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Кffi

Честь ИМЮIЪ да и::ш'ьстя шi. nочuтаемата пуuлшш, чс въ магазппътъ

"ДОБРИЧЪ", находящъ се въ ул. "Владиславъ" (ТIJ~Ъ-ЙОЛУ" сее на
мирr1. за лроданъ, съ много пзпосни ц'Ьни И твърД'Ь здрави раЗПlI

волвери спстема: Велодъ, прtсизионъ, лобелови,
па

страни,

ни, ц'tнигЬ

черногорски

на KOIlТO

СIШ nрпuадлежности,
тlшъ

мпого

1I

французки
английски

ре

за

ВСИЧЮl

и обикновени

видове;

патро

Намира се и разни ловджuй

бllрУТЪ,

саuми гилзи, тапи и др.

u36iHP~0110

Лосtтете, за да се увtрите!

еl':LЖЪ пма

факъ,

3а доGрокачеС'l'веНОС'l'иа

ВЮ\

въ

MHOl'O

G

lt<.

въ

ДВ1> ПАРНИ

стан, l_УХ11Л,

2

реi',акцшпа.

солидната

съ

кюшета,

които

и;шосни

полтрони

продава'гъ

и

съ

цtни.

Д АВА

се подъ нае~lЪ кжша въ

центра на града

съ 8

д\УtIъ Гласъ".

ЮIЪ ра
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3а

прицеждание вода

J1ри j3ратия
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~ пъсевь се плаша и добро nъзнаграЖДf'ние.
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за насъ

не може
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дрш

става.

По реда си пъ сыlkrn 'l'p'l;()ua

да вл'tзt\'l'Ъ подl'ЛfiCНИЦИ ирина-

основа па д'!;i:tс'гuио на

МИНИС'fСрС1'lЮТО на В~ТР'lшшит1}
работи, lюето по единъ нозаб'l;
лtзанъ начинъ иска да Пр'1;махпъ

очи

СЪ ЮIСИЛ-

на

съвtТIL,

гласницитt стuмБУЛОllИС'ГИ сс
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тона и

дюклнеко
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JIf:.I>c-

0'1'-

казватъ,

до колкото МО.i!ШХЬЮ да

узнаО~lЪ,

О'ГЪ

стапа

влизанието

13ъ

съ

на съвtТ:l, и по такъвъ на

чинъ разтуршlНСТО на съвtТ1l ст[\.

съ

приятонъ

учредяването

звикъ

и

малко

.Справка ул, Драгоманъ N~

FJ.

.до Розенберl'Ъ,

в А Ж

н
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дантистъ.

о

рtДJlването на една тричлсна lЩМИ

сип необходюlО. Говори сс пече за

употрtбено.

о

Въ склздътъ ми срtщу старата вtтърна мелница до

се по изселванио:

1Lpa6a6a се едно солидно пи-

яно

~t

СЪПС'вмъ вс ще с Олаl·ОПРИЯТСllЪ
за насъ Варневци. А аа Н'!ншкпа

не l~оаЛlЩИОНI1ИЯ ни съвt'l''Ь, и

,Справка редакцията.

[;

~ ~ ~ ~ А ~ ~ J1, ~ ~ @ (~UJ '~~ ~,~II

в с

И души. До ltN.дt що и(жара'гъ

не МО;I,емъ дn 3(ше1lЪ. ,Е,.J,ВИЧI\о

бозъ да Ciио

сто на Ыусалата.

~~,~,===========~===========~·~1iI

3

души

1) пипно - роя.1Ь, 2) каменни въг па наложиТОлно, а слtдоватсл. уч

:;1, дакцията ни, като Юlатъ пръдъ видъ, че за ,B(J'.!JKa ~.

--.~

8

СЪВ-n'l'Н
остана да работи съ остапаЛИ'l"t

нически раЗТУРlJано

@

~ ще lюгатъ да се отнесатъ писмено или устно до ре- I~

l'iJ

работи, нъ оставката на
съвi1тнипи е приета и

~Hъpcи се подготвенъ прода· да ~IY напесе С;I,ипъ ударъ, ']'я.
вачъ за ШlНифактурвил ~шга3ИIlЪ СЮIЪ да со разк:ше. И но со из
на Георги Поповъ (ташъ-йолу) ЛЖl'ало то въ С)lt'l'Jш'гh си. IIод

бждатъ ис .1УШflНИ. а пыъъ и 06лвщшатъ добъръ гласъ I~

1~ оо t~

l\Iирски пе сс одобри о'l''Ь
МинистерС'1'DО'l'О на Вжтр'l;UШИ'J1:

ltp.

'Гопа оБС'ГОЯ'l'елс'гuо, НИДИ се о по

,.,.

~i' ски народни пЪсни. По този случай желающитt да ~
I

опази степонъ БCiНШ;I.~ЖШI. аа насъ
граждаuи'г·!>. Н.1ЮШ Ш1 1'. ююта

. служило за

ФИЛ'Т Р И

КОтаро6ъ ~ (UHD 6ъ ~aA·

ка нъкъкъвъ )lеХННИltъ, съ шНtl'.I>рение да събере БЪ \@
l'рамофови 1Ilелодиит'Е на нъкои български и македон- 1"""'

IY

иа

~ltuило ОЩС, а все стои още Юt

СТПУЮЩ[1:га стнмболопска партин.

Wjl:'l'ъзи(е ~ дни ~:въ ~града ~ви пристигна
~ ~ ~ ~ ~:iI 1Lpa6a6amo
изъ Амсри- Е
(!) 1j'

ПО..10;1:РНИСТО ва рпuотит'1 въ

обllЩНСI\IШ СЪВ'[;Т'Ь нс се' с

Спр:шка редакция в. "Свобо- длtжащи КЫIЪ бюрото на вла

Справка лично или редакцилта.
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Е,... броli 10 ототи"'.

полза

съ добро възнаграждение.

l!: 1iI'

110-

СДИI1Ъ

фаб ТО КОСТО r.lOiI:С~lЪ да пр'hДВИj~ИМ'L,

стай съ всички удобства.

почитание:

Т. МОЛДОВАКЪ
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:\а

8apH~"(~" 06щu"(~u CъOtьть

,;щ

движение

U

мут

11

г-да 3е~ОЖJСhП п Rомп. - Ba~lla,

3а СПОРНЗУl\1е~ие за сезонна вършидба и продажба на '1''Е
зи, ДВ'!> гарнитури да се отнесЪ'1 ъ ва фИР1laтli
~OAaoвa~ь ~

lIi

съ

саЛОIlЪ

"ОБОРIIще" 11 "Храберъ. " За спра

табурета:

и осъвършенсвувана'l'а

C·I~ 6ъ 8арна l Ст. OU 06ъ 6ъ ДО6р
u~i npto(ma6Um~Aumt I1U.

стан,

а до;rНIIЯ

бо'га .покаНВЮ1е ПОЧИ1'аеlllИ'ГБ ЗО)lлеД'БЛЦИ сами да се произнесатъ.

IO

С'Г.

3;1. :.! n.\\TII !)
11
lIoIiTII - 110 7 ст.,2) за

в

А

Ж

на такава, па

тели Ш\ ПОПО 1l0ЛОil,спие ВЪ
щиеСКИ'1"h ни

работи,

О

00-

което

па

nctlШ случай с по за ПР'I;дпоч'итано,

пр·tд'Ь вас'l'ОНЩО'l'О нищо ис

оG'l;щаващс, UОЗll1lд'I;;ШIО
Н

даа:е

нtкои посочватъ и на неинит'l;'чло
11011e. IЦе бжде~t'Ь ЗШ1ЧИ СПИД'l;

положс

нио, Нс ни ос'гава ДРУl'О осutнъ
да ПОil:сласмъ 'гози прtхоДснъ

Аптеката р, РУСЕпъ и:шJ;СТJlва, МО~lентъ да ПР'I;~1Ипе по скоро,
че и

ПР'взъ

зим лия

сеЗ0НЪ ежедпев-

да наС'I'анятъ по скоро ИЗUОРИТ'h,

но ще достаВЛRва ГОРИЛ БАНСКА на розул'га'1·ит·t отъ които поне моl\IИНЕРАЛНА ВОДА и 1'0 саыо на ЖШIЪ да се над'Ьвамо ;.1.0 K<l'ro пе
ги знаомъ какви ~Юl'атъ да б~

флотс

абонати, затова който же.1аеiда бж·да'l'Ъ и отъ каква полза ще 6~

де аБОВ8ТЪ

да съобщи

въ аптеката

паЙ-КЪСRО до 1 Септеморий т. г.
датъ за I'рада ни. На ВС'l;ки слу·
ката работилница (бившата жt:'лtзарска работилница) до неопрt
.чай едно уш;чено поэдраво полодtлено npt)le ще продавамъ дърва 'за огрtвъ: ч и,с то д'ж 6 о в и,
ТЪРСИ СЕ единъ машинистъ женис на раUоти1'l.J е. 33. пр'l;дUО
дър.во.качест,венобtло меш~, КОЙТО твори,като'жеnt
кроячъ за една пър- 9итание, отъ настоящСТО крити
зо и въглища" сtчени прtзъ 1904 год. Нарtвави по 5 лв.; сжщо востепена обущарница, съ добро ческо положсние, о'гъ косто ни
таквизъ възсурови по 4'50 лв. чекията отъ 250' кгр, Особено вни- възнаграждение.
що НСYlО!l\СМЪ да чак3.;\[е, ,и 1\4,Ю:l'О
мание прtПОрNlчвамъ на нупувачит'I; ВЪ т е г пил нит t.
ИТАНIO К.

