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Д-ръ Борвсъ % Драмовъ

Гуми за автомобили

Специализиралъ по кожно-в^нерическите болести

,,0 II N I. О Р"

И у р о л о г и я въ Берлинъ се установява на частна
практика въ Варна, ул. „Св. Климентъ" (срещу
гръцката баня).
Приема болни отъ 8—12 и отъ 2—7.

отъ прочутата марка
намирать се постоянно складирани за
продань по най-износни пени при
представителя за цела България

5ъщ>. ЗПърговф АНч- Д*6о
Варненски клонъ.

Д-ръ Георги Саввовъ
Сп^циалисть по болестите на очите, ушите,
носа и гърлото
се завърна отъ странство и почна да преглежда болни
— сутринь 9—12 ч. сл. обедъ 2—5 часа,
Собственъ домъ, ул. „Чакърова" № 3,

Д-ръ Михаилъ Поповъ
Специализиралъ въ Парижъ по детските болести и

вътрешните болести у възрастни се премести
на ул. ,,Владиславъ" срещу съборната църква, въ
новопостроената къща па инженвръ Бончевъ 1етажъ.
Приема болни отъ 8 — 12 и отъ 2 — 5
Бедните безплатно неделя преди обедъ

Земледелчвско Търговско Акц. Дво „ПЛУГЪ44 — Каварна.
ПОКАНА.
Поканвать се г. г. акционерите на замледелческото търговско акционер
но дружество "Плугъ" Каварна да прясътствуватъ на общо извънредно
събрание яа 17 юнпй т. г., 9 часа преди пладне въ дружественната
кантора гр. Каварна.

Дневеиъ рвдъ:
1) Изменение чл. чл. 1, 2, 4, б, 13, 16, 18, 22, 24, 37 и 38 отъ дружественния уставъ;
2) Увеличение капитала на дружеството;
3) Избирание и увеличение числото на членовете отъ упр. съветъ.
За право участие въ събранието, акциите се депозиратъ въ друже
ствената каса и народната банка до 16 юнпй т. г. 5 часа после пладне.
Ако събранието не се състои на 17 юнй т. г. отлага се за 24 същи мйсепь 9 часа предъ пладне и депозирането на акциите се прекрати на
23 юний т. г, 5 часа после пладне.
гр. Каварна, 17 най 1912 г.
Отъ Управителния СгвЪтг.

Варненска Окр. Постоянна Комисия
О Б Я В Л Е Н И Е №1875
гр. Варна, 16 май 1912 година.
Обявява се, че на 23 юний т. г. 10 часа преди обедъ, въ
канцеларията на комисията, ще се произведе тьргь съ явна кон
куренция, ва отдаване на предприемачъ, доставка на равни мобвли, инструменти и др. предмети нузкдни за амбулаторните
здания въ селата: Армутлий, Козлуджа и Ново-Село, съ при
близителна стойность около 7113 лева.
Залогъ 5% и документи съгласно чл. 11 от закона за об
ществените предприятия.
Поемните условия и другите тържни книжа могать да се
видять всеки прислътствонъ день и часъ въ канцеларията на
постоянната комисия.
ОТЪ Комисията.

Централа Русе. клонове София и
Пловдивъ.
Телеграфически адресъ за Варна „Локомобилъ", за Русе, София,
Пловдивъ
14
я.Меркуръ .

#а Ъшч требва да се
натрие носътъ.
Въ настояще време Романия
е единственната държава, която
сгтрямо насъ държи най-подло
поведение. Ромъния, която едно
време прати свои войски при
Плевенъ, където загинаха 15000
ромънски войници отъ куршу
мите на най-жестоката, най-варварската нация, днесь тя е въ
съюзъ съ същата тази нация,
съ единственната цель да по
пречи на българската всеобща
идея — освобождението на запад
на България (Македония). Вънъ
отъ туй Ромъния още отъ мо
мента, когато тя встъпи въ До
бруджа, почна най-енергично да
убива всеки националенъ духъ
у добруджанските българи, ка
то отиваше до такива крайности,
които само робската отхрана на
нашия българинъ може да тър
пи. Днесь въ Романска Добрудзка нема българи по духъ ; тамъ
има само спомени, че некога тая
блаженна по природа земя, е на
селявана отъ българи. Ромжните напоследъкь съ отишли тол
кова далечъ въ своите надругвания надъ българите, че даже
вече не имъ даватъда служатъ
въ черковитЯ си на славянски
ерикь, а насилственно вмъквать
въ тия храмове своя неудобенъ
намь езикь.
Но за всичко това ний найнапредъ ще осждимъ самите
българи, защото още отъ момен
та на посягание върху техните
права, т е не съ се противопос
тавили. Ний требва още да осъдимъ и всички наши управляващи
и управляющи кръгове, защото
нищо не с ъ сторили и не струватъ, за да ограничать жестокостьта и фанатическия шовини8ъмь на романите надъ бълга
рите. Виновна е българската пре
са и интелигенция, че този въ-

просъ с ъ оставяли винаги на
страна, като не интересенъ» А
между това резултатите отъ не*
хайството на нашия народъ кьмъ
положението на българите въ
Ромънска Добруджа съ на ли
це. Днесь Ромжния аспирира за
Русе и Силистра и теви нейни
аспираций—не требва леко да
се гдеда на техъ — единъ день
ще ни правятъ големи пакости
Съ своя сжюзъ съ Турция, Ромъния днесь се явява не само
нашь врагь, но и врагь на бал
канската политика, врагь иротивъ правилното разрешение на
източния въпросъ. Да подадешь
днесь, въ тия тежки минути 8а
балканските народи, ръка на
Турция, значи да се присъединшпъ кьмъ безчеловечията на
коварния врагь на тия народи.
Ето защо ний, българите, ни
кога не треба да се подаваме
на никакви дипломатически при
йоми, които се върглатъ, 8а да
се маскиратъ истинските наме
рения на Ромъния кьмъ насъ.
Разните царски церемонии, въ
изразяваните интимни отноше
ния между България и Ромяшия
могать само да ни приспиватъ
и да ни каратъ да се отдалеча
ваме отъ разбирането действи
телните намирения на Ромъния.
Ний канимъ всички български
граждани сериозно да обсъдять
поведението на ромъните и ги
осъдятъ въ публични събрания,
като сереозни наши врагове, как
то по отношение на даваната
на Турция подкрепа, така също
едновременно и по отношение
бруталните посегателства на
българските черкви и учили
ща въ Ромъния.
Всеки българинъ требва да
помни, че следъ освобождение
то на Македония, иде втория

СТРе 2.

