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ТЕХНИЧЕСКО БЮРО

Зъбния л^карь

Б. М И Т Е В Ъ 1 С

ЗПоЗоръ 5. Бопчсбъ
съобщава на почи темите си клиенти, че следъ едно
годишно работене въ Ница, се уетановява наново
въ Варна — „Му сал ата."
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Варненски Окржженъ Затворъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № Ц71.
гр. Варна, 12 августъ 1914 год.
Дирекцията на Варненския окр. затворъ известява на интересующите
се, че ва 15 септември т. г. въ 3 часа следъ обедъ, ще се произведе лубличенъ търгъ, съ явна конкуренция, въ Варненското окр. финан. управление,
за отдаване на предприемачъ доставката ва хл^бъ, месо и др, съестни про
дукти, а така сжвдо и разните предмети за осветление, отоплеаае и други
нужди иа затворниците презъ идущата 1915 година.
Залогъ за правоучаетие въ търга се изисква 5°/о, а именно: за хлеба
500 лева, за осветлителнитЬ материали 80 лв., за месото 100 лв., за разните
съестни продукти 350 лв. и за дървата 125 лв.
Желающите да взематъ участие въ търга да се съобразятъ съ чл. чл.
11, 13 и 14 отъ закона за 'обществените предприятия. '
ПоемнитЬ условия и другите книжа по търга могатъ да се видятъ все
ки прис&тствеяъ депь и часъ въ горепоменатото управление,.
Разноските по обявяването на търга, както и всички гербови марки ех
за сметка на предприемача, върху когото се утвърди търгътъ.
Директоръ: Ив. Воденчаровъ.

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 14274.
гр. Варна, 7 августъ 1914 год.
Обявява се че>ь кметството на 25 того отъ 3 до 4 часа сл*дъ об*дъ
те се произведе'търгъ съ тайна конкуренция за доставката на 4500 кгр. циГиндрово масло и 500 кгр. лагерно масло за зиме, нуждно за машините ари
общивската електрическа централа.
Приблизителна стойпость 3500 лева.
Залогъ 5о/° —175 лева.
Конкурентите требва да се съобразявагъ съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
Кметството.
Црепиеъ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
гр. Варна, 19 августъ 1914 година.

Въ името на Негово Величество Фердинандь I
Царь на Българить
К<,г.пепскИятъОкргженъсждъ, но граждаи. отделение, въ сл*хующия съВарпепскиятъ и к.
Железковъ; членове: Зл. Ст. Цапевь с.
ставъ: - ПР*Асе*а^Л_С.,еТа1)ь • Д. Мнтевъ, при пряехтетвиего па аам. Цроку
к. Н. Христовъ; п о д ^ Х д в а Ь о т о отъ е к . Н Христовъ част. гьр. двло
рора
П. Желевъ " У ^ " ^ д ? п а и на основание чл. чл.649, 658, 661,
^36и%П0О8°оПтТтърг "
«
Реши: Обявява въ несъстоятелен,
807 и 808 тогъ
хър
Недковъ, като за време.надата на спиране платъ Г0 е
варненския Р ] ** „' „ 19 13 год. Назначава за деловодитель на носъсто
ките му приема и4 °"°"
^ Никола Железковъ, а за вр&неиеяъ сиидикъ
ятелностьта ™> * ° а а . в 0 к а т а Владимиръ Кусевъ. Заповедва да се запечапо с*щата ^шзначава адво^та^ ^
Р^
^ ^
^ КредИТОрИГь „4*
тать имотите на иеоъм'»
^ ^ ^ на с а д а з а с ъ в 4 щ а и и е по въ!1р0са
несъстоятелния да се ь у СНЯДИкъ на 8 септември 1914 год. 3 часа следъ
за пазпачавание 0К0НЧ1и,
Ппиети като кредитори по несъстонтелноетьта,
пладне. Сащите з а ^ ^емаиии
™ т / с и въ с а д а д о 19 септември 1914 год. Осни
требва да предявять г»з
е т а п е н а 9 0КТСМ1фН 19;4 год. Завоюва
детелствуваието на * ™*™' о г ь д п е с ъ д а представи равносметка ио чл.
па несъстоятелния въ три_д
търговските си книжа. Решението иод:
653 отъ Търговски Заксшъ « ^ «
^ чл 6 6 1 о г ь Търговски Зявонъ. На
Р
Ца Иевъ

и с . к . Н . Христовъ.

