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Абонаментъ за година:
България
странство

СЕДМИЧЕНЪ ИНФОРВДАЦИОНЕНЪ

5 лева
10

Абониранието става винаги до края на
годината.

Всичко шо се отнася до в. „Свободенъ Тласъ" да се ижраша до

Неплатени писма не се приематъ.
Ръкописи не се връщатъ.
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Обявление

а*

№ 691
гр. Варна 26-й Февруарий 1908 год.

Годишно Редовно Акционерно Събрание, което ще стане на 26 Мартъ ^
т. г. въ 9 часа сутриньта въ гр. Варна въ помещението на Дирекцията
на Дружеството. Ако не се състои събранието въ определения день съ
гласно чл. 18 отъ устава, заседанието ще се отложи за '6 дни т. е. на
ЗО-й Мартъ т. г.
Събранието ще се ръководи отъ следния дневенъ редъ:
1) Изслушване доклада на Управителния и Проверителния съвети;
2) Разглеждане и одобрение годишния балавсъ и сметката „пе
чалби и загуби" за 1907 год. и освобождение отъ отговорность Управи
телния Съветъ за общата му д4йность прЬзъ същата година;
3) Видоизменение решението, взето отъ общото редовно Акцио
нерно Събрание на 26 Мартъ 1906 год, касателно купуването на още
два парахода за отслужване Александрийската линия.
4) Разглеждане заявлението на дружеетвенния агентъ въ Цариградъ
Г-нъ Хр^то Нейковъ, за опрощаване на една длъжима отъ него сума.
Гласуване бюджета за 1908 год,
6) Избиране двама членове за Управителния СъвЬтъ, съгласно
чл. 26 отъ устава.

ИЗ^ЛАЩАНИ?Т|

П И Я Н И Н А отъ все- ао
светската и прочута фабрика

„Фесшбалъ"
съ оригинални фабрични цЬни

Управителния Съветъ на Българското Търговско Параходно Дру ©
жество въ гр. Варна, на основание чл. 14 отъ дружеетвенния уставъ, оОима честь да покани Г-да Акционерите на същото Дружество на ОбЩО

ГолЪмъ изборъ отъ разни к о л и ч к и
за деца. Специалитети на английски
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Отъ Управителенъ СъвЪтъ.

ПРЪПОДАВА
по

ДЕ* Г. КЛИСУРСКИ
старши лЕкарь на Вътрешното отделение при Варненската 1-во
степенна болница
-

ЦИГУЛКА
Споразумение улица „Пвротска" А
срещу печатница „Зора".
а
до Девическата Гимназия
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Продаваиъ ^

Химически анализи, Микроскопически изследвания
•'-•••
Електротерапия.
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$(ь9нит№ яркдДОа безплатно Осп>ка ежбота.

въ улица „Асенова" и „Македон
ска^. Споразумение въ печатницата
Войниковъ* — Варна.

Ул. „Василъ Левски", срешу Град. Общ. Управление № 4.
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Съобщавамъ на г. г. клиентите си и на всички други, че вече

ПЛЕТАЧНАТА МИ ФАБРИКА „ТИМОФЕЕВЪ"
е преместена въ същата улица „Панагюрска" срЬщу сиротопиталището, където ще намерите модерни сезонни

—чорапи, фанели, трика, гащи и п р . =
Съ почитание: &„ ШШ* 'ЙЕНгЗК© - 1&ША*

КУПУВАМЪ А К Ц И И И Облигации о т ъ разни
Дружества и Банки. Спр. Ред. в. „Свободенъ Гласъ".

публикациите

За единъкв. с. м. на 1 стр 1) за
пъть 12 ст., за 2 пъти Ю ст. и
вече, до 10 пъти — по 8 ст.,2) за
кв. с. м. на другите страници за

единъ
за по
единъ
единъ

вече, до 10 пати — 5 ст. и за обя
вления на Съдебните Пристави по 3 ст.
на дума,. а за хазновнтЬ такива—по
4 стот.

Единъ брой 10 стотинки.
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Българско Търговско Параходно Дружество —Варна-

за

ПЙТЪ, 7 ст., за два пъти 6 ст. и ?а ло-

редакцитя.

Редакцията и Администрацията на вестника се намира въ ул. „Шуменска", срйн;у Варненската
Окр. Пост. Комисия и до печатницата на Добри Тодоровъ и С-1е.

Единъ брой 10 стотинки.

2аксата

ПРОДАВА СЕ дрз

^

отъ 3 - 4

декара, въ местностьта „Салтанатъ",
близо до кьошка на Петръ Яневъ.
Справка редакцията на вЬстникъ
„Свободенъ Гласъ^.

ПРОДАВА СЕ празВно масто,
въ У-й у-къ на г. Варна, улица
„Шопска" № 7, близо до руското
консулато.
Сиоразумение — редакцията на
в-къ „Свободенъ Глаеъ",

ТЪРСИ СЕ ГОСПОЖИЦА
интелегентна съ добро минало за въ
едно заведение.
Справка редакцията в. „Свобо
денъ Гласъ*.

