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ЯВНА БЛАГОДАРНОСТИ
Къмъ общото застрахователно дружество „Асинурациони Дженерали*

въ Т Р И Е С Т Ъ

Приблизителната етойноеп» на предприятието вь.ииза
па 2 5 0 О О лева.
^а.югъ &1 право участие вь търга ге иска 1250 л
За право участие въ търга всеки, конкуренть тр1;бва да
ирЬдегави предвидените въ чл. П отъ закона за обществените
предприятия документи.
Книжата по тгргътъ съ на расппложението на пнгересующигЬ се и могатъ да се преглеждатъ въ канцеларията на об
щината ми, всеки ириеътственъ день и чась..

^ Долуподписаний- Сим. Вехмоарашъ отъ гр. Варна, изказвамъ
пуолично своята благодарность къмъ общото застрахователно д во
„Асинурациони Дженерали въ Триестъ", представлявано въ Бълга
рия отъ Българската Генерална Банка, за гдЬто съ най-голЬма
акуратность и въ едно най кратко време, въ два дена, ми изпла
Кметъ. Д-ръ А. Пюскюллиевъ.
ти напълно чрЪзъ Варненската Агенция загубата причинена отъ
Секретарь: Л. Атакасовъ.
пожара станалъ на 3 т м. избухналъ въ фабриката ми.
Бързината, акуратностьта и справедливата оценка на загуба
Екатерина С Маркова
та ми, при която стана изплащанието й, издаватъ солидностьта
19 Н о е и в р и.
н вещото управление на това дружество, за която пЪль, считамъ Иема да приема посещения на
за моя длъжность най горещо да препоръчамъ на всички, гьй съ именния си день— 2-1 Ноемврий.
Народното учителство бгГ> първо,
що търговци, индустриалци и въобще на българското общество,
което вдигна знамето на ирофесиоза едно най солидно д во въ България.
папшгЬ борби, което даде зароди
ша па организационния жшютъ у
5уКа X. Х ш г
Съ почитание: С* БЕШОАРАШЪ.
насъ. Колкото повече биваше тер
—и—
зано отъ своеволията на училищни
!
барухъ йОр. ъарухъ
власти ; колкото повече го съсип
ваха несгодите на еслекшг живота;
егодаЯ.
Варна. колкото повече 61/ха тЬжки изпи
тан 1ш 1а И иеН|ли*Д111 о, ^^«.. 11о1Г.О
Обявление
редъ години бе 1плоп;оно, толкозъ
№ 13545
повече криеше у него сьапашгего
ГШИЙКА ПАР7ШЕВА
на самостоятелен^ и кз'лтурелъ ;ки13арна. 13 Ноемврий 1906 год.
воп> и се усилваше неговат I енер
ИВ. ТЕОХАРОВЪ
гия ;*а борба. Не ОЬха В1> сьетояВарненското градско общинско управление, обявява на
ние до го сломятъ никакви усили
"'"с/'ол1ш1
интересуюшите се, ле въ помещението му на 8 Декемврий т. г.
я иа 1саб1шетиг]> да попр-Ьчатъ
преди обЬдъ ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за |
на развитието на поп.)нита н])офеII Ноемврий— Варна.
отдаванието на закупувачъ осветлението на улиците, площадите и
сиопаша дМпость. 1^г> недрата на
градините, за една година отъ 1-й Януарий до 31 Декемврий
нашия скоиомиченъ живогг>, кол
1907 год.
кото и иееносенъ да беше УП учи
Търгътъ ще се открие въ 9 часа и до 11 — ще се
теля, крепнеше неговия духъ а на
приематъ офертите.
Подписаната Стефана II. Ивано- едно еъ това растеше и вЬрата
Приблизителната стойность на предприятието възлиза I ва отъ гр. Варна, изказвамь благо- | въ могъществото па неговата сдру
на 30,000 лева.
1
дарностьта си кьмт. Нфошою Оси жена» сила. Дванадесеть годишенъ
Залогъ за право участие въ търга се иска 1500 л.
гурително Дружество „БАЛКАНЪ" задруженъ жинотъ създаде въ реЗа право участие въ търга всеки, конкурентъ требва да въ София, за гдето распореди вед доветЬ на народното учителство ед
представи предвидените въ чл. 11 отъ закона за обществените нага следь представянето докумен на силна организация, която дъл
г
предприятия, документи.
тите, да ми брои чрЬзъ инспектора боко въплотява в 1, себе си идеята за
Книжата по търгътъ съ на расположението на интере- си, г-нъ Никола Кирчевъ, сумата културното бъдаще на България. По
сующите се и могатъ да се преглеждатъ въ канцеларията на об 7782 ль. и 32 ст. златни, за кои въ състояния ли съ нашптЬ бюрощината ми, всеки присътственъ день и чась.
то се бе осигорилъ покойния ми съ- кратически режими да оцЬиять
пругъ, Петъръ Тасчи Ивановъ отъ това, пропито съ толкозъ хубави
Кметъ. Д-ръ А. Пюскюллиевъ. гр, Варна съ полица № 4936.
желания, движение, па народното
Секретарь: П. Атанасовъ.
учителство
? Напротннъ ненчкиопи
Прочее, за одоя длъжность счи
ти
се
направиха,
за да бъде то за
тамъ, да прЪпорж^амъ дружеството
и
душено,
но
какъ
се задушаваше
„БАЛКАНЪ на всичк I желающи
едно
дело,
за
което
ратуваха хиля
доброто на семействата си, да се
ди
снодви/киици!
Кто
какво значи
осигорятъ при него, което съ бър
да
елуяшшъ
верио
па
своя
идеалъ.
зото си и редовно изплащане и из
Учителството
успЬ
да
смачка
всич
пълнение задълженията си заслужава
СХЗ^ззвлон-ис©
ки
опитвания
които
целяха
да
съпредпочитаие ире^ъ другите осигосипятт,
неговото
единство.
И
днесь
г
№ 13544
рителни дружества, дЬйствующи въ
стъпило върху развалините на реак
България.
Варна, 13 Ноемврий 1906 год,
гр. Варна, 29 Септемерий 1906 год. цията. твърдо и открито иде заяви%
Варненското Градско Общинско Управление, обявява на Наследница: Стефана П. Иванова. може би ир'Ьдъ прага на иай-решнтелиата акщш. своигЬ искания
интересующите се, че въ помещението му на 9 Декемврий т. г.,
Търси се момче на ~ за сносенъ животъ. На 19 Ноем
пр*ди обедъ ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
отдаванието на закупувачъ събиранието на таксите отъ -сжЬтьта 15 г. за ученикъ въ една първосте ври ще гръмне неговия иротесть
за една година — отъ 1-й Януарий до 31 Декемврий 1907 год. пенна работилница за обуща. Пред противъ онова безправие, което е
бивало причина да чезнатъ мла
Търгътъ ще се открие въ 9. часа и до 11 ще се прие почита се да бъде запознато.
дежките сили на учителя подъ уда
Справка редакцията.
матъ офертите.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОВЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

бдагодарношь.

