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Madame et Monsieur Thomas Whitehead ont '1& douleur de faire
part а .ses ашis et eonnaissances de 1а perte cruelle qu'ils viennent d'eprouуег en/ 1a personne de:

Д-ръ Георги Саввовъ

капитанина

Iiто и воса. Приема 60.1НИ ежедневно
Л-вкува 60л'J>с'fИn на ушитt, гърло

даже и прtз1;···ls'9U.·f:

когато заlL1U.ТИТ'.I;
пици

I отъ 2 - 5

Gennie Whitehead

'о

\ ..
.::..:~.#
на пщцор. е БИ.Jа 17 5'.. ~:.< ~,., T~ fla '.,: ;
па всички 'lПНОВ

по ВС8'lкит:h

вtдомства

(И.ха

часа ПОС.1t Об'ВДЪ. У..1ица АОШ.!И АО наЙ-ГОJ1'hмиа си разм:hр'Ъ,
"Царь Борисъ" ](! 20.
а ПЪS'Ь и никакви генера.!и
п0..1уча

I

1eur .fШе ad.oree decedee 1е 31/13 Aout 1905 а l'age de 18 аos. L~s
funerailles ont еп Heu 1е 2/15 Aout а 9 heure du matain~
Madame et Monsicur Thomas Whitehead ont l'honneur de remercier
а ses amis et соппаissапсеs qui ont assiste au convoi funebre. 1е 2/15
Аощ 1905, de 1eur fille decedee aussi Ыеп qu' а tous qui ont adresses
teIegraphiqnement 1eurs condo1eances.
Уагпа 1е 3/16 Aotit 1905.
Мте Mre Th. Whitehead.

it'tKO.llKO

ващи 12000д.пове'lе,нtмахме u тогава

думи за нашата финансова
администрации.

Ааже заплатата

на

бilmе

4200

надминала

капитана не
А.

а ПР'hз'Ъ

Миналив пжть случайно заl'атнах- МИНlUJата година заП.1атата ва IlОД
ме

за

воения

6юджетъ, та не ще

бжде злt ако пр:hди

пор.

2400

яостигна

да ДОВЪРШИМ'Ъ капитана

.18. а

1'М на

АВ. ВЪ ежщото това

4500

С'l'&ТИJlта си се посuр1>МЪ ма;IКО да

вр'];ме пъкъ заплатитt на щатскитi>

кnжемъ и-БКОJJКО думи И за него.

c.!Iужащи въобще все c~ нама.lяваха

Во~иния

бюджетъ

е неразд-Блна и нама.'Iяваха. Защо

CTaB~

всичJW

часть отъ общиа бюджетъ на кня-I това? По никакъвъ начвнъ не мо

И

3

В

D

жеството, но поради особеното, при-

О Т И Е.

жемъ )\а нам-Брииъ

в~лигер~вано положение което зани- теленъ отговоръ.

м:\ва по отноmепие другиn бюджеТJI

един'Ъ

BtPOBTHO.

ПО.'lожи-

Военитi>

министри знантъ по добрt Аа заЩR-

I

Извtстнвам'Ъ на х"lиентитt си сжщо и на варненскитt граж,щНИ, ВIЩСJl цt..'lЪ х&осъ въ оБЩИIl бюджетъ, щаватъ СВОИТБ интереси в тин на
че fI'r:Ь 1 ARrycn T~ JL. П'Ъ гр. Варна OTRnpBlIe пова uща ...tщ!!,ъ _фир-. J:.WT<J - (хаосъ) ПО 'ВПК&КЪБЪ Н&ЧIШ'Ь ' подвtдоuствсн&n ·Cil, komto-всв~RИ
мата "НунБЯСЪ С-ме Велизировъ" на улица "Ма.1ка Търговска" .N! 204 неможе да се nptMaxHe, до като не други министерства, & особено на
'1

I

конто ще се занимава еъ комисионерство и ще доставлава първо- се корено реформира самии воененъ финансиитi> нехаJlТЬ вли ПЪRЪ нс
качествени разни видове АЙва.1ИИСКИ маё.1а я маСJIИНИ, както и първо- Iбюджетъ в'ъ такава СМИСЪ.'lЪ да МО- катъ да c.'Iужать за приыtръ на еко
качествеви

сапуни, които ще се

Пf\одаватъ съ мног.о

износна

цtна.

же да се слъии, да се

c.!Ite

съ дру-

НО1lИЯ. Не бихме ИКIL1И нищо про

Сжщо кжщата ще продава всички видове пр-Бсвu со,юни риби. Всtки I гитt и да образува e~HO общо цt.l0. тивъ економинта ако тя Аа бtше
посtтитеJJЬ ще остане доволенъ.
Но до като той ПрОДЪ.1жава да но- обща и ако тв не отива В'Ь ущърбъ
Съ ПОЧIтание: Кумбл(;'О

G uе

I

ВеДUЗUРQfJl,.

ен наСТОJlЩИИ си прюш..lнгврованъ на държавнитh интереси. Но у насъ
характеръ и да занимава досегаш-! работятt ВЪРВIl'ГЬ съвсtиъ ивъ&Ъ.
ното си особено по.1Qжение, той щ~ Ний сие на трицитt скъп" а на

ДЪРЖАВЕНЪ Д'БВИЧЕеки ПАнеионъ
DpИ Вз,рпеИСRО'l'О дisnеСRО педз,rоr"еСRО У'ШJIище
I'.м.&JI'и,а:

~?'иеА·~

пр-БдстаВЛllва еИ.1ва канара, въ коз-

брашното евтени. Правимъ eKoHoЫIUI

то ще се разбиватъ ВСIIЧКIJ 6.'13111
УСИJ1ИВ па заКОНОД8те.'JН, да прокара

Tp:hoBa,

И8в-Бстни

раЗUИ.1Jlваuе

реформи

което и да било
бри

ОБЯВЛЕНИЕ
Х!

600

982.

J1ева годишно, платина подовяната

недостаТЪЧНИII

имъ

персоналъ.

но само

п() дpyrъ на

чинъ~ Па и пе е ли това повече 0'rЬ
раЗПи.1ЛВ8не.

