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ТРАКИЯ.Добруджанския вжпросИНО ШДИОВ Положението а Гржцка 
Тракия е далеч от успоко
яване Ежедневно там се

НАРОДЕН ПРАКТИК-ЛЕКАР 
• СОФИЯ.

Уг‘ ;а .,Б лиан • К; 8. Те
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Преживяхме бурии вре- но за голямо сзжалемие. 
мека. коиго ни доведоха котка им е минала пзтя, мзвжршвет арести, тормо

зи. грабежи над местното 
население. Ден не минава

до погром и нещастия, ка- а славата им се уненча с 
то погълнаха всичко оно- черен надгробен краст на
ва. което в разтоямие на Добруджанското Дружест. ®*3 нитернирааиия иа 
пели Зз години сяставля- ао Жалко, но факт! И тиии бжлгари аалеч а пу- 
ваше народното богатство, вместо подем срещу тази шииаиите ма необитаааии-

Роден в '.861 (. в. С. сто-Конак, Куртоунар. око 
лия (сега Ромжи | Още 
м младините си г Ку
манови е страдай ог 
силна простуда, а в 
последствие и тубер- 
кулиЗя и след 

опитал всички средства и лекарства, открил един
От 40

те острови, ижпето с»в-на което се крепеше и неочаквания награда на до ___
сносния народен помиммк тогавашните добружаиски ®атв ии * обречена ма 
Границите ни се стесниха, бежанци и вместо да из- гпа“н* смжрт Кошмарен 
вместо да се раашнрочат. лязат и обяснят на про- с жив°та ■ ™ чужда по 
Прокудени от юг, запад м стосижртмите причините аУ* и жи,от *• Гжрция. 
север, напуснали подслон за погрома на делото, виж- 
и мотжрсиха у нас ааслон да ме ги да се надпреварват 
Напустнали поминжк, ка- и се обвиняват, кой колко 
кжвто тжрсят сега тук. но е крал от фондовете до 
от где? От кого и кзм ко- каго най-после и Проку- ии* чУта *Л*Г**7 ,
го да се обжрмат? Едни от рора ги удостои с нуждно- *• по°ея*нит* са
прокудените намират спа- то почитание за да види 
сенис само в подряжката кой колко е заслужил на 
на освободителното дело, това дело и рано, или кяс- 
кждето сясредоточват по- но си каже думата, като 
гледите си, в други иялком всекиму даде заслуженото, 
подяржат дисциплината, Но господ,( .онова щс 
разцепени иа две, тжрсят м гасне, ие се гаси*, каз- 
истината, зз да си намерят м мждрата бждгарска по-
и определят пят от който гоаорка и иялчанието има тмв вулгарни езуишиии
да се зададе за тях свет- , '\пяй а, г... <- ти" ■УЛГ*РНИ“ „ п,„ сво" КР*Й зш сега с име- >жршвми от офииивлнвтв
лото бждаще, но все пак на н личности няма да се гржимв власт Буиураш- 
не забравят за заробения защо? Зашо-
си край, заробени братя, то от балканската война 
сестри имоти и пр Всич
ко това ги кара да чувст
ват, че са в тяжест ма 
ограбена Бжлгария, вжпре 
ки грижите * за тяхното 
подобрение на положение
то им, признават те, че 
не е по силите м, защото
такива са в изобилие, но сио-речивите фрази, кол- 
както и да е, убедени, че кото и да се мжчите да 
рано или кясно желаното измийте петното за смет- 
ще се озари, по силата иа *а на другиго, защото най-
спрайедливоста, на която „апред вий с вашата си печвЛни резултати
провидението даже ще над недягавост или алчност, " * ^Вслваст-
делей. и зарадва всеки меч- почернихте святото име на ^ ^ ^ 
тател. Добруджанското Д-во. като сЖо6швмият, мвжпу д*м

Его защо, заслужено мо- заедно с това почернихте - Солун са били пее-

»«~ :г.‘ст'/гги *"“т* »■ *• т°“чест на народите борци, н0 се отказвате да се ма- 
които не забравят, че след- ричате добруджанци Гуз- 
ва да се милее за бащи- Ния не гонен бяга. И ако 
ниято, която ги е закяр- за страхливците името .до
мила и отхранила. Едно е бруджаиец" е станало 
само жалното, че из меж- страшилище — да се за- 
ду прокудените има хора, ПОмие добре, че за нас ис- 
които, като че ли положе- тинскмте и искрении доб-

катоГ>

страма там яооят система
тически кампании против 
мирните жители, с цел 
затривапето на мито1

природен способ, с който сам се излекувал 
годмяи Куманов прилага тоя способ ииого успешно 
и до сега е излекувал от тувернулоза хиляди хора, 
за което притежава официални документи. Пргз 1912 
год. е бил повикан в Париж от трима туберкулозни
на техни средстьа и я присжтствието иа видни спе
циалисти успял да ги излекува. Предлагали са му 
да остане французин поданик като откупят цержт 
за 100,000 000 фр. и построят грамаден санаториум, 
обаче, г-н Куманов си останал верен на Бжлгария 
пред гроаящата го мисжл. че се продава на Франция 
бе» да се гордее Бжлгария с него Vверен. че след 
тия успехи бжлгарското общество, а наЯвече Меди
цинския сжнет, ще го подкрепят, той се вржша в 
Бжлгария, но за големо сжжаление и до 
вжпреки Хилядите излекувани болни и прошения до 
Вжрховния Медицински Сжвет, г и Илчо Куманов си 
осгава все незабелязан Не е изключена обаче вжз- 
можността. да бжде повдигнат яжпроса и в Народ
ното Сжбрание

От многобройннте благодарности, които той при
тежава. в идните броене ще поместим само иеколко:

аалиаии клаузите на мир
ните поговори зя малцин
ствата и наложителни, то 
за тия от лагера иа побе- 
пителите и месжшвству- 
мт.

Разпуснат си момя ман
то тем е угопмо

По отношение именно мо
днес.

ките вестници коментират
положението на тая паро- 

до сега иааикиахме да виж- бвив странВ, промлят* от 
даме само иекаджрници. черната орисница ма мв-

Излезте господа, с чисто чу явно тегло
Спорел тя», наскоро са 

да сте били изселени от Тряиия 
пояече от 5000 пуши и 
отправени иа местомитял- 
стло в Солунско, ча иа са

Удостоверение. сардце и си кажоте дума- 
мата, колкото и 
гузни пред сявеста си

През пролетта на 1М20 год учврика Пмсд Янвиивш м8о- 
ля од гржднв туберкулоза в белите дробове, конствнтирамв чрез 
ми кросно лическо изследваме 1оЙ имаше и рама сжщо ме тубер- 

Като се научих че г Илчо Куманов, првктмк-
лекувв успешно Няма да яи спасят кра-иулозна почвл.

лекар, живущ в улицл Бална* N1 8. София 
звболелцтг от ти* бо .сети. помолих го да се заеме с лекуването 
на ученика Куманов почне лекуевнето систематически ивто ле

леете болести Лектването трае неиолко 
Чнвкиев беше нлпжлно тлрее.

изключени сдоатиися 
пу четниците и репоялата 
ариия. моито са се ряяам- 
вали по сериозни стража

куеаше едновременно и 
месеци и прег октомври ученика

болести и сеи се радее на пжлмо зареве 
олема блаюдарност на г Ку-

спасен и от двете
Пз и ученика изклтваме нишата
муноаа де труд-з му който той п* ложи и спаси ученика.

I енердл от пехотата ТОДОРОВ

_В?Софи*. 3 Януари 1921

Параходна агенция
преустановени.

Това положеииа иа мал-Гюрек & Ко
региатос имеммо тряжрая 
зле се отразява варяу 
правилния емоиомичесяи

Глаяем предстапнтеп : Н, В. 4ЯЙЛНИН, 
Царибрсдсаа (дом Ючормаисим)

вжрввм ив мирното мвсв
лемие. в така сжшо и

Ияй През всеки две седмици редовен рейс на 
ТЖрГОВСНП пзрдходн и Гемии За Русия

х. АРИЛ . ОДЕ ч-С .
За износа на всички стоки, хзачитваии продукти

и ПЖТииЦц.

Тжргоаията с Русия е гарантирана от Сжмтското пра
вителство и се праият големи улеснения на тжрговците 

за пласиране на стоките.
■Справим при поискване от горната иаитора.

■Ншм^нвавв||^нааавпюханнрвнвмнжвшан|

нието им е цветущо, та и РуДЖанци, то е свсщенно оагвимам
зжб не обелват за онова, и нир с нег0 ще с* гордеем, ^ ‘
за което се боряо онези. и ще се гордеем. Сме с*- 
които споменахме по-горе, щ*та гордост щс се ммчеи 
а това са именно добру- да разчистим п»тя на ис- 
джанците, които в начало- ТИНата и смело щеотблжек-
то, след общо европейска- ваме лошото мнение, кое- че виесто замрелявене на 
та война се поммчиха да то вий споделихте за смет- отввима желания мир, се 
се представят на равна но- ** на делото, 
га с македонци и тракийци,

те са неизчислими, в лрм- 
побивки ме се змписвят.

В края на краищата кой 
печели, кой губи е 
вестио. но едио сал св

насажпа пакоснив бацил 
В. П-ев. ме крж вол религията

••



Бр. 18.•Бешисм Г мСт*. 2.
8ваааааишязаааяиимяаса|
* Н. XI. Ючориански

шап .Доб-■ кягдон^я. мешаха ижм измени е Мм аато
граждани, то спокойствие 
и мир би се достигнало 
тутакси

Зб пречел ма та-
иепонския елемент а ержб-

•л

СПвР Т.
На I А п р а л Варааасяая 

Саортав Сжщз усгаойва едно-

сми. власта не се спира 
прел никакви средства Ед
но от тия е колонимиивта 1 имаш 1т- * К ЦИИ Е 9 Н 0 Ц.СТЮ

На 25, 26 м 27 се сдстомсдрбм от ажтрашиоста _____ ________ __ олввств на
НЛ стоаната в Македония, а гр. Ески-Дджумая Бяха в»- с щея т аодоброто уз-
Тя се вжрши по най безо- брани от Варна за делегати И||

а

ПРЕДЛАГ А НА НАЙ ИЗНОСНИ ЦЕНИ [ 
ФНАНКО СКЛАЦА ВАРНА ъ

1. Герахаисии гвн.тден при размери Щ 
6» 110. 60 170. 55 150. 55/14'). 50 130 50 120 
4» ПО. 46/100. 42 90. 38 8С 34 70 31 оО
26 60. 26 50. 25 50. 27 40

3 СЯРА на прах пдраоиачест

3’ Аржентински кристализиран Гавраж__ ^
Еистрат. разтворим и и студена вода. таяин (, 
66" в торби от по 40 кгр з

4. Реномирани елемтрииефсмаа вруш* »-
им .ЕДМ09И. — 120 яоатя. 10 16. 30 
25. и 33 свещи.

5 Германски едносменни плугоае мерих ^ 
• Балиаам. в иишо иаостдаващи пред мярка 
.Г лига и*.

В скоро време ше разполага
с БЕЛГИЙСКИ ДЖАМОВЕ

вв членовете от отдел
им» Натоварват °т Д-во аСт. Каряажа след- иит( ндубоае и следововлтел- 

сеиейстаата на тия неща ияте лица I) председател иа т упойва не ва по добра едв- 
стници и П1 хвжрлат в обя- д-яото г. С. Кис^лиоа. а) под- работа в полето вв

• председател г Ат Яваквев в 
г. г. И. Аидр«еа.

дв св замисли обезпечава- Г Велев, Ал. Марииоа и др. 
нс поиииаиа им В тоя

3
спорта.

По случай откриване вя
3)без естет 3рид м

В ИОВГ1 СД забел! го- дексе: ВД|

Спортен илуб 
не имл меч сдс С К.

мании безспорно сама джр- нямо еддиоду! 
жйвата способстдувд по- летятвте и япюрвряае напар 
ошрението кжи бдидитст- тийямте ежби в гонения “
вана и грабене. По послед- Ней иаого, което радва ту- 
ствие обаче, след като би* яашявя край е приетото пред- сдс С. К. .Левски*.

всред ле- И

.Слв1

ват сжздапени неприятни ложевис на русенския делегат 
инциденти иежду базза- г Н. Кемилея: — .Строго да 
щитиото население и ми се иреслеават исичии групи- 
зерствуюшите колоиисти, ровии. които в делата си се 
властв винаги тегли под иичат с дружествени етииетн,
СЖДебна углавна отговор- поето обстоятелство дигаше 1МД лагера) иа ниогя 
ност пжрвите. Разбира се. иа обществено положение раз-

ни баидв и разб ойница, ив- 
Лко управлението а са- ползувайки го днес и в Ромж- 

но добра майка, в не и иия в едздадоха баидв, иак- вард .Сли

проям и едно двую- 
дишно амери

канско лозе, блвао до града
...
1с

Споразумение Пешо Боглсв 
•Коар)

вииоввт а слабия.
*, буае-д:

па*.

— Трифоне, големи ду| 
приказваш Трифоне, ако ие е 
срамио, то е грешно . . мисли 
бдлгара сме.