Стр. 2
рптЬ на нищетата, да се спира про
греса на неговата културна и об
ществена дейность. Ний в-Ьрваме,
че прогреса на народния учитсль,
този двигатсль на културната мощь
въ България, не ще остане безъ
съчувствието па всичко мислшце
у наоъ на всички ония граждани,
които дълбоко съзнават!» и високо
дгГ>ият'ь неговата възпитателна роль.
Негови51 иротесть трЪбва да срЬщне нодръжка у всички организации
въ България, конто по споето со
циално положение, съ близо до не
говите болки. Така той — народ
ния учптель требва да се почув
ствува па 11) Ноември оградеиъ
отъ достатъчно сили, конто иде иодкр'1шятъ неговия протесть. Иска
нията иа народното учителство еж.
сгодните:
1) Да со подобри положението
иа учителя като се оирЬдЪли пър
воначална заплата за временно-нононазначетггЬ 1200 л., а па ре
довните — 1500, която да ее по
вишава ир'Ьзъ три години съ 2 0 %
огъ основната, до като достигне
3(>00 пепа. Учителя да има право
па пенсия, която за инвалиди и за
прослужили 10 години да не е помалка отъ 75 лева мЬсечно, а за
повече оп> 10 год. да с_» възкачва по обидата норма, приета за
всички чиновници;
2) Да се откриятъ училища въ
всички лгЬста съ най-малко 20 де
ца, подлежащи па задължително обученпе. Да се учреднтъ лечебно
педагогически училища за недора
звитите и анормални деца. Народ
ните училища да приематъ чистъ
иубличенъ и светски характеръ.
Да се иостроятъ хигиенични по
мещения и се набави достатъчно
покъщнина и учебни пособия. Едпиъ учитель да ванимава не по
нече оть .30 деца, а въ слЪтитЬ
отделения
20 деца Да се за
брани детския трудъ до 14 годиш
на възрасть и учението да е за
дължително до тази възрасть. Да
се разшири и приложи закона за
женския и детския трудъ Учеб нит']> пособия да се раздаватъ без
платно. Съдебната властъ да нала
га наказания върху нарушителите
закона иа задължителното учение;
Ъ) Държавата да поеме върху
себе си изплащаннето на делата
учителска заплата и постройката на
училищните здания и
4) Да се гарантира автономията
ла учителските съвети, училищни
настоятелства и се създадатъ око
лийски училищни съвети, виешъ
учебенъ съветъ и дисциплинарни
съдилища. Да се премахне сегаш
ния двоенъ инспектората, като околииските училищни инспектори
станатъ изборни.
Пожелаваме на учителството пъл
на победа!
Г-е

11)1101 ла й градски акушерк
Не меже да не се отговори ут
върдително на този въпросъ. Гра
да Варна започва да дени преи
муществото на младите й опитни
акушерки. Ойфите баби, започвата
да отстъпватъ вече местото си на
истинските исиълнителки на това,
изискваще по широки теоритически
а не само практически познания,

„Свободенъ Гласъ"
занятие. Това се диктува ощо и
отъ строгите изисквания на хигие
ната и отъ нуждата за опазвапето
на общественото здравие. Не верваме да има културно общество,
което да не признае необходимостьта отъ действието иа опитна
ръка при родилпия процесъ. Едпо
утешително явление е, че града
Варна все повече и повоче почва
да съзнава тази исобходимость и
да дава широкъ приемь иа акушерката-специалистка, а ие на ба
бата — бъбрица. За съжаление са
мо кметството ни е останало малко
назадъ въ това отношение. То като
че ие изявява никаква готовность
да възприеме едни но модерни на
чала иа акушерството у нас
и
нещо повече — да подготвя поч
вата за неговото развитие въ духа
на съвременните изисквания. Това
пай-вече требваше да се забеле
жи сега, когато приготовлява бюд
жета си за 1907 година. Изглеж
да, че и този пъть ще скъпи единъ малко по големъ разходъ за
още 2—3 акушерки, та въ всеки
участъкъ да има поне по една
градста акушерка. Това не ще бъде отъ негова страна никаква щедрость, която да задоволява само
личности, очаквающи заплати, но по
скоро една въниюща нужда за града.
Не е нуждно да му истъкваме по
вторно ония преимущества, които
специалистката-акушерка има предъ
бабата, следъ като веднъжъ па то
ва место изказахме своето гледи
ще по този въпросъ. Резултатите
съ ла лице и всеки може да }се
увери въ тъхната полезноетъ. Наз
начението на градски акушерки *за
всеки участъкъ, ще има и тъЬи
добра страна, че ще могатъ да се
ползуватъ безплатно отъ акушерка
помощь бгЬдпите семейства и по
степенно ще свикватъ съ модерно
то акушерство, чието преимущест
во отъ день иа день ще расте. То
зи въпросъ се нуждае отъ заетъпничеството на всички граждани,
тъй като засега една общественяа
нужда. Това застъпничество тре
бва да намери изражение въ са
мите дела на общината, върху
която се възлагатъ толкозъ надеж
ди за осъществлеиисто на подобни
мероприятия Ако тя действително
дени високо тая съществена нужда
на града, и ако разбира своите
задачи, нЬма да скъпи своитЬ сред
ства за нейното пълно удовлетво
рение.
11|'11М111ТО1Н1Й8>Я|||1М1

| ДЪдо Григорий Пелагонийский
Една неумолимость витае надъ съд
бата па най добрите български иаегири,
които съ оставили дълбоки следи въ
народната дума.
Следъ смъртьта иа престарелия дЬдо
Натанаилъ, телеграфа ни донесе за нео
чакваната смърть на сравнително младия
още Битолски митроиолитъ Григорий.
Не му е тукъ местото да изброява
ме заслугите на покойника, по този
който добре познава душата на маке
донския робъ и особено оная иа отзив
чивия охридчанинъ, лесно може да пре
сметне какво може да причини изве
стието за смърьта на Григория, които
бе и прямия наследиикъ на деда Натанаила въ Охридъ. Може по-вече огъ
сигурно да се каже, че съ деда Гри
гория се туря точка ча духовния цатриотизъмъ у нашите пастири, оня духовеяъ патриотизъмъ, който изнесе на
плещите си величавата; борба на чер
ковния въпросъ. Ако и сравнително
младъ дедо Гркгори носеше сърдцето

иа старите наши пастири, които беха
най-живия отзивъ на българските стра
дания. Ала у Григория имаше и нЬщо,
което го отличаваше отъ неговите ко
леги : той обладаваше непреклонна воля,
която е станала пословичпа въ западна
Македония. Тая непреклонна воля и
буенъ характеръ, не свойственъ на еван
гелското смирение, го уприличаше предъ
очите па турци и гърци на демонъ-владика. Григорий бе високообразованъ и
интелегентепъ човекъ, той е оставалъ
неколко пъти замЬстникъ на екзарха и
той бе най-вероятниятъ неговъ наслед
иикъ.
Другите присъщи качества на Гри
гория беха щедростьта и неговата енергичиость въ наченатото дело. Той оста
ви въ Охридъ единъ монументъ —това
е голЬмото училище, което се издига
като корона надъ делия градски хълмъ,
който се увенчава още и отъ другъ
монументъ — Самуиловите крепости.
Григорий е родомъ отъ Стара-загора, и падали ще се намери такъвъ да
го замести. Въ Битолския вилаетъ въ
неговото лице българите изгубватъ мно
го нещо. — Миръ напраха му !