BC'hKa реформа КО.1lIЮТО МММ И да
До мина.lата година, D'Ь течение
е тя, веднага се разбива въ кр'1Iп- на 25 години БЪJнария кива беn

Държавниат'Ъ пансионъ при Варненското държавпо 111 кдасно н
педагогическо А-Бвическо училище се отвари на 1 септемвриЙ. Таксата
е

въ БЮАжетитf;,на

и-ство и да по~о-

на всtкждt, даже и таиъ дtто не
а в'ъ сжщото вр:hие пак'Ъ ги

при посrжпванието, а по.1О

I

ROсть'га на воената uриви.1еГIIЯ. Но

Iвърху този
кой

ве

се

виmъ воепеllЪ

CЪBtn, па

замисля,

а военщината

Аа се нам".hря'ГЬ

за още

M1icTa

февруариЙ. Срilщу тан такса пансионеркитt получаllатъ:
освilтленве, пране, креватъ съ слаuениК'Ь, формено
облtuо (зикно и л-Бтно), 2 чифта обуща и всички нуждни за писане

печели О'ГЬ това и прокарва нови в

1'0.11&0

вови

ГОД. се ПР'В,'I.Dидtха още

в рисуване потрtби.

fOJ1tMHDa

вината ва

1

храна, отопление,

При

записването

BCt"

пансионерка се довежда 0'l"L

рщ;ителитt

И.lИ настоi!ннцитiI СИ, които Ааватъ писмено задължение, че ще внася'ГЬ
реАОВНО

опрtАtJlепата

такса и даватъ сцисъкъ

ва лицата,

на които

'uавсионското упрамение ще има право да довtрява чадата имъ В'Ънъ
0'rЬ пансиона, било за разхщкв, било за нощуване, каКТО в да посочатъ
свой sакtстникъ, къмъ когото да се обръща пвнсионското уuрашrепие.

BctKa

пансионерка

при постжпваве

въ пансиона трtбва да има:

р}IЗИ, гащи, чорапи, кърпи за бърсане в за НОС'Ъ наЙ-ма.1КО по

4,

гре

бевъ, четка, йоргавъ съ два чаршафа, дюшеКЪ r покривка' за хреватъ R

·ВЪSГ.lавница съ два кuъфа.

Частви уроци попиано и по други

гр. Варва,

пр:h,Ulети се ПJащатъ O'l'AtJJHO.

подобрения ка&то

така и въ

ежегодно се у-

КО,'lИчествено,

ва

щатскитt

се

ваммвва,

виmава

въ заП.1атн

персоныа сн, Офицер. за

ковтинентъ у Н8СЪ

КОВТО

когато този

сьзнате.lfJО
даже

нормата,

ежегодно

като

границата,

не трtбва н не може

прtЗ&ДЪ

да се

тереса на сама.та държава. И OCBtaь

воевия контигеиrь се уве.1ича-

ва, въ поc.rnднитt
вече оть

7-800

5

години на по-

Отъ Дирекцията.

що

и

c.fужба

'le
да

Ht-

sa 1905

48000

.'IВ.

Прt~видtха се СЖ
з&

е~ИIlЪ

3АМИРa.rь

нашиа гол-Б1Iъ ф.1ОТ'Ъ ие ко
мине бе-J'Ь

адuира.1Ъ. Сжщо

АО М}fВазата годива офицеритВ уч&
щи се въ странство UU.lучаваха съдър

жавие

по

по

4800

4500 з. заатни го~вшно
1905 г. нм'Ъ се ОТD.Jсзах&
.'1.

кога.ТО каНДИ;tатRТt за

професори при

университета се из

пращаn. въ странство

души, което пр1ц- СЪ'

1800

.1.

до

2100

Аа ее

учать

А. годишно.

стаВЛJIва еяво увеJlичение В'Ь заш&- До МИВ&.lат& година пъп фзотскитt

тИТ'k. оть ни.mови, но пъК'Ь . съзна- офицери, П().'JУЧ8I!ах& sаП.1ати раив.и·
теJlНО и зап.1&ТВn на офицеритi> се

9 августь 1905 ГОА.

генерa.:lИ.

4

като
же

генерали, въ бю~жета

прtмине безъ Аа. се не накърни ин- а прilЗ'Ъ

IAtTO

можеше

жа.1'ЬКЪ фактъ имено ни- да мине още Д'Ъ.'Н·И години. Но за

увC.tичавз.n. Тах& 0'rЬ освобозцеивето ,1;0 JUlНuaтa rOAIIB& з&п.1&тат&

I

съ тва

на офицерlfl"k оп .l{PJГII'd
родове оржжия. ПрtЗ'Ъ 1905 ro~.
А'Ь.1боRO UTO съоораЗ1L1R въ военвото

Bpoit 20

"Свободенъ Гласъ"

2

Стр.

министерство, че тин заIU8ТИ и без-I да принасвтъ вtкакиа осtзателна; Пос.ltдвия законъ за Университета: това cptCTBO, прtдп:f. да затворвтт.
бройнитt Jl.руги П&ТН8, дневни и пр. ПО.'1за само и само за да може Аа '1 отв'!; правото на lIе).агогиститt да по- за дiщата си вратит» на свtщена
имъ сж недостатъчно, къмъ обиltно- трупа еJtОВОМНИ с.,'hдъ економии, ко- сtщ&вать упиверситета а съ С&ЩIIJI та сгра.да която воси името Уни

венит}; заruати добавили още по 30 ито въ ПОС.1tдствие, безцереllОНО из-I ТОЗИ НЕ:обиис.'lенъ закон, кой'го прt- версumето•
мiJсечно за дрtхн, защото др'h- чезватъ въ дълбокия 6ездънеиъ чова.1Ъ АИЗВUка И J4ин&лати годива ученическа
На 8 того, HiJKoii отъ

I

.11.

хятil имъ би.'!и ПО СЕЖПИ. ВЪ сжщото това прiJllе пъкъ фин-вото и-ство

виднитt

ва военния бюджетъ. Напосл'hJl.ЪКЪ, стачка въ три педаГОl'ически учили- Варнен. Граждани на чедо съ Кме
въ течение на 3 години ОТ'Ъ 1902 j ща, Министерството на Народ. Про- та 1'-въ Пюсsюлиевъ, заиис.ШЛИ се
пр'hдвижда въ БЮ;J,жета си нови с.!уж- г. до 1905 г. той е успtJIЪ да се в'ЬЗ- GB'!>Ta иск&. сега да ПОС..1tгне и въ р " В'lpxy този въпросъ И като го раз

i

би, за които плаща саыо ПО

30 .11• .м. качи О'ГЪ 20430000 д. на 26540720 ху права.та на Вари. м:.щ~ежъ и да гледми 01"Ъ ра3JIRЧНИ страни, взеHё\~ JИ това подигравка з& бъл- .а. 01'Ъ които прtзъ 1902 г. само за прtгради ПЖТ.II iI за вишето учв-I мали р'hшението да ИЗlIраТJl.l'Ъ деоlегарина.
заП.1ати се xap'laxa 10199000 л. а Jlище, като .11 затвори иежду чети- гация до 1'-на МIшистра на ПроКогато военитiJ постояно увели- прtзъ настоащата 1905 г. 13183700 I рет'};х'Ъ стtои на основното учили- I свtщевието да иекатъ щото при
чаватъ платитt си и постояно уне- I .'1. Н.1И точно подови ната отъ всич- ще, и задуши въ нен сидния, б,.а-! тукзшиата I'ИlIназин да се откри

ЛИЦI\ватъ контигепта ва дtЙствите.1l-

нитt офицери, и другит'h иинистер-

ката пр'hдвидепа за арМIJата суиа, городенъ Rоuнежъ
а само

.... ругаТа

I

по ВИСОКИ и Яl"Ь два курса; общеобразователенъ

3&

половина остава за· СИСТtшаризирани

повнаТIIЯ.

