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■1 Яштикпп иш- ■м I Мин-
ни. че земледелската име се 
приемела радушно от добруд
жанското население, и нагоен- 
те партизани до.тигали поста 
внушително число- Г-н Ал Гар- 
гел. независим иолитик и един 
от редакторите на големия доб- 
руджж.ки ежедневник .Доб
руджа ту на'. нлла}Ш1 миежтга. 
че никоя политическа партия 
не може да се закрепи в Доб
руджа. поради осибениг /спо

таи. Населението било чу-

Държавата и бежанците.
В нашие печат, особено хора заслужават всичкото вни- 

нание на джржавата
През 1920 год. се гласува 

от Народното Сжбрлние зако
на за настаняване бежанците, 
по силата на Който, се дават 
места за строеж, кредит, мате
риали и пр. на бежтНиите В 
градовете се даде по нещо. а 
в много се та на е дадено поч
ти нищо. Кредита, който се от
пущаше от Б 3. Б *нка за об
завеждане на бежанците, от
давна е сирен. всл*я:твме нз 
което, бежанците не можаха да 
застроят дадените ич м-ста и 
рискуват да останат на улицата.

След това Се евздаде за
кона за Т П Собственост, с то
рса който, бежанците които се 
занимават с земледелие и отра
слите му. предвижда се да 6ж- 
пат оземлени до средния тип

е
след войната се писа много за (от нашия спецчаяам яорослоиааат.)

Н «селението в своята гра
мадна час-, както в северна, 
тжй и а южна Добруджа е чис
то бжлгарсио Тая е глаачага
причина за гд-то никоя ромжн- 
сив партия на е могла до сега 
да заздрави своето положение 
а Добруджа. Населението от 
иртй време остана чуждо ма 
партийните програми и стреме
жи на ронжнеяиге партии. Но 
тава на убива надеждата на 
ромжнекита политически води
тели да придобият богатата 
нйргва ат избирателни гласо
ва на добруджаиии на всяка 
ценя. Това се потвжрждаяа от 
факта, че иагюеледжк особено 
заместиха обиколките ма Дзб- 
рувжа на вид .и политически 
водители О-г бетаг Воси. един

селяни, землеоелци. работници, 
еснафи и пр. Препоржчаха се 
ред мерки за подобрение поло
жението на тия ежеловия и се 
чертаха много планове за раз

критието на стопанския живот 
ма стрелата. Сжшо и Народно- 

“То Сжбраиие гласува ред за
кони и доста направи в тона 

’ фяпрявление. и надяваме се, че 
Вше ще направи. Един вжпрог. 
Обаче, не получи своето раз
решение тжй бжрзо както муж- 
Ш»те изискваха, и както би 
трябвало да се разреши — вж- 

. (фоса за бежанците

ждо на всички партии, и то
можа дя се увлача 
ма специална иоаа добру! 
ска партия, която да изхожда 
изключително от интересите на 
ообруджамии. И той мисли, че 
образуването на подобна пар
тия а не само належащо, но

от

*|
Ние имаме бежанци ош* 

ОТ време на балканската вой- 
Общоевропейската война 

МИ донесе сж шо доста бежан- 
МИ от Добруджа, Македония, 
ТЬакия. Боси лиградско. а и Днес 

*Мш- провжлжааат да прииждат.

До кол кого ни се прос 1 ир «т 
(Виденията, данни за числото 
•Ив тия бежанци и сведение за 
ЛВзожението им точно немя. 
В всеки случай общоизвестно 
В че от бялмян война им?м* 
Всвгче от 30,00) бежанци, от 

.Вбшоевропей' кятн — около 
150,000, тача че общото число 
Ив известна и неизвестни бл
азним, сигурно надминава циф- 
рвта 180.000. За ежабата иа 
щя хора, чисто полгжение оше 
ИВ може да се счета за стаби
лизирано и окончателно устаио- 
■аио, джржавата трябва да се 

рижи. тжй каго те стр«дат 
по своя вина. а поради т> 

ВВ. че те или от обич кжм Оте- 
«Жството, или насила са прого- 
Мни от Ромжнии. Сжрби и Гжр 

напуснаха 
мирти и потжрсиха сгасеиие в 
Вбв ияТ1 на майка Бжлгария Тия

в своето начало а започнало 
че. Той и неговите попити 

чесяи приятели, образували 
пжрвото бюро нз новата пер 
тия еже иентжр Кю.тямджа.

Т вв
ложемие в Дзбруджч. — 
коя политическа пергиа иа са 
а дамрепилв. но всички са мж* 
чат да в рбувзт носното са мо
жа по-аече п«ргмзхии. А 

те в чу

лено место а страната до 40 
или 50 дек. и пр Знаем поло
жително, че никой от бежан
ците иа а оземлен до днес.

Престжпмо е една джржч- 
вя при тия природни богатства 
и г лодор< дни полета ат ола
ви своите сягрчж 1«ми. и к >ито 
се жер вуввха за тая джржч- 
вч. да се скитат н.-Мчл.1 недра
ги по градове и села.

партия, налосладжи направи 
ии аресми изявления за пред
стоящата дейност на организа
ция, от стрена иа нвииоиалис- 
Ти та. В-к .ОоогоД]са Зина', кой
то печата тия изявления, оти <и 
в колоните на а стника анке 
та л изяснения на измерения
та на политическите водители 
ма размиге партии, относно До
бруджа. В «кой оан пртджл- 
жзват аа се печатат мненията 
нл видни политически води-е 
ли от тях изличава, че всички 
ромжнеки партии се канят за 
усилена сн еми загорска дейност 
в Добру яж 1. и почти всички 
казват за йесжмиен уСпех По 
настоящем в Добруджа се на- 
м.-ре вояитсля иа звмледел- 
ската пар и» в Ромжния. г-ч 
Михалане. Т й е лошел за :а 
засили земл-де скота движе
ние в Добруджа От м-гоеиге 
изявления меж - да св заклю-

«I
и ■I

В ДВ СВ ат
•? тях и

ета
г

На пжрвт иесго грижите 
иа джржааага требва да се про
страт вжрху бжрзо-о настаня
ване и оземляване н! бежан
ците

Вика и Книрш
ТВ.Вжзобнзвя -ан* и усилване 

час по скоро ма кредита.
Намалението лихвите ио- 

ьушан- кр-Дита не срещу те
куща смеска, а срещ/ сроч-п 
изплаш тне.

По случай пребиваването 
си на 12 т. и в гр Варна, г. 
Медалко Атанасов — пред ед»- 
тел на Народ. Сж6ра-<ие, посе
ти емигрантите а Добруджан
ския квартал Пз по,,оз това 
посещение, б-жаициге от всич-

им. МИЛИШЛ.
Г Б

С<, ИчЯпМ азеМа вид на ал.»«ен ажаигле-
мвнт и с подигр I ват ели з нае
меш ка ми подзе* рж-в. на ко
ято увием тх и тржгм. х пс Дира 
му Така, аз 6а> дч зная на кж- 
се, без да е сбогувам с дру
гарите. нап.снах затвора. На 
врата а ни спр- един от за?- 
взрчиц тте. п чн 1-ия из в-ички 
ни сжчн.-тел н тит, е,1М»неца 
Арм 1иик. и кз-о пошепна нещо 
м * К рп». той го пусна аа из- 
лезе и щ Тг.п <е изгуби от 
очите » и. степ което врат,*, а «.е 
тржщивх 1 и заключиза подир* 
ни Притиснати един до друг, 
тржгнвхче иа м файтона. и^>й- 
то ни чакаш* с дигнат порюк.

иа стотина крачки, и а него 
оше една сянка от сигурании- 
ята. която .една нл среша ми. 
и заф/чахме за г; «да. Неопре
деленото положение ме стяге- 
ше до полуда, но асе се сожр- 
жах. Най-после повидемому 
хлади, пепита*: .М гв ли пч 
з-*ая кжпе ше отидем ?* — ,Д>. 
при Господ тн П.афекта, да му 
разпея-* те това. ксаго веамаж 
прели шест месеца на мен раз
правяхте. че. ако веймвта са
обяви. ние. бжлгари те. иа птич
ки щ станете и при вашите 
ше прехвржкиате. и заедно ща 
са вжрне-а от тука. нас па 
прогоните- А сега ше ни в*.-

м

Иа дмввиикв ма бвжаиаца.
5 Дпб ич1Ь Август (етяр стил) 1916 гоз.

вт брей 5.Проя•щ На чеТяжртия ден на вра* 
,Жа л1ед нзе се изппави поз- 
Ш|аТз зл >веша фигура ка К р- 

който се обжрна кжм мене 
С .Думите:
|| те тжрея. аз те мислех ч- 
СМ при Големите прол 1атори. л 

ЧВ как сте попаднали между 
щЬ пунгаши и разбойници. След 
КД отровни сучи се попарих 

а-.к1 н‘сежаз пропадна и 
■Ат 1 си пресме'Н1 какво му е

отредено . . ., но е-е пак един 
зя та да каже. че ние кСнчии 
там сме иечимнм хорица. коиТ<> 
никога не -а помисляли яз се 
занимават с лоши работи. От 
това К рп се почувствува из
ложен и ка о жилнат се рв1 
бесме. разпсува и закани. Страш
но предчувствие ни смрази, ко
ето и сега ме е страх дч спо
мен 1, но което се сбждна. ...

