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НАШАТА ЗАДАЧА.
Хняядв нещастни бежанци, про
кудени от огнищата ен от Македо
ния, Тракия в Добруджа са нане
радк приют к братска България. И
напреки, че рвзорнтелпата война
:ду народите се свърши и те гклю
ЧНХа ннр, който трябваше да гнранТНра между държавите, а главно
«#жду съседите, цриятелстпо и лаЧВТвне правата на валцинегиата,
гоненията срещу тях не саяо не
цреетанаха, а се засилиха, и все
НОВИ ■ нови бежанци наминат граНЯЦата на Българя, за да запалят,
Цоне живота ся, след като оставят
■ ВЧоТ Я инаме, II б.ГИЛКИ ОТВЪД, в
родината.
България, също разпокъсана и
наранена, се вачя да ги посрещне
братска, да изтрие страдвлчеекмте
ин еаззя, да ги настани, да вя по

ногяе.
Сае спецкален закон се дава зевя.
мето за жилище, кредит за построй
ка на такова ни бежанците, конто
мелят дк се заселят окончателно
тук, било, защото сх ликвидирали
с ииотитв си, или пък, защото съ
нлвалч такива. Мнозинството от бе
жанците, обаче, които съ избягали,
за да избягнат от угрозата, която
ГИ е заплашвала, от преследвания
К жестокости, за та избавят живота
СИ, чакат да утихнат страстите, да
Се въдвори ред и вир, ла да с^
завърнат н напуснатите си огнища
в подновят таи живота и заня
тията си.
И въпреки, че форчално. войната
ее евярши отдавна н сн сключи чир.
те още не вогат да се завърнат 1Ю
доиовете си, защото съ заплашени
с преследване ла виячи чинили яре
стапления яли пък въобще не ич
позволяват да се завърнат.

С—шмп пред зимата.
След развилите с« събития оТ
1912 год. до сега, нещастна ги бе
жанвя от трачвя, Иакедонин и До
бруджи и режи вяна едни чнот ге
жък и окаян живот Бежанеца днес
в Пределите па Българял е ЧИ"|о
по-зле ноСТниец от останалите си
СЪНарОТНИЦИ II поробените отече
стени покрайнини. Зат «а. защото
е изоставен на произвола на съ.дбвта, не в организирано никакво
Цодночаганя, тежкия и пълен с чи
зярвя жавот за него в за неговото
Сяце1ство, останал Го.Г и 6оС, всред
обществото нннана бзнадеждеи, къч
■«го И гледа с недоверие от извеетея кръг на общестното. което
вТ СЪСТрадвнае би требвал" да го
■одкрепи, в тежкия тъжен за него
■овеят. Тогава, конто ишхда, чи
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ще. лр» ги г започнати. н<| ни до
«аршини къщи. бел нр ти н нро
зорци, бел под и Добри покрит по
крив. най влажни стан, е иалкя
Положението създадено «а чллдеца настанени в тих, благодиреяв»
ЦННСТНаТН и М111.1НТИ.1НО Ла енр<>11»|
острата жилищна криза, всички бед
ската |^1Н11.пиаЦШ1 I) (а
тайсетяя зивовище и средства за насащнм.
вик. Историята н- познава, чакар и
са — за диев ■ утре. К това отчаян»
н най-иарнарскитн инохн. нодофе- положение бежанеца е готви нан
нии, като сигашнот» Никога н»ве- всеки Кояент, наред я но желание
дитилити ни са били тай жнст<кн па широките народни нася да еяожя
кай нибидиниги или кай ганаркд- своите к ети. за защита на яародницаги ич, останали Под тндиВго ните интереси.
владичество, кпкто сега. Теч се -|фв
Йонен ний българи, правителство,
инча нхигн, свободата, правото -на общинска власт, общество, благоубеждения, на санистта, на тон»
тнорвтелнн ииетатути и Варненски
на иисалта!
граждани — да яоявелят за бежяяМирният договор нридвиди клаа гн подкрепят е нонвща за
у за ла защита на чалцннгтнатн. Но предстоящата дива!
уви това. както и нрпнцииити нро
Общинската управа от общвяI лисици нам приви на войната, осри еквте градини, да отнтетяе зелиянаха пралдни фрази, ла и» зал|;г ЧуК> ()Т „бщиискятв сечища отоадн«ат верующите.
.
тилни яатермли. осягора в Органи( е1а си събира конфиринцията яз Мра «.феин хляб.
Обществото на Народите ла да Тр#к
Нраватеяството да тяеъяча а ум*
тира тоя ианрос.
н кредата, обществото в бяаготяо.
Да илдигпии глас на
юлба, рвтеднате институти — я«яощя.
да се наложи клаузата за вал
. Зовец В# » Ч0СТД*1...
_
етната в хирния договор; да
->»■
ОС»-....
тистирави против вандалщината про
явена срещу иалцннетнпта — наши
сънародници, н съседните на в стри
ни; да настоява че ла по еш ротното
възвръщане па бежанците и огни
По силата на закона за настанящата ич. като ич се (арантпра жи
нани** бежанците, наложен; от събивита, свободата ц ичота; да чолич
хуяанност, ла наторя
тиита.
пред правителството да приложи
ване II» ||оСТ"ЯНО иестожателстно
предначертания си план ла \режбежанците и съпипане ла ТЯХ 104
дани иъпр-са е бежлнддиге, да уси
II 0|||И1Це. Се създаде ЗИКоНН. За
ли ЧерКИТе, Конто «Леча. КаТ" ИЧ
Копа е е 1 и и висико благороден акт
даде ИЪЛЧоЖНоГТ ли сносен живот,
На бъ.парскня парлачент и прави
II да събереч всички бежанци, да
телството. Оставаше га се приложи
III ДЪрЖНЧ 1'Ъ« ВеДе||Ие ла ВСИЧКО,
закони, г иочоща на създадения
коеТ" ги въипнл и интнр|-суна, да
прави ШИК ОТ ортинге Предвидени
бъюч страж па техните ИНТерРГИ ||
в лак-на — бпр»То зя бежанците,
Това
изразители на Желанията ич
окол. II общински КОЧЙСНИ И То с
е нашата задача.
наредби на Министерството на В.
Гедакцнита.
I’. н И. 3. бързо н справедливо.
По гим! в окол. книисни благода
рение. че членовете беда чиновници
е |Ш1 чаСТ >'Г >>Ъ-11 арскоТ» общество, от .1 ру III учреждения II СКЪНерНИ
вчесг" |я но.дкремп сънародника сц. ЧеСГНоТ*г на М-ВоГО СЪС лакринаиие
Оежанец—пилен и пръска средства, Кредита ла илдръжка делегатите.
Противодействието на ИНоГо общин
спечелени ||а |ърба Народен н ко
ски
власти, водиии повече от пар
гато бе бежанеца На фронта не|1|о
с Честното население. .111 Ч\Ж1е||Ц||, тиен егоилч, отколкот» ла лащита
общинските ииоти и най-Носле ана
ч- ж-- оц. илиаднали но икна на ре
тннта всред бежанците, не даде
ЖИЧК Крепянп "Т Т.1Х, Но ||е Т.'Л
Кова ие II II "Кално Положение. очакваните резултаТИ.
Нъв Парна и Варненски ОКрЪГ,
КОЛКОТ" СКроЧНИЯ М Чирен бъ.ПарИИ
тракиец. 1-брулжанец, чакедо- пла:-■>дарение упорити усилия, отча
«ти закона постигна оспоината и
нец и б"Сн.)е|радчанин. Затова, свес
раздавания двор
тете се бъ.пари. ШЛеДайТе Се око.до дТай важна Цел
НИ
честа.
КОИТО
||о
силата на 4.1.
себе си Варненски I раждани, какво
И Положението ||и Го-жаНеЦ», Т"ЗИ от закона ла настаняване бенин
К"ЙТо плаща Греховете На глунавп ците. се оценяват по средната па
ЩравНИЦИ. жертва на еД||о Поло зярна цена от последните 10 го
жение — ла всичко българско и се дини в изплащат от държавата на
общините, а след топи бежанците в
Притечете I: |МЧ"Щ ЦеЧУ ЛИ ПрвД
стоящата лича. К"ЯТо се приближава сри»; от 10 год. дце изплатят на
По-бързо II ще завари бежан държавата със гладувайте се лахвв.
ЦГ1»
В селата на Варненски окръг съ
ците, болшинството бел Дон В 01 нн

г

Оцмма дворните места
раздадени па бенинците.

раздадена двирна
вълведцо.
Вм Варна иАда веем ЧМР -Ф- ./
е мевдаВетвнито м яр*г 1999/21
е • «р#» едопоизднмяна » Му*
е 1
в гн щв ■врксидиа н т. в,
-* гц«рм (издавана* чете#»» Н
;
гмаяня общ.
СТроежнтеа .
»
чрез еао#ф
•мат# конто крана,
ВНого са
за еажяямне, че яе ще явям ма
ги изтъкнем сега, и в
ВОЖИОСТ
;ноет А» п
нднм бррй. Общрнсскяя съвет е яонемя от окражМЙя
чл. . . от закона «а я.
\
да оцени раздадените диорни цеета.
От доеепшвата дейност I# мзяячеяата кочисвя е вещи
ясно
нроличааа, че ще бъдат оцввепи но
10—11 ъева кв. в., ктето означава
*
каробваяв# бежанците, тъй вато втЦ
чкнти те ередегнл ижднвават 3и ио«тройките.
Варненския общвнекн еъв#т, не
дааяа разреша бездовяятеекм ажнро#, гдгГ# еи чуха аного
добра
«е
снова но тишини- цената н яла

*4-

л

..«■иим
« чияв»*
дани, които ъ вестни житаяе в не
пострадали като бежанците, тогава,
какво требиа да се направи е шес
тата на бежанците, тези нещастцица, не вяли и не жрядв, е яз*
начени гърдца, отпаднал дук, е кзбити членове от еечейството ик, ня
кога Собственици на док, иют н и
незавидно положение. Тогаиа, косато
държаната отиори горите ен за без
платен дървен материал. касата на
Зеялед. банка с иного калка лихва
к Ю годишен срок пра несигурно
изованне. Питане се, какио трябва
да напрани Варненската община —
всеки добър българин ще отговори,
че требва да опрости стойността на
раздадените Вести, като С Това Н е
иного напранените досъгашни жерт
ви, значително Ще облекчи учаСТа
на бежанеца.
Лиелнраие н чолич Варнеяскат»
общински съветници, В НЯЙ-бЛИЗКото ласеданее да изенът решение
и опростят раздадените яеета. Обръ
щане се с апел кан Варненското
граждангтио. Да се нзре и положе
нието на бежанеца ■ еае своето
авторитетно влияние да действува
Пред общинските съветници за удо
влетворение бежанците.
Апелирана, волев н обичане дн
нярнаие, че ще бъдат удовлетво
рени бежанците.

ПРОДАВАЧ
БР ЦАНЕВИ шрш дйр#
айгрйждшв
ПМТАП
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.ВЖВАМ

ГЛАС*

Брой 1.