А

ка-

и педагогичеСRlI.

Незнаемъ дали ще

ства иматъ морално'tО право да уве- храна на войницитt и конет'!; и за Itъвъ ИОТ8ВЪ за тази постж.пка. ио-I бждат'Ь чути. Нъ въ такъвъ случай

I

личаватъ поне недоста'l"ЬЧНИЯ си персова.1Ъ. Това право го пиа вай-вече
финан. иинистерство. което съвс'kмъ

всички други общи разходе ва по·
държанието и напрtдъка. на ариията. Но ще ви,цимъ до кжд'h ще ио.-

же да ви изтъкне I'-нъ Шишмановъ, горния съвtтъ е на M'hCTOTO си.
който минаваше за твърдt JJибера- Варна поради разнородния сп еле
левъ чов'Ъкъ, а и за такъвъ се прt- I ментъ. поради това че прtдставлнва

и не съзира, че

же да отще и това и до какво ио-

поржчва и сега. Варuа е градъ

и щети на

BaHILCJf

i 37 и
Всичко оба'fе си има край, а пъкъ Iмевъ

хазната, съвсtмъ като пр'hвеuрiJгва ' же да пи доведе още BptMeTo.
своя

ведостат'Ъчевъ

персоналъ

въ

съ

сборъ отъ най различни народности

J

повече ХИДЯДИ житеJ'1И, а Шу,-I не може да б&це с-Вдалише на пе·

има 20 само ХИJ'1SiДИ, Ти педа-, дагогическз ГимвазиSi, 1!ащото това
'le I гогическото учикище си има по ско· обстоятелство е въ състолние да
иия, а най-вече въ митницитt и ак- ; ВСИЧItО Itora да е си тръгва въ нор· ро MtC'l'O въ Шуменъ ОТКОоIСОТО ]1'Ь подигне
негодувание
въ
чужди
цизнитt упраВ..1епин, които с& по- 1Iа..1НИЯ п&ть, - идва до единъ по-I Варна. НБма да правимъ цiJдь св'kтъ T'h, често пжти враждеоно вастрое
фивансовит'h и въ .цругитt управле-

и вий сме партизани на идеята,

ставени I!О-.:rошо и отъ финансоnитt
упраВ.J.еНПJi, особено отъ като влезе

AtBaMe

въ си.1а, 9акона за 81t'lВЗИтt и тон

ще се пр'hмахне с&ществующин

ти, цигаренит'!>

стото мr редъ и справеДJlИВОСТЬ.

благоприятенъ

край. А тогава, на· I учите.1И. Нъ въ Шуменъ има 3 подсе че и въ нашия бюджеть ка, Бригадно и Дивизионо Упраиле-

I
до I Hlle,

кр'huостни 6аталиопи,

ва ЫОНОПОЛИ'1'1> върху СОЛЬ1'11., хибри· сега хаосъ, и ще се внесе на и'k- I до~ателно
книги и пр.

Ако фипан. адиивистрацИJl 6жде

по-добр'!> уредена, много злоупотр'.k-

блевил биха

се прiJмахнали, много

JI

и

ви
кыtъ
бадгаризиа народности
и да имъ даде нови сили въ бор

ба'га

CoJ'h-

противъ

българитt. Това об

поввче офицери и по-I стоятелство ще усили гръцката, ка-

вече офицерски д'hцs,

които

немо-, толическата

и протестанската

Съ оБЯВJlепие .м". 965, Дирекциn- Аа. получатъ такова образовавие, I лателно за быгарина.

та на тукашната

дtвич.

про-

га'гъ да ставатъ' УЧИТeJlИ и трtбва I поганди, а това неможе да бжде же-

гимназия

което да им'Ь дава право

да посt-

Не

,

така

пос-rапватъ

друг&д'h,

кон'rpабаВ;tи биха се О'l'криди, мнозива ве биха могли да се изхлуз-

обявява че записването на ученич- щаватъ Университетит'h. Ето вай
кит'k ще се започне отъ 22 АlIГУСТЬ, 13ашния мотивъ на Министерството

като шщр. въ Ромжння, rAiJTO широко M'hCTO е дадено и на степен-

ватъ така незабtлtзано, безъ да изпдатв.тъ нужнин налоI'Ъ, а и съ това

а редовнит'!> занятия О1'Ъ·1 Септе,МвриЙ. И тази година при Гимна!:lИЯ-

днит'h щомъ е работата да привлt
ка'1'Ъ на сноя стръна младежь'га. ОТ'Ъ

държават"

повече.

та ще има и ),'hви'l. 'пансионъ. Само

твърд'h

че самата гимвазиа промiJн.II

боята

покажа.ть,. че уи'hлтъ

сп и оп

става

ватъ

Такива

спеЧeJIила

611

прикриваНИJl

обихновеви

рНТ:Ь,

а

и

сж

ежедневно

се

повта-

общеобраsователна

резабtJltзапитt изхлузва- педагогическа.

на Народната npocBtTa,
много дрtбнавъ.

МIIТИВЪ

-

Барненскитt граждани, обаче ще 1 чуждитt народности
интереситt

Варневскятt rpta..' вн1'$.

си

да
п

защища·

ще

напра-

n о ДЛИ

това посtга'1'еJ1СТВО ва Мивиетер. боки съображевия остапе пакъ ва!
на Народ. Просв'hта, В'1рху право- своето, т'!> н'Jша ЦОПУСТН<iТЪ на д'hто на Варненци да вникнать въ дата си да се записватъ въ Гимнатайнитt на великата наука, и да зията при настонщата и ПрОl'раиа.
ВЧCJ:Iтъ отъ нейнитt CJlадкп Ш.IO- Стачката е станжда обикновево,о6дове, защото исв'hстно е че за пе- щоприето срtдство, и ЩОМ'Ъ самото
дагогисти еж затворени вратитt на Министерство дава ПОВОД'Ъ, векъ и
xpaMoBeтt на вауката-университета. родителитt на ученичхит'h ОП8та'1'Ъ

о т н И И Ъ

и гласъТ'Ъ на неговия roворъ из- CTOPI'Ъ' по
дрънка нtкакъ си по сурово.

Мавхевъ изгледа братчето си.
- Пакъ учитель, отговори тсй

Дtтсни СЪЛЗИ
раЗQЗ],

on

ВIUАенбрух~

(ПРОАыzевве от'ь брой

щото в'hщо

и

СЪ

иенъ,

И

този

-

пжть

той

гласецъ.

ми

даше косата иу, рече -

се

Страшенъ

ка- I учите.1Ь, би станало отъ тебе!

