
Брой 10<.6 .Варна, 30 Декември 1922 год. тГодина I
Г

ОБЯВЛЕНИЯАБОНАМЕНТ

по 1.40 ля ма. см 

Приставени 

по 90 ст но аума

Годишно 75 лева 

Полугол. 40 лева

Ш 1 М1. Iм
Л

ИЗЛИВА СЕДМИЧНО

1М«тр*1Родамцим 01 ом

султоисмия ферман.
То продимимажо о 1171 г.Ш стпане песите кепе и кпшк. ожржааа някога

Но а какаото положение 
сне ние емигрантите от Доб
руджа пмес. стражуоам се чв 
око бален пооиквми от някой 
чужденец и попитоии от как
ао се нуждаем, воли мома да 
предявим само линиите си

Царигредсиета конференция ма
През месец юни т. г. Ми

нистерството на Вдтрешните 
Работи предписа на околийс
ките коаисиа по настаняване 
бежанците, за в бддаще да и- 
нат за обект на своята рабо
та, само ония бежанци, които 
не са земледелци и неиат нуж
да от никаква работна земя. 
освен от дворни места, кредит 
да лосртойка и обзаьеждаиие, 
само за тех, за не земледел
ци бежанци, комисиите ще и- 
мат да се (грижат да джржат 
протоколни решения, било за 
отпушане на ддржавни и без
стопанствени кдщи. дюгени и 
др помимячни сгради гдето има 
такива, било за стчуждавание- 
то ма п^аздни места, парцели 
или част от градски мери,кои
то да служат за дворни места 

А бежанците земледелци. 
които имат иужда от работна 
аемя и които се заддлжават. 
че ще я работят, комисиите 
ще имат за ддлг само да ги 
предупредят и упдтят, да се 
обдриат кжм органите на 7 
П. Собственост, която смилае
мо чл. 9 от закона за Т. П С 
и чл. чл. 66 и ">8 от правил
ника за приспособление на 
сдщия Закон ще ги оземлява, 
ще им дава дворни места и ще 
мм отпуща кредит за построй
ка и обзавеждание

Нема сжмнение че след по
емане грижата за отпущаме 
дворните места от комисиите 
по Т. II С , вжпрос за бжрзо 
настаняване на бежанците не- 
може да става 

Зная неколко случая, след 
това, когато общината реша
ва да даде дворни места на бе
жанците изьжн чертите на се
лото, а комисията на Т П С. 
се противопоставя само за то
ва, зашото, немало свободни 
места причислени кжм фонда 
М Т. П Собственост Зная др- 
уг такяв случай, когато пак 
общината определя дворни ме 

** ета на бежанците в границите 
на селото, обаче по пени неи
моверно високи цени.тжй като 

• по определяне цената на таки- 
вато места е право на общинс

кия ежвет, и по този начин се 
заставят бежанците ст своите 
оскждни средства да плащат 
по-високи цени. от ко.кото 
предвижда закона за I П С.

Ьих могал да разкажа де
сятки случаи като отбелязани
те по юре

От всичко това става ясно. 
че оная община, кояю водена 
ог низки чувива на лична или 
партизанска злоба не изплл- 
иява добросавс^тно своята ра
бота, които вместо да способ- 
стьуват да ги настанят част 
по скоро тия нещастници, на
против, сжзнателно може би 
им пречат.

Аз изоставям оная страна ма 
ванроса, която непосредстве
но засЯ1а интересите на тая 
или оная община О; раничааам 
се тука само с това че подоб
на игра еждбзта на с гия неща
стници мебива да става

Ако закона за настанявайе-

аеликитя сили.
Та иай после щ 

Цар м наров а Руска

Уважаеми вругври !
Тия борци които се 

жа м саобоаото ми. които ум- 
рвжа ва отечеството см. послу
жим за урок ма много аругм 
народи Но ката че ли ииА

нужни: кредити, жилище, слу
жби и лр., а ней сж шест вен
ия тв си нужла иай громадиата 
сизболата иа роената земя ще
забравим ва прадеоии. А т

аобруажоисмите емигранти мае престжпно от наша страна.
ммиой иа иоже ва ни 

прости, иимой ие ща ии оп-
ТО! иожажме почерпим поума 

от тио маши светим а елша 
и от бротмета мамеломимР*

Но другари. 
Ав пай се успок

Неваеио К
телв иа Туриие бе мазол .мой 
те учители сж бжлгерсмите 
революционери а Мак

м като 
поглеоиа а миналото на по
добните иа наша организации 
институти

Като разгледаме живота ие 
Бликарсмиа Революционен Ко
митет а подалечното минело.

I • ^
Ор Р

Господе'
Бжаете уверени е

осаобожвеимето иа Дебуувва
е аело иа добруджанските ор- 
гаимзаиии

те сжанатоме че по мамоге
1Ли бурен живот.проя

гирали елг с слово и пачата е 
по накога и с оргаиезмреии 

то на бежанците, действите.1- бойни подвизи в Бжлгврив — 
но покровителствуьа бежанци, под Турска. А по накога сж 
те и ако гия чоиго са го сжз- замирали ие сж са проаееае- 
дали желаят нас инявансто ии ли в нишо

Никой ие ше им помете
като пжраи мие ие си памет - 
меи
Пометни м Господ.

Помогни см сам ав ти
баш*

гврената поговорил
Знайте иа протестите иа ат-

Но асе пам другари!
Тоа Революционен Комитет

нека си направят една малка валми
личност ма може 
чют. I 
иа една 
ие можа 
когато тоа глас бжаа настой-

!н. гласа ааиа
корекция по отношение начи
на на отпущамеи> на дворни- с единствения фамтор за ос- 
те места в смисжл: общински- ообождението на Бжлгариа

Никой друг не освободи
иа ааим 
иа бжаате комисии по Т II С там 

кддето немат свободни места Бжлгария никой друг ме по 
причислени кжм фонда За Т. сея семето на свободата А 
П Собственост да имат право това бяха осночаталита. Ра
да раздават дворни места на конски Карааалоа и 
бежанците и в чертите на село. по сетнешните борци Хаджи- 
тои ли града по цени предвидени Димитжр 
в закона за Г. II. С.

Е то защо иа мас ми 
стои, аа са а
наша аружетао- мата I 
членове а таа, аато сж!К арааж ата. 

Левски, Ботев Волоа. 
Квблошко». Бенковски

и а иай вотжитаииа ажт ару
Г 6 жество майор 

10 души аобрушн! 
че да иа

и ред още други
Те предизвикаха а 1872 г.

|. тава

Ч IIIИМ1СИЖРП! ">• И|
то секретаря «в добрц яярюмяя
слаат См Хлвтсивв рлояв»в прав 

еябрашиою то батвтцитв а гр
варов яа 22 XI. 1922 м

Продклягпнис о* бр в и 9

О. тмк с повеем, черна потреса- 
и шв спомени, мк тя разтджамт
бежанците'

Гонени, истеаааамн бехиебезсаа- 
■я да се сжпротявам
Роба иа черяото робство

— А властелина желаеше това.

— И а МВоВ втората 
— Ламата усвв ’
И с аеспрааедлаааа 

>а аравжята
Повторав робство а’ «*»•*

Господа'
Аз мапжлмо оправдавам то

ва положение не наше пра
деди. в него момент. Напали 
от тях 10° о сж знаели че е 
сжшествуавла Бжлгария като

иа!
Зешо сж яак

да бждеи уившожеии. талячеяв 
— .Гмжрт иа роба!
— Са траясва Роваяаска*! 
Умри Бжлгармао!
И асе пак летяха

II..кай

И пая 
роба’

робства

дяате угве- 
теавето с едничка яадежда за блия-

1

Умри Бажгарваа!1мии а двуетажна иаща
на пл. Лавренти зад Арсенала 

с пет стаи и два салона в горния етаж, три 
стаи два салона кухня и пралия в долния етаж, 

вода вжтре и в двора и електричество. 
Постройката солидна.

Iиа смарг — аечяо спокоВстаае. аа 
родяо слово, родея брат. аа осво-
беждеяве ... ..............

Велии е Бог! Испратн Христа в 
освободиха се Добруджанските по. 
лета и еква по тах родно слова. • 

А демона страшен прокудя ся 
И той с злобна ярост, че 

ие можа жа вида плода аа саовга 
ногата сила че ие мо 
аад Ьалк!