Огвеончж тая басна фурия

.Изтотрет се



гллс* ___ __
Сиото робство. За тп

^жга се • говорило ч* а , 
■ли аората от бесила 
«еториат* на грааа г» *. | 
*»• кчто поирооители *, 1 

бжлгерсяого население 
турската власт, особено

-
- *

ти моамшл на Бжлгаоия бяха кога-о е прали* опит оа гтре- пол нали от джржаамите земи," |ГЛ2Г'.ГкГ «р. . Бжлгври, ОЧФ-И1*- ч-сгжпно хсе«т Ч»»-
св сжорали в оирари* .М! к- ^ то аа се ползуват от положе-
рее . Таи г. Непелко Атанасов битжк. ___ . м __ .— „_.0 им.
биде поздравен от преаседаге- Бр гга на убит** Лриф К«- комт-ктите Тети зе
ле на Емигрантското Саруж- лолу. живущ а Бжлгерив. мае- *т
ние. г. & Пешарлие. с слея- но с още навие иигани преви ии аиес биват спекулирани т
нита пуми

•Благодаря Ви м висока-

а граз»
и

пр«;
Пргта сеяиима отиват в Роиж* хората на л-ив. 

. с иел аа покажат убий- Официалният терор взима 
аса ловене пропорции. Нмкж- 

роене аа сз се 
шаали ловене незаконни арес

ти.та нает, което ни направи «те мите на ромжн ките
Отиват а егииията в 

Кара Лелит. К. Бунар ко. и
Р*и ии удостоихте с приежтег- 

аието си тук, межау нас*.
Госпояин Прелеел ттелю. от почват ла посмеят лмиете а туваиня. като в този окржг. 

името на всички емигранти и за които уж се сжммявали. Поя- Предлваи само случая с Сте* 
яа засаиоателсгчувай преп Вас ложени на по-пооробен разпит лиян Бика от Стрсжнлар, ерес- 
ония благовзрно ти. аа грижите и ма изтезания от шефе иа тувтн от 2 '•ячици в обш

от преви галеното, секцията, за аа посочат и ру* та Ед та негов 1 телеграма по
иа е

за- и изджржаието иа пжрк 
то бжлгар ко училище и пж? 
аа бжлгарска черква ажа Вар 
иа и Провал ня.

Г-м Г. Ангелов е почете 
предаедатвл ме благо? аорител 
ии и спортни 
а гра-па. бил е нароен прелета 
витал в потловкото Велико Н« 
родил С* бранна, бивш

Между другите галели . _ .. .
ие пжрво място е тяхчета грижа яа ;т имената мз всички лица. била преаалена иа логота На

бавим- които познават а с Кярв Пе- полням оша случва с яр/ги 
ии от ваете войни, вринувяпи аа лит. сало и сало ая спасят жи- трима жители от с. Алфатлар,

а от иа- вота си. По този начин, била мои го били сили-з бити. и слея

и институт»

повети иа
ЧЛе.

иа общинския ежает, а о:обе
това са били в но а зана ролжнии, сжр* арестувани почти половината 

би. гжр|и и турим в чисто бжл- се леми от с Кара Пелиг. На та и джршанм. ло кято ии от- 
гарски земи; заставени оа нв- другия ден очоло 30 селяни иииаяи белезите от те лото, при-

чес- откарзат в гр. Дзбрич. а от там чимени по сяучзй побоя.
В Силистра, сал префекта

като член иа ш
сив иа когото о ом майте на 
Ангелов и пр.

се. че той щ»
пуснат вековни огнища, 
та на Ниме, що се мари- а гр. Кюстеивжз. между мои- 
ча бжяглрум. И вие знаете г-и то е и известния в целата К.- « бил в своа кабинет мнозина 
Лреосеоателю. че в том мо* Бунарсма околия. Дим Гюзе- хора. от които посочваме сало 
мвит са ? аиирчте а средата на лев. бивш кмет на салото, и Товосе Наум Тека той — пре-

хора. факта, а в конфликт сбзжшия
Положпатето иа отнарв- прокурор Житяиу. и с сегаш- 

Всички мия, логото в иапеямвл. и за

добзи споие--остави п 
в истерията иа грааа. каито . 
неговите

тия истински бжлгарм. от 
то ие конто Ви 
с .добре дошли*. Л*мито е ииого ие 23 т. и б*/| ч. в-.чертаал:! 

прелета яи .По повод привятстаивте от св бити жестоко. Не мои — иегор»
ческе пит са в б картини, г 
младия бжлг. поет Д. Ю Гря-

чалмика иа митницата, с Колаи*
с иа

чалиика иа емгураиия а и пр* .

прекадете ля иа емигрантите. 
Именно Атанасов отговори: П. К Г. вира ив

•Дзугари.добри бжлгарм*, • • чароа, с участието иа артист»и слее като почарта о те от Вари. Гр. Театр и б**о> 
склонното ?ак >г.а иа г у м-0ТДИ9И-жи: .Ние положихме и ше по- 

всички грижи аа ви по
магаме. докато висим, че и вие

бал-ряла О. ОвжАианоат.стрмекая овраг* Кой е
I» ни с* б-яи- 

ци от квартал, че в-с чии» 
те и писмата, които и- <-«»• 
пр >шат. се ?рупаГ е едмч чр«- 
л \ еж -р км че са указги* т> 
нита им апрес-*.

Нека, Н ка ма Т П. с ►

Това е заглавието ма ев- **• трлчлеичвта
упраивув иа вбщниата иасе те на ре доми и сносен на статия в Букурещкия вестник 

живот- Н*е другари, прокарах 
иа. преви
мата измжнр-она сесия иа На
родното Сжбрание. закон, ию-

прие 
15 този.Дачия*. чрез коя о силно са 

администрацията от 
силистренски окржг.

•Спес бимта чиновници за- имвтоав иа града, май-сетш на

Слев като свсе закрие сегаш- ми—В 
» Варна за

ма Общинскотото да иежета да правите ипо почва вестника — смлемятич- 
мкм пред Б. Н. Венча и аа са т биват премахвани, като ма 
П0Л1л**Т с *в*ми т стоймвст местата ии се посгават т____
■в а0 на сто от оценката иа бв1 права Та вжршат най-мрже* Даслужили иа Варна, Провав я 

“ .И окржга Фамилии: х. Иа. Вжл-
. кови. I. Иванови, Ангелови, 

които са носели титла а а-а и 
—»Префек'в прен«хе?Ами били ав^и от най члиягел-

* военното положение, достави иите лмва праз врем? и» тур* 
своите жандарми, които вжр 
шат разни иасиг.ствив н арес- 

и. па се вжрнат по род- туаат хората.
В този окрж 

ауват заиони. Дж| 
стиитуциа сжщо ие сжимстау- 
м. Дама самтто роижиско на
селение е силно 'засегнато е 
своите

има си
и май- ви рваж>вача ■агиаржчи**'иа еаиа от

но на карвсаитиге
ии дела. чрез които св поаиг 
рамт и изтезават мирното иа 
селение.

Не крей г и К Агаимоа.
положението на Тре

кат о почарта сигурната га

ма крепиг ог 150 милион* 4 
аа, които ш* р*за?аз и? “* 
мяицита за доажрш 
помизтита им постройки.

кг“
раииия за мивтта
ТВ. той настоятелно помоли не-
колкскра?ио тракийците — же

ните си места. г не сжщест* 
ржавиате Ком-После речта на г. Атаиа- 

гкгследмха бурии ржмо* 1* 7«4
плескания. Обяаяяя ся из китеряеумевяв еж ча м 21 т. 

плаж*. ■ т*р* (#т» ш| ма Ва ит»сяа«о 0«?«виз Ф>ча<со,) ут;н.* 
•••. *м ся мае иа аостаячи< ло а броеомю сжглагмя. гс чмгя 
"ГР- С »а «ячяио сечя II храча че труаояечи-е от Доро ГО 

Досгаочага же егвм фраияо «а^емие иа 6жуо<-. 
тмя<*а о Ю аич с**а сжгЛжч мито м утачоаеехча «а т*‘ч«

Зааог за праооучестие а с 
райета сгоииост.

Всички разноски »а гербовия сбор и 
са м сметна ма ям-вани**.

Потенето о юуйе- 1кк ммрвина.
национални 

чрез нищожните дала на Го, СРОЯв *' лз

9Ф***
ми-

иистраиита.
В |кой случай, маса сле

ем иишо пруго, оса-и иржеотии. 
Скобдямт о* гранми-ж Грвпските и свлсии бкмжети са 
Миналата година бе убит ограбгии Нищо ие се ажгиж 

на границата от иеизлестни ли- аа нуждите на тия общини. Жи
ца. епич циганин в момента.