,СВОБОДЕНЪ ГЛАОЪ"

Л*4$/Л

БР. 21

наш?» иацвоналеяъ идеалъ—да народа, която да се е популяри също така и да се дадатъ нови ва срамъ на* това д-во н хората
си отнемемъ отъ днешния пашъ зирала повече отъ нея, дори и докавателства на Фердинандаза които съ начело Ив. Поповъ
биде избранъ.
врагъ отнетата ни неюога пре въ най-8атъптепите кътове на вгЬрно и беззаветно служене.
Д-ръ Ние се чудимъ просто кавъ
красна вемя—Добружата. РОМЯа- България? Постояпо заговори,
членовете на управителния съ
ння не е достойна за такава на" постоянно атентати и покуше
ветъ г-да Петко Бакърджиевъ,
греда,
каквато Русия й даде въ ния върху държавния ни глава!
и
Койчо Желевъ и Григоръ Ннваме а на Бесарабия* Ако тя Та нима не мислятъ тези хора,
колиевъ ще работятъ рамо до
беше доогойна* то тя щеше да що постоянно се ванимаватъ въ
рамо съ тоя,
който опропастя
въведе въ нея миръ и свобода създаване шумъ около некакви
Търговски иоралъ ли?
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„Бъдащносъ и който носи по
ва гражданите, а не да направи си мними заговори, че всичко
опст нея мушия за -окоп и вис[това може да се открие че тях Въ миналия брой казахме, че зора на челото са.
ши бюрократи, а народа да из ната лъжа може да да блес въ Варненската пяца се създа Нима г-да не подозирате, че
тезава чр-въ цеспосни данъци, не и че белите концп, съ които доха гнезда, конто пнфектиратъ обществото ще се отнесе недо
ва да се подържатъ луксовете тъй нескопосно съ съшити, тех и компрометиратъ целия търгов верчиво къмъ делата на ваше
на, една мързелива богаташка ните планово ще излезътъ на я- ски миръ у насъ. Две гнезда то дружество, когато узнае, че
клас* и да се ругаятъ свеще ве. Не со ли срамятъ те отъ отъ техъ вече се разкапиха; ед въ него ще хазайничи единъ
ните чувства -^религиовни и на- мръсното положение на агенти— ното беше „Звезда" на което форменъ разбойникъ, единъ опод-юнални—на родните наши провокатори що ваематъ? Или директора е вече въ затвора, а воренъ човекъ?
братя и да ги тиранизиратъ са ще въврази некой, че те твър второто се намира вече въ аго Чудно наистина! Нима нема
мо ва туй, че съ българи. Сра де отдавна еж се разделили съ ния, бере душа. Ив. Поповъ, елементарно понятие отъ моралъ
мота е яа насъ свободните бъл- чувството на срамъ, че то твър който окраде и ограби „Бъдащ- у тия хора?
вяри да търпимъ несносното по де отдавна имъ е станало не ность", днесъ следи съ равно Ахъ общество, общество, кал
ложение на наши хора. Не сти понятно. Прекрасно! Въ такъвъ душие вакъ това нещастно дру но общество!.
ха, че въ маведония всеки денъ случай българския иародъ треб жество тлее и. гние вследствие
ш часъ турския ятаганъ се ма ва да 8нае кавъ да се справи съ неговите кражби. Тоя вулгаренъ Разврата и венерическите
ха надъ главите на поробените подобни личности, що държатъ крадецъ, мефастофелски се хили
болести.
българи, но н въ Ромлшия да въ папрегнатостъ общественно- надъ бедните акционери, които
ивгубиха и. последната стотинка, Безпоренъ фактъ е, че както
гледаме пбстоянпте цинивми надъ то мнение.
всичко що носи български ха Некакви си „анархисти" оъ спечелена съ трудъ и мъка. Тоя въ града Варна, тъй и въ всички
рактера* У насъ требва да се твърде съмнптеленъ л долно мошеникъ се подиграва съ уми- по-големи градове, разврата у
съвдаде силно течение противъ пробен. анархизъмъ се аресту- рающето д-во, той се гаври и насъ е пусналъ дълбоки корени
дамогванията на молдованите да ватъ на Горне-ореховската гара, ехидно потрива ръце, че »Еъ- между всичките слоеве на обще
уеуршгратъ всички граждански като такива, които съ дошле въ дащность" е съсипано, че това ството и отъ двата иола, «за туй,
н човешки права на българския България да убиятъ Фердннан- дългогодишно дело пропадна. всеки вдравомислящъ човекъ
едементъ. Молдованите съ единъ да. Съвдава се цЬла аларма, Тоя човекъ който, уби това би требвало да си вададе въп
равпасанъ, разгащенъ и некул- вдига се ц_лата полиция на д-во и бъдащето на толкова хо роса: къде отиваме ний? Важ
туренъ народъ и ванасъ, които вракъ и личностите на тези два ра; тоя криминаленъ типъ, ко ното е, че никой не се загражни сравняватъ па култура, а не ма нещастници, ваематъ положе гото всички привнаватъ и зна- ва ва мерките, които би треб
по чалъмъ и салтанать съ ев нието на некакви сп легендар ятъ, че е крадецъ ирушветчия, вало. да се предприематъ, ако
ропейските народи, е срамота ни герои. Това дава добъръ ма- още продължава свободно да се не да се изкорени, то поне да
да оставяме теви хилави субек териалъ за писане на нашата е- разхожда. Нещо повече, той се се ограничи той до иввестна
ти да сквернятъ нашите тради- жедневна преса и всички почти мъчи да се увира въ други мес степень. Види се, че това поциони почитания къмъ църква почватъ да надуватъ, изопача- та и да носи варазата на раз рокъ, като всека мода, лесно
та и училищата ни, където сме ватъ фактите и въ края на кра врата и корупцията. Той се мъ възприетъ отъ вападъ, е легсе възпитавали п учили въ ве- ищата се подига такава тревога, чи да си създаде други гнез- налъ въ основата на нравите на
сегашното „модерно" общество
рата на нашите прадеди и яа такава бърканица, на които края денца.
матерно чисто български езикъ. и началото по никой начинъ не Въ друга среда, при едни и че нпкой на никого кусуръ
