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Общественик или по
литик отделил се от
: народа ирестава s«j ОЙ-, ,
j $ до тавдо, защото само
-|& народа еже евов/ле аудади и веществени кри
тики влива творческа
Орган на сдружени земледелии от Варненски окржг.
1
сила вжв дейпоста да
Телефон Л 896.
Урежда редвкционои ежвет. [
великите обществе
Адрес:
АБОНАМЕНТ:
™»™en 50 лева
ОБЯЙЩШЯ: официадпапо 1-40 л.-мим..
ници.
Площад
Мусала
еднм-брой 1 л е в ,
З е м л а д е л с к н дом.

"-'. -t>>

. . пристаем» „ 1 . — л . на д .

Импозантната земдедел. манифестация
на 18 март if-rp..Варна.••••'•
1, Тази дата бе денот, в който ление всред Варненските гражда-«вжпроси ще се постарая ,да от- ваше и поевтиняваше жвдта,
сё чествува патрония праздник ви и избиратели, че 'истинскитей.говоря, както на Вас, така и,на вопрос, който скарваше.м^жа с
на Варн. Град! Земл. дружба. доброжелатели за Болгар. народ,'» нашите противници. ' ..
цената и pp., двес . е ндполнр
Присотствуваха на торжеството са тружениците на народните!!;; Варнеици, .Вие анаете, не,вие разрешен в иаща по^за, •„,;•.
и-р H. Атанасов и другарите Н. землед. принципи. Затова най-яско| iпоехме властва и почнахме да
Тежките клаузи на ВерсдалЗахариев и Ст; Цанов, членове/ говорят реформите и облекченията управляваме с грлеми мжки, по ския мирен договор, крйтр ни на
от управителния совет на млад.- та които направиха на селскич''* ради рошите обстоятелства, които ложи щото да плащаме.пр 80ОД
аемлед. союз,
народ и,на бедните граждани с* беха создали вашите стари по- лева наглава, б^ло-старо ,Д{1И
По установения ред 9 часа пре закона Т. П. С и др; Всичко то-Цлнтици, — ужасите рт. войната; . младо, било мож, .жена дли,дате
ди обед запачна да се стичат ва го сториха управниците нано*£наур резултат.на техната безум пеленаче, този Bonpqc ...раввау
членовете, съмишленици и любо-. на Болгария, вопреки пречкитеЙ на.политика!, И' акр,-днес ние даес е-раарещен ja тад, явдида
питствующи, -. а НАМ Ю 1 /, часа, на блокари с преврати, убийстве скжсваме ;с един-.лтрламентарен должа да Ви я сжо,б,ща./
когато се бе собрал с хиляди и токмеве нови планове за г р а « режим, това. се должи.на рбстояТози долг, заедно с,,лихвите
народ "Пред ' „Зала Соединение* беж, а носителите на небесното царда телството, де в осцрвата на щ-. по 6% вжзлцзаще н,а .15 ЧИдаРР"
— Градската"градина, се отслу ство да го присодят на земятаЦ шите "идеи е. легнал принципа да лева с койрз вие йехме'.пвижи 1'панахида за падналите в Ду- забравяха народ и бедни. Щом сЩ; коренно да променим всичко ста- тиснати м^алртр дят.о, рт ,ррпа.г
рап-Кулак, Шабла а Тръстеник отнаснше за власта, те иопаЖ.ро,. да се; ртор.сим от всичко рацирнвдта комисия, нодапека,ратници за земледелсиото сдружа ят гроба на Болгария, той какЖлощо и пагубно и, да. создоден телство на нашите лолцтически
ване, сощевремено се освети знаме то изкопаха, тоя на соселнаж истински ..правов живот ,на широ- противници е казвам разрешен и
-g." ките селски и градски ,-. народни той. ще. боде официално , "съоб
то на градската зеил. дружба След Русия.
своршване обреда, трите музики
щено от Дорщавен. вестник.
Впрочем, торговска и спеку* маси. . ...
,,. . •
изсвириха траурен марш/. Предсе лативна Варна, нивга не би виж^ г^Аз, ще; се.нрмоча - да ЕВи ос-.
Ние гордо заярихме на крмидателя на тричлената комисия на дала .по~'тжржеетвё8о ивнушйтёл-^тля^Д''**лйквидаци;йт11":it' Йай» «йета, «к?'ш<Г бодем; яестди '/щщ*Варнен. общипа г. Ангелов от но земледелски-работнически праз
«шлите вопроси. .Нэй-важни, за жници и Бжлг". праритедствр) на
кри собраиието,' като обясни зна ник и ;нивга не бе почувствувал щото ниё в продолжение на три мери хора,, които д# гр, разберат.
чението на празника След това моща, и силата на земледелско- грдиии гарантирахме . междуна
Вие болгарския раррд редих
се даде думата на другаря Н. За работническата организация, в хи родното положеше на,Болгария те да хвжрлите в затвора овези,
хариев, които изтокна причините лядното. множество, което се ре f другите соседни и несжседии което Ви докараха до това де
аа . собитнята в Дуран Кулак, деше ' под веещите се народви зароди, и должа да Ви заявя и. редже и крмисията, виждайки, де
Шабла и Троетеник, в сирозка знамена.
високо да Ви обещая, че до.като народа скосва и ликвидира '.сос
• с черната реакция крепена от рауправлява Б. И. 3. С. няма да старото, отказа ,^а управлявала
След
това
всички
наредени
в
досдависти демократи цаиковисти
има .война. Днеа ние торжестве- администратира и да че ,."№сй в
стройни
редове
минаха
по
глав
по настоящем черния и кжрвав
но заявяваме,.,че за Болгария нашите митници и даноцй ,сжзг
блок, като.отправи похвални сло- • ните улици на града и на вро- вяна опасности. Днес Болгария дадени по' силата ' на, мирния,.дрг
щане
от
балкона
на
земледелския
ва дом падналите, нжм .гражда
има чисто комшийско и приятел говор. Това ще Ви боде с^лбните —, последователи на завеща клуб говори Министра на желез ско положение с всички соседни щено в официална,фрр^а.и урва