С С. Хммам

Спрат №1 Ким Пени п Мри I да мия до друма ест-
то — 1ариа.аемаиоца){Ял ба •«ив1

И яобдрзах да се адраа, 
ако сд с

.>-5
В кафенето на бай Сам вий бай Желя се заризиха още де- ц шшщш бай Же 

са запознахме и сближихме до сетияа другари и кафенето ста дошел. че да му важа да се
пази от Трифова аз >7 >7ЙГЙЧЙ*Л /;;>7 л<&ЙЙтам, че наредихме редовно да иа нещо като станции, 

са получават бддгарсни вест
ници. което ромдкците пра- де у дома тдргоаеца Трифон

В един ддждовея ден дой- в кафеното. СбраниВл| впише
_____ I, оиемеаи, стдрчат м

следвам с най-голям а скорост. Атанасов сдс следната молба: ц,м мто попарени .. Ужа-
Тука иие се поотпущахме в .Абе, бай Сава. м болната мв г> ИТр1Г-г — —.1—. ^ ~/.>гт
-----чно, набавяхме сигорджие дермаи (цяр) няма ли? От гря „ '
и иа троим, иоето беше емдрт- деия се ирис у дожа тдргов- 
но аабраиано. .За ясени слу- чето Щуиев от Кюсгеяджа, ис- 
чай, йена си имаме по едно иа да бяга границата, ис мога

Обявление
... Помислим, че сагу-

раацаята е успяла да разирне 
начина иа жнвуваието ни. та 
ще настанат грозни изтезания 

щогоде плискало, думаше блй да намеря кой да го преиара. щ ижни м кмиии ни. В това 
Саеита. Не дай Боже. ше го усетят

Едим ден Стойно донесе, че ромаицнте. че в за иеис язди. 
ат Тулчавскид гарнизон дезяр- че и за него* — .Ами аз

Известява се на иитаресующате, че на 3 деи. от об
народване иасгоящете ада вестник .Бежански глас* ‘ ** 
е правник иа следния присдстяен дея, в тдржната за-** * 
Варнен. Окржжно Финансово управление, ще се произк» 
тдрг, с тайна конкуренция, от 14 до 15 часа. за -< •* 
ка на хранителни продукти иужии иа Варненското 0*рх‘ 
но Сиротопиталкще за времето вт 1 април до 30 к-««1 
1923 год. иа приблизителна стойност 82.454 лева е ‘ 
групи както следва:

I група жлеб около
Н .

III *
IV ,
V .

Доставката е делима в на групи
Залог за правоучастие ■ т *рга се нека 5 

предложената цена. Конкурентите трябва да се сдобрагм» 
напдлио с закона за бюджета, ^гчетиосга и предприета*

Посиаатс условна и описанието могат да се вид*'* 
ки првсдствеи деи и канцеларията иа Окр. Сиропи та-1*?

О даарфмщия**

време влезе даскала а каза ; 
.Няма я булиата Жеаювица в 
кдщи, а децата весело си 
играят, ма знаят

Не смеях да наруша тиши
ната та шепимшком ги запитах 
.Какво има 6а дасяале ?..

— Не аиаеш аи ? Нощеш- 
иата гржмотевица ударила бай 
Желя и го убила .

тирали две момчета, криели се кай да ти помогна, лесна ли е 
роднини г искат да < л- тая работа? Хайда да идем до 

та? аа Бжлгарив, а ияма кой бай Сдаата. да пием по едно
кафе и там ще п отмел мм иак 

- Ако са бдлгарв да дой- можем да и завдртим* По пд 
«ат тука I обади се бай Желю. тя му злгатяах. че ижрджии 
ощя тая аячар ще ги предвдр- хора могат да я еяжршат тая

работа и му посочих няколко 
т* Хаир важи бе бай Желю, имена: Пони Колеа. Сааката.

1ШО* . .
У е:

да ги прекара.
21.800 лева 
4.340 лева 

14.200 лева 
39,371 лева 

5,643 лева

млеко • 
месо . 
бякалско стовн 
зелеичик

да отгатди
Грдм падна и вдрху аея 

Силна болка сви сдрдцего ма
: .Шо лу-

д то дядо А|аиас се е замаял бай Желя. Васил Шопа
ги прави. Иди и виж — Аз зная ьлицата на бай * 6 Ужвс "

Желя, яаза Трифон и, без да “*ш Вжзможио ля е това’... 
Ьеа по-вече приказки бай се отбиваме в кафенето отиде Има ли по увисна мдка от 

Ждяю вздардкма ва вратата у тях Надвечер бай Желюва- тав да чувствуваш, че за бла- 
На дрргив дай гмдаме иато- та каруца с накитени коне при- городиите си дела получаваш 
варил каруцата сдс сено, врд- дрдика покрай кафенето и адви наиазаиия ! В такива момента 
ща се ухилен до успи. само- каза: .Бай Желю отива тая ашяота тя се явжда тжй

спря до кафенето, по- иош за сяно. да му е иа аобжр вратителея, чя изгубваш чув- 
«сид една вода и си отмина, час“. И всички го благосла- стяото да уважаваш Бога в 
Раяйрахме, че благополучно е вяхме. добаяаш сала да го позовеш
Заддршил опасната задача. От Сутринта слязох из винцата и искаш сметка за ясспрааед-
***** бадгарат* знаела, че и случайно се срещнал с Трм- якяоста .

°"Г1 ПР*в ФОН АтвНвСвВ' КввТ° ИеЯОЖМ Де е см-сал. тука? Бай
^ . ка1яет7 ка 6а7 " !1 "°СР,в"в " ММ,",Т*Я"0 са предаде самоотмр-

I*** "а 6ав ** тр*шша. че сме я зле яа- жв(П Д1 Пииигм м потяс^.
ва която два гря пдти го реждали, че безбожно обираме твтв м ̂  г ,т пл

«"Ш ^Р'ГГг’о Г ТОРвТ>’ Г™ "У’МвТ‘ """и 'Ш*ЯЛЯ гт •
** “*“ "ИГ"* “ ™ Ч>« а, «агп гр«нмцат,: .И ,Тр^о№и,- г0 р,„„, ,
* «V1”- б*~ "• Ж"” оеждиаа мто обира,. , Бог го

кафенето. В това време ваяна яа момчето 100 ле.!? . гожмма
во мед дек висяхме мв патя — Та какао общо вмам аа
вколв кафенето и разправяхме в ти работа.

крака Две винта адпроси. а сдрдаш и натякваш?
теаи, рввто виеше да бягат
пращаха появата между вас а всичко, което се
нне не посочвахме водача От Там всачкм сте ортаци.

и др.
на сто т

дв д уредите тая работа.

от-

Дв б е и Правете*(I I армеисвя С

1Обявление № 1427
31/1 издаде»

| Варненски Мирови Сддия иа 19 Юлий 922 год * ’ 
аа яа Никола К. Никоа ог гр Варна, а против Венко 
коя от село Страшииирово за 89 1 дева и др. обявят* 
на 3 април 1923 год. а 9 часа пр. обед а село ,‘Сгр*''
мирово иа самото место ще продавам следяия дл*» *'' 
имот. а именно:

1) Една каруца с железни оста за два кввв Р^4' *а 
Наддаването ще почне от оцеикаге и «аинтересо** !

а ор"?*1'"

На осаоаание излдлнителиия лис: >н

11 прм теза случки иди, че 
тури заключение кому трябва

— Я мдлчи. мжлчи. знаене ЧО*в" Аа пом*г* * кога да

че иа мене се могат да се явят в гореопределеното место
и час и да наддават 

гр. Варна, 34 Март 1923 годщр.
ння *

вдрши . . . .
II Шйн ККШ11 #*Край.

I



Годим I Варна, 15 Април 1923 год. Брой 19.

РЬ **:НТ
Годи но Ьл п^шл 

"юлу оди^но 40 лгб».

КРОЙ 1 К1.
О 4ЧЛКМИ4

ПО 1 V 1* НИ М

1ри< м* «и м Ц) < т
нж ау*я

I

I

41*
' Наниза три патя седмично.

Редакция и администрация уд „Караджа* № 19. *5Тикфои М 253. Редактор Стопанки: Г. БЕЛКИ
а *53$ ■ Борис Петров.Сдьдебеи Пристав 3

VII Добруджански конгрес. о3у 13Обявление N9 1660 ]•IНи осяомние определението издадено от Вариенскии 
. Сжд и продажба недвижимите имоти останалите имо- 

остаиали от пои йния Алиш Ибрахимов обявявам, че в 
жеиие иа 31 дим от двукратното публикуване настоя- 

в местния вестник и с 5" 0 в 24 часа ше продавам 
чио следния недвижим имот а именно:

1139/1728 части от една каша изходяща се в град 
Ш уч ул. Дринова под N« 978 28. едноетажна паян- 

яостройкя, покрив керемиден с дворно място около

ь. ■Ъ уютния градец Ески- революционери на безкра- 
Думая на 25, 2о, 27 Март вната революция и еи с«- 
заседава VII Добруджански ърши рабо1ага. 
конгрес.

И наистина в тоя кон- глух шум, една тревога об- 
грес. тжй тих на мед, ние хваща душите на всички 
виждаме въплогени двете делегати. Нещо неисказа- 
вечни

*
Но един шепот, един

1&

:ЗГ начала на живота но страшно несаобразно 
идеал и действителност, с практичната деятел- то да ли><*яо- **« снимате 

[ «■- “■ при ежееди: Али Ибрахимов, Рфтим Г. 1Иокев, По вече от делегатите бе- ност на използуване и бла- им нс били организарори
: Ввфкие Мехмедова и ул. Дринова, оценена за 5,000 лева ха практични и стояха 1а, ти нервираше И това на банди и чети.

Наддаването ще почне от оценката нагоре Желающите аДРав° на почвата на дей- неразбрано, това незнайно
ствителноста да използват се изрази н избора на у- 
всички блага на власта, да правителното тело Всички 
се работи умерено, легал- против него и всички за ИИТе добруджвмци’ 
но, тихо спокойно и нико- него

Стара роижиска игр», м 
да се изнудват беааащит-купят вмота, могат да преглеждат книжата по продаж-

■ N га наддават.

гр. Варма, 29 Март 1923 год, »*. Траивя.Идеалното с практично-му да се навреди от дей- 
носта на емиграцията Те то водеха кървава борба, 
осъждаха

I Сждебеи Пристав: СТ. НЕДЕЛЧЕВ.1
идеалиста от За първото учреди седис- 

гледището на своят прак- циилинарен сжд за второ- Тракия 
тичен ум и едва ли не го то се взе резолюция За- 
правеха безумен и че той доьоленибеха съвестите ма

Терора над беззащитна 
проджлжава с ме-

№ Варненско Окржжно Сиропиталище запомнено устжрвеиие. 
за I ржцките жандарми ■ свое-рано или кжено ще си у- хумамитарите, които 

дари главата на суровата благото на стражущите 70 заслеплеиие ие се спм- 
действителност и еже сво- .братя* тжй много танци рат пред нищо уви, Омл
ета безумна политика, ще и зрелища ще устройват гарските покрайнини са 
строши глаьите на мнози- и ежвеста на идеалистите, обезплодени, маса семей
на. които под булото на които в лоното на нзй-

ш но.
гр. Варил 3 април 1923 годииа

ства са интернирани аав 
вжтрешноста на Гарция.

Известява се на интаресующите, че на 16 април 1923 практичното, копат вечни- дълбоките страдания за
Ш>иа а тжржната зала на Вариен Окржжно Финансово окови на своя брат ближния не ще забравят
уиряялемме. ще се произведе тжрг, с тайна конкуренция, Ала не по малко е нер- да жертнуват своята тла- сз ^зпратгми ма за
ет 14 до 15 часа, за доставка на хранителни продукти но, че човешкия напредък ва въпреки крайното не- точемме по островите, учи-

ва Варненското Окржжно Сиропиталище, за време сс ДЖЛЖи едничко само на вежество тук и там— па лишата са ЗаТВСренм и пр.
тич смели безумци и те по и на самото време 
лесно с гаваг, достойни за1дена иа сключване тжрга до 30 юня включително гни 

на приблизителна стойност 82,454 лв., а по групи как-
След постжпките иа Оад-Над VII Добруджански 

възторжена обич и ста- конгрес виси грагизма на 
ва г пример на поколения- времето, през които мо- ПР*А меродавните еяропей-

жеше да се види идеала ски власти, общо е убеж- 
Конгреса изработи свои- на революциорера и пе- дението, че ще настане 

те директиви т. е. приеха чалната тъпа сива дейст- 
стариге такива с малки вителност 
изменения, пожела добжр човек, 
пъг на всички делегати —

гарското правителства

около 28800 лева 
4340 лева 

14300 лева
29371 лева 
5643 лева

1. група хляб 
*. .
3. .
4. .
5 .

ТЗ
млеко .
месо .
бакалски стоки . 
зеленчук

Доставката е делима и иа групи.
Залог ва правоучастяе в тжрга се века 5 иа сто. поем- 
уеловия ■ опасания могат да се видят всеки приеже- 
деи в канцеяарията иа Окр. Сиропиталище.

известно уиекотеиие ма ре- 
на практичния жина • Тракия, още по

вече. че на 25 т а. обще-Г.
ството на народите ще им 
редовна сесия, на която 
ще се разгледа положение
то на Истока следовател
но и положението иа 
Тракия.

Ниншт I пей! шити1
1 ОТ ДИРЕКЦИЯТА

Добруджа. морандум вжрху ежетоя-
нието на учебното дело я Научаваме се, че трв-

Прпсветното дело в Лоб- Добруджа и средствата за кнйските емигранти по то-
стабмлизитаието му

Караджа-Отскя Селско Общинско Управление

Обявление № 787.■■ .■ зи случай ще излеаат с об-руджа се направлява от
българските общества в В редакцията ни се по- 
градогете За сега такива лучиха сведения от някол-
ооществз съществуват >.а- ко погранични градове за

на общинското управление, ще се произведе пуб- ма в Лобрич и Силистра, извършени арести и наси-
тжрг с явно наддаване за продаване иа 2 железни Сведенията ни носят, че лия наД добруджанци пред *3 ^ н* ната одаща

МЦГСчупени кревати и една бракувана парична каса. през летния сезон бъ.тгар- >ИД ма обстоятелството, че СЖДба
Пжрвокачална оценка ще се определи от тжржната ко- ските общества щели да известни семейства имали
. Искания залог за правоучастие в тжрга е 10% вжрху предприемат реорганизи- избягали синове в Бжлга-

йоначалиата оценка. Купените вещи се предават веднага райето и възобновяването Рия> за които ромънската
■увувача мз училищата в Добруджа полиция имала данни, че

били организатори на че
ти^) Секретар бирниците 
били дали срок на бащите

ширен меморандум вжрху 
ноаосжздаденото положе
ние на Тракия вая свраз-

=

е. Караджаот 30 март 1923 година.
На 18 май 1923 година от 14 — 16 часа в кание-
нята

Пиииа еявя
___  анжп

канско лозе, блвзо 
(зад лагера) на 
усгоямв.