\т вДобру
ха през ВВ1
не восат дв е* аявАрват.
беж.ш
_ 1 до наета
цип от* известно врем членоиеге
«ига- ^
се явяват на заседание нанреин, че са поканвани от пред
е седателя, вследствие на което нас
■а ветровите. За яре- таШ|
се забавя. Председа
шля я войската от гвр- теля в .делегата са се оилакали

V

за кла
почнем д*
От вдам брой
ежбитня грдцката
порпдкнте в конмевята.
•го пазбудеиа н третира
власт а
В града ■■ пребиваш! от кетурското ■ бигарско яаеелеаае.
. * дивна г-н Николай ИнановмчМа
ауркевмч знавеннт кавказки поет.
Зя да дадан ясла представа за Той иня десет годишна литеравв поробете братя в турна в благотворителна дейност.
Добруджа, вай ще вечатвяе показа- Работил е в Кавказ, Русин и зид
явя та, иа теза която бягат нрез граници за пострадалите от войграваща отеаа, за да снаеятжанота вата. Основател е на кавказки
са в да се избавят от нечуваните журнал, директор на кавказския %
терзани яод която днес стене вее- чернен крАст.
»
вя бАлгарая.
Г я Мазуркевнч е азтор на 9 ^
СаяАТ на Петр Гаврвлов от е. раалвчни сбирки. В 1917 год. на ^
Бабук Салаетренско отевча две дАр- руските и кавказки поети той е ^
вета от собствената вя гора, за да получил втора литературна преиил.
нодяре вронуканаят хаабар. Работа
В трудни и ИАЧЯИ за Балгв
еяешиа ■ дребна, но 'без което е рия яремеиа гн Мазуркевнч сее
«
■одаожея яа риск годящная труд яа притичвал на помощ,
челото и • 4
щялото маейства. Шефа забелязва
В 1914 год. прм
суровите подиоркя в воваква баща европейската война, той като сек
та а общината да даде саетка, защо ретар на кавказко славянското
баз разровена* .е ходи в гората“, дру
е подкрепи ВАЛгари
Повалят го, взеяат ну здраиаето от и бял затворен един иесец за
бой, в което ереве а раста га от града гдето подкрепи братска Бал<ияачинвка вя жандарверяята, който рия. Той е голей бАлгарофнл. От
наеарвчава озмреяате «уяраиявцн* ддлги години е би в врАзскк,
сдс заповедта дв ау го яратятеяа- с нашите голеян пвсалели: Ив.
ш • гртии, 1» д, го щ,л.| е пз Виоа м Ст. Чкнпна,
а да го азгорн, защото ходал в го
Сега полага на бдягарските
рата без иозволеяае, ■ казал иа- беашнцн и се
като предсечашка: «Който ходя ■ гората без дател м кавказкия
■оаволенае, ходи да цоеп на болже- гл. редактор на наш
У.
вакте хляб*. А те болшавакнте, «Балкански журнал* който иялвскоред болната фаятязая иа рояд- за в полая на пострадалите от
яете еа вече в гората.
пойната н бежанците.
Само в Бжлгарня за едно касо
врем той е раздал за благотво
рителност повече от 90,000 ле.,
вай от подрджката на бежанци
те, които работят при него.
Преди неколко дни бе за имни
Вр. 1 МГ в. «Бежански Глас“ в София гдего си е представил
се напраща на всички бежанци отчета пред якото на В. Р. от
в БАлгария, които иислнв, че с деление социални грчжи и полу
1'отовяост ще дадат своята яорал- дил благодарствено писно № 3785
м н натеряалиа подкрепа, като за неговата хуиана работа.
Ний нохналнвам високо хумасе запишат за редовни абонати
в «Бежански Глас*—Ония от "ата и благородна дейност на г и
Тях, които м желаят да го по Мазуркевнч и САжелянаие иного,
лучават, а тридневен срок от по че нива бАлгари, които да се про
лучаването ну да го повАрнат в явят подобно па г- и Маауркевича
за облекчавани страданията на
бенинците.
телеграфвчееки е поводило Мното
Бежанец кайте ме чето в-к
ВАтрешннте Работи и Народ
ното Здраве да се отвори грани- «Бежански 1’лае“ не шм
цвта през гара Оборище, понеже
евейте ммтересм.
от учениците които си за-

ЦЕВИ 10В1Н1
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важно ц футболисти.
В «Ймвняюа «ДОБРУДЖА“
*

ш

УТП

яа улица .Нанка* срещу халате

1ЧКИ ФУТБОЛ<КН ОБУЩА
Орева* се ворАчи а от клинто я да е друг вад обуща.

11ИНШ ВД IТУШЩТ1
*?»** 205082
ще наперат вснчяя пндове греди, джет
от пеачга разпери, гдего ппа специална
работилница за пзработпаяе врати, про
зорци и всичка яеобходш джрввнп патерпали за поетро1ка на жилаца.

Тухлв изработена от
иного добра нраст, взпечена е калена вили
ца, е организиран пре
воз за предаване на
желаното мето.

Цш уиерекм.
С иочвтжнве: БР. РОЗОВИ.

шш
■А
И

7НИВЕРСАЛ“
&

Като Габарданя, Шепота разна цветове. Голия избор ан
глийски хасета развя нврочана. Разна зефярв, бархета навучив платове. Голяи азбор от горна раза, варфунарав а пр.
Ц1МИ УИСРЕИЯ
С почвтааае:
ц, Нач варов м Сне»

Бр. Б. Иванови
Магазин на разни консерви
рани колбасни артикули, с
които винаги многобройните
ни клиенти ще бъдат задо
волени и гарантирани.

I*

1

С ночмтамме:

Бр. к. мм
А

Ш

ШщМш

№

Сжобщваа се аа почитаемата публяна, че ще наиера в бирарията
м всички видове студена натуралвв собствения ианвтим, особен
ия пени.
но се точи ледена светла Шуиенска бира пра на*-

ЧАША « ЛЕВА
Приготвят се САВЮ аавускв караачета, шишчета в др лаиаге
от пресно иесо. Првслуга бАряа.
От еждАржателя БАЙ СТЕФАН.
>«еям|иееаееа—аа:яаееа<ееяе—<•<—<*******

Дърводелска работилница
ИВАН ТЕОХАРОВ А ГЕОРГИ СТАНЧЕВ
М I»
»■
Озработват се ирозорца, врата в веекакаа яобала от Дйбрб*

м
дете*.

^

с яочвтаиае

■» “ДЯЬЯЬ

С по1
«К. Н|

I*

___

I

I
ЧГОДИНА I

I

ВАРНА, 22 СВПТКМВРИ 1922 ГОД.

БРОЙ I.
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ВЕЖА1СКЯ гли

*

н
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1

I

Зина а Тшяат1 нзшна свбствепст
I ■ шитите н бехаште
\

МИС

а»

за.

ОГ4ЖЛКННМ

офикиалян но Г50 лв. кв. ся.
арнставекя яо 0 90 ля. яа луна.

-

всичка да се завърнат. Манвфествраната та кана »»т рошънското прави
телство и.п«(‘ «•див страшна н»д| ■яшки. Голов брой от ВСИЧКИ «пия.
Която СЛСД 3
4 ЮДЯШоИ тежък
оянграитгки
живот
«■** полагаха да
През 1920 год. ее ехздяде за канта м Т. II. С. ее нареди
се
завърнат,
са
ннтвканн
вз затво
кона за каетаннане бежанкате во- общ. кохнеян бежанкате да не
рите,
ЯЛИ
върху
тох
НООТЛЯЧЯО
следа
тнран ■ щрнет но енешност. В ос езенлляят от общ. коявеяя, а Дн»
будното
око
на
роякнската
яяяя
я
новите ня заком бе легнало глав рекмята, чрез своето колоннзамояе
тайна
полинял.
Тока
но
са
голи
но довяняе дяорнв вестя, вредят я отделение ще га колоиизара я озеялв.
зеян зя обработване, вято е поста
Сне евециялио окръжно ее свре, дуян, фактите юяорят. Като яжлиия
новленията яа закона ее даваше отяущаието кредит яа бежаяцнто, ее нося нркснята роля. която нзиндзвожяоет ■ яа бежанна нелеяле конто не ея занаятчия, защото озе- гра оня изверг Гниейки. който за
Делян, дя новенат зеяя, стяга да яляването я кредитирането яя щем да ся язиоюва привялнгяровано по
|дмиар1рат, че що работят зеиле- да стане от Дярекцмта за Т. П. С.. ложение вая влашко, устроя едни
1лм вля клоновете ну.
Вреието вняава. явзераата всред страшен шантаж за добруджанка.
Нейде ее яянряан яо нещо, а работим зеяледелещ бежанец ее уве II днес в звтворнте гният стотния
• Хора, след като учителя Д. Минчев
к вного яеста, благодарение бюро
личава н нева някаква изгледи да
мляна я колените, делегатите, ее уеяяхне в зя него зарята м. н Овеят. Григор Бояджиев станаха
иго явесто дя работят за нздвр- въжделението, — дя яу ее даде ра-1 жертна на този иройдоха и Валер
«ве работна зем, се внуеиахя ботяа зеяя я вакар ■ изнурен, да ии к, з и още десетки С похабено
1Я „велика“ работя, от тежестта ня заработя. В ред събрания в среща от и (боата здраве.
До колкото нашите сведени се
кцоито — яядвахя яиого скоро. Други бежанкате решнха я веват, — тхй '
1и е яеунеяяето ея не нреднряехн като веч еа хапела но ноаече от { ироетврат, режива в Добруджа са е
■Дя взднрвят яеста ■ нредетаяят зя Т — 8 годннн н селата, гдето са сде същите нрелеств. Постоянните
ш отчуждаване, я афяшяраха дя ее но- еега, некоя няалн днорнн вестя в « страхове от банда
... карат адмниетра[ дядат зялвлеяня я на пнп, с нро
колиби, друга янат родняяекн връ - 141
й""" 9*60™1 народ
то коля вн дадоха до яякеяяум зем ем, трети вън от земеделските раНвщо и* Ш"Ж* А* и-’ж“ лш "Р*
' в елата, в яеста яа наща в градя. бота са са въздала а странична дохода
■
най-носле
дотежало
м
е
да
т**ет
зв том Д*РЖ*"? “■ 6жлг»Р*
Другата ярячяна да яе воже
да ся рвададе зеяя е н тази, че ее вестят като чергаря от стиха
•‘•жото Р«м»т
5мд" с» *0**
посочената за отчуждаване зем не яа стреха, от сало м село. Пекат
се отчуждя от яииистеретното. Са в .«лят правителството д. нареди, мняу"и “ от 6лт9* ш *Л
виа "Р*“ в
-♦«Мазната
мо в кояяенте за увеляченяе раз да бъдат озенлен. а вестят., гдето
пера на даржяняяте яиоти не ря- сега живеят, като нн ее даде яреи зает.
1
шз'тл
бягаха н не направиха нищо. Тона дняетао нрн озеяляваието, яза най
беягряжяе, тля безеие~«иност, тояя налкото, наравно е вестнете обезе- ГТ**
;и ^ьръщаие на
яеирмагаие закоияте се збавн ■ над плени зеяледелни, да бъдат озелени. °***ИМ*е, нне залая нане, че нена
теза закони дойде ■ много очаква Ставайки изразите., на таза реше- "Р“4""“' КиВ,° да “-Държат какния закон за Трудовата нозенлеяа наа а желания на бежанните. ний в“т'’ " д“ еа *»д««рямя къя тех.
Стига страдания 1
собственост, който бе единния я най- апелираше къя яраввтелетното, къв
важен рефориаторски акт на Зеиле- г. г. народните представители и Ди
.далеква еъвз.
ренията за Т. II. С., да наирават
Сне закона за Т. П. С. се отне- нужното, за да бъдат удовлетворени
« МХЯ ностнновленмта на некоя ла бежанкнте час но-ек( ро, защото да
рвени, а закона за наетяняваяе бе
деното иалко, но нн врене е п» вени»
Те,«я гума,
т
?
жанннте, яо отношение раздаване от късното — вного.
Лом Нчти!
работна зем, остана безнреднетен.
Анелнране в верване, че ще бъ
Педаина ое открита и заседава
В Заком за Т. П. С. чл. 8 буква ден чути, защото днешното зенлед.
X, я уяовенато, че я бежанкате правителство е нандатйор на иало- нежду парламентарната копфереикан
| нодлежат ня озеиливаняе, обаче е нютното, без и и от н ото и изяАЧенпт» във Биена, гдето бе сложен на ра
зискване въпроса над въпроевте —
■о-ноеляднн наредби от Мияиетер- работно селячество.
етвото ня 3. ■ Д. Инотв ■ Дирекза яалкмиствата. Страните винов
Молив н чакане!
ници, за топа днешно окаяно поло
жение на народностите останали нод
са наредени техните .братя* таш. гнета на тнхни протежета, н за шнНай кръвното е, че често таквнато зерпята в скитническото нещастно
синковци
използуват своето поло бежанско население в България ■
Вае щя га яядяте във Варна,
жение
иа
.бежанци*
н преуспяват останалите окастренн страни, не се
I Русе, Разград в по селата около
в
своите
предириятня.
I ти градове да се екятят н работят
явиха. Може бе, страхувайки се от
1 черна работа. Ще га познаете но
Срещните ли се с народните си бодливата истина, а Погискачите н
1еяьеаявте външности, а ако елу- нове, конто ноднлн две и трн войни узурпатори на народните нрави, тра
№|йм ея ерещиат ногледяте ян, вяе .за обедвмме на иленето м*, се дивни, ниелл н просвета, освен, че
ИЩ* ирочетете в тех ямзлечяхата екнтат немлн недраги, изоставили не се явиха н конференцията, май
■я—ймш болка м бежанеца. Те отвъд сеиейстм на нронзвола и е злъчни закани и шантажи клейият
я|ъ работна, техните ръце са черня налък инотец на рушенне ■ раз плеяенннте представители яа угне■ вокукям. Нае говорян за белия- грабване, нм става болно като ви тяианнте от тях иалцинетва. Синят
и Цвм селяни, ряботяици ■ еснафи, заговорят.
хуля и жупел срещу честните елу
I м говерни за забегиалвте еиекуКрайно врем е да ее уреди иъ- жители на социалната нраада, на
(яжп я иродалиици, които и тук проса със завръщането м тези киви стянческата защита н на нстяиатт,
,ео
ййАим тъй хе добре, мето братя таи. Нека дя ея действува, че не познавала въпросите, ня слу
се въродик н отвъд ■ мето щото да се даде вълна
жили на ветнмта н каузата, която