ниците
Неделко
Атанасов"
на
ко
ните идеи и ком града Варна, че
доржави. Отначало ние се стра е бдарата реет, „KOflTjp. Bjlax/^a
пжрвом в околноета му пламва гото цитираме отчасти речта.
хувахме да не би Болгария да ,Ви сообща.
Почитаеми
Варненци!
Чувству
изскрата за земл. здружаване и
се,разграби от соседннте дор
Второ, Стказваиз се, казвалкосега пров от градовете .прегрж- вам се щастлив, че се намирам жави.. Железната водя и умната
ща светлите народни принципи. •пред Вас. Мисля, че. ме позна политика, обаче на В. H. 3. С. мисията по репарациите даДВи '
След това говори другаря Ст. вате много добре, за да Ви из- сжздаде едно истинско междуна- . вземаме мините и г.орит.е.р /ф$Ц
Цанов в продолжение на 1 уз—2 тжкна идеите — бждащите идеи родно положение на Болгария и дирижираме митнищка^а.п04И1;11кр.
часа успя да изложи престолно на Б. Н. 3. С Днес аз се чув тя.биде навсякжде приемана и Г-н Стамболийски, им гррщо отм
то и убийствено реакционно уп ствувам особено щастлив да гле и слушана наравно с нашите по ена роцет,е,, като н,м,каза:,¥^аиравление на полит, партии, като дам знамето, свалено от 23 го бедители. Това е истинската ре те, на условия за живот, дае.^ие
изтокна различието между идеите дини, "да се , издига от Варнен зултатна дейност на Б. H. 3. С. честни платци". И.ето, днес вече
няма кой да интригува, .защрто
на земл. союз, с тези от десно и ските, граждани.
Идеите па Б. В. Н. ,С. докато Този именно беше и най-тежкия няма Буррв«и? Тодоррвци',' j e r
лево, като изтокна ролята на ед->
и болен вопрос.
шовци^ Малиновци; и ,пр.
ните и другите по отношение на- в миналото се говореше, че не
родополезната ии дейност. Цанов могат да се носят и следват от .: Разбраха • малки • и" големи дор Комисията по репарациите ни
успя с пламените си слова да из- болгарского гражданство, тези жави, че прокламираните слова о т с т о п в а, освен това и рт
:,тжкне пред стеклия се народ, че идеи днес се носят и следЕат от. от г-н Стамболийски пред вонш- 2,250.000,000 лв. ^жржавен. долг
аемлеД. сжюа не е против градо- 'гражданското мнозинство — в го ния свят, какво, че Болгарии ще да платим само 650,000,000 ;лв.
'.. вете, а е за трудящите се в гра- ляма, неочаквана степеп и от живее- в истинско разбирателство долг и срока на изплащанетр/о
— доде да се потворди днес и продолжи от 80 на 80 години.
довете работници, които- нищо ги Варненските граждани.
не дели от трудящая се в село
Идеите на загиналите труже- да се подчертае. верността от Те казаха, че Бжлгария ще плати
то. Речта му бе' прекжсвана с ници, които паднаха в жертва за ; всички бжлгари и чужденди. ;Това аа 10, години само 86 ,мил. лева.
бурни ржкопдескания и овации. Б. 3. И. С. са идеи на болгар • беше упоритата борба, почитаеми Порвата година ще плати 5, ми
Той изтокна че земледелския ский народ. Този народ пое и граждани на Б. Н. 3. С. Ние за лиона, втората 0,..третата . 7 #
сжюз е против ония градове ко- роководц кормилото на джржа- личихме всички остри конфликти т. н. до края на десетата рсичда
дто тласнаха народните маси по ,вата, тоя народ днес е господар сос Сжрбия, Ромония, Гордия 86 милиона. Ако това леевер^р,
фронтовете, против ония градове, на себе си, на своите интереси. я Щ). —• отношения, които бяха питайте банкерите и лихварите^,
които обраха болгарский народ.
Задайте ми два вопроса и ме соададени от нашито вероломни те зняят и ще Btu кажат, ,че б^дгарскиялев •_действително ще,^р
След говорившите, а особено след запитайте: „Защо Вие, които сте политически противници.
''..''.
','''•
Цанков, словата на когото още толкова силни и можете здраво, • Втория голям вопрос, който покачи. ,
св носят по Варненските площа да управлявате, защо разтурихте ни тешеше като непоносимо бреме
От сега нататок не ще ^ма
ди и още звучат в ушите на слу-, парламента? Защо изменихте из : беше репарациите. Този вопрос, спекуланти. В Бррсада, тоже,ре
шателите, се направи едно освет биратрлнин закон, като е толкова който покачваше в сваляше на- ще има спекуланти, н,ив прока,силен союза? На тези именно; шия лев, вопрос, който посиоп- рахм^ закон .преди вякр^р дева
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С ж г л а с н о 1-то постановление
за да се бори с невежеството в
и за тях,* ще ги поставим там, най-малката и затънтена колиба.
на Минисгер. Съвет наето в за
тъмнината
посредством
просвета
до най-големия град. Ние сме про
където ии е мястото.
седанието му от 16 март т. г.,
Вие ще се издължаване пос никнали в нуждите на нашия се та и да се освободим един л ъ г протокол Nt. 28, прибавя се след
за
винаги
от
заблужденията
с
ко
тепенно и с това се ликвидира лянин-производител и на нашия'
ната забележка към буква а иа
с въпроса на въпросите от кой беден гражданин консуматор. Ко ито си слуисат ограбнтелите « а чл. 2 от закона за данъка и такто вависеше живота на целия оперативния принцип веднаж пос трудящия се селяк. След като.раз- са за хазартните и за развлече