X ? О ^ КК А

Брой 44
та да го измени и да установи пакъ
старата практика. Споредъ както
узнахме, общината е искала, чрезъ
скратявапието на времето съ 1 часъ
да направи икономия въ разхода за
осветление на помещението. Ако
тази е била ц^льта не требваше да
захваща своите економии тъкмо отъ
осветлението въ библиотеката. Тя
требваше да има предъ видъ, че
всички работни съсловия въ градътъ
напущатъ работата едва къмъ 6 ча
са вечерьта. Колко време би оста
нало следъ този часъ, четеца да
прочете нещо въ библиотеката, ко
гато току що ще седие да чете и
библиотеката требва да бъде затво
рена. А когато е отворена до 9 ча
са, остава що годе време за по
чивка и четение. Ако действително
общината има намерение да нама
ли времето презъ което библиотека
та требва да бъде отворена за по
сетителите, презъ деня, това ще
бъде една несправедлива постъпка
и заслужено ще бъде да се осъди
отъ страна па гражданите.

Писарската организация започва
Откривание сесията на Варнен. да предявява своите искания. Така,

индустриална камара. На 27 те
кущи мЬсець ще се открие сесията
па търгов. индуст. камара въ града
ни при следния дневенъ редъ:
1) Отчети: а) за дЬятелностьта
на камарата пр-Ьзъ 1906 год. и б)
на практическото търговско учили
ще ирЬзъ учебната 1905/3 906 год.
2) Панаирите въ района на Варнен.
Търгов. Индуетр. Камара. 3) По въп
роса за вашето обшо и специално
образование. 4) Приемане главния
отчетъ за финансовите операции на
камарата за 1905 год. 5) Удобряване протоколите на бюрото под. №
№ 33/1905, 27 и 31/1906. 6) Раз
глеждане законопроекта за Търговско-Индусгриа.тнитЬ Камари. 7) Раз
глеждане и приемане програмата на
практическото търговско училище на
камарата. 8) Разглеждаие и приема
не правилника за авансите, огиущани на занаятчиите и дребиитЬ
индустриалци срещу депозирани оть
тЬхъ стоки вь музея па камарата.
9) Бюджетопроекта иа камарата за
идущата 1907 год. 10) Нуждата
отъ уреждане нашата експортна тър
говии съ живи животни. 11) Доклагь
по ромънското народно изложение.
12) Предложение на измЬнение и
допълнение на пекой членове оть
закона за митниците. 13) Флровите
и карантинни права по българев ;гЬ
крайбрежия и начина на експлоати
рането имъ. 14) Домашната тъкач
на индустрия. 15) Предложение за
изменение и допълнение закона за
пътующите търговски агенти. 16)
Закона за обществените предприя
тия. 17) Разглеждане внесените оть
М-ството на търговията и земледелието законопроекти: а) законотроектъ за мерките и тнглилкитЬ. б)
закояопроектъ за иисиектуратъ на
труда, в) закононроекгь за контролъ
на златиите и сребърии предмети
и търговията- съ гЬхъ. г) законо
проекта за Българската Занаячийска
Банка, д) законопроекть ^а търгов
ско промишлеаъ музей. 18) Разни
въпроси и прЬдложения.

Общинската библиотека. Преди
неколко дни общината бе разпоре
дила щото библиотеката да бъде от
ворена за посетителите до 8 часа
вечерьта. Може би неаадоволството,
което придизвика това разпореждание у гражданите, накара община

съ едпо отворепо писмо Севлиевска
та писарска организация е формирала
исканията въ следните неколко точки:
1) Държавните служащи да бъдатъ
назначавани по представление па
шефовите на разните учреледения,
а уволнявани ио решението на дис
циплинарния съветъ при респект.
Мипистерство; 2) Заплатите на
държав. служащи иде бъдатъ опре
деляни въ държавния бюджетъ съ
мипимумъ 60 лева месечно и за
всЬко опредЬлено число години да
има повишение въ длъжность и зап
латата; 3) правата и привилегиите,
дадепи на чиновниците да се простиратъ и за държавните слуя;ащи;
4) за желающигЬ да взематъ за папредъ писарка длъжность, да се пре
дяви извЬстенъ образувателенъ цензъ,
а за длъжности съ спец. .познания,
като архивари, регистратори, нота
риални писари -и др., а по възмож
ност!» и за всички писари—изпитъ.
Отпускани дърва на гражданите
оть общинската гора е единъ редъ,
който се практикува всека година
оть страна на нашата община. Оба
че распорежданието за сечение на
дървата се и дава толкозъ късно,
1че става безполезна една подобна
щедрость на общината. Завчера ви
дехме една група мъже и жени ра
но въ зори, застанали предъ входа
на общината. Чакаха тия хора да
имъ се издадатъ позволителни за да
си набасятъ дарва отъ гората. Чакъ
сега! Какво биха нравили тия хора,
повечето отъ които имаха изгледа
на |;райно бедни, ако зимата не бе
ше тъй много закъснелаЧ Дълго вре
ме биха търпели студа до като се
получи благоволението иа общински
и горски власти за отпусканието на
дърва. И щЬше ли да бъде тъй лес
но докарванието на дърва презъ
това време, ако снегътъ беше предваридъ това благоволение? Затова,
щомъ като общината има искренното
желание да отпуска дърва на граж
даните, требва да дава разпорежданието си отрано, до дето съществуватъ всички олеснения за докарва
ния на дърва. Оевенъ това разре
шение за сечение на дърва требва
да и дава исключително на бедни
хора, на коиго требва да се намира
единъ списъкъ въ общината, — н е
да се даватъ дърва и на състоятел
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„Свободенъ Гласъ"

Стр. 3.

