Години IV.

Варна, 20 ЮЛИЙ 1908 г.
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Капитанъ Коста Киселовъ
Варна.
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ИзвЬстявямъ на почитаемите си кли
енти и други, че премвстихъ кантората
си въ собствените си здания на улица
„Маичестеръ" близо до митницата, въ
които се помещаваше кантората на г-да
Барнатаиъ и С-хе Ардити.
ОТЪ КАНТОРАТА.

Каса на личностъ .
11154.03 Капиталъ
1ООООО
Иортфейлъ
329611|О9 Сроч. и безсроч. влогове 280712 15
Текущи см ки дебитори 119005120, Кредитори . . . . 86860 20
Заемъ Цепни киижа
208630 70
1 0 2 3 0 ' - Депозитори .
Цешш кпижа
10896; — Чужди полици за ипкасо 29368 04 маза на 6 широчина и 8 дълбочина
Мобнлл . . . .
3 го?.а въ м1.стиостьт"а гара Синдель
1384;ЗО Депозирана Гаранция . 25ООО
Основни ря.чн.ски ,
Споразумение до Дипигьръ Нч
18829
915'М0 Лихви .& Комиспса
Общи
„
кол(1въ керемедчия.
ЗООО1О
Гербови марки .
30*М0
Ипкасо полици чужди
29208*04
Депозигс. полици
208630 70
3 гоза въ местнос/гьта гара Синдель.
Депозитъ Гаранция .
25О0О —
Споразумение до Колю Тодоровъ
въ гара Синдель.
74У4ОО96

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ Дадена ли е коашмуцвд
на Щущ.

Н\). леконерпити хора '1умит;в се
приематъ като факти. Турската кон
ституция е прогласена не прЬди цкколко деня, както оповестиха всички
наши вестници, а преди 32 години
още, а именно на 11 Декемврий
1876 г., която, фактически, ако и
отдавна потъпкана огъ Абдулъ Хамида, обаче официално тя не е била
и До днесъ отменени. Дпесъ тая кон
гр. Варна, 5 Юлий 1908 год
Директоръ: Я. ФИЛОВЪ
ституция
не се пригласява, а само
[ Н. Ставревъ
отъ 4 стаи, мутуфакъ и дворъ, на Султана и.дава заповЬдь за свик
Проверителенъ съветъ: вл. г. станковъ ходища се до II уч. улица Саидова ване народно събрание. Съ издава
( М. Ковачевъ.
№ 58.
нето па тая зановедь турското на
Справка въ същата къща.
селение, което 01Ъ неразбиране ус
тановените му законни наредби, не
„МАРИЯ ЛУИЗА"
знаеше, че, въпреки фактическия
ИЗВЕСТИЕ
монархизъмъ, Турция има консти
Както всека година така и тази туции, прие Султановата заповедь
отъ 15 т. м. отварятъ се морСКИТЪ за даване конституция.
бани. Но този случай явява се за Но тези работи иматъ особенъ
Дирекцията на Варненската държавна деви знание на всички варненски граж интересъ. Важното е, че Султана и
ческа гимназия „Мария-Луиза* съ това обявява за данки и гра?кдани, както и на тези въ настоящия мемептъ ще излезе
отъ провинцията, които дохождатъ последователенъ въ своята тради
знание на интересуващите се, че на 25 августъ т. г. за
баните, че ще намврятъ почти ционна тактика. Той обещава, а да.
въ 3 часа слЪдъ обедъ въ помещението на Вар всички удобства, както и отъ чие изпълнява—това не е негова работа.
ненското Окр. Финансово Управление, ще се произ тотата, така и отъ прислугата. Пред И днесъ, когато началото па Тур
приемача е взелъ всички мерки, що ското революционно движение обиаведе малонадавателенъ търгъ, съ явна конкурен то
посетителите на баните да оста- ружи едипъ достатъчно сериозно орция. за отдаване на предприемачъ доставката на нагь доволни; при това предприе ганизиранъ нланъ на действие; ко
хлебъ, месо, облекло, обуща и продоволствени про мача поставилъ на 10—15 места гато се оказа, че само твтрде малка
също има и абонаментни карти часть отъ великото турско населе
дукти за пансиона при същата гимназия, за време завани;
цели летепъ сезонъ съ известна ние стои вънъ отъ общата патрио
отъ 1 януарий 19^9 год. до 1 януарий 1910 год. отстъпка отъ обикновената.
тическа акция; че дале и най не
податливия нагледъ за такъвъ герой
Залогъ за нравоучастие въ търга се иска 5%.
ски подвигь, елементъ отъ турския
Поемните условия и др. книжа по търга монародъ — суфтите и кадъпит'6 — съ,
гатъ да се видятъ въ помещението на Окр. Физавършили съ добъръ и многп-добъръ едцакво въодушевени отъ идеята за
нансово Управление всеки присътственъ день и успЬхъ матуританти па слаби уче свободата на ислямизма; дпесъ, каз
ници отъ долните класове на гим ваме, Султана прави опити за по
часъ.
назията до IV класъ включително тушаване на възстанието. И, дей
гр. Варна, 25 юний 1908 г.
ствително, колко снолучливъ излезе
по математика и езицитЪ.
неговия опитъ! Безъ да взематъ за
за Директоръ: К. СТАТМОВЪ. Споразумение редакцията.