т.
Буря сгрят 

мята те тресе.
в ае-

*■

грее,
Роба

аааеб . . .
А яа Иуда емАрта

Сипи ПН1НН I Н. ЙМ I. Ац. Ниши Ваем 15 XI 1911 гад.

Са цар да боде аа



.Беменсмн Глас“ Бр. 10.Сгр. 2.

Варненско Окрлжио Сиропиталище.г мойто да на бжоа ма а 
тма маши органи 
те добруджански друж 
ги направим сжшиисми 
ни и като влезе добру 
иа вжтре. да понисян 
за в Добруджа а роа> 
земя в лонжт си.

Следва

тази С1от 1С,
. Наши- изтрие за иоиеит поме ежл 

от Вашите ллачаюши очи 
Поклон!.

да
и-

Ио. К. М«-
16 деке1

че аа 2 1 1923 г
тжрг >ра т г ас се ежетоя 

а тжржиата 
где и

вли
за а:
млл

се ааси
Окрш ♦н I. УI нае, ще Се пр< 

ат 2—3 часатарга сР" след пладне
за доставката аа хранителна продукти нуждии аа Вараеаското Ок 
ржаин» Сароянталище. аа вреаето от 1 Януари* д0 31 март 1923 
год —аа приблизителна стойиост 49927 деаа. раслределеин иа гру-

бе- --

Обявеното военно положе
ние в Добруджа е дигнато и аа 
едно едно протежамис иа 15 
кд. от бжлгаро-роижнеката гра-

тмряионт «ле,
1 група—жлеб 

несо
около 24000 деаа. 

5210 .
. 1737? .

33«0 .

«ч - IIш бдкддеки СТОКИ 
зеленчук

ница е в
Валгареките училища фуик-

ХХЬГ “ ДРУГ> Д-~» ------ - ж- - . ,.р.
Запора аа продажбите зеии гв *• 1%с*а 5 *о • ••"■оао удостоверение от предложената цеаа.

Закона и бюджета.

IV

чат подвизите на Бжлгарския
гароА войник — без порно най- 

ияй-скжли. най-мили. отчетноо а и предпраатната ене а дигнат, а могат да се о- 
сребрааат едно градските иио- 
ти. По особен закои се допус

не по-

задддаште-
идй-1 лек аа асекм конкурент

Поемаше условна а опасааиато. могат да се вадят 
ежетаеа два а канцеларията аа Окржжаото Сиропаталмше

са
паметници Иивслидитс. 

В. всеки {кат т нещастие 
’ Вллгария. те са срешат и аса

всека вра-
КДТ да приеидт ро< 
ддметао неправо едно тия от 
добруджанците, които устано
вят чрез удостоверение от на
длежните общини че са жиае-

. /
гр. Вараа, 22 дааеиара* 1622 г.

.сжс парцали обли ги ОТ ДИРЕКЦИЯТА

иашастнита наши герои, сает- Варненска Мюсюлманска Вероиспов. Общинамита наши. да изнемогват под м иепрекасиато по родните 
си места през периода 1913—
1918 г., 20. VI. За всички ос
танали случаи процедурата е 
много сложна.

По-вече от 100 лей не се 
разрешала да се нанасят И 1000 под наем аакуфскятс аиотв. а миевао: аа 

наша пари.

2 ■

«•мастит* ме ешемещиии тру-
,. лай живот- Загубили своето 

своята сила. премра*
Iлелина гроб. с Вараеаското окр,сс. че управяг 

конкуренцаа аа отдавамеусмивка иа уста. та днес са са араа: т таргове, с Я1
та без-пред1 - 16 яяуаряй 1623 год 

1) дюкян на улица «Гургулятал Н 1в от аакуфа .Макема* аа срок 
от I януари* 1923 г. с началнада ги глжтие 

и заличи На а ли срамно то
ра нашия иарод| Не а ли? 

На ли а град, тая престжпма 
което всички онези

2 г цеаа аа годи
§000 деаа: 2) дюкян на ул. .Габровска* Л» И от ваку 

* аа срок 2 гХРОНИКА. .т; • , считано от 10 аауарв 1923 г , с иа 
4600? .т 3) дюкян на улица .Габ-

ог 25
шм аа годишеа
* 16 11 от аакуфа .Тека* аа срок 2 го.т

за които та са жяртауааха. аа 
г ги. отминават ?. Или том а во-

то. След

аауара* 1923 г„ с качвана 11 §0цена аа годишен
На 16 януари* 1923 г.: I) дюкян ня ул .Габровска* Д п 

от аакуфа .Текс* аа сров 2 годаяа, считано от' I февруари 1923 I 
.. . _ • Юд., с начална цеаа и годашев наем 7310 лева; 2) дюкян
па ямуари У чеса вечерта .Охридска* N II л аакуфа € Гробищата* аа срок 2 година, счи- 

_ Се свстои Военна клуб таво от 1 февруари 1923 год.. с начална цеаа аа годкшея наем 
отложения концерт на г-н Ханс 9500 деаа; 3) нам аа ул. .Житиа* от аакуфа .Кале* аа сров : 
ьарк заедно с бжлгарскатя година, считано от I февруари 1923 год. с начална цена аа гол* 
певица от Мюнхен - г-ца Ке- шв11 „000 лека 
ти На у нова.

мм,.
1ТМ, житаиа при

а * ;КЩф испмтааа всичките ужаси
' * .V

ме вей мата, спал като загуби- у»
Ма своето арамие, своите ржие

*ч
се снигет никому

. не миди. ие арати и с клетви
ма усте м чакат оня аам. ко

На 17 аяуарий 1923 гад : I) дюкян аа ул. .Цариградска* N 
33 от аакуфа .Хайрее“ за сров 2 години, считано ат 8 февруар* 
1913 год., с начална цеаа аа годишен наем 3950 леае; 2) дюкм 
аа уд. .Цариградска* 39 аакуфа «Хайрие» аа срок 2 годния 
считано от 10 фявруарий 1923 год.. с начална цена аа го,
Ь.000 деаа, 3) дюкян аа уд, .Цариградска* М 70 иаиуфа .Кавак 
ад* аа 2 години, считано от 11 феаруарий 1923 год. с начална 
цена аа годишен иаеа 3020 ли.

. Й
* жи1

На 24 т. м. а с. Бурханлар 
Провадийско е ииало големо 
Добруджа м ежбрдние. Присжт- 
ствуадли сд около 200 добруд- 
жаици от околните села.

В ежбранието са взели ре
шение да се премести седа
лището иа добруджан. д-во от 
с. Гюкче Дюлюк а с. Бурханлар.

Избрано бвЛО И НОВО настоя- 01 м“УФв Л»ке* за срок 2 години, считано от 28 февруари* 1923 
телство а ежетзв; председател г°лааа. с начална цена ва годишен наем 8.300 ля.; 2) три барани 
Стоян Стоянов, п. Председател м У4 .Цариградска* № 39 от мкуфа на .Хайрие* ва срок 2 го 
П. Стоянов, секретар-касиер 
Георги Д. Костов И ежветници 44 • 3) дюкян на ул. «Гургулята» М 16 ат мкуфа .Макеие*
Г. Минчев и Васил Ив Попож. “ СР<Ж * годиви. считана от 7 март 1923 г„ с яачалиа пеив м 

Пожелаваме успех нд новото юл““»» «•“ И00 лека. 
иастоятелство.