Тжржннте книжа Предвид на инсинуации
те и доносечествата на ро
манските училищи органи 
пред респективното ром.
м-во, добруджанските об- зирали своевременно не- нагазен .Копрн 

Секретар-бирник: Г. АГАНАСОВ. щества приготов. общ ме- обходимите, факти от кои вара .Слявини*.

могат да се видят всеки присъствен 
* ,*с • канцеларията на общинското управление Раз- 
кте за публикация са

'• Н)

за сметка иа купувача. на такива синове да депо- Споразумеяяе Петко Гтгаи
Общински кмет: Т ИВАНОВ.

*. *
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ха 3 награди по лоакости 
и 3 но володовно бягане
Гю лов

Сву «*г
’ %*. *

Плача на любимата* г Атон Еигмба-
рияи, получи I награда.
Интереою бе обаче коаод. 
надбягваме в което се от- 
личи и получи I награда 
Продай Георгиев (Др ЗНа- а 9 цаеш Пря»« пладне на 
шиосец).

О, юняшо ти всплотени другари 
иа наше а стража те аа се опрат,
С раше искубнати от пранги стари 
со тях мжчитепя аа застрашат 
Но яйчна Пана с бяс- .Сечи, палачо, 
и нека венче* роби имат ии страха!* 
Тоааз с орж 
и Мама тво

■а се на витерееуюшите се чо на 16 априд 
я е гр

Об! т I
«е се про№ 

иа 5
-

кояиуренияа за про,И1С ТЖрГ С

Варненското Окржжно Трудово Бюро.
я

той кжи теб прекрачи Преди неколко дена за
минаха от града ни С К. 
.Шипка*. .Диана* и *Вла- ценке. 
дислав*, за да сдстеза- 
ват с спор. организации 
от др градове.

• праха.ГЛв! Залог за правоучастие Ь' 3 вжрху пжрвоначалната 0-

Сега наа твоя гооб склонен говори 
лесжрнал старец с
Сжс лойта смжрт какво добро ни стори? 
Изгуби сам» своята глава- 
Там *ад гжетв мрежа пжк другари 

ст сред подземията иржг, 
на М] пжк двойно иго натовари 
в упвретвото по безраежден пжт.

Не виввм аз: о. мжченико млади, 
блвен кат утрин лжч сред наший мрак,
Робите ти иад нотните лампади 
на гроба му сади брилянд и мак.
Навей горчиви ежлзи ти пролива, 
че рвно си живота сажрши той — 
плачи от гордост — тука най-шаслива— 

си любима иа герой.

Свали вериги той и гост е вече 
в земята волмосг де над слжнце грей. 
Каяво че близки иа затвор обрече — 

а се таи от туй по-зле живей?
Еди» — широк безкрай е нам затвора, 
ала е по-добжр подземнй кжт; 
с вериги сне иад зноя иа простора 

— сами позор в светжт

Прев от чешки: 6 Чи/гмнгярог
.ПГСИИ ИЛ РОБЛ* от С Чел

Реяпспте за имтизаля, публикаияя вестоенмто и геу.
боа збор се за сметка иа купувача

гр Варна 31 март 1923 година.

е

С К .Шипка*, замина 
за гр. Русе, гдето достой
но запази честа на града 
ни. с свойте победи нане
сени на долу поменатите 
клубове.

от домакинство’:
■ви шведитг-

нах!

*1ам|1н?(и [•К11Ники! 11111Ш!
Мише 1Ь Ш гНа 8 т. м се слстезава 

с С. К. ,5А\/А“, а на 9 с. 
м с С. К. .Напреддк* и 
двата клуба от гр. Русе, 
но и двата бидоха побе
дени от Вари С. К. «Ши
пка*.

с Караджа-от 31 март 1923 год,

На 18 май 1923 год. от Ч—12 часа в канце.крип 
иа общинското управление, ще се произведе публич п: 
с явна конкуренция аа продаване на публичен тжрг (1'. 
единадесет дворни места от землището в чертите на см 
Караджа-ог. Провадийска околия, а именно:

Резултата с. С К. »5А- 
УА« е 2 — 0, а с С. К. 
.Напреджк* 2—1.

1. квартал № 34 парцел А» | 
Ак 34 

34 
Ак 34 
А» 34 
Ак 38 
Ат 38 
Ат 38 
№ 38 
А* 38 
N1 38

от 1791 не. метра 
от 2435 ке метра 
от 2932 кв ме-ре

2. Ат II
Ак III

VII от 2242 кв. метп
М VIII от 1987 вя метра

от 2251 кв. метра

3.
4
5.С. К «Диана* замина за 

София гдето се ежегеза- 
ва с един от най-силните 
софийски клубове .Сла
вия Резултата е 2 — 0 в 
полза иа .Славия*.

6. А» I
Ле и 
Ле III
Ак IV от 2181 кв метрв 
Ле V
Л1 VI от 2884 яв метра

7 от 2253 кв метра 
от 2274 кв метра 18.

9
• Ив 10 от 1955 ва. метра

II.ХРОНИКА Група бежанци от квар
тала се взели похвалноста 
инциатива да

С. К ..Владислав*, за- 
образуват *ИНа С*Щ° 33 София, где- 

фонд чрез ежбирвне по- то на 1Т т м се ежете-
завя с софийския С К 
.Левски*. Резултата е 5 — 
0 в полза иа .Левски"

Пжрмоначалната оценка иа горните имоти ще се отре
дели от тжржната коиисна а деая ма тжрга

Искания залог за право участие в тжрга е 10 нв ст: 
вжрху ожрвоиачалната оценка.

Закона за огчетмоста аа обществените предприятие а
заджлжителни за конкурентите.

Тжржилте книжа могат да се видят всеки приежетш 
Ден и час ■ канцел. рикта иа оощмиското управление, рм- 

Нетете ВвСТНИК м,)с*мте за п>бдикацията са за сметка на конкурентите.

Общински юаег Т. Иввво*

Секретар-бирник: (не се чете

Мкг 9 тото в ижжката 
гимназия ся- ежетоя обшо 

|нв «ж бранна ма 
Лпбрунжя1Киото културно* 
благотворително д-ао .Ст 
Караджа

ГТрисжтстсуваха около 
30—40 души от които по- 

’в- комунисти

мощи, з« построяване у- 
чилише.то

СПОРТ т* • V? V* \"> *

На 9 т. м. вгория ден
иа Ся. Кмее- на Велик-ден, Варненското С^шаиг1;и 

дейноета и фи- Колоездачно Д-во Н. В- 
иа Цар Борис III даде в ко- 

дружеството, делегата на лодрума своите парви т.
VII добруджански конгрес г игри с добре подобрана 
Дмо Михайлов даде из- програма. Определени бе-

Л1

г.адьа
Глас' Еш |ашм шеп Янки ппшт - Нишки

Обявление № 191
ломмииа по размита ре-
шеиия * ре зя емоции взет (меки шш йпня пян - Мит.я !са.

обвятI лес-фзкжнского селско обяимско умравл 
на мкгересующите се и след 10 диеяеи сром от аб! 
на настоящето обявление в Джржавем вестник ят 2 — * 
часа след обед в маицелерияга иа общинското уирав. 
ще се произведе публичен тжрг с ежкратен срок с 
наддаване за отдаване на наеиател експлоатацията иа о<а. 
керенедарнкца в местноста .курукулак" от 2 декара сЧ» 
иица: от даете страни гранаи пазбмше и пжт, аа е. 
риод от две години считан от 1 март 1923 год до кр*1 
иа месец феаруарм 1925 г.

Опшат нн се бежанци 
че градската комисия по 
насУмияаяид на-бежанците 
беямайстаала. Подадените

ОБЯВЛЕНИЕ
Мш 803.

за отпуша ме 31 дан след публикувана настоящето а Джр-
ааорни места и кредит от жввен вестник, от 9 до !? часа пр об. в канцела- 
наколко месеца стоят не* Рия?в общинското упраяление. ще се произведе

тжрг, с явно наддаване, за отдаване не закупувани 
ежбирането иа общинските приходи 
.кржннима" и .сергийно право", за арене от 1 ап
рил 1923 год. до 31 март 1925 година.

пе
ра* ламни.

Ние обржшаме внима
нието ма председателя на 
комисията вжрху горното, 

нужда
иа по тази леча годишно, а не крЯвнината и сяргийното пра* 

3» еегд само тел- ао по 500 лева.

интизап*.

Пжрвоначална оценка аа двете години е 10.000 лем 
Искания залог за право участие в тжрга е 10 иа С-' « 

вжрху вжрху пжрмоиачалиата охенка Чл 125 м 127 ог » 
воня за бюджета отчетната и предприятията са амдж*«а- 
гелме за ионмуретите.

Пжрвоначална цена на .интизапжт* е 10,000за ие сп
са

кова. Залог 10?-о и чл- 125 от закона за бюажетжт. 
отчетноста и предприятията са звджлжителни за кон- Тжржиите книжа са в канцеларията на общ. управле

ние, гдето всеки приежтетвеи де и и час за иитересуюш*т( 
могат ги преглежда.

Всички станали ра жоски по настоящето преварват** 
са за сметка на наемателя (пуб. герб и др.)

Обявдемвс публикувано в Лдрж веСгаак 6р 292 * 
29-й март.

С Блее Факж 13 алрнл 1923 г.

ти ги* а града ни М-р пре- "УР**1™™-
Всички разноски са за сметна на закупувана.

скк).мдйав ша джрмклув* 
грам. Тжршнитя книжа са на разположението на об

щинското управления.
Мупидг «« че добду* Обявление .4» 223 е публикувано в брой 292

од*ао «Добруджа*: на «Джржааан вестник*.

с. Емирово. 14 февруари 1923 го.

Общински кмет: (не се чете) 
Секр.-бирник: Иа Добрса

К1
иа фумкциоимраша тил, 
ами шяло и бжде ажзоб- Общ. Кмет: П. СТОЯНОВ. 

Секретар-бирккк: ЮР. ЗЛАТЕВ.



Варна, 25 Април 1923 год. Брой 20.Година 1

бруджанските борби, кои* 
то демонстративно абдики
раха от добруджанското 
полесражение, не искайки 
да нося г отговорностите иа 
своите колеги, които с про
тести и писма своевремен
но кавалерски протестира
ха раследвания курс в до
бруджанското дяло. виж
дайки неговите гибелни по
следствия, най-после — по
рицаха се частните и не
опетнените добруджанци, 
които с а основателите 
историята на добруджан
ските борби.

С е д м и я добруджански 
конгрес извърши едно не-

НЬТЧЗ МЕНТ: 
Гоимшмо 75 яем 

!олу одишно 40 лева.

Б|Й 1 «I.
ОБЯВЛЕНИЯ: 

по 1 40 л* кя см 
Приставени по 90 ст. 

ма дума

- — Иализав три пжтя седмично. 

Редакция и аликнистрация ул. „Караджа" № 19 Редактор-Стопанин : Г. ВЕЛЕВ

Л. Гоели мном.Варненска митница.
След Добруджанския конгрес.

ОБЯВЛЕНИЕ
т 2514

чувано престъпление слря- 
Добруджанската емигра мо Добружа, като оплюДобруджанското дяло от

давна марширува под гибел- ция. обаче, не беше още творците на добруджанска- 
ния знак на авантюризма узряла да понесе голют- та свобода — живата исто- 
Една самозабравила се тай- скин кръст на разкаяние- рия на добруджанското дя- 
фа, пред блаювидния пред- го. самооплюването и по- ло и остави на историче- 
лог за народно благо, обле гнусата Едни от делегати- ската сцена пронансирани 
чена в маската на револю- те, под угрозата на нади- те таргюфи да продължат 
ционерство, като мелите- гащето се брагоубийство, края на своето мизерно 
лен кошмар и днес още предпочеюха да мълчат, съществуване и то в един 
виси над поробена Добруд други се скриха в черуп- момент, кгаото по общо 
жа със своиге буреносни ките на своите принципи, признание политиката на

а велзевуните и мародери- .оплютите" и .опозорени- 
По този случай добруд- те — старите грешници, те- се възхвали като ръ-

на съвеста на които тежат ководен принцип Те могат 
десятки хиляди проклятия, обаче, да бъдат спокойни 
еднички се възползунаха — историята и бъдащето 
от това и наложиха на кон- ще ни очистят от мнимите

л
Ш Управлението па Варненската м-ца 

фвява иа интересующвте се, че на *»(> 
■рил от 14 до 18 часа п помещението иа 
■щата м-ца ще се произведе т&ргва про

бата на следите стоки:
I) Една връзка 145 броя пръстени дублег облаци.

