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Д-во „ВЛГрвгжзлСПЬ" ф-ка Ст.-Загора

^'ВОГРОДВНН СЪ 3 ЗЛОТНИМеДОЯИ идр. премии и дипломи
Дневно производство не надминато отъ
35ПЯЗЕНЯ MftPKR
ниноя ф на въ страната
.МЕБЕЛЪ*
Телефонъ 139. Телеграми: Ф ка ИМЕБЕЛЪИ
Представители въ всички градове на България. З а София:
я
М и л е н к о И в а н о в ъ пл.Св. Неделя Ка 2. г
го и изтъкна отъ какво голямо
значение е за правилното развитие
на бждащето образование въ света.
Когато чуждия печатъ държеше
въ течение всички зв участието на
г. Омврчевски въ конференцията,
нашит-Ь вестници, съ малки изклю
чения, се задоволяваха само да
'съобщать в-ь малки антрефилета
за неговото звминвввне за Америка,
активното му участие въ конферен
цията и реферата, който той е дър;
мсалъ за развоя на българското об
разование въ продължение на 40

^ ,Ето(вече близо три години ние издаваме в. „Черноморска
Камбана". Въпреки непоносимата финансова криза, която бушу
ва въ страната, и маса сиънви и 'неприятности, създавани вамъ
оть заинтересовани люде — злосторници, ние продължаваме да
издаваме; нашия вестникъ,:подкрепени отъ сериозната, трудолю
бива. и, ^орална публика, която се отвръщава отъ булевардния
оечатъ, -който немилостиво ограбва народа, корумпира го и трови
душата му еъ цинични и криминални писания.
--"Огврътени отъ тоя печатъ, близо три години вече вие праиимъ свърхестествени усилия за излагане на нашия вестникъ. Въ
.•;
TOBa( на усилие, нека признаемъ, ние б*хме подкрепени най вече Г О Д И Н И . . :.••»'• '•'. , { • ••.•':; •.-•?;>•
Колко
жалко,
че,ние,
българите,
отътзашитв абонати въ селата и много други въ градовете. На
умеемъ да ценимъ своите об
всички т-взи "абонати-редакцията ни, изказва благодарность; сжщо не
щественици! Колко жалко, че често
и за радушния, приемъ, който е Даденъвъ селата и градовете на пжти отъ партизанщина и неприя»^
главния редакторъ на вестника ви г; Ив. Димиревъ презъ всичко знъ, която хранимъ къмъ известни
народни труженици, не искаме да
то време на обиколката му.
признаемъ заслугите имъ, даже и
л
" '.'".( Окуражени отъ добрите отзиви, които нашите абонати даватъ тогава когато чужденците ги при
за вестника ни, вие решихме за напредъ да го издаваме три зив ватъ! Но колкото и да не ги
длти месечно при поваче кореспонденти и сътрудници на всЪк-ь- признаваме, истината никой не мо
же да отрече. Никой не може да
де въ страната и чужбина.
не
признае, че г. Омврчевски дър
£.' При това положение, ние апелираме къмъ нашите, абонати
жа въ ню-йорсквта конференция
& изобщо читающата публика да ни подкрепян» и
въ б&даще единъ увлекателенъ и изчерпате*
морално и • материядво за издаване на вестника, който си ленъ рефератъ върху «развоя на
постави за цель не само да ги информира върху св-втоваитБ бъпгарскето образование*. Вьзхите
събития, но и напАТствува къмъ доброто, красивото и възвише ни всички учени огь негова рефе
ратъ съ ставане на крака еж щ
ното въ живота.
направили овация Каква гордост*
Отъ редакцията.
за България! Каква гордость за
загорци, отъ средата на' които той
изхожда!
« •••••
Когато България се славеше, бла
блестящата
защита
Чефто у аасъ вйкои давагь таки войните; страната ни е поставена годарение
на
г.