^ ^

за Председатель: Зл. Ст Цаневъ
п. Секретарь: Дим. Митевъ

-ИЕ

Известява, че лицето Л РАЙКО ВЪ нема нищо общо еъ бюрото,
вследствие на което предупреждаваме г-да клиентите, че всекакви
суми, дадеии нему или ангажименти направени въ името на бюрото
нема да бъдатъ признати отъ същото.
Варна, августъ 1914 год.

Щш търговско ушще дра Вари щ-щрщалаа камара,
ОБЯВЛЕНИЕ № 946.
Дирекцията на Варненското Средно Търговско училище обявява, че
отъ 1 септември т. год., училището се пренася въ собственото на камарата
здание до мо(,ската градина, снабдено съ всички хигиенични, педагогични и
научни приспособления.
Зданието разиолага съ много стаи (около 40), затова за въ бддаще
ще могатъ да се приематъ ученици не само отъ района на камарата, както е
било до сега, но и отъ цЬлото царство.
Въ първия курсъ се приематъ кандидати, свършили народна прогим
назия. При записването си те представятъ: училищно, кръщелно и медицинско саидвтелства, а навършалите * 17 години.— и свидетелство за' записва
нето имъ въ наборните списъци.
Таксата за учение е 200 лева, платими по 100 лева при записване
то и на 1 февруари.
Учениците живеятъ само въ одобрени отъ учил. управление квартири.
Записванията ставатъ огъ 25 до 31 августъ въ присятствието на ро
дителите или настойниците на учениците.
Отъ Дирекцията.

НДШИТВ ВРАГОВЕ.
Най-много е опасенъ едииъ
врагъ, когато е най любезенъ и се
приструва иа искрененъ и добро
жедатедь. Съ изключение на Русин,
която още не прибегва до този подълъ начинъ на отношение, а още
продължава съ осъждания и зап
дашвания, всички наши врагове
днесъ бързатъ да вкаратъ Бълга
рия въ твърде опасната игра на
новъ балкански съюзъ. Обаче, за!
годемо щастие на България, днеш
ното правителство се оказва твър
де будно и твърде досетливо къмъ
подобенъ родъ средства на тези,
които преди една година състави
ха помежду си съюзъ, за да ни
съкрушатъ. Днесъ същите тези
заклети врагове на бъл арекото
отечество бързатъ да осуетятъ все
ки шансъ на успехъ, какъвто по
ведението на България въ настоя
щия моментъ обещава. Тайния
конфликтъ между Англия и Русия,
предизвиканъ отъ различните на
мерения на тези две велики сили
по източния въпросъ, стресна
твърде много нашите съседи, Кол
кото и да се пази въ тайна, из
вестно е, че на България съ оси
гурени всички справедливи придо
бивки споредъ нейнитЬ заслуги отъ
освобоеителната война. Докато даданигЬ обещания не съ намерили
широко съгласие, враговете ни бър
затъ чрезъ една лукавщина да пи
лшлатъ огъ тия обещания Довче
ра и гърци, и сърби, и ромъни,
даже и турци малтретираха бъл
гарското наенление, що е подь
т/Ьхяото иго и пи за минута не
преставаха съ своите враждебни
настроения къмъ насъ, днесъ се