Одвародеайешолрирдсшранябайешо«азакониш1ь.
Тъй като у насъ отъ не колко го
дини е потъпкано едно р?ъщение на
законодателното ни тело, именно на
ГУ-то Обикновено Народно Събра
ние, наредба по обнародването и
продаването на законите, приета на
24 октомврий 1884 г., и за която
не знаемъ да е отменена по над
лежния редъ, даваме тукъ единъ
изводъ отъ тоя законодателенъ актъ,
и то но тая проста причина, че днесъ
въ Княжеството законите се продаватъ само въ София, у държавната
печатница. Наредено било отъ не
знаемъ кой умникъ-мивистъръ, да
се продаватъ издаваните на сбор
ници и брошури закони и на книжари въ София и другаде, но подъ
условие да бъдатъ купени изведнъжъ
закони за 100 лева, срещу отбивъ
20%, и после да праща купувачътъ
— книжаръ — въ държав. печатница
да му се изпращала отъ държавната
печатница, въ замела на върнатите
стари, други закони ^ая посл*днята
наредба е такава, щото, поне въ
Варна, нр%ьа книжаръ не е пожелалъ Й до днесъ да сн доставя за
кони, и за това и въ тоя големъ
нашъ градъ не можете да намерите
за продань нигдт и у никого, който
и да било законъ или правилникъ,
та и мнозина адвокати сислужатъсъ
текстовете на законите въ Държавенъ Вштнакь, само че и на по
следния се покачи цената, та и той
стана по-редъкъ.
Ето сега изводътъ отъ въпросното
решение:
Стенографически дневникъ, 24
октомврий 1884, страница 84—87 :
Кр. Мирски, народенъ ируъдставитель отъ Варна: . . . . Повечето
българи и да искатъ да четатъ за
коните, нематъ възможность да ги
получатъ . , . Законите се печататъ
въ Цържавенъ Въстникъ безъ -установенъ редъ, разбъркано съ разни
административни разпореждания, съ
укази за назначение чиновници и ир.,
и безъ да се прави, ако не въ края
на всеко тримесечие, поне въ свършека на всека година прЬгледъ на
съдържанието на вестника . . . . за
по-удовлезорително приложение на
чл. 47 отъ конституцията, правя
слЬдньото предложение :
1. Издадените до дне.-ъ закони....
да се отпечататъ въ годи;;. \\ сбор
ници, първиятъ (за 1879) — аз
чело съ Конституцията.
2
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,СвободепЪ Глась*

