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Варна, 10 Фешруарнй 1923 год.

Година I

1

раците от дойните.
Е добре! Ни»
Годишиа ТЬ яма
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тая оа страни.
Дим тм
11олу одишяо 40
|
които зидат? Где бай та?
Г ас бехв оа аойаат. иа аа
да отварят мисиите си, иа
ОБЯВЛЕНИЯ
аа някаква си благотивпо 1 -40 Г%л
см
ритслиост.
моато в оста
Прмстансим по 9Й ст
нала а неколцина, а «а
иа дума
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Посетителите ше намерят винаги приятно ратвле
чеиие а игра иа парти, табла и др игри
Чисто иеве, чай русин, сладка, локуми,
по лева.
сирвп И др
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|Праздненство б =
„Хаджи Панако“
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(Златна Нотна)

1СШ ВЕЧЕР КОНЦЕРТИ I ДИЕТИ
при участие иа Италиаисиа трупа
моато ишжлняда рашичии постановки
Па случай праздмиците залата е разкошно яеиорирама.
----------------НЕЩО НРВИДГНО----------^икиа градина
Прекрасно коледно држяч*.
Специални бтфетмм павилиони Отлична еярои кутия
Асортименти от най префинени ястия и питиета
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Ново — Трюм»?
От цяджржателмте

КРАСТЮ ПЕТРОВ
Р Н
Тжргивия с всички видове зжрнени

храни,

варива.

брашна и трици
отдел

момисмомд.

на з*рени храни и др

за чужаа смека

За тахеграии
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аеиата. аа ги
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.Караджа* Н 19
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Ив. Бамимов.

Откри се ново модерно наредено и
сне.Спнемдмт"
комфортно мобилирвмо И»
е широкия и хигиеничен салон на бивша Ш уж е
мома бирария срещу Земляпелсквта Банка

I

тя содяяаиио.

За сираците от войните.

тяхното бждашд,
ги
утеши и подкрепи?
Поатяряи мито оциа!
са чуя
И аеиата
стаудот
ажршено сяии. валоч ' от
сяят. далеч от общество,
палач от семейство. Зоб

реяями от всички,

сонми

Наистиме. за тия иеша- м всякога.
Кжи крвт не 1917 гоа
в грели се откри Сиропи- стнмии сирачето се лолаМежду тех ияо и
тллише за кржглите сира гет големи грижи от стре- мо
_ побохпжммчата бея
ии от войните
Днес то не иа Окр Комитет.
По„ио пГ иемои
ИИ

влиза в шестата си топи
на от мек е започнело ле
функционира. Ь началото
сж биле приети около 10
сирачета, в днес е него
се вжзпитжват и отглеж
пат 59 Това сж деца ле
59 млапи бвши. сложили
кости по бойните полета,
ако не
за териториални
приаобиеки,
то
поне с
цената на своята скжпа
кржн те запазиха имотитите ни от разфабване и
семействата ни от вражеско безчестна Това сж 59
млели и буйни сокола,
които изомгивха иа рааии
поля 69 могилки и запезиха ролмнв ни кжт от
оскаернение и разрушение И ние виждаме анес
като забрлвиме за миг
тежкото нещастие с отие.
тите
ни
несправедливо
бжлгарски
земи
чисто
виждаме не развалини, а
запазени родни огни.иа и
богатеел.
блвголврение
симо на хилядите добге
стни синове които проле
ха саоя'в крдв из разни
те поля и племими — ир*я.
която не би се изкупила
и с цената на целия мир
И
елнк от
тия хиляли
безсмжртмиии сж и баши
те ма ли» шиите 59 сира
чета н Вярнеи Окр
Си
ропителишд, майките пжк
на които сжшо сж отле
тели в вечмоста при сдоите сжпрузм.
едни
от
скржб за тях а лруги от
страшна мизерия.

печителството и Диранци пишв по някое
и
ята при |Сиропителишето. у?вшитвпМд ауне
Проа
зе техното отглежлвио и
ница иячно с| м)ЛМ
вжзпитамие Но замете ие т# ИЙЛМ > Но яв
ПЯН
деее клас само с лечите джлг се мвлеге ме
ме сламието и пролетните те ежиероеиицм де ги по
лжжлоее Те требва ле се сетят. Поне техните (Яум
обработи и посее и спал
мето разбити туй о
тоев ле чеиеие лжжд и ние. уверен сжм,
че с
слжние. и най после иле своето прмежтетвие тошо
белотата жетва
Таке е и допримеевт
•Я‘
с днешните сирачета
близки, е може ви и
е достатжчмо само те ле
ри
аругари
се хроьат и обличат, е е баши
необходимо и друго, от
Но ииивлотв,
което те се муждеет и зе Нека не тмреми щ
което ежлзжт петските им мита гдвто
честолюбиви сжрца.
ст целив
Дойдоха велики праза
ржг не е удостояло с
миии
Дойдоха и отми- притжетомето си тоо
нека
шенеи институт, гига СЯ
Нито един грежлеиин поасл0неим аецг
мито една
гражлаика не
по своето нещастие
ги посети. Нито елин от то вместо де меяервт уте
село. нито един отсееше
нииите. мито еоии от учи и
граждани,
телите, тжрговците и чипочти пагубно
мовммците ьавто вдам I
сред обществената С01
О' Какво мрачно безАа * •'Аерон ООаО
грижие. каква хлеоме им
тде жаря ат еержга,
пиферентностI
Верно е. че миозиме аевте Д града,
I яРвТО
даже «е знаят
яа сжше- до|радатвдгд в хряртддд
ствуиамето иа Сиропитдли св*та
йяагередма
ДувО
шето
Това
констатирах еще *• •ватдаадад • 00саи. след като годорих рацвта аа дяояддя СРИТ—
по тоя пжпрос иа миози- ш* Гиде е йдатотд —др Фо
на граж леми
вдаточе иди |*р1мЧт| в
Ме е чудно
Времената яд е дамае.
• МДк'
днес заставят всеки да е вва. а С *ра9**тдд§т§ Ре
зает деионошио с тжосд- да ГД еддирдяк. »аа1Цфд
не не ресурси зе изджр- в МТвВя
дсаввата уГвАД
жма ма своите сеиейстде. е тахната
ддтсее
У;
тя слея ли ии остава рре- ечв. аеаяяа от уе
Р
ме да помислет и за си- те*ек те
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Чрез ,АПОГЕЯ* май-иовия медицински прела, а:
патентовай • Рич «Ч» 19759, лекува най ефикасно и
окиичателио I уберколозз. рдк сифилис
; и 2 пе
риод. само вжтрешно лекуване), к*р> фиди, хемоешид.
ревмлизям, жалтсницд, миларии за I" .0 дни.
гиф, холера, дезими рия, г рипер, ноки хр- нич«ски
и вдтрешии лечения. ЖДпсница и ц.фх.», плеьри!,
бронхит, болестите нд С1 маха и червата, ичьа,
анемия, лошия джх и устата за 0-7 дни, неврал
гия и пр .А 101 ЕЯ* отвеждана кржага укрепнМ нервите И в полово отнишоние избистря ма
ветта, ободрява изобщо организма.
30
.АПОГЕЯ* е и кутии които служхт за 20
дяеяио употребление и струва 200 лева Ст йчоста иа
пордчките се внася предварително с пошенски .запис
С мложен платеж не се итпраща Доставя се напрано
от главния депозит за цетия Балкански полу
остров Кр Ив. Караджов С-ие, Ценгрално Ко
мандитно Д-во .АПОГЕЯ* ул Ьачо-Киро (бивша
Ботева) М| 1 1 София. Химическата формула на преяариа .АПОГЕЯ* е вржзена на почитасния В. М. Сжеет на 12 V м г по нотариален ред при № 1143

Сжш »рока кран.

Ц жоляоста иа таения
град всред широка голям са
накацали стотина иокк ккшзрки. прилични на г лемо ято
пгици спряли иа бивак
Те
свенливо поглеждаха кжм гра
да Техии1е обитатели са като че ли кречеиио са се спре
ля тук да поемжт джх. гоке
ии от крж« жадни пдлчяша.
Сутркн обитателите на тези
кжшуркн в тжмни *сри:к иапущаха, мжлчешком иахжлтмха в града и се язсубкаха из
работилници, фабрики, канто
ри иашзини. пристанища 1 ари
Надвечер на тумби, ма тум
би се 31вржщ|.ха те от рабо
та. овити в окжсаии олеаииа.
н.ч:гйки ировизи. джрва, или
инструменти. Чуваха се най-

различни бдлгарсяи диалекти
смесят се яаА-раядячшв восми от всички поробени бжлгорски краища
В празник яри хубаво враме те се ебврат м малки групи около кавал. клв гайда,
кокто га унасят далеч*, даде
че в техни незабравима ок рай»
нчии над която светя садяцето иа аяяало шастм.
Техката реч вияага почва
.нема ля кааестке от рожаа
огнища?* Всяко пяемо Явауча.
яо 01ТО.Ш с* разправя, я
тига и пази свято . •
Тези хора обиняоаеяа яамислени, мжлчалияя, говореха
само за родняте ся места.
В техните сжрца грее атаия на исугасямя иостадгаа Те
уреждат гука дом — гнездо*
жаТехяяте погледа, като

Са отярадеав
рааа.
кейДВ Дваечв . .
Те
месни слушам вра даваме, са
плач по яагубеао паства. . .
м
В таи
ято
то
.ждуияет
1Я
а
ка слаба смет
1В.
недраг таа где
еяржбтя е да са
чуете
мшото
ажайвахав
брата.
яаутеш
А котата гжет
ятото яжшу
иуяаАте. хя
ежа
яяй-смж
ам—СЛГйИйгГ М
*• ча
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Бр. 14.