ни лица, които пъкъ срещу една по I дълги прения избра за управителенъ I Господа митническите оргапи обаче, I
съ оръдия ни махленска клюкарка
скъпа цена да ги продаватъ на дру съветъ следните лица: Г. Милковъ, и оценителите при техъ навикиали да
па корумпирани до мозъка на кос
ги. съ цблъ да експлоатиратъ. За Койчо ЖелЬвъ, Д-ръ фарашей, Ст. дебнатъ вииаги действията на търгов
ците, като безчестни и да виждатъ въ тите си личности, оръдия на безтова има многобройни случаи, които Ивановъ и Илия Тодоровъ.
лицата на последните като на хора, честиици, които бълватъ само смрадъ
говорятъ за едно изменение на до
Ний като поздравляваме новоиз- които иматъ за целъ сомо да лжжатъ и смрадъ. . . Това не е борба за
сегашния редъ при отпускание на браницитЬ, обичаме да верваме, че митницата не съ съобразяватъ съ ни
прокарване нЬкое културно искане
дърва въ полза на бЬдните варнен те ще положатъ всички усилия, за какви договори и ст. къмъ техъ, а ви
въ живота, борба, която окрилява,
ски граждани. —
да поставятъ дружеството въ пътя | наги намиратъ оплаквания на търгов възвишава, това е борба лична, его
ците, като неоснователни, напротивъ
Желателно е да не останатъ безъ | на прогреса.
I всичко направено отъ гвхъ бива законо истична, нечестна, тукъ не се иска
внимание тия неколко бележки.
Сдщо на 23 т. м. ще се състои и основателно.
много умъ, достатъчно е да си тепсНовъ ВЪСТНИКЪ. Въ града ни отъ събранието на параходпото д-во въ
Госиодинъ Цапковъ оценителя при гьозъ и безъ воькакво възпитание.
14 т. м. почна да излиза новъ вест- града пи, съ дпевенъ редъ: Изме Варнен. Митница пекогашна' нисаруш- Твоята борба се свежда подъ единъ
никъ — Варнен. Търговски Вестникъ. нение и допълнение устава на д-вото. ка при същата, който преглежда горе- знамепителъ съ тая па всички наши
поменатата наша декларация, памери,
— Пожелаваме на новия събратъ I
Оплаквателна телеграма. След че собите макаръ и Емайлирани и из- • невежествени и безчестни против
добъръ успехъ и повече абонати.
ната телеграма е подадена до пред ричпо уговореии въ ст. 456 попадали ници. Клеветата — ето доказател
Помощь за бЪднигЬ въ града. седателя па Варнен. окръж. съдъ | въ ст. 457 заедно съ другите черпи и ствата.
Преди една седмица августийшита съ копие до нашия в. „Свободенъ никилираии.
По обвинението, какво азъ споНедоволни отъ това крива класифимайка на княза — княгиня Климен- Гласъ", отъ г. Чомакова отъ с. Номогпалъ да се уволни учителката
ране
ни
ст.
2
направихме
заевлание
тина—-е благоволила да подари 500 йо-село, Провад. околия:
което остапа отъ Гоенодипа Управителя В. II. ето какво ирЬдлагамъ:
лева иомощь за бедните въ града, |
Тукашния съдебепъ приставъ В. безъ последствие тъй, като и той нами- ) Избираме единъ судь чести, който
чрезъ градския кметъ.
I Свиняровъ, съ злоупотрЬбителность ра че стоката била правилно обложена. | разлЬдва, дали азъ съмъ цричина да
Попеже ний не сме доволни отъ това
Нараненъ свещенинъ. Преди нЬ- и нередовностъ въ счетоводството и
несправедливо
и незаконо решение на се уволни въпроспата учителка, ко
колко дена въ II уч. въ къщата си пристрастно изпълнение длъжностьта
Варн. митница оставяме въпроса да бъ гато па всекиму е известно, че че
е билъ нараненъ въ главата гръц е станалъ пословиченъ и между де де решенъ отъ Васъ.
! тирима инспектори: Ив. Мариновъ,
кия свещепикъ отецъ Якимъ, отъ цата. Една коренна ревизия ще раз
Като имате предъ видъ Госиодинъ ; Дюгмеджиевъ. Ив. Тодоровъ, Дафисвоя багджанакъ Георги Вакциниторъ. крие всичкото, защото Мировия съ Мипистре днешната митническа тарифа новъ илюсъ твоя нриятель — йод*
Причината за това наранявание до дия Дреновски не вижда по-далечъ която е едно недоносче и цела Вавило крепистъ Ст. Петровъ, я намиратъ
Чомаковъ. ния, отъ друга страна и невежеството
колкото можахме да се научимъ би отъ носа си.
на митническите органи, които я при- годна за всекъде другаде, по не и
ла постоянните раздори въ къщата
Италианската оперна трупа, подъ лагатъ нема да сторите зле ако имъ въ училището. Ако азъ въ случая
му съ братовата му жена.
управлението на г. Масини, прис объриитЬ най-сериозното внимание да съмъ виновепъ въ нЬщо, даже само
ПрЪзъ миналата седмица въ ту тигна завчера въ града ни и готви изучатъ добре тарифата съ която така да съмъ ималъ подобни налиърения
кашния окръженъ съдъ се разгледа на 19 т. м. Неделя вечерьта, голе- лесно решаватъ съдбата на търговците. азъ заявявамъ: ще напусна редовете
Настоящия случай господииъ МИНИСедно криминално ?дело противъ Ив. мата опера Карменъ, въ 4 дествия
тре е още по скапдалиозепъ и комиро- на партията, не иде вземамъ учас
Паскалевъ касапинъ, заведено отъ отъ Бидзетъ, въ салона- „Прошекъ". ментирующъ Варненската митница за- тие въ обществените борби, и кни
девицата Донка Бонева, за насил
Кражба. На 13 срещу 14 т. м. радъ следующето:
жарницата съ ц)ьлия й активъ, безг
На 7 Септем. тази година, въ тази пасива^ ще подаря на Хр. Геаршева.
ственото й обезчестявание отъ Ив. въ домътъ на Деспина Недева жи
Паскалевъ. Садътъ като вземалъ вуща въ IV уч., мах. „Кадиръ-Баба" съща България, ирв-гь тази съща мит I Това ю заявявамъ най търоюествено»
првдъ видъ всички доказатесгва от ул. „Стренска" № 14, неизвестни ница. по силата на същата митническа Отъ моя страна за членъ на тоя
тарифа, и при същите чииовници съ
носително далото, осъдилъ послед крадци съ влезли и съ откраднали вносна декларация Л« 8078 освободихме I съдъ ирЬдлагамъ Т. Димитровь, уния на 3 год. тъмниченъ затворъ и следните ценни вещи: 1) 1 топъ също такава стока и платихме мито по читель с, Марковча. За разноски на
на 5000 лева обезщетение.
коприненъ плать на стойность по ст. 456 когато дпесъ следъ 43 дена по съда турямъ на разположение на
ЕДИНЪ ГОЛЪмъ брой земледЬлци вече отъ 100 лв. 2) 32 наниз, мар късно искамъ да ни облагатъ на ст. 457. учителското др)жество 50 лева.
Това Господ. Мипистре, което въри землевладелци изъ Балчишко, съ гаритъ
повече отъ 200 лв. 3) 1 шатъ митническите оргапи показва че
Озлоблението ти противъ Дафипова
подали петиция до министра на тър чифтъ обици по 1/2 лира английска I е работа на хора певъжи заслужвающи е лесно обяснимо. Ти си съ болна
говията и земледелието, съ която 4) 1 чифтъ обици по V* лира тур презрението на обществото.
амбиция ,,момче44 и съ високо само
Варна 906 г. мнение за своя талапгь. Ти се готви
искатъ да се открие въ околията ска 5) 2 зл. пръстени 6) 2 срвб. |
имъ една опитна станция, дето да гривни 7) 1 бройница желтъ кехли
за инсиекторъ и толкова бЬ еигусе правять изследвания на почвата бар!» и др. некой неща. КрадцитЬ
р^нъ, че ще бъдешъ такъвъ, че пр БДИ
и ва климатическите условия, за да не съ заловени, а полицията е въ Въ отговоръ на ..озлобения... да се явишъ на изпитъ бе избралъ
се установи, какви земледЬлчееки дирите имт.
„Стидитъ лжеца, шутить съ Провадийската околия да ипеп ктордурайомъ и сноритъ съ вамъ —
култури ще могатъ да виреятъ въ
Както е ИЗВЪСТНО, теглението на
ото то-же, что чериать воду съ ствуьагпь. Имали сте нещастието съ
този край. Ттзи ииициатива, която III класъ отъ Софийската Класна
рЬшсткомь, . . . отъ смхъ троихъ Дафинова наедно да държите изиигъ.
избавъ нась, боже? и
е плодъ на живия интересъ, съ кой Лотария стана на 15 — 10 т. м.
Но зла съдба, Дафиновъ издържа
„Озлобепиятъ члепъ отъ коми изпита, а тебе срезватъ и Д. ти
то населението ьъ Балчишко следи Почти повечето главни нечалби като
развитието на земледелието и него напр. 2000 — 6ОСОО лв. също и сията. която „ранследва" делата на става инсиекторъ. Това ти не мовите отрасли у насъ, нерва се, да ЗООО лв. се паднаха на №№ 1092 любимиятъ имъ Зайцаровъ, въ бр. . . жешъ да търпишъ и почна своитЬ
привлече вниманието на населението и 43395 продадени отъ Българската на в. ..Свободенъ Глаеъ", пакъ се клеветнически атаки. Ето източника
и въ други околии отъ страна на Ефектна Банка—Варна, Тази колек- постаралъ достатъчно да мърси.
на тая борба.
Моралното съдържание па тоя
което да се направятъ подобни по тура както се вижда е една отъ
Ти обвинявашъ, че азь съмъ оргастъпки. Нуждата отъ едно изслед- пай-щастливитЬ, понеже както въ ,,членъ" е всекиму известно, даже
низиралъ
моите идейнн другари про
вание па почвените и климатически другите класове, но и ьъ бившата и на неговите приятели, които търтивъ
Христаковщината.
Макаръ и
условия въ една дадена местность, лотария, тя има щастието да брои сятъ яка задъ гърба му, но чрезъ
да
имамъ
моралното
право
да се
е свързана съ идеята да се въве- на своите клиенти много-големи пе некое ввотниче се ще може да се
интересувамъ
ио-вече
отъ
тебе
оть
дътъ некои нови приспособления въ чалби заедно съ премиите имъ. Ний поизлъже, кой ще знае работите
дружествените
работи,
защото
ко
земледелието за да може то да се като я иозравляваме, надеваме се, какъ стоятъ.
гато
ти
намираше
ио-голема
гкранТи „озлобепий члепе" си изтъкаиъ
модеризира и да принася по-голема че и нъ бъдаще ще има щастието
само
отъ една злоба, сь конто съ ция вънъ отъ съюза, въ най-труд
полза, разбира се до толкова до кол- да брои такива огромни печалби на
те нодкъриили и отъ целия Ви родъ ните времена изнасяхме борбата иа
яото това е възможно при съще- своите клиенти.
въ тебе се проявява ,,върхътъ й*. иашите плещи и дадохме въ.шожствующите у насъ економически и
Анархия въ тукашната Митница.
И твоя критерий за всички явления ность даже и като на тебе сшрах•стулански условия. За такива цели
До каква степенъ съ забъркани на вънъ отъ тебе, засегващи неприятни лив\щ, да съзнаете ползата отъ сдру
именно, е предвиденъ и единъ про- шите митници може да съди всеки отъ
Тя е твоятъ жаването, при все това, ка.птмъ,
центъ отъ 2 5 % отъ печалбите на долното заявление дадено преди некол тебъ лица, е тая злоба.
{
„Сапсоновъ косъмъ . И както Сап- азъ не се меся въ Вашите дру
земледелческата Оанка, който да се ко деиа отъ една Варнен. фирма.
Чрезъ Господина управителя иа Вар сонь съ своя косъмъ събаряше хра жествени ежби, пардоиъ,—дем.
дава въ разположението на мини
ненската Митница за Господина Мини мове, тъй и ти сьсвонга 8юба съНе е нужна никаква органишциа
стра на търговията и земледелието
стра на (]инаисийте — София.
баршпъ . . . себе си. Не требва за да се разбие Христаковщината,
за използувание. Значи не може то
Госиодинъ Министре,
ва последнето да среща спънки въ
Съ вносна декларация подъ № Ю548 човЬкъ да е като тебе пейхолопь, достатъчни съ: зачитане своен» до
отсътствието на материални сред отъ 17 т., обявили сме за обезмитва- достатъчио е да те срещне еднъжь, стойнство, по-вече доблесгь, но ви
ства за реализиранието на подобни ние по Ст. 1., Соби • чугунено ламари- за да може да си обясни твоята соко съзиание и отъ Ххристаковщкнени черни и никилираии килогр. 2394, мръсна каиоиада противъ Дафиноиа, ната ще останатъ само жалки спо
цели.
а по ст. 2 също Емайлирани килогр. М. Димитровъ и „книжара В М.и мени; моите идейни другари иматъ
Събрание. На 15 т. м. се със 495.
тоя събранието на акционерите отъ
За да направимъ това разделение на и всички други, които иматъ иЬща- самостойность въ действията си и
твоите ,,об тЬ не съ като твоите тъмни сили,
Варнен. строително д-во, въ дружет- черни и никилираии отъ Емайлирани стието да не нризнаватъ
0
ширни
познания
и
твоя
„геиий". които ие могитъ безъ водачъ.
веното помещение. Стбранието бе съобразихме се съ ст, ст, 456 и 457
отъ договора съ Германия въ ройто яс Оръдията на тази канонада не съ
Но зная азъ де ти целиш ь. В ф посетено отъ повечето акционери. ни съ класифицирани Черните и Никултурни,
изтъкани
оть
чиличена
бата
е насочвашъ се противъ идей
Между дневния редъ на събранието килир- соби къмъ ст. 457, а Емайли
логика,
чистота
въ
намеренията,
ните
другари, ва да снечелишъ снм<5е и тоя 8а избиране на новъ уп- раните къмъ ст. 456, което паше твър
възвишеаостъ
не!
твоите
оръдия,
патннгЬ
на квитанцажиите и лрокадение
ие
може
да
бъде
оспорвано,
равителенъ съветъ. Събранието следъ