български народ. Това е успех тавен на дневен.ред, требва . да гледахме устава нм Младеж. Вен- ние игри. „Разрешения за.огкрииа целия български иарод —> закрепне здраво, да се циментирв, леделски Съюз решихме да. ос-, ване на игрални заведения за
успех, който се дъл;.а! на же- в нашия живот. Ние турихме нц- вовем такава в селото.
градските общини в София, Русе,
.
Р Е Ш И :
леаната воля и дисциплина между чалото на българския консорциум,
Пловдив, Варна и "Бургас, ое да
Основава Млад. Земл. Просв. ват само на ония лица и дру
Б. Н. 3 . С. а а'ие ще докажем обаче комисията по репарациите
на чужденците, че заслужаваме иодстрекана от пашите против-^ група от S4 члена и при явно жества, които бъдат представени
ници търговци спекуланти бе paaf гласоподаване избрахме настоя от самите тех (общин.). * . .*
доверие.
Пак ще Ви заявя, че да се турен. Днес обаче комисията Си телство в състав: преде: Никола . .Това разрешение на Министер
'ликвидира с този въпрос бе мно- отива, защото ликвидира. С па Христов, под.-председател: ЮрДан ството ФипаНсите • подлежи на
. го трудно, т ъ й като новото е рите е които я издържахме, сега Димитров, секр.-касиер; Димитр одобрение от~,Министерския еъ-.
свързано с ъ с старото и ние снъс- ще правим . нашите издължения; Михнев, съветници: Янко Ан вет- Патентите в тйн градове са
Сега ни предстои да турим на гелов и Хасан Акифов, и кон първа категория в троен размер
вайки и ликвидирайки с него по
лучихме новото единствено из ново основите на консорциума' тролна комисия: ДИМО Тодоров, от предвидените в чл. 2 " .
ходно положение ва целия отру чрез който стоките произведени Христо Пенев и Стоян Георгев.
Значи, според това постановле
от нашия чернотрудов селянин ще
ден български народ.
ние- горните общини могат да даЛ^Сега ние преминаваме к ъ н друг бъдат продавани на кооператив;
В С И е в ш а Нровад. околия ВЕТ своите собствени заведения,
период на управление. Ние по ни начала, цените на продуктите е образувана млад. просв, група,
ако имат или немат такива, на
държане въвгледа, че колкото и ще бъдат износни и за бедния с 23 члена. Избрани-са за н а с лица или дружества, на концесиопо-често се сменява парламента, градски консуматор и по този на стонтелство следните лица:
ни начала, да разиграват хазарт
толкова no-правилно се нареждат чин печалбите от касите на тър
Председател: Димо Иванов, под- ни игри. С една реч, контрагента
говците, ще се повърнат във вех
. държавните работи.
председ.: Боян Ганев, . сеср.-ка- е общината а само тя има право
В петото велико народно съб тите и стари сандъци на селянина
сиер: Ангел Ангелов, членове: Ат. да посочва кому да се даде пра
рание ние решихме че садостатъч- производител,' които, вложени, в..
вото да открие такива заведения.
Христов и Борис Попов.
но 3 години за прокарване на кооперативната централа ще му
На новите борци, нашите дру Искането си общинат придружа
реформа. На нас ни е нужен за донесат истинско освобождение:
ва с препис от решението на об
, ;г, гарски поздруви.
конодателен реформаторски пе от досегашното черно иго.
щинския съвет до се открие • иг
Продажбата На тютюните също
риод и тоя период ни даде на
Араидарска Зеил. дружба. рално заведение и е'препис ог
шето управление в продължение ще бъде кооперирана. Коопера
сключения договор между нея а
цията ще създаде хигиенични
на I години.
Приятно ние да съоб; J M на заинтересованото лице или дру
Вашите избранници се бориха складове и работилници' и работ?, всички сдружени земледелии че жество.
.
•.,
,.;
н създадоха резултатни закони, ниците там ще получат чистата нашите добри и авторитнтни съС нолучване на настоящето,
Този 3 годишен период е доста сума за своя всекидневен .труд. селени: Тодор Щарбанов 8 годи
тъчен. С него ние ликвидирахме Т ъ й че, посредством кооперация-; шен цанковистки кмет, • Петър съобщете '-"на резпективннте об
старото и от сега нататяк; дау та ние ще сближим целия , работ Стоянов председател на комунис щини министер. постановление.
Начал, на отдел.: (н) Нешев.
създадем нова ера, нов период тен-народ и ще изкореним анта-, тическата трупа, Марин Радков,
за спокойствие и благоденствие гонизъма който до сега . царува,- комунист и Стоян Яедков секреМ и н и с т е р с к и я ;сжвет е ре
в Държавата. Това са причините ше между него. Работата на ^се тар-бирник без партиен на 10 шил да се открият '.телефоно-полянина е не по-малко трудна от
да се разтури парламента.
януари подадоха декларация, че щенеки станции в следните села:
тоя на градския работник ,и, елд*'
t , Народните представители треб:
се отказват. от.,всички, кожодер- Тюркарваутлвр '-Куглубей-Девня
ва да се сменят, требва да се ви жащ чиновник. По "такъв ниин•;' ,ски парти, и желаят да бъздт
:
и Караагач "Провадийска околия.
ди дали народа има,доверие в тнх. в България ще зацари мир/и-.'
•'•;•'. '•.".•'. Л .." приети в редовете на' Б. 3; Н. С. . И о п р е д л о ж е н и е на народ