защищавали бяла яротяя световния
ввр.
Нарляиеятариата българска делегаяяя « предложела, да се яаяратя
а и кота в България, — зя положе
нието ня яяляянстяятя я гася дя
ее третират валии пет ката в съсе
дите на Българял.
Не, най заливаше, че требя да
се изврати анкета в нределвте ян
България, да андн положението
нещастната 800 хилядна б е ха
на я, гладя я иязермта й, Да чуе
за ярячаяяте на емгрнрането; ре
хав» над яалнянетиатя в съседите
на, яареденте а норадмто яа, е
нретевниате на щнаалнзоааност ■
култура олигархична н шовинистич
ни у нравя а съседите ян.
На което шнрокнте народни в
работна селекн каса в съеедате еъ
чужда ■ прощавани на насилието,
защото неннтаха побееНелата н заеленена чужда власт, мето н каншака на своите узурпатора, ну
ера, агент нрононторн от черм9*** *
Да яраантелетаата н мрла
т»Р«те *»*•«
« еъееднте на н
■■■оиивцвте заразбърмяото днес
Р01
-«^««яе, еъ гуз
*• «««

Кдна нечувана до сега в авто
рката неаравда ее извършва днес
над едно варно и бе «защитно Насе
ление и Добруджа.
Жителите от е. е. Караджа-Ат,
Сояклай а Байрак, К. Бу нарека околая, йод претекст, че еа горнстя
села и където .вероятно“ иаало
кояатн, еа бие ноетавеяя нод «дан
особен н строг контрол.
Тъкво сега, когато населението е
заето е прибирането на нолеката ра
бота, яеяу нод страх на строго на
казание е било забранено да остава
в полето ио късно от 7 чъса ве
черта.
Жеко Иванов и Стефан Нейков
от е. Караджа-Ат са било тежко
битн, понеже еа се завърнала покъси» от 7 часа На Колю Шеетаков от същото село е откаран до
битъка от нивата, загдето нрн една
пронерка от шефа не еа у калала
нптизапскнте билети а него.
Горните села били задължени еже
дневно да аекарват но трн каруци
■ едни коя, конто заедно със стоианате нн дежерувалн от судран до
вечер вред крачната, за нренасяяя
аягарм на яекой чиновник, Я му«и», че яяяе ярез сялото.
Снощи ее

яояучи известие яо

.БЕЖАНГК1 ГЛАС*

Лр. I.

.

На

мг м мипт *свободвля
Ртжеяов
■«(■гмими.
шил ю
«* Ч"*1?“ ■ "Р0*
Л утре п » ? хм а

вя, да се препера и набави да
намота.м иа бежаивмге вода. ка
кзация. електричество и се на»
рааят главните у тшл. като на
ползува тру шмата игвиност иа

«

бежанците

4

Протестират Иротме 6е.<- «
о и мрачните им нос го а?
ат Добружя едобщамт. яното присжтз-тмме на Вирнем. ^ л|
, оо итношеине мадама миг * ^
Ю 1Ш «утрвита Рошав е
удостоверения на бежанците ле
ха Бееараб- гятиинраше тяхното положение. *
вв
1) Протестират против беддей
ф2Г
стаията иа обш. комисия да иа- %
л
бежанците,
под
пред
4*7
СТВ1
в Тракал е виого еедателтвото им Пои. Кмет, м -щ
гдето и до сети стоят десетки
воаатета в адбрв- преписки иеридгледини.
8) Колит Нравителсглодо да иа- 1
И вхшивтелвв органа, мето теЩВИ|ХТ турското 8 бжлгареко ва реди да се усили изчерпания кревайте в траялото, ва ваого дрт аа бежанците, като се от■ревдомнм ва дяржавяя пуши иакснвув» ^о.ЦОО ДВ.
9) Моди. г. ». Народивте Предстаавтеди в бюрото ни ка пирата
всавдствм м което мселе
В вдървите аиседаиии им редовВ
прие, в друга в вредедвте ва иата сесия, да се г.мсува и при
еме внесения законопроект да ид
и донжлнемке дакоии да
Турен вета в грящкв разбойм
баш са жарат свободно а иастаияааиие бежанците, кито кре
дита се увеличи ежобрадио еяжпо1ВОТО.
тията на строителните иатерияди.
10) Мо.1Ят Прааителстиото. ка
■раствгяадя 'от Цар"*
рета
и централата ни Зеилед
;
в
и
II
того.
«М
да наредят да се отсрочат
всепота турско вкеедовяе
им даените, да се
около I§0,000 хуна по*
б
дялайте, и ди не се еж■ох воваядата м ммофвцорв, с« вааадяалв град- бярат до 5 год., след което да се
■ ват. кто ■ са- прнстжпа кжя погасамияето и
кмета, вдбалв са та
даена.
II) Идбра се коянеяя която да
града. Беарсдвцвте са гопред
да София н се
сс дарнв ко- отговорните фактори и наложи

„УНИВЕРСАЛ“

I)

?

«.

Като Габардвна, Шевиота разяв цветове. Гзкв ядбор ,.нпнйекв хасета ратая жврочяая. Рития лефери, бархета ш.*узин яяатом. Голяа взб«р «т горвв рян, яярфуверав а а(

Г> I

щан уварчмя

*

С аочятаяве:

И Бжч

А Гнв.

*

Бр. Б. Иванови :
Магазин на разни консеркирани колбасни артикули, е
конто винаги многобройннге
ни клиенти ще бъдат задо
волени н гарантирани
€

й
.*
!*

и
«I
а*

§ I.
шта&жшътшшшш«'
Г- - шшл
ввсеесссмсмм««ссмпи1(нншннаини>
4

Търсим
Сдвд

обаколм от
■ стрелбата иах
пата лвви Прв— Градено, иолояовасто ощо вовв в у влажняло, войската в чамвввваството буйствум в скроя м
м вхтвммаае в обиране

цеви ювмии
общото сч ежб-

10 того ся

Давайки гласиост иа тия
бежанците, ний парник,
имя
че ще бждат чути и а ранните
иа вждаожиото удовлетворени

м

ИВАН ТЕОХАРОВ & ГЕВРГИ СТАНЧЕВ

Общ. сжяетяици я Поетапното
****** ДЯ наежат
м оорощамиие стойТВ ВЯ

.ч ат

»»

Цдработвлг се аролорцв, крати

Мябрмятя делегация сжг
_____ ее нт делегати мо на
стмимяе бежанците Хригто
■•ми и Началника иа <1еил
банка Ал. Ггоявбв, днег да
■им да София Иоже.шваяг §
■■ успех и мисията.

да ся гя превозят.

«мояля

<>т добре

■ВАВ ТЕОХАРОВ I ГЕОРГИ СТАНЧЕВнжяоа

«мсссемемнинц«

м
V

Бежанец ксАго не чете як в
•Бежявгки Г.»яг“ не гждкя й
ежбите жмтереги.

В ДРВЕВ19 Ш ■ ТУШИМ! 1

Прсопжви се

щ<* иах<*уят нсички нитове гр**ди. даски
МТ нсички риляери. ГДеТ" ичк спадна 1на
работилница та яараб«тм.1Яо прати. пр<>лорци и агитка необходиви дкрнеии ва
териялв да постройка иа жилища.