Ст. 4

Свободенъ Гласъ"

диискигЬ думбази, виаешъ тъй по- [
леко се ;кивг1;е
|
Ти Христо см стихоплетещт, това 1
ар!. къ 1И' може ти се откила, и •
имашъ ОДРО стихотворение яа гюб- I
рсго Гюбреп» плува надт. водата и I
Сп мисли, че то тика водата да върви. |
И ти като побрето—азъ никога не
съмъ со еьмнявалъ, че си-пооре —
миелишь, че си центъра, около който
1
се върти поне провадийския жвьотъ,
2
обаче не набЬ.тЬзвашъ, какъ „създа
3
ло пия" отт, тебе жииотъ те влече
4
къмъ бунището.
5
Ти имашъ пужда отъ лечение и
0
до като е още рано иди въ никоя
7
псияатричоска болница—тамъ ти е
8
спасението.
9
ЗО/Х/УОО год.
10
М. В. „Книжара"
11
32
35
ЗА ЗНАНИЕ
38
41
Вь склада па ГвОр. СамОКОВЛИ- 43
евъ С-1е Луковъ ул; „Нишка" до 44
склада на дружеството „Св. Пегка", 45
граж пшиге н ..емледелците винаги ще 46
намернтъ разни питиета: Първокаче- 47
ствепни вина — бели и червени, 48
грозижъ пелипъ, гроздова ракии,
виненъ конякъ, вермутъ, мастика,
ромъ и др. при съвършено иизки
цени.
Продажба на едро и дребно.

