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БЪЛГлРСКО ОБЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО Д-СТВ0
въ
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Основекъ капитапъ 2,000,000 зп. пева.

Осигурява при най-износни условия по:
„животъ," „ПОЖАР V и ЗЛОПОЛУКА
Ян ч.рс.мии н при .Мй-инкиЩи условни, съ риекъ ::л
И'"Нр-.
ЛЛЗЛк* 1юйиа'
осигурява
но ши) -модерни комбинации*, съ най ефти
приема да поен .рлска. на всички видове постройка,

и0рвлъ

Стоки, мобйли, ншс.г.чпиИг!, индустриачпи ирЬдприн-

Т1т11; фабрики, счмидо.т и пр.
А й д П ! ^ е иъиел']^, лай-м«додн1И1"11 кимбицаиин за застрахова*
| $ и Р ^ Л 0 пил,, като. срешу 1;олекгниии, тъй и грЬщу единични
злоиолуки,, които могатъ да с»й)л'ЬгЛтъ лшкегсг,, Гнио когато вцшщ
ежсднеишпа см работи, нлт.унв по железницата, когато <» згишгь
въ нроизиодстнащ ей и нрд.
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Д-ръ Борисъ Т. Драмовъ
специаписть по болестите на кожата и пикочнопоповите органи.

Приема болни всекидневно. Варна, ул< ,,Си. 1Слим<штъ". С[Ннцу
банята на; Мг Фклиновъ.
-А-

% шщт

Цщкщ

отъ всички дружества и баншиСправка редакцията на в. „Св. Гласъ" за П. Д.
А

А. ШйЪ
ОСНОВАНА ВЪ 1800 ГОДИНА,
Седалище: Варна ,- Клонове: София, Бургасъ, Русе.

ЕКСПЕДИЦИЯ И КОМИСИОНА

Търговия сь газъ, соль, каменни., вжглиша,
минерални масла, железни греди,
марсилски керемиди и пр.
Индустриални и финансови изучвания.
Съдействие за финансиране
надеждни предприятия.
Добиване разни концесии и индустриални облаги
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Пподава се кжща
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съ 4 стаи, салоиъ, две кухни, мааза и
_
пералня, находища со на у*. л Канадска*
№..19, близо до градската градина. ЦЬлото днорио место .медно Съ
иоогро&шта наема 400 кн, метра.
За аиоразумЬние до стопанина въ същия домъ