МАГАЗИН, тдобон за коленият, в»
■вфактлра и др. на ул. Цир-Борис
N 1. — Мусадата.
Споразувенвн скщая вагазвн

$
&

ВРАТА РОЗОВИ
Тухли

ИЛ|>Й""Т*НИ

т

шяого Добра яук-т. В'
печгИИ г кав»-ни ЬМ 1г
ща. е <>ргаин.1Вр»н ^С“
в..л ла предаванжеланото в»сг"

Цени уверевв.
Г почвтанпе: БР. РОЗ**РЧ

пиян к

явя в цевтжря вв град*
е ввегвлвцвв вв електриче
очука проидяедея егве, вядв н вяяядваящна вя
мв цеяв.
Свряввя редякцивтв.
друго пра джо шесто да
иа Окр.
• •• •
сетя
• •• •
ся ряадвде м дворни
ляитяряя, д ■ р Ц ЙЙГШ
■вата да раадапо определени

всекикнн

(’ иочвтанм-

■ТОМ ОТ открятит^стчища^най
ям с оргаянаирая превоз от об

и

шчсгаяи вяггржял, чиетя и трон: и

следните ре

I) Да се аажо-МТ Варненските

!

Дърводелска работилница

»■ ПРОДАВАЧ

Поетжвяяве веднага.
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Когато, под напора на еъглатеи■ империализъм. не пробит фр- п
иа централните силя една «рен
та на всички дотогавашни об
пияни ценности, бе железцето
ВошШао &ше циа пои- за бжда
ЯМта вътрешна и пътни» политика
Ма победените.
г/д И бавно, обаче дълбоко и спгур»
р, ние сие зрители на най-ярко в
■лгарня изразената нова ориенти
ра по въпросите «оставени пред
/ДОМ от размили ге се след войната
'Мрудународни апатрешнч отношения.
‘‘ <; Марпате иа впнерналастпчно-зя
УЙНаителнити иолнгнка, беха изигра
е мяу» роля, в требващи 1и СДе' от Обществената арена при ог
НЯ завеси. Която откри наше сце
пя българската финансово II
тпко стопанска действителност,
крайно песимистичен вид: разоре»
[. стапанстно, грамадна дългове,
азна банки, политическа зависи
ЙГ, некокко хиляди бежанци н телра ннвилндн, старя, вдовици, ноМен в революционно отношение
I градуса па разяприцпге дух и
|в ир,—Кто пежду другото граКлатя работа конто требваше да
(еирявя бъдащим уредник ни об
Щктното.
1т^Еетествеш> бе, след залезнанети
Н^Пилитяческмте партии и разкаи|ЩЬто но чряиата, че тези заедно
,'Й-\]ЩиярХи, конто се крепа сало кър
!^Штехннте нлеяАИ. не яожеха да бъяК ие-вече фактори в Българин-—
I йона сила яощн» уверена гтъкор
• 7 1Ърху нразното вясто при
гго пя потпнащил български к»-

0

Ниродалласттн и слобпкн!
[огъна в е грамадни ткорчески
МСнбноств скрит и необитната му
■рвна е винаги верни стъпка —
щгохвлядеп е знавенителя върху
Ш» ще стоя от сега нататък илас| пласт народпа! 11 тази власт едрчка бе и е в САСтикнне ди се
|маи в ДВвв СДОЖИЛЯТе се УСЛОВИЛ
Йцото тя крие в себе си лале*

ЙПрад нам иатамими.
Важни и от сждбоносен харак
М ежбитин се развиват днес в
мта иошвнкита на снета —
Мая и Европа, ежбитин, които
фади особения си характер, сж
' естество да раадруелт от ос
мя грешната наша планета и
«чинят нови катаклизми, невиням до сега в аналите на общо
яешката история.
!, конта м в минало

жпт>‘ на нови притчи а а раб. га'
По вей стройната ич.кта на обще \
сгв*‘нва живот.
КпОт» йа поискал к бъдищ» да
Иредириеми каквнто н да е бороп и ши
рок мзщиб Т"П цииератитиино е задъл
жен да се гарава с «ринцииите лес11Н.111 в оП1о|.;гга на мирогледа върху
койю се крепи днешната власт.
Като жертва па ци-шиага нацио- «
||алнст11Ч11а ЛЮЛ1М ика. б-жанцнте ири- А
ВЯТ порна ■*ГД.нк:> кАЧ СВоеТо осно

боЖДение, г|>ж> найг.и "Цоичате ию н«*
патя посочван па отдавна ог I» -г«на ('ищаси:. в др. борци за нитбождеиле I! а робите и съгласуващ ге
р дцег госкодстмпащиге в Пклгарип
ио.ипл.чески схващапал— Автономни
«а Тракни. Македония и Добруджп
и федерират-то иа нса^кн би 1 кански
ДАржанл
Ри НО 11.111 КАСНО жизнените витореси иа тели държави ще ги заета
вят да н»дн|‘пъг ирийцина м нацпопалната вражда на това ралбнрппе
А д«* тогава трескинч работа пред
стои ма бежанците - за да ме оъдпг
заварени разединена поставени
в положението на и •- к н л в и
дели но отношение оНоиа коег > ще
се върти е тех и окодо тех. тъП
какго де» днес е бивал.> г народите.
Требва от Се) а о||Д“ да Се гндот.чт
и собствени организации и подемат
саяи делото на освобпагдониего ги
— иК"Н"малеско и н<иг.тичес.1.'<1
Наредени игли до други и асекой
Подир

ВСИЧНН

1Ч1еЛ 1"1!*'||11Те II !1р.

куделите требнл (а лайнат ч>-гг.-т >
си във фр-мгта на обществени се б,.рби II ||Ъ1ГарВЛ, бе.Шорн > II" I 1(01111
знамена
старите "кървавени иреиорци върху конто наше .Война II
разорение* I. пгторвческпл «»Л"Й.
Чрез иобратннлване към ,сг."о,ждаиание;
Чрез мир КЪМ благоденствие II
светли бъдиини
Чрел труд КЪМ обнова II 11<-.:а|{[|
Кто Ло.Н III И Те п» л11'-ипм!л

СНМоСТ.
ден.

са А(1 рали не малка род з отно
шениита на народите, като са ста
вали често п ат и лапа.тите.тен е те
меит на грандиозни ножари, днес
наново застра шават сьета да ста
нат арени на нови кАрваки ежетезанин.
Черни облаци се надвиснали
над нас. облаци буреносни, гото
ви всеки мцмент да се изсиплт
вжрху главите ни в един всеуиищожаваш ураган, клкжьто исто
рията не помни. Никога човечест
вото, даже през време на сноето

официални по 1*50 лв. кв см.

01.ИВЛ КННЛ : приетавеки по 0 90 ли. я* лупа.

ДИВО И ЖИВОТИНСКО И I!жрвнбитио яетото, Ще И1МИ, че
ежеточние. кога го »чтествення за- трябва да снжржим едлйап «I
л и* н.I ч». -.от.! ** бил нщжпрекия с Кж нария, кцкто това сто
1»
афорпзм: „ЬоШ<> 1пди1И1 |ц|.иь*а1‘ и миналото. Но кой
нн
т <•. то! ада ноглто човек за чо- налото какви разочарова!
на
нека е бн I звяр (вждк), никога. донесе'/ Не беше ли Б<
поктрим, човечеството не е пре
Фердинанде, които а ДОЦето на
жиинпа.ю моменти по-страшни за нлроднншката коалицнн, на|
н
ежи-го сжщестиуванме, какннто то дележ на Македония на С1
яае?
щее прежннява. днес. нжь нека безпорна аона? Но
да
на .,ку 1гур .т;1 и цивилизацията“.
Тогави/ Да, тогава
След уж-шеге. конто преживяхме вжрвяи и какао да правим? Вго
Прел носле (ните зпЙНИ. ГОП.вт ни нжнросл. на който всеки едни от
се нови такива, готвят се нови нас требва сериозно да се
нлкхич.мии на ра «нилмелии се ка- ели, ако не иска веч!
немил недраг.
нигил.
Миналото е
ярияо,
да
Но туй. което нка да стане,
не
.чабрааин
нашите
грешки,
ко
ще * гане АП им нас. Пжк М не сме
ние, които с н»илпе немощни си ито докараха толкова нещастни
ли ще спрем колелото па мегорн- на нас тук прокудените н
:п-:|. но дкарнано от двете гигант - шмте близки отвжд, в
ски си ш ма нмното креМе, млре- те ни огииша До сега
'к ин имнериализм и кашшмлизм. плакали на чужди гробища.
|ва фактора от ПАрвостепеиио не е да се опои
значение за щастието или неща- сили заработим ИЖрао аа себе сн
егмето на нарг пие. фактори, от * и^ след като иостигнем
които изключи кмно заниси вечния калното ни освобождения — да
аир и 61 и оцснстцпе или ААеш)Ц-._
кженаги нойн-л и ра горения. Така да .забравяне, че
е Гш ч» н пг.н.1 юто. така е сега. щата свобода не са сяно тия, ноНе
така ще проДАлжива д г бАде, до иго янее владеят аените
но-малко ст|1вшни м
тогава, до като народни* се мри
бу.ДИГ ОГ .1А '■!> 1КП I еАН КЯ СИАр- гоие има тук между нас, прикри
ГЛ. II !(Г|||тО СА б|| III ||р|1С111111.1НН ти само че нод хубавото
до се! а. зя цип сие та I живот... тритпи Да. патриота см! .Луша
Всички д п.-ск I I* на щрек Ма дават за наука и свобода, но не
ри дм те на мнк.1 се нАорАжанат. свойта душа. о братя, а душата
Образунад- се нови друпнропки, за на народа!* Пазете се ог тях!
Днес, иогато тракийския влирое
да се раздели снета от Нино на
1Н.Т :.он» I Л1!П !.!1ера. <'|ра11111ата е сложен пече на зелената шев
синка на смАрта ра «мерна мече н е на дневен ред, тракийците
ОЧН
на I Оглрпаесмодо ч> нечестно от требнл добре да си
ИЯ в
1|1КЮШШ',Те м меирек А( и.п и вой те, толкоз повече, че р<
ни. шонде чери;: кри ;е. Нов ио- кик I п гой днес е поверен, не влах»
жар се готви за Пир ига. Ддржа- ват ;»стат*чно доверие,
ннте дмби ди «мра I иемч •; свои си мд делото ше бжде изведем) яв
а ; предедоиша га борба — едни. бАр 1флй. Сжшкте тая, конто до
за да с.:г.< !ИГ сноето. други, :ча вчерп имаха напмевяо яв
да у не ги д. т заграбнчпдто, я трети, аиам«* национално обединение, обе |мкекието на веичкм бжлгаря.
да си конарН.Дг отнетото.
При туп но доженте па пешата, не могат изкедяаж дв станат ва»
всеки емнгрантин и бежанец е томомисти.
Македонския вжлрос, който Ма
ДЛАЖСДГ да се з 111 и Т:1 КА.де ще
6а.дс д<е1оеого мнето н бАдашим кар официално да не е слоят
двубой. Пра онези ди. които се за раз1 деждаче сред европейемня
моби.Д1Дзмрат. за да запазнт сное аеропзг — ако не сметане
то. или при тия. които се готвят гането му в Лигата *« Нароят
да гаилалнилт пони народи? Ксте- от Южно-вф|>мканскмя
ствено, и. шего место ие може да скоро и той ше иакочи, м да ся
бАде пито при тим. които моби наложи с още но голяма тямкет.
лизират. за да запазят СВобто. До тогава сжшо и
тай като ксичко каккото имахме требва да бждат особаяо
наше е заграбено, пито нан мри тедни и да са постен!
ониа, които се дотвит да заклаНиногаш ое е имало
днват нови територии и поробят изгледи па рвзрешението
нови народи, за да водим войни кедоягката проблема, ВПИТО
за завладяване чуждото, вогато При но добжр такт и у|