г

Брой 44

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА.
ра&носдо&тНа за 1-6о шестърдеаде ( ф и ш а на 30* }0ННН 1906 г.)
с
Наименоание на сметките

ДА ДАВА

Д<4 ЗЕМА

.а. —: —; о

Да дава

Да ?ема

Основе)!'* Ктиталъ
468.800
1,4(58,800
150.940 90,|
Запасенъ Ка-пчталъ
150,940| 90
25.(502 68
Фоидъ съ съмнителни длъжници
25,602168
13 027 80
Висящи приходи
13.027180
НО 800
(51.(500
Денозанти
30,8001 293 40
Тантиеми
3,293 40
40
Друя.ествеии параходи .
1,591,013 40
1,591.013
Дружест. имущества — рлзии мобили
1(5,060
16,060
166,09(51
Ньлгарско Кп. Правителство
43.415 61
•209,511 61
30,800
30,800
Депозирани гаранции
01,(500
14,460 57
16,954 57
Материали въ депо .
•31,415 14
341,313 40
Разходи за сметка з/з Кирилъ
341,313 40
86.493 05
Купони
31.436 40
55,056165
492 837 50
Бълг. Народна Вайка . . . .
9,126; 60
501,9(54 10
73.231 55
Рамбурси , ,
70,732 25
2,499! 30
542.388 77
Общи приходи
1(5,220 99
526,167 78
417,273 63
Агенции
19,122 21
436,395 84
360,134 30
Касса
9,251 73
369.38(5 03
2.347 30
Неиздължени разходи
.
2 347 30
1,728 60
Общи разходи
501,331 94
499,603 34
757,037 99
Ч. Л. и Учреждения . . . .
796,932 94
95
57)09,407 44 "5,009,407] 44 2,275,242 41" 2,275,242141
Счетоводитель: Ст. А. Редковъ

Директорд: X. Пайкуричъ.

ГОЛЪМОТО ЩАСТИЕ
Може да се намери съ купуването на единъ лозъ при

Въ предишното VI теглени е имахме
големото щастие да изплатимъ
© © © © © ©

ТИ. 31125,000
и па 15 и 16 Ноември с. г. въ III тйгление на II ло
тария, много отъ нашитЬ почитаеми клиенти получи

60,000

ха да спечелятъ Премията на № 1092 л. зл,
съ печалбата отъ зл. лева 2 0 0 0 всичко ЛЕВА ЗЛАТНИ 6 2 , 0 0 0

О о н ^ н ъ преминта н а 3>& 4=9393 о© п а д н а х а л8 «зл: 3 о о О
->ь 21284 о© паднаха д. зл. < 2 о о о и др. год-йми печалби
#

!

Кашата Колскюура е най щастлива

Брой 44

Стр. 5

,Свободенъ Глаеъ"
*Й>

Н

ИЗВЪСТИЕ

О Б Я В Я В А М Ъ "а интрресуютигЬ се, че въ й
%Ж

Имамъ честь да съобща на Господа посетителите въ гр. Варна,
че паехъ известния

)М

магазините ми има постоянно за мродаиь:

щ
Ш
щ
р
13

Босненски Калциевъ Карбидъ 1-во кач; @
ламби всекашш, а също за ацетелиново ос- $
вЪтление; столови прибори отъ бвлъ мегалъ Щ
Разположенъ въ центра на града, на най-главната улица „Пре
„алпака" ирочутъ съ своята трайиость и |^славска"-близо
до пияцата, агЪдъ като го ремонтирахъ и еле
много други предмети съ много износни
гантно мобелирахъ, отъ днесъ го открихъ.

Хогаелъ „Номералъ"

Препоръчва се на г. г. пътниците за доброто му подържание превъзходната му кухня и най-бърза прислуга.
ТТриематъ се месечни абонаменти и пансионъ съ най-умерени

Съ почитание:

шштй!*
Ш*ЯЩШВ№5Я&Я2ШШ

цени.

~2

на разположение ни поаътптемпиъ.
М. ФИЛИПОВЪ.

\тщт

Съобщавамъ на населението, че пуснахъ
отъ днесъ въ разпродажба първокачественъ дървенъ дъбовъ строитолеиъ и горивъ материалъ, като:
,^1
€ХХ

]Пшфояъ ^ 125

Кириши, греди — мертеци,
иърти и дърва за горене,

§
Ха

I»? отъ известната Батовска Държавна гора
въ местностьта „Ала Кану" при селото
Влахларъ. Варнеигко.
Предприемачъ: II. ЕОНЕВЪ.

БРАТЯ ЕСКЕНАЗИ

Българското Акционерно Ви
нарско Д-во,,ГРОЗДЪ" въгр.
Варна, известява на г да питие1ЙЙЙ продавците, както и на люби
телите на чисто натурални вина, че въ избата
му се намиратъ такива въ големи количества
бЬли и червени отъ 1895 до последната реколта;
също: Виненъ конякъ, Вермутъ, Мастика, Гроз
дова ракия, Ромъ, Амеръ и др., наградени за
доброкачественностьта имъ съ нЬколко сребърни
и златни медали и почетенъ динломъ.
Качество превъсходно, цени умерени и достъпни за
вс1жиго. Нека всеки си купи, макаръ и въ малко коли
чество и се увери.
_
*

1

Отъ друнюотвото.

! ! Да се п р о ч е т е

! !

Често ми е да съобша на почитаемите ми клиенти в'ь гр. БалЧесть имаме да Ви извЬетимъ, че предъ видъ големий усграждани, че дюгепя ми съ К О Л О 
п1'>хъ, който сме имали въ България въ продажбата на готови чикъ, също и на варненските
НИАЛНИ СТОКИ в ъ ГР* Балчикъ иапуетнахъ и се прЪмЪсдрехи, отворихме и единъ клонъ въ гр. Варна.
Магазина ни се намира въ ул. „Аонарухъ № 6 до аптека* ТИХЪ въ гр, Варна, където наехъ всецело дюгеня на брата ми,
та „Менахемовъ" и хотелъ „Москва", гдето сме наредили богата.
ДЕМИРОВЪ
асортиментъ отъ всекакви дд-д---=—
— -«шев» — — • — — = - И В .

мински, дамски и датски др&хи
отъ най-последните моди, които ще продаваме на ц1ши опрЪдЪлени. отбелЬнани на самите етикети.
Обръщаме вниманието на всички провинциалисти и на по
читаемите варненски граждани, че ще намерятъ най добъръ изборъ огь разни дрехи по елегантностъ и изящната направа.

ул. „Малка Търговска до КАВАКА.

като го снабдихъ съ_ разни колониални стоки, за което съобщавамъ
на за знание на всички мои клиенти, а така също и иа ония отъ
брата ми Ив. Демпровъ, чн всички сюки, находяши се въ дюгспя ми
ще продавамъ съ И А И ш И З Н О С Н И Ц"БНИ> нетърнящи ни
каква конкуренчия.
Съ почиташе: Д Ш 8 1Г. Д Е Ш Р в Й Ъ .

„Девня" се продава воденицата наре
чена „Дипсизъ" съ 4 действующи ка
мъка и съ 50 конски сили. Тя е въ ценВарна — Ул. „Царь Борисъ".
тра на пияцата, съ голЪмъ дворъ, нови магазии и много друго
и
пристройки. Отъ същата може да се1 произвежда и електрически
Известяватъ иа почитаемите си клиенти и на иитересующигк се
осветление. За споразумение при роднинския съкетъ, или же пъл че имъ пристигнаха разни модерпи по сезона платове за мъжки дрКх
номощник^ му адвоката Н. Б. Вълкановъ — Варна.
отъ прочути Български и Европейски реномирани фабрики, които приго-

КАЦАРОВЪ С * ХАНДЖИЕБЪ—ШИВАЧИ.

КА МИТА

Купувамъ акции отъ разни дружества.
ОБЯВЛЕНИЕ

товляватъ разни костюми, пардесюта, балтони и пр. и които по своята
кроидба и елегантна изработка съ въ сътояние да удовлегворятъ и
пайистънчений вкусъ на всЬкиго.
Нека всички желающи заповедатъ въ дюкяна ни, за да се увЬрятъ въ истинностьта.
Цени ИЗНОСНИ з а в с е к и
клиентъ.