Те са борците от които едни. благоденствие.
.понеже >само той най-добЛестар
Обаче'ние- ь-е казваме к а т о ж к ;.И аиоратпо защищивал интересн ния представител Вълчо НнделПаднаха жертва на делото, други
измениха на това свято дело, а мунистите: че щом пи. изберат,, ите на отрудения селски и град ков в народното събрание се прие
трети продължават да стоят твър веднага ще дадем удовлетворение ••;е н и народ, и само йод неговото да се прокара теснолияеВна же
до и акуратно, на постовете си. на всички. Това е абсолютно не :j гордо веещо знаме се творят бла-' лезница, която да съединява га
ра Хърсово — Чанакчии—Араплар
Всеки стар органиаъм е изха възможно да стане.наведнъж и й а т а необходими за живот. >
—Кааълджилар—Караагач е га
бен. Неговите части са ослабна- ще се постигне', само чрез спло-,:'•.'',". .
От Настоятелство. ра Вълчи-д,ол. С която се цели
ли, други са савсеи негодни и теност общо усърдие- и 'димиш-.;
да се избави тоя плодороден край
трвбва дл създадем нов парла лина , между селския и градски [
. о'гГ големите преносни неудобства
••"'•'/•. ••'•'
мент, пълен с пресни и идейни рабогнен народ.
;
: ;.. зимно време .ио калните черни
..•силн. ' •
Варненци, българския народ е i
пътища, .
•.-•' .,
, Нашите противници ни казват, съвременната държава. Тази дър
защо прокарахте пропорционал жава крепена до сега от селото, Иа дейиаста иа Варненския
.':- И з в е с т я в а с е на интересуюОкржжен Сд вет.
ната система?
духът на правдата и равенство- ';£
щите се, че съгласно телеграма
А ний им отговорихме: Затова . то закрепва и в гражданството.. £;• Варненския Окръжен съвет 8
та на Главната Дирекция на Тру
защото околията е единствената Сега София ще направи най-го-< «заседанието си на 12 март 1923 г*
довата Повинност брой 485 от
която играе най-голямата роля в лямата овация по въпроса за ре- !е вземал следните решения: '.
17 Март 1923 г., Контролната
политикоенономическия живот на парадите, която ще стане напъл- • |;.-1) Да се плати пътни и диевКомисия ще започне да ааседава
една страна. Ние искаме да се т крепктелка на Б. Н, 3 . С
'ни пари съгласно закона, на чле-,
от 15 Април до 25 с. м. в гр.
засилят околийските съвети. Ок-.
От сега нататък селянина и •давете от инвентарната комисия, Варна и от 27 Април до 10 Май
ръжните съвети стават околийски. гражданина вървят заедно. Ние •за ходенето им в окр. стопанство
1928 година в гр. Провадия за
За да бъдат добре познати се радваме, че вие Варненци в ; •за проверка на инвентаря му.
проверка на Ш тр. натор.
народните представители на на третата столица на Българин пър f 2. Постоянното приежтетвие
Ония ОТ заинтересованите ро
рода, като хора изходящи от тоя ви дигнахте знамето на Б. Н.,3. С ' 5след • като изслуша изложенията
дители или братя, които имат да
народ и защищаващи интересите
Jna
специалистите
и
след
като
има
Благодаря Ви много за внима
подават оплаквания или възра
на този народ, те народните пред
нието което ми направихте и за : ;Предвид платформите-на различ жения против решенията на на
ставители требва да бъдат око
ните
партии,
да
излезе
с
плат-.
манифестанта направени послучай
борната комисия, да побързат и
лийски, а не окръжни.
форма.обемаща 'Всички кародии ,
идването ми във Варна.
и изпратят, своите такива в Тру
Един адвокат напр. от 1 ок
'необходимости,. ' . , '
'
.'
довото Бюро най-късно до 15 й
ръжен'град който не го позна»
т*J" 3. Отпуща на инвалида Иван Април. т. г. или п ъ к до 9 Май
ват жителите на окръга, как той
г Дойнов от с. Кар.-Лхгда I кате т. г. направо до Контролната
ще защищава интересите на този
"••• ' :.!•'.•
гория — и двата крака, отрезани Комисия. ,
народ, нуждите и психологията
Закъснелите молби след 9 Май,
! 3000 лв. за изхранване на семей
на когото не познава? ^ародния
ПРОТОКОЛ
т. г. остават без последствие.
ството му."
•.••..,•
преставител ще бъде i-олезен са
• • • . • , ' " . № 1.,|i 4. Отпуща на българския момо когато той е плът от плътта
Днес на 10 февруари 1923 г.," настир ,Св. Георги" в Св.-Гора,
на този народ който го избра,
човека който е изпитал и дъл младежите на селската хия:а от Я2000 лв. които през турено-гърбоко познава нуждите на - своя село Михалъч, провадийка околия, •ско робство е бил гнездо на всич
варод. Само той в качеството си събрани по инициативата на дру ки български будители и съхра
Малко употребяван мотор от 60 :
на законодател може да твори.
гаря Никола Христов, с едино нение на народната ни книжнина.
конски сили на мелница с 6&'.'
Мина вече времето когато ми душно съгласие във внимание на •:;'' 5. Отпуща 20000 лв. на двама лични френски камъни "и еврйка,,:
нистрите лъжеха народа. Днес не всички младежи, другаря изтък бедни ученици от Варнен. окръг
продава изцяло или по части
е така. Нам ни предстои еконо- на целта, необходимоста от Зем- следващи в Садовското земледед-:
, Желю Мирчев, с Венчан,
мически-кооператшша дейност от мделски Просшещчпелни групи, ско училище. : '
•.-.''• Провадийско,