TElIIEBL.

'

CllpanKa Д{) .ре,J.аlщипта на, в. нищо нито оGtщаuа, нито

"Опободснъ Г:шсъ".

да дпд('.

}tоже

~

jI

с,щli'Ь~

рика "FIUМ1ПА" СТОЛО13е: о()ик '1'0 О, qe 'гози край на рШЩОрИ'l't

ГАРНИ'!УРИ за ВЪРШЕЕИЕ отъ прочутата АlI!ериканска
4~а(jРИliа nМИНЕАПОЛЪ" въ гр. Добричъ и с. СЮ.'lеЙманлжкъ,

Балчишка ОКОЛИП.

[,

граДIIна, съ R.шдепецъ. Нахо
дяща сс въ У у'l. на УЛИЦИТ'h

новени,

въ

!lо-вече годиш!

количество отъ

ДИJИИТЪРЪ Т АХОВЪ

Иl\lЮIЪ ЧСCi'ТЬ да упtдомя почитаеМИ'l13 зсмлеД'lшци и
за реклюш турихме

ШИ

юштъ въ склада си едно ]'олtмо

ПОКАНА
0.11 шност~
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lIа 1 стр 1) з3,

!:

по. добро

..кжшата е на два етажа, горшш

tOAUIt/la!
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С. Ы.

1О СТ.,

•..... 14Th

~ I ~'че, до
~ ~ 'j,tB.I,C. 11. на

ы-Всто, дава сс подъ на

лебелови, IШИТО се съ

други

динамитни

сж сжщо износни.
IШТО

'. '.J3, C,J,IIIILKR.

.до

с-----.

отварятъ

~

1 :Pe"_=P"'>-OT~""""', ОТ. :в:Б. =JaOB':" 'т -,
,
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~

,
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~!

),ру!итf. tЧJLLН и цп за сдпиъ
п~т.ь. 6 ст., за два BZ.ТII
б ст. n зn по\ & \ '.i~' "~': _.' f',jJч I до 10 ПJЬТЦ - 5 1/! СТ. 11 за обll\ iJ. , ',t--' ,'...'~" ~)1j~ ПИ 118. C&дe(jIfBT'h ПI'IIСТ3,ВВ по 2 ст,
Ре·аКЦИIIТа.
А.>.
...~' .. '" ' .
дума 3.' 33. ;1:»'111081\1"1; таIШМ-ПО
, '"
и 'U!ивистраll,ИlIта па ВьСТIIВII3. се ваяи"а въ р .• lПуменска", cptu:y ,lj.;\Т>ПjlIсjlnТП;
' 4 стот
Окр. Пост. Комисия R до пе'lа'гнпцатu 11>\ Добрn ТО.10РОВЪ П C-ie.
..... b'A.P\'\~
._
ВCUЧ1<О що се отмсл до в.• Свободен?> I,IaC'l" СС; се

\

~

-+<);) ()

'

)

'\.

2,

Сгр.

"СвоБОД('IIЪ

Нъ до l~n'TO очакпюю о~онча·' ИЕв'Ьс'Гна иекроuоеТI, пъ отноше- I лn. ПНСССRИ пъ
ТР.ШОТО ра:iр'hшеllИС Ш!. същсст-

нипога 110ЖДУ тил КОИТО 1J,1изатъ

nующа'1'а кршш. ВЪ uGщ, съu'kгъ,

JЩДС~IЪ члснопст'!.; Ш!. сднn.

коалиция

l1'I;I\.ОИ оGНС\lСНИп. на llЪПРОСИ НЪ3-

('

ИИl~lIа;lИ по

ИСJ,оnаЗУ}lСIlИС,
O'l'Ъ
l'

ДО()I.ата
'l"nХПfi инициатиuа Gи наt'

с

ДЮI'Ш,ОТО услоuис, при [~OC'ГO

раUОТИ'I"I;

Про И а хо ж ден И С
•
358,848
)lарсИJШЛ . • •
48,010

Ираила и Галацъ

пъ ОUЩИПН1'а •. и nblHlOil;HOC'f!;ra пъ н'hщо ,Щ сс ,Варня. и Вургазъ

:

I

~:~~I ~~)~~I~~~:~~И'I';~Оl~~:~h)~~~:~'~И K~~;~ ~~~~~CO~~~~~H~~~~~~~~,~~D~T~~l~~ Генуа, ~Гурцил и разни
на 1111СIIИ~ И:-JХОii;;laIIЮ и;п l'рЖ- Ш!. о'Гъ Tn'KaBa СО.lИд~рнuеть, а с('

Пl на

НИll'!;П.ltН;ТllУЮЩНТ(\

С'ГЮl-

ШШШ!. са1УО ПЛОi1Ъ на одна аш)и-

U0.10l.llICT ка' партил, пъ нптсрсс:\ ЦИН, на сдно кn.призно желанис
иа конто о раiJтурпаlfС'l'О 'Ш НtI.- :щ сс В'13тържсстн}'па по К11.къnъ
СТОНЩШI c'l,u'I;T'L. А за J,a си по- ;щ с начинъ надъ дру)'а одна
)ШС.штъ ТОВ[1., JlОПОХ& ЮlЪ да.Ш фР~КЦИfl, до 'ГОI'аIШ, 'I'JI нс :\юже
и скаа<l 11 ата отъ IШС'" 1lИСЪ~fl" cel'[I- да GwJ,C НИКО)lУ 1l0.1еЗШ1.
I1ШIIП (;'Lu'l;тъ, като C.1aU'!> и разпсСОЛИ;ЩРНОС,!'Ь'l'n' с хпрn.ктери(jИТОIIЪ J.a ОТСТ,f.п'I;:п. ш!. друг'Ь по СТИ1IШ!. черта на вс'lнш коа.lИЦИЛ,
СИJСlIЪ, I:aTO IlОХЬ СИ.1ШIЪ НИС С11С а бсзъ П1.Кn.па I,о:\лицилта не' с
р:ъ Пtl1l'!;ЮШ.1И на Cbl!'I;Tl. съ· всче КО~ЛИЦИfl, 11. сбирщина отъ
СТоJIЩЪ отъ хора на правитс,1С'Г- ХОIШ, съ разни 1Ш'hпил, разни
НОТО. J\O)'aTO IIисаХ)IС ТИЛ рсдо- ВЪ31'.ЩJ,и И р~зни Юl(iиции, кои·

ве, НЮI'!. нито С лишшала нр'ljЗЪ

']'0

4U,627
U'i,i5()

4Н,529

Всичко 005,170

Въ сравнснис съ НЮ~ г. та,

ници

сс

постаuиха

Gлш'ОПРИЛ'I'НИ

стпото, че вноса на бр:\mната ПЪ

'l'урцил парира, JШКТО на DсJ>Кж

)lИt:Ъ;lI;I'i1. :ii1. СДИНЪ СТЮ1()У- 1\.lЮШРn и пс'!;чеСltи ЩС сс ста·
:IОI3I1СТI:И СЫj'hтъ, а 1'опа 1'1) и pa~ да рса.1ИЗИРа.., ро, 01'Ъ ТЮIЪ И
IIO:t'ICPT[lX~!c и 1.IЪ ;J.U't'J"B по ран- д:!iИСТIJИЯТn' нn. J~О:1ДИЦИЯ'l'n щс сс
НШИ статии. !(ОI'<1.ТО истъкuах)!С уuо,],оuл'Гъ Юl Д'!;ИС1'пиятt1. на 0Тё1ЗИ 11ИСЫI, НИЙ И3ХОilщах~1С И:iЪ рс.1а, рака И щуката, "Оито въ·
,],oGp'Jj раа(jраlIИ'l"}; НnIllИ 'lИсто ПР'~I~И доброто си жсланис да

ва

ПрИUИЛИI'иропано

IIОJ10а~енис

на пй.риrрадскиТ'h мtлнипи се по
чувствува наи-силно OT~ бъ.1гар
скит!; И РО~IaIlСКИ'l"t ш~лничари
експортиори, КОИТО захпuнаха да

дирптъ ДРУl'И U9ЗПРИ :ш'uраШН:1
та

си.