к. 0 570с стъ
2) Една връзка 23 броя огърлици проста 

бижутерия иелозлатени
3) & броя пищемали памучни неброд.
4) 12 броя ланцове за часовници дубле
5) I пакетче огърлици бижутерийни мосребр. к.
6) I каса М С Р 74 8972 дант. ленени
7) 150 торби ориз олющен 
•) I връзиа бодлива железна тел 
•) I каса А У 74 95 фасони сламени за

дамски шапки
10) 4 каси О Н 74 74 5. 8 , 47 и 53 емай

лирани предмети
11) 3 каси Е УУ К 74 115052 машинария
12) 1 парче сол иаменна
13) един брой грамофон повреден
14) един брой плуг железен
15) 5 броя колелета железни за плугове
16) едни брой пръскачка 

вредена
17) една връзка мрежа за сита от месинг тел к. 94 —
18) 2 броя лемежи железни за шутове
19) 3 каси жеаезни гвоздеи ръждиви

ни
жанския кож рее трябваше 
да бъде сезиран да разре-к. 0 130

к 0 235 
0-200 
0 050 

к. 27 500
к. 14040 
к 27 —

ши диадемата: за или про
тив авантюризма. Гойтря- 
баше да направи една ща
телна преоценка на досе
гашните директиви и с 01 
лед на новите условия и 
обс юягелства да нагласи 
компаса на свояIа полит
на Добруджанския кож рее богопомазаните ръце и ка- принудиха да вдмгмат ръ- 
имаше зад гжрба си опига занавсеслушамие —дапре- ката си я знак аа *****

зрем и възненавидим юди- ние на политиката, коята

гресниге решения своя ми- престъпления и порицания, 
зерен облак. Хиените и са- Както днес техните про
тоните пак възгържеству- тиниипи. след всичките мм- 
ваха Добруджанското дя зерии, които донесе тях- 
ло потъна в непроницаема мата политика на къряааи 
мъгла. Един пилат си оми вакханалии и репресия, се

к

I

к. 47-—
на историята опита и „ 
дейносга на б кож реса те Странно, но факта ненавиждаха и провокира- 
той беше длъжен да се предателите, разбойниците ха. тъй в недалечното бъ-

и аферистите хвърлиха дзще ще се вдигнат река- 
калта на свеиге прегреше- та си в знак на проклятие 

са на настоящето. Негова- а*РхУ чистата съне.г за сторената грешка, 
та задача беше да дезин- .узорпагорите и .тър- 1ози ден ще дойде, па-

говците* И всичко това едно с него добруджанска-

к 392 — 
к. 684 — 
к 10 500 
к 8700 
к. 30 — 
к. 36 —

вслуша едновременно в по
вика на миналою и в гла-

фекцира своите позиции, 
да отстрани гнилото в доб- стана в присътсгвието на та емиграция за винаги ще

представители на цялата се отърси от мъчителните 
добруджанска емиграция 1 кошмари.

за лозе медна по
руджанския труп, да му 
влее с позицише си нова, 
животворна кръв Само та- Наистина чудесен фарс 
ка той щеше да оправдае — великолепен фарс! Ня- 
назначениего си По Този кога, ктато историка ст 
начин дой щеше да поста- спре върху историята на 
ви циментните основи на добруджанското дяло, ще 
бъдащата добрудж. счрада, впише в страниците на 
1аранциита за к^яю щеше VII добруджански конгрес, 
да бъде — единодушиею, как мизерия!а. низоста и 
дисциплината и преданно- езуитщината победиха за

к. 5 —

6500к ПУШИШк. 90.
к. 16 —20) 1 връзка плочи за писане атидни

21) железа разни гребо обработени
22) елин брой обло железо 
28) 2 брои вили железни
24) портмоиети дамски мушамени
25) части железни аа вжршачки
26) 1 каса гвоздеи телеии железни
27) I каса гвозден железни
28) 1 брой ютия чугуненл ръждива
29) разклонители порцеланови за електич
30) принадлежности (контакти за фасунги) 

за електричество
31) фасунги железни помесиш оаани за екек- 

тричестао

Жвлающите да кумя-. да св яият в отрадваено- 
маста и арапе и наддават За правоучастие ■ 

тврга са изисква 10 иа сто залаг.

I приет П1Ц1ЮТ. 
Тракия.

к. 38 — 
к 12 -
к 1 —

Золумите, убийствата и 
лишен път честта, правда- нечу(-бните кръвопролития 
та и истината.

3 —к. сга
к. * 0 — Измъчена и обезправена 

Добруджа чакаше о! доб- И така едни от добруд- от официалните органи на 
руджанекша е.чи1 рация ма- жаиските деятели се по- гръцкото правителстяо и 
пъгч.гвие, ориеитироька и хвалиха, други се порица- насърдчаваните развойни- 
вяра за тържестиото на ха Похвалиха се онези, чески банди, намериха са- 
разпъната добруджанска за които лошите езици раз- чувствие в заладноеаро- 
свобод!. В добруджанския правяха нечувани престъп- пейските среди и срещна- 
конгрес за да се постигне- ления, похвалиха се инте ха негодуванията им. 
ше това, маскирани I е тря- лектуалните престъпници И след тоя печален де- 
баше да разкрият и снемат и мошенници, които играха фект. обаче, Гърцма ме 
маските, разбойниците — кючек с бандитите само за престава да инсперира без- 
овчите си кожи, провока- да им се понравят, които редиците в тая нещастна 
торите — гузните си съ- се обвиняваха, че дадоха Западна Тракия, размери* 
вести. Всички добруджанци фаталните знаци за нечу- те на които са достигнали 
трябваше да се обгорят от ваните издевателства над па даже и надминали гра* 
любовта към Добруджа и беззащитните добруджан- ннците на памятната Вар- 
пред олтара на нейната не- ци в поробена Добруджа, толомеиска нощ. 
зависимост да сложат свои- които дружаха и поканиха Така в селата Дервент, 
те амбиции и капризи Тря- разбойниците на своя са- Домуз Дере и др. вечерта 
баше, много работи още мозван конгрес. Порицаха на разпятия Петнк, са би- 
трябваше да се направят, се .тъмните бухали" в до- ли нападнати от една сме-

вършени систематически
к. 25 — 
к. 27 — 
к. 6 — 

к. 8зЗ —

к 62 —

к. 51 —

Варна, 14 април 1923 г.

п Управител: Ия СтеФДИОВ. 

Секретар: Кр. Ат. Кжиеа



Ьрой 20..Бежански Глас*Стр. 2
I Вариеисии Смдебеи Прмстцзаинтересованите може да 

направи изплашането си и 
извърши после това про
цедура
на купамата земя.

сана гръцко-арменска бан- НшшяшшЯа 
дитска талпа, мирните
жители лодвергиати на не- Колонизацията на сър- 
чувани адски изтезания, би а Македонските сели- 
гралеж, безчестна и убий- продължава при иър- 
ста. 1юрааителиия ефект, — иеримония и бляс 
от това кржаолашко ежби- ——— 
тие е надминал тия от ис
торическите .Баташки пла
нета".

Обявление № 1660окрепостяването

На основание определението издадено от Вариенсх* 
Окр. Сжд аа продажба недвижимите имоти останалите . 
ти останали от пок >йния Алиш Ибрахимов обявявам,

на 31 дни от двукратното публикуване насгоа- 
шето в местния вестник и с 5°,0 в 24 часа ще продан, 
публично следния недвижим имот а именно:

В неделя III Варненска
кави патриотически речи. Народна Прогимназия у-

В Овче полско са били стройна Литературно-Му
зикална Забаваав в театр

ч I
проджлже!

изселени незнайно кжде,
„К. Райков".Дашди православните да маса македонски сеиейст-

1133/1728 части от една кжща находяща се гро
Варна Ш уч ул Дринова под .Чу 9/ 3 28. едноетажната ' 
това постройка, покрив керемиден с дворно място о* 
250 кв м при ежееди: Али Ибрахимов, Нфтнм Г. Ц1о«., 
Шефкие Мехмедова и ул. Дринова, оценена за 5.000 леи #

атлраамт своите мирински и и а ииушествата им 
намигам кжм своя Бог и го

На скоро ше се свика 
настанени гладни и боси в гр. русе извънреден До- 
сжрби. По другите наке- бруджански конгрес при Iпризоват на помощ, са на- 

мгпмаи смжрт — мжжете,
а останалите беззащитни до”ски околии изселвани иного важна програма 

н млади булки са ата проджлжават______ Наддаването ще почне от оценката нагоре Желающк. 
да купят имота, могат да преглеждат книжата по продц 
бата и гд наддават.

гр. Варна, 29 Март 1923 год.

Напечатаното в бр 16 об
вива на а. Дражда общ. 
■наето до 31.1. 1924 год да 

да изпечи националното чето до 21 Щарт 1924 г- 
сДзмание на тен робска

били обект за плдтеки на-
слаждения ма тая развил- чв не е в състояние да 
ияла се стан.

А на връх Велик Ден, 
амггтп червено яйце на си. 
раиашката трапеза, не- стрвиа* нвпРотив ентУ‘

детска кръв е сиазира все повече и по ЧеТвТв ВвСТНИК
обагрила майчините скути, »ече борчессия дух. ^

И тук скоро вероятно .БбЖЗНСКИ

Това обстоятелство оба-

1 Сждебен Пристав СТ. НЕДРЛЧЕ;1—2

“I
II Зариаисни Ождсбеи Пристав.

Обявление N1757.съпружеското легло.

М днес, когато се та че ше изгрее спасителната 
«сламата правда на маси 1везм на свсбодата. 
те ма Источната Конфе
ренция, ме може ни едно 
истинско човешко сърдце

Глас“ В допжлнение обявлението си под М 401, публяп- 
ваио в Джржавен Вестник, брой 6 от 11 Април т г я> 
вестявам на имтересующите се. че продажбата на долу» 
начения ииот а имено:

Една кжща в гр. Варна V уч. улица Мвладиновси 
<4 751,23 двуетажна, половината над маза и на тамв 
тераса, пжраия стаж от 5 стаи и салонче и втория от 1 
стаи и две салончета, масивна постройка, покрита с Мя?- 
силски керемиди, на 216 кв м до нея един салон — бю
фет от паян.а и тухли покрита с местни керемиди, м 13 
кв м до нея отделна постройка сайвант, паянтова от дк 
отделяния, покрита с местни керемиди на 115 кв. и 
нея кжща от две отделения, от прост смесен матерям 
покрита.с местни керемиди, на 8 7 кв м. до нея отлели 
пристройка
ди на 13й кв. м. до нея отделна постройка — ахжр & 
павнта. с местни керемиди на 167 кв м. до нея пристрой 
ка от прост камжк, с местни керемиди на 65 кв м всяч- 
ко дастроено на 861 кн м 
При ежееди: Д р Мирска, Яни Праматаров, ул. Милял*110*' 
ска и улица Опжлченска, е почната на 12 Април г. г * 
ще прояжлжава до 12 Май 1923 год. 5 часа вечерта * 
правонаддаване в 24 часа 5" „

Пжрвоначална цеоа 300.000

Хроника. Прима едно двуго
дишно амери-

бемащитни братя И се ме ИМКП11 Т I. й—1МП е канско лозе. близо до града 
|ути ОТ животинските изпратила до Окр. Т. п. (зад лагера! на много износни 

излияния и а исторически- Комисия 506 заявления за условия 
Т€ претенденти на древни- утвърждения След 1 — 2 Споразумение: Петко Ьогоев 
те културни елини; кога- дене ше бъдат готови ре- магазин .Копрмвчица“, буле- 
ТО ЯШЧДСНО телеграфа НО- зултатите, когато всеки от вард .Сливница*.
си ожесточението ма ра- ___________
акядаиите страсти на чо-

да ме съчувства на тия

яр, и воплите ма 
страдащите под гнета на 
непоносимото робство; ко
гато ноща е изненадата на Траурната манифестация във Варна. — Речите на 
оамарта, а дена кървава 
арена и .страхотна музика 
от писацнсе на погибващи По случай зверските из- От тук манифестантите 
те. Не може равнодушно тъпления на сръбските наредени по 4 в колона се 
да се гледа, да бъдем не джандарми в с Гарван, отправиха по направление 
ми зрители на тая трагич- Крушево, Велес и пр., по към морската градина, от 
иа мелодрама, в началото нареждане на изпълнител- дето мнозинството се опъ 
и финала на която гаснат ния комитет на македон- ти за паметника на Васил 
хиляди души и всеки миг ските братства, местните Левски, дето 3 И а Из
готви нечувани и иевъоб- македонски д-ва .Вардар- лев произнесе силно лате-

и .Илинден-, съвместно с тична реч,

Гарванските аверства. леярна ог камжк, покрита с местни «ре**

ораторите. — Резолюцията
и незастроена 1940 *• *

с

лева.

Г орния имот е собствена на Д р В Бончев от грях 
Варна, продава се за джлгжг му кжм банка Нзпреджк н др

разиии изненади в която, при-
Днестоя глас на прав- КУЛГУРН0 благотворителни помняйки станалите звер

организации и емигрански ства, апелира към емигра- 
дружби в града ни, на 15 цията за сплотеност и 
т м. устроиха импозантна борба.

бочините на «.обляното с манифестация — митинг. След закриването на ма-
Сутринта след молебена нифестацията, между

Желающите да купи имота могжт да превеждат 
жата по продажбата и да наддамаг всеки приежетвен X** 
и час в канцеларията ми

гр Варна 18 април 1923 год.

киа-

датъ не е глас в пустиня, 
а глас изтръгнат из дъл-

Н СПИН Ц1(ТаГ. I I №кърви сърдце, из гънките
на наранената робска ду- 8 катедралата, дето учите- па земледелци и комунисти

ля Ив. Свлуиадов подходя- от
гру-

ша! една страна и гражда-
|Говщкото правителство 33 случая реч в сж" иина в- Стумбов от друга

Щ0Т0 време пред черквата се завързаха остри споро- 
иепреетаващо да върши се беше събрало множест- ве, в които взеха участие

с.2..! “„“р;тд„ ТуЛТГ,".: "”тнйигПот"тсеевропейски отзву- йм? Ту А 8 аХвв’ намеси* В Стумбов беше

ща

„ПЕЙЧЕВ ПАТШИСИ ДОНЧЕВ“&
5 Ччцхонерио Д-стно

1
Ц21ЦГ оТииим "*',м"ентУ "РОи7н«еРпроЯ вИРГосаобод™Л"па|о1арс-
^ск. Гто МРХУЛНеШ' Н"е аа™-"«ството «

измислици, мръсни синуа- дония и вандалщините на 
ции, х цел да заблуждава, с р ъ б с к ите
иа чават за смърта на лъ- 

удари и метала не е 
• състояние да заглуши

Сжобщаваме на интересу- 
ющите се, че им пристигна

*1
«Vположение на Маке- сънародниците си.