.Бежснски Глас*
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ВЛСИЛ ПЕТРЛНОВ

,СТЛЯ I
яет я
би, от които са паднали
н
предо «пател
около 70 души убити и ц-я
ма ваьииахмт»
* Положението • Трикия 100 ранени грлцки войни- рищтжт и МспоаедаММеледжк се -характери, хи и 3 офицера.
нията и рярааляющ
о яа Вляната
с силим и ед«сире
На 24 януарий през но- ■Чаени ингждеиия от вжрчу- ща друга по голема чета г-н Вя. ОтамбаляйшЯЩКтщ Таи чети на грац- е навлезла в гр. Фаре и сия.
ЛЯ*» гвяенн аоени лагери. нападнала щаба на 12
М_1 на 1«илодолп
Йа'15 йнуарий през но- гжрцка дивизия. Убити са
^ Цм,ям. имоти
%| една >>Ле*и чета е са 10 войника и неколко
^
В1-яото иа
.млашнбла аочнишкия ла- щабни офицери.
ВаГтраш. Работя г-и
йр'прй Деде Агач, разповследствие на тия напаоббая.
ж>же*иа,край бжл^арекдта дения. терора над населеМ-р ин Народното
Царкаа. След ожесточен Нието е изванредно голем.
.
Проеяедняяо
г-м Ст.
бой гарците изпразнили
Всички
на
групи
бегат
омарнняенн.
дАсе(>*, сжщатз чета се
опйтаЛб да хвжрли влиза кан балгар. граница
И>р иа Тяьргояията
щия в гораТа влак, но не
Пронжшл и Труда
успела.
г-н Ал. Радо лош.
• Убилата ■ целия гарМ-р ма Право сади
‘нязбй била толкова голеНаучаване се че аре'*а, Че Никакви действия стуваните през 1922 год
" Р"Р»*- И-иото
^'Преследване ия четата около ад ЖИТели от с. "Р Жолоаницит* г-н
било' преогтрието.
Карапелит и К. Бунарско Ц- Ь»и*лоикдто опожарила откарани в Юостенджендагера .четата се отеглила. ския затвор преди неколДред .сащата нощ друга ко дни биле освободени
мета е нападнала и се заварнали по домоТращкдта пехотна казар- вете си. Заджржан е бил
^на а Грнюрджина, обсади- сано Петар Гюзелев.
НД нападнала с бои-----Молвм поместете а жронн-

г;^

» • 1.

^^Трвкйя.

Елевтро-Имжем«р.

Еттнчкп I иппрши истини
Т

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

II Ш арявиоия С

На основание апжлнителння лист № 7306 издаден от
I Варненски Мирови Слдия на 16 декември 1922 юд •
яолза на Ангел Иааиов от гр. Варна против Иван Стайко»
от гр. Варна аа 1125 вева и др. обявявам, че на 17 фев
руари 1923 гол. в 9 часа преди обед в Варна иа сакото
място Добруджанския квартал ще продам следните имотим
длжжиика Иван Стоянов а имтнно:
1. 26 иуаивв квмжви обикновеви застроена 2 фкгорв
аа 1200 леи
Наддаването ще почне от оценката и »аинтересо»«а»т«
могат да се яват а гореопределеното място, в опредалспС
ден и яас да наддават.

Спорт.

гр. Варна, 7 февруари 1923 год.

N Идоли I

Хронико.

*•/,е-’.

еня бежанци. еиаСдвии С
нагваиичня билети, ивито
е! айлялин аа |5 дчи и с
Л*
. 13
" е

.МИГ

л* ев

отива

II шип щети: I1 Ш

——
» ката яа адии от иай-блааките
мояеими род иа проми- броеве на в-ка Вя тук примешаме'О иа границата, ловената дописка,
ив страдат от иеа в миПред (яд на гоаа, че а до
торосате аа
а, иа-

зтег

1МВ

II Варииисии Св^ебеи Приотаа.

Обявление N570.

%

н..».р«— о.р—. о, и н.

явца
при надлежните
ромвиски власти да хоД«тойтто»о.т аа оавмра1*в паниитв тая лмстпаш

®6щаааме
другарите спортп
ст“ “ ■“тергеуюшяте се от
споРтв господ»- че
опов*'
сге" ■ с*ш*» » « не се е екс

осяоботяеИйето

-»-«», с. к. .дм. . с

ември 1921 г иа Варненски окр. ежд, обявявам, че в прв
джлжеиие иа 31 ден от последното двукратно публикувам
настоящето в едни от местните вестници, с правоиадаолм
а 14 часа 50/0, ще продавам на публичен тжрг, следи»»
недвижим имот, принадлежащ иа Атанас Лефтеров в по»о1
иия Иван Лефтеров от село ЕяякиоА, а именно:

ЛР,
чбт/Й*ЯиЧ*Т*
полмцоАсмите аатаорм, К .Владислав, а между потрв са викали ■ Роидиия от глобата моите мм на- сл*Д1,в< * с к «Ьжягарскв Со
гПТ*..?

еаастояияа,
ивнаото наказавСТ* име предвмждт роман.
М.Т ДВ Я§ДЖлГО
ВРДНВ в оми|( авмви по паспортгбяЖвяя, бт
КОЛКРТО е мата служба аа лица

„ви

дий«ир а;мнжя билет.
0«<

(ПАДНАЛИ ДВ ТИМ мании

а

I

»
ч
з
Я'

«

т(

т*

ИНСТРУКЦИИ,
г«с

делне, и пинии и пниит.

гV

вилиик и в иконите, трябва
да бжде заменена с 15 Ок
томври 1923 г.

Г «Г * Т , ; ф >.

д) Смесената Комисия, е иаЙаавщбждгарски и гржц- Ддржавввя вестник от 20.2
товарена да тури в действие
■ш* вравта а администрации ко- септември н Бжлгарския Джрприложението иа правилника
ррсовлав отпро- жавен вестник от 29 юкн 1920
за която цел тя < учредила в
■гоивеяш1ята аа година.
София в Солун две подкови
на
б) Влииието в сала па то- сви, които ще действуват, от
• 4
_______ -,РЩЩ«0| бр»гарсивт< иадцжвст- зм правилник е станало иа 11 исДно
ние, като ширна ниАЬ»1рФц ДД ИМА? следното ноември т. г от която дата станции.
насам той трябва да бддепрмII Компетените власти и ад».? д|» Оаавщрпгтта. да която е лаган а асичкнте си части.
а) Влизат сдщо а сала. от -“"""рации « Даете страни
о гржцвята оацоии от 2
и,||/24 лагуст и а ноември насам, всички клаузи трябва да бддат поканени от
, 16,
ММ* От I май иа бжлгарсквте и гранките за- своите правителства да дават
отвесно прмогоието иа вон- коми аа прилагане иа конвеи- на смесената комисия н аа под
а които се ниски цнята, тжй като сжщо в сила ,I0,,ис,п,те• ПРМ изпжлаенне иа
своята задача, целата сн под>ия .ВВ, турим в дей- номесатн в правилник.
У«
ежответиите посгеиовг) Даете правнтелсти, про- крепа, която биха поискала.
»<
,Ж утажрдеш през пра- джлжавайкч до 15 октоиври Това еж действие се ежетои
I'
ив еммгра- 1923 срока на Конкицията, главно в сладкото:

* «• |>

> ац ооа1

цм

-..А

етническите малциист- датата иа 15 декемири 1922
в Гржцхия год. увомемаиа ■ каимиа пра-

С

от три стан за жиаееине и пруст, о:
керемида, м •4

кш. м , Отделно постройка—омбар, от партк, покрит ; •»
стаи керемиди, на 6 кя. м и курннж от прост кама «
5 кв. и ; Сжщо плевник от парти, покрит с саз, 11 '"3

*

ОМИРч! -

* 2

половината над дам

прост камак и паянта, покрита с местни

1-» на 18 март— 3 1 ■ иолаа
на Дааио.
2-а яа 30 влпй — | |
Пред вид иа тваа продупро-

редовом домумшмт

III
а СКАЛИ ат йвгациятв, щам та С такива чиии -11 налага алубооете, като
да' гв Снабдя С ц*тни нооааничоскн сродотаа мана- ■апР>и»* неаероятин донесена»
до адиииистряцаита иа в-ците.
атааат
ММ, " ж макН> С ГВ |,т 1
- па
Ако аейстяктелио е имало
ш 1АС1МТЛ, 1А
да
*т «рккмв поаачанито грешка ние мнелнм, че и-юто
(ГЬдй,'"ж)л МВДРКАТ 30 нваоаатра.
требите да аземе аеаабааао
мерки да опроаераае крааото
4^4* У*’
донесение на
иеатматоаиа»
Окр. |-Л •‘•к А Даскалов репортаор, а то за сжжеяемме
зЛина по Службена работа в до лмес ме иамрааша тона.
рота- София.
,С. К. Диана*.

1 »

Една кжща нажодяща се в село Еникной, едвоегажа»

- --ч

^ м °по»«ти«. че между С
К •*>■— “ с к
’
гре>
с'*снI922 юа
с* се е*то*ли 3 “•« « Р**0-1

бфрсквЧб я«лица8си и
3-« на 10 септемарвй— 4:0 »
Ги/иаиАито да "А доку
еа и падвбни лица па- полаа
на <Диана».
я УСТДНМЯВАЩИ т*х- "М"“» "• ивааля па твкна
Сжветааме настоателството ма
Ааддисти тв првбвг «••етааов вина, иа оогвт да с К. «Ваадяслаа» да не се
111 ПОВОща иа |« рарчатат на подкрепата иа служа с подобни средства и на-

е.

дебни Пристав

Обявление № 628

Добруджа.

ос»

т

>С1

кя

м

и дворно место 2560 кв и.,

венчко 2730

при ежееди: Димнтр Великов и от другите

стреин

ка н
пжтв

оценена за 18.000 ла.
Жслающите да купят имота, могат всеки

-

деи и час да се явяват в канцеларията

ми в

пркелстаеа
гр. Вярва.