Дава се подъ наемъ
Продава се къща

Варненска Държ. Девическа Гимназия

Обявление № 533.

УРОЦИ ПРЕПОДАВАТЪ

Брой 29

„Свободенъ Гласъ*

Стр. 2
урокъ два най крупни исторически
факти изъ областьта па революцион
ните движения, едипа отъ които е
изъ самия турски политически животъ, а именно нотъикване отъ съ
щия Абдулъ Хамидъ конституцията,
изработена отъ Митхадъ Паша презъ
1876 го$1| когато самия Султанъ
хвърлшгповйе въ запдапа защото се
оплаши отъ неговия просветеяъ умъ
и свободомислие, и втория фактъ—че царь Николай II обяви на рус
кия народъ конституция, за да я
отпеме още въ първия момептъ, ко
гато тя даде своя ефектъ съ избиЩМ^фъ първата Дума болшинство
<% ^|"редничави х^ра; безъ да вземе
У^Ш) казваме
бцжци (в^кти за <**склонностьта па
вляЬгр5«ад цопа#}газмъ да служи па
н4какЦг^*7^дни^интереси, турското
паеелениеПфибърза да се радва на
повия режимъ, !до който още е много
далечъ и който, като се види, безъ
кръвь нема да се извоюва.
Ний, оирени па маса исторически
данни по освободителното движение
на потиснати нации, смело можемъ
да поддържаме, че никаква консти
туция нема фактически и нема да
има въ Турция, докато не се яви
едно силно, твърде мощно револю
ционно движение, ръководено отъ
сериозни хора, които да иматъ дип
ломатическа прозорливоеть въ бъде
щето развитие на бшзкигб събития
и които да владеятъ нужния тактъ
па действие. Не е мъчна работа за
Султаиъ Абдула да каже: — „давамъ
конституция!" Ала да остави тур
ските граждани да се иолзуватъ фак
тически отъ конституция едва ли има
по мъчно нещо за иего. Едииъ мо
нархъ да даде на своя народъ кон
ституция но духа на неговите нужди
и *.:елания, каго развивающъ се на
родъ, това значи да се самоотр4че
като монархъ, да се обезличи.
Турските революционери требва
едно нещо да зпаятъ винаги, а имен
но: че те носятъ на своите нлещи
едно свещенно дело, оай-голвмъ
врагь на което се явява само единъ
владеющъ монархъ.
На въпроса: дадена ли е консти
туция па Турция?" ний отговаряме:
формално — да, още пр БДИ 32 го
дини, обаче фактически — никога
не е давана до днесъ; тя никога
1гЬма да се даде, а ще се извоюва
зънреки волята на турския монархъ.
-ьЩз-

Окрцкшиь събмш.
На окръжните съвети, едни оть
лай-важните самоуаравителпи тела,
па които е отредено да играятъ завидна роль въ културното пр4пов~
дигане па страната, нашето граж
данство, поради още слабото си по
литическо съзнание, гледа прене
брежително. Слабото участие на из
бирателите въ окръжните и общински
съвети сравнително съ участието имъ
въ законодателните избори и още
по-слабия интересъ, проявиванъ към/ь
работите па общинските и окръжни
съвети, показва, че у иасъ не се
цени достатъчно значението на самоуиравителиитв тела и д4йностьта,
1цо могатъ и требва да нроявять т4.
Ако папослЬдъкъ се забвл4зва
малко повече заинтересоваиость къмъ
общинските рдботи, същото не може
да се каже и за окръжните съвети:
гЬ съ почти забравени. А безсиорпо