ЦnРИl'раДСКИ'l"h
Т() дtЙС'J'о)"патъ
юштъ

(цинъ

~I'l;ЛI:IИЦИ, КОИ
по нпстолще1lЪ,

ГО..1ишен'Ь

~n.паси

11/2

1IИ.1ИОНR

долу дава11е

'l"tXHOTO

ефе

прtзъ

1НО4

КТИВО проиэuодстпо
l\1tлници

торби

АЙDан'1 С~рай

133,00()
115,000

дiJi.уUали
Uкутари

Н36,ООО

Хаскьои

74.000
130,000

;Ш~'1 браlllна1'n консомираии 01''1 Принкипо
DОИ~lш'Га съетаП,lяюща гn.рнизона.

Както кя.зnхщ~, учпстието на

'гвърд'!;

да копк}'

риратъ съ qуа,ДП'Б Uрпшна. То

дt, спорi;,J,Ъ СЪС'l'олнието на рс 1'0,],.
колата иа M'tcTHOTO жито.

11'"онсо~raЦИЛТR ип. брашна пъ
Цариградъ' ро околностит't му достига ,rщФрз:гn. 1,;3009,000 торuи
отъ 7~ кгр. ИJ1И U7,()00,000 КГр.
вс'hlШЙ на ПС'Бl\ждt ще про- I годишио. Нъ топа ЧИС.l0 нс пли-

пъ

услоuил

зи цифрn. е по иион,а, обаче пе 'I'СТЪ повсчс О'l'Ъ
тр-Мп" да се эаuрплп обстолтсл 'rорGи брашно.

pl'&

31

сд't ца на, ТУрЦИI1, цприградскитt ~lt;y

р УСr.л

асно РН:i()ираIlС С11ИСЪ.lа на 11'Ьрила ПО l ll1а за едно по интсн,
,раНIllНll'I"Ь ЮI стаТШI ОТIIОСИ- ЗИlШО хhиеТDИС, и сд'hдопатсдно

1'С.IlIO

Цn.риградъ

ДУlОЩИ1"Ь КОЛИ'lССТIШ брашно пъ
'Горuи отъ i5 KI'p.

1lеа;ду

НУi"дIlО

Jp

да

въ НСЯ. Солидарпостьтu.,

С1Ш'l'ЮН! ;.ш

Броli

Г,lасъ и

ГЙОI\'Ь Су

()О,()ОО

ЧУili.дитt мt.'IНИЦИ въ Цариград-

Всичко tШt3,ООО

ското търаШIl:е на uраШRо е под- т'взи () м'13.1Ници всички ва.ЩОВИ,
чинено на ,:юората или лошл.та биха могли да ШI'lшлтъ 12,400

оGЩИНСIaI интерсси, кuито CTpn'- ПОТСГ.1fl"Ъ КО.ш'гtt, немоа~.lИ да п реколта ип. ЖИТОТО въ 'Гурцил. тонn жито 311;сечио ИЛИ

да'l'Ъ 0'1'1> ;щсншото ПU:IOа:сние ПО)lрЪДНtt1'Ъ отъ l\гtстото и.

148,000,
Отъ тукъ 1IOже да се заключи. че годишно, "оето по 700/0 ще да'

п't'гъ. А ТОIЩ И cCI'a 1'0 зшшл- НИ с~гаIIIНИfl съставъ дu. отс'l'Ж-

градъ се НЮШ.1ЛШL до

на раGоти'Г'Ь

въ общинскил

съ-

IЦо сс отнася

до же.laнието

вноса на чужди брашнn се въ Ца- де

40%

оъ

104-,lОО

1,388,800

тона

торUи. ло

брашно

или

кгр. Про

75

ВЮIC, защото е много лсно за пи 1I'БСТО'ГО си на е;щнъ по си- 1'0ДИНИ'l't на добра реКОЛ'Г[I, ЭR да чис, т'nаи 11'ВЛНИЦИ наедно сж
1.Iс'!щн I'раil:данипъ, че нс съ IШ- :юнъ със1',L!.IЪ, то ний и CCI'fi ГО сс ПОfJИШИ до fЮOfo KOl'nTO ре- произвели пр'sзъ 190:1: ['. О98,000
раници, нс съ е;I;UИ и разправии, ТПЪрДИ;'rIЪ, но никога вс сме си ~~.~;aTa е СР'БДИЛ и дос'гигнс до торби, с"тsдопателно около БОО/а
аа чисто J1И'JШ! дертовс ще МО- прапи.1И ашозил на състаоъ О'ГЪ I() О, когато тя· е ЛОша. При отъабсолютния си капаСt.Iте-гъ, n.rtO
il:1\'I'Ъ ;щ сс упраUЛlIватъ нашитt болта на правителството, защо- тtзи УСJ10IJИЛ, ПрU1Itн.rIИВИ спо- <itxa раGотили прtзъ ц'В.1а'га 1'006[I~ИIIСI;И раGоти.
то сме далсчъ отъ мисъльта, чс редъ М'ВСТНО,ТО произподстпо, го- дина съ пъленъ рn.юе1НlНЪ.
l\.Оl'ато миннлата година, ета- силата ~ЮiI~е да б,У.де само дишния ПНОС~ на бранша варира i Отъ 'l'УItъ И::JЛиза че, a~o го..
I

I

на JШНО, че U'!} СЪП'/;Т:l ще nлс- пъ ржц'tтt на праDителс'ГIЗОТО. 1lt'ЖДУ 9-16 милиона лепа,
рtизброенитt 6 мt.1ВИЦИ рабо
зе IlO'UT<L на Н<lIIШ'l:а ОПОЗИ[~ИJl, Ако говоримъ за еди нъ силенъ
Отъ даденитt по I'Opt цифри ТЛТЪ прtзъ цt.'ш'га ГОJ,ина съ
нии се зарадUtlХМС и тази наша оGщ. съставъ, НИИ СI, това pffii- се ВИ;IЩn', че Русил е г.'швната пълен'1 рандеманъ и при година
радОСТЬ нс сс llоGОЯХ11С Сlзосвр-t-

бира;\l{~ единъ съставъ нраветве- ДОС1'аuчица на брашна

въ Тур- съ добра реколта ще бlhдатъ БЪ

Ж'НО високо да ПрOl~.lаМИрЮ1е но силенъ, съставъ СЪСТОIIЩЪ се I ЦИЯ, BHo~a ~a рускитt брашна СЪСТОJlние да аЛЮIaнтиратъ ца
Jащото ЮШХ1lC пр't.,'('Ь lIИДЪ об- 01''1 хорачес'Гни, и Cq, добри памt- I:!'~ Цариградъ сс колебае между риградеКИJI пазарь.

СТОНТСJIСТВОТО, чс единъ ltоали- рения, които отъ нищо нt1Ш да Is()o до 400,000 тобри ГОдишно.
Топа обстолте,1СТПО накара БЪ.1
ЦИОНС!JЪ СЪ1.l'Uтъ, който ще събе- се побол1'Ъ и пр'lщъ нищо я1ВIa IРуския пносъ иа брашна въ Цп- гарСКИ1't }lелничари експuртйори
p~ пъ себс си инициативата и да отст,Жпятъ, когато се

касае ригрu.дъ до пр'S:т.и години е билъ които до сега разчитаха изклю

:ю6рит-h ва:lf1;рспин ва всички работата за прtнасяне на една по ВНУШИ'1'еленъ. Обаче редъ 06- чително на цариградс~ия пазаръ,
тия I~(JИТО пъ ра:шични Bp1;:lfeHa по чувстпителна полза за града с'Голтелства-юl'ГО увеличението да ДИРJЦЪ нови пазари за брат
еж се З!НIИсллли lIDPXY общин- ни, които благодnрение на лип- на 11'hCTHOTO прои:зводс'гво 01''1 ната си.
скит'!; ни раGоти, нс 1Ю;l\е да не са 01''1 енергил и апатилта на една страна, задължението да у
б,у.де въ пощщ за l'раца ни. 'Го- . ЧЛ~НОБе1't на ,;I.осегашнитt ни потрt6ява'гъ брашна отъ по долно

I

па наше пр'hдпо.10iI~енис

щtше' оuщински съвtти С оставалъ мно- качество з3, да имъ

да бжде наПЪЛБО съгласно съ го надир'В. И като вижда}lе

отърва

да

че дават'Ь хлt6а за единъ uиастръ

дtЙстнисслuостьта. a~o при об· както вървлтъ работитt скоро или 0.21 КИЛОl'р. о'гъ друга, сж
раЗУП<LНСТО на I~оплиция'га,

НОDб"В на ра3НИ'L"!>

Ч.1е-

щс сс 01'зовемъ

политически

пр'tдъ едни по-

повлияли}а намалението на тол

ви оuщински избори, намъ не ос- \ ВНОС'Ь, които въпрtки

това

до

групи

ue нод:!iХп отъ общит'!> ИН- 'Л!.Шl нищо друго оспtнъ да а. \ стига паltъ едво почетно ЧИСJ10.
'Гсрсси иа града и 13Ъ ОТНОШС- llелираме пр'lщъ съзнатеЛНИ'l't
Вноса на Марсилскитt брашна
нията ЮIЪ ПО)IC;l~.J.У си юшше llарнснски I'раждани да не се въ Цариградъ е въ зависююсть
:3ШЛI;О НСl~РСIllIOС'lЪ.