е 9\ •«?«'
,| ИЗСТОЯ иЯ

гр. бар м. 22 Ноемарий 1«22 год.
телите, на които им е дадено

ма Префекта а коридора, кой
то се пазеше от пгзиатия на 
цял грдл стражар, го -амия бжл- 
гарии бай М «иол. Не се мина
ха нито 20 минути иогято при 
префект* влезе почти тичешкоч 
един майор, и а тоя миг а пре
фектурата нкгача Страшна бу
ря и тре*ог . избухи* нещо ка
то пожар. В хреино полетя от 
горе префектл. стоя минутка и 
пак ви хреино изхаржкна След 
час два. майора кв’0 пробит е 
снета «впие, отпушел ранена, 
навел глави и поаляизл крака 
излезе навжн. К -га а изла жл 
Карл. аз не 1.;белязах, но. кз- 
то по утихна нсичко казах иа

маш, как сте го планирали и 
мак ше гоизпжлните. з-ре вре
мето дойле. нойн -т* е обячем* * 

—. К^*к1... Обявена ?!.... 
Но. Г(сподин Кзрп, тогава Вий 
ми бехге го .г у домз и ние ка
то приятели е- закач*хме и, 
и шегув 'яч^, може ли за та- 
хсво настрое н е 
смегеа ? И т.) с г?! Змсчи вий 
сто прице 11 ти пжрвут* жерт
ва от войната аа ождя «з . . . 
Ако аа ми 
и рвзтрепеоач. ка о лист, чув
ствувайки по .--дния си 
едж

ТВ птица. 13 Те получ**
Бог ми я изпрати. • ^ ’
които шаха да с* гаархг с 
ига чувства и за моето - 
аа ма ижеат нжг по к»'-* _ 
изумиха от иайоровата .
6 «лгерите иват. забжрк***' 
забравиха ие и бай Макс 
Зчлиса. без аа провери ^ , 
ие пусна . . И аз

тук с Господин Карп за рабо
та. а той какво направи мет
на я, е го вече взе и да се ирж- 
ква* — Керл еи отиде в см- 
гуранцията. ако ти трябва иди 
таи го тжреи, отговори тросна
то бай Манол

О. свобода?! Ти ги най- 
голямото щлстие, което може 
да отчайва и постигне човек!

Свобода! Тебе мома да те 
прецени само изтжравната пти
ца. пуснатия з*таорник и осво* 
бзаелия роб. . Свобода! а 
иай-геячото си отч ямие и 
везиаавжност. като кзтжрааиа-

I

ив < е иска
с

1
I

е писано, н-ка... *

час.
стра< се едлвках 
кжието ч- поста-

е.ма а« чак м прхд мбина-а

й1раен от 
файгонт. МОТ

1
■-
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ЮКПЙСКП ГЛАС
И1ЛИ1АС1ДМИЧИО

РЕДАКЦИЯ И ДДМИНИСРАЦИЯ
ул. .гургулшта* га и. 06ЯШ1ЕНИ*: и.л*»АБОНмМЕНТ: полугодишно 40 л*. !1 й

г

В усилията «м ги при*А » който поговлр СВ
образуваше свободи* Бжлг а*

шимм с грам -и*г Ми- 
— Лозенград — Дева Агвч 

крей Солун—река Бистрица — 
Ох рил—Шар планина — Врана 
—Ниш—Зайчар—Дунава — Су*

река

ни поговори в жито оша як*
от Цариград и Аиадолл. та ча Тилото

та са.
Всеки балгарин би се за* 

чупил твжгпе ниого, ако ну 
Кажем. че днес в иалка. оме- 
Правоана. охулена и очернена 
прел саега Бжлгария са м?ме* 
рили попелои сжшо оиеправ* 

• дани, мзижч-ни а по-гот еиата 
си част. по вече от 300,000 ду*
ШИ 6' ЖЗНЦИ.

К йто и па е чуж шнеи. 
вкар и такжв, койп е запоз- 
ят с стражата, ижчмо би по* 

'вярвал това
— Как. вжткликмал би той, 

ДЕ вжзможчо, щото В тази пал
ва земя па мям-рят госто |ри* 
аиство толкова чржяаиии. бол
шинството без средства за пре
питание?

Е. добре, факта си а на 
Йице. Нашия налжк дои има
Най-аг бряга славянска черта — 

к/ос I оприенството.
Всичко бжлгарсмо по-бул- 

ЯО от Добруджа, Македония и 
Тракия след откжсааиа на те* 
•н области налустиа имот, на* 
Црстма скжпа, окжпана с пот, 

раи и ежлзи земя и потжр- 
•К прибежише в Бжлгария.

Идете в койю ш-те град. 
Макар и в мзй ззтжмтемия. иде 
ТВ по селата, вред ще срещне- 
|Й бежанеца от една от тези 
бжлг,5 реки заробени области.

Бежанци бжлгари има от 
1303 год. от Илинденското ажз* 
ЦВние. от войните 1912 год . от 
|913 гоа, от 1915 год., та чак 
МГ 1922 год. нови ог Тракия.

Кой ЗНйГ ТОЧНИЯ им бр.й? 
Никой. Но приблизително та 
Наброяват над 200.000 души.

Кжм тях ше се прибавят 
М турчите от Тракия и Мзке* 
допия, па и от Д збруджт Тех* 

не е по малжк от 
хиляди души.

Прибавете и бежанците от 
Русия Техния брой е над 4 хи* 

Прибавете сега наново 
9дгашите турим, от Кеналист* 
■На вжлча. бягащите арменци

и бежанците гжрии
1) В 1672 год. ТурскияБжлгзрина не е отижон* 

те лен. т ой е с християнско сжрд Султан с ферман ; взреше че
сжздан пето на само. тоатвлна 

Бежанци гжрии и арм-м- н-зави им» Бжлгарскз цяр* па 
ии н-прия ни в Ромжния. в еже сьси вжрховеи институт

Екзархията еже 
Го» топриамството на бжл* Цариград. В то* ферман е- яс* 

герина е известно, но като че мо очертамт границите иа зе
ли тази хрисиямска черта анве иите изселели с бжлгари. коз- 
на се тачи

Не. Бжлгариа с стоици 
на своя нар а. с неговите до- а те са от Оср^д ло Чат но ио* 
броаетели. подчертава, че тя а ре и от С лум до Ту >ча 
ти.) истинска цивилиз вз а

лииа.
Но на Бжл*го

иа гарня
ропейии. шеги сме да попре
чим на нит-расите им и в Бар- 
лии ии рлзлоиж еят.

Бжлг- рския ивр д в стреи- 
пеиито си ая да»: свобо а мд 
бр 'Т1Т* си от тия раз юкж аии 
чес»м (това бв извила иа бжл- 
галски* наров) како и всеки 
иа*>сл си име свои идеал. за- 
шв'0 народ без ид~зл а оеж- 
п-м иа уммшожаим-. обяви •
1912 гоа. войната нз Турция. 
А така сжшо еже сжщвтл

идваа им лук ‘е

Бжлг рия са добре дг ЩЛИ

■

то си поднедоисгясии д лухоа- 
и* отисшеп е на Екзархията,

В тия граници население
то като чист бжлгарсио с джл- 

Нака се з 1 Питане: защо ги борби и много
рлило чушдда за мето ду

то с

страна.
е от- ■V

намират прибежиш* ме са*# 
еаиороснииите ии. мешитабра* зодия власт и са а 
тя от поробените бжлглржи своя р >оия ижриаа в

манна цел са :и и д гола-

праз 1919 за д -з
крамшз, а и иаовгга вековни «а моли иа бжлг си, ЗяиютоР*

2) В 1676 гад.
Сили з ли

кр )тична страна. Има обич ма тели а Цариград, а една вей*

даже, гж роите
— Зяиюто ». той ма в 

егииадии 
иултурше

готев за
свободатл. ценим В. в мешате фарениия, КОЯТО са • ежетлвло

в прм по случайстрана кичим са и
равни и прм това гостаприеи- кланата над бжлгврекмм 
ни хора. винаги са намира пре- селение в Батак и другаде а 
храна.

•V бжл а:
китя вадоеваталиирод. иа

мито капиталистически, а про
диктувани ОГ виси. тя нацио
нални интереси.

Ноуве 
гария а тия 
6-г.ена, пжпреки, че >н 6< йми- 
та полата поб ждг зше и с 
бойните си П01ВИЗП. сж ‘Длпе 
плаяла имена и па**гт^и пати. 
Овче. бжлгарския м«- од неми
нуемо ще има да се спра «• в 
бждеще с обединението си. 
сл д геето ще мои-е лз с- пт-

протоколирлла. турския Султан 
Гоаа об тоВтелство трябва и ту|< о т пр аителстао да д >- 

да бжпе изтжкиато пред ония, пат янпн мно управление на 
които днес репят слабините на бжлг речия наров В Турскзта 
света и уреж тат вжпросл г м.»л- Ичпеп. я. 
иимствата Нека Ьжлмрия с у-

1
гоезоаа. Баш 
вой <и бе гзо-

В с я протокол, под пи зч 
жи за пример с своята толе- ст в ички гр-дст?вители. 6 з

н як к*ч }и :ти<к. са призна и 
Все а сжшия ред иа иис- зз и-: лени с б.улг. ри земи в 

ли требвз да се изтжкне. че след., т • грлн.шк 
един по ефиккен комТ;>ол над 
бежанците инорздци е не -бяо- Охрил

рантност

С ун—р ката Бистриш — 
II р гланина—аоли-

дич. з що о И-.ЖК да не 0'>а- патя н Мо вз Ннщ — Зайч.-п 
меи ние чужд ици и сраната Неготич—Д.нава по усти-гт*— 
см. Ние говорич езио з* по*и- Черно мор* — Мисия — Лозе*<- 
тиче к -та стран 1 на вжпр- са 

Ние и чзиа па изтжкмеи

дал? и« културно гр -вет м и
стотанска работа

гряд—,о*яй Опгим не Е'ей*ко 
море Збаче. -е не са били к- 

об тоятелс.вото. че нчхални крани пн г-овваниятч си и Ви-

(Сле не)

8Г_КЙ чужаенци и спекуланти често соната порт • ^тхчжрлила То*а 
се добират да мотат па си рази- искан^ >-а великите сили. 
Грачат коня на гжрбз н 1 и-ро
да ни.