цови занаятчийски работилници, под пе е казано, че следъ петгодишно
помагане кооперативните сдружава учителствуване цеиздаржалитб дър
ния, уредба па широка и бърза ме жавенъ изпитъ се уволняватъ. Този
дицинска помощь, разпространяване мотивъ, освенъ че е незаконепъ, но
на просветителните институти, ето е и несъстоятеленъ. Който знае, какъ
каква дейиость предстои да нред- ставатъ у насъ държавните изпити,
приематъ окръжните съвети, вмЬсто ще се съгласи, че пе свидетелството
да се занимаватъ съ раздаване по за учителска правоспособность прави
мощи па общините за дребни пужди, учителя добъръ работнипъ. Колцина
които сами би могли да удолетво- учители има съ АъртймщЩътнтъ,
рятъ съ свои србдства, вместо да които по нищо пе мдацнъЗД съпръскатъ стипендии и средства за перничатъ въ училищнат 4щуъ$рш
работи, които н4матъ никакво съот съ мнозина свои нестепс&ушш&^у-ношение съ преките задачи на окр. гари?
Настоятелството уволнява и &Щшп
съвети. Тия съвети требва да престари
учители, защото свърнйли
нратятъ своите подаяния и да се
едновремешните
педагогически кур
нагърбятъ съ мероприятия, които
сове.
Този
мотивъ
е също тъй нец4лятъ да задоволятъ нужди общи
закопеиъ,
както
и
първия.
Свършили
за окръга. За да можатъ окръжните
съ
едиогодишепъ
педагогически
курсъ
съвети да предприематъ подобпа дейзащото
държавата
е
искала
такъвъ
постъ, необходимо е въ техния съставъ да влезатъ иптелегентни граж цензъ отъ т4хъ. Ако искаше н4що
дани, а не хора невежи, безъ ясна повече отъ т4хъ, т4 щеха да го
представа за задачите, които тия притежаватъ. Утре, може би, дър
съвети требва да приследватъ. До жавата ще поиска да увеличи ценза
на учителите, следва ли отъ това,
Дпесъ за днесъ, ако не можемъ сега тукъ се вмъкваха, както въ
че всички сегашни учители требва
да очакваме отъ т4хъ да бъдатъ почти всички изборни учреждения,
да.
бъдатъ уволнени? Въпросните
крепости на пародовластието, ако хора, които търсятъ ефтина попустари
учители, макаръ и да пе при
не можемъ да се над4емъ, че ще лярность и леки печалби. За мнозина
тежавате
дипломъ отъ некое средно
могатъ да играятъ роля, подобна на отъ т4хъ съв4тничеството е нищо
учебно
заведение,
могатъ да бъдатъ
оиал, каквато играха миналата го друго^ осв4нъ дойна крава . . .
много
по-полезни
за
училището отъ
Партийните ни организации, които
дина окръжните и общински съвети
мнозина
млади
учители,
защото съ
при лозарското движение въ Фран- | биха могли да доиринесатъ много,
усвоили
похватпоеть
и
умение,
как
ция, каквато играятъ сега руските за да се измени това положение,
вито
никое
учебно
заведение
не
може
земства, — можемъ да искаме попе не еж направили нищо. Нито едни
да даде, а само дългогодишната прак
планомерна, всестранна и последо отъ техъ не се е загрижила да про
тика. Въпроеътъ има една друга,
вателна работа за економическото и учи спецефичните нужди на окръ
много ио-валша страна—моралната.
културното пр4повдигане на окръ зите и съобразно съ т4хъ да нареди, |
възъ основа на местните условия, Тия учители съ многочленни семей
зите.
програми за дейностьта въ тия съ ства, посветили най-хубавите години
За жалость, ако се вгледаме въ
вети, разбира се, програми, съгласни огь живота си, своите младини, на
живота на нашите окръжни съвети,
въ основата си съ общите партийни училището ср4щу едно скромно въз
ще забележимъ, че те не съ изпъл
принципи. Ето какъвъ широкъ про- награждение, днесъ съ единъ неза
нили задоволително и тая скромна
сторъ за работа има за нашите про конепъ мотива се изхвърляте на
задача. Отличителната черта на г4хвинциални партийни организации, улицата. Каква поука за т4зи които
пата дейность е липса па система
оито сега хабятъ силите* си повече идатъ сл4дъ т4хъ? — Нивога* т4
точно изучване специфичните общи
въ безполезни словесни борби. Тогава пе ще иматъ куража да се цр4данужди на окръга и съобразно съ
не бихме ги виждали предъ избо датъ всеп/Ьло на училището, защото
това вземане съответните мероприя
рите за окръжпи съветници да во- ще знаятъ, че сл4дъ като изпутия. Дейностьта имъ се характери
дятъ борба на почвата на партизан рятъ и изхабятъ силите си ще имъ
зира изобщр съ това, че съ задо
ските хули, а биха я водили съ бъде отилатено съ $ерпа неблаговолявали повече дребни нужди па
точно определени програмни иска дарность. Донускамъ, че никой отъ
опия общини, отдето е имало изби
ния. Съ такава една дейность пар тия учители може да иматъ лошо
рани съветпици. Може би, ако тия
тийните организации действително поведеиие, може, както казвате, да
общипи не биха изпратили огь своята
биха повдигнали значението окр. посещавате твърде много кръчмите,
среда окр. съветници никога не биха
но същото го вършатъ и млади учи
съвети.
виде^.г окр. съветъ да се загрижва |
тели, учители даже съ висше обра
за техните нужди. Прегледайте от
зование. Ако има виновни, нека се
четите на окр. съвЬти; и вие ще
накажатъ, но да се накажатъ не
забележите, че мостове, чешми, пъ
споредъ образователния си цензъ, а
тища съ правени, помощи за черкви, ,
споредъ
простъпкит4 си.
училища съ отпущани, семена и, По уволнението на основнитЪ
Уволняватъ най-поел!, една омъ
учители въ Варна.
породистъ добитъкъ за разплодъ съ •
жена
учителка само затова, защото
раздаваии повече па ония общини, ' Едипъ учитель ни изпраща да побила
омъжена.
И кога става това?
отдето еж избирани съветници. Като местимъ пъ вестника долните редове:
—
Когато
демократическото
народно
че ли окръжните съвети съ създа- I „Г-пъ, редакторе, напосл4дъкъ въ
събрание
съзнава
несъстоятелпостьта
дени да служатъ на родиит4 места пеколко броя на Вашия вестникъ
на окр. съветници! Котерейиостьта Вие поместихте пеколко статии вър па единъ подобенъ мотивъ и въз
значи и тукъ е намерила достъиъ ху учителския персоналъ въ Варна. връща правото за учителствуване на
омъжените учителки. Ако тя е не
и то твърде широкъ.
Тия Ви статии съ дали може би, редовна, немарлива въ работата си
Редица нужди, много по-големи иоводъ на тукашното училищно на кма ииструкции, има наредби, спо
отъ тия, които се удолетворяватъ стоятелство да уволни 16 учители редъ които може да бъде наказана
отъ окр. съвети, стоятъ пепокът- и учителки отъ основните училища. и то не затова, че е омъжена, а
нати, защото никой не се е погриМоже би Вие не допускахте да защото е нередовна, каквато, впрожилъ да ги проучи. Общите пужди дадагь те такива последствия, а чемъ, може да бъде и една неомъ
за целия окръгь, а не местни нужди щомъ е тъй, мисля, че е уместно жена учителка.
на една община — ето областьта, да занимая читателите Ви съ увол
Изобщо ц4лото постановление иа
дЬто требва да работятъ нашите нението на тия учители като разучилищното настоятелство по своята
съвети.
гл4дамъ тия уволнения до колко съ мотивиро&ка не почива на пикакъвъ
Залесявапе голите стръмнини и т4 законни и справедливи.
законъ, и азъ не можа да не съжесипеи, регулиране на реки и порои,
Уволняватъ се нЬколко учителки, лявамъ, че подобно постановление
дрениране блата и мочури, разпро защото 5 години учителствували, а може да се държи отъ едно демо
страняване иа професионалното об не издържали държавенъ изпитъ. кратическо настоятелство. Затова
разование, като се откриватъ по Законодательтъ по тоя въпросъ е дългъ на висша справедливосте ще
вече практически нисши училища, ясенъ и категоричепъ: той опр4деля извърши и окр. училищенъ съветъ,
и разпи земледелски станции, образ датата 1 септемврий 1911 год., до и министерството на народната про
цови дребнн стоиапства, местни пра която требва да издържатъ държа света, ако го не утвърди.
ктически курсове, уредба па образ венъ изпитъ тпя учители. Никъде
Варт, 16 юлий 1908 г.

