор.марскиприемпикъБ.НЛОчормански, 1 С ж д е б - П Р " с т а ^ : Х Р- П. Бакаловъ
Желающнте да купятъ имота мо- Ш | | 1 1 И В И | 1 И 1 1 ( 1 _ ^ ^
М 4046.
гатъ да ирътлеждатъ книжата по про
ОБЯВЛЕНИЕ ^ 1127.
Въ допълнение обявлението си дажбата и да наддаватъ всЪки при- Д а в а с е под-ь наегопь горния
За удовлетворите иска на Вари. ПОДЪ ^ р ? 4 8 9 пУ°™кувано въ Дър- ежтетвенъ день п часъ въ канцела
ж
етажъ на главната колектура на Агопъ
банковъ клонъ по издадения испъл- авснъ ВЪстникъ брои М 170 отъ рията ми.
нйтелен-ь листь Л 1623 отъ 16 ап- ° Т Ъ - 5 А в г У с т ъ 1 9 , 1 1 г - "звЪстявамъ
гр. Варна, Августъ 1911 г.
X. Гарабедянъ до хотелъ Парнжъ
рали 1901 година на II Варненски Ми на интересующитЬ се, че продажбата II Сждебеиъ приставъ: Н Слзсовъ.
отъ две стаи. '
рови Сждъ, противъ Добри Пеевъ и на: 1) #жща построена върху около
Тодоръ Недковъ отъ с. Гюнъ-Догду 80 кв. м. на два етажа отъ камеиенъ
за 130 лева обявявамъ, че отъ пое- • Т у х л е н ъ и д ъ Р в е н ' ъ "«ерпялъ, покри
л-Ьдното двукратно публикуване на-' т а съ к е Р е м «Д и състояща се долу отъ
стоящето въ мъстнптъ въстнидн въ единъ дюкяиъ, а горе отъ две стаи
продължение на 31 дни съ правопад- салоиъ и килерче, съ дворъ отъ око
ло 80 кв. м. и въ" него отделена по
даваипе въ 24 часа 5 % ц ^ прода
стройка върху около 24 кв м. и отъ
вамъ публично: ДолуозначснигБ недв.
смесенъ материялъ състояша се отъ
имоти иаходящн се въ землището на едно отделение, целото пространство
с. Гюнъ-Догду а именно: имота па което заематъ постройките и двора
Добри Пеевъ 1) Нива въ мЪстностъта е около 160 кв. м. находяща се въ
Комитета обявява, че иа 29 августъ т. г. въ помещението на Вар
Четтел нива отъ 6 декара при съ Варна II уч. ул. „Малка Преславска"
седи: Желю Славовъ, Янчо Кеачовъ подъ , Ь 16 при съсЬди: Васила Пе ненската Търговско-Инд. Камара ще се произведе тър1ъ съ тайна конку
Ис, .Пеевъ оценена 26 лева. 2) Нива трова Янева, наследниците на Н. Хр. ренция за отдаване иа првдпрпемачъ направата на основите и цокъла за
въ местностьта Мир. Долъ отъ 107Ючорманскн и ул. „Малка Преслав едно съ поставянето на железните греди иа зданието за търювекото
декара при съседи: Павелъ Дпмовъ, ска оцен. 9000 л. 2) Кжща построе училище въ Варна.
Приблизителната стойпость на предприятието споредъ първоначал
Кжню Дпмптровъ, П. Наневъ оц. 42 на върху 75 кв. м. отъ камено тух
пата
сметка
възлиза па 4881499 лева Залогъ за право участие въ търга
лв. и 3) Нива въ м. срЬщу село отъ ленъ материялъ, покрига съ керемиди
6 дек. при съседи: Камбуръ Мар. състояща се отъ три стаи, кухня и е иска 5% нлп 2441лв.— чл. чл. 11, 12, 13 и 14 отъ закона за обществеПавлп Петровъ и Кр. Дпмптровъ оц. отдолу изба, съ дворъ отъ около 80 ;нитЬ предприятия еж задължителни за конкурентите.
Тържната комисия ще приема предложения до 29 августъ т. г, часа
24 лв. имоти на Тодоръ Недковъ. 1)1 кв. м. целото пространство което за
Нива въ з-ще на с. Гюндъ-догду отъ! ематъ постройките и двора е около до 3 елвдъ пладне СлЬдъ този часъ предложения не се ирнематъ, а по
7 дек. при съседи: А Ивановъ Д. Пе 155 кв. м. находяща се въ Варна, IV лучените нема да се отворятъ.
Плаиоветв, поемнитЬ условия, ведомостьта за цешпе п смътката мо
тровъ и М. Иетковъ оц. 28 лева 2) уч. ул. III линия подъ М 10 при съгатъ
да
се преглеждатъ ^секи приежтетвенъ день въ канцеларията на
Нива въ местностьта »Алмалията« отъ сЪди: Георш Чакъровъ, Ив. Добревъ,
Варненската
търговско-нндустрнална камара.
7 дек. при съсЬди : Гочо Яневъ Мар. Ив. Нпколовъ и ул. III линия оценен- I
Разноските
за публикуване па това обявление, данъците, - бернитЬ и
Петровъ- п Д. Дпмптровъ оц. 28 лева, 400 л. 3) Половина часгь отъ една
'др.
такива,
както
и разходите по сключването и изпълнението на дого
3) Нива въ ,м. »Срешу-село« отъ 8 магазия построена цЬлата върху около
декара при съсЬди: II. Дпмптровъ и 80 кв. м. отъ камеиодървенъ материялъ вора еж за сметка иа предприемача върху когото се утвърди търгътъ.