Д а р а СО ЦОДЪ ИасМ1^ на сметки огдюенъ а.щргамеитъ
аъ 4-1-С стай, клрзетъ, нодопронодь п канали^ацшг, иъ III уч. улица
а
АО хотолитЛ ^Оролъа и ^Мосюга14
д Охридска
Могатъ да се данатъ и еллп ш) мобилирани.
Споразумение Ив. Хр. 111отоН:Г,, мапглшъ ДилПтчи Анлрей.
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Обществена пр!.двидливость ли, или гурелншь?
40 години вече ще ркопчпмъ съ данни, като истински сиециаоткакъ с!> 1879 година. първото лнетъ, наи-краспоречино доказиа,
учредително ведпко. народно събра какво столичани нмЬсто ст> „ефние, неносрЬдстнено одедъ оснобо- тенъ хлЬбъ" законно се нродоволдателната пойна, сътвори н«1п- стнунатъ съ истинска отрова, ко
демократичната отг^ демократични ято въ последствие не може да
те институция, която и до днесъ бъде осввнъ вредна за здравето
(Богъ узнай 1Ь до. кога ще продъл на българските граждани данъко
жи!) все още ходи „неомита и съ платци Нии прЬноръчваме горна
скъсани гащи" изъ наша'га хуба та статия на просветения чйтава, но нещастна България.
телц за да со увЬри напълно ие
бъ невинна и благочестива ве- само колко голЬма чоеть прави тя
|щ въ силите иа българския на- на г. Златарова, но също така и
родъ, тогавашните първи учреди да може да си обясни и разстрой
тели на българското държавно ира- ството на собствения си стомахъ
внЬ управление умр*ха съ също отъ „ефтения хлЬбъ," съ който
тъй невинния заветъ, че наслед- отъ мЬсецъ (й Кой знай до- кога?)
1шцит,е' имъ ще съумея гъ да на Варненския комйтетъ съ законъ
гласятъ хубавата и иринлекдтелна, ни иродоволствува. Защото не съ
либерална 1сонституцня еъ назре одщшчни случаите да слушаме, че
лите нужди и интереси хт бъл хлЬба, който вземаме отъ фурни
гарския иа^одъ.
те е горчивъ, киселъ, мнришелъ
Уви1 колко много измама се под на нлЬсен1* и др. Ами, че на 8
чертава въ невинните надежди па май ний имахме случай да депо
държавниците ни тогава въ про зираме въ редакцията на „Сноб
дължение на 85 и. повече ЛЦшш? Рлаеъ" сдинъ хлЬбъ, който не са
Измама, кгШнаме ватова, защо мо, че ие можахме да ядомъ, но й
то тая хубава цонституЩтя, Каква кокошките ни дори не приеха да
то е и сега си осгцва само писа го кълвагъ. И знаете ли, читате
на и ца книга, бсаъ фактически лю, откъдЬ купихме ние въпрос
да е приложена в7>.същностьта си ния хлебъ? Отъ придворния доси до днесъ
тавчикъ на Н. Ц В, Царьгь, МарБлгЬсто /юпиото рагиинрешш, дикъ Хайрабсдиянъ при хлебарни
разхубавяване, пий сме свидетели цата на Гарйбедь А. Кю|»динпь.
И въ г;ол'1ша отенонь бе фопотни ] 1ГЬщо повече, оплакванията просвидетели, иа нейното игнорирано, тивь недоброкачествения хивбъ огь
стеснение и. илоиачйНаио което", деиь на день зачестяватъ КъдЬ е
конкретно кайано, ирЬдставлява па- 1сомитста за да провЬри тия оиластоящата българска политически и кнапин? Къде съ контролнитЬ а•рбщест^ена. уродлива. дЬйствител- гентп, които иматъ грижата за то
ность.
ва? Слушаме, че г да л Ькарнтв съ
Такава уродлиность и гурейп- обръщали вниманието иа комитета,
воб^ь е й закона за обществената- но последния ептоварягг;, по тако
пръдвидливооть респективно коми ва, бращно лма и такьвг; хлЬбъ
тета иа същата. Много или, малко може да се продава.
кусурлия^ тоя иигсоиъ бЬ едно доНо защо джаиъмъ такова лошо
бро и хубаво начало; но едва ли4 иъкь брашно да ни <из •дбЬтлм.г4
не само такова.
А. Т.
Защото, преди всичко, състава
на тоя комйтетъ < но. се сьстри огь
съразмерно избрани нлаиоие, гьй
като болшинство го отъ Последни
| тЬ съ все изиечеин, п])пб!шясо1П1
партизани на уиравляющата диоеъ Либералите въ Варна.
либерална, концентрация.
Отъ доста врИмо насамъ* въ
И .зибележето, читателю^ че то
Варнен.
либерална дружина съще
ва внуши мие бозншшетно на тоя
ствуваха
несъгласия. Старото бю
комит(зтъ сА, въ каймака си, все
ро
биде
блампрано,
избрано биде
хора, които всинко друго могатъ
ново,
обаче
иекои
не
го призна
да иматъ ирнеъ.рдцо и да вършатъ
ваха,
което
нещо
военаше
расколъ
съ ревность, но само не и благо
въ
партията.
Тъй
1П>рвеха
рабо
родната и хуманна задача па ко
тите
до
10
того.
На
10
того
кон
митета на общеет. нредвидливость.
тролната,
комисия
иа
дружината
Ние имаме на лице вече отъ
мЬсецъ .време н делата, на тоя ко свикала. бЬ събрание.} на коото
мйтетъ, както въ столицата, така иодъ булото ч,за давано некакви
и пъ провинцията, специално * и сметки" подозираше ес опиттл да
еъ Парна Въ София паир , спо- се катурне бюрото иа партията.
редъ изявлепилга ла пресата и.о Тона стрЬсна всички либерал]! и
собеино съ стапшта иа г нь Д рь ги прикани уъмъ единодушие. На
Златаровъ (нт» я11реипрецъл брой 10 май салона л11рошек!>* бе пр*!»8 оть ГОЛ*: йод ь ..аглание „Юд- иълненъ оп. лнбераиг На заявлена оГнцесТпена опагностьи), който ниего На контролната комисия да