питанина.

ии.хна.

тъвакъ

Мунди започна съ гласъ да се
CMte, а пъкъ капитанова, като fJ&-

18).

каза

свол

ус

и тази усмивка. б'hше ва

Не знаиъ защо,

въ

изведнъж'Ъ

като че почувствувахъ нужда да взема

страната ва

AiJTeTo.

Като

истина щастлива усмивка. Кой знае

щахъ,

вакви щастливи над'hжди еж се из

и се отнаС.llше ItЪМЪ него

np'kЧВ&.1и

нибр'kжие

жение,

прiJдъ

въ

този

неговото

JrЬобра.

момен1'Ъ, кротко М

то ИSГJItждаше

че

че

ct-

капитавина иу говореше

чрtвъ

което

духа ва вевиното това

аълно съ дов'hрие

гледаше

баща си.

НИЕОга
пог.:rе,цъ
съ

по

не бtхъ
миn.

и

виж,а:а.'1Ъ едвнъ
по

изпълвенъ

чувство.

-

А Ти какво исхаmъ Аа ета

иешь, запита го 1taпитава.

н

'l'aKa

fO.l1tMOTO

гордость,

ва.1l0

си братче, кое-

се изчерви отъ задоволство
че

в'ьрху

заприлича

стъбълц~'Го

фелче.

Очит'h на

на

_

капитана пап се 8З-

никога

иеще

може да спече·

щО

е

тръгваха

къиъ по

ГOJJ'hиия синъ.

за ржцt,

дома.

разбиране

и братска JJюбовъ.
Така в'Ървtха
настжпи зимата.

На.

и

работит'!>

ва

MtCTOTO

дрtшки

имъ

отнаса

за

Това б'hше една чудна, истинска

лит'h

се

си

да очаква

xBaHiJxa

иила картина на добро

съ

той

Манхевъ

Мунда, и като се

насl'&ПИ

топли

биеха

до като

лtгкитt

балтони.

пж.тя

:SЪMЪ

дtтни

па дtб'h

BptMeTO

Крачката
училището

уботи вече въ бутушки. РУСИтi> имъ

I

Д'kцата постжпиха въ осповвото главички се покриха съ калпачета,
убиваше УЧR.!lище. Мунди ПОСТ.:6па въ ПО го- под'ь кОИТО се подаваха червенитt

A'h1'e

и това

8ЗучИ.пъ

вече

Мувди, то ио Манхенъ ще може да
.цостигне .ца стане УЧИтель.

хе въ или пък

ли таЗ8 гозtма JIюбовь ва баща си
конто

роиика

На 7 ТОГО. C'I1 порахода "Копстантивосъ", пр'hдстигнаха отъ Jtю
стенджа 143 души екскурзиянти.
Понеже на Варненци не б'hmе пз
U'kCTHO идването 8ИЪ, никой не из
лtзе да ги посрtща. Властитt ве
имъ поаволиха да слt3JlТЪ ва брiJга
без'Ъ разр'hmевие отъ Министерство-

Разбра хъ добр'k, че по малкин
синъ

ревъ ltJIасъ,

Манхенъ

и

бързо

пост&пи

въ

напр'hдваше.

по

имъ като яБЪАКИ лица. Слtдъ теж

доленъ ката вима, пакъ

вастжпи

хубава

:sласъ и бtше еянакво трудолюбивъ И весела пролtть, а с.а:'hАЪ вея по
пъ ве бtше така богато надаренъ сл'hдва едно сухо и гор'Ьщо като

като братчето си. Мунди ПО&а3ваше OI'ЪHЪ ....t1'o. и въ Bp'hMe на това
извънр'hдно rO.l'hMa намоность :SЪMЪ гор'kщо .1ItTO за пръвъ пжть заб'h
учението

и се ОТ..1ичаваше

Разбира се, р'hкохъ азъ тога че много лtсно схващаше
ва, че ахо б&де труд<lJlюбивъ и ако що му се прiJдаваше.
ВСВ'ШО,

Х

си транда-

върнаха к'Ъмъ по гол'.kмин му еинъ
и останаха уст'hмепи върху иу.

-

изучи

цъв-

съ прt

умното си и много ме особено пажа..1И. А то гледаше
об'hщанще A'hTe.
баща си таха ШfJlО D съ такова
-.н eJ.I& и ТИ по иасамъ, М дов'hрие, като че бtше уб'!дено, че
зап на МанхеВЪ 1 който все още отъ oel'O в'hможеше да иsл'hзе дру
f.lедаше прtsъ прозореца.
во осв'hнъ доброта, Jtюбовъ и спра
Дhтето се приближи до васъ и ведливость.
уив",но,

то

да ги рома-

I

ПОСТJlшкв_прtд'Ь.-- Министср-

I
ния сж твърд'!; МНОГОЧИCJ1ени и са- дани протестираха ведн&жъ противъ ството И ако иинистерството по дъл-I

ио съ една добр'h уредена финавсова администрация би могли да се
избtгнатъ, .1.а се пр'hмахнатъ. Фин.
министерстио обаче, продължава да
CJlужп за обраsецъ на економин пр'hдъ
I!СИЧКИТ'h други министер(,'тва и създава закони отъ характеръ да УCJIожв.нть твърдt иного ра60титt, безъ

11

Iнизират'Ь.

Сутринь

съ това

всичо

щомъ звыlц&& з&почве-

лtзахъ

единъ

день,

че ИИс.!итil па

Мунди бtха разсiJнни пр'h3Ъ Bp'hlle
ва урока. Погл'hдвахъ го по от6..1И30

и заб'hJ1-Взахъ особено B'h&8KBO

ше да звъни, Tt пристигаха. въ у- изражение въ очит'h ку. Tt ИЗI'.1еж·'
ЧИ.lището, а щоиъ ги пусв'hха отъ даха изморени и като че .'IИ по

- Мувди знае Аа пише, каза ви УЧИЛllщето, ва портата винаги ще
~тeтo, като изг..тtж~аше СЪ въ- видишъ IL'IИ МУИАИ Д/\ чам Маи-

крити съ в'hкакъвъ воалъ.
(C.dxвa).

Брой

20

В. "Сводепъ Гласъ"

Стр.

·то ва ВжтрiJшнвтi; работи. Такова I ВАИIIЪ, той пр'Вдстави..IЪ Хашетъ съ
ПОЗВО.llеВR~ се получи JtЖJl.iJ 10 часа Любители. Присжтствующит'h оста

При по-вататашното си развитие
Дружеството ще разшпрК' свойт'h

,ствати ИЗЪ града. Сл1>дъ като оби-

ДЖТ'Ь винаги моразно и иатерИНIIJIНО

я тогава еКСRУРЗИIIНТИТ'h БЯJl:оха пу-

I

нали твърдt ДОВОJВП ОТ'Ь него.

i
i

дtйствив щото ЧJевоветt иу де бж-

Г-НЪ Ка.1фОJlUЪ, както се на.уча

I
единъ киоmкъ съ лозето си, (,"1:-

JtОJПlха и разгдедаха вtltои забtдt- ваме, nкми да прtдстави и ТУКЪ
защитени. Въ обидинението на ВСИ'IжителНи Mtc,Ta в'ь града, вечеръта ХамлеТ'Ь.
ки Д'J,ржавни, окl'ЖЖНИ и общински
вЪ 9 часа, потеглиха обратно за
Варневци ще JlMa'C'Ь p'hA&OTO у_ с.аужащи .1Itжи срtлството за обе.