Нъ

топа

поддапатъ на никаква

въ

агитацил отъ състолнието на реколтата въ

:\IНoгo 3.1Ш съоCJразно съ споя У}IЪ, 1\.ои-1 Франция, отъ поржчкитt които

отношениа Зt1.UИСИ ОТЪ НЪ3ПИ- '1'0 нuи-добр'в ще имъ покаже марсилсti.ит'В мtлници ЮIaТЪ да
тn.ншн'о
I,OCTO пnшит1:
поли' правил llЖТЬ, да си избера:гъ хо- ИЗllълняватъ за чужбина, 01'Ъ съ
тически

1IЖil~С

ЗЪ nР'Ь1!СТО на

получаuат'Ь пр't-

1

ра, пъ ИСI\ренос'Гьта на които сж стоянието на реколтата въ Тур

CUOfiTt1. политиче- напълно убtдони, честни хора, ЦИЛ.
C1~a борба, и което въ 1J1НОГО 0'1'- въ lЮИТО Clh убедени, че ЩС раРО~IaНИЯ Ю1а ТОва приимуще

НОllIСНIlЯ сс СUС;I~да ltЫIЪ

поли-

8арненеКИRТЪ общ. оъвtтъ раз
туренъ.

МИНИСl'рътъ

нитt работи, г.

на I3апреш

lIетковъ,

ОТЪ

ItO.lKO ДНИ б1нuе въ Ба.рна.
ВtiТЪ,

че билъ

дошелъ

да

Ht-

Разпра

ИЗУЧИ от

близо,

въ какво се състои враждата

меЖltу

члеRоветt

оБЩИНСll.И

на Барн.

съutтъ,

01'Ъ

градски

които

поло

В'инаТI\ бtха подали останка.
На

16

того, той 31ЩЦIЮ СЪ

г· на

O[~p. у I1равит('ль съ спеЦИlJлеяъ трепъ
е ходилъ и до

ботнтъ съвtстно и щс юштъ по ство надъ Марсилия, че е по при колка.

Р.

Д'!HJВH

въ

оби

Тамкашвитt фабрикапти въ

ТИКl1.та на Дilшuа, Интерсситt на при сърдце интерееитt на I'рада БЛИiК~НR до ЦаРИl'радъ и браш

негова

желанието за оБОl't1.тшшне, с пж-

фабриката на г. Георги х. Дечевъ.
На 18 т. м. съ СофИikКИIf тревъ
г. I1е'l'КОВЪ замина за София. Твърди

Сn'~Ш'1'а

политическа

личность,

НИ.

ната и сж )1НО1'О бtли. Въ uос.1tд

Са)1О 1'aKR. за града НИ ше на- но Bpt)le нейuи'М; продажби сж

теводната ниш~а на нашит't по- стжпятъ )шлко ПО добри Bpt~te- на~taлели, понеже мtстнитt мtл

УСЛОВИfl
литичсска прак'гика а 'г1>зи ю[е- и ний ще бждемъ свидtтели на
но Т'l;ХНИ стрсмлснил осуетлватъ една по добра уредба въ града ни.
и добри'Г'J; желания ва н'nкои неи~парчени ощс хора, КОИТО искрсно бих~ поискали да при неМtпничаретвото въ Uариградъ '

честь

сж

дали

банкетъ

въ

.iIИТИ~СС1\И 1llhже, пъ TtxHaTa по- на, ио само при такива

ници си доставятъ жито отъ Ро се З8. положително, че БарнеиеКИ8Т'Ь

сап вtкои по рсална полза

вали за увеличението

на

~IaНИЯ съ цtль да конкуриратъ град. общ. съвtтъ е вече равтуренъ
и да прtчатъ на вноса на ней- и че y'l'p'!i И.'ТИ други день ще бжд&
нитt брашна.
назначена тричленна l'радска общин
Сжщитt причини, плюсъ мит- ска коысин.. Членове ва RОМИСИl1та
нишкитt изгоди сж способству- Щ'БЛR да, бжда:rъ: г-нъ Юрдавъ Во
вноса

на

ЖИJJOвъ, бивши гимuаЗIIRлепъ учитель,

()бщР.ството. Тtзи стре~lЛения за
Спорtдъ свtдения черпани отъ българскитt брашна.
г-нъ Д-ръ IIюсltЮJIиевъ
джоба обсзсилватъ и една коа- француCl:Ш източници излиза, че
Италил е нова въ това тър- Бакърджиевъ.
лиционна акция, която съ право прtзъ землсдtлческата 1904 жище за брашна.

)южс~lъ да C~l'tTa3le като сила,
но сюю при услописто да юra

1905
190!

год. Т. е. отъ
до 13 августь

14 августь
1905 еж би-

и Г. д-~

Съ подобр~нието срtдствата
Варненсното градско сбщинсно
за съобщение въ Анадола, житни- управление, съ заПОl!tдь отъ 12-1

Брой Ю.

"Uпободепъ Г.1I1СЪ"

Стр.

тnrо, забраПl1ва па Варненскит'!, ка-I Цачевъ и Саыуе.1Ъ, е ОСllопал'L II()- слiщrншилТf\ сс YCТnHOIJIJ.lIJ ТIIН
·СI\I1И да продаватъ месо. IIIщ'lще 11 о ва фир~а въ съ/{ружие СЪ СIIIJ~ТЪ УI~РИDаппл, пора.1И което с (iИ.1Ъ
по понърхностьта, защото таквозъ ПII. 'rУКRШ!lИЯ индустриалецъ ыьлllfi-- ХIШ(Ш'Г'Ь И за1'DОрСII'L. lЦс IIИДЮ!Ъ
1!есо се набива СЪ пе'lНСТЬ прахъ и ЧllрЬ Ник()да Енчевъ, ТОДОр'1 Н. Еи- Iшкъ ще ПОГ.ЩДIIС CCI'I\ C,Y\l1L на
·се на.ltплтъ по uel'o 0'1''1 нъздуза чевъ, ПОД'1 111I8IJание Енчео'Ь и Цa~ '('ази работа.
раJПИ

вр'hдитР.1UИ

за

ЧОВ'Бишото чевъ, ПР'hдмет'Ъ на Т'1оРГОВИJlта,

.здраве МИКРООРI'апизми.

Неизпълпите.lитiI

ПО понанта H.~ )['h~ ГНШI

1111.

конто ще състзвлнватъ бъ.lгаРСIШТ'Ь

нафшш

КОШJТС'ГЪ,

на

го.l'I;ми 31i1·yUII.

uuпесох.n.

на IIIIOI'()
Ce.IIIIJIIT'1i 11;)1>

Варнснско еж много заМИС.1еllll

оТ'Ь

НОJl()жеш[е. Много ГО.1·!ШI\ТIJ, 1111-

...'Ьжда IIMaxa пъ тазгодишuата ili.IJT-

Cr:J-

lij '1'01'0

ЮL аанонilдьта саДИllепи аРТИКУJIИ. Фирмата е ОТ- еснафит'в пъ града ви юшха о().

UI\

реКОЛI'а, като се пад'Ьва.1И съ

па

часть да

креДИТОрll,

заП.1!lТlIТЪ

па

r)(-

СIJОJlТ'Ь

а СЪ остатъка да

прt

каратъ ЗIIмата, но посл-.IJД!IИТ-В дъж

дояе и бури осуетиха добрlJ1''!;

се ~асича 01'1> D8Д.rеЖIIИ/l ментъ на
I!

дъждове

М'ЬСТI\
това

!Де се 1'.'IOбl1ватъ въ размilръ 0'1''1 10 крила КЛI)НЪ въ Александрин (Еги- що съврание въ за.'Ш. ,,(Jъедйнс
,'(0 50 .H~Ba и пац'hЩ~IJ()1'О месо ще петъ), конто ще се YIIpaB:IRB:l отъ НИс k , въ което прtдссдатr.Лll ва

Ареuни lIарчета
,ХО.JIIOlшчеСl'вено.

РОnПII

3.