е, че за тЬхъ има широко-поле пло
дотворна дбйность въ поминъчното,
хигиепичното и просветителното пов
дигане па окръзите, че те могатъ
да бъдатъ значителенъ факторъ въ
обществено-економическия прогресъ
на страпата. Поради това те заслужаватъ по големо внимание, откол
кото имъ се отдава днесъ. Особено
грл4мо значение окръжните съвети
иматъ за борящата се демокрация,
защото те, добре уредени могатъ и
требва да бъдатъ едни отъ най-здравите крепости на народовластието,
отдето ще може всекога да се за
стъпва за законостьта и да се про
тивопоставя срБщу произволите на
централното управление. Илюзия е,
обаче, да мислимъ, че въ скоро време
ще могатъ да изпълнятъ тая задача.
Много годипи още нашите окръжни
съвети ще бъдатъ слЬпн оръдия на
централното управление, додето на
родните маси надрастнатъ полити
чески.

Отзиви.
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Дневни новини.
В Ъ с т и изъ археологическото

,Свободенъ Гласъ"
портъ, той е успелъ да напълни
къщата си съ всевъзможни видове
чуждестранни вина, коняци и др.
напитки. Миналата неделя акцизна
та власть, която бе подушила това
нещо, на чело акцизния началиикъ
му е направила една строга ревизия
и всички съ останали очудепи, когато
видели избата му пълна съ шишета.
Въ дознанието, което той е далъ
предъ акцизните власти казва, че
тези шишета съ му били дадени
отъ заминаващите английски и рус
ки консули въ града и огн бившия
пачалникъ на флота Пишонъ. Обаче
това е твърде съмнителпо и въ
скоро време очакваме акцизната
вяаеть да установи обратното.

Стр. 3

Варненско Районно Горско Управление

ОБЯБЛЕНИЕ № 1507.