да преглеждат книжата по продажбата и да наддават
гр. Варна 3 Февуарий 1923 год
2—1

II Сждебеи Пристав

ЦЦЦКН ЩЦ| Арии 11ИШВ1

Д

*

Иоаяоа

1|»М|»1««

Обявление
Мг П5.
Обявява се, че на 27 февруарий тази година 1
ще се
часа, в канцеларията на управлението,

9
произведе публичен тжрг с явна конкурения, V
отдаване на предприемач, общинските доходи:

.Интизан* и .Кржвнина* за време от 1 мар7
т. г. до март 1925 год.
Пжрвоначална цена на „Интизаиа* е 100СЮ л»
а на «Кржвнината» 200 лв.
Залог Ю"/0 от пжрвоначалната цена.
Желающите да се ежобразят с закона за бю^
жета отчетноста и предприятията Станалите 0
тжрга разноски са за сметка на предприемача.
с. Каажкйой. 24 януари 1922 г.

ОТ

кметствотс

ИШ11Ц111ЦВI. .Ливии 1И,

I

дина I

Варна, 17 Фсируарий 1923

Брой &

Г( I.

г
\\
I

=^=г
ЛБОННМЕН1
Годишно 7Ъ лева
110лу»одии-ио 40 лева.

кмй ] т.
ОБЕЛЕНИЯ
по 1 40 п» *■ см
1 рист • и.ки п>90гт
ИЛ д,мл

»

I

I!

Излива три плати цедаамчай А» 263.

■■11 || |Ц<|| »

Редакция и адкяякстрация ул

1"Щ|| |||||ц ||

| )||

$

I И. Хр. Ючормонскн

88

АКЦИОНЕРНО Д-СТВО

3
I1-;

ПРИ ДЛ АГА НА НАЙ ИЗНОСНИ ЦЕНИ $
.

ФНАНКО СКЛАДА ВАРНА
-V

Щ

I. Гврааимсии гвоздеи при размери

Е 65/180, 60/170, 55/150, 55/140, 50 130, 50,120.
Щ, 48,110. 46/100, 42 90, 38 80 34 70. 31 60,
28,60, 28 50. 25 50. 22 40
2. СЯРА на прах пжрвокачествена.
*

3- Аржентински кристализиран ГебраДОИ
ЕмСТрит, разтворим и в студена вода. тании
65° 0, в горОм ог по 40 кгр
4. Реномирани елситринесии ирушИИ „ЕДИ ООН* — 120 волта, 10. 16. 20
25. и 32 светци.
5. Германски едноемежии плугове марка
•Бжлмам*. в нишо неостжпвашн пред марка
.Глмгжм*.

Ъ\

т

Ш
<1
V-

к

1
Я

1

В скоро време ще разполага
I** .

с БЕЛГИЙСКИ ДЖАМОВЕ

тI
г. 1

|а подробни соедеммп до дружест
вото — Вараа.

ги

1—5

кРЖСТЮРНПЕТКОВ
А.
жрговия с всички видове зърнени храни, варива,
брашна и трици
отдел иоиисмонз.
.
на зърени храни и ар за чужда смека
За телеграми нР ьЕТбОВ
Телаоом Цо 154
2
АСЛНИм ПКцН43ПОЛиЖЕНИ
нжи ЗАБОЛЯВАНЕ

Спасени сте! зз
Чрез ..АП01ЕЯ- иаи-новин медицински препарат
ватеяп-ован в Рим Л* 19759, лекуиа май-ефикасво и
окннчателно: туберколоза. рдк, сифилис, ц и 2 пе
риод. само вътрешно лекуване), скруфиди, хемоонид,
ревматизъм, жълтеница, мзллрия за й -0 дни,
Тиф, холера, дезиитерия, трипер, нови хронически
и вътрешни лечения, жиьеница и циреи, плеври!,
бронхит, болестите на стомаха и черва!а, язва,
анемия, лошия дъх и уиа!а за 0-7 дни, неврал
гия и пр .АПОГЕЯ- освеждава кръвта, укрепя
ва нервите и в полово отношение избистря па
метта, ободрява изобщо организма.
.АПОГЕЯ" е в кутии които служат за 20 30
дневно употребление и струва 200 лева. Стойноста на
поръчннте се внася предварително с пощенски запис
С наложен платеж не се изпраща Доставя се направо
от главния депозит за целия Балкански Полу
остров Кр. Ив. Караджов С-ие, Централно Ко
мандитно Д-во „А1Ю1ЕЯ" ул. Ьачо-Киро (бивша
Ботева) № 11 София. Химическата формула на препариа .АПОГЕЯ* е връзена иа почитаемия В М. Съ
вет на 12 V. м. г. по нотариален ред при N1 1143.

„Чврлджа" М IV

Телефоя № 253

Грижи зо (ежише.
^осГоприеищЖМ ж;иария
е приютила Яежолко аесягки хиг.яли бежанци от
поро6ени!е
бжлгарски
покрайнини. П^Ж'мати из
сгранете тези «шастницн
пре пжлжават * изнечог
аат поп теМкоТо бреме на
изгнаническия
живот
Мнозина от тах работят
колкото ла се нахранят,
други — да на умрът. а
тези потжнали до гуши в
джпгове жиаеат прахос
нически и развратен живот < жс смжргна болка
не им е предречено да
се ралчлт по-добри дни
При това
положение
ажлг се налага на правителството и обществото
па чземе приежрдце мхките на бежанците, да
направи вгичмо вжзможно за об екчеиие на тгжката
бежанска
участ.
С |раведличосгга изисква
да признаем.
днешното
правителство
прави по*

Ние считаме, че тахиото
реализиране е поставено
от жив., та ребрйом. следователно
днес те сж
бойни лозунги не бежан
ците, з* това ако правителета >о иска сериозно
па подпомогне на бежен
ското ляло пжлг му се
налагя па се вслуша в
горните искания иа 6ежанците
Грижите иа джржааата
спрямо нейните подаииии
сж двояки; оциалми и
граждански
Бежанският
нжпрос а културните стра
ни създава постояни грижи и мжки за упревииците. у нас раб »тите отива
обратно. Време е вече
правителството да рвзбе
ре своите обязаности и да
направи необходимото,
___________________

па об-

ДД ОПОЗНАЕМ
ДОБРУДЖА!

лекчм мизерното положе
нието на бежанците В
това отношение заслужаиа па отбележим закона
за бежанците, —едно дейстнително похвално цяло
с побра инцкатива. надяваме се и с положитеп
ни резултати
Ние считаме, обаче, че
всичко направено до сега
лалеч не отговаря не ви
пиюшага нужда,
която
терзае и измжчва бежанците у нас Правителство
то има добри намерения
по отношение на бежан
ците при това положение
ние се надяваме, че правителството
ше
вземе
предвип нуждите на бе
жанците и ше направи
необходимото за реализирайето им
Какчи сж тези нужди (
Спореа нашето разбира
не те сж много разнообрвзни и противоречиви
За сега ние
ше се
задоволим само да
ги
конкретизираме, без пв
влизаме в подробности.
1. Комисия за настаня
ване безработните бежении
2 Бежански домове за
помните и новодошлите
3 Безплатни бежански
трапезарии за крайно бедните4. Просветни и префесионални курсове елецивлно за бедните бежанци
Горните искания сж належаши и ние ги лансираме за сега като идеи.

От всички бжлгарски
поирайни
Добруджа
е
най-неизследвамета стра
на Всичко в неа е забу
лено с мжгла на векове
те. Някжде забвението е
сложило
широко
своя
площ благодарение поело
еичната апатия на бжл
герина кжм собствената
му страна
Нека ме отиВаме далече: а географи
ско. историческо, езиково
и фолуклорно отношение
Добруджа проджлжава да
сжз..вна мжки на всички
учени Вземете например
добруджанските народни
песни, който всички сме
слушали и познавам!
колкото те сж записани
и изследвани При това.
като се има предвид че
народните песни сж оглепало на народния и 6итов хера-т«д на народите,
на техните особени езикови и милови форми ясно е какво голей'1 историческо.
еткографическо.
езиково и художеств зна
чение ше има тяхното си
стематизиране и здааане.
Водим от горните ежобрвжениа нашия отличен
приятел и ежтрудник г-н
П Добричлиев се а зеел
от няколко години насам
сжс ежбмрането на поинтересни добруджански
приказки, песни и поеловици. които не сд записани по сега Издаването
на горнате материали ше
ими голамо значение как
то за съдбата ма Добруд-

хвглни усилия за

ма, сж«о така и
ното опознаване. Култура'
та на еоин наров са
I*мана по стапента и
тсра на настроението и
духовните му постим
отразени а нароените па
сни.—обстоятелство к<
свиаетелстауаа кан той
гледа на живота, иасабаси заобикалящата го
роаа Ето зашо изу
на нароената
ни дааа ажзможиост I
проникнем а С1
тих на нароаиата душа и
да разкрием неймита
рактерии особености.
Като
1ИР на

шия приятел за аобрата
му идеа ние апелираме
бежении който имат или
змеет аобруджам. иероаие
слоеестност да не си

леат труда и да пратят ма

адрес: П Добричлшв. ре
дакция на а. щЕпажаг—
София

Прмр
Европа е пред прага иа
нс ви инзнсиади. Отноше
нията между Аи'тма и
Франция всеки дек се
тягат. В един
ит, могато цял свят очд
мир и спокойствие от м-*
седаващата конференция
в Лозана. Франция се ОТкдсиа от ися, излезе от
английските релси по от
ношение следваната поли
тика кдм Германия и Осацеремонии окупира Рур»
ската област
Това дрдзко преди
кателство е начало ма
неочаквани изненади. Ще
претърпи ли Германия оозора на
Французската
окупация без да уейди
електричеството, което е
минирало всичките еаро
пеиски държави по думи
те на Лойд Джорж, нйпдлнило атмосмосфератас
взрив и с предчувстват
за един неочакван трагизм ? |
Франция захадрли ан
глийския хомот. Но тозм
начин тя едздава опастностна илюзия за врящанего на човечеството на
ново кдм мракобесието
минало.
Нейната пяраа
стдпса е признак, че ре
акцията в Европа наново
се вдзмогва.
Английската политика е
изоставена—тя означава
ше мир и вместо нея днес
тържествува хишничеекд
политика на стария, тигдр
политиката на раздори и
кръвопролития
В -това
също време, когато Евро
па се заплаши * от1 * една
нова война, Англия видесе за да докаже своята
искреност кдм мира. пре
жния очи пред рирвд^до*
ато става пред меймите
очи, но аатоиа пане про*
явява особена филантро
пична жажда кжи .вар
варският
ориент* гдето вулканите на войните
сд станали нещо обикно
вено.