г. Тео,(ОСИ Цаqев'Ъ.
еснафския кmштетъ, г. ГСUРl'и
ще се ЩJО,J,ава за
Hlle ПО3,1.РII.В.1ЯIIII.ме ы.la..'IИТ'В тър- ОерафюtOэъ, ЮНО Ае.1еl'атъ еп Vl

ЮIЪ

планове.

(По пашето мв'!>- ГО1ЩИ за добрnrо имъ начипаUhе и. заная:гчиuски конгресъ, даде 0'1'ние подобl~О bl'kco Тр'Мва да. Сс КОН- имъ пожелаваме ПЪ.lен'Ъ УСI1'!lхъ.
че'гъ прtдъ съ()ранпето, 31\ д~я

ЛОЗАРСТВО

.фискува. Б. Р.).
Тунашниять тьрговецъ ва ма- телностъта на НЪ.'ll'l\РСI\ИЛ Еснаф.
Като издало та;lИ заI101l'fздь, об- Rифаll:'l'УРНИ стоки Микаелъ Ка- оыоъ,' за взетитt р'tШСНИll въ

на IIUЩIIl1.

Hy~a. Мвсото се рнзнася съ боклук- по крупна СУ~1Иqlta,

усп1.;хъ на

отъ старо Вр'l;ие

АрнаУ1'ларъ

ЛСIIОЗС.Iепи ЛЙЧИЦR, за.'lепепи

Лозовия 'Iepoea е .1арва.та па ('.1пепер~'да !l1\1'. То l' t l' i х
щипското управление 3!1бранило вап бадапнъ по сilинъ неспра.веД.1ИВЪ кою'р~са, и С.тtдъ това, обърна Р i 11 е l' i а 11 а 11.111 още р у l' а 1i s
важното" за което нищо ве С[lOм·в· начинъ иск.алъ да задигнс една пнишшието Шl еснафи1''!>, върху PiIlel'il1l1a (vitalla)* и пр., КОЙ ['о още
Jt3TO

се на- начина за подобъръ

чииска КО,1а, а това обстоятелство
;/,ипъ не е чисто хигиеRическо и за·
С.lужва едно nu сериозно ВНЮlапие
оп страна на санитарната влас1'Ь'

дtвалъ, чрtзъ единъ блаl'ороденъ
фали~ентъ да й стане слtдъ 'Гова I'ОСПО;ЩРЬ. При фалиранието
lо[у конета'гирва се едиеъ актипъ

отвори.IЪ 'склад'Ь

ва му надмивавалъ

Научаваме се, че щаба на флота отъ около 40000 леIJа, а. паси- шето спасение.

~сни nа;Г:lища

за

аuглнi1Сltи

кардив'Ъ

и

ка-

продапа

140000

повече

е

пuщя.тъ.

J'II.1'()

м'lютнитt СДРУil;енпя. Въ за.клю ыного нр'!lденъ ва .ЮЗlIта. lIII.С'1ню
чение апелира КЫIЪ заналтчиитi>: мото иуа пълuо пр'lшр'l>щеuие.
да си дадатъ братска ржка и сс
IIеперу дата СJlаt:л КЖД'!I крал иа
организираrъ, защото ТЮIЪ е на- Ювий 1111 l'opllllTa пuвърхuос'Гъ [11\

01'Ъ

Пишатъ ни

лепа. 'l'опа дало поводъ

ЛИСl'а СР'hДПЬ!I

отъ

с.

че па 7 т. м. пакъ на.1'Ь.1Ъ силев'1

о други,

които

50-60
lIосд'11

отъ IIIl.ча,]()

eAIIH ь

си ПРОН'!!D Н l' h

тона имъ 30 .l(!на. Който ОТ'1 граж- за rолtми сыш-lшил. Отъ напра- дъждъ " 1'радъ ко,щото орf>п, при цн'вта па червсu'1, а с.1'1;дъ НЗЛЮI!

даНИТ'Б пожелае Н'fзма ОСН'hllЪ да се пеНИ'l't разслtдвавил указаЛ(1 сс, дружев'ь съ СИ.lПа буря. ПС.l'flдствие
отнесе до 1'амъ, за да. се сдобие съ че 'I'ОЗИ господинъ за пръвъ п;у,:гъ па ТУЙ се.ЮТО 11 око.1ВОСТ ьта np'1JефI'ИIIИ D.У.Г.1ища.
И31ШЛЪ да опита единъ оеобенъ ТЪРП'h.111 значите.ШИ пагуби. 1\1вого
Бtхме съобщили, че въ града ни ще

напието поб'1;ллват'1.

начинъ, по 1l:ОЙТО той с~[tталъ Iкжщи Iшадо ~ съборени. JНтнит'В.

дарвата се Иi!.Jyuuа []р'hз'1 Ю ,пЛ
И достига до 21/2 - 3 СId., ц·!•.1а е
покрита

съ

въси,

а

по

гьрба

си 11_

nрис.ТЩ'l1е изъ Америка единъ мехаllИКЪ, че най лесно ще Moa~e да 06се· пос't,ви, ItaTO бобъ, царевица и др. ма малки СВ'hтли 'сочици. Ilр'Ьа'1 t!д
съ lIаМ'1;реllие да. събf'ре нъ фонографъ би едва доста ltрупничка суиа,! се повр-J'ДИJ1И. На 1 О Т. М. ПОВТОр иа много т'Ъика пишка се спуща ,J.O

,ntK().IKO еrОТИRЪ български п'Вени.
Gезъ да го осtти нtкоЙ. А из- по вал'1J.lЪ СИ.1еIlЪ пороеuъ дъждъ,
Чеханика е Beqe въ града НИ и ще работенил планъ, ll:OЙТО отдавна който заВ:ltка.1Ъ мпого добит'1КЪ и
се бави саыо едпа

седмица.

Въ жела-

нието СИ да послужимъ 33. прон'ввапието

на Ш1.ШИIi IIaI(иона.ленъ е.l!емеllТЪ

и IJЪ

ПрИШI.['ал:ъ

въ

прак'гика
Н

какво сс състоллъ.

ето

въ

ПрИЧИНИЛ1>

а Dсtки ПR-

които и обла-

Ески,Джумал

о'гнасллъ

повр~ДИ,

имало

и

ЧОВ'ВШКЛ жеРl'ВИ. Си,шата буря из-

най даJltчнитh американски страни, ний наиръ въ Провадил, д06ричъ и ПОП.lаШИ.1а
ПрИКЗIIваме желающитt,

сума

много

ОВuЩНИ

гдаВlIната,

скрива

се

или въ uукпаl'ИПИТВ,

нодъ

корат.!.

завива

c~

един'ь б'!JЛЪ тъиъкъ' паШКУЛ1>

см.) и така пр·ВкаРIJа. 9 М'I;СIЩI\, а

МНОГО се.lJIПИТ'1J. .мпого иа прол'hтъ тв се показва'гь вече

дървета

в'ь

(3-4
110

би.lИ uовлсчени, а нърховет'Ь 1111. фи.шзигll. TYI'L лар

ДЗВD.тъ ме.1Одиqни гласове да

се JlВiIТЪ стока, а пъкъ НИЩU отъ тази въ държавната гора около 10000 вата сс храни 45-f10 ДНII, ЮН'О
дО три АНИ въ редаlщилrа ни, за да стока не връщалъ псче пъ Вар- дървета изпочупени. Въобще загу С!1 съблича 4 пжти. ТII БИlJа миого

Jtадзтъ nЪЗМОЖНОСТЬ се еъбератъ 1I'1;кои

на, а складирал:ъ у разни ходжи 6ит'1I възлиза.1И на около 200000 лв. Jшкома 11 често ыоже да стапе нри
ЦИОШШ!1t му:шt\а ще б.У.де прtдставена. И дребни търговци, l\a'ro ем'в- Въ се.lата До.1НИ чиф.lИК'1, Ст. Ор'!;. чипа, щото още I1р'Б3Ъ 1О.]иl\ лоза'\':\
изъ най далечниТ'в краища па cBilra. 'галъ слt.дъ като уреди работитt хово и Ново OptXOBO бурята още да изгуби ВСIIЧКИТ'!; си листа.
по ;!,обри п1;сни, съ които И нашата на-

Съ удоволствие се научаваме, че си, да л прибере.

шадин и пр-ВдtJриемчивъ

l'ърговец'Ъ

Нъ e~[tTKaTa посилна. rO,1i1MII загу6и пр'kтърпilли

му И на пазарл не излi>зла, като

и тtзи села. Би.111. състаl:lеuа КОМИ

JСiliД'1J края па Май И.111 пъ Юниl1

,шрвата се пр'Jюбр(,ща

г. Теодоси Цачевъ, '1леll'Ь 01''1 по- въ ка..щи. Uъмнtнил теЖIШ па· сил, за пр'Iщilвява!Iе на загу(iит'JI. 15 дни СJiJдъ което
*) На б Lлгарс~п още
ср'l>дниqеска'l'!1. фирма въ· града ни, ДНi1..1И върху него, и ОТ'Ь разИзглежда, че тазгодишпи'г-.I, поJn.UOlllll'lb.