3) Трегия тоговоре завет
ния — с в-ще змия за к-ки 

Гостоприемството ни, не чисто кржа н бжлг арии. който 
трябва да ни у вражда и разо- трябвл от гсколемие на поко
рява страната. ~ -

Роптаят изгиаии4ига. по 
чужда вина. ча малко са мис
ли за тях и почти нищо се не 
вжрши за подобрение полите 
ниего ич; скжрбяг зч минало
то греа настоящето -ли гмоя
та лепта пред олтаря иа свати
те родни идеали: — и баш и. и 
синева, и сама» тв*. и ас чко 
счж о и мило Обяче те, изг
наниците — беж*нии. -трен -с^ 
ха л-ед жерееиича р>-ич-.г> то- 
вт с го п* че-т и мжченнчг- 
ечи осят(«.гв|
— Про-тг,
труд иснпраа^ нас* ши- 
залжк!

гение пз ге пгепява

изиестно ьи
Ц»ри'г заека * нФер-нция не 

Стлмахие жертва само за успя. < леп катз 9,( оката пор
това. че бжлгарския народ ис
каше да изпжлми своя джлг.
Бжлгарския народ в 40 годиш
ната си подготовка, в напре
жението си да изпжлни един 
свой свещен джлг. един свой

, че след кятосвободно отечество Бжлгария.

та отхвърли и капията и ру 
кзя из не мгжч по в-че да 
глепа. .а се лей невинна брат
ска с В' янскз кржв в балке 
нит- V бя (V п й з <а Тури я 
в 1877 год. ко-с-пт- в мзс 
.Ов-6- аи ел та ойча*.

I Г9гм
Уважаеми Добруажанци. 
Прогонени от огнищата ни. 

ЯВтжшята ии. от земята 
^Ко зя пржв пжт сме ви 
Щу слжнието. от ро* 
■•та нм, ние от 3—4 годи 
МИ меча са скитаме под чузди-

•ОДСК..Я К' кст
па.б тят и снац.юнллен иде л. адча чов-ш- 

кн добродетел. Дз а -де свобо
ди на своите кржчии братя. м<з стигнах* ло стените из Ця- 
които говорят на езика иу. *о- риграа и в 1878 г в Сан-Ст ’- 
мто се учат и молят на бжл- фаио в приежтетвието не пред 
гарски, които са наричат ожл-

• <
« 4Ругкит в й;ки побед >нг .

Кой смее да отр-че, как- 
бежчините рамо яз рлмо 

с всички бжлгари в полето иастааителите на всички велики
гари.
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Спортни. 1шевен жииот се от ден иа ден 
губи • ллбрмнтл ив р-1 риса. 
пран иите за поето не му е 
ивстоо тук да се споменава'.

зите иа своататагаг 
исже исоСло* п# •ат футболно о
газ. та като ар?»

Р«н иан-жр с всмчкнт- сиз^. 
иоаианос^и. има и спор-ми 
болни клубове, иммгнатм ; 
висотата Н1 напи ши- 
и шечи* сжцгствувшиге &Д 
жиства а граоа и иарстк- 
и*лте ии са преажзходни :> 
ДЖржаши разрешението на !■ 
аачи от обществено хигиена 1 
ски дарак тег. с иел оздравя 
И1Т » нл нейната а всяко о**„ 
шви*е. За без» им служат г< 
лизи скгючтоши К'асиче>| 
н*прости: — .Здрав луж а ас 
ао тело!\ иа еани; .Спорта ► 

— здрааато коси и. 
стие", иа други. Обаче аой 
д*иет. 26.XI. — рев- иш

Пои-мени. И ти Тиччия персонал, ги аб.-ро- 
жирят с т ииуфериноста нл ту
кашното общество кжи т 
тжра и да се утащават с л /аме 
та на Ибсаиа измазани чрез 
.а-р Щокиаи* — чоагк е си
лен з-.шото е <ж*

На ежи теттрален кр-сп-к. 
но аса пек нега аа к жа степ
ното: .Нтроаеи праг* са изнеса 
при добжр аислибл. порели ко
ето потдрааг 
рова и другите артисти, азе- 
мяли живо участие а изиагя- 
и то N1 граната.

тоии. На. силата*! вжзраж-гиия. ия уговори**. То
ва показва, че та миж/гТази иа сж

камаатоиа бм ПО зсилна
изгубили

Как ше се ра вият по ма* 
облекчение безиежооното еже- тагжи действията на кгсчматв

ша бжте

са излезли за

тояние иа бежаииите. ред 
конно положение ще се при» посладиата ауиа. иааеРио ша

. нам

готвят пак за тяж. стига обаче, чуем скоро.
те да сжзиааг своята мои* и

и ги Бжажуиаят тггаз аа поискат по- 
о ии ся. А тяхната си

ла ся ежови а обидинеиието
— иитгряштя ии не си прогн

иел сс-
чат, по еаин пжт достигат рез

ен
На 27 но*нарий тукашния

общински таятр изнеса Хен
рих Ибсеноаета преиз .Нар * 
аеи алаг*.

.От где таа < мелосг от ст
рана иа г Бжч-ароа* — чу 
вяха ся някое ч т йки лиг

ава варненски спортни кг устранно явление с дорилирау ХРОНИКА. котето пред публиката и - сп 
та. искочи от хоризонта н? - * 
очякааеиогга с ияча*з си пд* 
нота печалния ф»кт: — ме злз-* 
д у х. не щастие -Д 
даат футбола у нас. а г рея * 
ление из инстиТО иге, иа г * 
б. -а физическа мощ! Дос 
чай 6»ш • батмжлвния си-~<* 
за да с< проявят с п а 6 е.! 
величяиост пените ч! 
Ствт — Свидел и п*Лна |! 
боса на мускула и ценил* Ц 
Здра-ия дух. очаква о о 
Тие занемяха пзел силните п> ц

мето ия групички от пжтя иа
иялето емигрантско тяло. пято
са се преюгили иежду редо
вете иа различни политически 
орга изации Това явление на 
а в полза иа бежанците, тжй

• от Варнен
ската Грат. Обш^на нова фи
нансова комисия за опреая у 
» в и»с а. *р ди»и и лж;аен и-.- 
теригл — пжрвомачзяни обла
ги по закона за и ст всяваме 
б-аиниита а гр. В рна а еже- 
таа преасе ател члена от три- 
членната общ иска комшия г

аастиятя разточени гм вена 
преви 24

ако те. бемаииите. не желаят ш"’ 00 *омто **
па бждат поставени прав не- ****** коипетаитои лица.. Яс- 
изаестиоста иа някоя иаразра- нояипетвото ия туняшнотн об- 
шина дилема в утрешния ден; и*еСтв0 м яреиимях, пре- 
ако не искат да са разтака 11,4 аа _и^вм’ * ***** м*цУ*ТуР* 
преиавурата нл оземляването Иа пр0***' ко* ° *ож* я* с* 
мм по з- кома Т. П. Ссб;т**н ст о6кмтс с л^чета- му да тоз-
и най песле. ако желаят да по
чувствуват своето полгжение ___
стабилизирано, то та трябва. *•" • ГЯ9Я9пл *■ тяетжра 
джлг ии са налага аа агитират и квм глада гто 1ест млям. ту- 
най-горещо за обединяиието на ушната .театрална* пчбякка? 
цялата еииграиия; за прибира- *ана пачалнт аейстаителчосг— 
ието на своите блумшлюиш члу **• сР>аст*° 31 убивана
нова от редовата на политичу еаобоаиото ярем - — зер зим

ните моши ага са лжлгм: зу

Яни Андреев, за се*рс'ар на
иом-*сиато — бежяиаиа добрул- 
жзндц Емил Ангелов, за за-

ии ■шито интересите иа лобру 
иите свещеник Ст. П. Тотооса.

аж*н-р ш-аа всичко па егоистич- Не мак силни и т*б» щ 
а спорно гжзпиТ'ни“. Итог«0 
спорт!

а за накова'Ците — учителя
Свлуиароа и за тракийците — а
Панайот Попов- ■

■
На 5 коемарий т. г *Н.то 

вег. я се е ежетоял ф*тбол»2 
между националните тикси я 
Франция и Норвегия. П;* з пл: с 
вия хлфГгйм Норвегия • *!■' ш 
иия дтги адивкао гез да ц 
игоа 2:2. ебвче през в су*-щ 
пжрв та е имала през ва*;' Й 
то крем- склчо наям -ши* *! ■ 
успят- маркира 5 гсхл’»|Ц 
шу 0. Крайния резултат * >р| 
а поли* из Норвегия.

в 4 ч.
елов ебвд в ияриаатз .Пре. б
решение Госло * се и^вяг-
ши вямчалиив обряд ня г-и Поскита партии и тапжряа да за*
тжр Гя.ргиео (под с*кре'-п в 
туюшис.10 грааоияч-лста^) е 

г-иа Стоянка г. 
Василева. Нашита честитки на 
щастливата двойка.

иж ая мо отида човек тогава
Сд I театара, пито мли т с* 

прозаео. млм ии си пежжрка
ако ли мя «витго от гоето —
ад сд посмее (« и безпри-

У на Сви- 
леигр депата мнгиииа с обяв
ление М 5139 от 27. XI. т г.. 
известява иа бежанците, конто 
л р ди тракийските ежб -тия то 
устя-з^аени на ар м-но месо* 
ж «талство а Бжлг^рня. че при 
вжз»ржш»ч*то им на ПОСТСЯН* 
ио мас ежнтелс-в щ Тр-кня, 
пскжщниняте и поби-дка ии 
то осаобождаазт о* . з-осно 
ЮГР и всаклнаи груги даиж- 
ци. такх и б-гши. като каче
ството си на бежа -цм щ- у-о- 
стоиерят от общината, в което 
са жиоели, а количеството и 
кач-сивото на изнес-ните по- 
кжщ-ичи с апО»ите митниче
ски докумани.