разбързаха отъ Цариградъ до Со
фия, отъ Атина до Букурещъ да
преговарятъ и намерятъ начинъ
какъ да сключатъ съюзъ, въ кой
то обязателно да влиза и Вълга
рия, Безъ България съюза, спо
редъ гЬхъ, нема значение. Защо
е всичко това тичане нагоре на
долу съ такава бързина? Когаго
беше нуждно, България не само
че прие такъвъ съюзъ но тя го
създаде върху напълно приетъ договоръ, еднакво задължигеленъ за
страните, които го беха сключили,
които отпосле го нарушиха НЬщо
повече тЬ сториха СдЬдъ като на
рушиха договора на едкиь оью.?ъ,
кой го имъ помогна да спечеля гь
съ чужди жертви големи териго
рий. да се надвие общия прогивникъ/тЬзи страни, по единъ без
подобенъ съ своята подлость на
чинъ, се оиъдчиха срЬщу оногова.
който предъ очите на цтзлъ светъ
изнесе всички трудности на вой
ната. Те сключиха единъ престъ
пенъ съю.уь срещу своя избавитель. за да го уничтожатъ Днесъ
като гледатъ, че не само не е уничтожепъ тоя техенъ сиаситель • но,
наопаки, той наново е засиленъ и
въ военно и въ материално отно
шение, цлрсъ и моралната му по
дкрепа, която позучава огь вредъ
възъ основа на своето поведение,
като, гледатъ тона, те не могатъ
да не се плашагъ отъ близкото
бъ&аще на Бьлгария. Докато Вьл
гария висеше на една бездна, а
•нейни гЬ подли съседи се ширеха
по ограбената й земя, днесь дру
ги нереспективи се чертаягь на
балканския хоризонта.
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ПОЛОЖЕНИЕТО.
Руско-Герланскиятъ театръ: Пълно
пораженье / на три руски корпуса, об
градени.и «лгшшени да бддатъ натъп'
кани .«ъ морею. 'Но свършило се еъ
плевввднИо на 70000 руси. 300 офи
иери и множество ,мунинии. Съобща
ващ чеисаь взели'повече от^'700 оря
дия, о$аче, това не, е вероятно
Австро Русния театръ: Сиоредъ рус
кия източоикъ: австрийците сд бити,
взети с& много пленици и плячка.
Русите окупирали Черновицъ.
Австрийски,източпикъ: Сражението
продължавали австрийците иматъ успехъ. Виена се укрепява.
'-На' Гврмаио^Френския Театръ: Оже
сточени сражения. Германците все напредватъ: Тоновните гърмежи са чуватъ
вече въ Царижъ. Населението въ -на
вика бега, къмъ югъ.
Австро-Сръбския театръ: Сражения*
та л$ко пакъ започнаха за да се зарилятъ изведаажъ.
Турция: Очакватъ всекидневно война
та. 'Назначени е& германци за комен
данти. Руситв.и англичаните напущатъ
Турция.
Албания: Движението е големо, Пъл
но съгласие съществува.
Гърция* прави^ус*цеаа военни присотовлепия, предимно въ съседните съ
България места. Въ старит4*територш1
на кралството се извършва, тавйа час
тична, мобилизация.
Положението на България продължа
ва да б~де едно отъ най-добрите. Пра
вителството стои ^спокойно и. следи съ
битията Прокламираниятънеутралитетъ
на България се подържа съ усърдие отъ
правителството ай народа.

Дневни новини.
Обществената, яриза. Съгласно чл. 7
отъ вакона за съестните продукти. и за
да може ,щ>следниять да се приложи
въ изпълнение, правителството требва
съ специаленъ указъ да обяви странада въ обществена криза или бедствие,
възъ основа на която се дава право-на
збщинските^и държавни органи -да^усгановяватлми вонтролирать ценитЬ ,при
К9ито требва г;а сепродаватъ сьестяиг4 о*ррдуктигвъ царството.
Въ днешния моментъ правителството
иамира, че вследствие събитията, кои*
го се-отразиха-и ^върху нормалния жи*
рогъ <да , Българял, — тази . дорледнята
ре ,рамира .значи в,ъ урдрвия^на^оДществена .криза и въ последния си ми-.
нистерски съветъ е решило да обяви
страната въ такава криза.
^Укавъгье.лодиисацъ и.веднага следъ
пу&икувадфтощ въ.Дър. Вестяцкъ",
ще ,б$де започнато прилагането на за
кова за съестните продукти. По силата
на това, всички власти, било общински
или държавни въ България, добиватъ
правото да прилагатъ -закона, да опре
делят* ц^цит/Ь ца свестните продукти
които ще.бацатъ дбсолютно радъдяси
телни за всички търговци и. да рекаизиратъ стоката на ония, които не се
подчиняватъ.
Този..в/<шисълътъ за ^обявяването на
страидта. ,»ъ рбщестдеда. .криза.