ногата всички тези
роиетимии воин по един 

)т пож жестоките у тори 
но живота, може би ша иа- 

и Можа би

и:

1ея яки

много от онези, които
аа бд«г т пред на-

. шйстивта иа инвалидите, ша
На 22 Януари* 1923 г I) дюкян м ул. .Габроискя* № Псжаиаят своят град и ша от-

• правят иолитаи кжм Всевиш-
иолят за прошка, 

той им им
>, Престжплаиието. ко

сото ожршлт, е големо. 
иичкж ар имота пак. която 

остава чиста организация и

от 1 иарт 1923 г , с начална цемдини. ечи за годишен явен

поил синяща за варно изпжл- На 24 яиуариД 1923 год.: I) дюкян иа уа. .Цариградска* М 
33 от мкуфа „Хайрм* за срок 2 годнни, считано от 13 иарт 1923 
г , с начална цем за годишен мен 4650 дем; 2) дюкян иа улиш 
.Малка-тжргояска' М 28 от мкуфа .Тешрифке* м срок 2 годния, 

от 1 мрял 1923 год , с мчалм цем ва .годишен мен

мания ажлг, си сломим за ма-

СПОРТ.От Варненския Брегови Ук- 
Пуикт. мойто по щат и- 

иа само 90 доброволци, б по
дофицери и 12 офицери, а в 
наличност много по-малко, в 
прожжлжениа на няколко ча-

С. Б. С. Л. ще има на ато- * 
рия ден на Коледа ■ гр. В.
Тжрново конгрес. За целта от 
всички С. К. членове иа С Б.
С. Л. са избрали ежответно 
число делегати

За такива С К .Тича* е
сю^Ставри Флорев и^еопга Г* “ гя‘ с,уж,, >ГР" мм» *■ « устройват. 3) д*-
Ьалабано* Р ,е°Рги КЯИ м уд. .Гургулята* М 1в от мкуфа .Мякеие* м срек 2 гв-

клит.г’. .... д. X*"“' ечитенв от 5 април 1)23 гол., с мчалм цем м годиш»*Конгреса ще бжде председа- мен воОо лева 
тедствуван от г. Георги Велев 
— председател иа цент. и-стео

Поеният* условия иогят дя се видят всеки приежетаея дея и ^ 
Жела Мие им успешна ра- * кащедаряята на Варненската мюсюлманска вероиспоисдиа еби"14*

Т*' “ V 1 Декември! 1Й22 год.

4900 мм.
На 26 ануариб 1923 г.: 0 дюкяи ул. .Габровска- Н> 32 от 

м*УФ« .Тешрнфве“ ва срок 2 години, считано 1 април 1923 год 
щем м годишен наем 7000 ли.; 2) кафене ит иакуф» 

.Камклж* м ул Кавалска .4* 24 за срок 2 години, считано от I 
април 1929 год., с начална цена за годишен мем 1506 лем. Ков

ат да бащат само мюсюлмани и освен аа

са само са «жбра сумата 
(3150) три жилени и сто и пит

ат
:ет

Ивки таям гот< за друаа па-

<- -Артилеристи аа живите папат-
■мий, би вя последвана от асич- 
ша части, и служи* яж пример 
иа ясичии културни яргаиияя- Змог

даете годяяя.
ае участие в тжргомте се нека 10°/о вжрху наема и

У
Поклон пред Вашите стро- 

ившастии ииаалижи, __ 
и сираци! Искаме жя вяр- гр-

От Нястоятедстяото



1
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:
по 1.40 ла кв си.

Приставени 

по 90 ст иа луна |

Годишно 75 лева 

Полугол. 40 лева
!
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Редаиц»а и администрация ул. .Марлдма* Ш II.
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Телефон А 253

•* Но изисква се още едно вечата е.П. ДОБРИЧЛИЕВ. тааат да дисциплниизират и
моралнзират своите в полити- ваяно услови*- за да бядат пагаада пред еароаейсвата 
ческо и морално отношение, истински и верни представи- роди за нашата ярем а с ви
за да бддат готови и в еже- тели на населението в Добруд- що неоспорима каузи. Да вра- 
тоиние, като сжзнателнн бжл- жа, иа неговата воля—тежве- ща деаегациа а

-IУшитото I Добруджа.
иовфе-*тПоложението на бжл- дало. Очевидно, резулта 1 3РИ *а изддржат да кодиреп- ния и колективната народна реиция била та между п

Пфшината в Добруджа, та по отношение иа учи- мт норално и материално сво миежл. телстаата м еаропеДсиита джр-
Щ дан на ден става все лишата а Добруджа, ой “ге светини организациите. А А то е оргаииаацатс ааедио жааи бала тя иа

лошо И по-лошо. При бил друг, ако ние тук и последните пжк своя Вжрхо- с Централното тяло не бива Лига иа народите.
вен институт като негови чле- за никвква цена да бядат при- Нищо не му

лсаеии като опашка иа която дири аодкреаата иа по
у на наша поробени 

Велик организации Ако щете от го- 
грех ще стори том Добруд- вяно значение е да

да весна ние, нашите ежнародниии. от- 
. самите добруджан- ажд. предванахме по го 

цу. Том изглежда некак лама заинтересованост 
невероятно I Действител- 
фсте, обаче, всеки пей 
фупа факти след факти, 
фито недвусмислено и ка- , 3ашото нейното 
фгорично подчертават то- 

Иеиа ие се санозаши-

чината за това
нове

Такз преажчпитаии всички н Д* е политическа пярт 
еиигрантн стават мощна сила, свободна Бжлгария.

Жално е да се исповя- 
да истината, но ние сме 
длжжни да си а мажем:

колтктиама силна воля която
е в ежетояние да бжде нетни- жмец деец. нобто помисли да подирена а а Руското

сажрже еждбата на еммгрии; стаог ако за тоаа обстоател-ска изрвзнтелка на целокупна
та обществена миежл а род- ските организации с която а стаата продиктуват Тоаа на

да било партия а свободна значи че следва да 
Бжлгария От следните ежоб- муиитти Господа котата една

Кемал Паша на

приз
наване е признак на упо 
минаване и пжрва стжпка 
кжм благоприятното раз

пата земя.
цммие. а да погледнем 
нетната, право в очите.

Вжрховги Институт.
Така сплотена емиграцията

ражеямя.
1. Тук а Бжлгария не очав- широка

в своите адравн дисциплини- ааме помощ от една партия, а вителегво и Руския —р-д тоб
ното разрешение на учи зкрани организации те пое- ако има да ни помогне някоб ие вжзлрие методата на Рус-
нишния вжпрос. нужни са Ледни;е имат сила и адзмож- то с целия Бжлгарски народ яого управление тоб
колективните усилия 
всички добрупжвнии

жрешениещ..мамерим средствата и $ 3ащото 
фчииите за предотвратя- 
фрое, нейните фатални 
феледиии, и по този на- 
Чф да отправим развити- 

н> Добруджанското 
щфо. ие под знака на 
сяучайноста. в в предели- са зле, между другото и

иа вжпроса; 
за окончвтеп-

В 3410.1;

на носта да нзджржат сдио цеи- изобщо — цялата колекта
тралио влрховно тяло — едно бжлгарска миежл и 2 Насе- яадист. 

УчилишатВ в Добруджа истинско свое емигранско Ми- леиието в Добруджа ае било
ннстерство ако щете.

комунист а си остава

НиД ла тогава —
една партия, ие ли братска народ, ас 

Централнма комитет подвре- * *нес ат едиа партия. То не помогнат да се здобмем с
кааеа е еднакви не- водата си

и миналото от
яжт закономерности. за това, че таташнже до

ЙИфД да ^постигнем жела- бруджании. заслепени в е от епен от мощните ся оргаииза-
преди своето партизанско засле- цин той ще се нагжрбн с гра- ТеР*си с еднакви нужди

а тоаа обстоятелство а твжр- тичссаите среда ао 
де важно.

мита резултати,
ФМчио необходимо е да пение, че преди всичко маднатн задача която да ва- 
ПОТЖрсиме кураж и до- са добруджании, а после дмюли нуждите иа еииграи- 
«твтжчно сила в себе си сторониии на политически тите а именно:
ДВ погледнем не вжпро доктрини и идеи Това се 
СШе. като им разграни- хвжрля в очи особемно в 

и изасним ней нап- Добрич, от гдето изхожда 
за себе си, след тове посевместния тлаежк кжм

тическвте капва е я;
Рто защо се налага да бж- най много днес негата свата

деш много кин мат* ви и и да капа. Котата наети 
пазим строг неутралитет 

Че населението там вжтре
1 С настаняване, обзавеж

дане. прнютяванс. оземляване 
на бежанците, за да ие ходят 
без работя гола—боси глад
ни и

личности смотаха аа ас.
ра. конто аодамсаха дол 

и днес е с еднакви разбира- рите за мир диес го считат аа 
ння и убеждения се вижда от млейстяителея.
изборите които Ромжяското

г-за другите. култура и просвета, гдето
Но това. далеч не е до- има уреиено бжлгарско

ККвтжио
Нужно а преди всичко в невъзможност д а фун

разберем, че ние като кционира правилно, по- Господа. Всеки един от вас в*"° през г- при *г* •ОР* • Париж са влод
фбружании. трябва де ради апатията и раздроб- ко1ато той се намира на дру- силн* агитация между бжлгар- мжщ
служим изключително на лението на гражданството жестяеио ежбраине или кои- свото население в поам иа имат трайност и че тепдраа
добруджанското дяло. да п грес, не говори аа снои нуж комунистическите кандидата а предстоя да се чертаят гря.