нашето е сега чуждо. Естествено,
че нашето място ще трнб а да
бжде при оння, които са най-блна
ко по сА.дба ло нас — които ще
се борят, за да си повАрнат от-

же нямо нещо да ся нмп|
то а скоро
Но
необходимо е,
да се раябере от цеявтв ш
ска емя1*рация —

■

Брей 1

.БЕЖАНСКИ ГЛАС*

е тю
Ля ($ Ло6»рям Ло

и тЛя €0 МЛЯ

иуям ДЦ се мат, че
им господи, СОИТО днес
Авкедояските орособсшо господата око
, ннречемя

т слиикакцц гарни

’

I, Андевци сините ло
на мке:вяост? (каквити
сн сн останалн н до
че оод друго по-н риI — аитиионисти).
е, че Македония в
стумаемо огиоимиие и|*м* таили
ВН вдал закрАглеяо не.ю, като
мренАзхо |но да
та
|ум като смНи«'Тпите.1Иа
политическа единица При везиу
ио.юнин1ие в което се
понастоящем нлкедож кия
н, оюбно, сдвд пртщиие■нте от нас нещастия, аа които
аниомни са нашите
пвргт кора, ЧИГ.1НШИ се днес
Ш различните политически нар
в Бешгария н и л поне д из ши
тяхното политическо верую: ..абе
т 6*л0оранто ав
", да сн мирна но стария пат,
В ПАТЯ м катастрофите.
осАдвтедио в глупако
• на
А предателско н всеки, който
ПА Т0Я ПАТ Н работя 34
РбМНМАНПР на бАДгарското пде
н да * форма.
треба да се счита врнг на наке
войската свобода, ниого лош бжлгарскя патриот н ЛАржиинин. Та
•то сАзвателпата ваксдонска
грация требва яио! о добре да
познава, та когато се нимг на1
ещинта, публично да ги порицае
А ляичува.
Еанграити! Бадстс, проме, 1№
стоЯАИо Иа шрек, стойте бу ши

МвТНИГа 6** <ТКрИТ «Т ИредееДд*
теля нд д И'>т<> г-н Д (• Ллатаров.
Гицорих» В. Драгулеи и Жребец **.
Накрай Д-|> Ллвтаров яр«чете е •-!
натн

Рело.имща:

Микедояец

Митинг ми Тракия.
На 15 тог» Нярненското д етво
•Тракия* свика внтииг в зала
. Саел имение * за да апелира нреу
великите даржани. които и пре |
стоящата Коифереиция за разреше
вае аи близковеточнми ванрос, ще
се иаЬакиат а ни Тракийския ванроС, кай когото са обарнити очите
на всички балканска даржави, да
даде едно яо-аравнлио а сираиед1Ио разрешение иа т»а ваирос
Таа ще ее вааафестарат следните

«Пределен*» Ирене, гал дни щ* ч
Де ИАЛобНиВеЦ.

Маучлмяг М 'I1»у 1Т\|*М'< |»1.1; «Т1«»р

Д-иу Д’г.

И*“' тук тия дни открий* и^к,
за настаняван- безрлготигге И <шу
ин нрокудна ОТ рошите *•« ,>*нв.з.
бехлнци.
Иве ВАлнвилявани таа ИИС<»Е» (»4^«
городяв вявнватвна.
!
Ма М Т. Ш- Се обра п Ил » гр.да ни секция »*т евигр.чим. к,«
се нрнсАидаиява кая Баг*р.
Вар. ('ам.
Основателни ЧГеиове «и се защ
садя НО души.
:1а иредседител е избран цгМ,
ТИЛ на всички бежанци сас ск 'аги,.
твина де1вст г-н Васил Пещ- л.
Пожелана <е ин «сиед и * и '•
вориа дейност.

Тракийскитл -ии1рлЧ-я кан Вар
ни И «Кадията И ВарИИНГКоТ" гризе
даигтио, ««брани ни 16 т«г« 192- I
на ивогохвляден яитинг в градската
градина (при зала .Саедвиеиве*у
след като изслушаха ораторите и
н влеха вре» иид:
а) Ч* I ранния несправедлив в
Н«ТИСИИЧеСКИ .«а болшинството от
ПОСТНОТО НЯГе|еНВе ;>гжи I II Трикня
е окончателно К»ЧПреЯеГИраИ.
КорНШЯДРЯТЯ лд в. 1^жни
0» Че великите СИЛИ «Т САГЛв- ски Глас* «т всички краища на
теинито ни Ново решават ТрдКИЙ- Г»АЛгарин се ТАрСЯТ.
«КИЯ В* II рог, ОиД оглед ВНТОреГИТС
ЖеЛеДЦЩИТе ДВ цлярвтят Нортрета
на ИеСТНоТо Изселен*- Я ИуЖДИТ- МЯ сн. за да бждат снабдени « лични
ВрвДМ ВеКоЛко 1-Ва е ОСИ «*«
Тракан, като стопанско Ще.ю.
карти.
вая Варна ИдаДедко Тракай»* Д;.
в) Че саю един {■• ЖЯ« ИоД Ио
ЖеСТВо.
Кредита к«йт» бе евреи за не
кровитедствого ни Обществото на
««**«***
народите ИЛИ НИ ВСИЧКИ СИЛЯ от
ГЖ1 лишението Ще Ц. Ж* ИаНАЛИо Да
успокои турег- то население и би га
рантирало «ираведлаво радреш-иие
1|о ВАИроеа Ли ЧНоГоХИЛИДНВТН три
кийскв бежанци.
1ЯАТА
Таа велик коокератими крмндчи евгршцв
Г е ш II :
I

ХРОНИКА

„Едни а венчан и всички за една“

1 ( Че сяВо а»ТояоИНо«тта На Тра
кяя, поставена йод Обществото на
нарядите, Виде да даде, при днеш
ните условия, етвнетиеното трайно,
ЦелесАобралйо п сврвведлвво раз
решение На ИАВроСи,
I) Че Тракия ие бива Да б«Де
делена# НоЯеДе всеки лележ на та»я
нещастна страна би нклтжнл, като
Ноиод за нова врадш и война иежду Бвлканските народа.
1) Че сми™ при една аитояовна
пелокиши Тре КИЯ. Ще ИоГИТ 1а Се
заиАряат ио свовте села и иноти
хвлвднвте тракайки бежанци, к<>ито
бедстмуват в Г>Алгврия и сл идна
илиАНрещ» голепа та жест за 6алгврекото общество И б«.1ГарСКаТа
ДАржава.
Паст- ищата релолшапа да се ил
прати на иАлноаощиите ииннетра
на Аиернка, Англиа, Францил н
Италин и ст. Софии н се двде I лис
н,,гг
*
IIредее,!. Д-р Ллатарон.
^

ИВ своя пост и не ланайге никоиояу Да ТАргуна «Ас снетото ни
освободително дело. СиАрг на
белкрупу щите ТАргаши с/ьс. еко
бодата иа поробените.
>,

и СИГурЛНПВЯГа И И\ СА»<МЦН.1И че
Грабна и* заиаае ля Ьлларпя.
да ву Дали «бисиенгл )*Я»! ч ***••
,а и< 1И'Т ср«к н нр-че у» се нит
Г ДоИзИНПТ- ги. и 1и «и взе».» на
<*бх« 1ИИИТИ ДреХИ.
Са«д т*<ва ирилружеи ■ •Т ЧИН 'В
пик "Т свирниният» г» докарват До
I ранината И} и КТ Го**»»., «е* МйнаКии д«мвеити и нигно за екстернвраНет* ■> ГО яустИаЛИ На «АЛгар|*ката територия.
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1В ММ чнлиоиа и илатню загубя за |{ Г.1|

*<НГГрАХААЬА Нравя НА АСАЧНА вААГАрГНА »И«
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ф. ЙАП|.1АрИН ЛАГГрИЖ'
яя живот,
недмцмискп нреглвд м ярития Ямкт
Барзийте да сключите заетращикв сашо вра Т«ва Др1*ест»о.

ЧНИТо тарифи са най ефтиии
иа
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в члеи

Дружтмтн.
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и ЯСЯКЯ ЦГЦЯЙ1

Отнесете Се Д« Др* Жесгиениа Агент-КореСП'>Н1еНТ.

СТЕФАН С ЧАК&ГОН

|»ЯА. уЛ

ДрйЛ р* л 4

шт-шт

ТрАКНЧ
Срацеите Войски При оттеглянето
сн от ||зт»чна Тракан са маршали
нечувана д« сега жестокости над
балгарското население. Ичало иног»
убити балгарн В турян, а некаде
аогол«ано клане.
Повече «т ПАрвенцнте са «твле
чени ОТ оТСТАПпаЮЩНТе ГАрЦП.
Граакото население напуща на
едно Източни Трлкпа и всички свободпи парахода са знпиналв за РоДоето ■ Деде Ашч ли да вдигнат
бежанците в багажите ич.
Гръцките войски ще бадат врехварлени в Лапалнл Тракия. Всички
официални учреждения напущат вече
Тракия.

И Антовоаната иа целокупна
ДябрудЖА.
Тракан яод заврялата иа Общест-1
вето па народите.
На 19 т. г 8'/| часа сутринта
I) Даване свободи ■ гаранции роваискате вляетп поникват впдивя
за мдардщааето на всички тракай- таргонец от гр. Добрич Илия Гтеао родните ав огваща. фаяов Аврааоа бАлгарсвя аодиааа
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( ЯорАауЯРНЯС ГТОААИЯ11А И ГАДАрЯПТВДА ЯА

хотел

И Тгвгдя

ВАЖНО и 4УТ50ИСТН.
аи улици .Нишка* срещу халите

Пречат се ПорАЧКН н от наежите а да • друг вад обуА**
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I НОЕМВРИ 1922 ГОД.