I

политика

II В армиони С

води артистично,
артисдичио и ловко,
аа момент би се
ч*/
ос ___ у а своето собствеис чртис.

Бр- &

.Бс женех и Г

&

Факт обаче че
а виновни -

иитеаектуа
за диешиия катакма балкаиите. ■ гостепен и аа друсате
е Амгдия,
ТВ

еди така и сега
ИЖ

балканските

я Л-.л-.

дс!«н Пристав

Зебда, карлети, чушг
е тютюнев амбалаж

Обявление N8 704
е от 14 октомври
На основание протоколното ре
)92| год- ма Варненски Окр. Сял. обав*ааи. че ■ проджлжемае на 31 аем от посканото двуирвтв* публикуване насмадавваио
тоащето а сдиа от местните асестиица, с
сдеамите
публичен
т*рг
5% ■ 24 часа. ще продавам
т
м имоти, останали от покойииа Никола Иванов, от
село Дераеят, а
I. Една клиаа а село Дераент, «дЛеТажиа от 2 стаи
*• живеене н поа едаата дам. от Л^Кт смесен материал,
покрита с местни керемиди, яа 60 кв. м отделна построй
ка - плевник, от две отделение тоже от прост материал
керемиди на 60 ка. м. а дворно место от
покрит С
при сжседа: Георги Петров, Илаа Дмкноа.
около 3
Дкиатр Николов и улица, оценена аа 10,000 лева.

;

проитаеждя I а* Зжигарсиа Концеи
н «теми юаения

99

:риа Фйнк

КИРИЛ

Змцяоиармо й*ао — Здрава.
Цани яоняуренги
Качество ярсажадсаяо
ЯОРМЧКаЧ изработва по специално споразу.
пенис. Продажба и порачки на едро
направо при фабриката и при
ВАР6АН ж. ГЕНЧЕВ — ВМГМА.

3) Едно лоае — хаира а землищедв^ЧВ село Дероент
соло 2 декара, црн сжседа: Тодор * тоииов, Стоил
Иоааов, Никола Асенов н пжт, оценено м 400 лева.

ОБЯВЛЕНИЕ № ма

ящаие от Гл. Дирекция на
Желаещите да купнт имотите могат всеки прнсжствеи
Управлението на Варианската Ми)ница
Т.И Собственост, кредит.
<г за пядиото об- ден а час да се явит в канцеларията да преглеждат кии- на интересующите «.е. че на 27 февруари т
иа оаемаените жата по продажбата и да наддават, в последния ден про- 9 до 12 часа и ог 14 до 17 часа в помещение’-, на
бежанците,

за

постройка ма кеца и ма
териал да стааа в сащия
протокол с който се озеилябат. Такав кредит за
е необходим:
пред|
18-20.000 лв. за чифт ко
ма» 7-8000 да. за една
каруца,
1000-1500 лв.
38 железен плуг 30 000
да/дд постройка на ка
ша и пр.
Отпущането на кредита
веднага след пое акта Т. п С. и
да се отпуща
всецяло- нредаиденият ■
а~к
т. Б 3. Банка
егмиа клон обаче не
• направила нищо още за
отпущаме нужди ата налиТ01 толкоз не-

обходиио

дажбата ще се иавжрши в село Дераент, а следующая за
право наддаване 5% а канцеларията в гр Варна.
гр. Варии. 13 феаруаря 1923 год.

1—2
___

Обявление № 45.
Общинското Управление обявява че на 6 март
у923 г. от 9 до 12 часа преди обед, ще се произведе тарг, с явно наддаване, за отдаване на закуп
чик едбирането на общинските приходи .Интизап“
аКравнииа* и .Сергия*, за време от 1 агрил 1923
год д0 31 март 1925 год.
Пжрвоначална цена на .Интизапат* е 5000 лв.
на .«равнината* 300 лв., а на .Сергията* 500 лв.
Чл. чл. 125 и 127 от закона за бюджета, отчетноста и предприятията са задллжителни за кон-

кредитираме, курентите.
ПОП.

и Следва да се поработи
• тона отношение.

Обтегне N570.

*

ството за пред сащата
комисия и тогаз да подават заявленията си.
които искат да
, Та*
им се даджт дворни места
само, да приложат при за
явленията си удостовере
ние за семейно и матери
ално положение за коми
сията по Т. II С.
На И т. м. а салоиа иа

Т19уг. у-

Вариеи. сп. клуб

далжеиие на 31 ден от последното двукратно публмкуадне
кастоащето а едни от местните вестници, с правонадаваие
в 14 часа 5° 0, ще продавам на публичен тжрг, следния
иедвижим имот. принадлежащ на Атанас Лефтероа и покой
иия Иааи Лефтеров от село Еиикной, а именно
Една кжща находища се а село Еникиой. едеоетажиа
половината аад дам от три стаи аа жнвееиие и пруст, от
прост
и паокта, покрита с местни керемиди, на 64
ка. ч.; Отделна постройка—аибар, от парти, покрит с ме
стна керемиди, иа 6 ка. м. и куркик от прост
иа
5 ка. и.; Сжщо плевник от парти, покрит с саа, иа 75
ка. м. и дворно место 2560 ка. и.. всичко 2730 кв. и..

дшфно карнлаалнв "Р"
о аабра
т
наао а карнавалната се,
•аскмраяато. Нарушители-

«*Тч *
- V »4 .м ■» .

Днмитр Великов и от аругите
аа 18.000 ло.

строим

пжти.

Желающите да купат инота, могат всеки приежетвеи
лея и час да се явяват и канцеларията ми • гр. Вариа,
преглеждат книжата по продажбата и да наддават

1ЩГ Ш (II е у тварДид избора за окр. савет- 2—*
маца станал на 14 януари
г. г. Окр: смет ще баде
самин иай-ктено • начачамто иа месец март.

1.
2.
3
4.
5
6.
7
I
9.
10.
11

Ьдии бр машинно духало аа железари
92 броя кирки железни без држжки
Един брой фисхармоника
Един брей скрин джрвеи
6 вржзкн столове джрвеим
Едно парче плат копринен „соя екрю*
Едно парче плат ленен
50 броя кутии картонени
150 броя кутии от картон
22 броя кугини картонени
6 бали 5УМ >62* 23566-74 тапи

кгр ь!

311
15 5»
5ъ
0 551
0

45
107
32
158
27

12. 25 броя кугии картонени
13
14
15
16
17.
13.
13
20.
21.

56 броя кугии от каргон
24 броя кугии картонени
56 броя кутии картонена
40 броя кутии картоисни
40 броя кугии картонени
34 броя кутии картонени
1 каса РС N1 53566 наш. части от чугун
40 броя картонени кутии
48 »

53

1

з:
г>2
35
37
34
* 245

*

34
44

22 24

Поемните условия могат да се видят всеки присатствен ден и час в кметството

с. Касамлар, 12 I 1923 г
|сячяя тия бежанци
семейни който са наста
Кмет. Д. Дянков
нени тук и които искат
Секр.-бирник: Г. Нико-юв
земя за обработваме да
сц набавят 1) Удостоаерерсние да семейно и мате
II Варийисма Смдсбеи Пристам,
риално положение и че по
Зацатие са
земледелци.
2) Удостоверение аа чест
ност и благонадежност за
На основание на протоколното определекие от 29 Нопред комисията по Т. Г1.
С. и 3) Удостоверение за *"•*"' 1921 г "• Варвенски окр. ежд, обявявам, че в про
ПОДСВДИМОСТ ОТ прокурор-

митницата ще се произведе тжрг за следните сто»»

гр. Вариа 3 Феауарий 1923 год.
II Сжаебея Пристав

Д

х

Иханза

Ншомк цшЗпшп №

23.
24.
25
36
27
28.
29
30
31
32
33.
34
35.
36
37.
38
39
40
41

2»
*
14
16 .
1
1 брой кожа гоиежда суха солеяа
21
ме
24 броя картонени кутии
24
24 »
44
39 я
*-!•
2 броя чукове железни
1 0»
3 броя грамове месиш ови
О.406
»Ж(
I чифг дамс
обуща
I юс
2 броя коикуми медни за розово масло
I 70С
2 броя трансформатори за електрич ТОК
0 48С
58 дузини седефеии копчета
6 броя столове градим, джрв. с ленен плат . 36
125
I торба морска соа
6
Един брой тржби железни поцинковани
492
12 пржта плоско железо
25
1 вржзка железо чембердик
1 каса ОН >6 99.М машинки за кжлц месо .
70
66
1 каса ОН 7* 990 4
. •
•
0 180
6 чкфта копринени чорапи

42 6 'роя гривни чесиигоим позлатени
43
14.
45
46
47
48
49
50.
51.
52.
53.
54
55
56.
57.
58
59.