я-ВО. 1. Момини разкопки. Разко
пани съ отъ археологическото д-во,
съ иомощьта па арестанти, шесть
Обявява се на интересующите се, че на 28 Юлий
иогили (5 въ турските гробища и
една до Добришкото шосе). Въ всич
т. година отъ 2 до 3 часа следъ обедъ въ поме
ките могили се откриха гробове, съ
щението на Варненското Финансово Управление ще
градени въ видъ на стаички отъ
се произведе търгъ съ тайно наддаване за продажба
трамадпи плочи. Четири гроба съ
били централни и два — странични
на 8091 стари букови дървета, около 16541*54 куб.
(отъ страни). Централните гробове
метра годни за траверси и др. едри строителни ма
с& били намерени отворепи, неиз«
териали. Пумерирани съ въ държав. гора „КоджаиЬстио кога, отъ имаияри а 1а Чибаевъ, който преди десетина години
ВалканЪ", а именно въ местностите: „Хорозъ-Теразкопавалъ едпа могила (до тур
пеи и „Папунка", находящи се въ землището на
ските гробища), за да търси въ нея
Кметъ на гр. Варна. Въ засе
нари. Двата странични гроба съ данието, което има Вапрен. общин. село Кюпрю-Кьой (Провадийско). — Срока за из
били запазени. За намерените ста съветъ на 18 т. м. избра съ тайио сичане и изнасяне на дърветата изъ сечищата и
рини; въ техъ, съобщихме въ едипъ гласонодаваие за кметъ г. Добри Фи- гората почва отъ 15 Септемврий и свършва на 31
отъ мииалите б р о е в е па н а ш и я ловъ адвокатъ, досегашния предсевестникъ. Въ втория гробъ се на- датель ва общ. тричленна комисия; Мартъ 1909 год. — Залога за правоучастие въ търга
мври скелетъ съ три п о з л а т е н и за кметски помощници — г. г. Фи е 2400 л. — 5°|0 отъ стойностьта на п/влото пред
вЬнци (върху главата и гърдите му), липа, Христовъ и Мипко Юрдановъ. приятие. — Наддаването ще става на кубически
едно пъстро стъкло (стъкленица),
Какво прЪдстои на кмета?
много ценно, отъ финикийско произ Много работа предстои на новия метъръ. — Местностите ще се посочватъ отъ дър
хождение и едно пръстено кандилце. Варнен. кметъ, но безсъмнено най- жавния горски старши, живущъ въ с Кюпрю-Кьой.
ВЬиците показватъ, ча покойиикътъ важната т. е. оная, за което очак- — Поемните условия ще може да се преглежда гь
бнлъ некое видио лице. Гробътъ е ватъ всички граждани, е прЬурежтракийски и произлиза отъ прЬди дането на инжинерските отделения всеки день и часъ въ канцеларията на инспек
2000 години,
и санитарната часть при общината. цията и въ деня на търга — въ Фин* Управление.
На археологическото дружество Кои съ нуждите които изискватъ
Варна, 27 Юний 1908 година.
предстои да разкопае всичките мо това, мислимъ че е излишно да спо
Отъ Инспекцията.
гили въ околностьта на града (5-твхъ менаваме : това го знае и г. кмета
грамадни менили до с. Галата, го- знаятъ го и гражданите, които иидЬмитЬ могили до с, Цашакьой и ятъ още варовита вода и ежедиевно
АРНАУТЛАРСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО
др.) Въ ПашакьойскитЬ могили въз живЬятъ въ нечистотии. Но за да
(Варненска околия.)
можно е да се намери гроба на може да постигне нещо по същест
кралъ Владиславъ или па иадналите вено прЬуреждането па тия отделе
войници отъ 1444 год.
ния тр4ба да бъде кореипо, сир, изАрхеолотческото дружество ще тинско реформаторско. А за да по
държи следъ училипдпата ваканция стигне кмета успех*», каквито пий
с Ст. Орехово (Варненско) 28 Юний 1908 г.
публична сказка, нъ която ще из очакваме, той треба да бъде рефортъкне културното значение на музея маторъ.
Арнаутларското Лесничейство известява па
за нашия градъ и ще поговори върху
Г~нъ Кръстю Мирски. Варнен интересующите се, че отдава подъ експлоатация
могилите. Черноморскиятъ край трЬб ски народенъ нредставитедь, днесь
ва да има своя музей въ нашия градъ, | 20 того въ 10 часа преди обЬдъ ще годишните етати (дървесни маси годни за дърва за
както Тракия има въ Нловдивъ.