излиза

годишно 75 ле
АБОНАМЕНТ: полугодишно 40 лв.
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Един брой 1 яи
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■ОГЖЩВСТВО

*' Поп чеоний кржст. на кой*
ТО е разпнзта безсмжртна Бжлпврич. под буреносните тжмни
И ялозещц облеии. ние всеки
явн виждаме как масово при
бежаниждат нещастници
ии. прокудени жестоко от род
ия огнища.
И там. под тоя нов желе*
$ен кржст, нещастните бежан
ци тжреят утеха, тжреят забаеКато плжт от плжтта на
велика нещастница ию ви
на хладний кржст, в нейнистрадания, те сжзират оно*
велико благо, което се каз■В утеха и от ьсички страни се
йВжат кервани, като безкрайна
■рига. крачейки разбити, с
■вежда зч спасение кжм сжрд■го на своята майка, която,
■кар и разпната. усмихнат а
■И протяга ржка, приема, целу
ва по измжчените чела и уге® Хвала на нейното В?лиК>
ие кжм своята безбройна
яд, на която злата еждоа е
«ередила ново робстгО в соб
I ствения 0 дом, гдето светлина*
«В'е заменена с мрак. словото
0 Жжлчание и свободата с теж■ непосилни вериги.
И приема ги тя в свсите
МВВзени от вековете топли обяТМ. сгреяа ги и теши с заря»и светлото бждаще. което
ОЩ|)о ше озари и техните за■Жели днес огнища........
Р Бжлггрия и Бжлгари! Как■И *аучни две красиви руми,
яралжлнени с знатно минало
. вшрху което днес, еа сжжалес« таи велика скржб. безУАМН и страдания, все оше без«ИПИИ дз си пробият пжт и поИВиат в джлбините на земята.
Ц|ф знае'1- Може би, зашото
Я ^Жната земя е преситена, преЯЖВнена с скржбни страдания,
Я ие може да погжлне и тия
.ИВ Бжлгарската челяд, за да
|ДрЮри веднжж за винаги споЩктвие и усмивка......
Щ Но...... тжрпение........
|Шг Нише не е вечно.......
Вий нещастни бежанци.
АМвли в Бжлгария при зллез
Яркия, утре ше тржгнете обрфно при изгрев слжние. Днес

дГс

31 ПМЮТО «СТС"
1КМИ1Г "
“гЧДМ •
Шеметния тлаежк. с кой-

• *,

БРОЙ 4.

седмично

▼

I'

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСР/ЩИЯ
УЛ. .ГУРГУЛЯТА* № И.

|| пкадпрмна • по 1 ле. кв. си.
ОБЯВЛЕНИЯ. приставски по 90 ет нв яума

V
Бжлгария ви приема нежно в бити без пжт в гкста мжгла с дат оттатжк при своите. То
своето м.олко и скромно при- своя т<-жак живот. Надтли в уреди приюта за прибирането
. Ада има кжт да терзаят души- на нужанощите се бежанци,
бгжише като собствени
и сжшета тя утре ше ви иЬ - те тлк •. както се терзаят тук които и до сега бегат един по
прати пак из родни огнище , от своята с*дбз бежанците. От един от гнета на румжнекатв
гдего ше загори наново
птгжваюшия кораб, който ги олигархия,
щения огжн в вашите дом
влачи в бездната на живота
Тука намират подслон не*
Пазете я!
никой не се вглежда за спаси щастниичте, които голи и боЗадоволете се мили нещаст телния бряг; всеки е изпаднел си сж ппокудени от милите си
ници. с З’лжка. който тя от в помрачението на умирвюшия. огнишз. Тука те биват подпо
деля от своята корица Задово* И никой не вижда, че милата* магани и ободрявани за да си
лете се с скромния попсл<&. ни майка Бжлгария е разкрила мереджт понататжшния живот.
под какжвто тя днес едва пЬ- своите топли майчини обятия
Тоя кжт — приют .Ст. Кечивп [и смирено чакайте спя- да све ти и сжживи чедата си раджз* — облягайки се не ми
сение под стрешния кржст.
— бежанците. Незабравими сж лите чувства, които всеки брат
И чуй;е: Може би ц|е шед ите дарения в пжрвите храни кжм отчаяния нещастник
срешнете да пжлзи ехидно в дни. Пари, храна, облекло и — бежанец, разчита да даде
подножието на голгота
, пр.,това течеше само и само да пжрната топла и ободрителна
който днес на широко цари, за се помогне: а след всичко дру- 'своя помощ.
да изкуши и вас. но останете го за да заздравеят, заживеят
Добруджаиец.
си кротки, останете си чисти и да се обзаведат за спокоен
християни, каквито сте биле |< живот, за бежанците пак се
в сво-то минало.
сжздзпе паметния закон .За*
Жиьота през изтеклите ■ 1Й
аа настаняване на бежанЗалу гени а бурята на негодини сжзд де р-дииа Юд«с ЦИ2*"» с ковто им седадевжз- шястието, пред бежанците в
които не за 30, а за сяна -р^^меШмаств..
бжрна пари. днес са готови да и па с и нар**ди всеки по свое който им-л да преживяват и с
му каква и да е работа. Как болезнена апатия те. като пре
лрсдадж собствения ст брат.
Но........ и тех времето ще ясно се помнят случките при бити. се влачат за утрешния
такива велики исторически де ден, който н место надежда,
Гр ЧиСги.
Сжшия живот сжздаал не* ла! Нчпр. в пжрвите д <и в вингги им Дон-ся страшно раз
вжсбразим сгоизжк — власте Ва*Н’ за 6'жжии'е се сжзяа- очаровани»*,
У грешния ден) утрешния
лин, който днес злорадо вува и де бюро, което подпомагаше с
пари.
дрехи,
гори
.о.
подслони
ден.
. . . това е безнадежния
тжржесгвува като разединител
други
необх^
димости,
които
се
стон.
който бежанците в един
не братсвото не само между
наредите, а и м.-жоу собствени укачвтхз тогава. За жалост по сжрцераздилателен глас нада
вината на кжсогледи б-ж-нии, ват кжм Бога и ближния. На
те си братя.
които го ржководехв, то се за
Но... буря и него ш-* срази* кри прели да беше разрешило дали има по нещастен случай
На вас прокудени бежанци, покрай своята задача. Сжшчте ог тоя, когато те склопваг ве
предстои да се пазите от тия Тия фжтори, за да пттрааят че очите си. Надали и оежпе
ния на смжрт прекарва ноща в
чудовищз. Не гледайте в тех
грешната си образуваха Д вото тлкжв тежжк кошмар, както
ните страшни очи, а в милите,
„Длбруджа", с което напжлн з оежмва беженеца. Така доча
искренни. благорог.ни и вечни
р*лефираха евсяга некждяр- кан утрешния ден чувствува все
очи на вашата майка Бжлга ност — па бжзат обществени
ки, че е по-т.жжк и от земята,
рия, която всякога е готова да
ци; и като заизпзха добри е която наляга мжртвеца Така
ви протегне ржка.
идеи и дела закриха и него. дочакал утрешния г.ен, жиан
Сторете й поклон и чакай Тогава нужзаюшите се наша- ззроч-ните • I
. . и бежанците.
те спокойно д1 видете зарята стни бежанци се принудиха дз
А тахивато неща тниин са
в нейното безсмжртие.
образувтт ново ядро, което п» тжй безнадеждно потиснати, че
А сега, изгнанието изисква им служи за опооз. упжтва*"* не могат да с: упомняг и сами
сплотяване на изгнаннииите. Ма и подпомегане. Това ядло гжз- да потжреят спасени- то ти. Те
кар и прженаги из всички кра- пале културно благотворително са като тежко болните — само
иша на родината, все пак на д-во »Стефгн Кареджа", което стенят, а надежда за техния жи
лага се. в името нз страдания требваше Да ежбере сили и да вот подхранват и хранят ближ
та ни. да бждеи близко един поправи грозно изажлбаните ните им Това е джпг Божи.
до друг. И таа необходима бли грешки, които досегашните до джлг човешки, който се нала
зост ние се заехме да сажржем престжпност некжджрни води га ма всеки брат да го изпжлчрез издавания от нас вестник, тели изджлбаха като пречки н ни с най-големи усилия, зашо
колонийте на който ще са все- тежкия живот на бежанците а то на тежко разсипания само
кога отворени за всеки бежа Варненско.
това може да помпи в и йл го
нец, гдето ще може свободно
За да се реабилитира об обнадежди, па предвиди мили
да изкаже болката си и из- ществен зта
за нтересовян«кгт очи зч живот и спасение . . .
праша приветствия на всички кжм чар чата ежлба на бежан
А точа се прави, — Сжрсвои братя из царството.
ците д-=о «Ст. Карапжз“, бли лечното братско усилие бежан
зо год на с прекомерни усилия ците го имтг и го чувствуват.
ши вс‘101 бе**“6*1 го е зали- работи. То органиапрз комите
Идете в квартала на бежан
Сая по там' че той изпада в та по посрещането и подпома ците и вие ще се ^каете от
апатията и самопомрачението гането пленииите добруджднии
усилията на братската помощ,
на умираюшия. Прокудените идещи от Гжрция и уреди всич която им се дава и ше Ви се
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ките им документи ве си «ти-

_

.БЕЖАНСКИ ГЛАС*

Стр. 2.___
направено. . . почти всеки бежанеи е подслонен и прибран

етжпи кж« четене на следния

1) Из9ираме пжлиомошнив своя хижа.
ци
на
бежанците, за предете»»
А тая ехрденка пемош за
последните пред Вари.
ле»
здравява разсипания бежанец,
Окр.
Сжл
по гражданското де
вджхаа му вяра за живот и ле
ка полека го обаземас сжзна- ло заведено от Варн. община.
2) Разглеждане ажпроса
нието на яжлга — как утр шза начина на изплащането за
иия ден да се отплати.
С. строените и не застроени сте
места, отлустнати на бежанци
те от джржавата и

3) Разни.
И.
Пристигнали бегжлии от
Македония разправят, че поло
жението таи от известно вреие
е било силно застрашено от
постоянното концентриране на
големи ержбеки войски, които
били настанявани по градове и
села. по частни кждш. и раз
полагали както си тели за смет
ка на домакините на послед
ните. — Така тези войскови от
деление котето некое от тех се
настани в некое село разголе
ли с всичките хранителни пр>
дукти и напитки на това село
и котето получат заповед да
зенинат вземат и това което
останало без да са заплати.

Трима.
На 20 т. м. намиращите се
Гржики войници в селото Донкиой. Одринско, отиват а се
лото Х*джи Телесмон арестуижиит*. в ииммга. • ж*.

ните ии. отвличат а гората.
Гржцчите войници се отдали
на оргии с халжмчите. 3 това
време се случило нещо сж»сеч неотчакааио за тех. Избя
галите ту рий и) гората вжсржжеми нападат зас аза а а
с Донкиой. унищожават а.
след това се отправят кжч ме
стото кжаето са били заджожани хжмжмкше При приб
лижаването си дели един залп
срещу войниците, които се раз
бягали на разни страни. Всич
кото турско население от това
село се изсели ■ Бжлгария.

ДОБРУДЖА.
От лжтьици се научаваме,
че 0? известно време а Ромжния не сж разменя вали наши
пари и не сж бивали призна
вани за разменна еденица.
В време ка проверка от
страна на ромжнеките митни
чески власти, при село Боте=о
при откриване нз ценни книжа
или пари, пжтниците сж бива
ли малтретирани и вржшани
назад, вжпрвки визироаквта на
паспорта им.

Обсцо змигрзцмонзо
ежбраниз в (арм.