Ето еснафското отношение 
иа тукашни- • .маи-мати* кжи 
най-аисшото прг явление иа чо
вешката душа —• Сценичното 
искуствс. прогр-са н« което са 

носително нескгурноста на по- спжаа у нас с едно пр-дучиш- 
логическото положени*, то на сбш-сгоо-о. пя а нз 
уежияането ня зяпаена Тр-кия неажзпигенноста му в естотич- 
ия се знае а кои ржие ш бж- но о-ношез и*.

р*Трик
ч

До като за източна Тракия 
и дума ме може да ст?аа от-

на с. к. .Шмгкз" — «го** 
«Тич1* се отл *гя зи крм ^ 
декамяр» й п-» еавеня ~'г71

Ч^СТ ОТ ф*чина. ч* изв-?~н’ __
мита ст пр вини ята на к 
са изпратен 1 биле и не ст ^ 
о чели.де. _ Неиирг ши се ош- п д яли-

Емигранття от пжряага ячи*'о иа симьо-ичнито ипаи 
могят всеки момент- необаз- на .Народен враг*, конто из 
слокоявани от никого, я* се зу дигат той првизвв.енче ло 
вжрмзт по родните ск оп иша вжрха ма гениалност-: сжш то 
и заживеят един редоз*н жи- това м<! ка^ да скжгбя сюм- 
вот. гарантирам Згконно. Кога* няйки см за кикотднията на еа- 
то не е така за тия от прелея- 
мята: —

Саяап клуб
еш-4л ИЯ

стане -им .Нзпр’г.я«' прииа 
к. .Шнлк *. ка о греа-Д" 
лия Сч интонт^ и ь'3-" 
ми. Тима брей около 30 мл*жя
спортисти. С него ,~^л 1ка

,Сл?м

ДИМ“ — Вечни е

нз мнозкествл от приежтет-^ую- 
шито. и то е момент, кога о

______ самите смеиши се бежа з^тс-
хаУс с еа“а аУ* ли на една картина, грея т у 

ма. том оушуад. дяваща гнил.оста нл общество-
Таи. в Лозанскята конфе- 

ренция ред комбинации се гла
сят. но коя ще спечели, близ
кото бждаще ще каже. В 
твя конференция могат да спе- 
*мляг само искреиите

ямес о по .об^нне, 
влошаване. — Безредие, меж има двч мллки тимз 

.Нгпреджк*. —
С- • Тича*4 скр*|3 

танцуавгиите си к-рс< ве
1ХЛ. т. г. в Ерменск-по 
лнше под ржкоаодс 
професора по танци г 
На пианото гн Адамич.

лячат се г. г. абонатите на в. 
,Б*жз < ки Гла** дл гггбжрзат 
с изптошане |<-бон»мен’'Ите си, 
заш-о в-стни-жт нема други 
ресурси освен абонаменти.

_ който не чата 
а. .Бежански Глае*, на сжзиа- 
Ва то и Те интере и.

то; гнилос. която за жалост 
може да ся констатира в«я 
всички гжнки на наш -я (б- 
шелаен живот. . .

Иб.ен ще ж *аее. до тсгу

-и'.
-ргТО
кА-С? 1изяале- аа. дз като тая гнило л сжпжт- 

т м Ду умей гераните факти стаува обществото
-Г- П а Д* Похвално е обстоата.-ктао-

(жчивуаа.____  то. че г-м Бжчтороа я реперту-
каузите които защищава ара на общинския тозтр е пое- 

ПР** делегат г Ал. тевил и Ибсгнсвия .Народен 
ч.тамОолийски. а именно: запад враг*, ^о д^ли точа ще пробу*
и* • Р*ки* да бжде бжлгарекг. ци тук-шното обцпетво, зона- 
•атомомма или под междусжюз- то последното гледамкчвекк контрол. 00

0

I
Г-иа С1 I. Лжахи Гис' т— ■ —
Г-н г

Даям Ог<Зх?кана театж-
ра тжй леко? Призивна иа йу- Печатница .Гутембврг*
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I ОБЯВЛЕНИЯ: ка
I, приставам по 90 ст. на дума

I РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСРРЦИЯ 
УЛ .ГУРГУЛЯТЛ- № 11.

АбОНАМЕНТ: 40V.?,с 1

:
С опомени за кималото да 

градим блдащето.
' На 26 и. и.. 9 ч. пр. обедна Добруджа.

Всеки помни деанидта ни
3 тТ п*ш 1916 гоа., »<*•---------- еииграпсиото ежбраиие а гр.

но грамадното иоличесгао пжр* г
раним, а оше по-мржемото нм "* 
дело с отвличането на агич н* 
те жмтели без изключение на 
пета май-голеии и най-стари 

Силистра: Калипет- 
•лий. Кара Омур, Ай* 

и Клрк-Орман, коаю из-

Три траурни години, годи* 
МГ Ш скржб и ежлзи минаха 
ог рява скржбна 
гадя по всички I

окончателно реше*
днио Не тррб| ние по искането постройкатада сжше*

на 6 чеши« от Варненската 
Обшинаиа в бежанския квар
тал; приемането апела кжи 
всички емигранти а Царството 
за обединяването ни и взаим* 

от В. Пещер- 
ояихввааито на отпусна- 

почне от на* 
челото на 1929 г.. не по 11%.

ствуавт отделни интереси, не
кжтиша на на>. на партизанщина, а требваше• родина се разля печална* салада ина саио любов, любов кжи, която телеграфа ни ао-

И ако сага са изсипва ажрхуи злоба беха са 
I «о начин какжато ис- 
ис помии, за да иало

ио поп
и избиха из Молдова.

Т< тия от*на хиляди бежанци, прокудени ш*ха а* ос*от родните огнища, нека та1ие на този които таиат из Молооаа ако ргижн* а по 7 — в% заиоииа лихва;които беха причината за об*живее живот, ка* 
Бог а отредил за асич- 

Чашата сгор*
иита баха успали ажа войнатае, шото бжлгаросо нашастие имат 

смелоста 
и тжрпимосг тези клетви ажр-

и пиП важното, предложението 
ма г*на В. Пашерлиеа за да
ването на еди* важаясяа

| _

СI се допре до нашите уста мами. тоа (лржегям околои *У см. с цел поапомв) в*листра от тия пет иай-ио без да се гжрчим от ие сираците и вдовиците — из*и гнаниии от поробените покрай* 
опустушитял*

с гордото сжзнание, че иу даджт румжиояина зеленатаI
шото но Санос вж* жилокжи своите родни братя. прос — тракийския. Правете*изнемогваха подтеяшетаI витали на всички народи им 

кажат саоега пума за да ножа 
тоа болен Ажпрос да получи 
своето истинско разрешение. Да

истии*

ежби. иа приют! 
иареииии <

яат иа бежанеца, а сплотеност,

в резлич*
:

и' бжлгерскотоЖ вериги, и парии тен отда*
свобода. Но пи ли обаче това ии бж тия от от 

оста!иа ии са усмихна. Слаа 
по бойните поля, кои-

штт»
ао 1919 са игава жлжжен васко разрашаниа или ше бжда б,плод иа нечистидоТою ше помнят вечно. не на неправдата, нечастиаго.’ спал яролета кржа по росните 

(ММ па равна Добруджа и кит* 
ИД Македония и Тракия, бжл- 

народ трябваше да из 
Пиза ажрху себе си не само 

на тези, които не жела* 
амоопределението на Бжл* 

народ, но и на онези,

емигранско сдружение и тога
ва с развети знтмеие и горди 
чела поискайте, за да ви се 
даде полагаемото ви са!

Нека се запомни аобр*. че 
ТЯ а пжраата стжпка на бежан- 
цмте.тя е пжряия сигнал за 
сжвиестна работа. И. ако ис
кат да бжде тази малка 
стжпка увековечена в памет
та на изгнаника, нека пр-пар
нат с открити обятия идея
та на обединението см: нека 
падат чисто г*рл*чнп с хрис
тиянска шедрост своята лепта 
за полпомагането нт цел™ и 
преуспяването на започна-ого 
вяло — обзавеждане о дома
кинствата си I

Хвала на имиии торите! 
Хваля ма осичко честно и еж* 
вестно емигранство. хвала!

иеотклоно следвана от ромжм- 
ската чокейска власт, на коя-алчноста и злобата, ше пока

же бждлщето. За нас требва 
да остане саио едно ясно —

! то днес ние сме жертва, пора-
► ди която ний сме емигрирали 

отз-мяа. п която з • пржя пжт 
сме видели слжнцето —

високия глас несправедливите
наши искания трябва да бжде
чут от всички, ше се постигне 
само тогава, котето за миг ло та, която ни е родила и откжр* 

мила. Ние я напу махне, на
пуснахме домовете си. родите
лите си, семействата си. близ
ките си, не татето беше теж
ко робството, но неию по-страш
но, з- щото стана абсолютно 
невжзмож •' да останем по-до

ма настане отрезнение, котето 
всеки в себе си почувствува, 
че е само бжлгарин и милее 
за БжлГгзрия и нейното благо, 

Примерите от миналото ни
ма не са достатжчни за дало-

МЩр като не взеха непосредст- 
. ваши участие в епичните борби 
’ ма 9ВЛгарското племе. служеха 
за проводници за разложението 
неЯ>Ля|11.||а1а

!

