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Стар другар, коллега, кому
време едно морално пора
жение за него. Особно чуас нист, в искренноста на когото
г-н ИЛИЯ ПЕТРОВ, книжар
твителен е моралния удар за не искам да се сжмнявам, ми
Не сме ние, които ще иска комунисти, които ясно сжзнаха, говори един ден така: тия дни
Шумен
Сгодени на 18. ноември 1922 г.
Шумен ме да защитим причинителите
че послужиха на една чужда в Попово до 300 души учители
на народните ни нещастия. Ние цепеничарска кауза и почувст се сжбират и без разлика на
високо дигнахме лозунга: .под вуваха позора на своето паде партийни убеждения еолноду г-иа СИЙКА ТОДОРОВА
сжд виновниците за войните и ние. Както и да е, народжт шно решават да встжпят в един
г-н ДИМ ИТЪР С Т / ПАШ ОВ
катастрофите“ , о б а ч е изди каза своята дума и ще чака нов живот — за нов подем на
гайки тоя лозунг ние не можеборба вжрху базата на спаси
ще се венчеят на 26 ноември т. г. в домжт на младоженеца— ме да си звтворим очите пред да чуе думата на сжда. Оба тели ий единнен фронт. (В бр.
че
дялото
на
народната
раз
— Шуменъ. —
делата на дружбашката клика плата с това не ще се свжр 43 ние дадохме място вжз вес
управляваща с е г а страната ши. Друг л о з у н г щ е се тника си на една кореспонден
ни в името на .цепеницата издига все пз-високо и по ви ция по това сжбрание. Б . Р.).
Сжзнателна заблуда и голямо соко и ще сплотява все по ве Тази е твоя стара идея, ала на
мошеничество бе твжрдението че и по-вече борци, докато ло Шуменската окржжна учителска
1— 2
Цени намалени.
на комунисти, че гласувайки с йде леня да се поиска сметка конференция, около реферата
дружбашка бюлетина, бжлг. из и от тия, които, както каз на Ив. Пастухов — Iпрофесио
бирател осжжда и дружбаш- ва стария поет Михаиловски налните борби — да подемем
кото правителство. Така заблу .направиха Бжлгария да зап вжпроса и го изкараме на дождаван и заслепяван бжлг. на рилича на тл.мен и безпреде бжр край. Яко нас биха подо
зрели в неискренност, след ка
премести зъболекарския си кабинет в новопостроената род с насилие беше принуден лен вертеп".
Ф.
да каже своята дума. Бжлг. из
то сме били толкова години на
техна кж ш а ул. „Бялград“ зад хотел „България“.
бирател, пребит и премазан,
противномнение, тебе няма кой
завеждат насила в бюрото като
да подозре. Ела!“ . .
му дават в ржката землед. бю
Оставих неотложими работи
Ш УМ ЕН Ц И В Р У С Е !
летина и му заповядват с нея
и заджлжения, радостен, вжодушевен от новината за едно
да гласува. Председателят по
Посетете само за опит
Оскржбленията, на които се начално отрезвление в наемниканва пребития избирател да
деликатесния тагази н „СЛЖНЦЕ‘‘
влезе в отделната стаичка и подхвжрлят от време на време ческите редове. До колкото иде
среш у Градското Казино! Там ш е намерите всякакви свободно да упражни своето джржавните наемници в кама ята за единен фронт зема на
право на тайно гласоподаване. рата, несжстоятелноста на бей чалото си от Москва, ние сме
фини ^напитки и пресни закуски
---.Погледнете ме и ми кажете— крутиралата Джржава д а се я по-рано приценили в нейните
И Прислуга бжрза и акуратна.
отвржща избирателят - как мо доизплаша шо-годе задоволи мотиви и замисжл. До колкото
Сжджржател:
га след всичко това свободно телно на тези свои работници, тя зема начало и подбуди от
ТОДОР ВЕЛ Ч ЕВ.
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да гласувам?“ — и той откри живуши в крайна мизерия, ес наемпическага действителност