даде отчетъ за деятелпостъта въ на горение и шомюръ. отъ сечищата: 1) „Кара-дере",
2. Откритието на 200 кг. мо родното събрание.
което мери около 1000 декара, съ приблизителна
нети. До старата постройка, която
Кантората на В. Явашчиевъ, стоиность 12,000 лева, находяще ее въ землището
била открита миналата година въ Представитель на Осигорителното
капала и за която е писано въ от Д-во „Балканъ", се премести въ ул. на село Абди-Кьой; 2) „Съртъ-Йолу", мери около
чета на археологическото дружество, Цариградска I уч. падь д-во Бъдъщ- 1000 декара, съ приблизителна стоиность 10,000
че тя била езически храмъ и по ность.
лева, находяще се въ земл. на с Бела. — Тези
после християнски, еьграденъ отъ
Д-ВО „Зора". Ва първата стра
основателя па Цариградъ — Коп- ница на днешния брой публикуваме сечища съ отъ държавната гора ,Л1риморска" —
стантипъ Великий — машината драга 2-ри пъть четиримесечната равно Варненска околия. — Търговете ще се произве
изкарала около 200 кг. медни мо сметка па яовоосновапото«акционер
нети, отъ техъ 143 кг. съ прибрани но д-во „Зора". Както се вижда дат!» на 28 Юлий т. г. отъ 3—4 часа следъ обедъ,
отъ ПОЛИЦИЯТА И около 60 кг. съ отъ тая равносметка дружеството е въ помещението па Варпенското Фин. Упрвлепие
разхрабеин отъ работници. Монетите вървело извънредио добре. Друже и наддаването ще бжде тайно. — Предложенията
съ неколко вида; най-много съ отъ ството си е издействувало вече едно
врЬмето па Константинъ В.; между много добро име, за ксето свиде ще се приематъ на 28 Юлий т. г. точно до 4 часа
тЬхъ има едни съ вълчица и две телствува факта, че само чужди ка следъ обедъ, а получените ио-после ще се оставятъ
дечица. Тези монети съ били сечени питали има 300,000 лева. Само за безъ последствие. — Исканий залогь за първото е
въ споменъ па Римъ (предание за четире мйсеца то е имало печалба
основаванието на града). Монетите отъ 20,000 лв. Безсъмнено всич 600 лева, а за второто 500 л. — Поемните усло
не прЬдставляватъ пикаква особена ката причина за това лежи въ добро вия могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день
стойностъ (иумизматичееката имъ це то управление на дружеството, въ и часъ въ капцеларията на Варненското Районно
на о отъ 10 до 30 ст. парчето).
оня неговъ ръководитель, който го
Научаваме се, че драгата ще направлява твърде умвло и опитно. Горско Управление.
дълбае на местонахождението, за
Уволнение на учителитЪ въ
Арнаутлрски ЛЬсничей: М. СЕМЕРДЖИЕВЪ.
щото възможно е, ако намерените
Варна. Варненското училищно на
нари, съ държавна хазна, по-на-дълстоятелство па 14 т. м. е държало
боко да се намерятъ сребърни и
Г
'
2
постановление да се уволнятъ 16
златни пари. Възмъжпо е парите да
учители и учителки отъ основните
съ черковни и да съ били закопани
училища по мотиви, че едни отъ
па туй мЪсто при съграждането на
техъ съ учителегвували 5 години и
ГОСТИЛНИЦАТА НА ГЕОРГИ КАРАБАТАКЪ
християнския храмъ.
и пе съ издържали дьржавенъ извъ
11
учасгъкъ е напово ремонтирана и снабдена съ всички при
Д-ръ ЛовениЧЪ. Известенъ е ка- иитъ, други — че съ свършили само
надлежности
и се управлява отъ иавЬстния наЙ*ДОбъръ готвачъ
раитиненъ лвкарь Д-ръ Ловеничъ, едногодишните педагогически кур
ИВ.
РАДУЛОВЪ.
Вс1>ки день се приготвятъ най-добри и вкусни
съ когото читателите пи съ вече сове преди 30 годиии. Между по
ястия.
Услуга
бърза
и чиста. Цепи износни за всички.
запознати. Благодарение естеството следните е попадиалъ и уважаваСъщо и кръчмаршщата е снабдена съ първокачествепи натупа службата му, която го е докар пиятъ отъ граждани и учители петуралпи вина — бели и червени и съ цай-добъръ пелинъ.
вала въ сънрикосповепие съ разпите уморимъ работпикъ въ училището
параходи, които посещаватъ нашия г-нг Иванъ Сбрпшковъ, бившъ гла-
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Възползувайте се!