личните си ем- пЖГ^°Са ** У клишета ди_Р1в говори дВже само за зна“ н* иРотест мто асе- циците от Балтийско до ЕгеЙ-
в с руджа, е вжпрос за НуЖДИТ< ва Седмиците и еми- кой бжлгарии се казваше .кой- ско море.
сашествувенето на бжл- грантите а говорм „ за нуж та гласуяа за комуиастите,
гаршинвта Той трява са дите м првмт4 м свовте близ- 3,,а,,,, ГЛ«У“ 3« Бжлгария* нова книга ааяяв че договорете
обелени усилията на всич- им в Лобруджа пак в 4 овржга иравителст- сж плод ва иеяоаяа
ки добруджании. той тря- вото имаше 8 депутати а ко- иаисквтс работя
бва да им напомни нях Така че всеки еаяя от нас иуиисти 4 а:

Това обстоятелство яе ос-

Лош) Джорж вред иорес- 
правителство произведе преа пондеятите на американските
. 920 и нас 1922 г.

2 Най-важната задача вжп 
роса за родната земиобщество, което обаче е

а осо- а-ца яодчерта че

хоато ае мога? да

бииии, де презрем, пош- 
лостите на Живота и с 
иитусиазжм на герой, па 
ре|иим веднаж за винаги 

|росите около добруп- 
МйИсиата идея и то по 
фцин. който логически 
ф води до окончателно
то освобождение ма До-

Франчески Мити а ся акта

аа Бая-
че по:

иа реяияат я ред друга голе
мя ДЖрЖЯ!ния Лжлг кам себе си и с морална отювормост кжм 

кжм Добруджа, най-после своите ежеелени или сжграж- Т1ва не «белязано от яласта, 
— той трябва да им нму- лаии а своята родна земяДоб- в Камарата Министре иа Вжт 
щи, че освобождението руджа относно своята сСшес ушните работи 
на Добруджа е логически твена дейност А там пжк Вий 
резултат не една систем- всички добре знайте яе насе- рнчекия депутат бжлгарии Бо
на просветна политика.

Дяес кат а то турската
ояаласта размжрдяае аваяата

навелитеиа а
Аржеитияну яжзразя на Доб-илишата а Добруджа 

СЖ зле,— по това няма 
иидакво сжмнение. Коя е 
фцчинате ето вжпроса. 
фйто стой всички, които 
СМрпат от камшика не 
рмжнекате олигархия, на 
ффки, които прокудени 
•гШобруожа. изнемогват 

рд кржета на неволни- 
ря живот.
ий главната причина, 
не кажем единствена- 
се крие в самите нас

рашата незаинтересова- жестяата те последните, сдед- тели иа населението а цялата ва своите организации слама 
Е кжм добруджанското д* се ззекат да превжапи- Добруджа-

запад и наложеха 
Дяес косато

ся.

лението яе може да предявя рнс Стдфяиов с думите аВнй жжаяа, ояя руска колос са 
искания за човешките си пра- [*-в Борис Стефанов и* сте срама да —*»—п яа пчта 
ва за свободата си. за учила- комунист тмя които сж гласу- аа метода ва соивяава 

вали за вас както Вий а ощеща—ширини и пр.Ч тика а до котето са проста*
От тоаа всичкб ясно е че П0 *е,е избирателите Ви сж р*т сасденккта

заклета ват «а имат аа
са

ма еамрвтара мо добруд адр 
моаа» едаат Са. Ллачен»а. 
ддряама праб слбрамиа~а ма 

баявчцит» а ар. Варта ма
22 XI. 7922 а.

Проджлжемие от 6р. 10

шовснисти бжагарк 
врагове ва Ромжияя*.

щом отдеаяите емигранта да
же СД морални престянатсли 
на населението. Много лжти 
по веряо е че аедяжж обидя- 
нени а мощни организация 
ведно с Централния си иисти- 

Таиа организирани е дру- тут сж истинските представи- тяраи с моралната подирена ата си а да на

националните по: 
родя.

Дяес вя ГеенаПОЛЙТЙИТЙ N1 1жрХ0ВВ11Т 
С0ШИТ1Г.

Вжрхояиият Комитет тврвя- ас и жв
IV■ж родната

да вредпрваме чрез словото в тяга вм в I

г.
• ■'$



Бр. 11.. Беженски Глас*Стр. 2.
Озежлеването на бежам• комисия С глоба ДО 1000 доите декларации до таш началото на м-ц Август т. г 

[ИТе, коопе- лв. И му се дава нов срок дата пс бъдат глобени от в гр. Варна, 
изпълнение, за която 25—300 лв. вли с данъка в

СЖ1ЛВСНО чл чл.

>Е?о с тия кяиолно думи аа 
СВЖ! шааи. като апелирам иаД бите. Ирес 
настоятелно Господата влезте ратишите сдружения, и за
в на ще единствени обвини В дМ^жавните учреждения цел се издава нуждното троен рммер

да става само по нареждане постановление. 30 и 32 от ьакомя
Закона е напеч. в бр.

224 от 4-1 т. г. в Държав.

Книжнина. 
Сг Чимпив Рим 1«Нминаше организации които 

бждат за зае спешени огради. ОТ Дирекцията
В горната книга Ст. Чи-СПвРТ.Бждете ким тях морал § 11 към. чл. 23 се при

иаоравии и иато издрджиица ^вя следната нова оли-
редокии. нея. Дирекцнония съвет

проверява, отменява, из-
менява и одобрява реше
нията на окръжните ко
мисии и решава оконча
телно всички въпроси в 
свръзка с приложението 
на закона.

ямигироа излага интерес
___ мо и уаликателно своите

" На 7 Януари т. г. в гр впечатления от кратковре-
ЦЛ1Я I ШИ. МЦШН г*Рн°ао се състоя 1 из- мениото си пребиване »

вънреден конгрес на Се- Добруджа. Схематично ба- 
веро-Бжлгарска га Спорт- гло книгата запознава чи- 

По частен ред се на- на Лига. Конгреса заседа- тателя с живота на ооб 
учаваме че Ал. Рашемов е ва в хижата на Ьжлгар- руожаиеие, най-вече с при- 
бил пустнат от затвора и ското Туристическо Д-во росата на Добруджа, 
сега е бил назначен зачи- .Трапезица*.

вестник.

Тракия. ДОБРУДЖА.
Последните сведения, 

черпени от пжтннцн по
твърждават по раншните 
ни съобщения за положе-

Тракия. § 13 чл 45 се изменя- 
ва и замества с следната

не
говия бнт и нрави. Напи 

Сутринта в 10 часа вр.пл. сана на един гладжк иимето ■ западна новник в романската си-
горанция в гр. Добрич, к*- пред. наЦентр. настоятел- художествен език с едм 

нова редакция: о е подвеждал и нак- ство на С. Б. С. Лига г-н подкупната
шеио пои наличноста на Лицата^ои^° леветявал български сино- Г. Велев откри кожреса
тваскааите помготоалеиия 3в*И от Чюня* л ' ве които са бити до смърт и след това се пристъпи се чете гладко и неприну
от* страха на гръцкото мммнгго ^а 32 да кажат воли и неволи К*" избиран* бюро 33 рл‘ и ле**° Р нея е отр*
военно командомне. акта Дза ТУП С яжох^ че са биле члеиове наор* ково*еие заседанието на зей трепета на побруо*. 

Разправят, че • запад- ^ня земи Българ Землед гацизацията му. конгреса. нсимя вжздух при

-йь-ееь-г т-“ *.....-г-оле^ к^м туГската ипотеки съобразно уред- жи са пристигнали е ту- ,Слава. _ Търново, под Р Р
операции. Към турската дите на Банката и чл. 49 кашнета болница пребити 
граница по край Марица, на носещи* „кон. 
окопаааието на гръцките 
войски продължава твър
де усилено.