| --Д-.В.:8;'ВВ'И, :'-
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кооперативното дядо в.Провадийска ревизираха?:—кого • контролираха?
околия го много нападали.-.
-,
Дядо. поп най-напред е контроли
И с всичкия си тепогиозлюк нас- рал двамата сн синове, които са
стояваше, че ако нещо се окажело • чиновника в синдиката и които по
СОФИЯ 22 март. Днес 22 .часа биде 'подпи лошо взвхршено-от него като ди лучават: заплати без да св явяват
или от ш и т му Кирил Се- па работа. После Дядо доп е реви
сан протокол за спогодбата с репарационата ю>А' ректор
мов, като началпак• на солпая отдел,'- зирал г-н Семо Христов, син му
мисия по силата на която репарационш дгвлг-ef то „то". били готови ведпага да сп . Кирил Семов —зет на Цонко Хар
намален от 2 милиарда и 250 мшгаопа франкаГ отидат. А. за тухлите които са да- <бов : доскорошен юрист-копсулт па
на зет му Цонко Харбов,, . синдиката; после Харалап Недев,
па Ьои милиона франка платами за 60 години депи
той тук смирена-мждрмо премхлча... сия на. Недю Радилев, член яа
като в пзфвите 10 години се плати 86 милиона - След него се изредиха почти • управителния схвет; после Илия Ши
без лихви,„а след това с 5 н а сто.
I всички да кажат по нещо хвалеб пев, син му Шиню Илиев, зет му
ствено за.синдиката и че скоро що Киро (Корил) Васьлев, схщо до
СОФИЯ 22 март. Днес стана тържественото .бжде озвреп от лхчите на елхпцето . скорошен- чиновник в синдиката,
изгрява ппд „Шаджата".
който е прочутият кооператор в
подписване на протокола между сжюзнипшата ко-' •което
Най па край поиска дулата и Провадийска околия за когото по
мисия и българското правителство, с който се Чорняк доскорошен чиновник в СХг пиело ще се ловхрием. И пай-после
уреждат нашите репарацяонни дхлгове. Проток щия синдикат,.и не се знай по как Дядо поп, пропустнахмо да важен,
причина пе my., се даде думата, че е ревизирал втория зет на Семо
кода се подписа от една страна от м-р председД ва
сигур щеше. да внеси нека-.4 Христов, механик-машинист при Сол
г. Стамболийски и от междусжюзнипката коми-Г защото
кхн дисонанс в хвалебиите им песни. ••ната .фабрика. Охщо по-сетне и
сия от друга подписани от пжрвите делегити на; Тхй се свхрнтв отчета па упра-. ,за него ще.кажем неколко думи. И
. ' « - . ; тхй, да се повхрнек па думата си.
Англия, Франция и Италия.
'г вителния схвет. .
Следва отчета на" контролния сх Значи Дядо Поп е ревизирал един
районен синдикат. Но
СОФИЯ Я8 март. Вчера блока нреживя едни критичес-f вет, който беше подписан само от два Роднинско
мислете, почитаеми читатели, че
«и дея. В свржзка с влшроса аа общата акция в предстоя-: та членове на поменатия схвет. Ста не
думата .Земледелски",
щите избори с наципал-либпралитс ио решението на Вис ва дядо Поп да прочете отчена ва еа вспусната
пе е писана защото,-за тази ху
шия партиен сжвет на обедиынстнте блоковия сжвет ааяви,^ контолната комисия, ио преди да се , бава
дума, за тази свята, дума, тук
че иска една широка коалиции, но новод на коего постав каже нещо за отчета пека се взрем, веч няма
място.'...
: '.<:.''
ниха едиа декларация от нац.-либер., яа да бждат приети; тмзи контролна комисия; кхм която
(следва) .
и те в блока и друга от радикалите, в което последните отправяме нашите почитания кого е