След като обстойно се изложиха по пункт пхраи гос
подата: В. Минко», К. Саржилиеа. Т. Велко». Я. Андреев
и В. Пешерлиеа. ежбранието
реши:
1) Да се изберат по дваиа представители на добруд
жанските. тракийски и маке
донски емигранти — всичко б
човека. за зашитлаане бежан
ските интереси пред Варнен.
Оо Сжд по казаното депо. а
счисжл: — настояааче оставането цените на меггата не по
високи от 1 — 3 лева ка. м.
- база 191! - 1920 г.
2) За представители бидо
ха избрани следните лица:
а) за добруджанциге — Влади
мир Минке* и Борис Икономов:
б) за тракийците — Панайот
Погоа и Васил Ареса и в) за
македонците — Никола Зариичеа и Димитжр Хаджиев.
По пуми втори от Янев ред.
слез изчерпателното говорене
на председателя В. Пеш-рлиеа и Я. Андреев, ежбранието
реши:
1) И>бра-ите представите»
ли за пред Зари Окр. Сжд да
настояват за отлагането на по
гледнете, ао дазреш емнато вжтроса от Министря на Оипвнтиите а емнежл: — оценката
ма места-а аз стаие по силата
мз згкона за Труд: вата Позем
лена Собственост.
2) По един екземпляр от
настзяш-я протокол да се испрати:
а) на Министре на Фиман*
сиит*.
б) иа председателя на На
родното ежбрание
а) а Министерския ежает
с молба аа направи всичко пот.вбно. за да бждат удовлетво
рени справедтите и облагоде
телствувани от закона искания
на б'жаниите.
3 кеая на ежбранието, на
стоятелството епелира кжм приежтетвуюшите емигранти, да
популяризират широко идеята
за обединението на емиграция
та, между саоите сжжители —
6 * ний.

Спорт.

На 29 м. м Неделя 4 ча
са след след а игрището на
При повече от 150 члена коледрума се сжстся футболен
— емигрант*: добруджчнци, трг* мач между спортния клуб .Шип- *
кийци и македонци — на 29 ка* — клон на спортния клуб
октомври 1922 г. в бирария .Тича* и спортния ккуб .Диа
.Прогрес* — ка-ртал .Кокар на*. Кжм десетата минута от
ажз“. гр. Варн*. се откри точ почването на играта, след нено 4 ч. сл. обед общото им колко нападения едно след дру
ежбрание. от председателя на го .Шипка* спечели един гол.
бежанското ?лружгние г. Васил Вжпреки нападенията, които са
рещарлиад и тутакси са при- правеха и от двата страни, пдр

4

Г

иошиия «им. а Белград
соро*. Главния Секрета? Я
иимистра на Зжнщн. р><Л
Г. Муравиев. ГемералимкЯ
сул Ней ава и■

над Лиана През иелото
не на втория хафтайн играта
бе оживено водена и от даете
страни, но безрезултатно Иг
рата заажрши при резултат 1:0
в полза на .Шипка*.
Праз тазгодишния сезон
спортния клуб .Диана* не е
бивал побеждаван освен от
.Тича“ Счел тая псбгаа .Шип*
ка* са издига като един от найсилните клубове след .Тича*.

иистра на Финансиите е неЯ
пил да бжлат осаобсге— Л
мито и без есекакаи -? >(1
ии. покжшнината и
на лншгга които идад- з5лгария вследствие сжздкйс
положение а Тракия.
гза

лиши

Т]
• Преди неко.:*:
пристигнаха а Варна 2 ле» >
да с арменски бежан^.
Ми ние- телстеото е наредило да^г
испретени в ажтрешног-'.
терския ежвет е разрешил
че да се отпусне нужния кре царството.
Както се научавам ар* т
дит от Бжлгарската землеаелска банка, за да меже да ое ските колонии са се погр*» ^
>доялата: ри нуждата на бежан жили за настаняаа-е-о *• 01
ците с згеми за дсажрц.ване
на започнатите им жилищни жаниите амаао пода.:** уп? р,
ката си Петр Ми :ез • «сра» т
постройки.
4ш
е една коми г. Борис Икономов.
Привата за настаним а* ж
сия. която а натоварена да при
готви материалите, които Бжл- жаниите при Добруджа* п»л- гр
гар. депегаииа ша представи а турно Благот. Д-ае Ст Чар>::е и
предстоящата конференция за премести на ул. Рамкхи.13 «
— кжшета на д р п 5с-м а
мира на исто*
В нея участвуват пжлно- бившвто лвсииче-тю.
г

к

3

;

2Н1Ш11 кпп яин'
1

Т<

я

шита» Кошрлшо
Сист»1о-3острв|01втеио 1;

*■

Дружество

:!

То брои повече от 101,000 членове, застраховани
д|
.ЖИВОТ* за повече от яаяаана имяжев лева. из ^
г*
14
платило чрез 3700
*
По клана .ПОЖА?* за 1 година и по- :
| лоаина добило застраховки 4000. за 000 милиона и :
3
платило загуби за 13
- 710,000

Iк

0,

§

и

!

1 Бжрзайте да сключите застраховки само при ,това Д?У ^
2 жаство. чиито тарифи са най-ефтини и май

жомаа • чам ма Дружествата.
Птнесет* са до Дружествения Агвнт-Кораспонден

*

Стзфзз С. Чалфоз
^1
; о ■ г

I

• враа, ,Хра<аГ Ж 3.
оЦо]|"с'|

И' =

(.

Орцш се

<
двугодишно американско лозе
Колониал .Копривщица'-

лагера. Справка Л.

1-2

Вррна.
1°' 1с [° (

Пиша«
Кестирич, от 4 декара.

I

Р-

■ т

Г-Т

на износни условия двугодиш
но лоза в землището иа село
Харчеаа 33. Варна. 2—

штт ж
,

**Ч4п.

*•-:

ВАРНА. 13 НОЕМВРИ 1922 ГОЛ

БРОЙ 3.

ИЗЛИЗА СЕДМИЧНО

годишно 73 лем.
полугодишно 40 лв.

1
-

**>
Щ4>

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСРАЦИЯ
УЛ. .ГУРГУЛЯТ*’ № 11.

Един културен институт.

пта при 40 годиш - нят и да доажршат науката си
ата ми свобода ни наежди на майчин език; но суровиа
пойното качество — мжп- живот разби надеждата им и
виждаме, че правия взема злравието на някои—-Своостта;
та се достига чрез ка К шева ученичка от Добрич
жт на
Обш стремеж у изнурена от труд и глад преда изучи деиата падна в срад Варна на площа
ас •
идеал • на всеки да Мусалата и оттогава не се
4.
жлприи с Юс*а. Тоя башин ежвзе. а заболе и умре. Таки• достигнал до наеж- вато картини раздрусаха душа
1В нужда у всяко наше <е- та на известния между бежан
. Чадата ни от златнл ците труженик г-н Киселк&в и
която е откжената тей изоставя своето положе
тяло на милата- ни ние и се залавя за обща ра
г
'В тоя нароаеи светлик бота. за да помогне на деиа<а
под зткрилата на да се настанят и проджлжат
бжлгарекм деца отрас- учението си. С големи мжки и
иа и Юживяха черния час на жертви тоя можа да нареди
**Г°ара. който уништо- благотворителния институт —
Добруджански институт. Тая
й КИМРГа в Добруджа прес светиня ше остане завинаги
ее Жстжрчи една клонка за красна венец в историята не
бежанците Тука са се прмю
се просвещаваме и тили в три години 150 деца
ршчли среолжрлаиа и отслаб- от които 18 са
ка се разви и даде дното образувание м с дипло>
Училищата в поро- ми са се завжриали в мило го
гт ДИрупжв се отвориха. си родно огиише От тези де
^ВМ МИГта са натрупаха за- ца 80% са поожржани в пан
Б(аМШ1 с Жаждата за наука. сиона безплатно, зашито са
властелин не понесе били'бедни сираци от войната
I
:
Жегна положението и или деиа на разорени от ро*
аивт Ш Iвидяха а невжзмож- ижнцете семейства. Тази годи
е«г** учат на матерния на в пансиона са настанени 30
— Те като пилци пре* деца от които 8 се бедни и
*
отсам в недрата на настанени безплатно. Между
С надеждата че ше които са н<]Станени и децата
■кзможкостта да оту- на мжченически загиналия б*лI|Г СВОД»
жзждз за наука. гар ки учител Д. М <нчея и лг«е и заскитаха из генВарния Обрещк в. От тия
като се надявах \ няколко рета ясно се очертава
сами да се наста- ролята на тоя храм. кой го дз-

I

ез

. по 1 лв. кв. см.
ОБЯВЛЕНИЯ:
приставени по 90 ст на дума

на угнетените
и и ще п
поробени брата най-гол емото
успокоение и належал. Тчй си
о таеп олтара на нашиа стре
меж от кждето ше черпим
вджхновение и вара за светло
то бждашг.

Лартт I ^

4т

•т

Г. Б.

■щипем I ■НЙ111ТС

IX. т. г.
см Гмв.

м
А> «• «

п ва

Пристигналите бежанци от
Тракия рлтпряяят. че движе
(НИШ I
нието там за автономията на
запад Тракия и десния бряг
На 8.Х1 а 9 часа гугг мита
иа Марица от ден на ден все
а
бежан:кия
квартал имаше
поввче се усилва Гржиииге
общо
ежбрание.
След изчер
военни и административни вла
пването
иа
дневния
ред. които
сти полагат всички усилна, за
бе
от
организационен
хараида фотулят тия движения.
тер, г-н Яни Андреев
А
подета шжпросч за крепитите
По частен рвд се научава лихвите ажряу сжшите тежките
не чв там положението от из- и непоносими
заджпжеиия
вестно време се е наново вло- по договорите ежбраиие о еди
шило. Имало много арестувани, нодушно реши:
малтретирани. Населението от
1) Да ее апелира грел виК • Бунар ка околия от една чки бежанци в Цз, с юто об
седмица насам носело с кару лагодетелствувани от закона за
ци огрей ни джрва от разстояние настаняване бежанците, ва на
50 килом.; на чиновниците в стояват пред правителств. то
Снгистрл.
то оценкгга на местата дадени
на бежанците за застрояване
на жилища да стан- вжз осно
вание си нките предвигени за
Омдкича Добричко • на целта н закон-1 г» Трудовата
трупа ма ммяодма- Пг.зем ен-1 Собствено т.
то убито лмцо вжрху мо
2) Тоже а-елираме к*м
тото са намерени дже ба- всички бв/канц т сбла
т
лежим от които яяроата спзув нт о с,-Л1т »а I - шия
моси само два адроса а '-акон с кр дит в пари лз зт

Пи (онми.

*■

I
р.и.
;!• АИйвмика иа бежанеца.