Плаг копринено памучен 4 50 м кгр 0 500
1 брой варел ж-лезеяпоциикован
1 юп 12 м плаг вжлнем
Една врачка пл^хо же 1езо чемберлик
Една вржзка гвз бодлива раждясаиа
70 броя плочки от каменина »а постилане .
2 кол 2*>6 54 -55 копирна хартии
1 кол кюселе (гион) анарирамо
1 ииса 9УР >6 210 качета от жел ламарина .
3 «си Р\УК
1150 52 машинария
.
1 маса К1_Р X* 5328 сладко е т,-и кутия .
1 каса ЛУ .V? 95 фасони сламени аа шаикм .
5 каси М5СН 2» 1-5 шапки книжни
5 броя тржби за парен котел
4 каси ОН ^ М 5 8. 47 и 53 ямдлир преди .
I колет- 1 2 броя фасони слаи за дам. шапки»
»
150 торбн ориз

0 107
0 500

е2
8 300

25
27
112

8 990
52
125
684
14.880
47

аи
25
39*
3.700
16 900

Желающите да купят да се явят в определено
то време и място и наддават
За правоучастие в
тжрга се изисква 10'/,, залог
гр. Варна, 12 февруари 1923 год.

Ушити: И в стИшв.

Спцтц I». 1г ши

'• =я1
Варна, 4 Март 1923 год.
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Гоаишно 7^ яем
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Чояу о.;»яцаиг' 40 лева.
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ШШ*
М С-т *зт 9 ш •

Редвицаа а ади—странни ул

*
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■*

;1р. Юнориансни

Лл

- V .-

.ъх.*А*ШЦЬНЕРНО Д.^Т^О

та

|Ю1. - «чеи» 11г-

&
&

НАЙ-ИЗНОСНИ ЦЕНИ
йи| и *шт> СКЛАДА ВАННА:

тП

Гццмисиа гиоздги пра рммери

Щ

•|Г18МГ170, 55 15°, 55/14°. 50 130. 50/120.
бД/ПО. те/}00, 42 90, 38 80, 34 70. 31 60.

53
Н

?Ш'Ш. ’8'50' «но
2. С Я РП иа прах пжрвскачесгяеиа
и ад

е »

Ш зЯгЛйВДхтпсМ кристализиран Габра|В1
ЯИРЧМЗ?''Мбг^оркм и ■ студена вода. таиин
65%,«*-1Шбм ГГ ио 40 кгр.

С;.

" “ ’4 Рршмярани апеатричесии ируш1Р19111Й0011" — 120 воага, 10 16. 20

1^

ваатц
Тя «ага и*.

■л

сми едмоемежаа плугове нерва
нищо неосгжлващм пред марка

В тшро време ше разнолвга

(^•впг^йкки ДЖАМОВЕ
8а

■аби саедммип цодрутмст«мтв — Варна.
«I

Дг

г

2—5

г.шйР.тшшш.ш-тштт
* Я

■ ВабМВеин Саьдвбем Пристав
»■ <Чяч ■
е* 7 •

I

------------ ----------------------------------------------

Обявление № 704
I»

На

протоколното реш-нне от 14 октомврв

1Г~*------ Окр. Съд. обявявам, че в продлс.1рт последното двукратно публикуване мас|ето.» сдам от месените асестниия, с право надллвлно
• 34 часа. ща

.Клрадиа" ,4» 19.
I

а *

щшшштштттщ
ПМатяжп?:-'

ив см

Игигтавсии по ЧО гт

ъ- =

■ г

МИ*ЯГ МУ 2 И: -

по ' 40 п*

ма ду «мг

н
п

• три ПДЬТЯ &еДМИ К!9.

ва зг и сам*'
«•ай» »*■ ОгДя я то? - *

■

I

О .4йЛЕМИ4

I • ■

•'вхда* .

I

продавам

аа

Телефон М 253
осном “ « 68 от Пфо,
__________________ валника. като бдвт аа
мис го ма условията I
бддат устаяокиа
основа на ааваея 6 от
закон.
б. Ла бдят. ааедво с
вземем предвид рззгища- вомисаитг. тото ас
1а безраб-лицл в разните които сж направили |та црд
отрасли на бдл.арским по- пия м и «сепвамис. да вааусаат
мин», ^гава Ясно, че сми с граната и да бадат янявт
грнранею не е случайна и 01 списъка яа каеха»
делнична работа, и ьлпрек иоаче сами «лед като б

Емиграционния вжпрос.
Странно, муфдкI — ьснка година маса българи на
пускат Ьългария, подтик
вани от сланпнска жажда
за печалба Исдонолни от
Ьългария, гладни голи и
боси те иярват, че и чуж
бнна всичко с в ред и за
това, без най-елементарно
съзнание з а
пречките,
беамислено с* хвърлят в
скигамин истрансгьувания
по чужбина. ,
Причините, които под
хранва г емигриранею на
българите от Ьъдгария и
ог поробените български
покрайнини, са от най-раз
нообразно С<^ССТВ0
Ка го изключим чисто пси
хологическия и личен характер иа «мигриранегу.
което не е от решаваше
значение, има ред други
(гричини ог сОиихпен, пле
менен, граждански и политически ха{>«кглб, който
тика б*згтрим*’к*11 ав»й5
тюриами и. емигрантегво
Ла какво еми,рир.п бъл
гарите ог Ьългария:'
Така, какго са сложени
днес у нас условията, сми
грирането намира удобни
. еловия за разцвет Наша
|з сграма в граждански и
политическо
отношение,
днес и вчера сс намира в
примйгивио
отношение
Ьалгар^кия I ражданин днес
и вчера е живял под угро
зата на неизнестноста Ка
то пр.гбавяме към това ле
ките социални условия у
нас за рабогящия народ
по села и грздоне, ог една
страна, от друга — като

ОТ извънредно важно зна- „,ПЖ.ТИ1.ИИ условната. па*
чение за страната За да яеи11 , ня „ ,, п м
подчертаем горната си ми- НАи ^ , 2] от п ’
’
*
сжл. без да изнасилваме

истината, мие щс «и поз
волим само да посочим на

I Имшп ШШ в ЯЙЬ‘

няколко други причини
които нодчранвзт и уси.т
ват сми! рпране го.
Ма първо място липсата
на елементарното общссТвено чувство кди нуждите
на време го в досегашните
правителства, следователио и за причините конто
егимулираг емигрирането.
Доказателство за това ни
дави неотдавна гласувания
закон за емиграцията, [
който днешното правителстар ммзмамерим да пре«дйне емйграпистм1н*и ак-

1 ■ Л» аашаат
«• бедност, пре,
ча 12 (алинея 3) а 13 (аа*
вея 2) от (1)
аогато има нужда, вата б»в,
та»» ендеге.
дават само аа
бс

прос
чрез принудителни
санкции. До колко несе
риозно се отнасят днешни
те управляващи кжм еми
грационния въпрос, показ
ва между другото и факта,
че ггравигелч. гвого не цели
да лекува причините, както това правят културните
страни, които екздават и
имп тесират емигреционния
вжпрос. а си въобразяват,
че чрез крути и решител-

ни мерки ше изкорени сми| рирзмето Празна и суетна работа]
Ь Р По съшия въпрос
ше се повърнем допълни
телно.

публичен тжрт следните

ажиии имота, останали ог покойния Никола Иванов, от
Лераенг, • яиеямб:
|м|)г р.|М къщя в сеао Лервеит,

едноетажна от 2 став

йр»я« ■ М под едавта дам. от прост смесен материал.
■Ме местих керемиди

ва 60 кв

м. отделна очетроб-

в*Иб 1и*яиаху вт Две отделение тоже от прост матгриаа
1 С местни Керемида на 60 кв

м

и дпорно место от

,3 декара, (Ура съседи: Георги Петров. Илия Диииоа.
р Николов а улица, оценена аа 10 000 лева

и.ь»п®

— гавра в хмляокто яа сели Лер«енг

ддаара,

при

съседи

Тодор

Стоянов.

Стоил

■В Нмкодд Асевоа и път, оценено аа 400 лева.
«I

-«а- кукат имотите мог»т всека присъствен

1'б»'М-Са яхат а каяисаарвята

да

преглеждат кая-

'бе буо1*М4ата а ла ааддават, в лоследняя

ден

про-

п Ше се навърши а село Лервеит. а следугияя м
*т ч- Г. * Г 5^г
Л?/0 а канцеларията а гр. Варна
Р
гр. Варна, 1* фпруари 1923 год

II шбн пит» 11 пан

И«тр||Ш1, сястшн 01 сишшла и-

N1»! 10 ПХЦ101Я1ПРПП1 Ш11Щ
II ДОМШШ II ПШЦШ1

2

Да

“

-Д««-ст»,

вкдеаи а яа. яа. 34 (ва.
66 (тояка 1) от Пра
като ахнат всвяаа
вдбетааг и

щ

паст» т гама» «ама, »•)
вямаг право. За там ма I*
трябва да язасаат
стауваяяето ка каца, а
доаорае. аааагя аогато
ежнитяае
а вставосгтх
твжрденаето
просата»

3. Ла ааа
т*
аехао аа»,
вустмвао, аа
аеаом
К
браамо с Пр
т вписват |

сх «
о о*
«<м иа същото
яотто ким да
таля
4. Ла прасистауаат а
агт* на кмога. а пра
ъта определени в яа
• 51 от П
яа Иоаи!

гето се

ние на недаяхамя амогв,
* тдяще са а тедаата
иля да баедат прхдст
тсаа васеданая от е
®т легат опре де дея от
ТСХ. иоиго принадлежат нжв
ежобрааяо с
рес-ективни е етнняеевн мп- постааохзевня Като се ама

I 111ШТЦ1И11Л I 1111* ш*- ,опп С1 ““Р“

Шш ишй м щ1и:

1 Ла оен у.мт свободата и аннегяа и в*нто желаят я имат
ааамостта аа ролята
сягураостта яа тжтуван«1»’а на право :а емигрират снгласяо вовто , повиван кмета ^
Смесената К' наеме и потно
мисиите, аа Д дават асеко
сж действие, което 6а се окамля иуждчо
2 Ла )ачи-1Т свобода а ка
ааседаапаею а ла бда; «»ч
жао даа.-енме да ве бъде >врадаанадво влр'-у волята яа
гфааоимсющитс. сжтаасяо с .юстаиоааетята не Кпнаеаци«та
и С м и. 1. 9. 10 на ПраВИЛНИЯ»

6ЙН1Ш|СШ|[|1Г

6. Да н< дават всякога. а»
гато няма серипма пра
1а отказ, свидетелствата. аа
кивто е дума • аа. II Ца»
нея 5/ от Припадай» ада да
аапат спрапгдливо а мчвтабиш
привет». сведения. аоато
бали нднск-яя в
на ад. 24 от Праааламид.
7 Да осигурят, а ресавягивииго са равояв. споаовяага
пребивание аа ламата.