Българското население 
било твърде много излла- ИМТИМНОСТ 

с едно гладко чувство та

*.*•

• лите нивя своята хлатн 
пред. г. Г, Велев от Варна приказка. Нешо 
и секретар Ст. Гайдаргки тя неумява за Добруджа 
от с. к. .Вактрия* 7*рно- с нейните особности з* т*

повече —за греховете на тоя без
подобен изрод.§ 14 чл. 46 се изменя-

ва и добива следната ре- им ми »» плите добруджании веч»
Разпределението на от- ^ЛАТТТТТ^ А Всички прмежетвуюши кдо- ри. за ообрувжансиия иди- 

чуждените и причислени У*!*!**^*» "°*в дддохл отчет м своят* личен живот, за мрасиав-
към фонда за Т. П. С. деВиост и днешното си поло- та добруджанска приром

така и на оръдията, се между новите преобрета- Преди неколко дена при- жеиие. Същото направи се Цен- и за какво ли още меб 
ршвало нощно време. тели се изв*рШва с Про- стигна в града ни ново- трайното настоятелство. Описанията на Ст Ч*

Никакво движение на ча- токол от общинската ко- назначения градоначалник станалите дебати по лингиров не са сухи *
стш* *?*** кяя местата мисия, одобрен от окрж- г.н Сд. Милев. отчетите иа клоновете а цен фрагмеитични. а поагре
гдето «или разположени жната КОмисия за Т. П С. Пл тР*лното настоятелство кон- ти с вдъхновението ме не

53-ггж е гг.-тег =гзггйг =ьгг=^запрете но най-строго за то акТ се П0ДПнСва от 0^* ПОд Вавт0 е ргшеяие редовния тае се четат с истимсм
«Г " ° :ГГ.ГкоТкс^“иКР.тТ * “*** “ “ •

Реквизициите. >:е шр- »ия приовретател иконите"* ** п,тл*ГаТ
шарш по постен а не Актове да трудовата по- справедливо с
официален начин. Населе- земелна собственост, се иа1,С|Суей,ия 
името се. буквално огол- освобождават от гербов у Помеже . гмда се 
вмр.. Според сведенията налог, мита и бирии и ’ много чуРж^нци 
апаиите действия между канцеларски такси. ^ ппелставители
гърци , турци са започ- § 15 чл. 47 се отменя- ЛТеда7и2 пояж ия-’
•0ТМ. м С сле*нмя текст; та като ооган на оела и- -- Новите приобретатели та> като, оргД” ”

г г сираведливоста и я срав
няват тази от техните 
страни.

Работите около окопа-
о. както на войските

П Г

нареждания Снраяит!
полицейски

Обявлвни# Ва
гр. Варна, 5 яиуарий 1933 гол.

Исаестява се на интересующите че на 1‘ *• 
нуарий 1923 год в тжржната зала на Варненска 
Окръжно Финансово Управление от 2-3 часа сяз 
пладне ще се даде на доставчик иа храните-Д** 
продукти, нужни на Варненското Окръжно Сирс 
питалище, за времето от деня на сключване търг» 
31 март 1923 год на приблизителна стойност 4992- 
лева, разпределен.' на група както следва:

около 24000 яем
• 5210 .
. 17377 .

3340 .

получават земите по ко
стуемата на фонда цена, 
увеличена с 40% което 
увеличение е ■ полза на Въьпроса ма вр*> 
фонда за Т. Г1. С.

Забемжка. В 
случай, обаче, цената на пия още не е разрешен.

В скоро време ромжно-

ЗАКОН
и навивам я двпжямям
и ааявяа ва трудовата по

маем* воЯвтмяавт. щаме имотите на бълга- 
никой реките поданици в Ромж-

Според новия закон за 
Т. П. С. прави се следно
то изменение по отноше-

което ще се раздава зе
мята. ако костуемата В българската комисия ще 

ние рземлеването и отпу- цена е по лв аекара< разреши този въпрос. По
щдие дворните места.

I група хлеб
II • месо
III . бакалски стоки
IV » зеленчук

не може да бъде по ние- всичкото изглежда че вж- 
§ 5 иъи чя. 13 се при- ка от 100 лв- декара без проса ще се разреши 

бми следната бележка - &ез увеличение 40%. благоприятната смисъл за
«опт. морните честа с. § 17 чл 58 « из>еням »«птарск«е поданици.
******** 011 общинската ме- и добива следната нова 
ра оценката им се опре- редакция'
Д»ла от общинската коми- 
сив, одобрена от Дирек-

в

Доставката е делима и иа групи. Залог за пра
воучастие в търга се иска 5 на сто.

Поемните условия и описанието могат да сг
на 0»

Тегленето на томбо
лата за в полза на край- 

На нуждающите се от и° бедните бежанци от 
семейства квартали ще стане на 19

видят всеки присъствен ден в канцеларията 
ржжното Сиропиталище.дворни места

общ. комис. по Т. П. С т- м- 
§ 6 в чл. 14 стават сле- Д«а такива от общ. мера, н- щ т м н ч 

Дните изменения, думите: вън от застроената част Туолаков дъожа
•Общински съвет* се из- на населеното место, по Р УР Д Р
хуърлят и заместват с цена определена от коми- 
думите: .общинската ко- сията и удобрена Дире- 
ммсия* аа Т. П. С. одо- кцията за Т. П. С. 
брена от Дирекцията за
т. п. с.

циита за Т П. С.
От Дирекцията

Пропи се“*"”“политическа реч при пре
пълнен салон в театр 
.Райков*.

Дремнала е пмт сти и два са
Таицувални-вм мур

на с. к. .Тича* в
§ 19 чл. 67 се изменя- 

ва и допълва следната но- *
■горния етана, три стан дан сала*

"УЧ
|а вллтре и а двора н ел<

ЧМСТ1

нарменското 
.Папген-Сюни* продължа
ват и през м-ц Януари.

)§ 9 чд. 2Ь се изменя и ва редакция: 
Авбъдя следната редакция: Който

читалище
не изпълни в оп-

ибМММВСМЪта комисия за ределения срок без ува-
Т> П. С. навършва раз- жителки причини закони- СЪОБЩАВАТ ви от фн- 
Прмдааеиито на фондовите те решения, нареждания нвисоаото упр1м«ик< н сро- 
земи, правоимеющите и и заповеди от Дирекцията 
извършва

1а= Ппстройката солидна. =
Оправим сто!ка за подаване декларацаи по 

оземливането и окр. общ. комисия за 1. данъка върху общия дохол 
по реда, указан ■ чл. 46 П С. се наказва от Дире- аа 1323-24 год 
ОТ икона. кциятз

н

Г. N. N(11. ДК|. №11111е продъл-
или надлежаща жеи до 31 Т И. ш че непо-



Брой 12Варна, 22 Януарий 1922 год.■ Година I
гф но с н у жено сплотения, 

твард и настойчм маг 
на бежанеца

За дл си нмояи беже- 
меца праното ма 
труда на който да не се 
експлоатира и честа ма 
който да не се уронва с 
ядовити надсиешкм, че той 
е .само бежеиец*, а ти
хия госте приемем яат ма

ЯЬОМЯМЕ-ЧТ 
Годишно 75 ле». 

Полугодишно 40

М 1 м.
ОБЯВЛЕНИЯ 

по 1 40 ят ив си. 
Приставени по 90 ст

им ду*а»|

Иалмаа три я*тя седмичио.

Директор—Гл Редактор Г. многострадална Балгарма,Телефон М 253.1страиия уд. .Керажжа* М 19в а. в Варна, а тоаи бисер ма
омайното и 
Черно море, се 
зи глас.рактер на добруджанска- Нашето днешно поло- 

1а идея налага да се бо- жение на отригнати
рим винаги с оглед кям граници, тежкото полити- В-ка .Бежански ГДК*. 
политическите средства, ческо, економическо и гази трибуна от момто 
ндяхновявани- от едничка- културно положение на бежанците могат да гсаа> 

Преди всичко всеки до- та цел—да помогнем и об- поробена Добруджа нима- рят за своите ис
нужди, за своите идеал
ни блянове ил бадащите 
дни и редки лраздници 
този
Глас* е силата ма всички 
бежанци безразлично.