могатъ да се намерятъ. Всичко строги търговски традиции и не вижда. Щомъ е така, нека
това разбира се не може да не принципи за моралъ, както въ то влаче бремето си до тогава,
бъде дочуто
отъ „царя на бъл Англия и Германия .напртгЬръ, до когато само строши главата
4
гарите . Почватъ се тревожни такъвъ престъпенътипъ би билъ ти и се сгромоляса. Това зло не
разговори по телефона, разменя бойкотиранъ, изолиранъ отъ це би било тъй опасно, ако не е въ
Още не отихналъ шума отъ не на шифровани телеграми, хо лия светъ. На такъвъ вулгаренъ свръзка съ едно друго по-голеналраздното дрънкане на сабли, дене по неколко пъти ва ра- крадецъ никой не би му далъ мо зло, което грози да остави
още не спрели доставките и го- портъ въ двореца и въ кроя ще ръка. Тамъ търговците ценятъ дълбокъ отпечатъкъ на поколе
шефтите по военната на моби се посипятъ похвали и ордени преди всичко чуждата и собст нието. Това големо ило е вене
лизация и ето нова сензация из отъ страна на „признателното вената честь и способность и рическите болести, конто еж
лива на сцената. Т*хъ българ- величество". Но искаме ли да благодарение на това, мошеннцр главната причина ва изражданото
скитЬ управници всякога ги и- бъдемъ малко по прецизни, мал като Ив. Попова биватъ изхвър на човечеството, което отъ го
матъ по неволво въ запасъ, та ко по-внимателни къмъ това, съ лени отъ обществото и затваря дина на година става все покога стане нужда, да ралъгватъ което тъй щедро ни гощава на ни ва ивкупление на греховете си. недъгаво и по-недъгаво. Тави,
народното внимание и да полу- шата журналистика, ние ще ос- У насъ тъй ли е? Кой въ Вар язва, този гнетъ, цари не само
чаватъ похвали а почести отъ танемъ очудени отъ неестестве на ще Ви отрече- че Ив. Поповъ между хилядното мнозинство ненашия крайно мнителенъ царь. ните случайности и съвпадения е мошеникъ и крадецъ. Знаятъ семейни хора въ нашия много
Но да се вапитамо какво оъ на въ тави тъй на бързо скроена го всички. Забележете, че единъ люденъ градъ, но н между чле
новете на много семейства, да
правили те — нашите управ траги-комедия. Да допуснемъ, че виденъ тукашенъ търговецъ ва»
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ници въ продължение на толко тайния агентъ отлшълъ въ съ вчера въ „търговското кафене же между хора интелегентни, ко
ва години съ този шумъ около щия шантанъ въ който съ хо на всеослушане казваше; „това ито минаватъ въ града за арис
нашето национално обединение, дили анархистите. Наистина по което в. „Свободенъ Гласъ" пи тократи. Нашиятъ градъ е пъоколо свободата на Македония? добно съвпадение е твърде съм ше 8а И. Поповъ е много право. ленъ съ явни и тайни, формал
Подобрили ли съ те попе от нително, но да го вземемъ 8а Авъ 8ная неколко случая, отъ ни и неформални проститутки;
части несносното положение истинско. Но подиръ това след които се убедихъ че тоя човекъ ние познаваме и такива парфю
на македонския робъ? Спечели ва друго—портрета на анархис е просто злоупотребявалъ съ ин мирани госпожи и господа, отъ
ля съ те поне иввестпа реална та падналъ отъ чантата на тай тересите на дружеството. Той е висшата „аристокрация", конто
рушвети безъ стесне минаватъ ва почетни персони въ
придобивка 8а царството отъ ния агентъ тъкмо тогава, кога взималъ
и
Турция? Нищо, абсолютно ни то последния я извадилъ да се ние Слиция тоя търговецъ, вишет«>- общество, на които-акощо! Ежегодно изразходваме гра равплаща. Ето втора случайность който тъй неласково се прого- би мо1*ьлъ некой да проникне
мадни суми ва съвсемъ непро необяснима по нпкакъвъ начинъ. несе 8а тоя престъпникъ, следъ въ частния имъ животъ, бн се
изводителни цели, влагаме тол Подиръ това следва третя изне 1 часъ вървеше подъ ручка и.|погнусилъ отъ дънъ душа отъ
техните мръсотии. Тия хора еж
кова много човешки трудъ въ нада, също така мъчно обясни се кикотеше съ него.
една съвсемъ напраздна работа ма. Тайния агентъ попадналъ Другъ случай. На 20 того най опасните, ващото като ии когато настане най-сгодлия мо- въ единъ влакъ въ единъ ва- д-во „Гроздъ" имаше събрание* матъ широкъ приевгь въ кръга
ментъ да приложимъ въ дейст гонъ д о р и , съ който пъту- Следъ отчета, пристлшп се къмъ на всеко честно семейство, ставие нашите сили, ниепасуваме. ватъ „анархистите" отъ Русе- изборъ на управителенъ съветъ. ватъ разсадници на заразата меж
А следъ това за да отвлекътъ за София. Всичко това ни на Преди избора, неколцина акци ду невинните и честни хора. То
отъ «себе си народното негоду- вежда на въпроса дали тука онери се явиха при председате ва зло ще се прекрати само то
ване, нашите управници създа- нема една предварително скро ля на д-вото г. Петко Бакърд- гава, когато човечеството въ
ватъ многошумни иявестия за ена история, създадена ва да се джневъ и заявиха, че тк не же- своя умственъ уровенъ, достиг
външна опастность, или опаст- отвлече народното негодуване лаятъ щото мошеника Ив. По не до съвършенство. До тогава
ность за държавния глава. Ком- по случай нехайството на бъл повъ да влеве въ управителния обаче, ние не требва да остаплотп! Та има ли дума, която гарското правителство презъ на съветъ. Петко Бакърджиевъ о- немъ спокойни врители предъ
да е станала по-известна между стоящия критически моментъ, а баче, го постави въ листата и сеячите на тави язва, която у-

отзиви.