Стр. 4

„Овободенъ Гласъ

вепъ учитель, човекъ съ безукоризпено мипало и настояще. Ние верваме, че настоятелството ще поправи
грешката си, като го възвърпе на
местото му.
Известната дългогодишна фирма
въ града ни подъ името Англо-Бъл
гарско Анонимно Д во С а р к и с ъ
Куюмджиянъ се премества въ соб
ствените си здания на ул. „Манчестеръ "близо до митницата,

му покаже последствията отъ това,
както подобава па всеки благовъзпитанъ човекъ и баща, за когото
възпитанието па децата му треба
да се гради върху всеки копкретенъ
случай, отъ който може да се из
влече поука, той постъпва тъкмо
обратното. Впусва се той съ найбързъ ходъ подиръ сина ми, настига
го до градината „Червепъ ракъ" и
по начинъ, който напълно компро
метира положението му, като граждапинъ и човекъ па науката, у ко
гото разсъдъка треба винаги да прео
бладава надъ страстите, се нахвърпреподала уроци и подготвя за по
лилъ върху му, като му§ нанесълъ
правителни изпита слаби ученици по
силепъ ударъ съ юмрукъ надъ ед
нЪмсни езикъ.
пото око, така силно, че шапката
Споразумение редакцията.
му се раздрала, благодарение па
Г О С П О Ж И Ц А Даьа уроци което удара билъ по малко чувствителенъ, но все таки порядъчно е
к и т а р а . Преподаването може да
паранидъ лицето и отъ сътресението
стана и на фрепски езикъ.
изъ носа на ударения потекла доста
кръвь. Отъ силния ударъ синь ми
Споразумение при* редакцията.
пада и едно кратко време останалъ
Следъ като се обора
Учитель въ гимназията зашеметенъ.
вилъ, той почналъ да гони Д ръ
но Френски езикъ подготвя слаби Стоянова, за да узнае кой е побой
ника, който вече избегалъ назадъ,
ученици и ученички.
Споразумение книжарница Блъс- Тъкмо при мъжската гимназия, като
отивахъ на разходка съ семейството
ковъ.
си за морската градина, гледамъ
синь ми. окървавенъ и съ плачъ
ОБЯВЛЕНИЕ
вика: „тате, тичай, улови го този,
№ 548
уби ме! И сочи доктора, който б!>Дирекцията па варненската дър"- гаше съ велосипеда си. Веднага се
жавна девическа гимназия „Мария- спуснахъ следъ Стоянова, който,
Луиза" обявява за знание, че длъж- като вид в че го настигамъ, спре и
цостьта огняръ-машинистъ на пар слезе. Развълнуванъ азъ укррихъ
ното отопление при същата гимна г. Стоянова за неговата постъпка и
зия е вакантна.
поискахъ още на часа да освидвЖелающите да заематъ тая длъж- телствува сина ми, като ми издаде
ность могатъ да подадатъ заявление нужното свидетелство. Подъ влия
въ дирекц. заедно съ документите си. нието на общигЬ укори, които съ
бралата се публика отправи на док
Заплатата е 1320 л. годишно.
тора, последния, разтреперанъ ми
Варна, 17 юли 1908 г.
каза: „елате утре въ болницата да
За Директоръ: К. Стателовъ. ви дамъ свидЬтелство", следъ което
си замина.
единъ печатъ на
Горния факгь изнасямъ въ печата,
_
\ име Богданъ Сто-. за д_ видятъ граждапитЬ на какви
яновъ, Които го изгубилъ да се хора е поверена охраната на обще
яви въ Редакцията на в. „Свобо- ствен ното здраве.
деаъ Гласъ•' иси го получи*
Ний обикновенно се възмущаваме
отъ .необуздан ностьта на разни еле
До Господина
менти отъ низшия общественъ слой;
Редактора па вкъ „Свободенъ Гласъ"
осъждаме техната вулгарпость въ
Тукъ.
отношенията имъ, а какво тре.ба да
Господгшъ Редактора,
кажемъ, когато същата такава неоМоля поместете вт. колоните на бузданноеть е проявена по единъ
вестника Ви следните ми редове. циниченъ начинъ посредъ улицата,
На 8 то го, по 7 1 /- часа вечерьта, въ присътствието па публиката, а
местния л1;карь г. Д-ръ 11. Стоя главно оть единъ човекъ съ поря
новъ, директоръ на Варненската дър дъчна възрасть спрямо едио 15 -16
жавна болница н сипъ му, ехнали годишно момче и при това съвър
на велосипеди, влизали въ града по шено невинно?
улица „б-й Септемврий". Същевре
Г-нъ Д-ръ Стояновъ е човЬкъ
менно и синъ ми Василъ се задалъ културенъ, иросвътенъ и чсвЬкъ на
отъ противоположната страна на съ науката, а следователно, предполага
щата улица, тоже на велосипедъ, се, и твърде основателно, че тези
Когато синь ми наближилъ ул. „Слив му преимущества съ отразени върху
ница", която пресича ул. С ,,Сеп- характера му, че при всеки случай
темврий", възвилъ велосипеда, съ» може да се справи съ себе си и да
направление по ул. Сливиица къмъ ие дава воля на никакви страсти
морската градина. Въпреки че синь надъ благоразумието, нежели да се
ми вече възвилъ велосипеда и зелъ излага па общественна критика за
хоризонтално положение спрямо гор непристъпни постъпки.
ните ДВБ лица, обаче сина на Д ръ
Да, г. Д-ръ Стояновъ, това което
Стояновъ, безъ да измени малко не вие извършихте, не Ви нрави честь.
що направлението си или да намали
Приемете, г. редакторе, уверение
хода, тъкмо па кюшето при зданието въ моите къмъ васъ почитания. За
па г. Провадалиевъ се блъсва о ве удовлетворение се отнесохъ до съда.
лосипеда на еииа ми и се повалилъ
Варна, 14ЛГС1/908 г.
на земята, а синь ми си продълСъ Почитъ Н. Ив. Житаровъ.
жилъ пътя къмъ морската градина.
Тукъ л. Стояновъ, вместо да обърне
вниманието па сина си за неговата
лесторожность и пепредвидливость и О Т Ъ Рг. - Н И Д Р У Ж Е С Т В А .