5 Ла се деСС1ират, на ис
каймето на Смесената Комисия,
ала аа Подкомисията, от ония

ч-’ 9
Правилника — АИд0 говиа предстааатса, п
като ги оса-бодят. Аало като следния трябва да 6
г* предажат ка еждебаите брая между кай-ясошта,
власти
петеятяа, хм
4. Ла приемат ва границата беалрастрасп
ами.
мдържаните ида осъдената,
5 Да афмняря?
които съдебните вадсти на
ята. вре
а
• и 19
друпата страна бида искала да
•ея върна оя П
ви се тредадат в приложете
навестяват
яа ял 3 от Конвенцията м и
* аса
9 от Правилника
а ял яа 42, 43. 55 я
5 ..а прнавават отирнтнте качания Праввааав да
.-.мст яе. илдадеян яжа основа на Подкомхвите вая аа таяна членове 12 (алинея 1 а 5) яите органи всвяаа у
а 34 от Праааляакя
яавто аа бай бик

■

1
Г

. к.1

.Беженски Глас*

Стр. 2.
НвИУДМАИСИМ
сраната на т м
^ Кай __________________
• София шс са самка Вжр~
Довруажанеим ея
, а моито прсдссдате«ИКваобрувжансиата ле-

Хроника.

готаорително Д-ао .Сте
фан Караджа*
Оардечио ги поздравяваис и мм пожелаваме плодна
Н« • мрня саобщенисто а дейност за светли дни
•* ' «
"»“**•
На 25 а- а бежанския
че Варненски Градоначалквартал се сдетоя (влямо
Ник |
сл Милев бил уволнен и на негово песа
‘яни^ндресв^'на

иагаиив а Лозвнекатя кон ^у/^компегенГно' ме“ ю Гричлената
г-иД-рП Вичся нн се заеяи. че подобна
м равултв- заповед ог Мнннс юрството на Рагрешните Рабоги
пггя м ял»вложената н до днес не е издавана.
_
а Лозана
Гид дим ще бдде I ласуразгледам и
Шс 6
ваио от Нарцдното Сабрдматроса аа свикваме на
ние изменението на зако
на за иасгавявание на беДвбруа иоирес

У прав К-тконгре- чението на кредита до
са иая са предшестяуня от 50.000 ля.
Ввачки бяжаицн. които жеконференция, вероят
лаят да 01бинт времената
т а Разград или Шумен.
си трудова иовиност в беаДдатв ш« се уредят не- жамски квартал да се зажоразумениятя ■двникна- пишат в Грудово го Ьиро
при Варненската Градска
ям иалоследжк между не
община
от аобруд. организяНа 25 ■ и в Провадия
м Вжраов. комитет
имало голямо бежанско сд
14 брамие в което сдставили
ново дружество наречено
ЬЕЖАННЦ* по типжт на
тукашното културно Ьла-

МЙШ1МП1 мм .
Мик шршшЛ

Чакаме

Добруджанската далагадиа
кояю бе заминала за Ло
зана начело с Председателя на Варховниа Добруджански Комитет Г-н Д р
Л Вичев преди неколко
дни се заврнада в София
УТРЕ — Неделя 15 ча
са а салона ма Т*рг у-ше
Спортен клуб .Шипка*
дам последната си Таииувална даоааа
На 25 т. м сжшия клуб
ще даде литературно музикелня звбвяа за фома
.Дамски спорт*.

>■.

Тмрн Ариаутл. Ом лома ')1щ. Упр
Прястигяддя пжтници раз- —
че положението а Ма

Обявление N2 218.

било много тежко,
пограничните села я
грамове. В таая област Сдрбяте а вхедя изключителни
меркя против адрлу■одата четя. Преде едва лае
-----------Сжрбите са струпала
гядяия войскова частн. Ь Шип
■ другяте крайгранични граи воятя, от таи се разтрупа яа сеПрехраната яа аоввяикте
а беда в тяжест аа местяото
!. Вследствие сжздадеВОЛ'
уплаха голеел
а
всред васядсяясто

ТИ I 1ш
СШИ1Ю

а Ьш ш и ши
шп п мити им и а
Щ1ИГ1 I III №
ща а бшл1

Общинското Управление обявява на имтересующите се, че на 15 Март т г. ядя помещението му
ще се произведе публичен тдрг с явно наддаване за
отдаването на откупчици общинските приходи .интнзап* *

а крдвнина* и .Сергийно право* за време от
I .V 1923 г до 31 I 1924 год, кой го ще се произ
веде от 15 часа до 19 часа.

Първоначалната цена за интизапа годишно е
л# кравнината 1000 лв и Сергийнато право
(
000 лв
Чл. 125 и 127 от закона аа отчетноста по бюджета и предприятията са заддлжителни.
Гдржните книжа могат да се видяг всеки приедтегвеи ден в общината.

г*

и.
ио» "*» •

4

гняпт т СЯ спрмм < Яячегт
о г>'*чт пя я е ТУБСЯуу
ЛОЗКТЙ ■ ЖИП1НИЦЛ Г»
С

ГО!

—Ш**Ш фугат» хт

ТЦшнаш:

Комисия

“** неколк,, внуши.с^и
ЛУМИ. след *'
ег НЗсИа ^ шс
‘*ни"« секция при тукаиг
ната I радска Земледелскд
Лружба
Както от Г н Андреева,
така и от друш оратори
се намекна на зад колие ни

=^1-'°^ ЗН«ж«тс,Т^: Ги'"~ зЛа "

т.

: IПК1ЦП1
М •гот лаявф тота дв е

•* *

гел аа яануая.
прмя Венчае вмммно м

"<т
МИ«.

А*€ТО

«

■

•

«ГИ

ГА

Мктикисс

изнемощели. безсилия. вяло■рами, храчите лв моето*»»'
бодат да вя гдрдяте. вемате да охота м адав»,
ся а як
•та ям а
да болестта
ся*
опасението, че страдате от туберкулоза, преплитане
ат. мак.;
иа червата, яеиерячгскн бодестя.
рейката ти асеяака виа, жлтеиица я др.. ярвбегяаге ао
помощта ьа иместияят длгогодяшея врактвя - декар

ИЛЧО КУМАНОВ, в СОФИЯ
вик!
ага км
I ЬI
И»
1>

*

който бе» ииианви операции я инжекция, хапове тра
■ояс а кания , лекува в напреднало болеете успешно
С помощ» та на народната ис личния, чреа врнрояп
способ и го та едно илйкжо време, та воято ся сив
собиости притежава хиляди благодарствени ш
документа от изцереии от ясто додям
От поомааит* ко* тштнв « «а 1 пояема аамо .амама

пият и пий нипм. вя
п Км* п.маи мшпя мача
НоЛ ярснее «о«е ла с• сживц* • ж*»оф»ят*т«ао^«
прб(Ите1М м ежзмаГ*ч«а1 Лмгмр<т П

'1

?

Факт е, че който и.иубил надежда и верв м
своето лекуване, треи и на вира спасението си при

цкш мин и* Ниш и. (им 1 * ш
Тялафаа >132 5

аЗв ияятрв

Зебла, карпетв, чзгвалх
н тютюнев амбалаж
прояааемща I яа Ьжягарсна Йонцес
за югемя изаевая

ум •»*—

„КИРИЛ“
*яцаонярия Д-ЖО — Ва
аа
Дава
Качество яреяжхдоаио
ПОР ДАЧ 4ч изработел по специално спораз<>
мение Продажба и пордчки на едро
напрано при фабриката и при

ВЖР&А1! «. ГЕНЧЕВ - •••ИВ.

Разноски за публикация са за сметка на откупжиците.
Секрбирник

||. Ч|М.

кмет ни N. Чии-

ВАРНЕНСКО ОКРЛЖНО ТРУДОВО БЮРО.

Обявление № 1141.

СпранлШ Мин Петрва от Мт
Ма 1в1МЖ1яма ма важяпяца

В кафеието ма бай Тавата
Райяоя се сбмрахие асгки ден
в ВСЯ един и с *щи хора Робството беше ми едушило. че
аяо ядяи позакаснееше. всички
.Кжде е та още ме се
? Ла ме е болен, или яа
■Я СЯ го откарали вашарив^*
■ навой побжраа да иякочи яа
ароаарк Така мие милеехме
аа други, с което облекчакахме робската си са аба
Бай Сааата избираше мю, затояа иежду нас
ааожеове да се провре
муха (тжй наричахме тайагенти аа романската сягураяцяя — полиция).