„Омсшпь шршпш".
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„ОВОБОДЕНЪ ГЛАОЪ*

ничтожава човешкия родъ, за
щото поколението ще ни прок
лина, Нека ие се утешаваме съ
рекламите на медицината, че ве
нерическите болести съ. неле
чими, защото медицината е само
кърпежъ на човешкия организъмъ. Какво прочее, требва да
се правп за ограничението на
това зло? Ние 8адаваме само
въпроса, а отговора му нека дад ъ т ъ тия, които с ъ се нагърби
ли да водятъ съдбините на този
народъ, на това общество.
Щ е се иовърнемъ.

СТР. 3

думи, щомъ стане въпросъ за ва дело, се вижда отъ това, че на ба спортните дружества. Игрите изле
то8и най-същественъ продуктъ ла имъ даденъ срещу гьоргьовденъ, зеха отлични и публиката остана
никой не е присътствувалъ.
твърде доволна.
за храна — млекото. В ъ Варна,
Прочее, обръщаме вниманието на
ЗаВоЩаНИе. Научаваме се, че на
където всеки допь со копсомира респективния лредседатель,
следниците
на покойния Варненски
съ хиляди килограма млеко, про
БаНКОВа ПрОМ^На. Досегашиятъ житель Т. Живковъ съ дошли въ
давачите му отъ тъмни зори до членъ и председатель на управител града за да получатъ следуемото се
часа деветъ, разнасятъ своето ния съветь на Варнен. акц. земдед. отъ покойния наследство като бездвмлеко отъ к ъ щ а въ къща, безъ банка "Прогрееъ" г. Димитръ Стоя- тенъ. Обаче, темъ имъ се противопо
да има кой да провери отъ как новъ и касиера на същата банка г. ставило едно завещание, споредъ кое
во качество е това млеко. Само Захарий Докторовъ см освободени отъ то покойниятъ оставилъ цвлото на
длъжностите; досегашниятъ подпред- следство яа съпругата си, а темъ е
граждапите копсоматори конста- седатель г. Янко Филовъ и члена отъ оставилъ само */• /о о т ъ стойностьта
тиратъ, че то на гледъ прилича същия съветь г. Никола Г. Стан- на имота. Наистина ориганално заве
на млеко, а съставпите му час ковъ нредставатъ да бъдатъ такива, щание. Те—наследниците биле сес
ти ст»вършенно с ъ изгубили като същевременно съ преизбрани трини му деца и по закона би имали
свойството си и 8а туй, твърде първия за председатель, а втория за право на половина отъ наследството.
подпредседатель; ва членъ въ съвета Споредъ едни наши сведения първа
справедливо прони8прат~> мле- постъпва г. Димитръ П. Кенковъ, а та воля на покойния е била следна
Липсата на телефонни апара карите, че т е не въ млекото за каеиеръ е назначенъ г. Павелъ та: Оставалъ целия си имотъ въ пол
зуване на ерпругата си, а следъ ней
ти—големата нужда отътехъ. наливатъ вода, а въ водата — Димитровъ.
ната смьрть, той. да бъде продаденъ
млеко.
Разгледано Д*ЛО. На 24 того, чет-: и отъ стойностьта му като се зап
С ъ развитието на тъговията,
Нема кому да се оплачатъ въртъкъ, по делегация отъ Софийсразвиватъ со и нуждите па хо гражданите и нема власть коя окръж. съдъ се разгледа въ тукаш лати банковия дългь, половината да
се даде за благотворителни цели. а
рата, дробено тукъ, в ъ градове то да констатира тази фалшпви- ния делото на директора на девич. половината на сестрините му децат е на черноморския б р е г ь , к ъ - кация, защото всички длъжно гимназия Н. Дуковъ съ редакцията Воля колкото хуманна, толкова и бла.
на в "Напредь*. Авторъ на инкрими городна. Втората му обаче воля, спо
дето търговията е въ своя ки- стни лицд, върху които лежи нираната
дописка се яви учителя Б.
пежъ. З а улеснение на търго длъжпостьта да проверяватъ, въ Райновь. Залата яа съда бе препъл редъ както се научаваме била къща
вията и идустрията, държавата туй време, когато млекарите нена отъ граждани и учители. Изо та която е единственяото наследство,
завещава на съпругата си като я пасъздава редъ мероприятия, яа- разнасятъ млекото, всички спо бщо свидетелите установиха, че ди длъжава отъ стойностьта й да брои
щото тя носи култура и напре- койно почиватъ в ъ своите лег ректора Дуковъ е грубъ въ обноски на сестрините му деца 6000 лева.
те си къмъ родителите и настойни
д ъ к ъ па. народа.
ла. Мпого п ъ т и сме ставали от- ците на ученичките, че е малтрети- Тази му воля била изразена и въ за
Въпросътъ е ва големата нуж завъ на оплакванията на граж раль даже ученички отъ прогимна явлението до нотариуса, обаче отъ
да отъ телефонни апарати, как даните по въпроса ва контро- зията, която се помещава въ гимна с^тне по неизвестни намъ причини.
била изменена въ смисълъ изложена