та. Поставили своите лични ин
тереси по горе от любовта кжи 

рфМЙНЯ брат. заблудени д сво-
иажат, че ние трябва да бж- модеге си да се радваме нааем преди всичко бжлгаги, а 
после партизани, оше повече 
пжк • момент, който еотежд* 
бс носно значение за нещастна 
Бжлгария.

родината си.
партизански с< расти, те ру- Нема в оа»тя по тожко 

по-страшно положение от то
ва на емигранти 4*. И ней-чув- 
ствигелния, най д.чроаития пи
сател мжчно ше т-.оже да опи
ше тежкото положение ма ами* 
грантинг.

I шава това което героите сжз-
и р резултат доведоха 

нжпаегието ни. Може би про* 
кржв беше много; Ио 

жФбА остапанмта по бойните 
зпОяа пасти образуваха големи

Повече кураж, повече свет
лина. по-голямо отрезнение и 
взиране в миналото

Нека с спомена за мина
лото градим бждашето и бж* 
дам сигурни, че то ше а светла

12:

могили, може би ежию и тег-
ЛМП иа ге ройте беше не мвл* 

р|ибгяа за това пжк и далото
Четох яеаняж оше преди 

да бжда роб. преви 1912 гад. 
из сжчиненията на джрж 
и идеален покойник — бжл- 
гарсми трибун,

■нижнп ■ ииймк
т Я* дума ма историята.

Обаче нашита [родни яж* 
това на ново станаха пляч«а

Тщп>
■а'

Следствие последните сж 
бития в гржикия политически 
живот; голямото брожение ч 
гражданските слоеве и враж
дебното настроение между от
делните партийни групировки, 
като резолтат се явиха демора
лизация и следователно раз- 
капв-не на войсковите части 
и обезсилването на цеч*-р’пна 
тя чляст. Благодарение на 

Протд-18 и

иа алчните за чюзди земи ко
варни ежееди. Добруджа бе на 
иоао окупирана от румжнците.

След ка>о хайдушки се на
станиха в Добруджа започнаха 
да следват добоа начертаната 
си политика. Избиване, про- 
пжждане на всички по-булни 
и интелегентни бжлгари ограб
ваме имотите на саламите, чейч- 
ко това е за да разравят бжл* 
гаросото

ПО •'91119
ПК.II» вро« 7.

не ми напра->и 1вкоаа 
пение Обаче, след като 
ие нещастие го и ние па оста-

п'
1 тая национална ката- 
виновнииите на иоато 
■ ше ги кажа кои са 
[ това е вследствие ела- 
готовка на наиионал- 
знание на целия бжл-

неи под робство да изпитва
ме т>*а горчивини, пак 
тох тая реч но сегл 
тох с ежлзи, с плач.

а

(След за.)народ, това повтарян а и да поло*
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.КЖЛНСИИ ГЛАС*
СТР. 2.

уши тореше и вжлаоре-
аане на ред и тишина «За- ------------- - л^тмшЯЛ
падна Трайна, оа преобжриа на ново ^поястт^^^ 
послушно орждиа а ржиата на в ш Варна в сжорвинего «^г^г: ааььякуг-
тжмнение иипулсврат тия вой наот_ _ _ да не

миди. готоан каки но- «*яГ«*вие^^*яи”' * " м
чалото на 1925 г., и то не по
II*/.. а по 7-8*/. законна лнд*

И Яри (I
ПИ. И •?
меит оа жертват свещената 
клетва дадена пред олтара на 
шечеството. и се 
те синуланти в:ред мирния жи
вот на кралството. Та зяпоч- --------

Трайна и трептите, то непреяенио трвб-
нат под жв1иаинв

ват* от 1апжраи-
Аио наистина искрено са 3. Нива а с . от 5

1 ар
•а «120

да сесажршваг до старата граница ____
папшавата По пжта не ре- исианиата ин и се направи аси- 

ализиранете на една фиишга. чко. за аа иогвт оа са обева- 
осейаат от двете см страни с аат тиа нещастни синода на 

изтжплаииа. които нейна Бжлгария.

4на иа м 7ДЮ
5. Г * от 1 »

и 2 еоа. Иааи Но
и вжт,
& Нива вс арка светлосг ще блашат на пат* ат
в 5 Г<при ипрстжнниа фонд на историата.

Постоанните пристигащи 
лжтниии от Трайна истошеии 
от безисхоаното половини*, го
ворят с изумаение за бушува- 
шит е таи жиаотиски. иечовеш- си сжбраиие на 28 XI. т. г. а 
ми. скотски, инстинки. за сан- избрало ново настовтелство в 
ката на психологическите йон- сжстаа: Преде. Величко Дими*

тров, подпреве. оф канд Иааи 
Беличее. секрет» Петжр Ш»н 

дуиа. според техните даиии. вачеа. касиер Борис 
таи ц*ри хаус, ад по страшен домакин Никола Пенев, 
и от канонадата на едрях оже*

И 7 ЛЯ
*»* ев *Спортни. 7. Нива в сялата

*а 90СС 
от 5 иш

: С Станчев, Моста Христов и вят.РО, при
& в та1М в общотоС. N I*. оив»в ог

Х000
9. пат* »а т

и* ара. : Дчнитр Цар<10 сас*| ■ *
аюта вят

струни, за пожара в душите 
човешкия сви ние. С

Пролвявете е птадт. г. и
я с

1
519222» • В*на

24 _*/-
Став Д.

ОЯр‘4се порова, от
и Стефеи Цукев. ноитр. 
сия: Ради Каибое. Крум Ди- 
иитров и Георги Гроздев.

стечение барабанен огжм. иогог
в
та в |Т.

гр-
Притча: Д. я. ИМНО!II1-1

Едва след 3 години биде
издействувлн един кредит за 
обзавеждане домакинствата не 
безподслон скитащите немили - 
недраги вежаиии. Джржаватв 

своята подирела. Но. 
ли тя в достатжчна? Може да

Обивлвнив а
се отговори и да, и не. Зе иа-

с Диня, Ноем^нЙ 1922лочисляно семейство та в поч
ти достатжчна; за доиакинстаа 
ежетсяши се от 2—3 члене. 
Обаче за от повече, не

Днес всека тухла струва 
един лев парчето; всека кере
мида местна 050—060 лв. А 
за джрзения мете риел и пума 
не може да става. Следовател
но не 20.000 лева. а неколко 
пжти по толкова биха били до 
сгатжчни за постройката не 
един сносен дои.

Получили казания кредит, 
бежанците с всички сили се 
впуснаха през летния сезон дч 
си построят жилища. Не мине 
обаче много време, когато па
заря се напжлни с домашни 
веши, и на без туй бедния бе
жанец. Строежа тржгна много 
мудно, докато най-после иастж- 
пи изведнаж стол. Останаха

На 11*я ден от публикуването 
Вестник* от 10 чеса преди пладне ивевтмв. е именно 
го в канцеларията на кметството ше се 
куремиия тжргове:

1. От да

с ■еж**’

на закупчици ежби райето иа обши*** 
приходи от .осшвотге от мострите в житиета борса*.

2. .скели* (вагонно право) и 
3 .сергмймо право*.
Отдаване на наематели: 1) две общински шогяна до *+ 

ната борса а с. Река Девня и 2) един училищен потен оо *'че вжпреки настояването не 
общинската комисия по трупе- 
вате поземлена собственост пред **вт® б0!*9 Залог ПГ», 
оиряжната такава, да се наз- 
ма чат н най-скоро време горски 
комисии за ограничение гори
те и с остетжкч да бяват озе
млени. до днес не е направе
но нищо. Време е е-че респек
тивната ялас да нареди назна
чението на тия комисии За да 
се приложи ртзпорт жоанияТа 
на зикенл за горите, с което 
отчасти ше се разреши вжпро- 
са за оземляването на бежан
ците.

ОТ КМЕТСТВОТО

Обввяемме N9 409
Известява се ме интвресупшите. «не И «и 01 а 

народваие настоящето вжв в. .Бежански глас* и в. .Вернено 
поша*. а, ако е праздник на следния приежтетаян деи ■ т*сградите еже сжзидвни основи 

и стжрчащи стени. А аванси жиата зала на Берн. Окржж. Финансово Управление, 
произведе тжрг. с тайна конкуренция, от 2—4 часа след пж 
не. за доставката на хранителни продукти, мушами ме В** 
Окр Сирот опиталите, за времето от 1 яиуарий до 31 *вРт _ 
год. на приблизителна стойност 49.927 лава, разправел**1

от никжде не се разчитат.
Положението на е митри и

Иа 2§ м. и. се ежетояа 
бежанския квартал емиграци
онно сжбраиие, в което се 
хе важни решения, по отноше
ние водопроводната канализа
ция на квартала, облак* 
по капитализирането иа отпус
натия кредит и ар.

тите двейно се влоши. Дсмаш- 
ните потреби продадоха, е до 
мове нямаха. Трябваше сега от-

групи както следва:ново ла плачат, да хлопат по 
вратите, за да изпросят оше 
милостиня А лихвите си текат 
и трупат вжрху главата на об
ременения бежанец.

На 19 м м. пр-оседлтеля на 
Канарата ежобши предемигран* 
ското сжбраиие. че е внесен на 
удобрение законопроекта, какво 
разрешава се на 6- жаниит* оа 
се кредитира.- от Б. 3 Банка 
до 60Р,° от стойността иа сгра- 
дата. обаче нищо не каза по 
отношение увеличението на

около 24000I. група хлвб 
II . . 9210 .

. 17377 .III .
IV . зеленчук

който не чете 
в. .Бежански Глас", не сж: 
ва своите интереси.