отзиви.
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влеяе въ инакъ суровия животь. Иро-1 всека сутринъ, а не да бездейетвуватъ,
дава сметки, иубликата едииодуш- I гарско безстрашие и стремителность, I щалнигЬ думи се казаха отъ г-ца Це-1 а общииските лЬкарн още повече с&
когато българина е призвапъ да защи*
но отхвърли доададнанрго на смет щава права и справедлива кауза, Следъ I рова. На прощалните думи отговори 1 длъжни да контролирьть двйпостьта
ки Н ирие оставката на двамата него взе думата председателя на ма* директора г. Дуковъ, който съ единъ I на агентите*
контрольори, вместо които избра! кедопо одринското опълчение г-нь Ил. Iсърдеченъ, тихъ и развълнуванъ гласъ
За сведение на властьта. Въ единъ
нови. Стеклата се въ грамадно I Ганевъ, който описа героизма и тегли-I отблагодари на ученичките си и имъ
местенъ
вестникъ не прЬди много вре
пожела
да
продължагь
делото
на
про-1
мнозинство публика, доста енерви- лата на македонските доброволци в ъ | светата и въ живота. Пожела имъ да Iме бЬ публикувано отъ руското консуосвободителната война и положението
раиа, тренетно очакваше само ед
на останалите подъ сръбско и гръцко I се стараятъ да блдать истински граж-1 лато въ Варна едно обявление, еь ко
ето се съобщаваше на всички руски
но: туряне край на раздорите. 0 - 1 иго българи. Той наблегна, че нашия I диики и да възпитаватъ такива.
поданици, живущи нъ България, да се
раторит* изложиха открито и яс народъ, притежаващъ твърдъ духъ, во<
явятъ
въ Русия, за да изпълнятъ оте
Предъ
видъ
на
голината
мизерия,
ля
и
честность,
требва
да
б«ьде
фак-1
но съществующите недоразумения I
чествения
си дългъ.
която
почва
осезателно
да
се
чувству-1
и хвърлиха отговориоотьта за то-1 тора на балканския полуостровъ, но не I
Но поводъ на това, помолени сме
ва като последица отъ липса на рабо-1
и
коварните
паши
грабители.
Говориха
I
4
на върху г. В. Омилова и Г. Са
и г. г. Димитръ Мутафовъ и Д. Андре-1 та и извъимерно посклпяване на про* Iотъ никои граждани да запитаме рус*
моковски, Съ редка иекреность въ евъ, директоръ па I млж. прогимназия. I дуктитЬ отъ първа иеобходиместь, Вар ките поданици Братя Кокашвели защо
събранието . бидоха разкрити кар-. 1Казаха се и неколко думи за герои» ненското женско благотв. д-во лМайка" I още стоятъ тукъ и не вървять въ Ру
тигЬ и последното единодушно нри цята*доброволка Допка Ставрева, която I рвши да основе посредническо бюро Iсия? И ако те ех се отказали отъ рус
живи удобрЬния, за туряне край е взела участие въ освободителната I за търсене и намиране съответна ра-1 ко поданство, дали с& се записали ка
бота на нуждающигЬ се жени, моми-1 то български поданици?
на равдоритЬ, реши изключването! война и която е наградена съ два кръ-1чета и деца.
I Властьта трйбва да се поааинтересуста за храбрость.
I
отъ партията за винаги В . Сми-1 На край се изаеха неколко патрио-1
Работничките и работодателите мо-1 ва и издири огь какво естество сл тия
лова и Г. Самоковски. Пожела се тични песни.
I гатъ да получать свЬдения и упдтва-1 хора, които и иматъ и иенптг поданаа наиредъ силотеность и едино-1
Следъ обедъ отъ площада предъ I пия отъ комисията всЬки делпиченъ I ство^ Полицията е длъжна да бди* зор
душие въ партията.
I съборната църква учениците и учепич-1 день отъ 10—12 арЬди обЬдъ и отъ Iко надъ подобни безотечественици, за*
кйгЬ отъ гимназиите начело цЛтЬ му- 3 —5 часа сл*дъ обЬдъ въ номещепйе-1 щото времеиата ни налагать бдител*
Случаягъ съ Варненските либе
I ность,