заявяват, че ако обедшшстите не оттеглят своята деклара:?
циа и ие се иротивопоетявят на нац.-либер. радикалите ще.;
ПРОВАДИЙСКИ СЖДЕБЕН ПРИСТАВ
напуснат ведпага блока. Тази сутрин Вития партиен сж; вет на обединпетнте в ирнсжтстзнего и участието па г. д-р'%
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„',',
Гяргинов ииа бурно заседание Д-р Гиргинов направи всич- if "V"
ки усилна за да не достигне до разтурването яа блока.?
На основание постановлението на Провад. Мюф. наместник
Под натиска на рггдикалите след обед блока Отговори, че, от 3 Ноември 1922 год. одобрено от Варненски Окр. ежд с опре
не ложе да приеме предложението за сквяеетното ;частие| деление № 39 от 5 януарий т, г. е което е разрешено да се про
на нац.-либер. в предстоящите набори. >• '
% даде на публичен тжрг кдщата останала от покойн. Пембе Баба

Исмаилова наследодателка на малолетния Хюсеин Тефнков, а ней
останала от пок. й майка Азиле Исмаилова Байрактарова обявя
следва че. кумина на фабриката кой-f' вам че от последното двукратно публикуване настоящето вжв вестто е взкаран на 20 м, в. ще тряб щк • „Земледелски Глас* и в продолжение Ни 31 дни с правонаддава да св ежборн до основи, понеже ванйе а 24 часа б°/о ще продавам публично: турешш
материал, пеще може да из- » | Кльща едноетажна в гр. Провадия от три стаи и салонче, нап
'•:','; На 18 т.. м. синдиката .„Общ
равена от каыжк, джрво и кал, покрита с местни керемиди, вастро
Подем* в гр. Провадия има своето джржа наблегането, вжпреви твжр- ена на около 66 кв. м., в двора саманлАк, слетоящ се от долу от
депиетона
инженери
при
солната
.чвтвжрто общо годишпо схбрание.
две стаи, а отгоре една, направен от лржти и нал покрит с местни
Присжтствуваха 37 дмегатпот раз фабрика г.. К. Генчев.
керемиди, застроен на около 20 кв. м. с дворно незастроено место
По
повод
на
това,
че
г-н
фин.
лични кооперации. '
от. около 1О00 кв. и. при ежееди: Назиф Салиев, Мустан Али ЧауИнспектор,
реся.
техпичеекото
лице
: Този пжт схбранието мина по-ти
шев, Аптараман Мустафов и Кадир Мустафов оценена 2,400 лева.
е
каза!.едпа
истипа,
става
деле
хо. Разгледаха се всички вхпроси.
Желающите да купят имота могат да преглеждат книжата
Нав-напред се прочете прокола от гата на Вейлийската кооперация и
извжнредното общо схбрание което с най-бруталеп език се пахвжрда по продажбата и да наддават всеки присутствен ден и час в кан
се схетоя на 22 октоиври м. год. кжм него като каза: „зная аз кой целарията ми.
Макар че много работи са записали . те пратил, зная аз каква ревизия
гр. Провадия. 6 Март 182? год.
твхрде тенденциозно, делегата про ще ироизведеш и то ревизия па
Сжден Пристав: Н. Николов.
тив. конто се касаеше то си завхл- която ще требва да се прави още
чаха, като ги оставиха да си пишат едпа ревизия". Но разбира се, обякаквото си щат, вярвайки че ще спимо беше защо г. Петр Стефапов
V
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дойде, денхт в който сами. ще се джржи такжв език, защото той ас
срамят от туй което -са писали. Вто пирираше да влезе в управителния
.
<
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ра •'. точка от дпевпия , ред беше: ежвет и да се дадат ржка за рака
Приемат отчета на управител и да поведат синдикалните ра
На основание определението на Варненски Окр. ежд от *1
ния сллет, доклада наконтрол- боти напред кжм
октомври 1922 год. с което е постановено да се продаде .кжщата
ния такле,\ вжрху годишната
След това се изслуша доклада па останала от покойния Георги Иванов с. Добрина, обявявам, че от
равносметка и ведомоста за за управит. ежвет в който председа последното двукратно публикуване на настоящето лжв вестник ,3емгубите и печалбите за отчет теля Драган Митев можа да се хва леделски Глас* и в продолжение на 31 дни с правонававане в 24 ч.
ната lfia год., и освобождение ли до кат го заболят устата, без 5% ще продават поблично:
• ••'•••
от отговорност членовете на уп обаче да каже. нещо за загубите,
Кжща едноетажна в с. Добрина от две стаи антре до нея
равителния и контролния съве вжзлизащи и/160,000 лв. от кжде прилепен килер, направена от камжк и джрво покрита с местни ке
ти и директора на емната от са те я по какви прлчипи са. Охщо ремиди застроена на около 60 кв. м. в двора друга постройка от
четна година.
уважаемия нредседател, до като на три отделения и салонче направена с камаж джрво и пржти покри
•• Преди обаче да си дадат отчети извжнредното общо.. схбрание яа та с местни- керемиди, застроена на около 40 кв. м., плевня от кате както управ. така и контролния 22 октомврвй м. г. лжжеше, че сип- мхк-и джрво покрита еже слама застроена ва около SO кв. м., сая
ежвети прочетоха, се ревизионите. .дикалиите канпталп за житна тхр- аа овце от камжк и джрво покрита еже слама вастроена на около
протокола, на г. г. инспекторите при говия ле са пласирани ннкжде, а 30 кв. м., хамбар недоправен от. камжк н джрво застроен на около
земледелската бапка, която ревизия са и служат само ,за покупка ла 6 кв. м. покрит еже слима с дворово незастроено място от около
е била през м. декември м. г. След жита, то сега- нризно, че теза ка три декара при сжееди: праздно ияето на Михо Георгиев, Господни
Драгия Димитров и улица.
това се прочете ревизиопия прото питали са пласирали за солното дело Манолов,
:
Пжрвоначална оценка 10,000 лева. •• .-<
кол ла г, финансовия инспектор и то и поради това е изоставен, житпия . ', '
. -: •
Желающите да купят имдта могат да преглеждат книжата по
сахв nxjloaia. част ш> .глава I—Ка отдел.
,След това дойде ред па пай-ста- продажбата и да наддават всеки приежтетвен ден и час в канце
са;, Тхй като тозн последпия пе е
•
'
Дело Л6 1255/1922 год.
още превхршил ревизията „понеже рия ратник в кооперативного дядо- ларията ми.
• техническите лица, не еасеизказа- г-п Сеао Христов да дава отчет за
гр. Провадия, 6 Март 1,? 53 год.
. зали окончателно по вхпросите. За своята дейност като; директор па
••'-.'••.
Ождебен Пристав: Н. Николов.
питай обаче частичпо инспектора синдиката. Неговия отчет са схето- !; 2—1
вхрху другите отдели па синдиката, еше в оилаквапие пред общо ежбПечатница „Кжнчо Николов' — Варна
ч
той заяви, че до сега установеното рапие, за че няков разкодшщи. яа
:- : „ :>.
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„ЗЕМЛВДЕЛОКП МАО"

