Год. I. Врой 5.

Цена 1 левъ

Варна-, 18 Омтомврий 1923 год.
Ноепъ Бъкстонъ и Т. П. Конвит, —• Еа-нсъ.
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Чехч.е съ позволила на нем ществув*нието на военно по
ците дч издържат ъ своя уни- ложеине аъ тия области, па и
варситетъ ьъ Прага, който се настойчивите искания на бъл
даже субсидира отъ правител- гари и турци да имъ се въз
стаото." Немците иматъ въ Пра върна доброто управление ко
га и две технически ичнлища, ето беще възедено отъ междуИриза всека день. Урежда редакционенъ номитетъ. !Ш1 Ддресъ: редакция :tEiija.tfi»
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въ Чешско, и три инду.трнял въ Тракия презъ 1919 година,
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£ } 6 месеца 160 лева. За три месеца 80 лева. -Ц! Оф
по силата на Севърския договоръ. СЪ предаванието ЗападНе може да се каже „също нз Тракия HS Гърция се при
Селото иска преди всич то и за Югославия. Тамъ до чинява голема пакость на та
ко истински .народни дей говора за малцинствата е мър- мошното населения, и се съз
ци и общественици, които тва буква. Присътспшето иа дава сериозна опасность за б ъ 
хиляди бежанци деща война; понеже на Бълга
Нашата хубава, родина че населението се увели да не го развращаватъ, да четиристотинъ
въ България, болшинството из- рия се пресича пътя за Бело
България e преди всичко чава и земята вече не е не го заблужцаватъ, да не бегапи отъ Македония, не го море.
земледелческа
с т р а н а . досгатъчна.
гъделичкатъ {болките му вори въ полза на едно добро Заедно съ настаняването на
Болшинството отъ населе
само,
а да го |възпитаватъ управление въ Южна Сърбия. Гърците въ тракия презъ 1920
Нуждата о.ъ земя съвнието й селско около 80°/о, семъ не е удовлетво искрено, да го упътватъ Изпълнител ия комитетъ н а год-, много хиляди хора се при
Македонската колони), въ Бъл нудиха да си оставятъ домовепа и това що е ьъ градо рена съ дружбашкия за- бащински и ha лекува.ъ гария
сг отнесе до общество
и да търсятъ подслонъ въ
вете e скоро придошло конъ за Т. П. C. защото болки.е му. I
то на Народите. Изнесоха се те
България.
Българските учили
очъ селата и голема часть нито имаме големи частни
Нашия селенинъ е съ на яве натигнителните и теро ща, черкви и други културни
отъ него се занимава ступанства, нито общест добра душа |i отзивчивъ, ристични мерки на сръбското заведе шя бидоха затворени, а
правителство, за да спечели по Българските учители, свещенпакъ съ земледелие и от- вените мери ' с ъ 1Ъй на всечо добро дело, но следните
избори, и се предста
1
лекари и адвокати исраслите му.
големи, щото да дадатъ той e толкова маменъ и виха неоспорими доказателства ници,
пъдени.
Droit administrator бе
;• При това положение всекиму по-големи пар заблуждаванъ! - че е ста- за побоища и затвори на мно ръководното
начало. Преолаго
българи.
Това
преследвание
стремлението на дружба- цели земя, достатъчна за напъ твърде недоверчивъ.
даваше
една
система
отъ про
щите да отделятъ селото изхранването му.
Той има ну>|да отъ учи е продължило и подиръ избо изволни арести, и тежки нака
по причина на успехите
се напатеха за обвинения
отъ града б е не само съ Тогава какво остава?
тели и за децата • си, и за рите,
на комунистите, което се е зания
нищо неоправдано, но па — Нищо друго, освенъ възрастните, ||оито да не претълкувало като противо- фалшиви и фангас.ични. Насила
се зачисляваха младежи бъл
костно до престжпность. . да вървимъ по пътя „на му пълнятъ |главата съ сръбско движение.
гари въ гръцката войска и пра
При все това, тая пре културните страни въ Ев разрушителни |идеи, а да Множеството терористични щаха на мало азийския фронтъ,
стъпна агитация на хора ропа малки като насъ, но му вдъхнатъ Още отъ у- плакарди, които беха окачени макаръ че посланишката кон