Манифестацията се зак- 
националисти ри към 12 ч В духа на го- 

над беззащитното македон- вореното се гласува резо- 
ско население. люция.

БЦИМЕНТ ГРДНИТОИЦ §1
м торби по 5(2 игр.

Цени иониуречтии.
ашввшш

У.
пасат ма правдата.

Правдата трябва веднаж 
за винаги да възтържест-
зуаа! Мипип ш 1..1МШ1 гм“ 1—1Щ

ш



'оЯрМкя I. Вари», % Ю й 1&23 год. Брой 21.

яШАНСКИ ГЛАС ЛБЛ1АМКИТ
I 'А !■■

ио»1пи*аяь 40 <чи

Настояция брой со посмцш ма Дома ма изкуствата. ЩЛШЛКННВ1\ >'•; \ " и»< 1 4** а«*як ааажр. а
11 раста»чш ао Ж) ок 5

аа !«аа
арлефии Л* 2»Н. Р«*дакциа а адяннипраиия ул. „Каргиирч“ .V И*. Редактор Г ВЕЛЕН

К«м*.
Стихове. Сама .Царица-лебед' иа рус 

кага хореография, тя, като ни
кого. умее да разказва фаитас 
тически 
езика
пуша. които се преобразява в 
пластически образи на иеобик 
но вена изразителност

Любопитна и наблюдателна, 
тази малка, слабичка жена 
■рея, умее инстинктивно 
сги!а най-тжнката 
на хората и природата 
мерния живот на цвета (.1-» 

.ГаЬГипнап рчррт*), сует- 
дивата и Оезя.изна палавииа ма 
щуреца (. 1*1 1пи-!1и1е" . горяща- 
та страст и опиииена от любов 
и вино вак<анка (,1и< г»|*п*1е*). 
нежната и кждрева девица на 
антична Елада („Г»апк*- ■ <пч|и*''), 
спокойната, горделива в лича 
вост на руската жена (Птиогч- 
гч"< ■*). митическата мжглявост 
на иранския фолклор („Ья р«- 
п“1 и напоената с кокетлива 
шета етнография иа .Мекси 
канския танц*

Тжика, стройна и тжвкааа. 
като тржстика. с наивното ли- 
чине на южиянка, вжзд/шиа и 
ефемерна. тя приличаше на се- 
арска сгатуйка Но понякога в 
нея се чувствуваше нещо ан
тично н такива моменти тя 
наподобяваше тангрска статуи 
ка Тогава в нейните замисле
ни, мечтателни очи се чувства
ше немия вжпрос за бжджще-

дарм в#ай*ш1 I апаяа Ццма. Пепи Ичпг.иовсия
приказки без думи, с 

на богато надарената си
Живот
отправил горжк пагед в мракове. 
ж,1вог — акорд из хаоса, изгржтнат. чуден 
о- весели и скржбни звукове

копнене будно на дух вечно буденлян тя. бехни и боти свои 
членове и нук лилиите се 
техни семвйтп и; дв урежда 
беседи вжрху обдвств нв иа 
куетвото да евоЯ и тю ига рок 
кржг публгка; да нагризи Дом 
нв изкуствата н Нарва н пр

Какви но блат предни цеди, 
кякяи по дол ойни ;*а насжр 
чеиве замрели!

Яа ла постигне, обаче, нос 
зелната своите широки и па 
родополеяин задачи, не са до- 
етагжчни усилията само иа 
нейни!е членове: нв писатели, 
художници, артисти,архитекти, 
скулптори, журналисти и нр 
необходима е и дирената ■ на 
цол л п Нариенеин градивно гни 
— корелиа и иатерназна

Ние йчрааие. че Варнен
ското грижд пипно, което ни 
дати щедро се е огнвеядо клм 
црлобни начинанин, ще даде и 
еега своята подирено ан да 
ддранннинц.о пи тази кулзур 
на и от голей» ц >ш да Вар 
иа корпорация.

идата от една ираяилна 
я иа кякуетното а Вар
иеобходииоота от ежпя-

1ЧКИ
I снди. на планомерна 
риа дайиоот, отдавна

работата на Еднаж човек о! теб се жали и проклина.
друго ж по твойге хубости скжрби
живо г измама вечна, всеедима, 
сподавен стои О! горестни тржби

да до 
психология

ефи1Йки добре значение 
ползата, които биха до 

ММ за преуспяването на 
ИО изкуство група Вар 
В (раждани, които ся се 
тнлн да сду.квт иа тона 
гаото, .«а наяли похвал 

инциатина да основат 
■а иавуетяата и н> чата 

хубава и край 
яюлезна па г. ада ни кор- 
■ЩМ, чрез сноп у стан 
Iкапва, че ще работи. да 
Иаде и напранлняя кул|ур 

а грам, I ато се 
Ши да издигне иакуаишю 
■егоянм истински уронен 
(брабоги и грнжданстнот» 
№ кжм родното изкуство; 
иапи изкуството ог кси 

1И снекулаги! ни досег а I ех 
; да иодиомага млади та

Нваеха васмев
Г«"**

Ний много сме. ще викнем с гело в хор 
и песента ни в глухия простор 
каг зов на раните петли ще гржмпе 
прели да сжмне

С велика вяра в себе ще вжрвим 
и с нея може би ще догорим 
като звездите а облаците тжмни 
преди да сжмне.

Не ще отпадне волята в борби, 
но мощ не ще ни стигне мо-ке би 
и щ<- постелич с кости друми стржмни 
преди да сжмне

Х|

Ив Ьачхаиов.

Не тжжи душа моя, 
меобливай сжс сжлзи,
сжрце. неспокойно туптя цо а млади гжрди, 
не скжрчи, а бжди фар, 
макар, че награда
<а корал спасен ще получиш голготски к; жст 
макдр, че за истина свята.
кЯ.г агемирммй бла> певец.

го великия и страстен аж 
прос за дебютантната.

В досегашния пжт ив Анна 
Павлова имз егапи на огромна 
слмидателна сила .Жилел“, 
.Баядерка" ..Амариля', .Ле
бед'.

на I тава си ще носиш и ги тржнеи венец

Не бой се душа. а свети 
в тжмнина предаечна. 
ругана ог безверма 
кат фар спасителен, 
остани на веки светлина 
м <0) океян страпания. наречен 
»емя, *емя

.Дявятрвв им меч!а и най прекраснаIа им 
песен. От нея се 
гите джлбочини, 
цето се «зра «пате новия жи 
ног. а безкраиносгв на слжнче 
вия свят

Като шук ог целувка Гала 
гея Т>е красота нжздушна и 
нежна, оглетела в блаюудан 
нага нощ на мечтите

Г ала гея бе красощ аромд 
на, като ухание от веяне нз 
ангелски криле

Галатея бе деге. музика, 
мечта 1

С В1’иг по:лед в слжнчевия 
свя 1 те приветстчуваха живогл- 
за що то е техен и го любят по 
вече от Смжртта.

Поздрав, Галатея 1
Летят кжм Вас деца!а на

почваха све 
в тях ог, кжПриветствие.

1 кфзрич^ха Красотата Галатея 
Ь сжзерцаваха живота и като 

Мсота на жена. която обича 
■и искаха да направят все 
■а и храм за себе си 
|1о цели нощи ло оня час. 
■ато изплуваше слжнцето ог 
кето, те ме спеха. за да изу 
кат ония движения и тайни 
Вони в душата си, които ги- 
I живота вечно жаден да се 
вьа да се капи в погледа, 
усмивката. която обещава 
кжо, запаля кржвга. причи 
в пожар и бунт.
Н виждаха вжрховиата кра- 
В на света, всред всичките 
ки и страдания, само там. 
Вето почва мжчителната жа 
В за щастие, вжпреки уре 
Ята сжд'>а.
Д исекога край водите на 

с протегнати ржце викаха 
8 здрачевините на ду- 

^В. в своята най-велика нощ 
1^Ватея! Галатея!
РРмото тя беше 
Вря им живот, най хубавата

гжлпч нечеловечна.

може да се каже, тгтна 
сж ери на руското хореогрвфмо 
изкуство

Нейното появяване в 21 го
дина в Париж израсна като из
ключително художествено сж- 
битие само нейното име можа 
да сжбере, в офомната и мрач
на >ала на 1пк ,н1сг<> най нелю 
бимия театжр в Париж 
запомнено много публика и да 
го пжлне от горе до долу в те
чение на пет вечери

■

Г. Светло» но червения цвят нв парка, 
светлите петна на цветята, свет 
ло-синйото небе и белите ле 
беди
на мжегра гама от цветове, ко 
ито се сливат в общото хармо 
ническо цяло на типичния ан 
I лански пейзаж

Анна Павлова.1 •

всичко тава прилича
На половин час пжт от Лон 

л )Н, в който бие ключа на тжр- 
ювията и политическия живот.

не

сред зелени хжлмове и долини 
е разположен тихият кат !! п.
ц- .1

В тази обстановка живее вжл 
шебница та 
приказки

-Нощния празлник" в В.цм- 
1'1Ь- остави неизгла.лими впе
чатления у Парижани. Това, 
действително, беше

нито град, нито село 
а до скоро .резиденция" на хо 
ра свжрзани по работа с гра 
да. но обичащи спокойствието

на пластическите 
Янма Павлова.

Гя непрестанно се упржжнява 
в обширната студия на своя 
лом. а:ед което си отпочива 
на брега на прозрачното „Ле- 
"единно езеро.“

1 я обича тази прекрасна, спо
койна природа. тя може пое 
тически да я наблюдава.

Лнна Павле та е сжздала еле
мента .а .Лебединнага

чудесна
приказка, сжздадена на брега 
на езерото. Янна Павлова 
„Лебед“ умираше сред зелени
те, изук рудни храсти или в лу
да антична игра вихрено се но 
сеше в „вакханалия“ . . Езе-

вечно младия живот, летяг кжм 
теб синовете на

на природата
В о.-шйрният парк стои кра

сив аюлийски _ I . I 11 •» н « ■ “ 
|Бп“шляния трал), с низка те 
раса. която лава вил на зелена 
поляна, меко спускаща се кжм 
езерото, в прозрачните воли 
на к >ето плават бели лебеди.

( жмната зеленина на парка, 
светлоизумрузните чимове, гж 
лжбовага вола на езерото, тжм

гемята. през 
трупове на хилава Старост, на 
осгарела Скртб и Смжрт.

Край волите на Лета о> еди 
ния бряг се чува глас 

Галя! Галя'
рото гореше от огнйове. джр- 
вета1а приличаха на рождестве
ни елхи. унизени с безчислени 
и разноцветни 1ирлчнди. Сред 
лжрвегага и храстите, леката 
ва-здушна фея на приказките, в 
газови тюннки, окржжена сжс 
силфили, пренасяше публиката 
в атмосферата на романтиче- 
ските мечтания. Звуците иа неж
ната Шопеновска музика, евет- 
линат

М ог другия едва дочуто с>-
отглася

Здр-гвей сестрице 
наша!

гията
песен' , трогвтелната картина 
-Смжртта на лебеда,' известна

>
ти сисмисжла на

лнес на цял свят.

Г ржвчарвв-

Етюд В самогага тон изпя най-сж- 
кровенната си и хубава песен 

В самогата гой извая нейния 
образ и направи с него краси
вия полет кжм висините. из
дигна я ло седемтях слжнца 
седемтях тайни на битието 
до своята душа. . .

Сега е пак сам, сжвсем сам 
в своята стаичка

Така зове душата на поета в 
своята мжка — да изплаче една 
малка песен. .

А тя

песен ги пееше. ще литнем от 
там вжв висините и ще надми
нем орлите; и ти ще видиш 
там седемтах златни слжнца от 
приказката!

Така и каза той.
И те се понесоха кжм далеч

ните планини ; издиг наха се вжв 
висините и надминаха орлите 
Когато тя зжриа седем златни 
слжнца извика очудена

Та това наистина са се 
демтях слжнца от приказката 
Боже мой, сжщите.-. .

Но слжнцата бяха на залез 
ване. Те скоро се изгубиха зад 
сянката на най-далечната синя 
планина и около тях стана т.у.м- 
но . . Тамно . .

'Я
казва :

Колко си смешен I Няма 
седем слжнца! Няма сиии пла 
нини! Няма красота1 . . . Това
е абсурд! . . ,

Г я обича живота 
живот!

Абсурд ? А знаели тя 
е абсурд

Той пее за красотата чрез

^на пжетрите огнйове. 
зелената градина, пронизаното 
с лжчи вжлшебно езеро, тжмно- 
синйото небе, пластическите по-

1.11'ИкЯ К.хТЯ ■*» С«\Н‘Ч1*Ж |'1>.яиа<||

|ВяРа' Вяра!... Вяра!... 
Р® зовеше една 
РРимамена
И, от самотната, малка ста 

• I ака зовеше душата на 
а' 8 '^ята мжка — да из 

един образ, да изплаче една
»Н-

в«Ро! .. Вяра!.
8 дойде.
8 пржв

малка ду- 
от привечерния ти и сложните рисунки на тан

ците. изменяващи се като в 
калейдоскоп - всичко тоаа се 
смесваше в едно неразджчно 
цяло, природата, като че по 
завета на Оскар Уайлд - 
правена и украсена“ от худож- 
ническите похвати иа Анна Пав
лова. незабелязано се сливаше 
с нея и с,« здаваше поетическия 
мираж. И за тези нощни праза- 
пици се сжздавам легенди.