Понеже ми пристигнаха доста хубави платове отъ мЬстни и
инострани фабрики които се приспособяват?, за балтони, нардесюта, сюргюкъ-костюми, бонжуръ костюми, емокинъ костюмъ, обикновени кос
тюми и опиформа костюми; то имамъ желанието да съобща на почитае
мата варненска иубжка че същовремеиио съмъ спабдилъ работилни-1
цата съ дългогодишни практиканти работници по иаший занаятъ, съмъ
напълно увЬренъ че г-да клиентите които ще направятъ онатъ съ по
Честь имамъ да съобща на почитаемите продавачи на газъ, че отворъчките си ще останатъ задоволени, както по хубавата чиста корло ра рихъ въ Варна складъ за газъ отъ Ромъиското Петролно Акционер. Д во
бота, то ттй и по здравината на самите платове.
„ТРАЯНЪи. Газътъ на това дружество е ДВОЙНО рафиниранъ, ЧИСТЪ,
Също съобщавамъ че като направятъ едно сравнение ще се бЪлъ и съотвЪтствува на качеството на руския газъ.
обеднтъ г-да клиентите, че съ 2 0 % е по износна нашата продажба отъ
другаде, и е по вкусъ, желание и мода за ир*дстолщий сезонъ.
Пристигна ми платъ за нерелипи.
Намира се .за проданъ у всички ангросисти: Г. Желеоъ и Сге,
А. 1\ Натамапски, Андонъ X. Пеичевъ и сит, Цочо Нсдковъ и синове
За уверение заповедните.
Съ почитание:
П.А. Иейчевъ
и при Херманъ НрЬони?Ъ

1 Т Ш 1 и ццшп ш газъ
О-О-О

Маринъ М. Мусинсни, дипломиранъ кроянъ

III уч. ул. „Охридска0 № 23.

цени много ЕФТИНИ О О О
Варна, Сите № 30/31

Варна, Иечатшща иа Добри Тодоровъ и (Я-е

„Свободенъ Гласъ"

Стр 6.

Възползуваш се!
Вь известната къща

„Пазаръ Парушъ"
се намират-.. за продань БагдатСНИ
КИЛИМИ, доставени нрЬди влизането
вь сила сегашния митнически тарпфь, следователно се нродаватъ съ
наЙ-ИЗНОСНИ цени, както следва:
2 у^ о
Арш.
з1
2»/-'Х /2
„
3 X 3'/:! ,
•IX'1
п
3'/2Х41/2
,

'•

44 50

4''2Х5'/2

.

.

55--

Г»

.

-

« (! '~

Х<''

: И В А Ж Н О ! ! ВАЖНО! ВАЖНО!
•мм

за всички търговци ш я

Касси железни отъ 200 кгр, и
нагоре; усъвършенствувани по пайповата система, които по .иравина
и солидность надминавай, всички доееташпи системи, се намиратъ за
продань вь магазинътъ на -ШЯНН

МИТРАНИ & С. КОЕНЪ Варна.

13-50
19.50
КРЪЧМАРНИЦА
23-2
° на добро место, съ всички при
2 7 : - надлежности, дава се подъ наемъ.
а
3 5 . - Справка ред. на в. „Си. Гласъ .

»

•1

Хг»

лева
„
»
,
„

'

иодь паемь къща,
ЛАВА
СЕ.
ил.'добро место, 1 уч., съ отдккни

Абе шп*%%% ПРИ АПТЕКАТА
блию до мъжката гим
назия и търговското у- пристигна преспа мичилище се давать подъ ': перална вода У Л С Ь У
иаемъ за малочисленно | същевременно първосемейство.
качествено Моруново
Справка редакциста. масло.

отделения за живГ.иие, шиго отдЬлериоженъ е найно съ снабдени сь :сички принад
доброто средст
лежности. При това всЛжо отделе
во за ревмати*
ние има чошм I, оть която може да
зъмъ,
бронхитъ
се пие.
и
болки
нъ
гърлото,
Справка въ администрацията на
Намира
се
въ
дро
4
в, „Свободенъ Глас/ь' .
герия на Н. Новни
ришки.

Т

1То случай зим"иия сезонъ въ
повие магазинъ на
Д. Калояновъ при
стигнаха разни пла*
тове за жикети, костумиталидриидр.
разни готови дам
ски дрехи съ мнонамалени цъни.

Прясно Норвежко моруно-1
по масло 1 во кнчественно отъ
прочутата къща Майеръ въ Хри- I Въ магазина „ДОБРИЧЪ" на Ди.
стилния, —пъ Швеция-Норвегия. | НЩЛ ЩШЪ улица ,,Владиелавъ"
Намира се г/ь .дрогерията на пристигнаха разни ДЖЗКОТИ з а
Лптекпри Н. Новниришки.
I г-ци и г-жи цена отъ 5 лева на
горе. Възползвайте се отъ случая.
^^>с^~>_>~^-^~^<~^ Вь дюкяна на

-^

Димо Сшо^иобъ
МИН!» ОКр.У.ЖИИЯ СЪДЪ)

се намира :*а продань ЧИСТО КРА
ВЕШКО МАСЛО, балкански първо-

|

^с^г^с-^сч^^сч)

Дава се

подт. наемт. къща
съ дворно место; гор ь 4 стаи и
салонче, долу кухни и пералня.
Споразумение въ редакцията.

Стая

хигиенична моои шрана,
въ добро семейство, иагь окръжния
съдт. се дава подъ насмь. Снр. Ред.

Дава се подъ иаемъ ХОТвЛЪ
въ центра на града сь всички при
надлежности.
Справка редакцията в. ,,Свобо
денъ Гласъ".
1АЛ11 д й т г чисто и пресно кравешко
пиПАИ I Ь масло, медъ па пити, първокачествено дървено масло и още мно
го други бакалски стоки оть БРАТИЯ
ПЕТРОВИ бакали въ Бабаджовото здание

Излйзпа оть иечатъ книгата

1 АЗЩ©1«А?А

начественъ кашкавалъ и всички 8
бакакжи стоки.

|

|
|

турска повуьсть отъ
Л о р д ъ

дЗайровлЕ».

преведена въ стихове отъ
АРОВНИ ЙОВКОВЪ

В Издание на интернационая| ната книжарница Ив. X. Ни| ловъ, София ул. Алабинска ^

Кредитно Дружсшбо „ГИ?ДАР"
Варненски илонъ.

__

Известява на всички клиенти на
покойния нодколекторъ па Класната
Софийска Лотария, Петраки Марковъ, че лозовете за 111 класъ се
наииратъ на трЬхно разположение
въ дружеството, отъ гдето те могатъ да си ги получатъ срещу изилащание стойностьта имъ: 18 лв.
за 1/2 лозъ, 9 лв. 1/2 лозъ и 4*50
за 1/2 лозъ.
|

Кредитно Д во „Гирдапъ"
Варненски клонъ

ОБУЩАРНИЦАТА «а

Отделъ на Клас. Лотария.