Дневен нобпаи

3. За напредъ тутакси следъ и остатъка отъ 1200 л. едва ли ще
обнародването въ Държавенъ Вгьст- стигне за до края на текущия меникЪ) каквито и да било закони, да сецъ Мартъ. Какво ще правятъ не
ИзвлСйШв. Понеже забЪлЪзваме
се препечатватъ гЬ незабавно въ щастните бедно болни презъ оста нЪколко случаи, дЪто нЪкои лица
отделии кпигп съ същите наредени налите 9 месеца на годината? Пи еж из кал и да експлоатиратъ
въ вестника букви... и да се раз- таме ние общинските съветници, интереситЪ на нашия вЪстникъ,
пръсватъ за продажба
по защо те предвидеха за тази година било за праздно самохвалство,
всички новчежничества въ Кня само 4,000 лева лекарства, когато било за материални облаги, съоб
миналата година плащаха на апте
жеството . . . .
щаваме на всичкитЪ си уважаеми
каря г. Русевъ средньо но 1200 л.
4
абонати и четци, че за всичко
Пргьдсгьдательтъ: . . . Искамъ дамесечно за лвкарсгна на бедно-бол- относяще се до вЪстника ни тЪ
зная мнението на Народното Събра НИТБ? Питаме ние г-пъ кмета защо трЪба да се отправятъ само до
ние. Който намира, че предложе той позволява да се изплащатъ ре- |редакторъ-стопанина му Стефанъ
нието треба да се подкрепи съ 1/2 цепти по 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ив. Петковъ, отъ когото се прЪдотъ народните представители, да си 12, 14, 15, дори по 19 лева една ставляватъ интереситЪ на вЪст
вдигне ръката. (Вдига единъ.) Сле та, когато знае мизерната сума, от ника.
дователно ще се разисква (предло пусната за тази цвль? Защо е да
Събранието на демократитЪ.
дено на единъ боленъ лекарство иажението).
Мановг: . . . . Предложението е веднажъ за 29 лева? Защо този Миналата неделя въ зала „Съеди
луксъ? Защо този немарливость и нение" се състоя пакъ демократи
уместно . . . .
М-ръ Радославовъ: Предложението небрвжность къмъ интересите на об ческо събрание. Както и миналия
на г. Мирски . . е толкозъ уместно, щинската каса и интересите на бед пъть, събранието бе посетено отъ
щото нема да стане нужда за разиск ното население? Или то всичко носи, големо множество граждани. Пръвъ
взема думата г. Н. К&невъ. Него
ване повече . . .
Свещеникъ Радевъ: . . . ВЬрвамъ ПоврЪденъ мостъ по Девненската вата рЬчь въ главните си точки бЬ
о п ъ л ч е н а противъ консерватизма.
всички г-да представители ще се
линия.
Като почна отъ чорбаджиите въ
съгласятъ да се приеме туй пред
турско
врвме, които съ били негоИо
железнопътната
линия
за
рЬк4
ложение както си е . . .
вигЬ
носители,
той постепено про
Балкански: . . , Г-нъ Мирски пов Девня има единъ мостъ, който ири
следи
неговото
преминаване
въ сво
дигна единъ въпросъ, който е много всеко минаване на трена, цръщи
бодните
времена,
когато
въ
Бълга
важенъ и за който нашите избира подъ колелетата на последния. По
рия
се
образува
една
консервативна
тели съ говорили може би хиляди самия вървежъ на трена потника
се сеща, че тамъ има онасность партия. Обаче въ наше врвме найпъти. . .
Л. Дуковъ: . . . Мисля, че никой която машинистите се стараятъ да вЬрна представителка на консерва
нема да се възпротиви на това, за предотвратятъ съ бавното минаване тизма е народната партия, която въ
на трена. Моста не може да понася стремлението си да задуши всеко
да се приеме,. .
Мцрски: . . . Ако се пращатъ за повече отъ 6 — 8 вагона, поради течение на либерализъмъ се е изро
коните до всички ковчежничества, което движението но линията е огра дила въ котерия. Всичките останки
отъ тамь всички . . . ще си ги ку ничено по неволя. А следствчята отъ чорбаджилъка на турскитЬ вре
отъ това съ много ясни. Складовете мена съ преминали въ тая котерия.
пуватъ.
Следъ г. Кънева говориха г. г.
Пргьдседатель ; Има записани още на брашнените фабрики въ Девня Филовъ и Кр. Мирски. Последните
5 души. Който желае да се говори съ пълни съ чували брашно, защото
тоже отправиха стрелите си къмъ
да си вдигне ръката. (Двама еди- прогнилия мостъ не позволява изнародната партия. И двамата опи
гатъ). Ще се гласува предложението носъ на по големо количество. Но
саха
некой отъ нейните дела, съ
на г-на Мирски, споредъ както тойтова е тол ова непростимо за една
които се характеризира нейния конго ппоцете. отъ тшбината. Конто държава, че пий неволно се пу
\ серватизъмъ.
защо
е
направена
Девненската
жег
приема това предложение на г-на
Учителски нурсъ въ гр. Добричъ.
Мирски . . . да си вдигне ржката. лезно пътна линия, когато заради
единъ
мостъ
износа
става
невъзмоВарненската
окръжна училищна ин
(Вишеглагие;.
женъ
и
търговските
интереси
на
спекция
едва
сега се е сетила да
И така, предложението—се прие.
едно цело съсловие фабриканти стра- вземе инициативата за уреждането
Предсйдатель: 0. Стамболовъ.
датъ. Това е, колкото парадоксално, на нед. курсъ въ Добричъ.
Шдпр*дс*да1елИ: { ^ « Ц й Г
толкова и комично: целите, които
Въ този курсъ ще се четатъ лек
Секретари:
гони
ж.
п.
дЬло
у
насъ,
се
възпиции
по: метод на рисувание,.роди(следватъ подписите на 6-тЬ секретари
ратъ отъ една толкова дребна ра нозначение, сетествозначение и забота, каквато може да бъде единъ конъ божий.
мостъ.
За лектори еж поканени:
Дългъ се налага на Варнен. Окр.
1) Г-нъ Д-ръ Константинъ СвраУправитель да се застъпи еньрги4ао ш>въ, бивши Варненски ОБржженъ
Каквш ще правятъ бЪдно болнитЪ и бързо за поправката на този мость, училият *«ъ иш-цр^ 0
Т Гъ и дирскторъ
въ гр. Варна?
защото българските капитали въ на педагогическо Шуменското учиСумата 4,000 лева, отпусната въ Девня стоятъ почти затворени. Ако лище, известенъ на учителите по
тази годишния общински бюджетъ управите ното тело на ж. н. линии, своите цепни педагогически трудове;
за лекарства на бедно болните е е занемарило работата си, нека окр.
2) Г-нъ Д-ръ Ст. Чакъровъ, ревече на привършване. Така, за из управитель се погрж&и за интере- дакторъ на педагогическото списание
теклите диа месеца Яяуарий и Фе- сате па тия, които напразно съ се „Училищна практика", и
вруарий съ вече похарчени 2800 л. оплаквали толкова пъти до сега.
3) Б. Деневъ — художникъ.

ПОДЛИОТНЙКЪ

Епизодъ изъ живота
на ГАЛИЛЕЯ.
Знаменития астрономъ Галилей
малко преди смъртьта си изгубилъ
зрението си. Тоя великъ ученъ мъжъ,
погледътъ на когото смело проникналъ въ най великите таЯни на Бо
жието творение, оелвпьлъ 74 годишенъ старецъ. 3*' такъвъ деятеленъ
човекъ. как^то билъ Галилей, това
нещастт било много тежко. Ето
и^1е едипъ мЬсецъ, — пише той на
приятеля си, — откато неизцеримо
съмъ ослепелъ. Небето, земята и
светътъ, границите на който се стараяхъ да разшироча за наблюде

нията, веднага станаха тЪсяи за
мене самия до нищожното простран
ство4*. Раз;:азцатъ следиия епизодъ
отъ живота на слепия ученъ. Единъ
пъть Галилей, като живвялъ въ осамотевие въ летната си къщичка
близо до Флоренция, предалъ се на
скръбните сиомени за теглилата,
които преживввъ. За да изпъди отъ
себе си скръбните мисли, почналъ
да ходи напредъ и назадъ въ стая
та си, после, като дирилъ широчина
и отворенъ въздухъ, безъ самъ да
забележи това, забравилъ слепотата
си и излезълъ вънъ отъ къщата. От
като се лигаплъ стъ зрение, това
за пръвъ пъть се случило съ него.
Малко по-малко настроението му се
изменило. Той усе-гилъ себе си свободенъ, примиренъ съ себе си, съ