Залог за а тжрга се

лшитглеи за всеки конкурент.

1ЛМ N рпмквмиап I. леияп па*
Печатница •Гутаиб^г*—I
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по 1’40 ле. кв. си 
приставе ки по 90 ст. иа дума

АБОНАМЕНТ: ОБЯВЛЕНИЯ40 I;
1

атамст— талджанските крепости, преди 
па се сключи мир. тогааашииа 
главнокоманауюш на руските 

Е го тона е мето сжшин- войски княз Рибич Задбзлкам*
ски е ииал интимното жела* 
ние па предизвика бжлгвреко- 
то население. да поиска свои 

Минали отсам в Бжлгярия в шо годе правдини За тая иел 
останалото свободно отечество е свикал елиа кснференииа в 
емигрантите образуваха оргт- Одрин от представителите ма 
низаииите см .Добрудж юг ките бжлгарския народ. Присжтсгау- 
друже.твз*. които на пжрво ваги ч-в 30 — 35 души бжлгар- 
ареме се ежетааиже с чисто ски ч рблджии от разните гре* 
култури ^-благотворителни цели дове и полянки нв Южна Бжл- 
но по-после самото враие им гария Таи сбил и Генчо Кжр- 
наложи да се иагжрбят и с ис- гоа в звода из сливенските 
тинското си назначение, а и- села, до скоро жив в Бесаре- 
иенмо да се заиииаат с вжп- бия
роса за издействаме свободата Княза заобиколен от свои 
на Добруджа а най малко с генерали — шлба му. а на сре- 
прид биваме проката на насе- ша м/ полу.к гжрчени бжлгвр 
пението а Добруджа. В тая ски чорбаджии, задава им вж- 
сиисжл. в това направление про:. че наскоро ще се поч- 
бе дейността иа организации мат преговори зз мир, затова 
и вжрховиото им тяло до 1916 вие к«кви лр-тенции ината от 
гол. След това историческа е какчо се нуж .аете, предявете 
дейността на Баба*Датския На си исканията тук пред 
ровен сжввт 1917—1916 гов. да нога да ги зашита в пре* 
Сжшо така бурен и пронвпе- говорите Почнали епии по е- 
телен бе живота иа организа- дин па се изказват. Един из- 
цииге през 1919 гол. Тогава в ложил че бжлгарското нзееле- 
двата к нгреса станали в Раз- ние в неговия град било мио* 
град и Софив, лллмаии слова го фукар», затова. Нагоео Пре- 
се казаха, п оето се мчдпревар* вжчх .дител-.тво, да издейства 
взха един през друг по инте- от Нар* дд им л .могне Да сК 
легантните Синове на Доб >уд- Повжршат цжрквати, друг мо
жа, кой по-вече да бжд* по- гил да им пр тят камбана за 
лезан ни кеу»ата за освобгж- ожрквага и исканията са се 
дениа на р л <аТа земя. свеж ели нсе около ижрковни

Тжчмо що се бяхме от- нужди, сби че ничой не е смя- 
правили по елин прав пжт тжк- 
мз шо се изпабггиха директи
ви, кои-о трг бваше да бжд-»: 
следвани неотклонно от в як» 
елча органи» пия и вер.хов 
тяло. И' тинСкого Добруджанско 
м»нис е. с в то К1ТО че л» 
по поржка^з на не ой зжл ге
ний — враг нл нацията ми, ел 
на апатия гопнчяви извелнжж 
дейността на а ички поч^и д->-
6РУ0Ж.НСИ. С .ОМ. КГИ-0 П .. 01ЮЦНМЦ | 1В0ВНХК
ваха импул и живота на ор 
ганизациите и централнсло 
тяло.

а
Додруджа преди всичко. л»

Днешното по лом 
Добруджа с извжиредно лошо. бирения, можем и трябва да 

на произвола на си попадам братски ржиете за 
изнемогва под сжвместна работа. Това е на- 

врвт вит гини режим на без- пжлно естествено и необходимо 
мрупалната ромжнекв алигор* Нима е вжзиожно ние ту- 

. Поради тягосио вп ечат ле- ка, в Бжлгария, една иишожна 
. нейните групичка в сравнение с дооруд- 

еии синове — праснати по женския народ, да решаваме 
лични ирайнини на света— неотложните вжпроси на не- 
престяпна незаинтересова* говото сжшестауване без ме- 
т проажлжават да иаблю- говото участие? Ние тука, ни- 
вт спокойно деребействата то нашите ежнародниии а До- 
самозабравилите се ромжн- брушка — никой от нас не

може. ни то има юридическото, 
фонеми, безсилни и немощни оше по малко моралното пра- 
Ш махнат ржка на .малките* во да ангажирва и действа от 
СД радости и в един момент името иа поробения аобруд* 
НВ екстас да прегжрнат сват- жански народ, който в своята 

идеал на утрешна Добруд* обшота приготовлява от всич- 
мд. Думите са безсилни за да ки изгнаници и поробени. Ето 
Шряктеризмрат това низко пе- зашо. дока то не се освободи 
щиие. Добруджамии стреснете Добруджа, ние не бива да жа- 
в*1 Днес когато Добру-жа е ду 

-Ф-ряшете иа ромжиските джам- аобожлението й. До тогава 
, престжплеиие е да се свв_дяжхиа1 и 

м не вжрховиости и цен

на кар и с най-противоречиви раз- ско положение.

управници, обезверени и

за
е за друго, освен за ос-

трваласти - днес грабва да дата ма Добруджа1
Наистина факт е,само добруджаици.

Време е вече да се разбе* зина от нас са привжржениии 
ра Това. Колко много благо* на болшевиа1кияг идеал, ару* 
Миятни моменти минаха неза- ги — на социалистическият, 
белязани и неизползвани! трети — на буржу^зният и т.

Нещастията всеки ден у- н. но никоя логика, никой мо- 
■вличават своята камара и ние рал не позволява да се изна- 
ЦД пук на това всеки ден се силва народното мнозинство. 
Повече се заслепяваме. Макар оше повече когато това става 
П малко кжено, но по-добре с цел да се ангажира послед- 

с, отколкото никога, всич- ното в известна политика, ко* 
ВМ трябва да се наредим под ято. може би то да не удобри 
Спасителното знаме на поро- или па не удобрява.

Време е вече да се тури 
Мнозина, може би, ше се крой на тази трагикомедия, 

усжмнят ажв вжзможността да Време е вече всички като бра- 
СЛ намерят допирателни точки тя да се наредим поп освобо- 
М едно компактно прегрупи* дителното знаме на нешг.стна 

на разспоижсаните до* и унеправдана Добрудж» и да
си пожелае 4 искремо — рабо
та и сполука!

че мно-

тал за нужлнс. ла пр дянят да 
поискат склбо.ага на отечес
твото си. Княза ис тушал всич
ките и с ниежк глас казал на 
своите ге етали. не са готови 
още, а на гях дал дума че ше 
действз прлд щря дз бжае у- 
довле-вогенз м лба*а им.

бвна Добруджа.

бруджански организации как! 
Иниа това е навжзможно? Ще 
паяггат мнозина.

На тази любопитни и скеп- 
настроение ежнародни- 

им мие отговаряме: Горния аж- 
прос е излишно вече да се 
фствая сериозно, зашото жи- 
брв отдавна се а произнеежл 
Щфгу него и то наложително 
«г пвтегорично: . 
ЩРЗ^ЯММДИ —

пм№ким.
Трнп.ДтЛИ това б е резултат 

след подписване на Нйоския Източна и Западна Тракия 
договор, или грижите около са провинции с еднородно ма- 
сжздаване жилища и пр, ч^и селение, еднакви условия иа 
пжк други причини са. ио фак
та Си е факт.

Почти от средата на 1920 разделно тяло. Хомугеиоста се 
гоа.. всички блхз в еди»: зае- чувства н.» пржв попед и би*

в очите и на ч.жл меца, до

живот и следователно, пред
ставляват есте:тво на епно не-

ииа от ОроЯ &,

N ТОЯ1» той. почти в положение на ле
от това ма тлргически сян. а някои от ор-

остамая
шел за г.жрви пжт да посети 

ганиззцииге даже се разтуриха тия обласи. За преобладава* 
бов те дне: не сж шест в у ват. Из- шо болшинство на известил

Остава след всичко това
се намери ежединителната отечество, бов
нка за да се циментира и род 
чи това родство и по то- бов 
«чин да се изгради един- дства, 
фронт иа всички добруд* 
им. Тази ежеоииителна

13 паднахме в такова положение, националност и дума не може
близни. че ми наумява положението на да става пред силните вржзски 

В чужда Стра една случк» пр-з 1828 година, на иагуралноста. Редовете от 
В таа 1828 гол. когато Русия страдали» ски години ппвкарч- 
е вскп^ла с Турция, за свои ни ту под един режи** -у под 

У^сжстои в думите та се гоя м бос яод чут* грлва н* пи ;ан- на тжрггв- дпуги по стрвше » г* неклг>а~и 
** ДП СТроки И асячко туй о ската и во ч * флоти в Черно органически да се м(>еобра»у-

р1*. Ииено в името на само во това, вещото мая* 
лозунг, има всички, иа*

мо да

море. Кч-о стигвзт руските вой- ват малцинствата и падат впо- 
ОТ друшто ски победоносно до кжде Ча- следствие продукт изиска ш
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тамр на конгресната комисия 
от 1921 пя.

2) Кротжк отчет 
тралмото н-ствс.