П. ДОБРИЧЛИЕВ,—Софмв
из--ДоИрдогаиското дело.

Срамно е да се говори,
•М^факт е, че мнозина до- бруджанец требьа да рвз- лекчим тежката и жесто- лага неприиерииа борба. 
^Р1ЖДиски деятели, в за- бере. че особения харак- ка уресия ма добруджа-
СД»ението си правят вси- тер, както и маса полити- неца. 
чкм усилия, за да тласнат чески и екоиоиически при- «м 
дЛкгуджанския вжпрос под чини, не позволяват в ни- 
ГММлиия знак ма парти- какяв случай да се аспи- 
заишината, без да подо- рира при разрешение на 

Т с това своята вред- добруджанския вжпрос с 
цц и лредателска роля по средствата, коиго са сгю-
•уйошение на добруджан- собни, да затяпят ореола ПоМЮГНбТ»I дРУгите емигрантски 
сЦрто освободително дви- на добруджанския идеал, леят сравнително единни- требва
яВиие. да окарикатурят неговите Влпроса за подобрение тензивем живот добруд-

постижения. участа на бежанците асе- жанци почти не се проа-
Защо се борси? ки ден добива се по годе- •«** » имщо Положеим-

м<< значение. Бялгария е ето е действително изми- сво* вестимк .Бежански
Глас*.

•Бежански

отзив Требва ли да се говори, 
че всеки бежанец, който

жи- скалм своите думи и глас, 
да садействуаа 

за развитието м разпро
странението ма своя глас,«Лукави и ловки за да 

СО признаят за виновни, 
кцято всички политически 
жермофродити, те с св< й- щесгвующите добруджан- 
СЩряия ценизян из глуп- ски организации?
ЦИТО. обвиняват и преда
телство и измяна всички.
МИТО имат кавзлеризма 
д■ ие мислят и действу
вах като тях.

Какяв сиисял имат сж- наводнена от маса иноро- редно загадочио. условия- 
дни пришелци от разните т* 33 сдществуваммето на 
бллгарски покрайнини, добруджанските дружест- 

Какво ни повелят доб- предимно бялгари Техно- в* благоприятствуват, а 
руджански интереси, как то положение е мизерно, добруджаици почти
во правим и какво непра- Проектира ли нещо дяр- дават основание, че сяще- Р°^ко и случайно, а ала-

жввата за с габелезиране ствуват. Време е вече и стно и твярдо ще 
В отговора на тези и на положението им име не добруджаици да разберат, да достигне до 

Заблуждението е класи- ред други вжпроси садяр- знзем, но дляжми да ко- че в името на собствемм- 
ческо то говори за сяще- жа разколничето за успе- статираме факта, че по- те си интереси, ако ме 
СТауването на един по- ха и гаранцията за тяр- вечето от бежанците из- от-идеализи, те са для- 
ка»ен дух —за една ра- жеството на добруджан немогват под непоносимия *мм да си подлдят раце- 
бодепна и ниска психика, ското освободително дело. кряст 
Та например, не могат да д* се разберем 
рарберят, че по един и .
сящ вяпрос често хората Д°бруджанците се
ИЯЙТ противоречиви мие- боРим за ^вещина за то- 
им> > зависимост от об ^рираие на нашите сана-
СТбятелството— как и от Родни«и отв*д " Д°бРУд‘

жа. Но понеже ние не

И само прм
на подражка и при обща 

нс работа, този глас ие вяло,

вим ? •же
ОНИЯ, кан

които той требва да
отправен. Той ие само
ускорява и ше се оп.

на изгнаническия т* и да заработят с общи м от страшната нужда, 
живот, други формално усилия. Условията за ед- несправедливост и участ, 
мизерствувлт, а трети на подобна дейност са на които сега натискат бе*
пред ужаеа на глада без- лиис, остава саио добруд- 
чинегвуват и крадат. Дяр- жаиската интелигенция да 
жавата е дляжна да взе- се отярси от дрязгите на 
ме присярдце интересите, емналото, като се проник

не от желанието на ио- сяще стаени и
Тя е така да се *ента Да потярси доста- справедливи.

жанците, ио ще се поста
рае да придобие ония ис
кания, които са то;

каква точка следят на 
МПроса. Поговорка казва: 
ГДрпците винаги настоя
ват на своите твярдения,
безсилни да 
че* познанието е нещо
относително

ако 1 я уважава своя пре
стиж.
каже морално заинтересо- тячно сили у себе си и 
вана от днешното поло- да посее борба за благо- 

ма жение на бежанците, ю- действието на 
това с право никой дру| жанци. 
освен тя интелектуалния, «мм

виждаме в Ромяния, още 
повече в Европа, елемен
тарната гаранция за една Бежанци, всички без
вероятна тярпимост 
убежденията, ние искаме 
политическото освобожде-

. ние не само за санзрод- . ____
Ио вяпроса за харак- циците ни. но и вяобще дори Физически виновник

за днешното мизерно по-
и ложение на бежанците 

Требва ведняж за винаги Когато над зеията
да се разбере, че вяпро- понесе необикновения ура- сю* Глас*. За какао 

подобрението бе- ган> *ойто отнесе не само ратувате, ако не

добруд- изключение сплотете се 
около вашия орган а. .Бе-

разберяг,

жански Глас*. Четете то*
зи вестник... Подаржаите 
го... Пишете а иего... Го- 

се яорете чрез своя .Вежен-
„Банки ГиГ.Тера на добруджанското за всички потиснати 

дадо, следователно и вяр- угнетени на земята Дей- 
ху« политическите сред- свигелноста ни говори, че 
СТ» и задачи на добруд- всичко това е неяязможно 
аПщеката емиграция вни- да се постигне с револю- 
мателния неблюдател ос- циона фантасмагория за 
таа> очуден от разнооб- това прегрящзйки легал- 
размите и противополож- ната борба, ние заявяваме 
мм.Твлкувания които за ше се борим за тярже-
митересованите страни и ството на утрешната До- жна Да се заинтересува

от сядбата на бежанците: Как да се помогни иа Вашм" глас, а. .Бежаи- 
нейната чест кг.то цивили- тази чудовищна беда 5 ски Глас" с залог за Бе*

- ' * Нашите организации зована страна я задялжа- Това слово е /лае шето човешко сашестии
Болшинството добруд днес нема преко да си по- „а да вземе - присярдце " ноаешко сащестау-

ЯШкки деятели, отродени ставят политически цели. интересите на бежанците х°Р*та. ко**™ изхварли вашето право,
•Партизански бяс, свик- и да направи всичко вяз- Урагана на аойиата и "0- стоанм* " •«•О**»

да разеяждават по по кои може да ни от можно тяхното «ат» литичеекмте преврати са етие.
р« . д, се огра. «« "Р«°т° * »«“■“ » Гие У <**«**«« 3. том »■«,-

душите си по отделно ми- ле'ь°рение.
рвжите и мечите на едно
по свясно бядаще по от-

слр»
инте- покривите на кашите, но ведлиаи искания? СадсЯ-

са за
жанскою темо не 
ресува отделни личности, помете домовете и хиляди ствувайте 
а цели групи, целаза еии- х°Ра» ■ туй именно време 
грация. Дяржавата е для- е особено нуждно слоаото.

Какво е това?

за
и разпространението ма 
Вашия глас

отделни хора дават по то- бруджа. 
зи мпрос.

Н И
1Т в определени рам- 

ЩфЩс могат да резберят,
» Добруджанското дело п .
е ЙМпартийно и надкла- «ошение на Добруджа ?

че неговия обект не

^ Г-ц* ^атя Т. ^оистантиао
и

г-и П«тжр Ст. Коларов
•И Вимкня Г|

с-ГОйЕМН

Без пат.
Нашите

Ирварщината, че по си- имат смисял само
организации Добруджанското дядо е 

когато в безпжтица или по-деб- 
на своя идеял доб- служат на добруджанска- ре за емзнанието на сво- 

жанските организации та кауза. Ние не казваме ите апологети то продял- 
»ва да се стремят кям че целта оправдава сред- жава да е безсмислица и 
ггическа и икономи- ствата. Напротив, ние по- губене на време. Прави

дяржаме, че особения ха- впечатление, че до като

П.