човечеството и съ враговете си. Дори
му се поискало отново да посети
кръга на приятелите ся. Но кол
кото добре, отъ д-Ьтинство още, и
да съ били познати нему пътеките
на родния хълмъ, веднага се спр!лъ,
безъ да знае, где се намира и за
къде отива. Наоколо съвършенна
тишина. Отрахъ за една минута го
обхваналъ. Той си поотрилъ съ не
търпеливо -движение очитЬ и извнкалъ: „Очите ми съ ми показали
ново небе, а сега нищо не различавамъ, дори на разстояние единъ
футъ огь земята". Той се сирелъ
и, като турилъ на гърдите ръцете
си, чакалъ отъ некъдЬ помощь,
Скоро чулъ удрянето на желез
ния край на тояга върху камень.
Звукътъ ставалъ по-ясенъ и Гали

Като ценимъ високо учителските
педагогически курсове, като единст
вено най-добро средство за саморазвитието и самоусъвършенствуването
на учителя, като педагогъ, ние не
волно се запитваме защо тъкмо сега
се урежда тоя курсъ.
Наверно, стамболовистите отъ
Варненската инспекция искатъ съ
това да си направятъ реклама ир*Ьдъ
демократическото правителство.
Не можемъ също да се не почудимъ де бЬха хората на инспек
цията миналото лето,за да устроятъ
курсъ, когато учителите бЬха сво
бодни и можаха да го посещавате
безъ ущърбъ на училищната си ра
бота.
Или тогазъ тези хора бЬха заняти съ много по важни работи:
нискоиоклоннически услуги на стамболовщината, която прокуди отъ учи
лищата най-добрите учителски сили.
Споредъ насъ, този курсъ е пенавремененъ и не избранъ по место.
Ненавремепепъ е защото се урежда
прЬзъ учебната година, (въ работно
време) та учителите ще требва да
напускатъ учил. си работа цели 10,
ако не и повече, дни презъ най ра
ботното за въ училищата време.
Не е избрано също и мЬстото му,
дето требваше да се уреди.
ВмЬсто да се уреди въ Варна,
дето има повече учители, дЬто вънкашнитЬ учители ще иамерятъ по
вече удобства за спане и храна и
където последните ще дойдатъ побързо и по евтино, урежда се въ
Добричь, та учителите отъ Варнен
ска Околия, които съ отвъдъ р. Кам
чия и тЬзи отъ Провадийско ще треб
ва да прекъснатъ два деня по-рано
отъ отварянето на курса занятията
си въ училищата, за да отииватъ въ
Добричь.
А това значи да правЖ-/Бчтп-1ъ-а-й

разноски и вместо да отсътствуватъ
отъ училищата 10 деня ще отсътствуватъ 12 и повече дни.
А какви впечатления правятъ меж
ду селското население дългите учителюви отсътствия отъ училището,
всеки, който е по-близо до това на
селение требва да знае.
Иматъ думата учителите, които
ще посетятъ курса.
ГдобйтЬ на варнен. хлЪбари.
Много отъ варненските хлвбари не
могатъ да се откажатъ отъ злоупо
требленията, които вършатъ съ хлеба, като го изкарватъ иепълновесенъ;
за това властите съ повели едно
систематично налагане на глоби, съ
което да ги накара да се вразумятъ.
Следните хлебари напр. съ глобени
по неколко пъти: Лазаръ Христовъ,
лей можалъ да различи некакви
стъпки.
— Слушайте, приятелю! извикалъ
Галилей на минувача.
— Кой си ти? Охъ, оплаши ме,
брате, не чгухъ, когато се приближи
ти. Какво ти е^ Или, може би ти
нвма да се откажешъ да ми помогнешъ въ нещо?
— Азъ самъ щехъ да те помоля
за помощь, — оттоворилъ Галилей.
— Ехъ, не можешъ да се похвалвшъ, че си намерилъ човекъ за
помощь: азъ скърба, че малко ми
лостиня съмъ събралъ. Но почакай:
и ти си сиромахъ като мене, глад
ния повече отъ сития ще разбере
другия. Ето на ти парче хлебъ.
Това ми дадоха въ къщата на Галилея. ТрЬба и ти да идешъ тамъ

Брой 10
Вангелъ Бицовъ, Митю Петровъ,
Георги Николовъ Диамандиевъ, Симо
Георгиевъ, Ецо Пелтека, Иосифъ Ни
коловъ. Но въпреки това упоритостьта на горните не е спаднала никакъ. Единъ хлебаринъ до толкова
непримиримъ е оставалъ, щото влас
тите съ излезли отъ нетърпение и,
слЬдъ редъ глоби, преди нЬколко
дена съ го осъдили на 6 месеченъ
затворъ и 500 лв. нова глоба.
Прочее всичката тая упоритостъ
е за сметка на Варненските бедни
семейства.