то подава бялата землед. бюле тественно заставя последните в Бжлгария, аз й се доверих,
тина. Не гогоря в фигуративна да се позамислят малко по се наклонен да й се доверя, ала
Офицерската Кооперация „ОПИТ“
смисжл, а ви соча един дейо риозно вжрху сждбата си. Така не без всякой скептицизжм.
П Р Е М Е С Т И магазина си в^новото здание в двора на Воен твителен факт. Погнусата си от те сж на пжт да сжзнаят стара
Каква бе пжрвата ми изне
ния Клуб, източно от последния до шосета.
всички тия (прийоми на влас една своя грешка в организа нада: самите Поповсчи комуни
В кооперацията тия дни пристигат прочутите по своята тта един избирател в една тур циите си : партийноста, която сти >а чело на местната група,
ска секция е изразил като е ги иепи, дели и ослабява и за които пжрви стават пионери и
о т ; агитогори на тая спасителна
пустнал вместо бюлетина парче искват да се обединят
ВСИЧКИ В И Д О В Е :
хартия, употребена в отход всякакви партийни тежнения идея, те пжрви дават скоро
ното място. •Така се изтрж- в массво мощни организации, пример на обратна агитация,
мжжки, дамски, гарсонски и детски, с фанела и трико.
гна думата на народа след като за да могат по този начин де именно, проагитирват из Попов*
му се отне свободата на сло отстояват правата си на екс ско бойкот на Шуменската пе*
Д 1 2 3 Г П ^ М С | голяма, 200 кв. м. в гр. Шумен, ул. „Слав- вото, на сжбранията и право плоатирани, пренебрегнати, аго даг. I онференция- да не отива
V 1(1 1 \ ^ ш \ / \ янска д0 Октроалното здание на шосето
то на тайно гласоподаване. низиращи при растящата всеки никсй на нея. Не всички сж се
ДИВИ ПОД НЯЕМ Храсто Н. Калдлрлгпов — Шумен. Вижте гласовете на оранжево- ден несжстоятелнсст на Джр- подчинили на тая инак неверо
винения блок в столицата и в жавата—гостодар да ги изджр ятна заповед и дошли. Но фа
другите градове, взрете се и в жа и плаща. Пжрви дават при кта па агитация за един тжй
гласовете им в нашия град, мер нн опомнювене тези, които неоснователен, необмислен бой
А )
гдето дружбаши и комунисти, сжщо тжй пжрви в Бжлгария кот ги остава.
Н/ конференцията.
рамо до рамо бяха турили в излязоха и мощна синдикални
В г кноста на вжпроса, който
пжлен ход демагогското си из организация — народните учи
с тока доминираше^всичкия ос
куство и при все това излязоха тели.
Но партийните хора, които танал дневен ред, не можа да
с едно намаление (2542 гл. сре
ше намерите пжрвокачествени дамски, мжжки и детски
шу 2687 на 5-й т. м.) и вие ще ухажват около синдикалните ор внуши на партийните страни
видите каква смисжл добива ганизеции, да ги овладеят и из едно хладнокржвно, спокойно
=
Ш А П К И
— - успеха,
който този блок изт- користят, и сега не ше оста обсжждане от хора, страаащи
от разнообразни качества, ка то : бибер, цилиндар, ветржгна по селата с помощта вят спокойни тия опомнящи се от една мжка, при това, възпи
л>р« шармеоз, фили, кастор и др.
на насилническите похвати, при жертви на Труда, от да им не татели на младото поколение,
Разни ГАЛАНТАРИИСКИ СТОКИ, дамски и мжжки
сжщи на най-мракобесни и ре попречат за тяхнотс засилване. от които най-пжрво трябва да
РИ ЗИ . Префасонирвам и почиствам вехти дамски и
акционни режими. Победата на Те ще проджлжпват да цепет се д~де редкий в нас пример
мжжки Ш АП КИ в разнообразни фасони.
на толерантност, другарско коправителството е в сжшото и делят.