Омврчевски
въ.конференцията,
;
ва, Съвети на иарода: »по -pi пира мвого aw въ стопанско а фннан
природната стихия рушеше нашата
цпонния аъпросъ много не ipi6- оово отношение; напооледъкъ и страна и унищожаваше Трудолюби
ва да се шуми — вищо яе ще природната стихия — веметресе- вия ни народъ. На тая ужасна кар
ве. доирннвое въ това"; други, кои нието унищожи една отъ най бо тина макаръ и да не бЪ зритель
то привидно ужъ по н^когашъ ве гатите и плодородни области на безгранично любящия народа ни г.
гй еподелятъ, 'но . отъ техъ не Южна България, съ което ни се Омврчевски, той не можа да остане
индиферентен*: възползува се отъ
те отдйлятъ, ..добавьгь:. ,въпроса отне и последната въвможность не с л у ч а я ,
командированъ
ва нашит* рвпнроц'и е междуна- само да плащаме репарации, но и отъ колумбийския университетъ за
родеиъ в не може да ое решава да вадоводява държавата относи да запознае всички американски;
щати съ българската образователна
СЗДЬзшо огь репврационнше въи- телно своитЬ нужди.
счетемма, и се срещна чсъ видни
роси ма другите държава — Гер
Ето вещо сега или никога други
учени и политически
мания, Австрия л Унгария, копто, пжть нашнсб репарации требва общественици,
дейци, които осведоми зв народното
салдо като България, пдащатъ ре да ое отсрочатъ лове ва 10 бедствие, причинено отъ земетресе
парации; ще требва да чакаме — 15 години, оа да може страната нието аъ Южна България, и по
момента, когато ще бжде най удоб ни да ое възстанови въ стопан такъвъ начинъ успЪ да трогне ху
манната и състрадателна душа на
но да повдигнемъ този въпросъ."
ско и финансово -отношения, при американския народъ, който, сло;£ Както; едните, така и другите, което положение само държавата редъ последните сведения които
ркководими отъ свой шчан съоб може да плаща репарации. И. Д. имаме, е далъ доста помощи, които
чувствително много ще облекчатъ
ражения, не само че не еж ирави,
учветьта на пострадалите отъ земе
но въ своята ааоивнооть п съвети Ив. Дихиревъ*
тресението.
маватъ причина да св вамедлява
Единь велинь българинъ
Едновременно съ това, аъ своите
отсрочката на.," нашите репара
реферати и срещи, които е имапъ
Отъ известно време бившия ми- съ видни личности аъ Америка, г.
ции, която, опоредъ както се
учимъ иацоодедъкъ, оъглашенскитй нистрь ла просвещението г. Ст. Омврчевски е повдигналъ м въпроса
пребивава въ Америка, за тежките ретрационни задъл
еади . билн наклонени дадидатъ. Оиарчевски
гдето, локаненъ отъ копумбийски- жения, които България повече -не
Нека, орочев, ивиолзувагь права- ятъ уннвесритетъ, участвува въ може да ллаща; доброволческата
конференция ло армия, която на е по силите на
TWOTBOTO В народи тови благоприн* международната
тенъ. моментъ и ааявятъ на оъг- учебното дело ши Ню-Йоркъ; За държавния бюджетъ да издържа и
тая конфзренция, въ която участву въпроса за българските мелцинства
«вшенокиге ойли:Г1 нашите реиара- ваха около 1000 души видни учени въ Македония, Тракия и Добруджа,
•Црж трЪбва да ве огорочатъ; яа- отъ целъ свЪтъ, американския «1 които пъшкатъ подъ гнета на сдинъ
рода « рааорваъ всладотвие па европейския печотъ писа доста мно- вврварсаи режимъ.

Щтт

репарации шргьбба 9а се огасрочашъ!

За великолепната защита, кояг
г Омврчевски •— този великъ1 б%>
гвринъ — е дапъ за отечеството*
българския народъ му блвгодвр
на вечни времена
ще му бжде.