3) Кратжк отчет 
ноеете. и

условия специални, обособено вот. Участвуват идаестни лите* 
следствие асимилацията благо- рвтурни сили^ в 
дарение политическата ориен- града ни г*

на хегемонията. И. ка- рановгки. Н В. Ракнтии, Б. Са- ща се сжсгои извжмр-ан
кжзов, Д Ю. Граичароа и ар. конгрес на С Б С Лига в гр.

не им успешна В -Тжрноао. кжжето ше прмсж-

а

на иеи>

тировка
то естествен резултат се явява 
в заключение стремежа на на- 
селенито за обособовката в от* творческа аеиност. 
делне автономна еденииа на 
цяла Тракия поя покровител
ството на Обществото на Наро-

на кло-
Пожел!

4) Отношенията с другите 
спортни Лиги а Бжлгярн»

тствуват представители на вси
чки С. Б С клубове. При след*На 17 т. г. неделя вечер

та вжв Военния клуб ше депа 
за гражданството свов концерт 
младия германски пианист Ханс 
Борк.

5) Разми.ред:

дите.
Днес. докато в Източна 

Тракия, духовете са се обузда
ли и има едно помирение по 

господствуюшето

адрмнсив Ояржжяя >атаорГраждани стечетр се масо
во на знаменития концерт. ШИШЕ I 3153отношение 

отоманско владичество, в Запа
дна конфликта с официална
та власт настжпва в все по-

Иа Ю т. г. 9 ч.сутринта 
се с* стоя общото сжбрлиие на 
местната Национал - Либерална 

големи и катастрофални за по- Партия за осветяване на пар-
тийоото знаме. След осветяла-

гр. Вагма. 20 Н<

нитяресуюште. ча иа 31

1921

а
иаярисжтстяви аеи. то иа сладукммия цде се тжрг. с тайна

следната, кризиси. Инциденти 
те вземат по сериозен вид. тжр- мето имаше манифестация, 
капията се увеличават, плод 
на които ше бжде пз своя ес
тествен политико-икономически 
пжт. неизбежната капитулация

1ЯГЯ1 I. а та иа У
. аа ат таявата иа разми х проауятк.

мтеорм-ци-е от Вар-омсмм Оиржами Затвор, ад 
31 март 1923 г

•а а, иа
от 1X йм е

Шорш. В сллона иа Коста Рам
ков. 14 т. г.. 3 ч сл. об.. де де 
концерт за учащите се способ
ния Берлински пианист Хаис

а :
1. I група: хляб обиииаееи 12.000 игр.
2. II .
3 М .

72.000
месо говешло и оа яимо 1300 вгр. аа 

блажно 130 кгр м 
ВЯ ст

37000 ла. .
12.0Ц0 ля.

от грждка страна.
Сега. когато правдата тряб

ва да витае в залите на Ло- 
заиската конференция в исген- 
ския си образ, нека се вслу
шат в изнемогващите гласове 
иа тия страдащи под страшния 
гнет иа неправдата, человечес- 
ки синова и веднаж за винаги 
се усигори гаранция за прави
лен и необеслокояван от наки-

О НО! М всичаи г\ у пи нлв
грутм. Залог и л о 1СР/, яяряу прибямнтялиатсиа от;

*• ооДнсс-, всйто аолсг трябва яо са пряастаан в бам
Масово се стекажа ученич- Тжрга що се открие точно о 3 часа са. пл. и оферти

У!
се 1Т М

ките и учениците от всичките 4 след пладне ежите дам. Продлрмсиача са
ь аржхимии и др. борни. В матова

Тжряшито

1ЖК става* 
и иубднкаянвтв иа 

се анаят есе- 
ма тжрга • ф*-

гимназии; студентките и студен- “ 
тите от Тжрговската Академия. ^ 
Мжртаа тишина заиари при по
явяването на твлкт.

МО
'О я •мгта

а ао
ПОЯ- ояото упра

ся гвобрчят е ад. ад. 125—121 от
нроаярвотпатв. Оба

л бммоота, о>' 
ано а

нист. гта а
«мото № 3433Пжраия номер започна.

Дезакордирамото пияно 
всеки миг се готвеше де из
мени не своя майстор, сбаче 
верните пржсти с класическа 
техника и тжнкмя музикален 
слух слеоевха непоколебимо и 
предаваха заслужен ята музикал
на стойност на младежа —

а брой 191 от 1 Даяовармй т. г.
ОТ УПРЯЙЛЕНИЕТО ИЯ ЗЯ^ВОРЯ.Пели чужди страсти живот, ако 

исмречо се желае
1та.иа

Кврмгао1аа селско* воршско улраалаккв
П1НМН.

Ромжнския в .Диминяич*
коментира македонския вжп-
рос в свржзка с развоя на по- Варненската сцена се в 
литическите сжбития в Гжр- уООС|оялп на много пжтисвсф- 
иия, а следния вид: .Предана- мирни колоси ня изкуството, 
ливите гжрии сжзнават добре им^ и сега щастието аа укаже 
че с настжпването анархия в подобаюшео внимание, 
страната, ше бжде последната Публиката иемапряздчо бе 
лишена от известни територии.*
По натвтжк спирайки се вжр- 
ху сржбските аспирации за 
свсб^ано правоползван- от Сс-

талант.

М 2380.

Известява се на иктервсуюшите. че иа 31 ден от пуб- 
лику >ането нз настоящия а «Джржаоен вестник", ако е през 
ничеи ден на следуюшмя дан. от 2—5 часа после пладне. $ 
канцелерията на общинското управление, ше се промзаег? 
тжрг с тайна конкуренция, за отдавана на наемател сжб- 
райето на общинския доход .интизап*. зе дреме ог 1 опри." 
1923 год до 31 март 1925 год.

Офертите се приемат до 5 часа вечерта. Пжрвоначл"- 
мата оценка за целия наемен период е 80.000 лваа.

Искания залог КУ/» вжрху нея Закона за бюджет жт. 
отчет нос та и предприятията я заажлжитслен за конкурентите.

Поемните условия могат да се видят всеки присжстяем 
ден в общинската канцелария

В района на общината има седмичен пазар и 10 дне
вен годишен панаир, за продажба на еджр ообитжк.

Всички разноски за произвеждане тжрга. гербов на
лог и движим са за сметка на предприемача.

Обява № 2380 е публ. в бр. 184 на ‘Джржавем Вест
ник* от 16 XI. т. г.

с. Кага Агач, 4 ноямври 1922 год.

сковала вниманието см • ри
тмичната мелодие на излжлмя-
ваните композиции.

Верния темп. изуинтелнв- 
та техники за винаги ше Запе
чатат името Ханс Борк в пвмета 
на варненското подрастващо 
поколение.

лумекото пристанище, казва:
.Не е изключена вжзможност- 
та. шото Бжлгария п« препя- 
ьи претенции за преежелиня- 
ването Македония кжм своите 
територии, а сжрбите завладя
ването на Солун*.

Б. Р. По отношение сгж- на семейството Иван Т. Пехли- 
бските стремежи базирайки се ванов — бежанец от Добруд- 
на тяхната ппли-ика. в. .Ди- жа. а живущ в с Бурхвнлар, 
миняца* е прж. обаче той е Провадийско: 
воден от користолюбиви цели. 
в най-болния момент за Бжл-

СПМСЖК ня парителите за 
доброволната помощ в полза

I
1) с. Главен и Войаод. 700 ла.
2) . Господин Костов 100 . 
31. Стою Коотов
4) . Георги Костов
5) . Кс.ста Сигов

гария. зз да усцее чрез прова- 
каиуи да обвини погледната в 
Завоевателни намерения пред 
Европа, когато в Бжлгария 
след после днята война не се 
помислювало 
нещо.

200 . 
100 . 
300 .

II Т. ^мутда^сю общмско упцммм

Обявя ЙММЙ
пнес подобно 1) с. Медникяроао — Харман

лийско 680 ля. 
всичко 2,080 лв. 

Хвала на щедрите дари
тели!ХРОНИКА. № 2115.

село Т. Ариаутлар. 8 декември 1922 год.

Кметството обявява, че на 10 януари 1923 гоя., ш* 
произведе тжрг от 2—6 часа след обед за отд 
емагтел експлоатацията на обшин чата керемидарнииа нажо- 
аяша се в села Т. Ариаутлар за времето от яеия утажржде- 
ние тжрга до 10 януари 1926 год.

Пжраоначалча цена 1000 лева на година.
Искания залог 10*/а. Чл. 125 от закона за отчетност# 

по бюджета е заджгжителеч за конкурентите.
Тржжните книжа могат да се преглеждат всаки ос* 

• канцеларията иа общината. Всички разноски за публика
ция се за сметка ма наемателя.

с- правят
приготорления за сключване нч 

Редакцията и Адмими- нов 4-миливрд заем. зч воен
ни цели. на кастрацията ма 

премести аа постоянно ма 
ул. „Караджа“ № 19, те-

:тиииа са

Спортам клуб .Шипка*
устроила на 16 т. г. в салона 
на 16 т м. в салона Тжргов

лмфои т 283.
Всмчко

до вастнмма. молим да бж- скпто училищ- 9 ч. вечерта 
ДО мепращжмо ма горния Сп-ртна турисшче-ка Музикал

но Литературно Тинцувална ве- 
чериикя, с благосклоното уча- 

Насморо ще почне пя из- стие не известния немски пия- 
Лизз в града ни .Моперно из- нист Ханс Борк. 
куство* — списание зя Изку
ство. критика и културен жи Печатнииз „Гутемберг“—Варна

отнасяща са

I

Кмет: X. 
Секретар-бирник: Р.

*