общественните места, сее- ференция есъди тая постъпка
та на покойния Стамболий съ богато селско населе чилище
любЬвь
къмъ по
дочеха
тревожното състоя- като незаконна. Конференцията
ски, вършена системати-j ние. Тия страни с ъ : Да ближния, къмъ родината, ние на за
страната. Всички тия зе становището, ч: понеже Се
чески съ демагогските це ния, Холандия, Шаейцзрия, къмъ труда и;|къмъ исти които не посрещаха благоскло- върския договоръ не беще още
ли на една пропита съ Чехия и пр- И тамъ хора ната,-да го уп^тватъ къмъ но сръбските методи на пре ратифлциранъ, Гърция на е
^вражда съсловна полити та иматъ само по 20—30 модернизиране! на поми топяване биваха преследвани имала, суверенно, право въТра
войската и избивани като кия, и че даже ако тя а била
ка е^успела да, всее, едно декара земя, но- си живе нъка м "къ^ъ-шщото^тЗла- отъ
разбойници. На провинените се законна притежателна на тая
^ е д о в е р и е у нашия селе- я т по богато. Защо това? гоустрояване на селото.
предлагаше прошка, подъ у- област ь, пакъ единъ периодъ
f
нинъ къмъ другите,об — Защото тамъ отъ тия
Затова селото иска: об слоаие да се преда готъ на отъ две години е требшалз да
ществени организации- на 20—30 декара съ изкуст щественици искрени, учи властьтв, само че тая прошка измине, за да се даде право ня
ричани „градски адвокат вено наторявана, съ хуба тели съвестни, техници в- се уговаряше съ множество туземците жители за да са заи резерви. Несвоевре селятъ окончателно, както пред
ски партии", още повече во обработване, съ сеене грономи, ветеринари и ле условия
менното явяване на беглеца се вижда договора за малцинства
че поради нечувания те- такива култури, които на кари да го напжтватъ и последваше отъ ужасни беди, та между Гърция и главните
роръ надъ хората на тия малко земя даватъ скъпи приготватъ за по-добъръ не само нему и на семейство- съюзни държави.
организации презъ гадини- плодове, съ машинарии, животъ и благоденствие то му, но и на селото гдето е
Повече отъ Съмнителни са
те на кървавия дружбаш- съ задруженъ трудъ, чрезъ при своите 40—50 декари. живялъ. „Бунтовника* се пре данните
за численноста на гър
следваше
и
убиваше,
семейки режимъ. последните кооперацията» съ ефгини Селото иска добри пъ ството му се пращаше въ за- ци, българи и турци въ Тракия
за дълго време с ъ пре кредити, съ добре уредни тища и благоустройство, точение и целого село се из предстааеии отъ г. Вениз*лосъ
къснали съ малки изклю пътища и села въобще кооперации, ефгинъ кре селваше често другаде, само въ Санъ Ремо, където той ус
чения връзките съ селата съ' добра просвета — се дите и въобще по големи ако се докажеще чз съ му да пешно предяви претенции за твя
обласгь. Обикновена гърците
и не с ъ имали възмож- ленина добива достатъчно, грижи за да достигне хо ли подслонъ и храна.
считат помацате, българи—мюность да премахватъ за за да преживява добъръ ландското, ланското и пр. Изглежда, ча сърбите не съ сюлмань за турци, а бългада забрааятъ насилни рите • патриарщиега за гърци.
блудите на престъпната и човешки животъ
села на напреанали наро могли
ческите времена, които съ ве Щомъ тека се манипулира съ
демагогия.
He требвали ние да по- дя. Това требва да му да кове съ прекарали подъ тур
цифри, болшинството въ
Обаче, миналия режимъ чарпимъ поука отъ тия де демократическия сто ско владичество, та за това тия
неточна Тракия ще излезе гръцворъ и нека верва, че ще трудно е за техъ да изпълнятъ ско, до като въ западна тракия
ако и да се кичеше съ'народи?
както това правятъ чех-ле, за
са въ неосторимо бол
Време
е
и
часъ
по
ско
прозаищего „селско пра
се тръгне въ тая посока. дълженията си спремо малцин турците
шинство.
Българските претенро
това
да
стане,