— Здравей, бай Савиика!
се провиква иющерията с отварямето иа вратата,
— Ла си здрав! отюиаряше доно.зно н гордо бай Савата. мо дпбаваше ли нещо за
мухите, стария познайник схва
игзше. че в кафенето ияаше
ванкашеи. попр.бира се и сяда
мжлчалнк и мрачен, без да дава ниа. че поаизаа арутитс.
По този начин се напжлия иафеието и веички сжрбаг и мжлчат Скуката иатжва. ио найвече ма непознатия, иойто си
заплаща и излиза. Аио бай Савата избржмчи подмре му като иуха, значи, че е от тайия-

тя. ако лн лрсмжачи. зяача
аепизяат а с това по-а*че як
иой са яс ззиимааа. а се ми
нава иа амяиия р«а:
— Ласкдас. шс играеш ла >
— Кой и коВ?
— Аз. тя и Стовя*.
— Ами аз. обади са бай
с!аМта
— Ти пжк ще пишеш.
— Е, тогава играта ща а
"* Ч«Г"Р“ локума,
Добре.
— Донеси едио трупай а
ела пиши I
А другите мяжрзяат рааго*
вор или за пясаяото, че бжягарския пракц шс се сгоди аа
ромжпската принцеса н зестрата -щяла да бжде до старата
граница ,
(Следва)

Обявява се на интересующите се, че на 12 У*
т. г в 9 часа пр пладне в таржиата зала иа ВдР*
Окр Финансово Управление ще се даде иа д<**Р
чик по доброволно с*'ласие, доставката на сл*ДРт
стакмптелни предмети необходими за бюрото

1) 70 конски козинови торби на
М
приблизителна стойност 6.000
2) 24 конски козинови чулове на
I

приблизителна стойност 28,00^*1
Всичко

34.00С ' ;

Размерите на торбите приблизително 33 3?
Размерите на чуловете приблизително 1501
Наддаването ше оава на килограм Достаакат**
стане франко ма1азина на бюрото. Срока ма до^ .
ката 12 дни след сдобщението, че тарга е утвар^ ]
Залог за правоучастие б'10 вжрху оферираиата
иост Всички разноски за герб и публикация
стоящето са за сметка на доставчика.
гр. Варна, Февруарий 1923 г
,
ОТ ДОМАКИНСТ*0

Вбрна, 17 Март 1923 год.
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оСОФИЯ
Угащз ..Блякаи
*оь /24 <пс , и

А** 4

Г<*

-

р: X гит .)

Роден я й *) I с. н с
Конак, Куртбуияр. око
4 !
лия (се<4 Ромл.н ) Оше
*
в младините си г. Ку4
V \
маиг-яо е страдал от
силна простуда. * »
последствие и туОарг<
куцо<1 И мед каго
оаитал всички средства в лекарства, открил един
ириролен способ, с който сам се излекувал От 40
годвин Куманов прилага тоя свособ много успешно
а до сега е излекувал от туверитлоза хиляди зора,
аа което притеаива официални доиумеитн През 1912
гвд. е бил повииаи в Париж от грима тубервулозяи
ав тедии средства и в присжтстнвето на видни спецналвсти успил да ги излекува Предлагали са му
да остане французин подаиив. като огкуиат церят
аа 100,000 000 фр к построят грвмааеи санаториум,
обаче, г-и Куманов си останал верен на Ьжлгария
вред гроаащатз .го миедл. че се продава иа Франций
беа да се гордее Ьдлгария с него. Уверен, че след
«ав успехи бдлгарското общество, а ааДвечс Медасдвег, ще го подкрепят, той се врдша в
САжалеат в до двес.
яо м п

\

3

I

II

>

•архивния Ме дини неин Сжвет. ги Илчо Куивяов си
все вевабелязан Не е изнаюченв обаче ажзможвостта, да баде яввжигиат аяпроса и в Народ
ното Сабравяе.
От ияогобройиитс 6.131 одзриости, иовто той при
тежава. в вдайте броеве ща поместим само исколио

Софи*. } Ямуврм 1911

Г*н€рля от псчотвтв

!'

I

I

И

СТЯВД се на нитересующитесн че иа 19 М«рг
зяла на Варненското Окржжно
■вмнта
ввисово Управление, ще се произведе гжрг с тайна коирхацняI от 14 до 15 часа, за доегвпкагя на хранителни
Волуктн . нужни иа Варненското Окржжно Сиротопиталнше
9 вренето
вр«м« от 1 Април до 30 Юннй 1923 год иа приблиШелнв *стоДиост, а по групи както следла:
и' 1 *»
група — хзеб
около 28800 ля.

I тдр
Тжржяата

I■

.
.
.
.

к Достввквтв е делима и. на групм.
^ Зялог м правоучастие се има 5° ,, от предложенвтв
Д—• Комяурвитяте трябяа да се ежобразяввт иапжлно с
Ф** м бюджета, отчетноста в предприятията.
Д Поемните условия и описанието могат да ее видят
Вкв иряежетяен ден а канцеларията на Окржжиого Сиро-

Кяталнщс.

ОТ ДИРЕКЦИЯТА

й плдт людека бича по добре сс впива
и по боли от чуждата ржка,
и от уста се слово не издива
без стон — тирана звяр желай така.
Каквото скжпо там е, той презира,
ний мразиме. каквото той желай....
Как страсно искал бих да иайда мира
от спомена та наший роден край.
С

ЧИЛИНГИРОВ

баде ад Сдрбмв чуждо и

• НМгМ»

гр Варна, & Март 1923 г.

IV група — бакалеви стоки
V грува — зеленчуци

Се сжщд плдт и в роб», и в рдкдгд,
кои т о бич джржи; едиакдв звук
на клетник и тиранин вдв устата,
че нсечи е иа . дщий дядо дмук
Счриею ин еднакво мощно бие
при спомена за миналите дни
и дрдздк чужденец чес та или щом заплюе,
еднакво той кр.квта им пламсии

Добруджа км ММЮКМ1

?< )ДО? ^9

4340
14300
29371
5643

Наблизо и дд цч безбройни роби
гюд иго тклрщиди каг нае флбнак
1е'’ (.жщз ор,1с — бич и ранни I роби
н I жщня а диис иочгрен знак
I е- МН'лС еД, К31 ПЯеЖК в морни,
коч робуват алач1н>'ку везден,
как зората мзкзг ог небе го
:а изкупление на живот сломен.

•а

да може свободно тя (влас
та), да образува свои чети,
с по моща на к»ито да раз
хлабел единството сред ма
Завжрна се преди ннколко дни от Добруджа Йордан
кедонското
ортаническо
Иванов живущ вав Варна и ни разправи следното
цяло. което нд веки ще
г положение в Добруджа:

Обявление N2 63.

III група — месо

Пасен

Прев. от чешки

Варненско Омржшно Смротопнтапнще.

II труяа — мляно

Г. БЕЛЕН.

Са. Че»

I

Кдввтввврв!
Прп» пролетта на 1 '‘20 гоя учяриад Ппвтя Япппи.» мЛо
Зп од грщдмз тубермулом • белите дробои. коистпитир.,.д чрс|
•гапрооопическо иклеааама I,,й имаше и рана сащо ма тубпр
вулотнл почал Като са научи», та г Илчо Кунаноа праитим
лсиупа успгшмо
аааар. жипуш а улица 1.ал«аи № 8. Со^иа
«•болелите от тиа болести, помоли» го аа се »аеме с леиуатмею
ИВ умен и да Куманов почна пеаупамето . истематичаски «ато ле
■уМш. адмовремеиио и лветг болести Лек*»««е то траа и»д ияо
месеци я пре» октомври ученик* Инаииел белге нап* лно
(пасем ■ от двете болести и сега се радла „а лжяио >др**е
8| я ученика и»аа>ааме нашата голеиа благодарност иа г Ку
муиова «а труда му. които той положи и сп»,« учаиика

Редактор

„Заминал с редовен балгарски паспорт в родното
си село Енидже - Хайдар
което е в поробена Добруджа Отидох да навидя
домилелиге ми свои и да
поуреди
някои семейни
сметки
Още с прекрачването ми
иа нещастната земи. нещо
ми помрачи душата, сви
предсказа теглото, черною Тсчло на което сз подвергнли нашите близки и
мили. Аз измерих моето
родно село Енидже-Хандар
в те<ла обвито, и участа
му не закжене и мене да
споле1й Едвам що престтнал и уч.*рдните романски полицаи ме поклниха да се явм в общинат», гдето н, ■> , и .7 ч
ме арестуваха и без никакви причини ме подло-

жихд нд убийствените мдки, които надали и инквизицията познава Каювзеха здравето ми, ».лед пеТмадесет чзсово малтретиране и мамене, пуснаха ме

Официалната с р ж 6 с к а

власт по случай предстоящите законодателни избори е повела еднв систематическа кампания против
македонските жители. с
цел да парализира изрззд
с сдвеста на избирателите, с омиежл спечелване
на мандат. Средствата с
които си служи тя са от
естество на нечувано безчовение и небивало малтре
тиране За желани те резул
тати, използва новопокрм-

Прочие не с малтрети
ране и грубата физическа
сила се достига до извеем

цел, а само с култура и
културна дейност Не ддлеч е от нас полмтмчеекдта драма с Австрия, копто
имаше сжщмя такт и
т<»д за джржаме и рсспсктиране на чуждите за мек
к,р мле и зд една кош- елементи под своя гкмлтр.
ннца яйцз общиизрите илаОт миналото трябва да
ГИх. На един мой ежеелячерпим
поука, за бжддИин 1 лд I ой отказа да
А селото, то е под найтежкия гнет на робството
Храната се обира от всека кащз и в,.еки деи при
нзй брутални средства. Ьчх

го вземе

те ю набиха.

ззщото непрмел романекзта пара А има хора на
които е ударено по стотиии пречки по разните часуц на тялото, зищото
дащото по Нйпйския дото, „ ,и „
г
цинствада

Ьмк»!111ЦНН1П ицямв
Македония.

не ще се срасне с нейния
оршиизжм

•

стените сжрби с иакедонска кржв, като самата тя,
инсперира за безредие, за
да бждят обвинени македоиските мирни жители в
разщиреи елемент, и слеДователно • напас за правилния политико-економически развой нз страната.
д веднаж наострили общестВе„0то мнение против
макед0Нците, тя не се спира Пред никакьй човеко
любиви чувства за пощада
на невиновиите I раждани,
обявяват последнете з а
4унтом*мц^«сТ1мцр;^

щето.

Транмя.
По сдедемия получемм ат
бежанци от Тракна ма 12
Ф«»РУ*РМ «*■ 9 часа веч.|>т. с кшиидти.