Димитъръ Поповъ и Крумъ ТихЧввъ наскоро свършили правните
си науки, бивши членове па съда,
се установяватъ въ гр. Варна като
адвокати. Въ техното лице адвокат
ската колегия въ Варна се увеличава
съ двама интелегентни, даровити мла
дежи, отъ които верваме, ще оста
ват ъ доволни всички клиенти.
За юрисконсултъ въ Варненската
Земледелческа Банка е назначенъ
г. Хр. Джуровъ, бившъ мировъ съ
дия и съдебенъ следователь. Него
вото назначение прави отрадно впе
чатление, защото верва се, че той
като доста добъръ практикъ на съ
дебните работи, ще даде добра на
сока на интересите на Банката.
Научаваме се, че г-нъ Хаджипетро Христодуловъ отъ фирмата
Пазаръ Парушъ се намерва напоследъкъ въ Европа, отгдето постояно
изпраща въ магазиите си най-нови
модерни платове и всичко каквото
западните моди създаватъ съ своето
изкуство.
Уволнения. П§ Атанасовъ и Б.
Бошковъ, ревизори въ постоя ната
комисия, се уво-яняватъ г^ъ тая
длъжность. До гхолкото знаемъ, въ
постояната коми/сия се намиратъ още
такива некъдъ^ници, които се хрантутятъ като въ собствена мушил,
затова дългъ се налага на висшата
властъ да направи всичко втзможно,
за да се постави това учреждение на
надлежната висота, като се назначатъ чиновници къдърни.

подъ покровителството на г-жа Пишонъ ще дадатъ единъ извънреденъ
концертъ въ зала „Прошекъ". Ний
верваме, че любителите на такива
концерти ще присътствуватъ, за да
видятъ искуството на двамата млади
музиканти.

Вчера,

8 мартъ, пристигнаха

малките князе и княгини и веднага
се отправиха за Евксиноградъ. Също
предполага се, че днесъ 9 мартъ
ще пристигне княза и принцеса Елеонора заедно съ А. Малиноьъ, министъръ президентъ.
Новъ Кметъ. Досегашния рекаДевненски кметъ Н. Поповъ си е
подалъ оставката отъ кметството и
за такъвъ се избралъ г-пъ Калю К.
Гешевъ търговецъ, членъ отъ тър
говската фирма Ст. К. Гешевъ и С-ие
въ града пи. Ние познаваме г-нъ
Гешева и верваме, че той ще се
постарае и употреби всичко, щото
въ река Девня да нема негодующи.

ПромЪни въ администрацията.
За околийски началникъ въ г. Про
вадия е назначенъ П. А. Людскановъ, бившъ банковъ чиновникъ. Изборътъ за тоя постъ е много добъръ,
защото, до колкото знаемъ, той се
ползува съ добити авторитети и при
тежава нуждната интелегентность.
Не по-малко добъръ е изборътъ
за секретарь на окол. началникъ
въ лицето на новоназн. Климентъ
Христовъ, дългогодишенъ чиновникъ
по администрацията, човекъ съ сред
но образование и съ много добри
способности.
Ние верваме, че провадийчени ще
подкрепятъ деятелностьта на тия
две лица, за да може администра
цията въ града имъ да се постави
тъжната висота.
Отчетъ на движеното читалище

— 3 депа разгледа углавното дело,
завЬдено по обвинението на бившия
и. прокуроръ при същия съдъ, Ст.
Керемекчиевъ за оскърбление свиде
телите по бракоразводното му дело
на духовния съдъ. Съдътъ, следъ
изслушване страните, отсъди Ст.
Керемекчиева на 7 деяа затворъ и
25 лев* глоба.
На 15 Т. М. професоръ Фредерикъ
Паулманъ (концертастъ) авторизиранъ отъ Ромънското министерство
заедно съ Йосефъ Браунщайнъ, свършилъ Пражсаия консерваторяумъ, и

за прЪзъ 1907 година.
1. Основат на читалището. Чи
талището е основано презъ 1901 г.
По една или друга причина читали
щето е вървело ту напрвдъ, ту назадъ, като е дохождало до затваряне.
Въ таквозъ положение бЬше то зат
ворено, когато на 6 декемврий 1906
годм едно събрание отъ селени и
учителите, желающи да възстановятъ
наново читалището, се събраха въ
училището и избраха ио тайно гла
соподаване за ръководители на чи
талището едно настоятелство въ
следния съставъ: К. Кръстевъ (председатель), В. Тодоровъ (подпредседатель), П. Ив. Христовъ (касаерь),
К. Дивевъ (секретарь), 0. Митковъ
(бмблвогекарь) и А. Д. Шишковъ в
Др. Недевь (съветници). Въ същото
събрание беше избрана, проверочна

Па защо не вамиашъ хлЬби? Где
си, брате.
Галилей пе моглъ да разбере, как
во иска отъ него просевътъ, а то!
му подавалъ хлебъ ш казвалъ :
— Вземи, азъ ще амъ утре.
— Благодаря, добрай човече, но
азъ немамъ нужда отъ твоя хлебъ,
азъ съмъ слепъ, заведи ме, моля,
до къщата ми.
— Какво каза ? Боже! тогава ще
излЬзе, че слепия води слепеца. И
азъ съмъ слепъ и отъ рождението
си не съмъ виделъ Божмята свет
лина.
Галилей тъжно въздъхналъ.
— Прости ме, а азъ те взехъ за
такъвъ сиромахъ просекъ, като мене,
казалъ просяка безъ зрение човекъ
лесно се мами. Но да вървимъ. Добре

знамъ азъ местностьта, а по добъръ
водачъ отъ мене нема да вамерншъ,
сега е иладнЬ и всички седятъ въ
къщи.
— Ще ^ме заведешъ ли въ лет
вата къща на Галилея ?
— Тамъ ли искашъ да идемъ?
— Да.
— Да идемъ. Дай ми ръката си.
Виждъ колко е добре! Ами ти, как
то се вижда, също не си младъ,
приятелю, ако съдя по вървежа ти,
На колко си години?
— На повече отъ седемдесеть.
— 0, азъ съмъ по старъ, имамъ
82 години. Но ти не носишь груби
дрехи, — казалъ той веднага щомъ
попипалъ облеклото на спътника си.
— 0, синьоръ, простете ме.