В'Ь Iщка.вut1l'

веч~ IIЗЛИdll. nСllе.
сс

ка~за:

С"mЩlllfl/

AO.101JЪ

_....~...?.. ~...~... ~ ...g...! ~...~...~.. ?...... I КОШI
ТрМва ли ла заТВОDИМЪ mантанитt
(варивтвта),

(ПрщыжеПllе от'Ь 6рой 28),

1:0ИТО регулпратъ о'-;щата сво- стпие отъ развптпето на разврата да дадемъ RЪ3~ОilШОСТЬ за още 110

ЛЮЦШI на нъщата пъ свЪта. ПЪ
резултатъ на това сблъсюнше, се

сл'Ьдовате.JНО, нсобходшш .'I.0тогава до ltOгато ще ЮШ, таюша lЮПТО

широкото раЗDпвшше на n ссrn М;'ществующптЬ СFIO;J,llIlчеССlI АО~lOIЮ,

все таки, ако пе ограничаватъ съв-

нма хора,

д-J:шо и най-чеСТНJlТЪ,

С'ВМЪ ра:знрата, турлтъ го въ 11ЗВЪС1"

дата да развраТПП'Jатъ.

ПОЛВJшатъ ошш II1lCТИТУ'l'П,

пи границп,

II

I

които' СО IJУiti,ЩЛТЪ оп т-Вхъ, дО
I.ОПТО

КОГЮ'О пъ IЮПТО .1,а се Ol.'{JORaT'!> отъ неСJJI

ЧУП(Jтвуватъ нуж-

За да :.ю I пи

110

ио

ХШШД[[ наii:-ПИ8КП

ПО;Щllче

JШ'IШШ

даватъ му една колко I ,[..:емъ да сп првдставпмъ това,

:.ro· жени отъ честпп сс,\гыrства,. А IШ
Все та~IЪ пъ тия затаени щошста год-В по благовидна форма, СЪГЛ!l- I же:-IЪ да В3С~lC:-IЪ единъ другъ llрП- топа КО.1[(О С.у.. ГО'l-l'.щ[ ЧОn'Ьпп:птh
сс l":рОЛТЪ п безброй многото ПЪR- сувп:rъ го отъ части попе съ нрав- !МБръ n да СЖ;J.IШЪ по анПдОГПЛ, способпостп? I J
огранич:аватъ

го

I

JеШI IIЛUНОВС, lЮПТО ЧР1lЗЪ безброii:

СТFlенил зuкопъ,

Н<\ разпрата проникнатъ въ ceMiH~-

разм'Ьри още по отвратитсшrи. Та-

РПСI,УВR да ;щ сс разбпе IШ ];,У.СО-

ш:увнал:ото

въ вариететата

IШ пашата Пllте.JпгеIЩШI,

I

Въ котс,.ш на lIарнпта маuшпа

I

се

Да :НI:Г[)ОРШIЪ Шl1нташrr'Ь 31J(\'Ш

го,т!шата мр'вжа 01'Ъ тайни агенти иоае ДОГОЩОJнt, щото да не взема събпра ТО,1кова стра, че мuшшшта до. жертвупю[е мнрн[(я, СlJOI;оеJlЪ
СС:-Г(;СIП.

ж[(вотъ,

;щ

;[;ерТНJ'Щ\.\lO

CTflaTa, 1I0;J.IЮШlватъ ОСIlОЮП'Ь имъ, кива институти се .яВЯВI1ТЪ естеС1'- I ве етъ ГО,1'!ШЪ наllОРЪ, Япнва сс се~['hЙСТf}ОТО, ;щ ОСТШIIШЪ ;щ llрО
(;ъздаuатъ ОIШЯ <раКТII, ltOHTO и у вепо, необходимо посл'Ьдствие
01'Ъ aBTO~raTlI'ICCI;aTa сnпрка па по.\lOЩЬ, пшшс разпрата лъ до:'юпст-В JlП. А
IН1СЪ1JO'Iнаха
много
често да се еВОЛЮЦШIТа па разврата, тв сж IIУ- 11 отъ СIIJПШI шщоръ, парата про- това Мl1СЛrмъ, чс JIIШО:-IУ
нс бн
чуват!>, На тил )Iр-1щш краепи отъ блпчНlП'Ь ДО:'lОве, ШI1IIтанит-в, ва- лшша пъ свирката, II IlЗ,'lIIшната бпло же.,ШТСЛlIо.
рп.ЗНII сводшIЦП, се ддыкатъ онин риетстата II млого още ДРУГII та- пара ИЗJНЗI1 ш\вънъ
.AI:O парата
llluнташп'u що с,у;щсстпупаТ1~,
,1,Ot'Ta честп пече Я:ШlCнил, жената кива M'I'CTI1, IJЪ ltOIfrO праздниТ'Ь пр-Вдстап,шпа разпрата, пнштп.шп·], IЗf1топа, :защото тъ 'С,У,IЦССТIJУIlI1ТЪ въ
да остаол м,у;,жъ, д'вца 11 се хвър- хора намиратъ пъ еднн каI,Ъ да сп Il пуб.шчнптt ;J.о)юпс
ПР'Ь;J,СТI1ШIН- I д.Ушпт'f; IШ ШLШо.то. :-па;:{са;ъ. ,:~a
,1Н въ разврата, нъ оБЯТIlJlта на пр-Ькарвю'ъ вр'Ьмето а въ другп II патъ ошш автомаТПЧШI II~ХО.'l.П, бсз'!> ,IШЙ НС 6п ТР'hбnruю да га търrш
бс;зброJ1ШIТ'h любовници, донжуани, Iда рааnро.ТIШ'1атъ, безъ съ тоза да II\OIIТO ГОЗЪ~1f\ ОШlстноеть бп зltстра- I:МС, бп TГ'ЬUBMO да гп :ЗШ;Г ИЮ1Ъ ,
па JЮIПО занл.нтu IШЪ е ТОЗIl да поврвдятъ на общестнената прав- ШalНL:Ia оuщестnото, l.oeTO I!ОДЪ П,lIIя-1 да I'П Н3ГОНШIЪ, нъ НС пзъ гра:щ,
I1Р'(;ска'1атъ П,ТLтове II до. подкопа:- ственость, безъ да лодравятъ ос- i пиета шt разврата би се погубп:ю нъ изъ ДУШllТЬ Шt М,ШДОТО воко
ватъ ce:-11нJ:стпата ВЪ сюшт'Ь юrъ новитt II па семв11ството, и на об- I бе;ЩЪЗВРUТIIО. 11lантана е lШСТП- ,1сние. Нъ до TI'ra"l1. до I;огато то
Основи. Но и това сс търпи оп щестното. Отъ, 1'11311 институцпи, т)"тъ ;1,1>.1001;0 срасн!1.1Ъ съ ;\уш1tта по пftша нина П.ш:щ пъ общестпо
ПЪ. разврата

т'во. А КОЛКО сж

много

ЧCJIовъче-

такивато врата

е

и шаптаНИТ1I

застжпепъ

п други много още подобни фактп. 'форма, а пуБЛIlЧНИтt

въ

раз-

паU-.:rtка с,у,ществува ;~o

домове

Il.iш

СЮIaта

тогава,

ШlТс,шгеlIЦШl

J[

до

тои ще то сънсъмъ

J\DraTO

ще шантан·

новсно,

безъ

;ЮlВота, съ

неподготвсно, неуста
Шlкакоо IIОШIТlIе

ВСПЧIШТ'В

;1а

му гнусота,

Не IШ е работата сега да ГII I1З-, така нарсч:еllИТ1l бърдаци сж. м'nста I СТВУВI1. Да затварюю шашава зна- низости и миаСРШI, до тогUlЩ llH/i.
броявюfC, защото сж безброи.
I опр-Ьдвлеии за раэвраТШIЦИТ'В
отъ ЧИ, да запушш[ъ ТОЗII еДllнствевъ, сюш ще туршю осноюп'Ь JJ: сюпt
НЪ ВЪ тазп редица отъ метююр- I по далията ржк!)" п затова не сх" Шl.10жеIlЪ отъ раЗВIIтпето шt саМIIЛ ще строшrъ шаптащп'Ь, ПрОТIIIIЪ
фози, ПР'взъ които разврата мпна- : заобпколени съ онл, разкошъ 11 живоrь изхо~ъ п да остаRПМЪ ц'Ь- КОIlТО ссга сс ОIlЪJ'l!JЮIC, GО<JЪ )Щ
ва, CJl1Iдвайки пж..тя: на раЗВlIТието фUJIшпва ВЪПШIIОСТЬ, съ lшквато сж дата тази шаЛТ!lнска гнусота да сс съзирамс, че съ това ний ще бием ..
сп, таи се сб.п:ьсва съ нравствения I заобиколени шаuтапптD. Нъ все прозве 1\0.1'0 зав!), п да обемо ВСIlЧ- r'lfiHIIТ'b СП съ Ш1.Шl1тt, Iщ~rънu.
ЗRlЮНЪ, който все таки домипира I lIIlКЪ П еДIIИТ-Ь, които пай легко ки обзасти на общестnешш животъ,
въ обществото, коста С;ЫЦО така' отразяnатъ Рllзирата II другш'в оп- да И:ШОрЧII, СС~[ЫIНИЯ: iIШIIОТЪ. Да
сп шш CBOI!T1I ЗЮЮШI II прп топа рtД'В,1CIшето па I\OIIТO С да С:IJ'ifШТЪ 3fiТООРШIЪ lIНРПСТСТflТI\, пооата още
',:ЩIЮIlII В'ЬRонi>ЧIIII, НСIIюгhШI,
ЗU- па разнрата, сж, естествено ПОc.'I-Вд- I по "IcKa фор~са на шантl1.IШ, 3НI1.ЧII