грубия

що1
I -по-

. Вяра!... А тя?
1‘азбра ли тя тази песен ? 
Знае ли тя. че той е изваял 

нейния образ и с него се носи 
всеки привечер вжв висините?... 

Вяра1 Вяра! - Вяра!

нея и за нея. .
Тя не трябва да знае това 

1айната на неговата песен ще 
се разнищи и душата на поета 
ще престане да зове :

Вяра!.. ■ Вяра!... Вяра!.

пжт тя дойде при

Сего аз ще те
Далечни

отведа в
планини, чийто



Ли?.Гис“Огр 2.
Осаам Шмигм».пение да се умжртаи актйора. 

което бе доминиращ момент в 
театр на Мейерхолда, с 
разлика само, 
опит да се преажрне актйора в 
марионетка, а тук а - машина, 

Тжй наречения .Лев фронт" 
който се явява обединение» на 
две или три театрални групи, 
се характеризира не само с 
п«лно отсжствие на вжтрешна 

но и от

ноцеииост: за своята заплата — 
те сж принудени да забрава’ 
понякога отечество и произход. 
Вие знае товв, зная го и аз . 
каква лудост е да се приказва 
за .независима преса!“

Ние сме орждия и яасили на 
богатите хора, които сгрят зад

шемнии удоволствия — това бя
ха ржководните лозунги на

Песента на коса. при преяода 07,9 кжи
Ах.

За пресата.тази
че там имаше

Демокрацията изгони 
из духовния жиао< »а 

с вести* ^ 
книгата, която разясн,и ^ 
но и обстойно ажпрооп 
богатство з» едно 
Народжт чете вестнищ, ( 
ки своя вестник.

йш-т. ЩщШ-----
нв пияните бржмбарчета с зла- водачи, гребва я“ б*я' ^ ^а 
тии крилца- Друга доразправи подценяват пресата и нейната цу 
през акях зв страха на дрипа Рол. нвпрорив да изследват 
вия щурец. Трета за семейни нейните доори страни и с ра 
та раздори между преиощува- еост да признаят нейното дело. 
лилГпГ листата й сини пе- Неналразно се казва, че ако 
перудки. Четажрта за ижчи- Д««: живееше Апостол Павел,

»телната реви ост на паяка, кой- т°й непременно бм издавал ве 
то живее а корените н. Дойде сгнин. сжщото сигурно ои на 
ред на сж седна та до нея лайка, правил и Лютер.

През цялото време на раз
каза на четирите лайки един 
кос бе кацнал на близкия храс г 
и слушаше унесен а техния 
разказ.

Лайката, чийто ред бе, пов
дигна своята бела главица с 
жалта коронка, на която бле . 
сна бисерна капчица и отрази 
слжнчеяия лжч а хиляди зла- вече? 
тисти нишки.

Този ослепителен блясжк се

я

Те тжрпат аржвата и ние таи 
. Нашето време, машите 

таланти, нашия живот, нашето 
бждаще всичко наше принад
лежи на други хора.

Ние сме проститутки на духа! 
Б Р. Горните редове заемане 

из речта 
изнесена ■ Нюйорскага штош- 

н на пресата по повод една 
наздравица за „ независимостта" 
на пресата.

'■X

художествена сила. 
липса на единство: той напр 
начело с Мейерхолда и Шер- 
шеневич бе лошжл до такова

про*.^
милиони екземпляри а», % 
ки домове, за да нос. . 
.политическите истини- 4, 
е .истина" за 
Разбира се това, кое-з 
стояио чете и чува 

Мисля та и действие--, « 
сите е под желязно . 1-», 
на печата. Диктатура^ ч 
гийните пжрвенцм с*- хи., 
пресата. Тя е една пч 
грижливо организира-., , 
жия с офицери 
те. с войници 

Обаче и гука. как ток,, 
ка армия, солдагяг «-ц 
нява сляпо и промени . ч

вжзбу/пдане, че след една ис
тинска караница из улиците на 
Москва, те се разделиха с остри 
взаимни нападки.

Една от групите кжм края 
на представлението се яви пред 
нашия театр и почна да обяс 
нява иа излизащата публика 
какви недостойни неща е из
яж рити л Мейерхолд с нея и как 
тя се е отнесла кжм него. Но

м * - «■

иа II. 1П*ит»н. про-

Аввчо Иарчвасаа

Пача Госпядвяоа.Г угутка. * ур-1
ч*4 ‘3 - - •СКЕРЦО. у мене нема никикао сжмнение 

в това, че целия .Лев фронт" 
е едно картонено здание на 
песяк. което неизбежно ще се 
разсипе. То е почнало вече да 
се разпада. Като вииати побе 
дата в строителството на бждж- 
щия театр ще остане на тези. ко
ито ще го градят вжрху изкуст 
аото на живия актйор, а не ><а 
механизираната марионетка

И тжй . . . прощавай!
И никога не ще се видим Душата ми те чака.

с усмивка на уста 
звезда самотна а мрака 
сама. забравена а света...
Гя ще те застигне, уморена 
ранена, пленица смирена 1

Никога!
Сжлзи блеснаха в нейните

ните цели и опера и»*,, 
се изажршват без нех| 
ние Читателжт нежл.сини очи.

А беше дивна пролет, про
летта на нашата младост Ро- 
зовобял килим от цжаналите 

вий узнайте джрвета застилаше потжмня- 
ЛОТ9 а зеленина село. Леко и 
джлбоко се повдигаха гжрдите, 
изпжлвани от свежият утринен 
вжздух. На улицата чакаше за
претната колата, която гряб 
ваше да я отнесе.

— Остани, не си отивай!
— Живота ме вика.

Ще дойда с тебе!
Нашите пжтища се раз-

разля по главиците иа всички 
лайки.

— .Аз няма да говоря ни
що, каза |тя. гази капчица ме

за това. що се ажрши 
нито знае кой си и| уае

Самичка, а скута иа иошга. 
та болно ще заплаче, 
като сираче, 
сама. забравена а света

Ти в своя пжт ще сажрнеш 
и нема ла се ажриеш 
нивга вече. 
ниага вече.

гори цела мощ ПгЧН I ницв Д. 'ГоЮ| - е 3тайната и*.
Лайките наведоха глави, ни

кой не можеше да продума.
След малко настжли опомня

ме. Всички се загледаха в ка
пчицата, която блестеше като 
царствена Звездица, на желта- 
та корона на лайката.

— Това е росна калка, с как
ви го често Бог обсипва главици-

ФОТОСТУДИО
___________ ____ НА V I О I. А N
единствено Ателие в града им

ОТ ЖУДЖ!

И Сфинкса иа живота, 
мжчителеи, огромен 
ще израсне, сякаш твоя спомен 
тежжк като кржета 
на Голгота.

ге ни, за да ни напои и раз целят, 
хлади, поясни една с претен 
ции на ученост и опитност 
лайка.

- О, не, не, прекженаха я 
другарките й, ние за пржа пжт 
виждаме такава капчица,

- Това е джждоана капка, 
какаито с хиляди изливат пла- 
чущите небесни чудовища, го
нени от ветрове и бури вжрху 
злаци, треви, цветя, храсти и 
ажрху целия земен шир, каза 
друга лайка-

— О, не, не. заспориха дру
гите лайки, ний сме ги пили и 
виждали, ге не сж такива чуд
ни и блестящи.

Това е ежлза на некоя 
влюбена звезда, добави третя 
лайка-

Заспориха лайките. Едни ви
каха: може и да е звездна 
ежлза, но никой не бе виждал 
звезна ежлза.

Това требва да е белег 
от целувката иа некой гном, 
който се е влюбил в нашата 
другарка-

Лайката запротестира, защо- 
го та бе влюбена в бялата пе
перудка с нашарените с черни 
бразди крилца, от чиито целув
ки не оставаха следи, поклати 
главица и нови златисти вжп- 
ни облеха главите на другар 
сите й, които заилжкмаха-

Косжт наруши мжлчанието 
на очудените лайки и запе 
запе за чудната ежлза на влю
бената, която нигде не намира 
утеха. • . .

Ти ще пропаднеш сама’ 
Нищо. значи тжй требва. 
Ще те излжжат, ще огра

бят твоята душа. твоето тяло..
— И аз ше грабя! Вземи, 

прощавай. .
Тя лудо се притисна до ме-

Душата ми ранена 
от любовта, 
ще плаче побелена, 
сама, забравена а света

УЛИЦА „СЛИВНИЦА“ кжм морската 1рз-.>,я

Цени ионнурентн
не, подаде ми малка картичка 
и избяга надолу по стжлбата. 
Плесна камшик, колата профу- 
ча през площада и бжрзо за
тича нататжк из пжтя под ки- 
чес. ите джрвета. Като бяло гж- 
лжбаво крило се мярна при за 
воя развята кжрпичка, и всич
ко се изгуби.

В картичката, която тя ми 
остави беше написано

рТи помниш.малката гугутка, 
нали? Тясно й беше ней в ка
феза Ние я хранехме, милвах
ме я. но тя седеше с приведе 
на главица и никак не искаше 
да пее. Бедна к ние я отнесох

Звезда самотна в мрака, 
отровена в скржбта. 
душата ми те чака 
сама. забравена а света (мм* шшобе

ма едро и дребно от иностранни ц ог прочутите 
СМИ фабрики при най нонн цени

Хр Иааариаякев. САМО ПРИ НОВООТКРИТИЯ МАГАЗИН
За Московския К«Уа РIII КВ Сми* БОЯ ДЖШ

театр. (ул. „Ц. Еюрис". срещу Хзоермаи"

През време на своето пре 
бивание в Берлин, режисиора 
на Московския камерен театр 
Н. С Таиров. е изказал след
ните мисли

Дейноста на Камерния геа 
тжр в последно време е осо 
бно интензивна. Развивайки се

Бврарвя ДШШНме в градината и я пуснахме 
ла хвжркне по воля. Тя кацна 
на сливата, огледа се наоколо 
и весело загука; после пак под- 
хвржкма и се изгуби нататжк 
из гората. Там я чакаха 
ястреби . . и свобода. А гя 
беше родена за свободата!"

ик Н»Г
чужг»3

единствен кои|юртен докаа в Варна, сжрбшк»» 
и гостите на Варна, че ио едучай паленето ни 
зугв от днес нвнадлка цената на Сирага н я прани 
зн широката иубанки

бури. постепенно Камерния т.еатр. 
почна да обржща все по-голе
мо внимание кжм разкриването 
на актйора и неговата емоция 
вжрху почвата на най-високо 
овладаното от него искуство. 
В свржзка с това и необходи 
моста от сжздвване на нов ак
тйор. Московския камерен те 
атжр е организирал своя шко 
ла, от ежетава на която се по

ЧАША БИРА 3 я«аа 

ХАЛВА 6 дева
Точи со отложело ШУМЕНСКО ПИ>

Иои Швмтон

Изповедта на един 
публицист.

пжлва трупата.
От постановките ни в после-В Америка няма независима 

преса, каквато, може би, има в 
малките джржавици Вие знаете 
това, зная го и аз. Не е само

дно време най-значителни сж; 
.Федра*. която завжршва цел 
цикл от тжреения в областа 

един между вас, който може ла на трагедията ;и „Жирофле 
се осмели да даде израз на едно Жирофла», която се явява ка 
честно...мнение Но ако вие на

ФИРМАТА ИВ. МАТЕЕВ С-« КАЗАН-Даае.

Значението В А 1*Ь<'«общини на г да гражданите, че откри в
иа поизтз т0 резултат от Р*ботата на Ка
па ПеЧаТа. правите това. знаете предвари- мерния театр в областа на 

телно, че то не ще бжде от
печатано никжде.

Аз получавас 150 $. седмич КАЗАНЛАК.арлекинадата* и 
зма*.

„екцентри-
Той е ухото на масата, сред 

иоато се стреми в нейните най- 
низки слоеве да култивира по
литическа миежл. образование 
и теоритически интереси кжм 
без числено многото вжпроси от 
различните области на живота 

Вестника живее от масата и 
за масата

Общоджстжпност на образо
ванието, повдигане у ровена на 
масата чрез участието й в по
литическата власт, както и 
чрез искания за материални 
подобрени» и чрез привиква
нето в кжм ло чисти и ежвжр

В последно време Камерния 
театр срещна яростни напад
ки от страна на тжй нарече 
ния .лев фронт*. Не разбра 
ли сжщността иа конструкти 
аизма, като организуаащо 
начало

но за да джржа моите частни 
мнения далеч от вестника, с 
които сжм свжрзввм...

Човекжт, който е тжй 
пвв, да пише честно, намира 
се бжрзо на улицата и се при
нуждава да тжреи ново място.

Работата на Нюйорските жур
налисти се с жетон в това, да 
унищожават истината, само да

1на ул. .Цар Борис* ^ 13. срещу .Хаберман
яето ще продава от собствено производство най финия - 
ВЖЛНЕНИ ПРЕЖДИ от европейски и местни вжли'"

ТРИКОТАЖИ: яе'с‘' 
жз*'

глу-

разнообразни колйори 
лички. мжжки костюмчета, дамски блузи, рокли и 

сломи за бами ти., персийски килимчета

елегантнив искуството 
и свеждащи конструктиаизма 
кжм машинизация и механич-

ВСИЧКО ИА НАЙ-ИЗНОСНИ ЦЕНИност, те се опитват да сжзда- 
дат тжй наречения произаод-

лжжат, да укриваг, да цапат, стаен театр, ------
пред боговете иа фабрика, а актйора 

Мамоните; за своя ежедневен 
кжшей хляб или неговата рав-

Приемат се и поржчки. На плетачи се продават прежлн 
фабрични от 10 килограма нагоре 

ПРОДАВАТ СК ГАРАНТИРАНИ И ХУБАНИ
третиран като 

I като ме
ханическа подробност на по
гледната. I оаа е сжщото » I рем

да пжлзят
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потно в. Разбойничеството 
в Добруджа.