СТУЛЕНГЬ

НАМЕРЕНЪ

КУПУВАМЪ АКЦИИ

Брой 29

Обявление № 1455
За удовлетворение иска на бълг.
народна банка варненски клонъ по
издадения испълн. листъ № 2532 отъ
24 май 1905 год. на I варненски
мирови съдъ, иротивъ Никола Лефтеровъ, А. х. Лефтеровъ и др. отъ
гр. Варна за 260 л. ср. обявявамъ,
че отъ иоследпето двукратно публи
куване настоящето въ в. „Свобод.
Гласъ" и въ продължение на 31 дни
съ правоваддаване въ 24 часа 5 %
ще продавамъ публично: едно лозе
отъ 4 декара въ варненските лозя,
въ местн. д,Ваяларъа, при съседи:
Бекчи Василъ, Андрико Василевъ и
Кара Савва Шишмаиовъ, оценена
за 400 лева. — Наддаванието ще
почпе съ 10% намаление отъ оцен
ката т. е. първоначална оц. 360 лв.
Желающите да купятъ имота могать да прЬглеждатъ книжата по
продажбата и да наддаватъ всеки
присътственъ день и часъ въ кан
целарията ми.
Варпа, 11 юлий 1908 г.
II Съдеб. Ириставъ: Н. Спасовъ.
2—1
Обявление № 1454
За удовлетворение иска на Стефаиъ х. Нейчевъ по издадения испълнителенъ листъ № 567 отъ 15
февруарий 1901 год. на I варвеи.
мирови съдъ, противъ Деспина Н.
Русева и др. отъ гр. Варна за 315
л. зл. обявявамъ, че отъ последнето
двукратно публикуване настоящето.
въ в. „Свободенъ Гласъ" и въ продължепие на 31 дни съ правонаддаване въ 24 часа 5 % ще прода
вамъ публично: една къща въ гр.

Варна, II участъкъ, ул. „27 юлиа
№ 655 старъ състоящъ се отъ два
етажа, на горния етажъ 4 стаи не
довършени, иа долния етаятъ три за
жилище, една кухня и ед^нъ салонъ
подъ техъ магазия, постройка смесенъ материялъ, покрита съ местни
керемиди, при съседи: Аведисъ Гарабедовъ, Парушъ Тодоровъ и улица.
„27 юли% а всичко съ местото около 250 кв. метра, оц. за 2,000 л.
— Наддаването ще почне съ 20%
намаление т. е. първоначална оцЬнка 1600 л. — Желающите да купятъ имота могатъ да преглеждатъ
книжата по продажбата и да надда
ватъ всеки присътственъ день и часъ
въ канцеларията ми.
2— 1
Варна, 11 юли 1908 год.
II Съдеб. Приставъ: Н. Спасовъ.

Ва)ш за търгобф Нкщи.
ДЪЛГОГОДИШНИЯ ЧИНОВНИКЪ НО раз
ни ведомства (финансово правосъ
дие и банката) дири работа.
За споразумение — въ редакцията
на в. „Свободонъ Гласъ".

НЕКОЛЦИНА У Ч И Т Ш
отварятъ отъ 15 юли т. г. курсъ за
подготвяне слаби ученици отъ отде
ленията и долните класове на гим
назията.
Споразумение въ книжарницата
па Боянъ Блъсковъ на Му салата.

№ЩАШ Ш, КВД& в* В'
участъкъ № 873, ул. Царь Борисъ
отъ 300 кв. метра.
Споразумение до същата къща.

РАВНОСМЕТКА
на Т ъ р г о в с к о т о у_кц. Д - в о „Трудолюбие", р а р н а на $о ]Оний
1908 година.
АКТИВЪ
ИАСИВЪ
|
400000|—
1 Капиталъ .
Невнесенъ капиталъ . 100000
Недвижими имоти.
82384 1 5 Запасенъ капиталъ ,
90125,72|
1937 70! Фондъ за съмн. длъж.
12578 35
Залози за гаранции .
36000 — Безсрочни влогове.
706393 78
Депозирани полици . 458511 25 1 Срочни
„
321932 35
1 Деиозазти полици. ' . 89219 50
Портфейлъ . . . . 468012
Текущи смЬтки.
501662 60 1 Гаранции
. . . . 36000 Депозитъ полици . .
34246,|05' Събиране полици .
313704 35
Чужди полици .
4307983' | Безлихвени-влогове .
1075 35
16678,96'
2868 65
Съдебни дЬла .
67225 55
Кореспонденти. •.
9638*40
I
1
Ценни книжа .
340425 Провизиона.
1385 82
3540—1 Дивидендъ за 1905 г.
30 -1
1461)84, |
270 —
Канторски разноски .
»
» 1906 „
454. 1907 „
5Ю —1
|
770461 1 Загуби и печалби .
336 22
,1768715 64
[1708715 64 |

—1
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|

Варненска Окръжна Пост. Комисия

ОБЯВЛЕНИЕ № 2393.
гр. Варна, 12 юлий, 1908 година.
Варненската Окр. Постояпа Комисия съобщава на интересующигЬ
се, че на 28 ТОГО въ 3 часа после пладне, въ канцеларията й ще се
произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция, за доставка на 60

кубически метра сухи длбови дърва и 20 каси газъ батумски, иуждни за отоилепие и осветление въ помещението на комисията.
Приблизителната стойность па предприятието е около 914 лева,
За участие въ търга се изисква 5 % залогъ и документите, съгласночл. 11 отъ закона за обществените предприятия.
Поемпите условия могатъ да се видятъ въ постояната комисия.
за Председатель: К. К. Бошновъ*
Секр. Бирникъ: Г. Лоловъ.
Печат., Д. Тодоровъ и С-1е, Варпа.