Кюстевджа.

ДОВО.1ствие да видлrъ

е,\ивъ

apTllcn.
'стоянни Оllлакванин оп Варпенски

Всички освовз.те.1НИ

За Варвt!НСКП лtсничей

Проче,

обръщаме вниманието

на

оочитаеиитt общин'.:ки llласти да
вsеиатъ
м1>рки за уреголиранието
ва тtзи непринтности.

На

по инциативата на Варненското по
бораико опълченско д-во се ОТС.1ужи

панахида въ черквата"Успенне прtс.

Богородица", по

случай 28

01'Ъ

падваJ1Иl't

смъртьта

и Българи

ва

за свободата

rO)J;.
Руси

на Бълга

РИЯ. Павахида'1'l\се извърши ОТ'Ь Н.
Н. В. п. Спмеона въ присжтствие
то

на

За

множество

I

Бързsковъ е

Быгарин, КоджеИf\ОВЪ, финапсовъ бирникъ.

н:цtждп

за

Съобщават'ъ ни ОП Търново, че
11 Септемврий т. г. тамъ ще

на

прtмtстенъ въ Софии, а ва негово се открие

м'Всто дохожда СОфИСltив.

Оиржжно

които

се

псно

ЛИЧИ,

които българскюlТ'1,

нашото савитарно

управление
накара

и .з;а

изъ

)l,а се за-

повече за З'з;равието ва

MII.J1KO

граР\данитt.

го

ГрадъТ'Ь

Варна,

земдез;tJецъ по-

къмъ

ОРОl'ресъ

чески

отрасли

В'Ь всички
и

IдеКJIарации

като

600

250

ще А'Вйствува задружно, съ голtмъ
шансъ да соечеJ1И изборвт'h.

щедри награ)l,И
канала напр·l;дъ;t'Ь. ,

-

I

едивъ потиltЪ

се

отпесатъ

до

В'Ь града ни стара кж.ща.
да

11

машини

отъ ка

сж.

Евrени Беnесъ.
Приемникъ Пау.тъ Щраубъ Варна
СЪ,!l;ружниК'Ь Бъ.tгарпиъ,
съ капитlUЪ

1О

ХИ.1SЦИ

Аева, rrрtдоочита се 6ивпrь чuновни1tЪ,

ПО)l,обнп иtстви
е несъмнена н

за

Дамлнъ Перелинговъ,

Д-ръ

.модерното

продъ,,1зшване едва

прuв;rемте.Jва

11

"оходна тьрговил 6езъ РИСRЪ. Споразу

BctKa постоян-

кавалъ който съ отвратителната си на комисия да урежда такива ИJ.lОГеорги Апто- I миризма не ПОЗВО.'lJlва да се ЗaAtИ!lt:, Ж~1JИВ въ по кратки периоди Оl"Ь

власть BptMe.

ТЪРСИ СЕ

за

ниn лица:
Венедиlt'Ь- Поnовъ,

санитарна

родъ

0-

),а КУПНТ'Ь т1>ЗJl

да

земдедн.1.

ду

И3.7О

l'J1ави Д'обитъ&ъ.

За кандидати се опрtделени слtд- каналъ. Тамъ на близо е и ГJlаВНИJl д'ьдгъ се налага на

В. Па- никакъ не се позаинтересувала

едво

Намирать се, въ

Постовнната КОМИСИJl не се е ви-

ва табане джамиси под'Ъ хава до
Ползата, конто
Ерзерумъ Обаче ве е само този ИЗ.10женив даватъ

HOIIOЬ, Гради Петровъ, Дим. Ралчевъ а пъкъ натата

разни

къо1'О

прtдстонщитt избори за об- ОШ1акватъ 0'f'Ь разни БО;'ltсти, които какъ ПОСltжпида въ oDptJIt.~llНe Н-

ЩИПСRИ сж.ветници, които ще ста- напосд'hдъ&ъ се ввили.
нап на 14 т. и. цt.lJ&та опозицин
Причината на това би.tъ

MOfU.T'},

извtСТП81'а,
ва

,1ИЧИ че въ из.'южевието

3\;епи около

които гражданит'в на Ш уч. нп се

медници,

пр'l;дпарителви

ИЗJlожите.1И. Ще бждать

СЖЩQ П е,ща
француски ка·

ЦО.iJа, заедно съ

42

здание.

ета

ефек

60

сеД0 RарагЙоз.1еръ (Новопазарска

зем.lе;J;h.t

ще вземаТ'Ь участие ОКО.Ю

редаКЦIlIIта ши

оп една

сили.

КО.1ИВ). Же.1ающит$

култури.

Оп ПОСТЖUИJПтt

че ли е ОСЖ)l,ен'Ь на постоянни ми-

ризми И ве'IИ(;ТОТИ. Въ

масивно

извади СТИl'а съ пеуморното си ПОСТОJlIIСТIIО

апаттинта

конски

мъни ОТ'Ь

всестранно ДЕ:'монстриране УСП'вхитЬ,

НИ.

Обаче вищо не може да

грижи

Bt-

се

тройна Ъfмпвца съ

ПО слtДНИII въпросъ сме ГОВОРИ- че изложението ще бжде едно пълно
ди я ДРУl'ъ Пi1'iТЬ въ ко.1QНИтi; ва
стникка

състояща

земnедtnче БИ.Iна парна маШflва ОТ'Ь

оравлТ'Ь

I

Про~аваl'Ъ ее, една парна меn·
ница,

ско изложение. По ПРИГUТОII.lения- Т!li!ЮJ

ни СЖ ПОСТ~ШИЛИ нtколltО писма, съ

граждани.

въ

;;:~.=:ие:й",~ж:~;;~:о,~: В~ЖН~ И~В1~ТИ~
'l'a

1) т. м. въ 10 ч. прtди обtдъ

ч.tеноsе ва I санъ. За спорззумtние дО ХРИСТО

КОИТО щъхватъ п'ь.1ни

Испектора Пl) <1Озарствово въ Вар
ненската ОКО.1ИЯ г-въ

КВ. и. въ

1250

иtстностьтз "Малка Кm:арджа",

\

чиновuици

се отъ

до четмето на Мумджи х. Ха-

Дружеството сж ВИДНИ бинши О на-

ва стоящи

се

'т'1> граждаНIJ правоспос06ни и дее значава Старозагорс&ин л'hсвичей
-способни З8 f~tTO Варненското Град Васк.1Ъ Поuовъ, а за UО3fощникъ
ско Общинско управлевие не имъ е Л$СНИ'Iей вазначава се А. Лазаровъ
раздало потр1>бни'l''В избирателви кар 0'f'Ь Кюстендилъ.
ти за МlшаJlИТ'В 11 пр'Вдстоящитt из
·бори.