ипш от гледището ни до 
брудяшаокия освободителен и- 
деаа. Нашатн директива треб 
вале да осгакп ияи*?пател- 
■вя комвтег о рвзн.т.р.звии 
ржцв, като иу кмг.егаежв ня- 
подава виячкп и нсички зн

от тапа аа о.
та а джрашвм Вг» аащо, ка
то ормеиаив вечщчтв аа 
дардвааате, като Руша аа-

- ваш» 
за своя

>д добруджанския конгрес.
За никого не е тайна, че а 

Добруджа вжрлуват разбойни
чески банди. Те сж хронически 
явления а цяла Ромжьчя. Но 
разбойническите банди в Доб
руджа. ежи от общиа характер 
на разбойническото движение 
в цялото кралство, има повече 
характер на политически про- 
тес против самозабравилата се 
ромжнека власт.

Редица факти и сцени из жи
вота не разбойниците показват 
по един категоричен на"ин. че 
добруджанското разбойничес
ко движение, до колкото то 

разбойнически характер, 
се гжрши от хора чужди нв 
добруджанското население, по- 
вечето от тях пришелци из 
вжтрешноста на кралството.

Историята, обаче, на развой- 
ческото движение, има 
заригистрираии няколко случаи, 
които откриват един особен 
вид .разбойничество* в Доб
руджа. така нареченото бвн- 
дитство. То сжществуваше ня 
ко! а. през режима на безоглед
ната ромжнека сатрапим То 
вербуваше привжржениии из 
ключително от недоволните еле
менти. Неговата цел беше вре
мена - да премахне известни 
ненавистни чиновници, да об 
лекчи ангарята и т. н. Един 
примвр за осветление : преди 
две години Доростолеки* ттре 
фект беше заджркан по пж- 
тя за Силистра от групи вж- 
оржжени хора, които му повя
ло чиха уволнението не една 
трупа чиновници. Префекта 
обета лп ги уволни и „разчой 
циците* го освободите

Причините за бандигегвото 
в Добруджа се крият в ре 
■кима и н особените условия, гтри 
които живее лобруджанеид 
Единственнит лек па ба щит 
ство е промяната на условията, 
защото. разбойничеството за 
което е дума, никога не е ,чре 
следвало политически цети

Днес Добруджа е -застраше- 
ни от една нова вжлна разбой
ници. за голямо сжжазение от 
типични разбойници. Те -зчнн 
стват безнаказио на някои мести 
те сж в контакт с пол.шия та 
то нейния патронаж, другаде 
иа своя глава - навсекжле. оба 
че, ненавиждано и преследвано 
от цялото добруджанско насе 
ление Някой от разбойниците 
може би. искат да минат, под 
маската на революционери, за 
доброжелатели на Добруджа, но 
те сж нейни гробокопатели и 
нищо повече Вжн от големите 
неприятности за добруджвмци. 
днешните разбойници служат 
като управйателен мотив на 
свирепата ромжнека власт — 
на нейните джелатста и иизе- 
ри. на нейните нечувани изде
вателства. преследвания, побои- 
ща и убийства, затова добрул- 
жанци ги ненавиждат и пре
следват.

аЪЙаЛ
пример, вае 
аванс нейввгв 
ДВ1 бе? срещу тома за давана 
аа недочу хвквкпЯ алгажянев-
тм. Ножчето по дтбре иапож- 
авамж онемеете яч Русия п 
■а другата <*т тересовяни 
джржлзи толкова ;це блдем 
но тлемв оолнтшцн, — тодко 
аа ио бдиш. ш« се д ближачац.- 
хо оовобождииею на Добруджа.

Дирекгимага, аолто гласува 
ко* Т1’. *. •* погреш а и и^по

И. маш аа добруджамекото 
освобождение; ниа на отрича
не, ч-т болшевик ат е може да 
нз подкрепят ■ нашата борба 
аа ооаобождаааето ма Добру 

но требва да оа яваа, че 
това Руемя прави ме от зж 
боя кан поробена Добруджа, 
а от овой лнчев джржаеаа 
чеежм егоиам. Понеже Руояя

т«м
■тралпая вжпрое, о който 
вран добруджа»:ешя кон- 
баща определяна дврк 
а иа бжлап|вл1 яойаоет 
Круажамекате > мигрчцян.

■а дебати, 
ма гЖиуяа революции 
го, пате оо подчертаваха 
ги дираитиян на Вешкия 

конгрес по сж

по-сяороинотн тяржество нв 
поруганата добруджанска сн >
бода

До копни добруджанската 
ечиграцил не огжии па тази 
бата ти ще стана отрепки иа 
рягии ирвниг. дегна и партии, 
ио никога няма да работи ча 
с>'но .ождението ка 1об; уджаима ивтерееи в Ваоарабня и

иодготвя дниломатячеяипо у- 
елояия за да очраадаа воАаа 
та си о Ромжяая от една 
страна, от друга — иоиааа Ру 
овя мия ивторае дя раабжрва 
изложението иа Вадааяите, ве
щото в това вижда е ден пита
те аа бошааяаираие иа 
квасния полуостров, тя ни да
ва аванси с цел да ян ва- 
полява като наша аа цааатв 
иа оаоита импарааляотична 
политаха

Коиунноште у нае, каго 
платени органи и па тачи на 
руекня иноориалчзи, поджжр- 
жат русейте асиирааяв но 
вемчеи вуматоае. Те не оа 
доброжелатели на добруджан
ското днло, защото ож чужда 
агенти. Тяхната задача к до 
бруджаяските два се шчори- 
вп и обстоятелството да под 
джржат нзвеотнвн култ кан 
натушка Русия. Те со домог
ват орели всичко да наложат 
тая деректияа на добруджан 
ската еннграция единствено 
от партизански ежображеннл.

Добруджанското дядо, оба 
че, като дяло на добруджан 
свия народ, ииа свои и нерв 
си и следователно — своя ооб 
отаенна политика. Задачата нв 
добруджанската емиграция 
освобождението на Добруджа 
нопризнан.ч никакаи партийни 
доктрини ц чужди интереси, 
оонен своше. Именно заговт, 
когато гае се оирсдсля директи
вата на добруджанското дело, 
требва да се поставят на пре
дна дпним елементите аа осво
бождение го иа Добруджа, ка 
то основа на асячко, аато 
доминиращи в нашата борба.

Ние се берии за свобода
та иа Добруджа, ватова треб 
ва да и иоетаявм над всичко. 
Каго борци за освобождение
то й ние можеи ла сне с 
различия схващания. Те, оба
че, трябва да б&лат само еле 
ментите аа нашата практцче- 
ека дейност, а идела — осво
бождението ич Додруджп, До
бруджа преди вгичк'

Добруджа, като цяло ииа 
овои е бствеаи интереси ко
ито еж в противоречие а пя 
тврееите иа другите джржави, 
следовагелно нейната нолигя- 
ка — ивднтяката за нейното 
освобождение е коренно раз

нхарое, встА1 
иаласмата страна, която 
енниапямра ва яобру- 

кого зяло бяла Саитска

са,
и

. НЕРОН.
А

•дателя аа Вжрховиия 
«и комитет в речтп 

щравяйки за срещите

Пирува тордий Рим!
И тжнат и блудство и разврат дворците на Нероча;
А факли от тела горящи покриват с дим 
И мирис града, площадите и трона.
Сам той, тирана, ■ тжлпа от дворцови «лакеи 
И паднали жо4и, кои без срам вжв мръсни пози 
Пред него своите тела разкриват, се смей 
Над тях и прлсиа ги еже вино и еже рози!

А ежи пред входа на двореца бедния народ.
Сжбрал се ня тжлпи. реве с прегракнал глас:
.Цезарю, ний гладни сме, от глад измира наший [юд: 
.Жени и старци и деца! Имай милост а нас!"

И вой и*
И стига той до бясната от-пиене таим»:
Сам си Нерон, на тия луди пиршества твореца 
Поглежда яростен народа през своята лупа.
И вика с пяна на устата, грохнал от разврат :
.Патриции, какжв е тоя рев на стари и не млади 
.Защо вжв мрак потжна целий град. - 
.Телата кой изгаси от пламналите клади?
.Акгйор. ела пред мен и с песни заглуши 
. Иева на тоз народ на таз тжлпа ужасна;
.И нек войската 
..Запрати а рая! Ха, ха. ха — там няма да е м.й опасно»; . .■

С тажрди стжпки кжм тирана и с арфа п.«а ржие 
Пристжпва бедния артист. Очите му блещят 
От злоба, и от срам бледней актйорского лице 
Пред всички окол иего, пияни що крещят.
И с громжк глас извиква пред щщрм '■
„Нероне. развратни Цезарю, тиранино пиян' '
.Веч клатят се краката ти иа трона 
.От ежлзите на цял народ звлян!
.Ти целий Рим вжв траур и ежлзи покри,
„Ти цел народ на глад и болести обрече.
.От смжртната приежда не ко к се веч укри 
.С делата си, ти,сам си я изрече 
.Виж как от вжн народа се вжлнува:
.Не стадо е от овце вече той. И знай,
. Че тоз народ за свобода бленува !. .
. Настжпил е,Нероне, твоя край ! .

.Войник какво стоиш?, пиян тиранина извика. 
„Защо ржцете ти вджрвеии сж и даете^
„Сега, пред мен. на тоз актйор езика 
„Отсечи; а него сам напада жив го изгорете!“

рувямтв оредотавнтаяи.
вдмв твеяата жар 

която обощяааха садв1- 
добруджанекята еии

я майната борба ва
ждммто на Добруджа 
Руемя. Но нататжк а
ва арадаадатедя ня ко- 

ааавш, се •носи вжв двореце.
I■ трябваао дв бедят отпрз- 

! кжм Руеия. Изкачвайки 
■Ге рааочаронанпи от за 
■вте демокрации, конто — 
§Цд и редеел на Вярхов. 
Ьт — ио: вися нямали кн- 
Ьа а Добруджа, спрямо 
■уджвшвкото жило се жер - 
Ь оАвсен незяинтврвеояаио 
киатнчмо, той пак иодчер- 
[енииятинтв сн кан Руояя 
Революцията по директяан- 
на бждащата добруджапежа 
гп"т ожхкржа есенцията от 

гв на прел на Вжрхон- 
I кпммтет.
1яч ниолян, че ии а Ру- 
I г | паната, коя то от любов 
I ж'-бруджашзкаги шмани- 
!с ще ни тлкре.ш в на 
В ( ,р5а ча оевобо.г.шнието 
Вс^рудза Верш) в. че на 
» ботшевишка Руояя за 
I ■* покаааа най голвмата

с копия техните души

гшта им орницииа за оа- 
к едажеаията пд иаццонал- 
Р'е. ао в двйствмталяоот 
Г -ч в ижрвата похятя-
| т тези пригщпии Нвот 
р,- -*вд като отне ол.с ои- 
|'’в орАжпого нояаами- 

Украйна, тя пре- 
п иокорч Груаиния. о- 
ри ЛзерГе|Ужва и 
предлог ик

И през дима на пламналата клада, без език 
Артисте що ще каже. Нерои поиска да узнай. 
Сжзре му погледа и с ужас а болния му лик 
Прочете: „Настжпил е, Нероне, твоя край!...*

Г. Игнатов

ДОЛУ СШОТИЯТА тг И
&вяциоявлно

ч.чвпяе в» рублата нация

I тчадяя я 
»« В

В КУРОРТНАТА ГРАДИНА
&н СТАРИЯ БОРов Донските 

“х 'чал яем фошо-смуйю
.■ щ о I о п I е

своя ул 6 Септемярий ,Ч» 5. *иго воюва зь
еаавиея поспа
• **вв, оодготия 
>ипя за Взсарабия 
1в як отр;» :*че, ч(
• ,!Р' <га1щгвлн

1101. ряна-
"•» Пол

Регал, чаша бира 3* лв. ии ••Халба
Кармачета 1-30 .. &

б*Шиш иабап •» е едянвтвеното ателие ш п ода 
ни. паиежляво от худон-няв. 

гнвимвличпрш и еграчегко.

ОоРУ ПРИЕМАТ СЕ АБОНАТИ ЗА ГОСТИЛНИЦАТА
ОТ СЖДЛчРЖАТЕЛЯ.ам-.жа да 

»«чжи ь Слвишрмя 1 3



*М!
Г*е*Огр. 1 Ш'

мета стрела на мвшап*^ 
тичвска и обществена

и . В памтаона при булгармстан- 
сяите гении* кривт зологаиа 
един уяерям и 1»*’““™*''

омя СКЛ И 
ща лродъляв

КА КР14В ГТЖТ. олозиииата а парла-циите на
щемента др.

РУНег. В. ПетровВ еп»
под ацгш* „Пжтя пя ееябо- 
двта' (.Добруджа“ бр 2 г. I)
«в прааят аааднато диоою- 1*7

* .Вт**
шляп*

в аа»ад| Ще се опомни ям ’а мму нос амаияа тярш<
рицар, яойто Ф»*,
юлятава ввсен в фВ 

дало ивяро

на
1Жр|;ря! «мата се 

иия?^
Ще се л

_ та съвест на 
9 От иапрая

ция на бесарабските депутати 
А.1ЛИМ, Клмтяк.14 р др. личи
че прасна—миете протиа бжл- 
гарщимета а Баверебмв са сис
тема Арестувани бияи мпово
стео бждгари. от тя* убити 1 г.

Хао-

по К0||^|1г ■
фейявеои

А 1
Лигавя.