Варненски Окр. Слдъ преди 2

Стр. В

-Свбодень Гласъ"

комисия, която прегледа сметките: нищо общо съ това Д-во и пикога
на бившия касиерь, като прие су той не е получилъ официално наз
мата и я предаде на новоизбрания начение за агентъ на въпросното
Н. Ив. Христовъ, за която цЬль се Д-во, просто е билъ единъ коресиопсъстави актъ, който интересующите дентъ на централната агенция въ
г. г. чвенове могатъ да намерятъ Пирея и като комисионеръ беше се
въ приходо-разходната книга.
задължилъ да представи извЬстно
2. Събрания. Презъ годината е число пътници за Америка, безъ да
имало 4 настоятелствени събрания, има право да издава билети на името
едно общо редовно и едно извън на Д-вото ФАБР-ЬАШ; но като посредно общо събрание на всички чи редникъ той е издавалъ временни
талищни членове, въ което се удобри билети на негово име и нодъ негова
уставътъ на читалището и следъ кое лична отговорностъ, тези билети мо
то се изпрати на утвърждение въ же да се заменятъ въ Пирея, съ
Министерството на Народното Прос определените на Д-вото, ако коми
сионера Ив. К. Захариядисъ влага
вещение и се утвърди.
3. Число на членоветгь. Числото ше своевременно таксите на изда
на членовете не е завидно. Те съ дените отъ него билети, въ центр.
35. Длъжность се налага, всЬки агенция на Д-вото въ Пирея, което
членъ да се проникне отъ читалищ никогашъ не е направилъ. За това
ните интереси и запише поне по централната агенция въ Пирея пре
късва всекакви търговски сношения
неколко члена.
4. Издръжка на читалището. съ него и публично заявява, че. би
Читалището се издържа: а) отъ член лети, които носятъ подписа на Ив.
ски вноски, б) отъ доброволни по К. Зехариядисъ се считатъ за не
валидни отъ Д-вото ФАБР-ЬАШ.
мощи и в) отъ наемъ на имоти.
Общо постъпление е имало: 211'5
Отъ главните агенти.
лв. приходъ, а разходъ 178*85 ль.
X. Христофисъ & С-ие.
Остава наличность за 1'908 г. 32*65
I лв* Читалищното настоятелство блаI годари на пожертвователите за чиI талището, които съ дали по нЬщо за
издръжката му. Доброволни помощи
Любими Корейски ястията. За
съ дали: М. Кръстевъ 4 л., Г. Же- Корейците най-любимото ястие е пе
лесковъ (землемеръ) 1 л., П. Хрис ченото кучешко месо. Въ Корея оттовъ (бирникъ) 50 ст., С. Пенчевъ глеждатъ доста добри породи кучета,
(учитель въ с Кара-Хюсеинъ) 1 л. специално за колене. За другитЬ
и Ив. Неделковъ (учитель въ село много любими Корейски ястия сви
Ахъръ-кьой 1 лв. Настоятелството детелствува следното меню на яс
I благодари и на читалищния членъ тията, сложени въ време на едно
Иордаяъ Л. Дуковъ, за гдЬто по угощение, дадено въ Сеулския дводари в. ^България14 и на редактора рецъ: 1) Студени пиавици съ оцегъ;
на в. „Свободенъ Гласъа г-нъ Ст. 2) Консерви отъ паяци съ пиперъ;
I Ив. Петковъ, ва гдето подари в-ка си. 3) Супа отъ лестовичи гнезда; 4)
| 5. Книги, вгьстници и списания. Риба съ салца отъ мравки; 5) Жчби
Като се иматъ предъ видъ оскъд- I крака, пържени въ рициново масло;
нитг средства на адт&ш^етв, т-е-и
книгите, вестниците и списанията "ло; 7) Яхиия отъ гущери; 8) ^ъсъ били оскъдни, но все пакъ за- билско млеко съ оризь 9) Овошки.
[ доволяващи членовете. Получавани I Двойнинъ на Викторъ Хюго. БикI съ презъ годината сладните вестни I торъ Хюго, известния француски пи
ци неписания: яДемократъа, „Сво сател ь и поетъ, ималъ е един ь многободен нъ Гласъц, „День", „Дневникъ", приличенъ на себе си човекъ. Тази
„Земледелческо Знаме",,,България", личность въ последните 10 години
„Духовна Пробуда", „ М л а д е ж к а отъ живота на писателя раздЬляла
Библиотека", „Медицинска Беседа", съ него възторженото поклонение
„Орало", „Лоза" и „Садово".
на публиката, обстоятелство, което
Новоизбрано за 1908 г. чита твърде много сърдело Викторъ Хю
лищно настоятелство: К. Кръстевъ го, когато му разправали за туй
(председатель), В. Тодоровъ (под ! нЬщо. Този човекъ живелъ, както
председател ь), К. Диневъ (секретарь), [ и самия великъ писатель въ Наси.
А. Д. Шишковъ, (библиотекарь), Той се обличалъ също така и така
Иорданъ Л. Дуковъ (касиерь) и съ също подстригвалъ брадата си; но
ветници: Стоянъ Г. Бъчваровъ и той старателно избвгвалъ едно вре
1
Г. Д. Даскаловъ.
ме но съ писателя да се явява въ
БЪя. на рвД- като даваме МБСГО I едно и също место. Вь четвъртъка
! ма горния отчетъ на Девненското напрнмЬръ; когато Викторъ Хюго
читалище „Събуждане*^ изказваме охолно посЬщавалъ театъра на ма
надеждата, че земледЬлците ще се рионетките, приличащия на Хюго
праникнатъ отъ голЬмата полезпость човЬкъ, като дебпелъ заминаването
на дружества, като горното, които му, незабавно заемалъ неговото мес
за сега, ако и слаби носятъ въ се то, разхождалъ се изъ театъра съ
бе сн зародиша на истинската на еднакъвъ на Викторъ Хюго вървежъ
родна просвета. Нека те всячески и благосклонно приемалъ поклоне
спомогнатъ за техния на предъ къ, въ нието на публиката.
които лежи и залога за доброто бъ
деще на измъчените селски маси.
ДОПИСКИ
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Французсното Океан. Парах. Д-во
Ф А Б Р-1. А I N