знвтвпенъ. •'•"•• :i.; ..^v \--;--•^•'••••- •••<,' '
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Ще разбератъ ли спенул,
Въ с 1Ънг-4*асщ ^-•'$ар;
варихме селяните flBpwnf
продали тютюните си.,. #^И
мислите? -т- Три леви килс
колкото да не е бваъ пвр^
. Потриватъ радостно .рж1
лентите, ликуват*, б а з а р и
еж вземали на .сметка ,тю^ст
безъ да се замислятъ за,-.-M«W
че това се отразява зле щър>1
панския и икономически »кивот^
страната- Не могатъ да рмбг"
тйзи алчни за богатства х ^ *
квто рбезценяавтъ произвг"'
на нашит* селяни: жито Р"»У
кгр„ тютюнъ Злв. кгр., *Р% '
лв., кгр. ипр„ цтаватъ прич»*^
изводителите дв губягь гГГ ^
на «пособность и,не могат^-* •
изплататъ задълженията към;г#
жаввтв, общините и частните*'
А това е епнв отъ главните"\
чини да «а засилва стопанска;
финансова криза и страда държ
народъ, стопанства и всичко BiH
висимость отъ което са намира р .
витието и бпогоденствието въ -ц
страна. Ще .разберат* ли хоац на!
сетне спекулантите? >й .-,.<• ^
Нои ол виновниците?
яСкжпо Meco"—крещатъ консума
торите. Отговврятъ индиферентно
касапите:, „не смение виновните:
купуваме чифтъ Агнета 380 лв.*
къмъ която'сума като се прибавятъ
и другите разноски: за персоналъ,
такси и др., «а насъ" «илограмъ
месо коетвувв ;32
лв. и «екопко сто
тинки*. ' •-.'</ :."'-'' ^ - : -";' ''••'-• ••'^"•''^
Великолепна сметка ;зв касапите^
но абсолютно неверна зв койсума-'
торите Защо? Защото знавмъ; г че
производителите продаватъ -доби-'
тъка си ма безцеййица. Напримеръ^
крава въ миналото струваше «тъ
3 до 8 хиляди лева, а сега отъ 500
до 1200 лв.- чифтъ агнете <въ миИа-i
лото отъ 400 до 450 ле., a certf - ^ '
150 до 250 лв.
Ако се вземе за база днешната
костуема цена на чифтъ агнета -- г
150 до' 250 лв., заедно сь дру
гите разноски, -месото Може дв се
продава отъ касапите и 25 лв. ки
лограм*. Кои еж тогава айновии. ва
скжпото месо — касапите ипи про
изводителите? С— безспорно -^ви
наги касапите 1 И когато ги виж
даме днесъ!; да се вправдаввтъ
прадъ консуматорите,' ние неволно
си спомиаме 1фраи«уската поговорка:
Qui в'ехсиве «'eocuee <(к©йтонс« нзаи*
нява се обвинява)
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това положение, «ив считаме,
ка въ приежтетвието на Н. В. Царя, че При
нгьма
абсолютно никакви; примуци^
официалните власти, консулското пални и тактически
разлтиц, и какви
Че инвалидите отъ , войните мит*ло и множество граждани. Ето то и да било спжнки,
които да презерствуватъ — никой не отрича; че
още една индустриялна придобивка, чатъ за реализиране идеята на обеди
много "отъ техъ днесъ еж прину
с. Топчий Разградско. Ето едно се- съ която нашето превозно морско нението и се тури край на една брадени немили-недраги да се скило,
което благодарение високото дело зарегистрира единъ новъ сът- тоубийствена и фатална борба, която
твтъ за парче хпебъ —- и това е
в*рно;; но сжщо така е.; в-врно, че съзнание и интелигентность на на- рудникъ въ развоя на народоото се отразява зле върху нормалното раз
ьЪкои измежду техъ, безъ съвесть селението му прави силно впечатле корабоплаване и на железопжтната витие не само на най мощната optaи сремъ не се задоволяватъ ние на вс^ки неговъ посетитель и пристанищна служба. Огкриване- низация въ страиата ни — землсд*ъА*
само ^съг своите пенсии, доходи Въ кооперативно отношение то е то на Варненския докъ и фабриката ски съюзъ,но и на успша нанеювит»
отъ имоти, но и звематъ разни доста напреднало: по голетата часть при него има и доуго з ачение: за борби.