зики, потеглиха за морската градина, то на 'Д»во „Майка."
рали не е едничъкъ. Болеоть б е | гдето .имаше общо народно веселие. I
обхванала нашите партии да се це
Отчетъ за откритите старини. Вь ] Духовна беседа. На 17 того, Неде
Вечерьта учениците устроиха гаес-1
неделя,
17 того, 10 часа прЬди обедъ, I ля, 4 часа нодиръ обедъ, въ старата
твие
по
главните
улици
на
града.
иятъ, когато идватъ на влаеть, т. е.
. „св. Арх. Михаилъ*
въ
Юнашкия
салонъ, председателя на българска черква <
Въ
0
часа
въ
салона
„К.
Раиковъ"
1
тъкмо тогава, когато т е с ъ пови 1
археологическото д во г. X. Шкорпилъ ще държи духовна бесЬда Нег. Благ.
ученичките
и
учениците
отъ
гимназии-1
кани оа народополезна дЬйиость и
те дадоха литературно музикална < ве-1ще даде отчетъ за откритите старини I свещен. Атанасъ Маджаровъ на тема:
работа.
I „Стълбове на нашата вера." Входъ
| черинка, •
I въ града ни.
Не сториха изключение отъ то I
А идущата неделя, на 24 того, 10 Iсвободенъ за всички.
Въобще тазъ годишното отпраздну-I
ва правило и ВарпепскитЬ либе ване бе тържествено и сърдечно. Чув-1 часа пр. обедъ, въ учителската стая I
Седииченъ, пазарк, Въ с. Горни Карали! Ний бе аботрахираме' отъ ствуватб се у всички некакио скрито I на девическата гимназид ще се състои I
общото годишно събрание на археол. раагачъ, Провадийско, се открива седстремление
и
полеть
на
мислите
къмъ
I
лични, или иартийни симпатии,
I миченъ пазарь з^ едъръ и дрвбенъ до.
онзи край, който роди двамата'българ-1 д во, дневния редъ на което е:
но горещо желаемъ щото всички ски просветители и днесъ е подложепъ I 1. За музейното здание; 2. За Алад- [битькъ. Първиять пазарь се откри на
партни когато еж повикани да вла- на тежко иго. Тая тържественость на Iжа мънастиръ (решението на народно 9 того въ прис-тствието на Варн^ окр.
«отвуватъ, т. е. да творятъ, да бъ-1 праздйика бе резултать иа бликналите I то събрание); 3. Докладъ на контрол управитель г. Боевъ и множество земдатъ силни, сплотени ц единодуш български патриотически чувства, кои-1 ната ' комисия; 4- Избиране ново пасто- | леделци отъ близките и далечни села.
ятелст^о и контрол, комисия; 5, Пред При откриването имаше надбътвания
ни. Изхабената въ раздори енер то зовать мислите и сърцат къмъ Со I ложения и 6, Раздаване IX отчетъ.
| съ коне и борби. Яа отличилите, се бе| лунъ и Охридъ.
I
гия е въ ущърбъ на доброто и
I ха раздадени награди.
иранилно управление. РазцепениПоради хубавото местоположение на
Досегашния Варненски градски на*
11 май въ Добричъ презъ тази годи- I
гЬ партии се израждагь въ коте-|I на се отпразднува тържествепо отъ цЬ-I чалникъ г. В. Гюлевъ, комуто не бе I мерата около селото, изглежда че парий и тогава и самото управление | лото българско население. Националния I местото въ Варна, най-сетнЬ е преме- {[ зарьТъ ще привлече големо множество.
този день е призвалъ всички добриш I стенъ за и. д. околийски пачалникъ* въ
е которийно.
I Т.-Пазарджикъ, а т непщо место е
Излезе отъ печагь № 33 отъ седНа 10 май Варненските либе ви българи 8а манифестирапе българ I назначенъ секретаря на Варц. окржз^. ] а^ичното приложение на „Съвременна
ския духъ.
рали турнаха край па раздорите I Сутрипьта всички ученици и ученич I управление г. Марипъ Ташевъ.
| Мисъльц съ следните статии;Л. Защо
Италия напусна иьиския съюзъ, Мони това б е толкова по желателно, ки и множество народъ, начело музика
Г-ца Патоева, учителка въ сгопан* парнасъ; 2. Огговоръ-на Плехановъ;отъ
колкото но критически с ъ врЬме- потеглили къмъ мЬстностьта „си. Ки-I