вито лхшеватъ и тукашната т. лата на съестните продукти, но зиалното здание и че е нанесълъ по по-горе. Отъ свидетелите които с ъ
п. станция не може да постави никой не ни чува. Сега за ли- бой яа ученичката отъ IV кл. Въле- присътствували при завещанието, се
ва Кръстина.
научаваме че покойния при изразя
такива в ъ канторите на много шенъ п ъ т ь си даваме трудъ да
Иптересня беха показанията на е- ването на волята си е билъ вече въ
тъговци, както в ъ града, тъй и ивтъкномъ този фактъ и да иа- динъ отъ свидетелите; споредъ техъ
в ъ Каварна и Балчикъ, които помнимъ на г р а ж д а н и т е , че директоръ Дуковъ въ бптпостьтьта агония и мъчно е било да му се раз
бира желанието. А това е за верване,
много отдавна еж заявили з а т о  щомъ общинската власть не ис си учитель въ мъжката гимназия понеже сутриньта почина.
ва. Отговаря имъ се, че немало ка да встъпи въ своята роль, презъ директорствуването на Д-ръ Т. Важното е. че единъ тукашень учи
той е билъ избегванъ отъ тель се заитересовалъ много за завеща
апарати. Чуденъ предлогъ на нека т е сами с т ъ п я т ъ въ ро Шяшковъ
учителите перади грубите си обнос
истина. Това само в ъ България лята па съдии и екзекутори. Ед ки, че е билъ принуденъ да подаде нието и се помъчилъ да лови риба въ
може да става. Едно държавно на шепа боя хвърлена в ъ с ъ  оставката си оть учителствуване, Въ мътпа вода, като заявява че близ
ките на покойния съ били безсъве
учреждение, назначението на дината съ млеко, е достатъчно това време идватъ демократите на стни, а той е билъ съвестень, поне
което е да служи на интереси да връзуми тия дураци-млекари. власть и свободниятъ Дуковъ, като же е яосилъ на покойния хлебъ, ме
па реащпята^ става големецьсо, млеко и др. до последния му часъ.
т е на търговците и на гражда Признаваме, че саморазправата е жьртва
въ министерството на просветата за
н и т е въоще, срещу добре пла действие престъпно, но щомъ голйма изненада на всички учители
Локала „Златна Котва". в ъ салона
тено възнаграждение, да дава нема власть, която да с е в а с т и и варненски граждани. Почва Чове „Златна Котва" е пристигналь _ сви
подобень отговоръ, това е нео- пи за интересите на граждани кътъ да урежда учебното дело на ри единъ много добре подбранъ оркачествимо. Ако началника на те, т е требва сами да се сева- длъжь и на ширъ, до като най-сетне кестъръ, който прави впечатление съ
прочу съ масовите уволнения и изпълнението на нови и сложни ком
станцията би билъ човекъ по- щищаватъ отъ подобни шарла се
размествания на гимназ. учители. Въ позиции. Публиката ще има случай
подвиженъ и по-съобщителенъ, тани, които искатъ да ги ограб- продължение на три години Дуковъ напълно да се наслаждава на добра
който живо да се интересува ватъ.
променя разни длъжности и градове, музика и въ това отношение съдър
до като достигна д-кото место въ Вар жателя на „Златна Котва" заслужава
отъ нуждите на търговците,
на
по собствено желание и при изпълна похвала. Прави впечатление
никога подобно нещо не би се
вестни условия. . . .
В. предприемчивостьта на г. П. Балтаслучило. Мотивътъ, че е писано
СЛ^ДСТВбНОТО ДЪЛО протнвъ Марко джиевъ, който не се е спрелъ предъ
в ъ министерството, че немало
Симеоновъ е привършено преди 3—4 нищо за да създаде отъ "Златна Ко
кредитъ и др, подобни, не е
Варнен. безплатни ученич. трапеза дена и е изпратено на прокурора за тва" единъ добъръ курортень, салонь,
оправдателенъ. Министера въ рИИ. Както е известно въ града ни отъ приготвяне яа обвинителенъ актъ.
където се сервиратъ най-доброкачес
твени
напитки и закуски.
София, не може да внае нужди 16 години съществуват ъ безплатни ут е на населението. Т е се изра- ченачееки трапезарии, които се управ- НОВа Катастрофа* Намъ вече ни до Пожеливаме и добъръ успехь на
тегна да пишемъ за нашата всеиз „ Златна Котва .
зяватъ чревъ представителите ляватъ огъ единъ комитетъ избранъ вестна флота, отъ която нищо не мо
изъ между основни у-ди и у-лки и неНОВЪ ХОТбЛЪ „ЛОНДОНЪ." Откритъ
му в ъ всеко учреждение, цо колко граждани и гражданки. До пре же да се очаква, освенъ всека година
всеко отделно ведомство. Начал- ди 2—3 години те се радваха на добра- да се харчатъ крупни суми за из е вече за публиката новопостроения
пететаженъ хотелъ въ 8дадието наг.
нпкътъ е длъженъ, о време да симаатия между гражданите и то бла дръжката й и за поправки на пара Сюзмеянъ. Нема нужда да казване