i
длъжности въ инвалидните друже оть производителите му еж коопе- напредъ ще може да се дава под-;
Нека знаятъ всички това здружериряни
и
предприели
маса
инициаслонъ
и
подкрепа
не
само
на
на-,
ства и- се ? х р а н т у , т я т ъ ; отъ<
ните земледепци; нека знаятъ, че
парите, на -нещастните инвалиди,, тиви за" създаване поевтинъ жи- шите параходи, но и на чуждите,;, колкото по-бързо се тури край на
на всички консуматори, съ което ще се окаже взаимопомошь;
Това е възмутителнЬ, и нечовешко! вотъ
днешното гибелно положение, г>ри
"Върховната управа''на съюза на Колко много .населението обича въ международното корабоплаване.^ което е поставенъ, разпокъсания
просветата,
достатъчно
говори
от,
,
,
o
>
t
r
n
n
l
l
;
инвалидите не би требвало, да' до '
B
••"•-' ' \\ земледелскйсъюзь, толкова по ско
пуща подобна неправда. Ще сле-' критата прогимназия, която се по- ;'Г JBI-ВЛ.- £JW*•
мещава
въ
великолепна
и
съ
мо.„
^
д
въ
културните
стра-, ро.ще се даде 'доказателстгвр, че
Н
а
в
с
К
Ж
е
димъ, какао Ще направи ' въ това
дерна архитектура^сграда: двуетаж- н и з а Ж ур На пй СТ ите вратите еж РТ- ние, здруженитгь земледчьлищ дгржимь
,;
отношение.
но здание, съ удобни и хигиенични ворени. гдето и да,_ отидатъ; техъ по високо цдеитгь на организацията см,
стаи и широки коридори; големъ посрешатъ и изпрвщатъ най-любез отколкото личнитп, интереси на ии.театраленъ салонъ и сцена съ ху но; техъ информирвтъ своевремен- • ком самозабравили се кариерити^йи-'
дожествено/изработени, декорецйи. но за всички станали събития и пр. у то, обладани отъ умопомрачение, често
"•'.
,Ние сме уверени, че при настоя Така ли е въ ". нашия градъ ? Н е ; си• служатъ ;съ -средства, съ коита
Заюрецъ
, . : . , , • ;< •-. , щето училищно настъятелство, подъ само, че не е така на много места, като се спжва нормалното развитие
:
'1~\ .\.'/ ';',Л-рь_'-Варнрни. ',--,
председателството на Коствдинъ но често даже и сжществува „на земледгълския съюзъ, еднрвременно
"и се пречи на неговите политически
• Неотдавна единъ отъ нашите ре Драгневъ (земледелецъ) и съ съдей нието имъ не подозиратъ.
дактори, пребивавайки въ Разградъ* , ствието на енергичния, и.; предприЗа да не бждемъ голословни да Ги иконрмически борби " ' .- .:
е пбсетйлъ дома на известния , хи-,., емчивъ кметъ Ст,.Христовъ (земле посочимъ на факта. ,-,..!.
, рургъ г. д р ъ Варкони. По нацио- , делецъ) селото щ е . напредне въ
Освещава се пвраходъ „Евдокия"
налность унгврецг, г.,!д-ръ Варкони , всеко отношение. '
въ Варна. По този случай ' ние не ;, Напоследъкъ редакцията ни реши да
още презъ световната война се'.-е" Нека неселението му да се радва, знвемъ дали,еж били поканени на издава за напредъ три плтн иесечив
-тановилъ на постоянно местожи- че има-дейни избраници и ржково- шите колеги отъ другите г'местни ,: в. „Черноморска намбана". Предъ
лство. въ София, гдето е билъ: на- дители, които достойно защищаватъ в е с т н и ц и > н о редакцията ни не б е видъ това и продължителната обикол
4икъ на две военни болници. неговите интереси
удостоена съ тази честь. На кого ка на главния редакторъ въ страиата
»• такъвъ, той е проявилъ ,несе уврежда съ това ? Само на жур се забави излизането брой .37 ид
жовенъ организаторски умъ и > с. Венчанъ — Привядийско. Прави налистите ли?,— Не, въ висша вестника ни, за което просишъ иввиич»*
лдаиемчивость, което е направи- впечатлечие въ трва село, че учи-v степень и на морското депо: много ние отъ абенатит* си.