Егч
Варна

свобода.

Ч.-Ж
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У.1МИ ;е на интересувайте се -в на Г9«и>| 
з 9 <1:1 з.т з п-хмага и.ц 4

дзриен:« }<гаж*о Флча-гс-ао Управление «е а 
131* «а ао:тае*и* го ;а ис*е а:гчз
о*а на следните материали «ес!\ад 
на ;*'озсзнатз 'ру^з 

И -
2* Ех*а мг» 11 м. двата

гкоав 17 ся. дебела с ~рнба гт^вг 
3 Еди ип б м джлга

г«а»с 15 ся дебела с зрмба с-оАмост 
4; ~есг аглатя и маука-»
5 1'ег лгаата и то яхай та аоака

обща етоаЛмост 3 000 , 
5; Шест аоаатя и за 4-малката лодка

ХРОНИКА. *? И през зимни резен
в КАРАНТИНАТА

- «
Извегт- 

цип— о&местао. 
■>орт, 'лбиаеттави а*е»* * 
гяевеи аирентор на гп**с 
.Баливисии ш/рна,-' тр**т 

г.ляо :*м

За

е -гтярята м исво-уредена 5игерия 
' .Ш|«ам - Русо* не известния на

дохлл зржбл 5« с:о вмагма а

гражданството |Щ| |М *и а
о (Зори* натоварен от ми- Тая ше намерите довжр прием гри 

«ай ~риотиа курортна овст атака ви 
на и най-отли-*ии питиета

иистарстаотс на Ратрмш- 
•яете РаЕоти да с*вира по
мощи »а Бялгарсяите бе

30С ,

закусим и кухня
имиИ* *7т Троашя

Сш- Като се пред виа
дело ив 7} 1 ааатяо .тар>с> за изутата $0 и нрвбл ст 

8) Лаа ежрегеаа двеЯш г:.*емн ,
I/ Е дка сирите:; двоея иаджн 

10) Тжаяо адяе 10 кгр.
I!) Сармеяо ажже дебело 12.

13 л. а 350 метра 
12) Десет аакета Лята пя му* ,4 16 
13; Кота* 25—30 кгр 
14) Свяжяшри 30 метра 
15< Два фенера мор. по 130 да броя.
16; Пет таапя (джскм) пет метрова.

& ся аебежя и 28 см шарокя

о з оос ,
1 00С .

*ос . 
•ос ,

г* Маяурижам ча моргром 
мита суми. които е предал 
чруз министерството на 
аагтр работи отд соиоол 
грмвги за болгарските бе- 

г«. Ив Вар- 
1И ше са

II Варненски сждебен пристав

ОВЯВЛЕНИЕ госс. 
• сс;.

*

ята грож 
отесм отзивчиво и им 
с|юсобстауаат за рсализм- 
иа с успех в« вложената 
му мисия

*9С .
• оеНа основава* тпжаиителиа* лист М 6724 вздадея от 

I Варяекаа Мирова сж^ия яа 28 XI 1922 г. а полза яа 
Н Му-афоа & Л Коефяно от гр Вари гтротвя Васал По- 
поя С а* 'Л гр. Вари м 10000 лева в др обааявам, че 
и 1 феаруаря 1923 г ■ 9 часа пр обед ежа Варяа. аа 
самото място (срешу Народната Баяна) ше продам следвате 
«мота и длжяяяна Васил Попов С-ие а ииеияо

1 1 & маса четвжртмтн
2 45 стола плетеяв местно проязаедеияе за 3000 лева
8. I Ьоро
4. 1 печи ламаринена отажтре измазана

с I тржбя
5. 1 казак меден с аместаиос 100 литра за 2000 лева
• 8 огледала ст-вии с аисочваа 120 и.

213 .

600 . 
50 ,17; Еди кофа

18) Едва ааааа от гаааааааяраи ламараи
•Ч| 10 за боядае мрежите

19) Дяесте кгр боя за бояжнсине мрежите
20) Ежи джбом бжчаа
21) Ежая чуй 4 кгр. по 20 ла. кгр.
22) Един чук I1 , кгр. по 42 аа. кгр.
23; Елин чук 1 8 кгр. по 48 жа. кгр.
24) Едм тесла
25) Ежи бради 
26; Ежи бячкня
27) Една свредел 21 2 см. дебежняа
26) Ежмв яост жежезеа 1 50 шатра ллляяшм
29) Двадесет броя железни халки с жжаметр 3 см.
30) Един жел обржч с дяам. 60

с дебелака около II см.

Щ Ш* !«11 В КП 0.
400 . 

8 000 . 
700 .

На 22 т и. под. стра- 
1И Щарю Статеа и Км- 

РР) Ячкеа от Ш ириси
за 3000 дева

•0 .за 1000 леваП0ДИЦ. учасужк са залови* 
жи а хан .Лоигоз*, зат
ворника от Шумен, окр 
затрпр Нередно Василев, 
яИЙо ма 10 т и иабегва 
о» Шумен прокурорстю 
каро задига от там с се
бе си един габролет с 
даа коир Габролета и ко
нете са сащо намерени и 
жадаржеии.

Крадена от начало при 
аалмяието казвал, че бил 
от Провадия слуга иа не
ка* см Димитр Стоев и 
кокете е габролета биаи

61 •
II .за 500 леша
80 .
80 .
40 .ширина 50 с. и. 

Наддаването ще пачие
м 500 яева

78 . 
266 . 
180 »

от оиеикяте в заинтересовайте 
могат да се инат а гореопределеното място, а определения 
ден а час да иаддамт

гр Вари, 4 януари 1923 год
II Сждебеа ирастаа: Д, х.

а
180 .

31) Едмя жеж. обржч с жиам. 30 см. в
с жебеаамя 12 см. 100 •

Варненско карантино управление 32) Чатари рогоскн оноло 120
яа 2 метра по 70 лева броя

33) Десет костюма от нсиропускаем плат
Всичко за обка стоАиост

280 • 
10 000 ^
мозГл

Материалите да отгомрят на описанието, кв*- 
то може да се види всеки приежетаем ден • довв 
кинството на бюрото.

Интересующите се могат да наддават за всек* 
предмет общо или за всеки по отделно.

Срока за доставката на моуиата и лодките ^ 
а другите 20 дена след саобщенмето, че тарга 
утварден.

Достав. ще стане франко магазина на
Залог за правоучастие 6% а банково у доста* 

рение вжрху оферираната стойност.
Всички разноски за обгербване и публика*** 

нв настоящето са за сметка на доставчика.
гр. Варна, 22 януарий 1923 г.

ОБЯВЛЕНИЕм яят.нагами, но ат после при-
аиал, че той откраднал

Варненското карантино управление обявява, ча и I) 
жса 4 часа пося* обед след публикуването настоящето в 
• Лжржавеи вестник*.ролета от Шуменското 

прамурарстмо.
Арестуваният е на 23 

т.‘ и. в Т0 часа преди пл 
под стража изпратен в
14уиои

щя произведе тжрг с явяа конку
ренция. в кднцеаарията на Варненското Окр. Финансово 
Управа*! . и поправката н доставката ад мета аа аКлаВ- 
тоноаая апарат* (пяжюнзтребитеяя) при карантината Залог 
се йена 10%. Прибаизителвата стаймост 
е около 2Ь000 лева.

е
аа прежпраитието

бюрото-"
Поаиммте условие и другите ияижа са ка рааположе- 

мне асеив прасжстаси ден и час а иаицеларвята на каран
тинното управление

Обявлението е печатано в .Джржамяя вестни* броЯ 
231 от 15 I 1924 г.

гр Вариа. 28 XII 1922 г.

мягроая • 
ябележяате неволно дай са 

ршвля много буитоае а

но саряоаояв мерки за
1От Управясямето.

з



■»

1

Брой 13.Варна, 3 Фешруарий 1923 год.' Година I
* ■ ■» ■мелиш и лвжа. ме бал*

^ОМЯМЕМТ гарите оргаьезират мета, 
|| мети, които да маат

ма да пицт краота пак иа 
българите в поробениа ми 

I край

Полугодишно ЙО

М 1 М.
смаления

по I 40 па «а см 
Прктаагм по 30 (*

Тая коварна аларма ми 
ни се струва, ме е скрое
на. заедно с четата кра- 

^ в нишка, за да убият Бал- 
гарския дух у роба.