защото
вителство", фактически за
Р. Василевъ ствата въ своята държава.
ции
върху
западна Тракия са
за селенина не . направи това иска нашето село отъ
Глалеиъ редакторъ Единственната надежда на основаватъ на факта, че спопочти нищо.. А на българ насъ, хората на мисъльта на вестника ни отъ брой 1 до жителите отъ Сръбска Маке редъ турското преброяване отъ
бр. 5 включително бе г. Х р . дония е да имъ се даде авто 1910 год-, българите и пома
ския селенинъ ние дъл- и ръководството,
управление. Ако това ците въ тая область са били
Нашето село иска преди An. В о ж к о в ъ . За такъвъ номно
жимъ много, защото той
не стане, не само ча .сносно 227,000, а гъзците 199,000. Я
отъ
брой
6
до
бр.
10
ще
бъде
е народа ни и неговото всичко миръ, спокойствие г. Ради Василевъ. Презъ управление з а малцинствата щомъ гръцките претенции върблагоденствие е благоден и законность, защото все- в.еки петь броя този постъ щз нема да има, но и самото бъ- ху источна тракия еж успешно
ствието на с а м а т а ни какви войни, мятежи и пр. се заема отъ всеки едииъ чпенъ даще на Югославия като дър установени, ;предаванието на
е застращано. При сфор- западната часть ба логично и
засегачъ най-напредъ се отъ редакцион. комитеп» които жава
държава.
мирозанего на Югославия ка неизбежно.
се
състои
отъ
г.
г.
Хр.
Ал.
БзжСеленина съ малки из ленина. Даже последните ковъ, Р. Василевъ, Ж. Желя- то отделна държава сърбите
ключения у нас живее комунистически движения бовъ, Ник. Кр. Мирски, Вее. В. дадоха тържествено обещание. Около една трета отъ малбългарска нация отъ едно
почти въ мизерия, макаръ се понесоха отъ селото; Поповъ. Н. Николиевъ и Ст. В. че ще дадъгъ автономно упра ката
население
петь милиона се съсвление на Хърватите и Сло
че притежава земя, която то даде неизброими жерт Поповъ.
той
отъ
вънкащ-тици (onllaвения.
Изчезването
на
Югосла
използувана
рационално ви и се разсипа, а проле Една светла годишнина вия ще бжде една стъ!ка къмъ udens) които мирния договоръ
Въ неделя, на 21-и того, маке
осгавилъ подъ чужда власт ь.
би му дала възможность тарските водители и град донската
емиграция въ града идеала, който се подържа въ еСтарата
родина е препълнена
Да преживява завиденъ ските имъ привърженици ни, ще чествува годишнината Хърватско за съединението на
съ
бежанци
не по малко отъ
Югославия
съ
Бъ"гария,
та
да
или се укриха и избегаха, отъ героичната смърть на ма- животъ.
400,000
души,
ето защо глумогатъ южните славяни даобВъ нашия край бол или спокойно си пиеха кедон. воеводи Любомиръ Be- разуватъ една целость вътре паво е да се мисли че такова
созъ и Илия Кущевъ, първия
несправедливо разрешение е
шинството отъ селените кафетата и чакаха селени отъ
които падна предъ врати въ една голема фвдеративна окончателно.
те
да
докаратъ
комуната
държава,
иматъ средно по 40—50
ге на славното К:ущвг.о, а вто
Пояснимо а какъ неохотно
декара земя и бедствуватъ, и въ градовете.
рия при бре озете на леген
малките
държави —- победи
дарния
Вардаръ,
пре^ъ
месецъ
Селото не иска и със
защото храната, що изкартелки
биватъ
заставяли да подРекорда
на
Гърция
е
тъй
ватъ отъ нея не може да ловна борба, защото тя Сешемврий миналата година. лошъ, както тоя на Сърбия, писоатъ договори съ което по
По този случай, Макед. млаз.
задоволи даже насъщния насажда враждата между д-во
,Бр. Миладинови" готви Чуждло на:елзниа ьъ Гръц емал» задължения да зачнтатъимъ хлебъ и се изхран- него и града и въ тая тържествено траурно утро, про ка Македония страда наравно правата на малцинствата, а отъ
еать съ чужда работа.
вражда пакъ то е, което грамата за което ще се опове съ населението въ Тракия. За друга страна не е никакъ за
ксичко това свидетелствува съ* чудене,
(сдедм)
сти допълнителноПовика на всеклоде е, страда.
-