,« .•>•;••»•••
мшно впечатление на колегите теля г Янгелъ Жековъ и учителката факти, които ставатъ' въ морбтр , Госпожата на .бившия народен^
остазбщо всички чболни. Съ со- г-цв Климентинова еж доста дейни. оставатъ неизвестна" за читающата представитель г, Ив. Чернеаъ, ДфЬ.
то «<знания въ Ьобластьта на По инициативата на техъ въ дена публика.
Мара Хорозова^ Чернева се премести
.,
p; ••.•
f,
Канта, отличенъ хирургъ, об- на детето бе дадена .литературна
на
жгъла на ул. '„Владйславъ" ! и
Другъ случай нема да изтъкнемъ,
отъ т, дълбока ерудиция й цо- музикална забава, на'която г. Ннг. а ще оставимъ нашите колеги на- „Ботева* № гг^надъ железарския
Хилямтанъ, г.ш-ръ Варкрни: ей Жековъ е говорилъ за .значението всекжде въ страната да''продъл ( магазинъ на Филипъ Мариновъ*»'
биха изиралъ още презъ вой- на праздника и е направйлъ апелъ жатъ, защото сме уверени,' че и въ'
то,' Мл4каг^. , Пишущтияг тия
А ПИВНИЦА и гостилница ДОЛУР-'
биха •, самъ 'свидетелъ на one* за подпомагане ; на пострвдалиае д р у г и т ^ градове е така, както -въ д.СКО ЕЗЕРО", нвходяша се,, на?
никакво внимание не проявя*.<
подъ юято той направи на една отъ земетреса въ Южна България Варна:
1 ул. „Русенска" № 13, срещу
били заболяла тежко отъ ракъ? пТукъ е . образувано, читалищно ватъ къйъ журналистите; на vkx\ w сбщинския театръ, дава подъ
шитЪки това той'я'излекува: И д-ство .Самообразувтние" ,пр ини често се оздаватъ неприятности; , т? наеиъ 2 стаи мобвлирани съ 4
'; лезнще други тежко болни презъ циативата на група • мвадежи, и й мнозина бегатъ отът^хъ, когато
легла. Винаги въ рестрорвнта
искатъ да се информиратъ върху
тая войната той е • излекувалъ учителя г, гАн»: Жековъ. . .;• ;
, . неКОИ СъбиТИЯ. ,
можете д а намерите добре
.
•
'
•
'
i
'
i
^луесъ еж добре' въ здравно .Избраното настоятелство -полага
приготвени закуски, ястиета и.
я,ение.'' Виждайки,' че 'народа големи i грижи да набави всички
фиини натурални, напитки при
Jm, kafd л+карь, нЪкои ' него- необ,ходтми книги за ..читалището.
извънредно намалени цени. Бър
юлеги, водимй отъ лични инте-: Хвала на това село, че иматъй ин
за и внимателна мамерикенскв
«авйслйви, поведоха отвръти телигентна, и-дейна младежъ.;
;
'прислуга ;»4J! !''"<. 1—5
•
'
Никола
Кьосевъ:
•
•"'
'•
'
. "'мпания противъ високоблаБьд г. "д ръ' Варкони- и си по- с. Нииолаевка!— Варненско. Жители бившъ народенъ нредстапитель
ператсъ
противни на хуманностьта те на селото еж доста интелигентни.
Нека знаятъ здружените
годи>.;за да то"'прокудятъ отъ Тукъ има прогимназия, читалище,
ь Добре изработени ц шентови §
земледелци
стокГоваТ обаче, не го отчай — кооперация и селото, се осветлява
тротоари» плочи „Специалитет*" fi
се даь, • той продължи, следъ съ електрическо осветление.