се вслуша в ъ нуждите на тър годарение на обстоятелството, че на ходи, както е случая сега и съ ях каква нужда се попълва въ Варна съ
тата „Крумъ". Последнята преди
говците и събере иуждните све чело на тия трапезарии беха почет 3—4 дни като е отпътувала по Ду откриването на този хотелъ. За заните граждани: адвоката Н. Б. Вълдения, които като прдстави на кановъ, директора яа II девическа нава за Козлудуй, по пътя й се слу белезване е обаче, че и въ Варна се
министра, да употреби всички прогимназия М. Арнаудовъ, основния чи едно нещастие: електрическата ма намериха вече хора, които не жалятъ
нито трудъ, лито средства за да еъзсредства за да го убеди, че тия учитель Янко X. Мирославовъ и ува шина се е счупила и яхтата остана дадатъ нещо модерно. За мобилировнужди с ъ належащи и требва жаемите гражданки г-жа П. Втичева, безъ осветление, което вероятно е ката на този хотелъ съ похарчени
станало или по невниманието на ка
да се удовлотворятъ, като има Патаманска и др. Обаче отъ 2—3 го питаните, или пькъ, че е отживела грамадни средства. Всичките му стаи
дини н&саиъ, в* комитета, ва зла честь
п р е д ъ видъ, че ние като народъ яа това толкова добро двло, попад вече времето си. Ето пакъ яови вре съ разкошно мобилирани съ меки мот
бели, съ пружинени кревати и наймладъ, който всеки день, всеки наха такива хора, които никъкъ не ди и загуби отъ 4—5000 лева.
отбрани постелки. Съдържателите съ
часъ прогресира, нуждите му ое иотересувать отъ преуспяването ВеНЧаНИ. На 20 того, г. Димитръ създали отъ него единъ напълно оббързо се раявиватъ. Г р а д ъ т ъ на това колкото хуманно, толкова и Г. Пейчевъ, бившъ общ. контрольоръ разцовъ европейски хотелъ, който без
Варна о централна станция на благородно дело и благодарение на и финансовъ инспекторъ, се венча съ спорно ще задържа много гости презъ
това, последното рискува да загине,
три черноморски пристанища, ва защото комитета освенъ че никакъ г-ца Елисавета Попова, дъщеря на се сезона, гости, които до сега бегаха отъ
това, управлението на т. п. стаи- не се интересува да събира членски мейството попъ Григорови отъ Щипъ. неудобствата и скъпотията въ разни
Нашите поздрави на двойката.
квартири и нечисти хотели.
требва да бъде едно отъ най- те вноски, отъ които повечето члено
Новия хотелъ се именува „ Лондонь"
вниметелните, което да не дава ве еъ се отказали, но не държи и чо СПОРТНИ ИТрИ. На 20 того въ коло- и понеже е въ центра на града, не
поводъ ва оплаквания отъ по векъ, кой го да се намира постоянно друма на колоездачите съ участието се съмняваме ще работи отлично, още
въ трапезариите та да приема пода- на юнашкото, колоездачното и ловец
добни неуредици, които ни пра- раците изпращани отъ гражданите кото дружества дадоха се гимнасти повече, че пените въ него не съ повятъ ва посмешище предъ чуж билз за пмени дни, било за споменъ чески и други игри при стечението високи отъ ония въ другите хотели.
денците, като ни наричатъ ори- на покойници. Те, трапезариите не яа множеството публика. Прихода
АпашигБ въ Варна. Отъ неколко
отъ
игрите
бе
предназначенъ
за
си
постигатъ
цельта
още
и
за
това,
време
насамъ станаха неколко обири
енталци, отъ друга страна, да
не страдатъ и интересите па защото нематъ възпитателна цвль, а предстоящия юнашки излетъ до Пра на дрехи отъ къщата въ до-главните
само една храна, която далачъ не ей га. Както е известно на Петровдень улици на града. На 14 того вечерьта,
търговците и гражданите.
постига цельта прп отсътствие въ Прага ще се състои всеславяиски въ салонь „Прогаекъ" неизвестни
на възпитанието. Децата съ оставе соколски съборъ, на който масово ще крадци съ измъкнали портфела на Р.
ни яа произвола на единъ слуга и бъдатъ представени и българските Тутунковъ съ около 170 лева. ПосИ ( въ млекото вода,
една готвачка безъ нпкакъвъ надзоръ юнашки дружества. Притичанието въ л-вдниятъ потърсилъ стражаръ, но за
а въ водата млеко било отъ членовете на комитета, било тоя случай "а помощь отъ страна на жалость не се оказалъ такъвъ ни
отъ дежурни учители, които еъ да колоездачните и ловците прави от къде,
На всекжде между граждани лечни да вършатъ тая служба. Кол рядно впечатление и въ това едине
Това твърде зле характеризира на
ние
виждаме
залога
за
напредъка
на
т е в ъ града, ще чуете горните ко се грижать за повдигането на то
шата полиция.