Стр. 4.

варненска

Врой: 83."

ВАР]£Н£ко^окржжно_£Ира^^
Обявление № 95

митница

гр. Вярно 20 Март 1928 год.
Известява се на интересующим,, те на 2 Април т. i . в Т * р .
.Известява с
1 ф М Ш 0 финансово Управление, ще се про. ,
жната зала на Варне а п " " ? *
о т н д о 1 б часа, за доеиижавд
Т
Ж
Г
с
т
а
и
за Ваонзн.
Варни- Окржжно еиротопиталище
Управлението
обявява
на . интересующите
изведе Р проекти
._, "к„ „у„^„ ,ш
, Га
се, че
на 2 ; Април на
т. Варненската
г. от 14 до м-ца
18 чаеа
в помещението
на еж хранителни
м времето от 1 Април' *> 30 Юний 1923 год. на приблизителна
щата м-цата ще се произведе тжрг аа следните, стоки:
стойност 82,464 л в , а по груп,.както.следва:
1) шест/тенекии спирт с крепост 9 5 '
к. 92 за 0720 я.
' I група хлеб около 28,800 лева.
2) 1 касаТ. Г. С—23 дузини чаши порце
П група мляко около 4,340 ,
.
240
ланови варанлия аа кафе
. 22
Ш ,
месо
» 14,300 ,
3) 1 каса О Н J* 992/1 маш. за кал. месо 20 бр. . 70 w .770
IV „ бакалски стоки 29,371 »
4) 1 наса О Н № 990/4 , , ,
, 26 , , 86 ' 1000
' V , зеленчуци 5,643
»
, • 22
218
5) 1 пржт. бакжр
Доставката е делима и на групи.
20
6) 1 брой трупици за плулове ржждасали . ю
Залог за правоучастие в тжрга се иске о% от предложена250
7) 4,6 броя каси стоманени ржждасали
, 25
та цена. Конкурентите требва да се ежобразяват напжлио с закона
10
8), 1 пржт плоско желязо
,16
ы бюджета, отчетноста и предприятията.
9) 59 гроси кончета секретни посребрени . 3
170
Поемните условия и описанието могат да се видят всеки при. 713Q3& 5000
10) 3 колета пжршачка повредена
ежетвен ден в канцеларията На Окржжното Сиропиталище.
15
51
11) 1 вржзка тел железна ржжд. правожгжл.
12) 98 парчета железо четвжртито ржждиво . 210 »' 15
ОТ ДИРЕКЦИЯТА.
13) 100 варела G М № № 700/99 боя ми
20000
5450
нерална на прах.
II В А Р Н Е Н С К И С Ж Д Е Б Е Н
ПРИСТАВ
0.750
100
14) Боя" за коса на прах
0.025
5
16) Захарин кристален
ОБЯВЛЕНИЕ № 1253
16) Един<брой часовник дамски среб. позл. 0.026 „ 300
17) Един брой ланец за часовник дубле
0.044 И.' 180
На основание мпжлнителния лист под № 6748 издаден от
18) 3 броя трупици за плугове железни
57
» 100
Ш Варненски Мирови еждия, на 21 октомври 1922 год. в цолаа на
19) Една торба бушони, изолатори порцела
наследницате на покойния Ставри Петров и др. от гр. Варна, а пра-:
10
10
нови електрически.
••
тив Отефан Флоров от село Белево, за 3000 лева и др. обявявам, че0.120
50
20) Един брой фес вжлне» с пюскюл на 31 март 1923 год. в 9 часа преди обед, ще продавай следните
0.250
16
21) Един брой пояс памучен—гжжва.
имоти на Стефан Флоров а именно:
22) 2 варела стипца
•
, 48
10
Две лодки за 2000 лева.
23) Два броя гжжви памучени броширани
0.500
15
. Наддаването ще' почне от оценката и заинтересованите ногат
. 24) Два чифта обуща дамски кожени
1.400
275
да се явят на гореопределеното място, в определения деи и час да
1.300
25) Два чифта обуща кожени
255
наддават.
26) 25 броя кирки железни ржждясали
70
'„ 600
гр. Варна, 16 Март 1923 г.
103
27) 1 каса понти железни ржждясали
II Сждебен пристав: Д. х. Иванво
7430 |Я 4010
;28) НО вржзки обло желязо
С 29) 21 вржзка плоско желязо
• 560 и 4;>5
30) 6 каси сяра ва пржчки
/
294
500
ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО ТРУДОВО БЮРО
104,
150
31) 3 колета № 3519 английска сол
:• 32) Един брой.палто мушама памучна •/ ... 1.150
195
S3).Един колет трансмисия железна
118
500
34) 70 парчета плочки от изиустзен камжк
20
за постилане
112
Желающите да купят да се явят в определеното време и място
Брой 1784.
и наддават. За правоучастие в тжрга се изисква 10% залог.
Обявява се па unreinмующите се,' че на 26.111 1923 г, 9 часа
Варна, 16 Март 1923 год.
преди пладне в ПровадийЧ то Околийско Финалсово Управление в в
п. Управител Ив. Стефанов.
.' . Секретар: Кржстю Ат. Кжнеи. Гебедаалюкито Общинско Управление ще се произведе тхрг по доброполно схгласие за доспи.кити на джрна за горене необходим за првСотовдеиие храна на труиоваците групи, която ще работят шосета в UpoВ А Р Н Е Н С К И ОКРЖ.ЖЕН З А Т В О Р
днйска и Варненски околии.
1) 4а куб. м. джрва па бриблизитедна стонпост
9,000 лв,
2) 40 „ „ „. „
. „
„
8,000 „
Може да се наддава по отделно или за двете нарпда. Достав
ката ще стане 45 куб. и. франко -е. Асхл-БеЯлив •—Провадийско и 40
куб. м. — с Марково — Варненско. Половината 5 дни след сьобщеиаето,
Известява се на интиресующите, че на 56 Април 1923 год.,:; че тжрга е утвжрдеп и половината 10 дпн слод «общението, че тжрга
от 15 (3) до 16 (4) часа след обед, п Варненското Окржжно Фи-;, е утвжрдеп.
Залог за црапоучастие 6 % вжрху офврираиата 'стойност.
нпнеово Управление, ще се произведе с тайна конкуренция обнарод-'*
Всички разноски за публикация и гербов . сбор са ss снетка El
Ьания в „Джржавен Вестник* брой 281 от 16 М.чрт, т. г., с обяв: ; j
ление № 381. тжрг. за отдаване на доставчик д<.ч гавката на храни- • доставчика.
гр. Варна, 21 Март 1923 г.
. .
телни. (','уражни, отоплителни и осветлителни материали за нуждите V
От Доиашшивото.
на Варненския Окржжен Затвор, за време от 1 Април 1923 год,, ';. . - • . ' ' '
до 1 Октомврий 192 В'год. '
f
I ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕН ПРИСТАВ
Желающи да вземат участие в тжрга, да справят с горното '
обявление.
,
'у
гр. Варна, 21 Март 192& год.
• '
-'•
•
i
От Управлението на Затвора. '.'
•