Миналата година, презъ.,зимата,
може да нвмгрите .съ нам;;ле- S
годи назначенъ
за хирургъ при
ни цени и по избзоъ самр въ 1
Напоследъкъ заварихме тукъ- ар въ София б е свикана обединителна
:
телкката г Държавна Болница, химандритъ.Инокенти, който, комрн конференция, на която,- следъ като
работилницата на ЖЕНО НУЛЕЗЪ •
дрголжча' ' енергия и усърдие'
дированъ ; ртъ, Варненския музей. рвзмениха мисли делегатите на и нвходяще се до хакъ иБ^р ов« jj
:; г
старната си служба' •'•
събираше ; старини. !Напрвви ни всички окръзи,' се избра • комитетъ щ
сии" и ханъ „Земпеделски". За Б
н
по подробни, сведения можете g
троявявайки се винаги " като силно впечатление, щедоостьта на и му се възложи да работи за обеда се отнесете и до редакция^' Е
гетенъ лейаръ; това е направило местното население, което следъ диненцето на разпокъсаните земле
;ja^HaiB^>i4epHOMp'pCKa \«амба. Щ.
ро впечатление на всички въ апела отправенъ къмъ него отъ делскй сили. Следъ закриване ;кон-:,
на," ул. Гургул-та Ка 1. Прр'- Щ_
1градъ й околията, <но е шоки архимандритъ Йнокенти, даде без ференцията една делегация, пред
ло,1 обаче, --едйнъ. "лЪкарь-профе- платно маса старини за архиологи ставляваща сжщия комитетъ, се
дажба на едро и дребно.'"Ен* | |
^ръ, презъ войната асистентъ- при ческйя ,музей"Нйе,похзаляваме на яаи предъ постоянните.приежтетвия
спедиция;бърза и любезна, i 1 5 В
>его, койго въ г- Писмо адресирано селението и считаме, че се налага на трите крила, тогава на земледо единъ свой
приятель въ сжщия на управата на музея да поблвгода- делския съюзъ за да имь поднесе
градъ, като! поздравява : г/ д р ъ pfH чрезъ печата на никокведци за резолюцията, взета въ 'конферен'
Магазинъ .В Е Н Е Р А* на ви- 1
', Варкони, го „.задължава, едновре всички подарени старЦнй. ,
цйята, съ която се иска: управител §
,
менно да, му каже, че. три , се чуди.
ните.тела на трите сгюза да на Д наги любезния Арат, Порлошамь .«
сь; негр.какъ така до , сега, 'следъ
София: Новоизбрания.кметъг. Ге правятъ необходимото, за по скорош К ул , иПиротска" № 52—- Срфи11, |
като е ЖИВ-БЛЪ толкова „години въ оргиевъ ('земледелецъ), на VI район-. ното имъ обединение. На делегация д изработва най елегантни дамБьлгария, той не. е забравилъДун но кметство е" младъ,; енергиченъ, та бе заявено отъ страна на по у ски и мжжки обуща. ' " *;
Софиянци: и гости на София |
гарскотреи рицарствр/и^моралъ. '/( йнтепигентенъ й доста деянъ. Бла стояннитЬ приежтетвия, че т е спо в;
л
не пропущайте кслучая да по
, Колко : възмутително, че . едчнъ. годарение на неговата предприем- делятъ идеята на обединението, и
сетите ;магазина, гдетр винаги
български лекарь има такова лошо чивость еж направени следните ули^ че вь близкото бждаще ще съоб
ще намерите, богатъ изборъ J
мнение за своята родина! И .днесъ ци: „Враня" (най-старата улица в ъ ', щатъ писменно.. своите м решения
отъ обуща н^а едро и дребно
той. е възпитатель — .велико неща квартала' „BaHHuioiipa"), ул.. »Стру- потози въпросъ.
на най-изнрски'цени." • 1—1
Дали еж се занимавали и какви
га", ул; „Бабин» слава" и водоснаб
стие^за^насъ!,.,.,.,.]' ' „
решения
еж
вземали,
до
този
моПри все, обаче, че тоя български ди квартала .Захарна фабрика".