военен трен между гарата
Карка Де де-а га ч от ааатаннчеекд чета. Имада 12
души грмцки войници убмти и много рднжии На сдеанив ден 23 февр. е бил
хвжрлен ама вмздуха едни
локомотив между гарата
Карка и Кюсе-Мемммд.
Притеклите се иа п
войници бмди избити от
друг взрив.
На 25 с м. станало стражение в местностд .СусусТепе* Деде-дгашко между
■«зстанници и грмцки ве«нии части В стражемието гкрците са претярпеди грамадни загуби. Терорз над мирното ндсеаемие
проджлжавд. Имало много
убити и обезчестеии • с.

Ханш.

ЯЗ НАШИЯ ПСЧ'Т.
В .Народ* в броя си от
9 т. и. след като изтъква.
и* икона и настаиаааие
на бежанците не е напално пригоден за да задо■оди належащите нужди
на бежанците казва
Вместо да прави политика с бежанците, правителстаото треба да дземе
дсио становище по аяпросз: Е ли • сдстояние да
подпомогне бежанците
или не ?
Ако може да ги подло-

могие, а това се налага
требг *;
1) Преди да се открие
строителния сезон да определи местата им и ги предаде ама владение иа бе
жанци;
2) Обещания в закона
дарим материал да го даде без много протакания,
като определи сечища, а
не да оставя лесиичеите
да се спазаряит;
3) Сащо обещаните безплатни превозни средства,
да не се ограничават само
до 100 километра, а от
всички пунктои, понеже
в далечните пунктове мо
гат да се намерят поевти
ни материали.
4) Да уиличи кредита
за всички започнати и недоизкарани постройки.
5) Да допустне ипотека
и* зградкте, без да се
приспадат предаидеииете
в закона за челядиите имоти 35.000 лева.
Да се партизаиствува
поиче с бежанците е пре
стъпление.

Бр. 17.

.Бекенеки Глас*

Стр. 2.

к в Т1 в*ч*рт« ше
1истваин*т си мои
лале
церт
ъсесветскиа руски
артист г н Сммриоа а са
лома ма таатр .Ласа*

ПРИЯТНО ии е да саоб
щИИ че сесТрата на нашия
отличен приятел, бивш до- || М ? Виакин при д0бруожанския || (цйв з»иривене аги
пансионг Велико Цонев—таииоиата сеаиица на
г-ца Надка, отгр Кюстенд- Юнош Туристич. Сжюз а
жа се е сгодила с тукаш- Бжлгерия — Варненския
мия гражд. г-н Ст. Чехла- клон р .Камчия» устройров. Нашите благопожела- аа еднодневен излет с
маршрут: Варна. Младжа
мия.
_ .
манастр, Санаториума, Са.
"в31|1Г Не 9 т- м. се Коистентин и обретно
ежетое реферата на г-иа
|Т 1$ Т И започнааа по
Б. Генова, по счетовоаст_
всички театри и иимемавото иа Б п. Б. Рефе- т©графи аа ежбират суми
Р*тз беше добре застжпен м аовжршеаме иа градския театр
и изнесен.
На билет от резерва и
к 11 Т. В- реферата за балкон аопжлнително иу•Комуналната политика иа пончи 2 ле., а останалите
Вари. Ком Обшина* ма иеста пп един лее.
г. Ив. Воденичаров, биде
разтурен, поради голямата
комунистическа тенаенииОбразувана е Грааска
озма замисля, вложена от Спортна Лига а Варна поа
председателството иа ги
Р*ф«Р«ичика
Ст. Кржчиарое и поап. иа
е напжлно ко- подпоручик Иа Мирски.
Пожелаваме им мирна
мисиата за подпомагане
и сговорна дейност.
нЗ сираците и бежанците

Спорт.

Ммрийисмм Д

Обявление № 322.
Упраали
то на Мярийисиата Ларжа!
Болница №
вестна* ма витересуюиште се. че ма 27 Март от 14 до и
маса след обед аяв Варненското Окр,
Фяиаясово >ар*
•ле1
ще се произведе пуб-.ичеи тжрг с л
ковиу; еча»
и отдаааае на предприемач доставката на рами храните.:*»
продукти и др предмети иужднм на боаннцата м «ре*
от I Април ю 31 Юлий 1923 год
Общата стойност на предприятието в* зла за на окодс
582,190 - лева. което е разпределено иа 7 груаи. каито
следва :
I група — хдеб
около
108.300 ла.
II груи* — млеко
.
83,000 .
III група — месо
.
110.000 .
IV трупа — банатски стоим
163 240 .
.
V група — бакалски стоки
.
33,360 .
VI група — зеленчуци
.
71.000 .
VII група — фуражни припаси .
7.300 .
Конкуренцията иоже да с
иа цалотото предяриати
и по отделно иа групи. Предложенията
ся
к
16 часа след обяд. Залог за участие иа тарга е 5° 0 от
сгоймоста иа аредлрпитието, кла само за
м гр*
пата по която ще се малояаддаая.
Жеяяющитя да вземат уяастме а тжрга требва да а
саобразят
с чл. 125 от ЗВИ1
за бюджета, от
четвоста а предприетият*, Длржавев вест
брой 287 от

1921 годим
Тарживте
могат да се видят всеки првелепм
деи а час а канцеларията ва болницата, а в дева на тдрп
•ав Варвеисвото Окражно Финансово Управление.
гр Варна, 10 Февруари* 1923 год.

•?
II Вариемояе Смдебея Прметае
.... ... —
—

Гюр«к 4 Ко

Обявление № 1124

Глм!

1ИТМЛ1 и. в. ПЙАЛНИК.
»>
х.

Има яз*з ■сия дяя седмици ря дева я райе на
търгаата аярахади в гемия за Русия
ВАРНА. ОДЕСА.
За нанеса яз всички стени, хранителни предуити

На
напятиятелния лист М 4103 издало г
III Варявнсия Мирови Садая. вя 14 Август 1922 гид. •
полза вя Д-во .Дружба* в гр. Варна. ■ против Ваяно Жани
от село Стравимирово за 1195 леви, обявявам, че яа 1
Април 1923 год. в 9 часа вредя обед в с. Страшииарам
иа самото място ще продавет скалните имоти иа дл
Венко Жеков, а именно:
1. Един плуг мярка .Глиган*

Таргяямята с Русин е гарантирана от Сааетското пра
вителство и се правят големи улеснения на тжргоаците
за пласиряия на стоките
Сп|
1Н
:м1
мт
и,

2. Десет кривя мис .р аа 350 лава.
Наддаването ще стане от оценките и зяиитересоаяаик
могат да се явят в гореопредсленото място, в ояредялеяя»
дея и час. и да наддават.

II лМи нит* Ц МИ

беше с претеглена пресиетливост и лесно се ме отилонявашс от решенията си.
Днес бай Желю ии разправн пак
пред Пе^ииойЛ.*.«

аа >аим едучи. или за спо- млудшчм

Бай Желю. едар, иургаа,

той конете и се наместих да
ми чете. Щом започна аз се
укокорих, а той се скова и
заплете
.Бай Янко цил почиш«т."щ* ГеТряси.“ “по
По <Д|10

* „ ^ по».

. ~ А* " б*в Я"“0' МП04“ Друса* и ходжата скочи прав
бай Желю, с моята каруца 0тстрах и. без
малио. щеше
идем от Дели-Ориан и Доврич
да се тжркуди от каруцата.
и застягаме ходжата, иойто,
— .Ех, Хаджи Ефенди,
отпаднал, отмерва дългия пят. ««тна мм, светва ма; как ся
—
еф**“

Урал*,

■ г°

урала.

Хаажи прасна матдата и ми стаиа

*•*•-■

покаче при мас. Намести се една цигара,
а сага работеше инаите хаджата с похобающето умПоусяокоаи ходжата ппбарси, за което хранеше дм чер- жеиие и подаде табакерата си, м да слезе а край иа града,
адрааи и черарасти коня,

=*=*=■*

I

м

гр Варна. 9 Март 1923 год

Стоиш 01 Жив Петров от Юри

чмичГГ"010 '
Д‘Р
увличане, че и играчите
картите и се приедин па един до групата около него.

здрав употреб

1200 дева,

И ЯЖТИНЦВ.

вам да си касай дрехите и да
буйствтаам . .* Ходжата изтралва. заглади брада и почна
Аа Вмяммдмммм мм Амм1мимцм
па турска дд се моли
Прод от бр. 16.
— Можеш дв. Ходжа ЕфснА другите аааарзаат разго ките ■ ласааше копчетата по ди< ин почете нещо иа боде
вор
_ или аа писаното, че бял- хомотите и юздите като огле- стта

да бжде до старата
, ми аа никоя романрокяи. която иачесто се
иа махалата; или пак
■сямии ще аяЗиат бай Жаля,
иойто ще почне да разпра»

|

Параходна агонцип

с с.

та

«ма

2 ждаЕ

иа. ааарааааше по гривите ии магла понякога ие натиска и да, че се не довери на своето
оаратя. намигаше ии опаш- причерням ии иа очите и поч- баеве.
Следва.

ВАРНЕМСКО ОКРАчЖНО ТРУДОВО ЬЮРО.

Обявление № 1434.

Обявява се на интересующите се. че на 19 Мат
в 9 часа преди пладне в таржиата зала на Вари**11
Окр. Фин Управление ще се стдаде иа достави
по доброволно съгласие на доставката на:
20.000 ле
48.000 ЛВ;
12000 кгр.
Всичко 68,000 лв.

1. Лимонова кислото 100 кгр.

2. Картофи

|

Лимоновата кислото и картофите да отговар*
на описанията, за качеството на различните пр«
дукти, необходими за трудовите части.
Срока на доставката е осем дни след съобш*
нието че търга е утвърден Доставката ще стаи*
франко магазина на бюрото.
Залог за правоучастие о'0 върху офериран**»
стойност в банково удостоверение Всички разнос#*
по обгербване и публикация настоящето са за сме*1“ .
на доставчика
гр Варна, 10 Март 1923 г. ДОМАКИНСТВОТО |
ОТ

ГШЙК8в1.1ПИаГвГ
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