()ТН~ШЯ •Р1а
яка интврп^яв'

вякову де ео облягат добру - 
дж1ВЦВ ЯЯ аа аа ооеободят. адя

мкою, то
I ВЦ1П* требва да ряачвгят ва угрвя 
вВТд та* ае Авгавя. Франция в Гер

■са
«И д-р д. шипков - шипя в ат русея. в.ш

се лримести а новопостроеното здание на .Мусала-а- - 
.Русенска- и .Дунава»*, срещу градената градина 

новия градски театр, до спирката на файтоните
Новата лечебница разполага с 3<* стаи и а нея ссаеи Ящ- 
геиоаи апарати. Паитостат. Арзонвализация, електричг* 
'таим има инсталирани още; исиустаано слжмие, днат 
термотерапия. лаборатория аа микроскопически изслеги I 
ния, операционна, тераси за слжнце. лечение и пр В 
биммага се лекуват иа легло и анболоторно болни 
гически, гммемама*нчаски. венерически, вжтрешни и др ;*{ 
ни само с исключение на заразителни болести. Лекува*»-.', 
се аоди от притежателя на санаториума и по желани»» 

болните и от други лекари. Таксата за лек-,ва-*енз 
легло с *рама е 120

31
между които—Д/ми1««« *
жшллу (аЛнмам*1 /у.кКааа», Та- 
шея, //има*. Ля*"/>,*н ”< (учители)

Ю-иаречеявте . 
кра«»и*, Варяоооданичаеавге чувегЕавта

■ .Добрудяа»’аа, обява,в
Изтезанията съ били изажн- 

редно безнолоаечни /*«• 14»- 
се самообесил а затяо- 

рм угромга на убийства-
иДвИМГ А- X"*'- « 6**т-

Руеяя аа муи* вату 
позволяват да 
от Руавя.
еаоп лячяв пнгеряяв е поро

3*1
■вам. че аан

то кокетира яа
гтободя 
В тяж увря вярата. I само те 

1В еюш,
*М И .1ЯОК
ра п 
та и
уоит и заровен неизвестно кж- 
де през една нощ Между уби
тите има много неизвестни още 

Терора върху бесарабските 
бял гари. с нищо неоправдан, 
говори красноречиво за режи
ма. под който сж поставени да 
живеят инородиите малцинства, 
в Ромжмия

Станалото а Бесарабия е 
укор против зааря

ежа ч;;баняте народя. 1Я Друга едва 
|дняеяа сита — визата яа 

•япадните демокрации. Диее 
те яаиавогадг йод вваигари-

кааи-

я от1Ю1П0М01 
III ОТ В градове, варе

ла Питката руска слееш- 
•тя фсоератпема република, 
ще получат селата сеобо*ал.

!

дневно'етвчеекяя хдиавр . на 
аа тмвятячмка Европа, яо утре 

варппяяевото ща бъдат гоенодаря 
ва в , Добруджа *

1—3

КароУв II й ВАРНЕСКИ ГДДЕВЕН ПРШТА8
атааояв]

Какво Обявление Ме 27мЗте, какао 
та що направят — вемчко това 
вадко ва кятераеуяа. Нае яа- 
кане дв иодчертаав погреш-

0< нвта насечи
ИЖЛ
малата сжвест на Европа, про
тив бездействието на респек-

»до-ааподу На основание вапд шипчнвя двег Ле 15, и.мямя и 
Гирнемски Мирови Сазия. па Л януаря 193.» г и ш;а. 
Ь зтзрената Горег.о Търговска Вайка гр. Варна пуд 
II пя** Петров от оезо Гюн-Допу. за 2300 а* а др.. Дя 
яло че па 2-1 юзиВ 1923 год., а 9

и, що протакам езедявте заи^вки анод.

ва«ГО ув!
во ща

добрудж—а вято в едвое I ранчвао етаво
ва в .Дрбру 

яе добружжанеквте яж

тиемите органи.
Ще се покжрти ли най-после 

Европейската сжвест? Ще се 
тури ли край на безчовечните 
изтребления? Нима и днес (за 
срама на XX 
жават аа се упржжняаат стари- 

окжрвавени и раждясали 
средства за борба?

е
покаува? ирем обеа. • -

Котето вооаогетята гяр- отво 
, прося. Б

терееуаа*, нещото твърдение
то. че авпшаяте давокра- те 
цни- в „Съветева Руеяя“ те 
еждекстеуеат аа, освобожде- 
няято ва Добртджа крие е 

Руеяя себе еи друг
фавтор ва аа— еж напрааада т еегя а

Вярва на ш 
Шия Петров, а

1 Едва кои о год . спя :осям, е

ма .ваз&о вя нища Т1вата ') ще проджл- !НО:
ДВте иа иеает

аабруджввекото дядо като кк стрезухо .-:а 15ой дава.
Наддааааато ша почва от оцаяатв в аяаатерсср

могат да се явят а го рее п редодааото наето, а оараз* 
н ч»с и да наддават 

гр Наряа, 15

Сж
ЯрЛуц д.Весела България *

ат П. Гас!

да-еаа 1—2ш вкпрое —яатаа 1923 г.
а* а
бедящото. Ако някога доАде това наар&вд нае, каква е та Нрастав: X я. ИВА НОВ11 С,Преди няколко дни се лояаи 

в печата книгата .Весела Бжл 
гария“ — сборник фейлетони 
от иладия ни сжгражмним пу
блицист Печо Господиноа — 
малко спретната, подредена еже 

I, и вкус кимга. Аато- 
ржт е зачекнал най-болните 
струни из нашия политически 
живот от няколко години и тях 
мото издаване е акт на дей
ствителен, благороден .борец 
за истината*, (само неочаква
ния иомент го спаси от твжрде 
много неприятности).

Слеф Алеко Константинов у 
нас фейлетона е слабо застъ
пен (ДоЗриянов, Хамлет принц 
Датски (Подажрзачов! и други 
случайни, а като изключим их- 
лязлатя наскоро .Абдикирал*“ 
журналист“ ие се е появявахо 
системно издание на фейлетони 
И това идва да усили значе 
иието на тая книжка и в лите

ВАРНЕНСКА М И Т Н И 11А—то е дума ровцоята че ще поправят ве 
I, тв яе що п вжобяк амазя нягеквп 

от Сжает- яагзеда да се рааччта яа тая. 
яа коя от тах и т н ,

а

ОБЯВЛЕНИЕ Лй 31*19доАде

Упраалемието ма Варненската митница обявява «* —т* 
сующите се, че на 25 юни т. г. от 14 до 1в часа в немели 
то на сжщата митница ще се произведе гжрг с яаио кайме

* 62 .
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СТ1

,Кли Добруджа“
ат Мая

ло изпълнението на една наеч- 
мическа рол кжм нейните кре
дитори и важхчоаители.

Добруджанеиа трябва да мис
ли и действа еже своя собствен 
разум, без оглед дали неговото 
действие ше се хареса някому. 
Хора, които искат да нахлуз
ват на добруджанската идея 
чужда маска, хора, които ис
кат да спекулират с добруд
жанските чувства нямат място 
под революционното и освобо
дително знаме на Добруджа.

1) 5 каси М5СН ,Ч|М* 1 5 шапки книжни
2) 140 вржзки обло желязо
3) 30 каси О- Н. 0. №№ 1 30 тетрадки /чеиичаски
4) 3 10 метра плат вжлнен дебел 
б) 1 каса АКАУ папироси екстра 
6) I каса АУ .4» 95 фасони сламени 
7| 153 герои ориз олющен
8) 1 аржзка шайби железни
9) з2 каси ^ 5. ,%*ЛА разни лаиб. стжк.

10) 43 каси 3.5. ЛкЛа .
111 2 бали 5. М. >АУЦ 621 2 яар. тапетна 
12» 1 брой часовник дамски сребжреи позлатен
13) 1 каса О Н 992 1 - машини за кжлцана
14) 2 варела стипца
15| 1 каса РхС >А 53566 машинни части 
161 1 брой ютия чугунена ржждиая
17) 2 броя вили железни
18) каса панти за прозорци ржшдиви
19) 1 колет захарни 
2.') 4ь броя коси стоманени ръждиви
21) 6 стенекии спирт с крепкосг 95'
22) 2

Добруджанският въпрос мо
да се разреши по три на

чина; чреу иемедленно въоръ
жено вжтрешно и външно дав- 
лемие; чрез просаетааане и 
гарантиране правовите и еко- 
номическисяободи на добруджа- 
иеиа с цяя да се престжпи кжм 
посевиестно народно вжетаиие 
и най-после, чрез дипломатич
на пол го ек а, със съдействи
ето на заинтересованите джр- 

, окончателната ревизия на 
договора относно Добруджа

Ммето яа отговори конкрет- СПИСаНИв -ФаОДГ. 
НО ИВ ГОР1В1ТВ три яж проси. Г.

3
*
а.

14)41аж
34Ф

34»
Ои

часо
. *

2»Ж1

1Фратуряо отнзшение.
В тия няколко фейлетона П. 

Г .с наболяла и потърсена ау 
ша в беглите щрихи на една 
непринудена и заразителна иро

^ 0)2рад Хр. Р,. ИааатаниЧобанов ое ижчи аа ии убеди Ъа своите верноподанически чуе 
стяа кжм Изпжлиителипя доб- В Добрич лзлиза полумесеч- 

но списание .Факел". До сега 
сж излезли 3 книжки Спига- иия- е изрязал контурите на на

шата с.ъвреченна действител-

•Й"
487руджянски к-тет, като резюми

ра взетите резоаюиии по по- 
дигмвтяте вжпроси а VII яоб

14варела тежжк кензин
23) 1 брой тръба железна поцинкована
24) 50 листа бяло тенеке ржждиам 
?5| 6 пръта четвъртито желязо 
2о) 2 връзки плоско желязо 
2м I прът плоско желязо 
28) 4 броя обло 
2?1 1 връзка обло желязо бетонно
)0) >6 парчета 31 69 стъкла за прозорци
31) 4 парчета 59 47 стъкла за прозорци
32) * връзки бодлива железна тел
131 1 връзка глалча поцинкована тел 
341 1 връзка тел железна правожгжлиа 
3?1 153 листа бяло ръждиво тепаме
36) 8 броя ости железни за кола
37) 2 броя тръби железни ръждиви
38) 4 топа въже конопено
>9) 18 броя кожи гоаеж. иокро солени
40) 250 броя сърпове
41) 4 броя ости за колд
*2) 9 копелета пружини стоманени
43) 2 броя тръби водопроводни
44) 1 прът обло желязо
45) 7 пръта плоско желязо
46) 2 прътя фасол. триъгълно жел^*5
^7) 1 варел сода каустик ...
48) 20 броя кожи говежди нокро-с**"
49) 1003 броя праздни газени теи*:киИ
50) 132 броя каси стоманени раждиви

Желающите л* купят, да
• и впече и наддават За правоучастие

гр. Ьлрна. 9 к-жий 192) год.

ьонието се занимава с литератур
ни и културни въпроси Между н°ст. Поп неговите замахи се

откроява едно дълбоко позна
4рутено» конгрес 81сътрудниците личат имената на

видни ромънски и български ване на лолктическата ни а)
мосфера и оригиналното и, умя
ло третиране В тях се 
като в някакъв театър на 
рионетки фризираните, с пуд
ра фрак и цилиндър силуети 
на съвременните парвенюта и 
герои на денх, чиято маска а в 
тора е разктсал със .смЕхъ 
сквозъ слезьг.

____  Самозабравилите се ромън В някои от тях проличава
положете*, ние пи- ски джаидарни, подкрепени от влиянието на А. Коне? Фейле

ЛМеВо?*еоЛег1М«ня “Йв'°"М К0МаМДИ- ПР0д^жа (В клуба ма морХн^о
еавя собствена мт да тероризират инородни- влияние. Списъка на

политика, мк мисли тя че ще те елементи в Ромжния- Пече- ските гении 0жлгаР
с*с свободата си. ? изнесе редица отаратителни Велзевгла) « аи^им^а 

какяа е и каква треби да вя- факти, които рисуват ромън автора за .рав "ези^Гна нГ»п
да директивата на добруижан- «ката олигархия в нейния най- исказаноститГ ед
сиата емиграция? везвоичен образ скритата злъчиост и

Поголовните издееетелства мор и почва 
гооиитс над еврейството, интернирани 

въпроси, но, по всичко изглеж- ята, побоищата и убийствата 
да. че на подозира даже тях- над българщината, новите ми 

цгяаия За тото за зерии над бе» робските бъл 
т. Чобанов и подобните на не- гари—всичко то 
го, цялата философия ме доб- и категорично за безчовечната 
руджамемта политика се свеж- яярвврщина на чоиойска Ро 
да до угодничеството към из мжмия. Доказателство 
вестна партия, распактиано ни

Пътищата и целите към ос
вобождението ма Добруджа, по 
всичко личи, оше съ неизаест- 

е побруджаи-

зетписатели, литератори и пр. 
Ъжелаваие му успех. %явява1 желязоми на

ски ръководители. Повечето от 
тая, а това число и г. Чобанов.

4ма-

За ромжнеката 

инквизиция.
;?съ наклон ни да мислят, че до- 44\ бруцжансяото освобожаемно ше

; Г
цбъде пояиесено иа тепсия. »'чуки» на добруджамскета

кауза държааи. «I
Прн

таме —
12та

са 2
1
9намекваният,'.

КиягАйе иа г. Чобанов ма бе- тънъкху 
аа резонирв с па 

тоса на проповедник и проли 
чава груба тенденцмозност, ре 
торика, претоЕареност

1'
32
Л

с.ооиото бъ и излиш
на наду тост и важност Но то
ва сж налчи дефекти. :оиго се 
изкупват с ансамбалното впе
чатление, ц обещаел да бъ
дат превъзмогнати.

.Как станах

от
говори ясно «..... ~2ГЙЛ

Секре’*Р

в тза това 
|т енергичния том на

знаменит*, .в
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