л-Ьчарь има-тъй лошо,, мнение за Ние похваляваме кмета г. Теорги- ментъ ние «е знаемъ нищо поло
ВНИМАНИЕ! на ул. 6 CEdTEM-;'
СаоитЪ. сънародници, г. д ръ .Варко евъ за дейностьта му и го. сочимъ жително. Знаемъ, обаче, следното
като
фактъ:
двете
съюзни
крила
—
ВРИЙ,
въ магазина на млечни
за
приме->ъ.
—V
ни когато.е ; г о в о,,р и л ъ за на
на
Драгиевъ
и
Томовъ
се
обедини.
продуити,
подъ земледелската
Ние
имахме
случай
да
говоримъ
шая народъ,,винаги го ,е адмири;
банка винаги щ е намерите
ралъ за неговото, трудолюбие, чест съ некои граждани отъ IV районъ ха и свикаха кочгресъ въ Ссф^я.
• По този скучай обединителния ко
пресно чисто масло за зЧнусна,
ность и преданность. къмъ . отече-.' на София, които еж доста доволни
отъ
любезното
държане
и
услужлимитетъ
-поздрави дветп, крила на
ството.
!;...:
-.,
-.
'
•.
;
.
,
•
пьрвокачествено сирене, балкан;
л
като изказа желание да се
ски иашнввадъ сметна,; овче чиг И=:обичайки- силно народа ни, востьта на г.'Желю Зюмбюлевъ(зе съюза,
пом. кметъ на IV рай оскществц въ близкото бждаще обедине стр небито лисею и пресно
той е направйлъ напоследъкъ още мледелецъ)
онно кметство. Той е далъ до сега нието и съ третото съюзно крило съ
една жертва въ полза на него: от достатъчно
mUo. Приематъ се прржчки..
доказателства,
като на-1 седалище ул „Вргбча .Л» I — София,
!
крилъ. е въ Разградъ санаториумъ роденъ избраникъ,
. /
. - V
'
' ':
.
че е винаги го- въ което, нека го признвемъ, "еж ., ' • • • ' '
„Надежда", ..съ добре обзаведено, тоаъ да бжде полезенъ на софийс организирани по-голетата часть отъ
хирургическо отделение, рентгеновъ, кото гражданство. >" „
здружените земледепци, дружбштъ
•'••--..
апвратъ и изобщо всичко което е.
, ^ м я които не само сподгьляЬгъ идеята |
Саио при ЦАНКО МИНЧЕВЪ/ S
необходимо, за да се (долагатъ по
\^на^обединението, но' мною отъ тгьхъ 1 шивачъ.' ул „Русенска" Ns 1-7-, I
/
;М
ор7с'йуТТУД
6$
н
а,
добри грижи нвдъ; болните., -, ,. ,,,.;
,се'въздържатъдасеотчетатъ,
като
Добре известенъ у насъ и чуж,- Освещаване на ИОрабОСтрОИТвННИ- \чакатъ да стане окончателно обедине- ц срещу градския театрь, ,сеч |
Ц изработватъ най е л е г а н т н и ^ !
бнна, въ тоя санаториумъ еж изле
t "'
Цата И ДОПЯ; ' ' '
I нието--на двата земледплеки 'съюза: и 6 мжжки костюми.конто; мргать '4
кувани доста българи и- чужденци
I тогава да сторятъ това. Яко стане d да задозолять вкуса на всички J
отъ съседните ц*пъ страни.
'
На. 27'м.м.-стана освещаването | нужда ние сме готови да посочимъ | ' Ц е н и достъпни
1-2 «
Дано г. д-ръ Варкони жив^е
а Варн. корабостроителница и до-. * такива дружби.' <
- - •, •
Възмутително!
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дълги години и бжде полезенъ и
за напредъ на на рода ни въ здравно
отношение, както и до сега! .' *' '
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•
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и Кгкво става 1въ, страната' :;,

дневни

: Сбободна шрибука
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