ната," които прЬжцв1шамо. Не е рилъ и Методи." Тамъ се открилъ празд I ското училище ^Трудолюбие,* както ни Кауцки; 3. Военното обучение и учени
1 съобщавать,» се еь отнасяла много гру- ческите легиони,, Д. Казасовъ; 4^ Да
българска тази партия, която ид- йика съ рЬчь отъ директора на учи 1 бо къмъ ученичките
и е отправяла та- възпеемъ гнлнитЬ, Цик Атанасовъ; 5.
лищата г. А. Марчинковъ: СлЬдъ това
вц да занимава диосъ шефа ой въ I съ били изпълнени разни химни и де-]I кива лоши изрази къмъ тЬхъ, които Сънь за лробоньта, А. Отояновъ и др«
София оъ ежби, гонения и раз кламации.
за сега примълчаваме з а запазваПрезъ целия день българските дю-1| не престижа ла това тъй благородно
ногласия. И тукъ, г-да партизани,
1и хуманно д-во > „Майка," което до се-.
повече съгласие, повече оплоте- 1 гени ех били затворени.
I га е дало доказателства за> много до- ВАРНЕНСКИ^ддавнъ ПРИСТАВЪ
ность.
I
Една иила прощална забава на ос-:I бри начинания.
На 10 май ВарнснскитЬ либе I монласниците ученични. Иривършвайки
ОБЯВЛЕНИЕ № 1261
I
Всичко тоьа обаче не треба да осрали показаха две иЬщи: съзна I учебната годииа и гимназиалните кла- I тане бепндказяно. Ония, па които с_ |
нието аа партийна дисциплина и I сове, ученичкигЬ-абитуриеитки дадоха I поверени интересите и б*хдащето па I Въ допълнение, на обявлението ми
№ 920 отъ 81 айрилъ г. г. публикува
грамадното мнозинство привърже I на 10 май въ салона на девическата I училището, трЬба да о^ърнагь внимание,' но въ Държ. Вестникъ бр. 97 обявя*
ници. А безпорно това оъ и факто I гимназия своята прощална литературвамг, че продажбата на:
I во-музикална забава въ честь и приз
ПосЪгналъ върху дъщеря си. Илия |
р и т е / които обуолавятъ4 уои_хътъ. I пателвость къмъ своигЬ възпитатели, I
1). К&ща пострбена отъ смесенъ
I Ивановъ, иощенъ назачъ въ с. ГебедI
материялъ,
покрита съ керемиди, съ
В. Д..
| г-нъ директора, и за удоволствие, и |же, на възрасть*40—45 год., е посег*!
радость на родителигЬ си и ^астойни* I налъ презъ 1912 г. върху дъщеря си стояща се отъ три стаи и~килеръ, до
I цитЬ си.
I и я обезчестилъ. Безъ да се свени отъ нея отделна постройка отъ С.ЩЙЯ маI Наистина забавата бе безплатна, безъ I грозното престъпление*-% което" е извър- териалъ. и покри въ, сьстояще се отъ
I вход!, но/ тъкмо затова пъкь беше и I шилъ, той продължааалъ да има връз- \ едно отделение *— кафене и задьн^то
I неоценима и мила по свойта скрои- I ки съ нья до като тя останала бремен- дамъ, съ;дворъ отъ О5аоло 2 децара,
Всенародния™» български празднинъ I иоеть и искреность^ Кратката и под- I на. т Но и тукъ бащата-извергь не се находяща се въ с. Петре, оцЬн. 1000
св. се. Нирилъ и Методий на 11 того I брана програма се изпълни задоволи- I стреспалъ: потърсилъ лекарство за у- лв. 2). Нива отъ около 9 дек. и б ара
се отпразднува въ Варна еь иай-голе- Iтелно сполучливо.
|мъртвяване на .плода и, сполучилъ. местност.' "Клшла Тарла" (Кдшла^ова)
ма лЪржвственоеть.
I Първото нещо бе отъ Вагиеръ—Тан- I СлЬдъ това той пакъ продължавалъ оцЬн. 285 лв; 8). Нива отъ около 22
Следъ черковния отпускъ, шествието, I кайзеръ — изпе общъ хоръ отъ уче- своето мръсно дело, докато впослед дек. и 6 ара мест. Бурунъ-Оджу одйн.
начело духовенството, корътъ, предста I пички. Сегн*: „Сънь въ летна нощь,11 ствие жена му го заварва съ нея на 804 ль. 4). Ливада отъ около 1 дек. и
вителите нд гражданските и воепни I соло пияно, отъ Менделсонъ, изпълни I нивата и... нишката се разнищила..Вла- 8 ара мест. „Горните Чаири" оценена