Ст. II. Коларовъ
ул. „Царь борисъ"

ИзвЪстявамъ

подъ зданието иа гражданския клубъ,
се препееш га другия ъгълъ на на почитаемите г. г. граждани, че
същото :цание, бивше кафепе',Зора". отъ дълго време се занимавамъ из
ключително като посреднпкъ за на
мирание разни имоти за купувание и нродавание, като къщи, празднп места дворове и подъ наемъ
крави. Гоиатска стока, въ къщя, тъй също на прочутите
Варненски натурални вина, при
с. Тича. 0.-Пазарско.
скромно възнаграждение; намирпмъ
оа споразумение при се на „Мусалата" кафене „ЕфстаВладемиръ Димитровъ тио Агату".

Нродакатъ се $ 2

въ ех щото село.

Брой 44

Съ почитние: К. Трайковъ.

Искате ди да достигнете до дъл
бока старость, употребявайте при
готвеното отъ мене, за зимния сезопъ, ЧИСТО, НАТУРАЛНО, КОН
СЕРВИРАНО ОВЧО КИСЕЛО МЛЪКО!
За купувачите на цели тенекета
ще давамъ нуждайте наставления
за запазвания.
Съ почитание:

Велико В. Стойновъ.
IV уч. ул кнаоло № 9.

ностьта ,,Казакъ дере" отъ 16 дек*
7 ара огепена 85 лева. 6) Нива
местностьта „Казакъ дере", отъ 4
декара 1 аръ оц!шена за 21 левъ.
7) Нива местностьта .,ИръскицитЬи
отъ 21 декаръ оценена 100 лева.
Върху имота не тежътъ др. за
пори. Наддаванието ще иочне отъ
оценките па горе.
Желающите да купятъ имота могатъ да преглеждатъ книжата по
продажбата и да наддаватъ всЬки
присътственъ день и часъ въ кан
целарията ми.
гр. Варна, 3 августь 1906 г.
1 — 2 Ш 0. Ириставъ: В. Ивановъ

ладежъ, съ више образование,
кореспондира френски и нем
ски, разбира и отъ счетовъдОбявление № 2022
ство — търси времепио ИЛИ
постояпо место въ кантора или бан
За удовлнтворение иска на Вар
ка. Приема да върши частични ус
ненското Акц. Дружество .„Дружба"
луги срещу умерено възнаграждение.
Варна, по издадения испълнителенъ
За споразумение въ редакцията.
листь № 12870 отъ 23 Октомврий
1906 год. па Варненский Окр. Съдъ,
Варненски Съдебенъ Ириставъ
противъ Абтулла Шерифовъ оть гр.
Варна за 1200 лева 8л. обявявамъ,
Обявление № 2037
че отъ последнето двукратно публи
Въ допълнение обявлението си подъ кувание настоящето въ в. „Свобо
№ 1376 бубликувано въ Дър. вест. денъ Гласъ" и въ продължение на
брой 246 отъ 9/Х1 нзвестявамъ на 31 дни съ правояаддавание въ 24
интересующите се, че продажбата на часа 5 % ще продавамъ публично:
1/2
часть отъ недвижимия имотъ въ
1) Една къща на единъ етажъ
гр. Варна III уч. улица „Цариброд- въ гр. Варна Ш уч. улица ,,Каека" който имотъ се състои изедно валска" № 641, при съседи: Хаджи
отъ две къщи въ единъ дворъ и Юсеинъ Кърджалъ, Османъ и Хатри бараки къщите постройки дър- лилъ Юм:рови, Юмеръ Мустафовъ
венъ и керпичеаъ материялъ покритъ и улица „Кавалска".
съ керемиди, а бараките построени
Постройката се състои отъ: 1)
съ дъски и покрити съ керемиди и три малки стаи, единъ коридоръ,
едипъ дюкянъ въ същия участъкъ върху 52 кв. метра и 8 кв. см. и
същата улица до самите къщи то- 2) Постройка отъ две стаи върху
же построено съ керпичъ и паянти 33 кв. метра 60 кв. см., постройка
покрива съ керемиди, при съседи: паянтова и калъ, покривъ съ м4стни
Иани Добревъ, Ставри Никовъ, Са керемиди съ дворно мЬсто 255 кв,
ва Марковъ, и отъ двете страни метра и 33 кв. см.
пътища съ дворни места около 120
Първоначалната оценка 600 лв.
кв. метра е почната на 10 НоемЖелающите да купятъ имота моврий и ще продължава до 11 Дегатъ да преглеждатъ книжата по
кемврий понеже 10 Декември е непродажбата и да наддаватъ всеки
пристственъ депь 5 часа вечерьта
присътственъ день и часъ въ кан
и съ правонаддаване въ 24 часа 5 % .
целарията ми.
Горния имотъ "е собственъ па Вагр. Варна, 13 Ноемврий 1906 г.
силъ Костовъ продава се за дълга 1 — 2 И С . II-въ: А. Н. Беровичъ.
му къмъ Александъръ Симеоновъ.
Първа цЬпа 1900 лева намале
Обявление № 2023
на съ 2О°/о.
Желающите да купйтъ имота мона основание Протоколното опре
гатъ да преглеждатъ книжата по деление отъ 16 Октомврий 1906
продажбата и да наддаватъ всеки година на I Варненский Мировий
присъдственъ денъ и часъ въ кан Съдъ, въ полза на Мехмедъ Сюлюцеларията мм.
1 — 1 мановъ отъ гр. Варна за подЬиба,
обявявамъ, че отъ последнето дву
Гр. Варна 16/ХМ9О6 год.
II Съд. Ириставъ А. П. Беровичъ. кратно публикувание настоящето въ
в. „Свободенъ Гласъ" и въ продъл
жение на 31 дни съ правопаддаОбявление № 1468
вание въ "24 часа 5 % ще прода
За удовлетвореняе иска иа Дими- вамъ публично:
търъ Поповъ Варпа, по издадения
1) Една едноетажна къща въ гр.
испълнителенъ листь № 4843 отъ 2
Варна 1П уч. № 764 улица „ВъсЮлий 1905 год. на II Варненский
таническа", при съседи: Шермере
Мировий Съдъ, противь Сава ДиИбрямова, Юсеинъ Исмаиловъ и умовъ отъ с. Ени кьой за 658 лева
лица „Въстаническа", състояща отъ
обявя вамъ, че отъ последнето дву
две малки стаи за жилище безъ дю
кратно публикувание настоящето въ
шемета и тавана съ пръти и калъ,
в. „Свободенъ Гласъ" и вь продъл
покривъ съ керемиди местни, въ
жение на 31 дни съ правонаддавадвора друга една особеиа малка стая
ние въ 24 часа 5 % ще нродавамъ
за жилище и единъ дамъ отъ същата
публично :
постройка и дворно мЬсто около 150
Долуозначените недвижими имоти
кв. метра.
нахоиещи* се въ землището на с.
Ени-кьой 1) Нива местност. ,,Ташъ
Първоначална оценка 670 лв.
оджа" отъ 9 декара 6 ара оц_ш.
Желающите да купятъ имота моза 50 лева. 2) Нива местностьта гатъ да преглеждатъ книжата по
„Ташъ оджа" оть 10 декара 4 ара прадажбата и наддаватъ всеки при
оценена за 52 лева. 3) Нива мест сътственъ день и часъ въ канцела
ностьта „Юртлукъ", отъ 4 дек. 8 рията ми.
ара оценена за 25 лева. 4) Нива
местностьта „Чеетака", отъ 4 дек. 1—2 гр. Вариа, 13.Х1 1906 год.
оценена за 20 лв. 5) Нива мест II Съд. Ириставъ: А. II. Беровичъ