СТО.llще

до6ръ зпечававието на Т$ХНОТО ПО_10жевие.

Въ редаКЦИllта пи ПОС-fЖUВ:1'f'Ь по

3

иенпе чрtзъ

ев:сплоатиране

редакцията

БЪЛГАРСНА

за природпнт1J богатства въ наща стра-

ва вtстпиltа.

ТЪРГОВСНА

БАННА

:tJд..и:=:в:~л. 4~~~.a.

расковъ, Д·ръ п. Ранковъ, Зафир'Ъ прtчистванието на IIЪрВИН и закри- на върви съ бавви крачки. Тр'Мва
Варненсната агентура на Бълrарска
3афIlРОВЪ, Кръсто Мирски, Кръсто ванието на ВТОрПН ханали.
подкрепа, трtбва потиК'Ь orь страна Търговсна Банна Обр1>ща вни.анкето
Трошевъ, Мих. Jlнчевъ, Петръ Г.
Ще чакаие още, да видимъ, кога ва държавата и надлежнит1> мtстни
ПеТРОВII'IЪ, Петръ Вергиевъ, Пана- i най C'liTHt ше се накани и ще се за- учреждения къмъ чаСТВlt'га ипциа.

й

оп

R

С

жрджиевъ,

тефанъ Х. Пtй- интересува нашата саНИ1'3рна ВАасть

тива, за да

...

може

uoC-tь,<щята

на ВСИЧНII lRелающи да обllенать спесте
нитt си пари в'Ь б'Ьлгарсни А1>ржавНII

облигации ИЛII такива на чужди държа-

да BII, че тя АостаВЛ8ва такива срtщу

чевъ, Са)"лъ I\aнбосевъ, Стефанъ да пр'Вмахне отвраТIIТЕ'лната Т8ЗИ вирtе.
еАна .ИНИlllална комисиона по
Ба6аджовъ, Трифонъ НиltОВЪ, Же- вовн -причина на безброй минзми и
3а ус'!'Ьха на Търновското НЗ.10- I теJlНИт'ti борсови цtни.
хо Жеко въ и Jlи:овъ Найдевовъ.

всевъзможни БOJItети.

Тукашното околийсво учителско ,11,- во
устройва

едва .лотария,

не безплатнит'В

за въ оо.J[з&

У'Iенпч.

'l'рапеЗ8рR,

хоято се разр'Вши 0'f'Ь Мин. на Тър

говията и Землед.
на ЛО'гаРВJlта
хоито

150

ВСИЧХИТ'В билети

ще 6ждатъ

3600

отъ

жение об1нцаватъ да ни ппшатъ.

Подучи се въ реД31ЩИН1'а

ни у-

10 того, СУТрlшьта, КОН
стовно·Зас'грахователно Дружество трО.JJиора при бирариипата фабрика
въ Быгарив, кой'го op'.J;r.J[tдaxMe съ въ гра,1а, IOрдапъ IJелтеКОIl'Ь, се
които

орtдставлява

това

до фабриката,

Лотаринта ще се тег.J[И ва 1/) Т.
и. нъ ако въ с.ччаЙ

че

билетитt

не се ПРО)l,адатъ тиражиин день ще

вип lШижарници и струватъ оо

1

законни

cptACTBa:

СТОил

артистъ

трэ.гиRЪ

Г-нъ

HSBtГа

I

OTCJ\Qро билъ дошеJlЪ въ града и спо.l у -I

ваСТШiЩСМ'Ь

се намира

ва

въ

които

т'В и сиtткит'В на Дружеството прt3'Ь

YjlP"-lеllие1'О па Варневската l\Iи

llрщажбата

ОСl':1НI1.1И

ВЪ

га страва,

R)'вани ст/}ки.

саиия той, иОРдНО

като

слtдъ разорtнието си, СЪГ..lаси..п. се

I

Аа приеме

контродореката

I

,

РО.llятt Хвк.!еть ораВJIяваrь го
ООСЛ'ВДЪК'Ъ въ 1110- пеЧ&.'1бнтIt ку.

ва Р:\3НJI из

митвица'rа

и JtОВфПС

Же.1зющитt Аа &упн'f'Ь отъ тян

с:токп, YMo.1J1Ba'f'Ь се Аа орисжтетву

с.1ужба,

Ba'f'Ь на търга и нацавз.'f'Ь.

която съвсtмъ не задuпu.1НВ&.1а ну-

Гр. Варна

годината. ПечuБИ1't на това Дру- ЖJ,IIТ·.k му. Говори се че самото И1

10 Авг. 1905 гo~.

Секретарь: РадQ8t4ЧО.

пра "АВА СЕ хотеп .Европа •
самитiI
,..
Ноира се въ Ш уч.
КУПУВАМЪ АUТТИ оть разви У.Il. Русенска, ,J;вуетажеll'Ь съ 18 стаи.

Raлфоннъ е извiJстев'Ь въ Парижъ, отъ вс'1Jкиго Ш.s;овате.!во
ЕгипеТ'Ь и Руссвн, особено МТО Ч.'lевове пщържаrь Дружеството, '1На

N2 2588

ница 06ЯВII811 за. ~шавие нв пнте
ресующит'ь се, че на 17 Toro отъ

rьprъ ~a

саiзe" Муне-Сюли и ЮИ.IIвенъ. Г-нъ общата сума на орtписвт'В внесени ниа да се самоубие.

в Оте:40.

о б я в лен и е

л'вчевие

рабедъ RалфОIlНЪ, ученВRЪ на про жество се разор1lд1uJl'f'Ь иtжду са- идване въ града, било за да те.1ечутитiJ актьори отъ "Comedie Fran- мит'В осигоренв пропорционадно съ графира ва жена си взетото рtше-

ДОбъръ яграчъ на

R А 1\1 ИТ Н И Ц 1l.

въ Софин, изо'Ввtрва.Iа го. Отъ дру-

венъ ЧJIеНЪ-8кциоверъ и участва въ ИК8JJЪ добро маl'ерин.'IНО състояние,

неговитt общи събрании

се издага'f'Ь ооложението, операции-

града

банката

си! Като мотивъ за самоу6иство lfCnK- ,2 - 5 ·часс пщиръ o6'hAOЬ въ ИIIТ
поставл да покровите.tства и защи- ; В:1.Т'Ъ ф:tJ>та. че жена. ку, кuято оо НИ'lеСIШТ(\ магазил ще Се ороизвще

Билетитt се ородаватъ по всич ки единъ осигоренъ става равнопраJlB. ВС'ВRИ БИ.'Jетъ.