Дневни новини
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Обръщаме вниманието на г. градо и систематическите кражби въ тия товъ, Хр. Петровъ, К. Митевъ за чле
ОБЯВЛЕНИЕ № 1765
началника да вземе сериозни мерки. учреждения, защото персонала въ нове на централния комитетъ и Ал.
Въ допълнение обявлението си подъ
техъ не се подбира чрезъ единъ стро Бояджиевъ, М. Вълковъ и Б. Райновъ № 1103 публикувано въ „Държавенъ
Оплаквания. Оплаквать ни се мно- го опредвленъ цензъ, а просто наз- — контролна комияия
В.
Вестникь" брой № 108 отъ 17 май
вцна граждани отъ крайните кварта начаватъ натрапватъ се разни про
912 г. известявамъ на интересуюшдла на градв. че отъ една седмица на* тежета на „топло место".
II Варяенский Съдеб. Приставъ,
те се, че продажбата на едйа къща,
самь въ останали безъ вода и вина
Секретарь касиера на съюза Ангелъ,
находяща
се въ гр. Варна, I уч. подъ
ги следъ обедъ чешмите преставали Величковъ, тоже въ обстоень рефе
О Б Я В Л Е Н И Е № 2632
№259, двуетажна, еъ катой, (маза)
да течатъ и с ъ принудени да оти- ратъ изтъкна робското положение на
На
основание
изпълнителния
лпстъ
пърииять етажъ отъ две стаи и саватъ яа 1 — 2 килолегра да гър- селско-общинските секретарь бирници
№
4904/1903
г.,
издаденъ
отъ
II
Вар
лонче, а втория отъ три стаи, пър
сятъ вода.
и писари, които отъ една страна пьш- ненски Мирови Съдия въ полза на вия етажъ, отъ камъкъ и керпичъ,
Дългъ се налага на г. кмета да катъ подъ бремето на непоносимь —
Варнен. Земледел. Банка, противъ и втория отъ паянта съ дъски, по
вземе нужните мерки.
качествено и количествено — канце Ниделко Великовъ отъ Константиново крита съ керемиди, общо застроено
СиНфОНИЧВСКИ КОНЦерГЬ. На2юний ларски трудъ, а отъ дуга — изви- за 40 лв. лихви и др. разноски, об- место около 60 кв- метра, а незастрот. р. въ „Юнашкия салонь" ще се вать се отъ конвулсии въ ноггете на явявамъ, че въ продължението на 31 ено (дворно) около 20 кв. метра, при
даде еинфонячески концвртъ съ уча ужасната мисъль и грижа за утреш дни отъ последното двукратно пуб- съседи: Д-ръ Отаматияди, Евантия
стието на г-жа Ангела Тодорова—Ко- ния день. Защото тия, разпръснати ликувание настоящето въ единъ отъ Андриядова, Василъ Календжиоглу я
неманъ, ва въ полза на д-во „Майка" изъ разните обтщшп, канцеларски ро местния вестникь съ правонаддава- ул. "Шишманова", оцен. за 2100 лв.
Оркеотра се състои отъ любители. би, работейки добросъвестно и честно, ван^е въ 24 часа б%1 *ис продавамь е почната на 17 май и ще продъл
Хоровете се изпълнявать: 1)отъ мъж- нвмать никакла гаранция, че парти на публиченъ търгг, следния не- жава до 18 ижий 1912 г. 5 часа веския хоръ ан музвкалнотод-во„Гусла* занина кметъ, съветнпкъ или дикта движимъ имотъ на длъжника, а име- черьта и съ правонаддавание въ 24
тора въ общините — окол. началникь но: Нива отъ 7 декара, местностнта часа 5%.
2) отъ любителки и любители.
Акомпанира на пиано г. Р. Франки. — нема да поиска по капризь тех- "Оазлъ кола" въ землището на село
Горниятъ имотъ е совствень на по
Дрь И. Тодоровъното безпричинно уволнение. Секре Константиново, при съседи: Коста койния Георги С. Армадуловъ отъ
Диригенти: Винторъ Гутъ тарь бирнишкиятъ институтъ требва Калчевъ, Коетадинъ Ианайотовъ, Ан- Варна, продава се за дълга му къмъ
да бъде стабилизиранъ и гарантиранъ; тонъ Драковъ н долъ. Първоначал
Юр. Тодоровъ
Ради Карастояновъ отъ гр. Варна.
требва да се пречупи нечистивата ната цена 210 лева съ намаление 50°/оПърва цена 2100 лева.
партизанска ръка, която досега го е
Програма:
Желающите да купятъ имота, моЖелающите да купятъ, могать да
1) ОитетЛгдге „Ргесюза4' — оркестъръ дирижирала. И това може да стане гатъ да преглеждатъ книжата по про се явяватъ въ канцеларията ми все
не като се желае, а като се работи дажбата и да наддаватъ всеки приК. И. ДУеЪог
въ туй направление; не като се об- сътственъ денъ и часъ въ канцела ки присътственъ день и чаоъ, за да
Диригенть г. В. Гутъ
преглеждатъ книжата и да наддаватъ.
2) Ала ивь опера -Затсоп шн! Ва1- разувать отделни съюзчета, бе&ь влия рията ми.
гр. Варна 22/У 1912 гог.
1—1
ние предъ нластимеющите, а като
Ша* — К, 8ат1;-8аеив
Варна, 21 V 1912 г.
1—2
секргбирниците
п
писарите
въ
общ.
Ивп. г-жа А. Тодорова Конемань
IV Съд. Приставъ: Д. X. Ивановь
Съдеб.-Приетавъ: Н. Спасовъ
Акомпанира на пиано г. Р. Франки. проникнать отъ съзнанието, че само
3) 21§еипеппа .йс&си* — М.Мауе- една мощна и силна, бойка организа
ция, каквато е съюза на държавните
го1Ьегв1оЬеп
Провадийското Спестовно Акц. Д-во „Пчела*
Меговоргап г-жа А. Торорова Конеманъ и изборни служащи, може да го на
ложи.
Хоръ и оркестъръ
Обявява, че на 5-ий Юяий и. год. ще се произведе търгь въ канто
Ние просто съжалеваме за гдвто
Дирнпентъ Г-нъ Д-ръ К. Тодоровъ
рата
на
Двото въ гр. Провадия, съ явно малояадавание доставката на
4) УаЬ Тпв* изъ муа. драма яКои1ета* местото не ни позволява да предадемь текстуално тия два хубави ре канцеларски материяли нуждни за настоящата и 1913 години, като: дне
Оркестъръ аТеап ЬЪеНив
Диригенть: Д-ръ К. Тодоровъ ферата, които илюстрирать положе вници и др. книги, бележки, пера мастило и др. канцеларски формуляри,
6) Вшйше Еплса ш Ев Биг — Ь. у. нието на общинските и банкови слу подробно означени въ списъка приложенъ къмъ поемните условия, които
могътъ да се видятъ всеки присътственъ день.
жащи.
ВеееЪоуеп № 3 ор. 55
Приблизителната имъ стойность възлиза на около 500 л. Търгьтъ ще
Следъ
станалите
дебати,
съ
аклаа) А11е§го сой Ъпо,Ъ)Ма^с!а1илеЬга
ее прекрати въ 5 ч. следъ обедъ.
с) ВШегго. Дириг. Д-ръ Тодоровъ мация са прие следната резолюция:
Днесъ, на 14 У.1912 г, V конгресъ
Отъ Дружеството
в) ТгадесИа ро<1 ОУОВЙОШ •— К. КиИа
на служащите при държавните и из
МЪЖКИ хоръ съ оркестъръ
борни учреждения, следъ като раз