*

I
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Д МДВшия летен ден бенал такжа ежн, от
се окопитих кога12 гойИШиия ми син Станчо,
! ЖИВИ» стреснато ме повиуса: .Ставзч. татко,
I
с закрити файтони
ин отвличат о^вли*
' 1*1
жка по-видниге хо11 •
•алко отвлякоха ги
# сега тжреят Пенга
и като не го намеа баша му имайа.
йу." Изправила се на две
й0 Мен жена ни. изе
■ и прежжлтяла като
о
с премрял глас ме

запита: .Какво стгва? Какво
ше прлвим?_Предчустпието
беше я сломило, но то «.а силно
подействува и на мен и ажл-о
и» можах да си ежверз ми:лите .. .....................................
Ние.бжлгарите.б^хмепрхдугадили тоязорчив час. но асе
вярвахме,че ше се размине------«Войната трябва да е ов<«вен\
казах, затова нези ше приби*
рат като заложници; нали ти
говорих по товчпреди лвз дни
и ти вече знаеш кач ш- снареждаш; благодари, ие и майкати а при теб, която е прекараала бозгуилуци и има опит-

нгстга и предвидливостта, което ше ви помогне по-лесно т
си нагаждате с*с злинега а
ние гам Бог лт ни е на пОчош,
ше прев^м то а, КО--ТО ни е паписано и, ако е речено, пак ше
се сберем и пак ше си згжив*ем. Гледайте да сте здрави
и не плачи много, че това мож* да се отрази и на теб и на
децата. Единствения лек ча дешлею е да се молиш Богу и
да имаш воля.* И силно прегжрнзх и разиелувзх малката
си рожбе, която се провре ме жьу ни и плахо ни Загледа, като че разбираше това. което
става
Гр#>да замре, всеки, сгушеч
а някой потаен кжг. чучетвуваше само тултениет > на сжрцето си. Обедно го слжнце пре-

19

пжрляше лапхналря гр*а Ог
врече, не време гробната тмшич; се нарушаваш отбржмч-н. ето нда ухото тн из гояяМа черна муха, в тоя момент
страшна като кржволи»и, която ти нтвяаа още по-страшни
мисли, от което се сковаваш и
не мееш да замахнеш и да я
прокудиш.
— Тате, чува ми се че -Ьайтон иде кан нас.
— Чувам и аз, чвао. Но какво. нали Виждате, ч- тона ни
чака? . . .
— Тате, та-е, радостно промжлаи пач сиижт. отмина; изглежда. че Тебе те забравиха,
А майката прошепна:
.Молете се. деца!* .. .
И с бликнали ежлзи лачо
лихме са всички • в ■'

СТР. 2.
молим прввителството. тото
на получаеалихвите от
иет на сумите до намелото на
1925 гол от която дата ше почке изплащането на клелите да
бждат премахнати. И като ос
новат* лни аргоменти на тажрде справедливите ни искания
да песочим:
1) Че заема кой го ни се
отпуска от джржадата до 20,000
/тв, и пред вид големата скжпотия на разните материали и
скжяата иедиииа на работни*
ците, ое оказа толкова малжк
и неаостатжмен, че той едва
ни послужи да ни нас ярдчи
да започнем строенето на кж*
шите и трябваше да залагаме
всичко което имана, обаче, по*
следните останаха ада пак йе
застроени. .
2) Около тези кжшурки
ват са и
които строихме
други необходимост за обза
веждането им. като огради,
клозети, мело заджраа и т. и.
от закона за
3) В чл.
настанявана иа бежанците, за
конодателя е гарантирал мате
риала за постройката да бжде
даден дерем от джржааа а плюс
20,000 лева кредит, а матери
ал нам на ни се даде.

БРОЙ Ь.

.БЕЖАНСКИ ГЛАС“
ка
прел Бжлгар. Наропна столичното гг а: о !лчллсп о.
след предварително ртзрсшеБанка.
В сжшото заселение ежб- н е от г-н Мниистр. * а Вжнр нието опжлномощи сжшите шните Р.-ботм
лица избрани в по-предишното
За представител на
заседание и указани в прото д бру ж. беж .ний в око тийкол № 3 са се явят пред Вар. скат 1 »омития П’ настанянчне
Окр сжл пр-д джпжавмия ад беж нвите. вие- о д^сегаш (ня
вокат и апелират гражданското такжч Б Икономов, кой о мив по горна сж- иана на лжрж вча служба е
гело №
д‘ бня ин.танция. като недо избран Зл лииир Миков.
волни от йените на месгата определени от Варнен. Окр. сжд
с определение м

Спорт.

ХРОНИКА.
липа. чрез които
са изпратени броеве от вест
ника, уиолявзт се веднага сл*д
разпродажбата им да изпра
тят сумата в рел каия а.

На 5 т. и. 3 ч. сл. гбед
в игрището на колодрума ее
ежетоя футб л-*н мачр-ванш
между спортните клубове .Ди
ана* и .Шипка* Последния
клон на спиртния клуб .Тича“.
Кжм десетата минута от поч
ването на играта стана пеналтикик на .Диана* от който
.Шипка* спечели пжрвия си
гол. Две-трч минути след това
стана такжв на .Шипка* от
който .Диана* спечели един
гол- Пжрв-я хафтаим завжрши при резултат 1:1. Втория
хявтайм. сжшо така се сажр
ши безрезултатно, вжпреки
водените нападения и от двете
страни. Играта заажрши при
резултат 1:1. Резултата от п* раия мач е 1:0 а полза на
•Шипка*. Очаква ое наскоро
реванш.

Иою-»з1нв*та цгнпим

нас
тоятелство на Се в ро-Б> лтгрската спортна лигт е кон. ти •
и'ано накто гледва прелее .т»:л г м капитан '•еитемант 5.
Станев, п. гр*-дс< л тел г-н Бо
рис Данаилов.
кр т р г. К \
Ста~е-\ касиер г ^ам?,с Теч
кепжиез. ежветницц: Ханд-о ез
н К^мбов и домакин Н. Мзримов
П 5 Т. И- В общото си го*
дишно ежбрание, спортния клуб
•Шипка* избра ново настоя*
телстяо :» ежетав: аредсепател
дсед. БялВл. Чакжров, п.
Шишков.
ка Добрева, секр.
касиер А. Вжрбанов. ежветнини В. Василев, и Т. Тогалоа.
домакин Щ Савов
Пожел-ваме успех и пол
зотворна пейност на новото
настоятелство.

т

Спортна. Тукашния спор
на Вжтен
клуб .Владислав* е взет
трешните работи е дало ма*
инициативата аз образуване
режоание. бежанците гжрии и
град-ка лига на футболните ор
арменци намерили приоежише
ганизации
в Варна.
в Бжлгария да бждат настаня
За тази ц-л с писмо от 23
вани само а селата и малките
м. м е поканил настоятелства
градове. В галените градове и
та иа спортните клкбоее .Тича",
вжобше там гдето има жи*
.Диана*, «Бдлгарски Сокол“
лишна криза, в никакжв слу*
.Надежда"
и .Шипка" на за
Чсй дв не настаняват бежан
И пред вид на гава, че от
седание,
зг
да се разменят ми
ците от Тракия.
една страна положение о на
сли по този вжпрос.
г-й
бежанците се подобри като им
се даде ежзиожиост да пос Стамболийски е примижал ■
троят жнлишл и приберат де Ромжния иа 4 т. м. сутринта.
цата си. от друга страна мате
След официалното посре
риалното им положение се вло щане *той отпжтува с специа
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лен влак до Букурещ. Сжшия
ши оше по-еече.
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а
среша с Мр Председателя и.
стоятелството на секцията да
ОТ 4 декера в местност а зад Щ
М-ра на Вжншните Работи. На Щ II р|) Д11В11
испрати по воин препис от на
стоящия протокол на г-н Ми обеда даден в чест не г-н ‘в лагера. Справка П. Богом Колониал .Копривщица“.
Стамболийски в ресторанта
нистре п| редеедаталя, на Наред•“I
•Капша*, са приежетвувалиоше
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ие и министерския
ното сж брани
Варна.
некои и други министри, а ве
Р
ежвет и да ги моли шото гор
черта е била сготвена вечеря
ните твжрае справедливи и ос
в Манисг, на Вжншните Ра
нователни искания на бежан
боти. На 5 т. м. г-н Стамбо
ците да бждат удовлетворени
лийски е по етил бжлгарската
чрез зекон който да се прока
цжркаа и джржял реч пред
ра оше през тази годишната
бжлгарската колония. Сжшия
на изно ни услов <я двугогиш- ц
Народното
Сж*
на
сесия
ден
той
**
посетил
парламента
но лозе в землището
село В
брание. Сжшо да се заиоли
Народното Сжбргиие да се от и приел представителя на а к
.Тан" и тия на местните
^естирич, от 4 д кара. Спрапиа X-рчевз 33. В рнл. 2— ц
пусне от джрж вата оше по
вестници.
един допълнителен кредит на

т

Продава се

ония б ж.нш които вече си
строили, макар и чрез ипоте*

Паспорти без формал
ности ше се издават само от

Минахме така час, два, ту
В молитви, ту ажв вжздишки
и потаен страх. Когато от и ом
шулука се разчу шум комший.
ката Марийка Петрова, палава
добродушна мома. хлжтна при
нас, изправи се помежду ни и
ни извади от еджрвемото поло
жение.
—* Няма ги вече да прилускат из града; изглажда, че ня
ма повече да отвличат, каза тя.
•Аз ходих и при стражаря, кой
то мрди срещу дома, той ка
за, че закарали около 300 ду
ши в земледелското училище,
около 50 души на гарата и
около 50 души арестували В
финансовото управление, защото всичките били вжлгарски
ятаци.* — .Ех, Мзрийке. за-

аз, бжлгари под робство." И
посегнах да поизля за на дво
ра, за да ми псоглекне Но когаго отворих вратата, изтржп
нгхме всички: пр-д нея стър
чеше главния дедектиа ог сигуранцията Карп
—Господин Славн, добжр
ден. Има заповед да си вземе
те за даз деня хлеб. долни дре
хи, завивки и да ме послед
ва те.
—Къде, Господин Карп?
—Не знам, такава е запо
ведта. но неверно слсд 2 — 3
деня ше се вжрнете.
И всички се закржетиха и
замолиха, дано след ден, два
да се вжрча и, чу ги Гос юд
— вжрнах се, но как, като из
бягал от затвора. • • •

шото се бжлгври прошепнах

Карл нв пжтната врата ме

0

Пячатимца „Гутвивздг- — Вари*

предаде на един стражар ско
гото се качизме а закрития
флйтон, който ни отнесе в га
рата Зазедоха ме в една тжмиа стая при доквраните преди
м?не. Един по-смелчага се оба
ди: .0. хош гелдин. хош гелдин“ и пек замлжкна Всички
бяха сковани и замрели, само
с погледи си хортуааха. В:еки
чувствуваше, че и тук е заоби
колен с тайните мухи на сигур нцията, които, ако претжлкуват думите му или мислите
му, ше изгуби храненета н- деждица, че, като невинен, ше бж
де освободен. На прзгия ден се
промжлви между ни. че и дру
гите стаи на нашето здание би
ли пжлни еже згджржани, но
ношес тях ги откарали в зе
мледелското училище. Мисля

си аз, тях ше ги отвлекж*нгвжтре като заложници, а иа:
ше освободят за що то в н
та среда нямаше хора ■: оби.е~
венно значение. Всички бяха с*
средня ржка. Кмета
Наро'*
ния Представител от бжлгарско, банкерите, водителите на
политическите бжлгарски гр>пи все са там. които хора
бждат ценен залог за ром»ците прел вжлгарското прави
телство. Заредиха се ^иадеич-1
и разажрзахме езиците, прол»1
мазме си по нешо около спан*
то, о оло храната, но ОКОЛл
ежлбата — нито дума!... Трес
ваше да имама вид на спокой 
ни. за да подхранваме наде**
даеа, че ше ни освободят.