Родомъ отъ Свищовъ, ТОЙ

В А Р НЕН С

Въ свойта основа дружеството

интереситt на СВОЙТ$ членове. ВС$-

телството.

е въ

се ВРЪЩ&JЪ ОТ'Ь

ци да се застраховатъ кой съ как- чплъ въ sжсо вр'Вме )l,а ари,;обие
вато сума е по СИJlИТ'В му.
'симпатиитt
на всички
граждани.

се отложи съ съгдасието ва прави щава с.,'ъ всички

Пристигвалъ

Ka'l'O

на

Оть уп рав. на Б. Т, Банна.

най-добро ввимание. При приимуще- СI\1I0заСТР'ВJlНЛЪ съ револверъ, б.1И30

cTBata,

бlUе'f'Ь ще печели 500 ЛВ., 1- жества у насъ, ний считаме з& дългъ
150 АВ., 2--50 лв. 5 по 20 лв. да прtпоржчаке на всички чиновпи-I

9-10 и 132-5 лв.

готовность В1> кантората
всtио BptMC.
Варна, 27 ЮJm 05.

ца, че на

1 Д-во прtдъ другитiJ Зас'грах. Дру- града.

билети ще печелятъ.

Свtдения и обяснения се Ааватъ с'Ь

I

ИЗО$СТJlватъ ви оп Г. Ор'Ьхови-

става на Чивовн. Itооперативво Спе-

atiCTBII-

и се ПG.1ЗВ&Т'Ъ

O'f'Ь

1!14

мпого износни цtви.

въ редакци.вта.

А

I

Д-ства, еъ fO.1tMOЬ ca.aoll'Ь, sухвя, изба и ~В()pъ.

За споразprепие

Споразумение съ Иоем.ъ Херш!IaК'"

моби.mеръ.

Стр.

Брой

"СвоБОlенъ Гласъ"

4

20

Варненско Търговско Кредитно Дружество
въ гр. Варна

Обявява, че на
пладнt,

въ

градска" ,

кантората

ще

продаде

26

Августъ

r-да Каmерджип!

т.

г.

часа

му находяща се въ
чрtзъ

наддавание

книжа заложени срtщу заемъ, а именно:

до

11

прtди

употрtбявайте за м:андритt Ви само СИРИ

уч. улица "Цари

1

сл1>дующитt

(20)

ЩАТА (мая за сирене и кашкавалъ)

цtнни

съ

двадесеть акции

отъ Провадийското Спестовно Акционерно Друже<''Тво "дОбрина"
(Ванковъ &JIОНЪ), ПОд1> .:N! .N! 1463-1482 съ първоначална цtна
по дева златни 60. бе3Ъ хупонитt за 1904 година.
3а участие въ търга се иска залоl'Ъ

10%

B'LpXY

марка

:х.с>л.аА~ iiiiiii

iiiiiii

~ :па те'Ч:в:ОСТ:Ь съ сила 1: 10000
или на пра:х:-::ь съ сила 1: 100000

първо

които даватъ прtвъзходни

начаJната цtна на акциитt.

резултати.

Мостри се пращать безплатно съ начина за употрtбление.
3абt,Л.: Прахътъ се продава въ запечатани кутии отъ 50, 100 и 250

Отъ Дирекцията.

граММ8. Всtиа иутия съдържа по една Jlажица за мtрепе.

:s --

И3ВDОТИЕ
Извtстяваиъ на почитаемитt клиенти сжщо и на варнен
CKBTt гражданки и граждани, че магазина ии, съ голtмъ из
боръ отъ манифактурни и галантариски стоки, е прtиестенъ въ

зданието на Еленка Драсова, находяще се въ улица "Прtслав
ска"', между Тома димитровъ и Х. Петръ Христодуловъ. Посt
тителитt ще намtрятъ отъ

турни и галантариски

най

първо

качественитt

стоки. Цtни твърдъ умtрени.

~

Ново! Ново! Ново!

:iI

3гъстено сирищ1е въ таблеТКИ (питки )0·

~ Една таблетка подсирва
-щ

първокачествени

г.

MaтteBЪ

английски

С-не

В.

Явашчиевъ,

Главенъ

манифак

1I0комо6или

доставляватъ

и разни машини съ ап

о -12 кгр. мпtио за 4

~

1.

минути.

I

~ Употрtбление твърдt лtсно ~
пр1Jдставитель

и

депозить

за

Бъ.ll'ария:

Магазинъ Б. с. АБЕНЦАЛЪ-въ Варна.

Съ Почитание: НИКОЛА ПАРАСКОВЪ.
Фирмата

Различни градуси за Jtш1нto . . .

ГОРНИТъ СИРИЩА СЕ ПРОДАВАТЪ:

li

въ Ямболъ: при r-нъ Елия с. Мефано"

i

J

въ Добричъ: -

1I

А. Муцевъ "АптеЕарь

СОJlютна гаранция. Прочее, нуждающвтt се отъ такива ЛОRОМО
били

и

машини,

умоляватъ

се прtдварително

да се отправятъ

при фирмата прtди да си поржчатъ поржчкитt другадt.

~

иаво! НОВО! иаво!

I
~

==
==
==
-so

тонъ Х. Теодошевъ, Капитзвъ ДИМ ИТ
ровъ, Х. Гюлбесеръ И глуха улица на

ВаDнвнеки СждВОВИЪ ПDиетавъ.

~.j"

'ЧетеТе и пе еабравяйте

въ магазивъ

"До6ъръ Гусtь",

които

въ

6tше

Европа,

ВСИЧКИ модерни работи като
шапни, сукнени 11 С.1змеви

g~~·CTOKR

ва

сега

Герасимо п.

напр.

съ най-износни

Василато,

като приетигпs,JlЪ, до&арм'Ь
l'Од'hмио

и всичквтt

количество О'ГЬ

други

"Чакжрова", построена

ва

два

етажа отъ CMtcen материа'лЪ, върху
иска на Иванъ около 40 кв. м. И покрита съ мtстпи

Само по е.цип-:ь п.i3h.тъ ~~~

-

УАица

ОБНВJlевие М 4034.