Д у та та на народа.

Рибено масло

Г-жа М. ДОЧЕВА, здболекарка,

Около педагогическото
конференция в Шумен.

к

тряйностг

руско-Шведски голоши „Трапец“,

сп м о в м о д н и я м р гвзи н

„ Е Л Е Г Ш И “ »• и « м й и ч

ЦЕНИ НАЙ ИЗНО СНИ!
—2

С почитание: Р. Ц. ДЮ ЛГЕРОВА.

На оня свят.

Оше от далеч колонията сжзря бай Пеня, който едва вла
П Р0Д ЯВЙ СЕ К Ж Щ Д в най-хигиеничната част на гр. Шумен, чеше уморените си крака. Вси
чки размахаха шапки, нададоха
близо до цжрквата .С в. Вжзнесение“ .
З а споразумение до ВАСИЛ В . ЧАНКОВ, срешу Окр. Сжд гржмки приветствени викове и
се завтекоха да го посрешат.
Новият небесен жител, раз
бит, изтощен и намусен, като
блокар след 17-й септември, в
отговор на безбройните приве
тствия отправи кжм всички ед
но няколкократно .мараба ин!*
в кожухарския магазин „ЛУКС"
и почна да се ржкува с по-бли
зките си приятели като им пре
на Руси Ексеров, ул. „Славянска“
даваше специално изпратените
5 - 5 земни поздрави.
въ новото здание на М. Таралешков.
Около му се струпа цялата
Шуменска колония и от вред
го обсипаха с вжпроси. Дигна
се невжобразима глжчка, като
в окржжно дружбашко ежбра
В я им ам
| | « | ш н " пусна в продажба хубавите си
ние.
„Б Я Л О Т О М ЕЧКИ
и натурални Ченгелски ВИНА и
— Чакайте, бе кардаш! — се
ПЕЛИ НИ , олегнали и обистрени в джлбоката му изба.
обжрна кжм тях гостжт.— Как
За в кжщи се прави^ О ТСТЪ П КА .
во дигате врява на вятжра, ся
каш че сте комунистически аги
2 -2
С п о чи т : Я . Ж. Сладкаров — Мечката. 1 татори— главата ми букна. Щ е
ви разкажа всичко I
•
"— - * “
‘
— Разказвай де! — го под
каниха от всички страни. —
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Важно з а бездомници!

Дами!

ДАМИ!

Дами!

Луксозни кожени ЯКИ и МАНШОНИ
Мечковисти!

Посетете довечера читалищната вечеринка.

носи да г.семе джх, — проджлжи бай
Пеню.
— Че кои сж сега там уред*
— Какво ще ги носи? — се
обади Хамзоолу. чийто мощен ници?—го запитаха.
— Кои? Не знаете ли приказ
тенор, угасваше някога всички
ламои на Селоулу. и който до ката; будалия Алия—валия, ке
преди малко огласяше безпре леша Осман—садразан цялата
делните небесни простори. — а т м о с ф е р а т а м е отро
Носи ги мжтното вино! През вена от миязмите на най-гнжоктомври мжтното вино праща сни престъпления и честните
тук всички, които имат слаби хора просто трябва да се пре
селят тук. Лошото е, че няма
сжрдиа. Това е то!
— Какво мжтно вино те е ме добри ежобщения. Пжтят
патило! Животжг долу сжвссм те смаза.
Тжкмо умореният пжтник дисе е I азмжтил и в мжтните му
водц тжмни герои ловят риба. реш<*. място да седне и си отЕто кое е. Просто вече не е за почине, когато пред него се
жиЕеене. Пощржклели хора во изправиха — с своята тжнка
дят народа кжм гибел. Наси висока фигура Черното, с веч
лия, безакони?, кжрвав терор, но иронично изражение на под*
разбойничества навред. Но ня вижното си лице и Агата, ви
кой да не ежобщи на кмега. наги жив и пжргав, сякаш го
какво говоря! Впрочем, те тук тов псеки миг да припне и под
нямат влгет, но там долу тъп хване кржшна ржченица под
чат народната воля и дори не звуковете на пискливата гайда,
която някога в добрите безгри
чуват народния глас.
— Трябва, значи, слуха им жни минали години огласяше
нещо да се е повредил, — се много вечери низките ехлупени
сводове на нашенските кржчми.
обади Д р Вичо.
Едно джлго о-о се изтржгна
— Не би било зле да им ус
лужим с нашия, — додаде дядо из I жрдите на ежбралите се
след джлга разлжка сжгражхаджи Плоска.
— Никой не може свободно дан и.
Какво

тжй набжрзо ви

2. един след друг насам?