З а б е л е ж к а . Вънкашния пликъ да се адресира тъй: >Търговсконжть оц. 32 лева.
покрита съ керемиди находяща съ въ Иидустрпалиа Камара — Варна* съ прибавление па думата »предложение»
Наддаванието иг.е почне отъ пър Варна I уч. ул. „Габровска" подъ М
1
гр. Варна 12 августъ 1911 г.
воначалната оценка съ намаление Ю /0. 101/40/31 при съсЬди: Велчо х. Пей- •
Отъ Комитета.
Желаютцпте да купятъ имота мо чевъ, Димитръ А. Паница и -слЬпа
гатъ да преглеждатъ книжата по про улица, оценен. 3000 лв. (половината)
дажбата и да наддаватъ вевкп при- 4) 7в часть отъ една кжща, посроеиа
ежтетвеиъ день тгчасъ въ канцела делата върху около 70 кв. м. отъ
смЬсеиъ материялъ покрита съ кере
рията ми.
гр. Варна, 22 юипй 1911 година. миди съ дворъ отъ около 90 кв. м.
III Сждебенъ Приставъ: А. X. Банкоъ състояща се отъ две стаи и мутфакъ
Варна, ул „Войнишка"
находяща се въ гр. Варна, II уч. ул.
изработва разпи мобили отъ сушипенъ материялъ, доставепъ
„Лозарска" М 524/26 при съседи: х.
ОБЯВЛЕНИЕ М 3989.
Георги х. Харчевъ, наследниците на
снециалпо за мобили, врати прозорци и др. разпи корнизи за
Теохари Яневъ, Ив. Нпколовъ и улиогледала и картини. Продава плюшове за меки мобпли, Бел
На основание яспълнителний листь
гийски огледала и първокачественъ крокодилски безиръ.
№ 14246 издаденъ отъ Варненски ца „Лозарска" оцен. 7в ч а с т ь з а 4 0 0
Окржж. Сждъ на 19 юли 1911 год. въ[лв. 5) Праздно мЬсто отъ около 70 }
Приематъ се поръчки но паЗ-истьнчения вкусъ, които се псполза на Железъ Абаджиевъ отъ|кв. м. находяще се въ Варна II уч.;
пълняватъ ведпага.
Добричъ противъ Георги Д. Русевъ!ул. Иоспфъ I при съседи: Дончо М. |
отъ Галата, за 1570 лева обявявамъ,' Анковъ, Димитръ Кечеджневъ, па
че на 22 августъ 1911 год. въ 9 часа. съдниците на Д. Саваджиковъ и улипредъ обедъ въ гр. Варна иа »пазаря« I ца „27-й Юлий" оцен. 1500 л. 6) у2
Ще продавамъ следните движими пмо- часть отъ една кжща построена целати на длъжника Георги Д. Русевъ а т а върху около 80 кв. м. на два етаименио: 1) Триста овце, разни съ бв жда отъ камеиенъ тухленъ и дървенъ
л4зи на левото ухо отзадъ резаио въ матерналъ покрита съ керемиди, съ
Новопостроения обшарепь салопь при фабрпката ,ГАЛА.ТА*
форма на >копчи« оценени 1500 лв. стояша се долу отъ една стая мут-'
Наддаванието ще почне отъ оцен факъ, катой и килеръ, а горЬ двТ;
на пивоварното дружнетно въ Варна, е вече отворвнъ, подъ уиравката и заинтересуваните могатъ да се стан салонъ и надъ тЬхъ тааанлжкъ
лепиото на извЬстпия па Варпенци КОЕИОФОИЪ п почна да се
явяватъ въ горе определеното мЬсто, отъ една стая съ балкоиъ и салонче
точп
въ пего отлежало и студено нино жГАЛАТАи. Салона е
въ определени день и часъ да над при нея прилепена едноетажна при
разиоложенъ па най-високото мЬсто, отъ къхето посетителите ще
стройка върху около 30 кв. м. отъ
даватъ.
смесенъ
материялъ
състояща
се
отъ
иматъ
пай-гол_мото удоволствие и наслада отъ хубавата и иригр. Варна, 9 августъ 1911 год.
ятиа гледка на ЖИВОПИСНИЯ гр..Варпа я морската природа.
П Сждебенъ Приставъ: Н. Спасовъ едно отделение, служаща за пералня
съ дворъ отъ около 70 кв. м. целото
Отъ Управлението на Д-вото»
пространство което заематъ построй
I Варненски СйдвбвнЪ Приставъ ките и двора е около 180 кв. м. на
ходяща се въ Варна, II уч. ул. „Кокаррджа" 586/5/4 при съседи: на
ОБЯВЛЕНИЕ Н-о 5043.
следниците на Теохари Яневъ, наНа основание изпълнителнии листь следшЩптЬ на Тодоръ Ивановъ, наки
Н-о 5080/905 г. издаденъ отъ II Вар- следннцитЬ иа Иванъ Георгиевъ, Ма
неиский Мирови Сладня въ полза иа рия Дончева и ул. „Кокарджа" оцЬи.
Дойчо Ивановъ отъ с. Авренъ, а пре Г/, часть за 2500 л. 7) Лозе отъ 1

ОБЯВЛЕНИЕ

Стронтеленъ комитетъ по построяване на здание за
търговско училище въ

ОБЯВЛЕНИЕ

®

СТЕФАНЪ ИВ. РАЙКОВЪ

Важно изв&тие.

К ш ^ Й М Ъ акции и облигации отъ взич^У&у&<*№о
дружества и банки Спора
зумение въ редакцията на в „Св. Гдасъ*.