Своеволие.

около трите четвърти отъ дружео т в е й т е акции; ш и ще кажатъ,
че това с ъ дребни работи, когато
закононарушението е отъ съпартизанинъ и бабалъкъ.
На г-на Вари. окр. уиравитель
се налага дългь, въ защита нпте
ресйгб на града, да поиска обяс
нения отъ гдЬто се следва и на
прави потребното по тая цанковиока аферка,
Настоятелството на Варн. Жен. Благ.
Д во „Майка" известява на почитаеми
те #арн. гражданки и граждани, че
записванията на учепичкитЬ при Сто
панското Училите „Трудолюбие" ще
почнатъ отъ 25 й авгуетъ т. г. до 10-й
септември, където ще бздатъ застъпе
ни: 1) Горенъ отделъ. 2) Отделъ по
бели дрехи. 3) Шапкарски и 4) Ц»е
тарски. Подробни :> сведения се давать
въ, дирекцията при Стопанско, Училище
„Трудолюбие" отъ 9 до 12 часа предъ

обедъ и з—б следъ обедъ.
Ш; Варненски Съдебенъ Приставт.
И Д. ^ 577/914 г.

III Варненски Сддебеиъ Ириставъ^
И. Д. № 66/914 г.

III Варнески Сждебенъ Цриставъ.
И. Д, № 674/914 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2026.

ОБЯВЛЕНИЕ № К125.

На основание протоколното. опреде
ление на II Варнески Ми]шви -Сддим
огъ 15 ялуарий Н14 год. подъ -Д?.2
съ което допуща нродаванет ,на иуб
личенъ търгъ кашата останала отъ пок
Стаматъ Сгойкокь и Ангелина Стама
това, бивши жители на село Иаша-кьой,
обявявамъ на интересующите сечеотъ
последното двукратно публикуване настоящета въ местния вестникъ яСвобот,енъ*Гласъ" въ продължение на 31
день съ правонаддаване 5°/о въ 24 ча
са ще продавамъ публично въ канпе
ларгята си въ гр; Варна, следующия
недвижимъ имотъ а имено:
-Кжща въ село Паша-кьой, състояща
се отъ две стаи, направена отъ камъкъ
и дърво, покрита съ сазъ, дълга 7,м. ши"
рока 4 м., висока 2 м. съ дворъ около
единъ декаръ и, половипа при,,саседи ;
Димитръ Стряиовъ, Панаиотъ Димовъ и
пхть оцеиена съгласно определението
отъ 7 юлий на сжщия садъ 601) лева.
Наддаването ще почпе отъ оценката.
Желающите да купятъ имота могатъ
да преглеждатъ книжата и да наддаватъ всеки присхственъ -день и .часъ.
гр._ Варна, 14 авгуетъ 1914 г. 1—2
Ш Садебенъ Приставъ: Н. Николовъ.