„СИПА'

Стр. а.

Сщштн въ Варненско.;;
Използлване водната енергия
— no-вече отъ 3 хил, конски
сипи,.Усилване осветлени- у,
>'" ето, трамваи.
(Сведения отъ секционния и нженеръ
по водигЪ)

Год. 1.

ЯН

;

к м е т а на града г. Христо
Ко, Мирски надавнв предъ го
пемо публично събрание въ
квартала Сесъсезмвсь е даоъ
отчетъ за дейносьга на тричленната комисия отъ 9 и юни
насамъ. Сесъ севмесци доволни
отъ лейностъта на тричленната
комисия съ декларирали, че те
ще подържатъ и за напредъ
изпитаните си общински водачи

mm

н а 15 т . м» 7 часа вечерь
София, 16 октомврий. Министерството на пра
та се откри най тържествено восъдието е издало апеяь къмъ гражданите които
чирашки курсъпри Верненска съ станали жертва на лицд заемящи разни отговор
та търгоЕско индустриална ка
мара сь речь отъ председателя ни длъжности презъ земл. режимъ да покежатъ
ония които с ъ ги изнудвали или па съобщзватъ за
на камарата г. К. Геиовъ
При откриването присъству незаконно зг-богателите до прокурора или до надлеж
ваха кмета на града, предсе ната комисия. Министерството готви ЗЙКОНЪ съ кой
дателя на уч^лиицн .то настоя- то лицата ноито с ъ бхли принудени да даватъ руштелство и предста»игелпе на
еснафските сдружения. Взеха ветъ се освсбожааеачъ стъ наказание.
думата и г-да Хр. Мярск», 'Из.
С о ф ^ й , 16 скт. Сръбско бълг. конференция
Кефсизовъ, Щ Славозъ, Пер.
въ
вчерашното
си .заседание е разглеаада въпроса
Георгиевъ и Б. Сакъзоаъ.

Извесно е< че вррнен.
окръженъсъветъ бе взелъ
решение за образуване на
н а 4 иоемврий т. г., въ
юдеиъ: синдикатъ за из- тричлеиата комисия e София се свиква на засеаание
ползуване пада на водата, държала вчг-ра постановление националния съчетъ на Макед
който ще се образува надъ за отпускане безплатно ябълки емигр. организ^, прегь който
гебедженското езеро следъ на д-во „Взаимна помощь", въ национ. комитетъ ще даде отчетъ за досегашната си дейизкопаването канала меж което влизатъ жените и сира НОСТЬ.
.; (.?.'.
ците на убитите въ войните
ду гебедженското и вар офицери.
•,
у
Оперно-оперетния теаненското езера,;
търъ
ьъ града| ни ще предста
Общмнския
театръ
приго
Отъ този падъ ще се изтовлява усилено и на 18 т. м. ви ъъ зала „Съединение" тази
ползуватъ' около 1 00 кон Четвъртъчъ ще представя за вечерь за втори пъть българ
ски сили водна енергия, пръвъ пъть въ Ва^на извест ската опере „Цаменъ и Цена"
часгь отъ която ше се ната пиеса на Фулда „МАСКА
'.-."У/БОрСА.у.
обърне, въ електрическа РАДЪ" •— въ четири действия
изъ
живота
на
висшето
обще
ц- ще послужи за осветле
София 16 октомврий 1923 год.
ние на селата Явренъ. Дев ство. ' • ' . ' . ' . '
182!>
1835 —
ня, тара Синделъ и Гебед- Младежката група при Швейцария
Ню
Йоркъ,
101
10170
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' Синдикатътъ се именува отъ житната борса стаза вече Белгия. ,.'. 510 -- 5--5 —„Буджака"* Така1 образу- съ търгъ, а не съ посредници.
ванъ този' синдикатъ, той
ще !влезе като; члеиъ въ
бъдащия големъ воденъ
синдикатъ; който си поста
вя за цели- най-реш-гоналното използуване на води-..
те1, отъ девненските изво
ри Гмежду техните нива -.'• и Колебанията на широките социалисти. Ре
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1000 до 1100 миминални
С о ф и я .16 октомврий.. Тази заран!»: излезе ре
конски сили. Тази водна золюцията на широките социалисти. Ч !
^'
енергия обърната въ елек*
. П о прииципъ т е ще приема^ъ - компромиса с ъ
трическа ще служи за дви демократ, сговоръ, ако' последватъ наново разговори
жение на всички девнен на дост&пна база, която широките социалисти пред
ски мелници и отчасти Ша явиха по-рано» •'.••.., •.. • >•••••-•.'.. ••>!';./.'..'•'
Може да се препраща ьъ
Тази резолюции ще бжде публикувана в е пар
гр. Варна за усилване едектийния имъ органъ, б е з ъ обаче да е съобЩзно съ
трич. осветление»
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за поданството. Поради големите различия въпроса
ще създаде големи мъчнотии на конференцията. ;
Дчесъ са очаква да пристигне пъпн. м ръ г.
Ракичъ, който ще донесе инструкции на югосл. пра
вителство по реквизициите и останалите ьъпроси.
Днесъ се разглежда проектодоговора за екстра
дицията.
Букурвщъ, \в октомврий. Тукъ пристигнеха 30
български комунисти, минали границата на неколко
места. Те с ъ въ обществената безопасность и с ъ
въ много мизерно положение.
Парижъ 16 октомврий.» Най-късно до 15 дни
Бавария шз започне въоръжена борба съ Саксония
и Тюрингия, които разчитатъ на комунистите отъ
север. Германия. Това ще бъде сигналъ за започва
не на гражданска войни и, разпадане на Германия.
Въ Бавария националистите разполагатъ съ 300
хил, войска добре въоръжена. Баварските фашисти
с ъ разположена ьъ дълбзчина покрай северната
граница и се готвятъ да тръгнатъ за Бгрлинъ, ако
тамъ стане опитъ за съветска република.
Бзварците ще впеза~ъ въ стълкновение съ ко
мунистическите ядра, разположени на една линия,
която разделя цела Германия на две части.
Комунистите искатъ да запазятъ връзките си
съ Москва, отдето чакатъ парична помощь.