Стр

" Спо боден'!. Гласъ"

4.

като хвърка пай-мноl'О приl!СЧСрЬ, 110 "ИКОl'& IIе и ио. С.1ЫЩС.
lIеперу дата щив'!;е uaUMuoro до 15

До ~ocnoдииo pedalmtopa
на "Свобоr}ено Гласо"
ТУКо.

lJyd(t,

жаваuето hlжжката умира.

Главата

l\'Iо.1Л дайте М'ВСТО въ колоuит'в ва

и е же.пеuикава, зо очит'в it сж \'0. 1·1;~1II 11 зелеuн. Крила 2 чифта: гор-

рЕ>дактиранил 01"Ь Васъ в'ьстникъ на
слtдующи1"В ми u'lщолко реда:

11II1"}; Ci'J~ жслти, червеникави, а

Пр'1;Търгъ не ще да юш.
Кмстъ: Лр. ЛI1СРС1Си.

Въ ПОСЛ'БДНИЙ брой на

110

в.

Инспекторъ: Н. Алахвсджuе8?J.

Оuпвление ;м 1410.
Пъ допълнение облuлеRието си

,.Из- подъ

W 1182

публикхвано

'пъ

В'ВСТlJИКЪ" IIма.1О напечатано едпо
запитване къ мъ менъ ОТ'Ь едипъ ос110ВО"Ъ учитель, за да обяснп кои
ОТ'Ъ Варпенскитt учите.1И. класниЗ"в
или основнит1J, съмъ порицалъ въ
р'вчьта си ва митиuга пр1Jдъ черко-,

шарКII.

'1'ова запитване

УIIИЩОi\;(.'IIИСiО на ларuата пр'взъ
Ilро.I'1:тьта, "l)'1;Д1I да е снесла, съ-

та ми пе бtше нюи з3, клаСПИТ'h,
нито за ОСlIОВНИТ'В учители и сдt-

териалъ, състояща се 01"Ь петь
С'l'аи, два са.ина, една кухня, ед.

став:шва 1'лавнотО СР'БДСТ80 за бор-

~Оfjателно

на перална и една банл върху

вата "св. НИКО.lа

(/. Въ отгоnоръ на '1'iз "Любенова'" и "Крайна" по

залвявамъ,

~lOгa'гъ да пр'l;глрждатъ книжата
по продажбата и да наддаllD.Т'L

llсtки присжтственъ день и часъ
пъ

канцеларията

гр. Варна,

16

ми.

Августъ НЮQ г •

П С. Пристаnъ: А. П. Беровичъ

държ. вtс'l'НИКЪ, бр. М 174 отъ
10 Августъ извtСТШИНIЪ на ин
Обпnление X~ 2911.
тереСУЮЩИ'ГБ се, че продажба:га
Въ допълнение обявлението си
I на една едноетажна к;кша пъ гр. подъ 1\'2 2634 публикувано пъ
Варна V уч. ;м 132, l'tюжду еж държавевъ вtс'l'НИКЪ брои~; 1в\)
с1щи: Василъ Х. Дечевъ, улици отъ 4.VШ 906 год. извtстпnамъ

lI'GI;О\'н. зслепи. Ед,но кафяво червеПIIКИ во П'.lзтпо има въ основапието
ЮIЪ 11 3 напрi:ЧНII сжщо кафнви
'1(·рВt!IIИl>ави р'l;~ки. При М,)lжкит'в
TkНl р'kнш и llel'H<I. сж MH01'0 nсни
1\1J\'111'О при жеIlСКИТ'Б често ЛИIIС-

иат'h. ДОЛН\lТ'!J I,рила еж сиви и безъ

31

Пърnа Ц'Iша 50000 лn.
jКе:Iaющитt дн. куuптъ юroта

За начаJШИКЪ на 'Гехн. 01'.iJ:I>л.

ГОСllодиuе редакторе ,

дни, като пе lIДC пищо, а сл'1здъ сб:lII-

Брой

че дума-

строена

не ги и порицахъ.

отъ

каr.rСНО'l'ухленъ

ма-

188

на ив'герес'гюшитt се, че про
ДЮI:uа:га на е)l,па водна мелница'

називаеJllа .,Дипсизъ" (бездънна)

нахоДj1Щn

се

въ

землищ~то

с. Р. Де вил подробно

на

означени

аа съ то)[ lIеПРИl!тель. Осв'fJНЪ туй
Още ДJlt ДУЪ1И. Насмалко, г·пе КВ. м. И 54 1\9. см.; 2) пристрои
се Hp·];IIOpE.'IB!i: 2) uаllУJlшанеl'О съ 'учительо, не щtхъ да мога да 01'- lШ пъ сжщип дворъ, построена
1'.1ави IН1.Ta па l:'bPl'lIn lIушаl,Ъ, прt- ГOBOP~ на това Ваше заП\lтuане, ако върху единъ етажъ отъ Сllltсенъ

въ обявлението М

Д" тр'Ы'ваllето па MЪiJ\'!:I.'1'a fШI залив:шето й еъ I'ореща вода, тоже '1'0-

случаино не 6и ми съобщилъ единъ
ПРИJlтедь, че им3. такова Н'hщо lIа-

материалъ, състояща се отъ че
'l'ире стаи, една кухнп и сдинъ

газъ, 3) Постащпъ се Н<JЩUО прtме,
КОl'а'l'О хиъргатъ пеllеРУДИ'l'lI въ ло:::t'TO lIа ра;{IIИ M'!icra аапалсни капJ\II,ща 11.111 лftмбички, ВЪ които llа;J.UТЪ. 4) Мажатъ се глаВИlIИТ'Б съ
t'Дна см'!;съ отъ 1 ОО части говежда
IIНКУЧЪ и 6 ч<l.СТИ газъ.

,печатано въ в. "Изв'1JС'l'lJИl:Ъ"; сл'!;·
дователно, "повръщаuието" Ви но
въпроса Щ'Бше да бжде ,излишенъ
трудъ. Защото, право да CII кажв,
азъ не чета в'!зстникъ, ВЪ който редактора .му са1(аджuя СИ спомня.
ПОСТОJlПНО своето слаьно минало и

е почвата на ,5.VШ 906 год. и:
ще ПРОДЪЛili.аllа до 4.lX 906 1'.
до 5 часа вечерьта и съ право
наддаване въ 24 часа 5%.

ДЕШО3ИТЪ за нино върху 138 I\В.
метра и 90 кв, см. и дворъ О'l'ъ
49'] КВ. и, и 56 кв. см., а всич
Горнил имотъ е собс'Гnенъ на
ко A!'])C'l'O 82?) км. метра.
пок. 'l'еохари Стефановъ отъ Вар
Горнил имотъ се продава по на продапа св по постановление
ипотечния актъ ом 231905 къмъ то на 1 Варн. ~fИров, сждил.
В3ИСЮ\'l'елл, е почната на 11.VШ
Първа цtиа 67500 лева.

въ ВС'БКИ редъ билтъ слtдитt на
пеговит'в JIУДОРИИ, като рене съ ВI:ИЧКИJl си басъ .... пръхти, рита и праДОПИСКИ
ви други неПрИ.1ИЧИЯ. Ама тъй е '1'0,
До 1201/иmае,маmа редшщuя па кога отъ Са1саджuя се става редака. "С80бодеио Гл асо"
2р. Варм.

торъ, тъкмо тогава

тил!".

Въ ,IТГОВОрЪ на писаI'IOТU въ

lНllШ Ви брой

Т.