гuавтерийс&и

If

ц'hви 6езъ конкуревцин.,~~§§

3& Р;ОВJIетворевие
Теохаровъ по издадепил ИСПЪАнитеJJепъ керемиди, състояща се:

пвъ Марин Георгева отъ l'р. Варва за едпа стан за живtние, едно хашево,
~98 .Iв. обявлвамъ, че ()~ ПОCJl'hднето друга стая служаща за сайвавтъ и ед
';ВуЕратно пуБJlикуваuие настоящето въ но коридорче по

съ свободно

I

5 /. Щ6 ПрО,J.авакъ пуб.lИ'IНО: 1) По.lЙ- роена отъ сжщий материыъ върху око

О

вината (25121/2 кв. м.) отъ лозето, на- ло 10 IШ. и. състояща се отъ двt от
зеМJJище, пст-

востьта "АЧИJlаръ" СЪСТОIiще се цtлото

==
~~пmm~:~- l"mmrm;mmmm~

cpi!AaTa,

мi\ствий вtсниJt'Ь и въ продължение на дворно пространство OKO.110 20 кв. мет.;
Зl ,;нк съ правонамавание въ 24 '1'12) Пристройка въ сжщия ,lI,вОрЪ, пост
ходnще се въ Варнен.

магазинъ "ЛОБЪРЪ ГУСТЪ".

ropt отъ д!lt

.IJIсть ~ 5544 отъ 14 Ноемврий 1900 отдtления, служащи за живtние и едно
r. ва 1 Варв. ГрадсIШ Мир. Сждъ, про- салонче, аДОАНИЯ етажъ се състои: отъ

отъ :'Ю25 кв. и., при сегашни съсtди:

дi!ленин

Първ~начална оцtlIRa 300 лв.

ЖеJIающитt да куплтъ и:мота могатъ

Петръ Димовъ, Василъ НиКО.JIовъ, Па- да npi!ГJIеждатъ книжата 110 продажба
рашкева Кириковъ 0'1"Ь двt страни и та и да. наддаватъ всtки присжтствевъ
МихаИJIЪ JIнуси. оцtпено за 200 Л.; 2) день и часъ въ канце.лариnта :ми.
1/8 чзсть (1177 кп. м.) отъ лозето, нагр. Варна, 29 ЮJIиt\: 1905 Г.
ската
градина
за
морето,
м()р
Важ но извtеrие.
ХОД1Iще се въ Варвен. зеМJIИще, nетв.
ски'гt мжжски и. женски бани; "Ваялsръ", а сега необработено (хав- 2-2
П Сжд. П-въ: Ив. П. Молловъ
Продава се кжща съ 5 стан, ОТ- MteтoTo е голtмо и дава въз- ра) <.,'ЪСТО1Iще се цtJlОТО от'ь 3532 кв. м.
дt.tенъ в'Ь двора сайвавть, съ И3- хожность да се построи удобна, при общи съсtди: Марипъ Георгиевъ,

I

ходи на 2 у.1ИЦИ. Построепо е дворво JltCTO около 250 КВ. м. ва У..1Ица "Витоша" и "Пврип'Ь", ва споразУ1t1JНllе В'Ь р,едакци.llТ& на в. "ево-

боденъ 1'.1асъ".

ПРОДАВА СЕ,-

праздно Mteтo въ

V уч. ~ 10, па
отъ Olшло 750

и

бавъ хотелъ или книжарница.

Поради добритt съctди и бли
зостьта

на

морето,

центъра на

града, ги'Мназиитt и другитt у

г. Варна, чилища, черквитt (Съборната и

улица "Нишка,"

квадратни метра,
при съctди: рица
"Нишка,·
"Балканска~ Ананий Яваmевъ и
Никола Поповъ.
Това пето се напра въ най
високата

.кигиеническа ираскошна кжщаj
хубавъ иагазинъ за !laнифактура,
или друга търговия, за ресто
ранъ, кафене или бирария; ху-

най здравословната

часть на града, дава тъкмо

cpt-

Щf устието на УJIица ,,(Jъ60pHa";

св.

Теохари МУМДЖИОГJlУ, пжтъ и ваcлi>д
ницитt ва НИlI:ОJJа Х. ТеохаlJOВЪ, а са
мо 1/8 частъ граничи при съсtди: ДОМ
на .ннева ФИJIИпова, Т. Мумджиоглу,
наслtдп. ва Теохари .нвевъ и наcлtдн.
на Н. Теохаровъ, оцtн. за 50 JlB.
ЖеJIающитt да куплть и:мота могатъ
;n;a прtГJJеждатъ книжата по продажба
та и да ва:цаватъ вctки присжтственъ
денъ

и

гр. Варна,

Петка), пазара и пристани 2-2

щето

-

праздно

това иtсто е останало
пъ

казаний

участокъ,

само едно по рода си. И ний
го прtпор&чваме на внимание
на ония,. които и:матъ меракъ за

добра и наиtст() направена по
строНка.

3а споразумtние ще се обръ

часъ

въ канцеларията

29

ЮJIИЙ

1905

Ератно

пу6JIИкувание

вtствиJt'Ь

IV

Гюндюзъ чешме

съ всичкитt

стоки

гражданитt

ще

наnрнтъ

най

добри напитки. а землец1шuгп-всички
61UW1СRИ СТОIШ цtни съ най

износни

съ почитапие Иосиф Юрдановъ.

г.

П Сжд. П-въ; Ив. П. МОJlОВЪ

насто.нщето

въ

и

въ uродъrжение

l/ а чаеть оп кжщата

вахо,цнша се въ

стои виза-ви на Дtвическата Ги щатъ къхъ Варненски адвокать на 31 дни съ правовамавание въ 24
мназия; улица Нишка е тая що г. Никола Д. ДрагуАевъ, въ кан часа 5 о/о ще продавамъ nyБJIИЧНО: 1)

води покрай дtвическата и 11&4&- тората .У въ г. Варна
С!Ш ги_назия, прtзъ ср'hдъ хор- срtщу Охр.&жнИЙ Сждъ.

вица въ

отъ 1 т. М. отвориrь

кръчмарница и бsItaJl-

принаДJJt>ЖНОСТИ, бакалски и кръчмарски

:ми.

ОБВВJlение ~ 4035.
3а удовлетворение иска ва Гарабедъ
Аведизовъ по издадении испъ.mитеJJеwь
листь ~ 2175 от'ь 28 Май 1905 Г. на
Бuчиmкий Мир. Сж;r,ъ, противъ Некта
ра Аведизова от'ь гр. ВЫ'IИкъ за 400
лв. обnвnвамъ, че отъ посл1щнето JJ.By-

мtстиий

Q
ИЗВ "'СТИЕ

уч. П уч. ва гр. Варна. подъ ~ 935, при
C'Ъet~: Наепдницm ва похойнии Ан-

Извtстие за дамитt.
КреМ'Ь варциС'Ъ, креп пудра и са
пунъ, лобеЛИJi и :маласеивъ, Д-ръ Jlей:ма
нова помада (бажаuи), креп си:иоН'Ь,

rребепи

за 6олдисвавие ва коса, ВQда

за къцрение коса, fO.ltyъ изборъ зака

чави

sa

кордони

шини

за

къдрение

(жужута),
коса

нопи

и други

:иа

разпи

XИJlnда и единъ видъ работи и всичко
от'ь baii-ПОСАt;щ.!l мода, се вамира ВЪ
магазина Бр. Гер чеви.