Б у х у р е щ ъ , 16 октомврий. Вчера по обедъ се
откриха камарата и сената съ тронна речь отъ кра
ля, ьъ която той като изложи законопроекцл-е, ко
ито ще се Тласузатъ въ настоящата сесия, спря се
на флнансовото положение, на страната.
Той заяви,, че ьъпреки лея да е падиалъ, то при
единъ урегулиранъ и уравновесенъ бюджетъ ..и _съЗ
сбщи усилия финансовото положение на Ромъния
ще се подобри.
Отношенията съ съседите еж много добри осо
бено последната година и краля се надява,' че при
една абсолютно мирна политика те, ще се подобрятъ
повече.
Веднага следъ откриване на камарата се състоя
заседание на болшинството, въ което м ръ предсе»
дателя г. Братияну направи Изложение по вътреш
ното положение и заяви, че правителегвото се пол
зува съ абсолютното доверие на краля. Докладва
държанието й на Сговора,
още и по министерската криза.
Висшия партиенъ съветъ на широките социал.
Болшинството гласува абсолютно доверие на
предоставя на цанстралния комитетъ; да направи кабинета. Вероятно министрите Костантинеску и ген.
нужното,
..V- '''\% • ' .-• .'':''
Войтияну ще излезатъ отъ кабинета.
5
София, ,16 октомври. Въ политическите кръ
гове въ София се стремятъ и правятъ усилия да се
постигне едно разумно и спокойно разбирателство по
коалицията, като се изоставятъ на страни ЕСИЧКИ
дрязги и частно партийни интереси;1
Г
СЕ ПРЕМЕСТИ на у». „МАРИЯ ЯУИЗй», № 3,

следенъ ЧЙСЪ

Щ. .ant. ля кзадмцайщ.

Другъ воденъ синдикатъ,
който ше има за цель:
1. корекция на река Кам
чия отъ устието й до гра
ницата на шуменски окрдгъ и 2. • направата на
единъ барзжъ резервраръ
на Луда Камчия надъ с.
• Ченге, и отъ който
може да се добие една
водна v енергия отъ 2400
.-конски •.сили»'.:..'^^:;--''-'-!.-.'.;.• Тази енергия обърната
въ електрическа шч мо
же да задоволява нужди
те на околното население
и половината отъ Нея да
се изпрати въ гр. д Варна
за усилване елекгр. осве
тление и за трамваи. У.
• Очаква се инж; отъ Со
фия, който съчместно съ
варненския секционенъ инженерЪ по водите да отииатъ на самото место и
започнатъ процедурата по
образуването на синдиката.

София 16 октомврий. Изпълнителния комитетъ
на демократ, сговоръ днесъ продължи ( разпределе
нието на мандатите въ листите Това разпределение
веднага ше бъде изпратено до околийските бюра.
Слуховете за нози преговори не почиватъ на
никакви основания'
v
v ^
София, 17 окт. Ценгр. управително тело на
демокр. сговоръ направи всички възможни отстъп
ки, за да се постигне коалицията.
До снощи требваше да се получи положителенъ
или отридателенъ отговоръ,
л
»
Широките социалисти дадоха уклон-Гивъ отго
воръ и като така, т о фактически преговори
т е з а коалицията с е с ч и т а т ъ з а прекжснати
отговорностьта за това носятъ широк, социалисти.
Въ изборната борба двете партии ще запазятъ
помежду си досегашните коректни - и лоялни от'ношения.-. -•.••,•-,/••. v м •••.:•'• •

до аптеката Гюямезовъ.
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Отъ най-новия американски художественъ сериенъ

- филмъ- — Начало въ 77а и 9 часа.
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