При все том 
да саобщии, ме 
та валута силно спадаГ 

/ а т9

Излиза три пакта са/

Директор—Гл Редактор Г. Валса.

л |Н|

Тедвфоо 16 253.Редакция и администрация ул .Караджа* № 19

И-
€ е.Тракийци.Праздненство в :*= 

„Хаджи Панако“ }■ 1(1111111 тупниКжм иатом -иржет
Ея, негли спрат неволите 
И спират се. отколе те 

Отрудени 
Родлиав пржет 

— Гористи са билкиимте 
А морим те, меаиииите 

Прокудени

Таи огжн бе.
Тук п -амен и желани*
Така е то с иггнаимия 

В родината 
Едно небе.

Но гине а вни лривжршеии 
Сред блянове накжршенм 

Годината.

Отдавми 
В сяна иа I 
От себе си

И а песните. 
Сити един

• >
(Златна Котва) С Граииия иранска

ирет от 20 Ои 
1922ВСЯКА ВЕЧЕР КОНЦЕРТИ I ДУЕТИ пубаниу 

.П мряна
Намират а сиярб

пра участие на Италианска трупа В «обреда ут
Ьа«аастии та

п
вестника от 27 с *която изпълнява различни постановки осимии ограничителни 

ии наложени оарву 
горените и ноти в 
ис Кралството, сс 
ти Тога чо от тоя 
балгярските

И е «аерсиа стржв ратплаиеии. ше юбо

В скриете арка, 
В краота слави п|

По случай праздниците залата е разкошно декорирана.
----------------НЕЩО НЕВИДЕНО ----------—

Прекрасно колелно држвче. Зимна градина 
Специални бюфетни павилиони Отлична еароп куяня. 

Асортименти от най-префинени чети» и питиета

беселба — Ново — 7 рюни ?
От еждяржателите.

На потросани
От Тракна 

Видели стряа.

«б
Очакват дялго чакани рявлолагят с имотите сми 

евентуално ям га 
рат, валс по 
било мото прибегне? 
услугите но С1 
аунорсаио Кон
ЛОГЯИС НО И1
саобоавта но 
СНДС

3-1 Обктик

Роди се реч
За песен и преса «не си, 
Запели* преглятие си 

Утежатв 
Пронижа иеч 

1огаз гярди препжлнеии. 
Забият нишки в ял неми 

На яреаота

Дси4 е
Праплодии са просторите. 
Пр*М1Зебла, карпети, чували 

и тютюнев амбалаж В Бжагариа 
Ив с поп 

Сред иовий крой 
Да би ги ветри дяяиелмкрои)вежда I ва Бялгзрска Концескомериа Фабрика 

за югени изделия
В

грима и България 
Т»й и ято саг лоено ча.

Г а
С„КИРИЛ“ 25 от

■ама
Акционерно Д-но — Парна.

Цени конкуренти

ПОРДБЧЧН изработва по специално споразу
мение. Продажба и поръчки на едро 

напрано при фабриката и при

■ЖРБАИ х. ГЕ.1Ч 3 — ВЯРНА.

8ЦШ1Ш1 Ьш Ми (публикуван о бр. 92 ст 
Дарж
Юлий 1921 г.) с 
женим от муж 
мост постоноолониато ис

Качество превъзходно
от 27

Тая банда записа в внишка банда се е поилд 
кървавите страници на с исвимв българска крав 
поробената ни Добруджа в един район от 5-6 седя 
нечувани зверства

имот
над и пиедка ма иещястннте. Соао о случсй но

мирното и оковано в роб- който е стигад до небеса- ност и тай коте
егво насепение И когато та не е бил мут от ро-
всеки бж/парин с свито майската влост. ковто мо-
ог болезненост сжрдце жеше да огради тиа села селение о 
виждаше черната преспе- и да хааие крааииците. 
ктина за поробените бра- Зашо при тоа болезнен 
тя, гузмага романска пре- стон на поробените вал
са нададе писак. че орга- гари роилиците са се иа- 
незирани ь България чети правили оглушки и маста 
минават ! раницата и зло- е допуснала толкоаа дни иа Цясстаото. нсиним 
действат в Добруджа

ео

овоиниост в(
Б С Л н И и п р Е д .* м з и о (1 а н л 

НАМ ЗАБОЛЯВАНЕ
Гариив сСпасени сте!I

I
Чрез ,АПОГЕЯ* наи-новия медицински препарат 

патентов.н в Рим Ля 19759, лекува най-ефикасно и 
окинчагелно: туберколоза, рак, сифилис, ц и 2 пе
риод, само Вл.грешно лекуване), скруфили, хемоонид, 
ревматизъм, жълтеница, малария за 15-^0 дни. 
тиф, холера, д„‘3инIерия.,трипер, нови хронически 
и вятрешни лечения. жС|веница и циреи, плеврит, 
бронхит, болестите на стомаха и червата, язва, 
анемия, лошия дъх в устата за о-7 дни, неврал
гия и пр .АПОГЕЯ* осаеждааа кръвта, укрепя
ва нервите и в полово отношоние избистря па
метта, ободрява изобщо организма

с в кутии които служат та 20 30
дневно употребление и струва 200 лева. Стойноста на 
поржчките се внлея предварително с пощенски тапис 
С наложен платеж не се изпраща Достави се направо 
от главния депозит за целия Балкански Полу
остров Кр Ив. Караджов С-ие, Централно Ко
мандитно Д-во „АП01ЕЯ* ул Бачо-Киро (бивша 
Ботева) N1 11 София. Химическата формула на пре
парата .АПОГЕЯ* е вржзепа на почитаемия В. М. Съ
вет на 12 V. м г. по нотариален ред при Пя 1143.

имотите но гжриита, иа-
■омши сс в

• огра-
щщтда вилнее крввммшката иичмтелии мерим

Злодейци и злодейства банда—«Добрислав* 
е имало и има на всекаде
и всекога, но законите и българин беше се сковал 
бтюстителите на законите от ужаса, на които бам- м (| полаумт от 
нз всяка страна ся, които дата подлагаше братята прааа м облаги 
респектират злодейците и ни в Добруджата, чрез иешия ммои от 19 Юан 
предотвратяват злодеяни- Букуршката преса усард- 1921

но се хаарли отровната иитс 
Около 15 дена Тая крж- стрела — коварната из-

И защо, когато всеки начитай от 11
която вата та им

г мм
ята

.АПОГЕЯ“

Ив. Ивран! И СКЪПИ?
Когато рамо, тая сут

рин, майка ии похлопа на

1ММ. мймща неговата яснота 
Как неспокоен се чу» 

ствуваш да избираш и да
се разделяш при _____
ме! Ето лисалишиата маса, 
с постоянна стоя отпред 
Какво миела да « 
мея ? Броизомта наети»

I Заминаване.
вратата на стаята м каза: 

Никога немз чуастяо «Сине, време е, днес ше
толкова неспокойно, нео- пътуваш# с^каш изоед- 
пределено и нерешително. нвж изгубих лекотата на 
колкото това, което човек ОТ

едно светло настроенме. 
изпитва, когато се готви Очите ми се премрежиха 
за далечно заминаване. и подириха далечината ма 

Отворих праздния сак- на хоризонта, който се 
вояж и се спрах прав открива през широко от
пред него Какво да взема ворения прозорец, ио тен 
с себе си, какво да поста- лежеше в лятна иориост 
вя в него от всичко това, мъглеещата се белезиииа 
с което бех еднакво сви- безбрежност, и когато по- 
кнал? Кекво ще ми трвб- гледът ай се премести от 
ва там, където ше отида ? нея. в съзнанието ай 
Нима всичките мои вещи таиа сметното усещаме иа 
неми се еднакво потребни някаква неизвестност,

малки купола а арайеа*ВАСИЛ ПЕТРЯН0В стил? Перодръжката Щ' 
ножа аа по

г'

гили, украсени с и 
цветове от еделвайс, щ/т 
стакленат» простапа* ( С 
образа ма Шилйои, купе
ни при ахода на 
чутовна кула?

Еламтро-^мженер.

Еттцикки I индустриални шетащи
________

Техмичоомм материали и машини
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

ос-
крметалиа вазичка

.
1