Диригентъ Ю. Тодоровъ
ТЕКЕНОКО СЕЛСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.
7) Песни а) Вьт НегЪв* — К. Ггепа гледа обстойно положението на дър
за А11; Ъ) Ев Шпю Дег Таи—А. Ви- жавните и изборни служащи и ония
ОБЯВЛЕНИЕ № 2628
Ьшсьеш с) 8хеЪеа(е1ег—\^ешдаг1;иег въ землед. и народна банки:
1. Че до днесъ' държавата и отдел
Г-жа Ангела Тодорова Конеманъ
с. Теке, 21 май 1912 година
ните
нейни институти, каквито • с ъ
Акомпанира на пиано г. Р. Франки.
Текенското селско общинско управление обявява на интересуюпцггъ
8) №аШ1бЪеп~-Балада— В. Вепитапю Земледелческата и Народна Банки,
въпреки исканията и предупрежде се, че на 26 юний т. г. отъ 3 до б часа следъ обедъ ще се произведе
смесенъ хоръ съ оркестъръ
търгъ съ явно наддаване 8а продажбата на единъ общински бикъ, на 8
нията, не е направила нищо за по
Диригенть Г-нъ В. Гутъ
добрение общото трудово, материално години, косъмъ белъ, съ особени белези: № 65, роговете му отрезари отъ
Отъ програмата се вижда, че кон и правово положение, напротивъ има върха отъ Плевненска порода.
церта ще бъде единственъ по рода изгледи на влошавания;
Първоначалната му оценка е 100 лева Искани залогь за право
ек, какъвто за пръвь п ъ т ь се дава
2. Че вследствие разделението на участие въ търга е 5%.
въ Варна, който отъ три месеца на- професията на нвколко части — неза Кметъ: Ю. Ивановъ
самъ се готви съ най големи усилия колко съюзи, държавата изполувайки
Секретарь бирникъ: #7. Ноларовъ
отъ г. Д-ръ К. Тодоровъ. Оркестра това положение на професионалните
се състои отъ 70 души. Ще взематъ съюзи, не е помиолювала да разреши
главно участие: г-жа Тодорова, г-нъ болния чиновнически въпросъ,
Д-ръ Тодоровъ и г. В. Гутъ свъргдяреши:
«ли консерваторията въ ИРиваЪиг*; и
1. Подчертава исканията на съюза,
г. Ю. Тодоровъ съ мъжки хоръ на изразени въ негивите конгреси и пе
Продава столарски машини малко употребявани:
^-во „Гусла". Ще се равдавать про тиции и настоява ва удовлетворението
1. Абрикъ машина; 2. Фресъ машина; 3. Банзекъ; 4. Циркуляръ: 5.
грами съ най-подробни пояснения.
имъ отъ Държавата.
Боръ машина; 6. Стругь; 7. Точило; 8. Разни инструменти и 9. Моторъ
Верваме, че варненцн ще посесятъ
2. Намира, че положението, интере газожененъ.
тоя концерть съ гоговность.
сите и борбите на всички чиновници
ЦЕЛИ и УСЛОВИЯ ИЗНОСНИ.
и
служащи
с
ъ
еднакви;
Конгросътъ на служащит* при дър
жавните и изборни учреждения. 3. Издига лозунга за обединението
Въ миналия брой ние дадохме съоб на всички служащи въ държавните
щение за значението и дневния редъ и изборни учреждения и ония въ
на конгреса на дьръавните и избор Земледелческата и Народната банки;
4. Натоварва централния комитеть 1295 кв. метра, на улица „Македонска", близо до пресичането
ни служящи, днесъ ще се спремъ на
44
точка 1). Банковте чиновници и слу- на съюза да предупреди управление й отъ ул, „6-и септемврий . Върху това место могатъ да бжжащи и сънта и 2) обединението на то на Земледелческата и Народната дать построени 3 жилища.
Банки и респективните министри, за
секретарь-бирниците.
Споразумение съ адвоката Д-ръ Н. Бакърджиевъ, адвокат
Бургазкия делегать К. Митевъ, въ готвящате се отъ техна страна не
о€стоенъ,и8черпателеяъ рефератъ най- законни посегателства, да уволняватъ ско писалище подъ воения клубъ.
релефно изтъкна мизерното положе- безразборно, съ което ще хвьрлятъ
неие при което е поставенъ и работи въ грозна мизерия и гладъ семейст
етажъ, съ пвть стаи, кухня,
нисшия персоналъ въ народната и вата на маса служащи — равноправ
ни
другари;
земледелческата банки; и липсата на
автономность въ тия учреждения; съ
5. Натоварва централния комигетъ 2 стаи 44за слуги, баня, кловетъ, мава, градина и дворъ, на ул.
факти на ръка той доказа, че абсо на съюза, въ който съюзъ с ъ органи „Нишъ , срещу девическата гимназия.
лютно някаква разлика нема между зирани банковите чиновници и слу
За споравумение при стопанина: Д-ръ Тодоръ Стояновъ,
другите държавни и изборни служа жащи, да изиска отъ бившия предсе- адвокатъ.
щи и банковите чиновници и служщи. датель на разтурената организация
Нечиетивия пръстъ на партизанство- на чиновниците и служащи при Зем ©©@@©©©©@©@@@@@@©@©©0)@@!
то и корупцията е пипналь дълбоко леделческата Банка, находищата се
и въ тия кредитни учреждения, дето въ него сума отъ около 1200 лв., която
яа пръвь погледъ, струва ви се, дреб да послужи за усилване съюзната каса.
ното чиновнпчество и служащите с ъ
6. Конгресътъ прие съ единодушие
"добре поставени". Закони и правил и исканията на чинов. и служащите
ници, — каза референтчика, — с ъ въ Земледелческата п Народна Банка:
създадени цвли томове отъ освобож- създаване щать, разширение сегашна |9ГС| ВЪ Гр. Варна: Доставчикъ, агентура, комисиона, представител
ство & консигнация, вносъ & износъ, ангажирване и недвижими
данието до днесъ, но вие напразно та автономия на Банките, належащи
имоти за лица, които искатъ да се заселватъ.
ще дирпте законъ или правилникь промени въ закона за Банките.
който да регулира и стабилизира
ВЪ Гр. ЛОВечЪ: Житарство и складъ на бира и спиртни питиета.
Настоящата резолюция да се напе
службите, длъжностите и положени чати въ пресата,
тя
За лица, деятелни и съ добри референции има доста
ето на служащите. Вместо такъвъ
Конгресътъ се закри на 14 того,
работа при добро възнаграждение.
8Н
до сега е билъ „властния и мощенъ" въ 8 ч. вечврьта, следъ като избра 2а|
Адресъ: Иванъ Я . Шишковъ — Варна.
т
гласъ на този или онзи партпзанинъ, Англелъ Величковъ за секр.-касиеръ т
ревултатъ отъ което се явява хаоса на съюза и М. Владковъ, Г. Панайо-

Д-во „ргьшвюшошь", Варна.

Продава се нраздно млсгао::;::::: •;г^
Дава се подъ наемъ

|

Иванъ Я. Шишковъ

и

Шърибоя, ((ощпсша « прйдшавшлсшво.
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