(оповестява централната а г е н ц и я
въ Пирея).
Донася се за знание на властите,
публиката и па всекое интересующе се лице, че въ Бургасъ г нъ Ив.
К. Захариядисъ занимавайки се съ
длъжностьта агентъ на Французското
Д-во ФАБР-ЬАШ за напредъ нема
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До Господина Редактора на
в. „Свободенъ Гласъ".
Г-не Редакторе,
МОЛИ запитайте Варненския Град.
Общ. Кметъ, донесено ли му е отъ
санитарната власть и знае ли колко
умрели кучета и др. животни гниятъ
въ застоялата се в*>да, въ устието
на новия наналъ до старата салхана въ табахната и ако знае това

Брой 10

„Свободенъ Гласъ"

Стр. 4

може ли да ни каже, поне като ме Град. Общинско Управление издаде
дицински д ръ, какво влияние иматъ по бедность на варненската жителка
изпаренията отъ тази вода върху Султана Георгиева планъ, за да си
здравето па жителите отъ цЬлия III построи жилище на собственото й
место, находяще се на улица „ Ма
участъкъ?
Не мисли ли г-нъ кмета, че граж кедонска" уч. V № 81. Плана, утвърданите на III участъкъ иматъ едденъ отъ Варненския Окръженъ Иннакво право да се ползуватъ, както женеръ Архитектъ е взето нуждното
всичките Варненски граждани, отъ позволително за строение, бедната
хигиеничните условия на града, за жена въ растояние на повече отъ
което плащатъ всека годииа опре една година си приготовлявала ма
делената имъ за тази цель такса; териалите за постройката, и когато
вз^малъ ли е подъ внимание пода миналия месецъ почнала да приго
дените още отъ миналата година товлява основите за постройката,
иеколко колективни заявления отъ Варненското Град. Общ. Управле
граждани, живущи около устието на ние по заповедъ на окръжния интози каналъ, които нрезъ цЬлото женеръ спира строението подъ предлето не могатъ да станатъ отъ логъ, че лицето на местото било
малко, че мястото е маломерно, и
треска?
Не е ли позоръ това, да се по- нлана билъ по погрешка утвърденъ.
харчатъ 300 хиляди лева за единъ Значи грешките на единъ държаканалъ и да се остави да служи за венъ чиновникъ непремено съ обярезервуаръ на разни заразителни бо зани бедните граждани съ загуби
да цренасятъ? Тази бедна жена
лести ?!
Отъ няколко граждани въ III уч.
която сега остава на улицата не
6. Р. Като даваме место на спра се ли съсипва, когато за да при
ведливите оплаквания на горните готви и купи тези материяли е гла
граждани, ний изтъкваме за лишенъ дувала, пестила отъ последния си
пътъ несистематичностьта и пълното залъкъ ?! Това било законостъ!
безначалие, които съществуватъ въ
Съ почитание:
нашите общински работи. Ний от
Вълчо Кдшевъ.
давна знаемъ за онаеностьта, която
представлява този каналъ, знаятъ
Б. Р. До колкото ни се иростиго и всички граждани — едничката ратъ сведенията, нередоввостите отъ
общинска власть е, която дреме реда на горнята, се често пъти повподъ своята ьехайностъ, тъй резко тарятъ отъ техническите власти,
охарактеризпрана отъ нЬколко години било общински, било държавни. У
ваеамъ.
насъ съ постъпвали неколко оплак
вания по урегулацията и порцелаДо почитаемата Редакция па цията на града. А тази аномалия,
в. „Свободенъ Гласъ".
която съществува изисква коренно
Моля Редакцията, да се помес- реформиране въ духа на реда и за
тятъ тези веколко редове.
конностьта, защото инъче страдатъ
НрЬзъ 1906 година Варненското интересите па гражданите,
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БАЛАНСЪ
на 31-й Декемврий 1907 година.
ПАСИвъ