На 1мян1иа_ие иостдиовлеиието *щяд^цо огь ЦГВириенски" Мирови ;Сддия
на ,5 фонруарий 1914-1>»д. ,съ ;Доето е
тк^аиокеио..продажбата на* едно нравдиомесго ол*танало.следъсмъртьта на
покойната Гана Хр. Ацова отъ гр. Вар
на обявявамъ на интересующите се че
отъ последното двукратно публикуване
настоящето въ местния вестникъ „Сво
боденъ Глась" въ прод-ьлжение на 31
день съ правонаддаване 5% въ 24 ча
са ще нродавамъ публично въ канце
ларията. еиГ(въ гр. Варна следующия
недвижимъ имотъ а имено:
Ираздно место въ гр. Варна IV участъкъ улица „Ватова" № 43, състоящо
се отъ около 225*80 кв. метра, при сжседи:»Ана .Христова, Евгения Дими
трова, пать и праздно место, оценено
900 лева'
Наддаването ще почне отъ оценката.
Желающите. да ,купять имота могатъ
да преглеждатъ книжата и да наддаватъ всеки присжственъ день и часъ.
гр. Варна, 14 Августь 1914 г. 1—2
Ш{С#ДРбенъ Приставъ: Н. Николовъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2023
На>оенование определението №3248
издадено отъ Варненски Окр. С&дь на
26 ювий 1914 г. съ което е разреше
но продажбата на едно лозе останало
отъ покойния Ставри Янковъ бивши
жителъ на гр; Варна, обявявамъ на ин
тересуващите се че отъ последното дву
кратно публикуване настоящето въ ме
стния вестникъ "Свободенъ Гласъа въ
продължение на 31 день съ правонаддаванв 5% въ 24 часа ще продавамъ
публично въ канцеларията си въ гр.
Варна, следующия недвцжимъ имотъ а
имено:
333 кв. метра отъ едно лозе, запад
на страна, цвлото отъ 1 декаръ и 1
аръ, находягцо се въ Варненските ло
зя, въ местностьта „Сееъ-Севмесъ," при
съседи: Иосифъ Дедичъ, Яковъ Р. Пикманъ, Хюсеипъ Хаджиолу, -Яковъ Пик
манъ и Ганчо X. Христовъ оцьнено по
емляка за описаното 333 дв. метра 99 л.
90-стотинки.
Наддаването ще почне отъ оценката.
Жалающите да кунятъ имота могатъ
да преглеждатъ книжата и да наддаватъ всеки присъственъ день и часъ.
гр. Варна 14 Авгуетъ 1914* г. 1—2
Ш Сддебенъ^Приставъ: Н. Цикрловъ.

Крумовско Селско Общинско Тправление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1608.
с Крумово, 4 Авгуетъ 1914 год.
Крумовското селско общинско управление, Варнен. околия, обявява, че
на 15 септември т. г. 9 часа сутриньта. въ, помещението на кметството ще се
произведе търгъ съ явно малонаддаване за, отдаване иа предприемача .напра
вата на общински оборъ, съ приблизителна стойность 4800 лева.
Желающи да участвуватъ ,въ том.търгъ требва да се съобразятъ'съ
закона да обществените предприятия.
Тържните книжа, може да..?е преглеждатъ, всеки присътственъ де~ь въ
общинското управление.
Свкр.-бирникъ; П. Марковъ

Еникьойско Селско Обп^инско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 4704.
..с. Ени кьой, 2 авгуетъ 1914 год,
Обявява се за знание, че на 20 септември т. г„ отъ 10—12 часа пре
ди обедъ,.въ канцеларията си, ще се произведе публиченъ търгъ,' съ явно
наддаване, за отдаването на закупчикъ общинските приходи: "Интизапъ* и
„Кръвнина,* за време отъ 1 януари 1915 год. до 31 декември 1916 год., на
обща сума, иитизана !400 лева, а кръвнината 200 лева. Конкурентите да се
съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона за обществен, предприятия.
Секр. бирникъ: П. Жековъ

ДП Варненски Сждрбенъ, Цриставъ
И. «Д. № 208/914 г.

}Общ. кметьГ П.' Ивановъ

Кметт»: Г. К. Шивачевъ

Джафер. Акц. Взаимно-Спеет. Зем. Д-во „СЪячъ"

ОБЯВЛЕНИЕ №,2025.

'

с Джаферлий, Вари^^ка околия.