отъ

2\)

Btc-

15

Горнип

имотъ

е собственъ на

пъ

канчеларията

I се
I та

за д'ьлга му l':ЫIЪ Българска-

3емл.

Б анка в арн.

Сжд.

клонъ.

ми.

ABl'YCTOЬ

11

Приставъ:

'1.'.

906

Г.

Коссвъ.

Г. СТОАНОВЪ.

Августъ

5

"xo~a Jttаирето

Съ ПОЧПТRпне:

о'гъ

с. Г. и ще продължава до 11.IX
Жслающит'fi да куплтъ юЮ'га
с. Г. 5 часа вечерьта и съ пра
~lOгa'гъ да прtглеждатъ книжата
вонаддаване въ 24 часа 50/0, по
по продажбата и да. надава'l'Ъ
неже 10 Септември е неприсЖi.'Г
всtки прис;у"тств~нъ день и часъ
ственъ день.

станало KadUJi свиията била заn- Анастасъ Д. Вангеловъ, продава гр. О:ровадия

I'ОСIIО,J,ине peAal~Tope,

1627

:Май, публикуш\Но въ бр . .N'~ 114
отъ ЗО.V ~Oo г. на "държ. BtCT."

lIo;J,Ь надс.ЮВЪ: Изъ дtйность-

Телеграма.

1'.
'J'a на единъ училищенъ ивспекторъ"

Тъщовско акцион~рно Лруж~ство "ТРУДОЛIOВИЕ"--Вар~на.=

II

ЫО.1Л ВИ, г-не редакторе, дайте гласС,й,дн.нта телегрюш е и;шратена I
Търговското Акционерuо Дружежество "Трудолюбие" обявява на иписсть на сл'1Jдuото:
до ТУl:ашн][я про!\уроРъ съ копие тересующитt се, че на 29 Авl'УСl'Ъ 1'. г. ще продаде на lIубдичепъ ТЪрl"Ь
С.тВдъ Д~Р7IШНОТО постаноuлеНIIС Iдо пашин в'nстни по СJу'шJl пзuо- до 12 часа по o6tAOЬ, сдtдующит'1J цtнни книжа, а имено: 27 акции
отъ УЧИl'едекото настоятелство, доде ритъ:
О'1"Ь Варненското Търговско Кредитно Дружество подъ К~Л1 863, 864~
въ ДеlJНlI училищнил инсщщторъ, f-Il'},
Варна, ПРОI,УРОРУ,
2502 до 25~6.
Н. Дафиповъ, който напрани СВОИТ'Б
r:ошrе п. "Сбод. Гласъ.
Първоначалната ц'вна за вс'Ъка една акцил е Ы> лв.
обl:ТОЙ1J1I разсл'l;дваuия и по разпи- 'l'Уl;аШJШЛ КОННIIС1'. Сl'ращаръ, ЫаЗа правоучастие въ търга се иска залогъ 100/0 върху първопачал&
та на свидътелит'в се установи, че нолъ Ивановъ съ гола шашка зап-

ната цtпа на акциит'1з.

обlJинеlJИflта върху учите,]J{ Ст.3аЙ- ,тшшпа избираТСJПТВ по случай селцарОIJЪ сж ИСТИНI:КИ.

скит1 избори.

Че учителя Ст. 3айцаровъ е на-

.~aгaдъ
цата -

фllаически наI~1IзаНИII 1111. д'втова

ыеПИ1"j;

се

доказва

показаНIIН

на

отъ

пис-

свид1зтелит'в

(имрнзта могат'Ь се види нъ IШl:пек·

ЩИ въ С. Чаирл. rbO.1OЬ
ра.п

РОВ'Ь

се

д'ьрпв,

утоuлнвалъ

се доказва

съ

училищни

к()йтu лр'lз)lЪ

Добри

самнл

'l'оръ с I.ЗiJЗЛЪ, че

му

се

l'eop-

оGtлилъ

нъ l'i1)Щ:1.Т:J. па учИте.1Н пр'1Jаъ зима
та

190i)

год.

Д'GЙС'l'вителпо, че учителя Ст. Зай,Н» ро въ е УПОТР'МИ:I'Ь изв'встна д'lзй
I10еть на обраGотвuпието на училищ
IН1Тa

rpaAIIHa,

.1еIlЧУЦII
1~,1Il0
ки

I'И е

употр'1Jбидъ

за свои лични

~ъгласието

3а

па

се

I.азuамъ,

1'OBUTO

изltлючи

облаги, въпр'1j

учил.

пеподписаuитi

l;оиrо

ытнH

обаче изкараНllтt &е

,на·тедстно.

разписки,

С110меиува

въ

че

дължи

това

упорство,

се

дописката,

защото

Д'Ыiствите.ШО

сж

8а

на

тил

lJe-

llрtд

получени

нъ

УЧИ:lИщето.

1(аЗIlIIИ/l

учитель

съ

дописката

ИСIШ .з.а снаси Ст. 3аИI(аров'L,
':1\)

uищо

lIе

моте

060.-

да

му

ПО:.1огпа.

СЪ почитание:

)\1,

Кръсте.

правителственитt

канди-

За J 50 ДУШII ИЗбнратели,
Ц. Гичевъ.

BapH~. Общ. Управление.

Обявление :м

ИНСllек

гърйа да носи дърва вечерно вр'вме

аГИТIf

Отъ дружеството

.

стражаръ въ ба..ll:ЧIlСI\О.

3айца-

61''1 показаНИJlта

lIa училищния слуга,
1'lJеlП,

Ст.

за

е

даТlI, ~Iолшrъ оБУ3;J,аfrте ра3DIIЛнелия

дюна).
L\OJlKOTO, че учителя

въ

Нато ПОЛIЩСЙСIШ ЧПlЮВIПШЪ СНО-

Търга ще се произведе В'Ь кантората на дружеството, находлще се
О
"
УЛ. " хридска .

~

м.оденъ Магавинъ

~

ISI

СпециаJIНО за готови дамски горни

~

~

8584.

дрехи и платове.

гр. Варна, 22 Юлий НЮG год. О
Варненското rPRACKO Общин-

cs

~~~/~~а~~~~и:~,l'~~~~Ю~~:Т~~~~

~

ПО~lещение'го ~lY, на 22
Августъ '1'. Г. въ ii часа слt,J,Ъ

че

въ

k1
~

плаДН'Б, ще се произведе ТЪрl'Ъ
съ 'гаино малонаддаванв, за О'Г-

Н

'!s

за АО-

1"1'1

ГОrtШНЪ", меж.1.У УJlицитt "СЪ(iорна и ~М арип •7I уиза".
1Xt
t

~

даnание на прtдприемачъ

1"'4
~

вършване калдъръма на ул. "Дра.

на

лото пр дприптис възлиза

3870

ли.

iQ
I

За участие въ търга се изис- ~

ква залогъ 193'50 лв.
C~ltTKaTa,
t

поемнитt

1

условил

И другит' книжа по топ търгъ,

интереСУlOщитt се )[огатъ да пр·.k-,
I'ледатъ

пъ

техническото отд1Jле-

Д.

~

~

'М
"-u

R

н Л:

<>

НА
Л ~

<>

bf

:в -:ь

~

УА, nАспарухъ" срtщу аптеката Мепахемопъ.

Честь имамъ да

RВЛ ва

почитаемата

k1

пуб:JИка че, 01'Ъ

1 Юлий отвор и хъ новъ МОДЕНЪ МАГАЗИНЪ.

специално

за горви дамски др и: жакети, пардесюта, хавеnоци, пиперини, коетумъ тайори оп наЙ-lIосл'Идиа мода.
Бога'гь асортиментъ

отъ фНflНИ платове за СЕ.щитiI дрехи,

отъ наЙ-ПРОЧУТИ1'I! европейски фабрики, разuн rарнитури, бро-

дериi1, атлази, копринени хастари и Нр.

liриематъ се ПОрЖЧКlI въ спеЦllа.шата за туй работил-

ница

управляваuа

отъ

сuециаJИСТИ

кроячи

вай прочутит'Ь сороnейсm,е р(tбоmилиици.

и ,практиканти

въ

~l- ИйРАБОТКА ЧИСТА, Ц':tНИ НАЙ ИЗНОСНИ. --l~

С nочuтани е:

Забtлtжка. ДосеrаШИИII ип мпuифаКТУРСI\Ъ магазинъ

ЕАЛОЛНОВ Ъ.
ВЪ

IY'

~
J!ЩНИ цi!ни.
.:...!'-!-

•

Нарна, Печатнпца на Добрп 'Годоровъ п С
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уч. камеuи·

JlJlТЪ (Таш'Ъ иолу) ПРОДЪJIжава да про)!,ава ~o сегашuитt артпкYJ!И съ ЩlОГО

ние, nсtки прис;иственъ день и
часъ·
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ua-
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