власти, ученичките и учениците отъ I М. Литовска; Ада Негри -— „Неканеиъ 1стьта вли.^а ,въ ролята си,'докарва ги | 40 лй. 5). Ливада отъ око^'2 дек. и
всичкигЬ училища съ своите учители, | гостл,," декламира Д. Динкова; Царод- въ града, почва се следствие, което 4 ара, мест. „Кааламбаръ черта* (Долвсички национални й културни д-ва съI яа пЬсеиь, изп. Ив. Златарева; Двор- | раакрива всичко,. Той е задържанъ, а ниг!1:чаири) оцен. 40 лв. 6). Ливада
знамената си, македонските добронол» жакь — Славян. танецъ, нияно на че- I\ тя освободена.
I огь 'около 3 *'декара и 4 ара, мест.
ци, между които лцчеше едиа жена- I тире рлце, изпълн. отъ М. Гюлмезова!I
За подобенъ прЬст_пиикъ, ка^вто' „Кайдлръмъ*. оцен., 70, лв., и 7), Харгероиня и множество народъ, потегли и В. Дукова; Менделсонъ,— Прощална I се споменава само въ Дантевата мВо-1 манъ отъ около 3 декара,* находящ-ь се
на площада иредъ мъжката гимназия, I песень на птичките, изпъл. отъ М. Ка- жествена комедияа и бесилката е*мал- въ с. Петре, оцен.)300 лв., е почната
гдето се отслужи молебенъ и се дър I лева и Церова; Ал. Кръстевъ — пДоб- I ко. Природата още не е иосочила ао-' на б май м ще продължава до 4 юний
жа твърде прочувствена р*чь отъ учи I руджански край,4* изпълни общъ хоръ, I голяма - низость и по мерзко нрестлп- т. г. Ъ часа следъ 'об4дъ, съ нравонаддавание въ 24 часа 6%.
теля г. 1\ С. Пашевъ. Следъ това нодъ I Това ся нумерата на първия отдЬлъ. I левие отъ неговото.
такта на двете военни музики се раз* I Всички нумера се изпълниха похвално.
Горния ммбтъ е собственъ на Мехлше буйно хоро.
Особено сполучлива бе декламацията. . т* Починалъ. Миналата седмица се \ц*АЪ Тахировъ' отъ е. Петре, а сега
Кънъ пладне, старигЬ ветерани — Не можемъ обаче да не отбележимъ и I помина иашия съгражданинъ Несторъ I въ. нейзвЬстнрсгь нродавд се за дълга
опълченците отъ 1877 г., доброволците I то безъ да лахкаемъ, че ученичката Стояновъ, баща на* Атанасъ и Петко му къмъ Матей С. Валтаджиевъ. отъ
оть 1886 год. и доброволците отъ ма- I Ив. Златарева изпълни изпиването на
Варна.кедоно-одринското опълчение се отпра I Народната песень и втората такава Нестороаи,
ЗКелающите да кунятъ имота, могатъ
НашигЬ съболезнования къмъ оневиха къмъ бирарията на Каракашевъ, I блескаво сполучливо. Свободата и ху- I чаленитЬ.
| 5а се явятъ всеки орисжтственъ день
гдето имъ 6Ь сервираиа закуска. Тукъ I бавил, ясепъ мелодиченъ гласъ и всич
и часъ въ канцеларията ми, да нрегтритЬ генерации на новата българска ко въобще, което бе иуждно за дивно
леждатъ книжата да. продажбата и да
I
Млекото,
най-слществения
продуктъ
I
епоха се повеселиха 3—4 часа. Мила изпълнение на народна песень г-да Зла
яаддаватъ
и драга бЬ гледката, която предста тарева притежаваше, и ний, на верва- за храна, което се консомира съ хиля- I
ди
килограма
дневно,
се
продава
въ
I
гр. Варна 16 май 1916, год.
вляваха тия ветерани. Огариятъ рат« ме и публиката, останахме трогнати и
нечисти
садове
и
се
размесва
съ
вода,
|
никъ г. Желю Янакиевъ държа хубава възхитени отъ диапо хубавото изпълне
Сздебенъ Приставъ Д. X. Илановъ
патриотична и много назидателиа аа ние на двЬгЬ народпи песни. Сьрад- безъ да има кой д а провЬри качество-'
младото иоколЬиив( р4чь, съ която опи иаме родителигЬ на тая г-ца, а на нея то му.
са характерното въ време на бой бъл I пожелаваме все така да пАе и когато I На санитарните агенти се налага
Печатница Д. Тодоровъ — Варна.
|длъжность да контролирахъ млекото

Дневни новини.