1

На основание определението на Вар
ненски Окр. Садъ отъ 27 <февруарий
1914 год. съ което е постановено про
дажбата, на неподеляемите движимъ и
недвижимъ имоти останали следъсмъртьта на покойния Юргаки Димитровъ
бивши жителъ на с Кьомюрлукъ,»обя
вявамъ на интересующите се ?че огь
последното двукратно публикуване.на
стоящето въ мастния вестникъ „Сво
боденъ Гласъй и въ продължение на
31 день съ правонаддавание 5 % в ъ 2 4
часа ще нродавамъ публично въ кан
целарията си въ гр. Варна следующия
недвижимъ иацугь.а имено:
Кяща находяща се въ с Кьомюр
лукъ, състояща се отъ три стаи за живЬение отъ долу мааза, дълга 11 мет,;
широка 6 метра висока 2*/з метра, до
нея прилепенъ .мугфакъ и дамъ, всич
ки ,нацрав$яи отъ дамъкъ,и дърво,, по
крити съ местни керемеди, всички подъ
единъ иокривъ; въ двора има: хам
баръ, плевникъ и сая, съ дворъ отъ
около-три декара при съседи: Железско Димовъ, СтовнЪгБелепъ, Костадинъ
Юргакевъ и п&ть; оценена 750 лева.
Наддаването ще почне отъ оцЬцката.
Желающит* да кунятъ имота могатъ
да преглеждатъ книжата и да наддаватъ ьсеки присжственъ день и часъ,
гр Варна, 14 авгуетъ 1914 г. 1—2
III Сддеб^нъ Цриставъ: Н. Никововъ.

Всеки, който е ималъ олучай
да мине покрай имението на д-во
„Гроздъ", срещу гробищата, е виделъ наверпо, какъ тамъ се пра*
ви масивна ограда, като присвоя
ва градско место около 3 0 0 — 4 0 0
кв. м„ между старата ограда на
дружественото имени? и шосето.
Отъ сведенията до които се до
брала «редакцията ип, излиза, че
въпросното градско место ое-ограя*да1бвзъ -да в -заплатено на общ.
каса, нито даже е ^взето нуждното<
варова разрешени^ отъ кметството.
Пита се, какво съ направили,
въ случая, отговорните фактори:
г-нъ кмета и Вари окр, цнжснеръ
противъ узуриаторството на град
НамЪренъ е единъ печатъ съ инициа
ски интереси отъ цанковиския тузъ ли Г. А. Който го е изгубилъ да се
П. Бакърджиевъ, който притежава яви >въ редакцията и си го получи.

ПОКАНА
Възъ основа чл. в отъ дружествения уставъ, поканватъ се г-да акцио
нерите на сащото дружество да присдтсгвуватъ иа общо извънредно събра
ние, което ще стане на 31 августь т. г., 9 часа предъ обедъ, въ помеще
нието на Джаферл. основно училище, съ слвдния двевенъ редъ;
1) Избиране членове за управителния и проверителния съвети.
2) Приемане,оставката на досегашния дйловрдите^ь-касиеръ и назнача*
ваие на нозъ такъвъ.
Акциите ще-се депозиратъ въ .кантората .на дружеството :срЬщу пис
мени свидетелства.
Депозирането на акциите и приемането на пълномощията ще трае до
31 с&щи 8 часа сутриньта,
Ако събрапието пе се състои на горнята дата, то съгласно чл. 22 отъ
устава се отлага за 7 септември с г., съ с&щия дневенъ редъ, безъ да се
издаватъ отделпи покани
Отъ Управителния. съвЬтъ.

а. н. КОЖШРОВЪ - Варно
премести кантората си' на ул. „Бдинска,'
подъ собствената си къща.

СЪОБЩЕНИЕ
Агенцията на Застр. Д-во ДСИКУРАЦИОНИ
ДЖЕНЕРАЛИ,* се примести въ зданието на
г-нъ Теохаръ Пастия, улица Търговска, надъ
търговското кафене, П-ия етажъ.
Печ. Д. Тодоров*—Варна.