АКТЙВЪ
137906 58
Каса, наличность
! 1110249 15
Сконтирани полици
Депозирани
„
Ю80278;34
Текущи сметки дебитори 2324737 89
Публични фондове
348010 —
Цен. на запасния фондъ ! 150000 —
Заеми срещу цен. книжа
66448 49
Движими и недв. имоти
178866 54
Частни лица и учреждения 323250 81
Вътрешни кореспонденти
14478935
Предпр. Левски-Свищовъ
40135792
Депозити на хранение
59035271
Разни дебитори
22774 65

1500000
Капиталъ
Запасенъ фоноъ
127973 60
Особна резерва
12651 65
Тек. сметки кредитори
1391865 26
Влогове сроч. и безсрочни ! 1784343 10
Непоискани дивиденти
4734 —
Депозантни на полици
1226837 44
Депозанти
590352 71
Лихви за 1908 год.
32653 02
Печалби и загуби
207611 65

6879022 43

6879022 43;
1

1 1 Ш 1 я М1ГШ1
за 1907 година.
ЗАГУБИ

ПЕЧАЛБИ

Общи разноски

Лихви

(Русе и Варна)

Съдържание на служащите

43410

Възнаграждение на управ.
и лровер. оъвети

4174

Канцел арскп, порто, освет
ление и командироики
Патенти и връхнини

Отъ сконтирани полици и
91009
цени книжа
Отъ текущи сметки

1217б|

Чиста печалба

Дневешъ 1?©дъ:

1950731 81

4999

64701 12

Комисиона, разлика курса]
81936
и др.
Наемъ отъ магазиите

Амортизации

Ю*0й4

Разни приходи

4321;

86258 30

8959
207611
!8НШ|11

281332 11

I

Русе, 31 Декемврий 1907 година.
Горндта сметка „Печалби и загуби", проверихме и намерихме
верна и съгласна съ книгите на дружеството.

ПОКАНА
Поканватъ се г. г. Акционерите да присътствуатъ на редовно
годишно събрание; което ще стане на 16 мартъ т. г. въ 10 часа преди
обвдъ въ помещението на местното училище съ

]

Мих. Косевъ
Пан. Николаевъ.

Акционерно Взаимноспестовно З е ш й ш к о Дружество „С "В Я Ч Ъ"
въ с. Джаферли Варнен. Околия.

1) Докладъ на управителния и проверителния съвЬти;
БАЛАНСЪ
2) Удобрение годишните сметки и освобождение отъ отговорность
АКТИВЪ
ПАСИВЪ
управителния съветъ за дейностьта му презъ 1907 год.;
на 31-й Декемврий 1907 година
3) Избирание провЬрителееъ съвЬтъ и
Портфейлъ
28432 90 1 ЧКапиталъ
20000
4) Гласуване кредитъ за разноски презъ 1908 год:
Съдебни
126 10 2 Лихви капитализирани
6390 15
Правото за участие въ събранието се дава на онгози, който пред
Канцеларски
129 35 3 Лихви
2844 35
стави акциите си предъ бюрото въ деньтъ на събранието.
Заплата на служащи
47 40
737 — 4 Бланки
Ако събранието не се състои на 16 мартъ, отлага се за 23 съНе внесенъ капиталъ
160 30
1460 — 5 Съдебни
щий мЬсецъ, съгласно чл. 21 алинея II отъ устава.
Гаранция управит. съветъ 9000 — 6 Безсрочни
1605 85
Каса
162 70 7 I ГаранцИя Управ. съветъ 9000
с Крумово, 17 февруарий 1908 год.
Отъ Управителния СъвЪтъ.

въ с Джаферли Варнен. Околия.

ПОКАНА

НяТтГ

40048 05
1

40048 05

СМЪТКА

за „ З А Г У Б И и П Е Ч А Л Б И '
Съгласно чл. 18 отъ устава, поканватъ се г. г, акционерите да
на 31 Декемврий 1907 год.
присътствуватъ на редовно годишно общо събрание, което ще стане на Д А Д/Ч.Т-И/У
—;-а- з - п и с а .
30 Мартъ т. г. въ дружественото помещение въ с Джаферлий Варнен.
Околия часа 9 прЬдъ обедъ за разрЬшавание въпросите предвидени въ
737
1. Отъ лихви
1 Заплати
| 2844 35
следующня дневенъ редъ:
126 ю; 2;
2 Съдебни
„ бланки
47 40
1. Докладъ на Проверителния съветъ.
Я Канцеларски
129 35 3
30
„
-съдебни
160
V
2. ОдобрЬние см'ЬткитЬ за 1907 год. и освобождение отъ отго ! 4 Дивид. за капитализиран. 2059 60
ворность проверителния съветъ.
3. И други въпроси, които би се дигнали отъ акционерите.
Ако събранието по не явявание на 2/з отъ акционерите не се
състои, то се отлага за 6-й Априлъ т. г. безъ втора покана, на също
мЬ.сто и време, въ които депь съгласно чл. 22-отъ устава ще се счита
за закоио,
\—-—«_.
3052 |05
3052 |05|
Правото за участие въ събранието акциите ще се депознратъ при
бюрото.
1 1
с. Джаферли, 4 Мартъ 1908 год.
Ироверителенъ съветъ: А. К. Мнневъ
Отъ Уирабшшнил съблшъ.
Т. Ангеловъ.
Варна, Печатница на Д. Тодоровъ и Сче.