я

•

•

•

п

п

'

'

'

п

Брой 1485.
На основание изпълнителния лист под ЛБ 4666, издаден от III
: Варненски мирови Сждия на 9-й Септември 1922 год., в полза на Отпра
О Б Я В Л Е Н И Е №1066
;. Петров от Варна, срещу Иван Маринов, от Варпа, за пек ог 7500 лева,
На основание изпжлнителния лист под. № 6179, издаден, от .обнвяваи, че на .2 Април. 1923 год. от 9 часа пред обед па пазаря «е
I Варненски Мирови Сждия на 2-й декемврий 1922 год., в полза ^продавам следующите длжяшиковн движимости а именно:
1. Един шкаф оценен за 200 лева.
на Бжлгарската .Централна Банка в гр. Варна, а против Стефан ;
2. Едпо огледало за, 150 лева.
Флоров от село Гебедже, за 3700 лева и др., обявявам, че па 31 ;•
3. Една черга влшгепа за 500 лева.
март 1923 год. в 9 часа преди обед в село. Белево ще продавам
: ..;• . 4 . Четири стола за 600. лева.
следните имоти на длжжника Стефан Флоров.а именно:
5. ЕДИН степей кавиор за 100 лева. '
1) Една машина ржчна шевна система. ;Фафт* за 8000 лева.
6. Един сапджк голям,' за 200. лева.
Наддаването ще почне от оценката и заинтересованите могат
. Желающий да купят, ногат, да се явят па гореопределеното ШИП
да се явят на гореопределеното място в определений ден и час и да
,в определения ден н час н да пядддват.
,.
.
-наддават.
* гр. Варна, 7 март 192Вгод.
'-t
:"
Гр. Варп» 22 Ш ,1923 год.
II Сждебен Пристав: Д. х Иванов.
I Сждебен пристав: Ст. Неделчев!
II В А Р Н Е Н С К И С Х Д Е Б Е Н

ПРИСТАВ

• '