лия от София трудов директор, ност няма, но че ядрото тряб се произведе спазаряване по
който цяла седмица обикалял вало само да усили охраната доброволно сжгласие за дос
из Дели Орман. На много ме от пжрви полиц. участжк, тжй тавка на 1800 кгр. КАШ КАВЛП
ста
има бити и зле малтрети като всички стражари б и л и за нуждите на частите от Ш у
I—3
рани гласоподаватели. В тука- прженати по селата да произ менския гарнизон.Приблизител
шната болница е докаран на веждат референдум. В града ната стойност на предприятие
лечение М. Чивгжнов от с. Дра- я д р о т о е з а б е л я з а л о , то вжзлиза на 72000 лв. Залогоево, когото дружбашите от че новоткритото игрално заве гжт за пр воучастието в спа*
това село, без да го гледат, че дение на Меранда и Сме .р а  заряването е 5 % от приблизи
отново е наел ресторанта н# хотел .Бж лгария. при кой той е инвалид, с разнебитени боти" през нощта вжпреки по телната стойност на доставка
то е уредил
от куршуми и операции гжрди, лицейското нареждане за зат та в банково удостоверение.
Поемните условия могат да
пребили от бой, защото го хва варянето на заведенията още
О ТЛИ ЧН А И УХН Я
в 6 ч. Ядрото заедно с поли се видят всеки приежтетвен
нали,
че
отига
да
гласува
с
с ефтени и доброкачествени обеди и вечери. Приемат се
цията влизат вжтре ежетавят ден в горепоменатата канцела
•
абонати на много износни условия.
3 —3 н опозиционна бюлетина. Не сти
га това, ами после го дигат от акт на ежджржателите и арес рия. Публикуването на настоя
кжщи и пребит го завеждат в туват всички посетители, меж щето е за сметка на предприе
бюрото и насила го накарали ду които е имало и видни друж мача.
20 ноемв. 1922 г., гр. Шумен
А г Н \ Л I I I 1/1
позиви, некролози и всекакви обявление да гласува с земледелска бю баши и ги откарват в управле
О т ' Инт ендант ст вот о
п Ф г 1 Ш м |
РАЗЛЕПВА из града срешу определена летина. Сега нещастният инва нието, гдето повиканият секре
такса наемателя на афишировката от общината, когото всекога лид лежи в болницата и еже тар на окр. управител ги осво
ежлзи на очи проклина еждба- бодил. Какво ще излезе от ця Шдненсно Гродскв Общ. 1 д и |.
ще намерите в салона на д-во .Ю нак Крум“ —
та, че не е отредила да ос лата тази случка, която тжй
з-з
Лфуз П55/П- МеЯгпедов. тане в окопите по бойните по живо се коментираше из града,
О Б Я В Л ЕН И Е № 17399
лета, за да не тжрпи днес и дали тя ще има някои неп Гр. Шумен, 22 ноември 1922г.
този позорен кжрвав терор. риятни последици за ежджр
Общинското* Управление об*
легиално
взаимоизслушване. наемниците — при Джржавата Членовете на тукашното д-во жателите на игралното заведе
явява
на интересующите се,
В р е м е т о за вжзможно из както и п р и частното про .Инвалид", джлбоко вжзмутени ние, между които имало и два
че в канцеларията на сжщото
слушване. след референта, две изводство — че парт ийност а е от извжршения над този техен ма земледелци, е малко трудно
на 5 декември т. г. ще се про
други схващания — на комуни в т ехнит е синдикални [органи другар вандализжт, са отправи да се предскаже.
изведат с явна конкуренция и
стите и моето, бе сжвсем ог зации разделит елен, разруш а- ли един енергичен протест до
спешност,'следуюшите тжргове:
П
Ж
РВА
ЗАН
АЯТЧ
.
БЕСЕД
А
ющ,
а
не
обединяющ
ф
а
к
т
о
р
?
раничено: по 30 минути все
м ра.
1) от 10 до 11 ч. пр. об. чет*
киму, срешу 5 часа на референ
Н . Стойнов.
В сжщото село други двама ще джржи в Арх. Михаил утре
вжрти тжрг за отдаването на
г.
Ив.
Моллов
на
тема:
занаят
та. Да ли има някоя умишле
души, социалисти Ив. Ю .
ност в такова едно сжчетание,
Дойков и Хр. Патлеев са били чийство и организации. Покан предприемач поправката на ули
цата в .Арменската ?част" на
както твжрдят комунистите, не
зле бити, вжрзани о едно джр- ват се занаятчиите майстори
града. -Приблизителната стой
и
помощници
(калфи)
да
прин и к п.
зная: там може всеки да има
во и изложени на всевжзмсжни
ност на предприятието е 30000
свои приценки. Аз не джржа
издевателства от една група ежтетвуват.
лв. Искания залог е 5%>
ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ред развилнели дружбаши, които
на това. Но че и комунистите
А РЕС ТУВА Н И ЯТ в София
2) на сжщата дата от 11 до
играеха с моя скромност, беше пак ни се налага .новия" зем през целия ден стреляли из бивш м-р преде. Д-р Данев, наш
тоже верно, — те, които гжр- леделски правопис. Принудени, село (у Г . Юрданов), хвжрляли сжгражданин, вследствие сил- 12 ч. пр. об. трети тжрг за от
мяха в залата на „Арх. Миха да се подчиним на новите раз бомби (у П. Янков) и буйству на простуда е заболял сериозно даването под наем учигищната
Ж И ТН А М АГАЗИ Я, нвходяша
ил*, че сж зле онеправдани. поредби, н и е протестираме вали сжвсем свободно. Аресту
енергично
против
насилието
Ф ЕЕРИ ЧН АТА ориенталска се при гара Шумен, за време
Едни ме уговорваха да се от
вани и бити сж сжщо В. Ж е
кажа от думата в полза на те което се прави над печата по чев, Ил. Янков. А п о д о б н и филмова драма ЗВ ЕЗ Д И ТЕ НА от датата на сключване контрак
хния оратор, че не сжм пред този чисто научен вжпрос, по работи е имало и на други ме ДАМАСК, тайното вжлшебство та до 1 август 1923 г. Исканиа
ставлявал течение (?), аз, кой който ние очаквахме компетент ста. Ясно е след това, че при на Ориента, в 2 серии, 3000 м., залог 300 лв.
За участие в тжрговете кон
то от пжрвия мой позив за учи ните лица да кажат тежката такива условия по-друг резул почва да се дава от 25 т. м. в
курентите ше требва да пред
телско здружение в Бжлгария си дума.
тат в окржга ни не можеше и .Одеон*.
ставят освен поменатите зало
от четвжрт век насам сжм под
да се очаква.
ТУКАШ Н О ТО л о в н о д-во
РЕЗУЛТАТ
7г\Т
от
произведе
зи
V» документите изисквани от
джржал с постоянство и псс
.Сокол"устройва утре в 9 ч. в.
ТЕЛ ЕФ О Н Н А служба се вжзакона за бюджета, отчетноста
ледователнос г идеята за един-: ния на 19 й т. м референдум
вжв Воения Клуб традиционТжржните
вежда в станциите в с. Кова- ната си вечеринка.Ще има ли и предприятията.
нен фронт, която те тепжрва е следния:
Ш
УМ
ЕН
правит.
2572,
че
чевец
и
Водица,
Поповскс.
книжа са на разположение на
усвояват и не с пжлна искрег.
тературно
музикална
част
с
по
заинтересованите всеки.приежт
ност, както показват чрез про- рни 1384, други 628; Н. Пазар:
ПО ИНИЦИАТИВА на ту дбрани нумера. Щ е бжде пред
тиворечивото с и поведение;, правит. 610, черни 153, други кашната подвижна земл. катед ставена комична сценка из жи етвен ден в счетоводното от
От Кмет ст вот о.
други ми искаха 10-тина мину- 190. Цялата околия: прав. сЗ, ра в с. Мурадарлар Шуменско вота на ловците — .ежнят на деление.
337,
чер.
1864,
други
1688.
ти мои в негова полза, той сам:
е открит едномесечен девичес ловеца" и накрая ще се разиг
залостил се с ржце и крака на
ПРЕСЛАВ прав. 777, ч. 149, ки землед. курс, който се рж- рае томбола, за която са при 1 Шуменски Сждебен Пристав.
масата, мисли че аз тряба да разни др. 57; околията прав. ководи от лекторките-специа- готвени специални предмети,
ида с сила да го отстраня от 8922, ч. 327, разни др. 767.
О БЯ ВЛ ЕН И Е № 4315
листки Скорчева, Кирацова и убит дивеч, препарирани жи
мястото, което той по този на
Обявявам на интересугощиРашкова и агрономите Б . Нечев вотни и пр. Томболни билети
Е
.
ДЖУМ
АЯ
прав.
1909,
ч.
чин узурпира Посред рев, шум,
и Тончев. В курса, посещаван могат да се набавят от сек те се че 31 ден от двукратног р ж м от к р ж с т о с а н и 519, разни др. 555, цялата око редовно от около 30 курсистки, ретаря на дружеството Д. Дон* то публикуване настоящето вжа
неуловими говорения, което на лия прав. 8203, ч. 692, разни се е преподавало землед. до чев, магазин .Черно Море" или в .Ш уменски Вести*, сжгласпомняше по скоро менажерия др. 1688.
всеки
познат
ловец. но протоколното определение
макинство, ржкоделие, ш е в , от
отколкото сжбрание на учите
готварство, млекарство, пктце- Настоятелството на д-вото е на Шуменски Окр. Сжд, от 24
ПОПОВО
прав.
399,
ч.
301,
ли, аз, що бях дошел поканен
вждетво, лозарство и овощар взело всички мерки, щото в юлий 1922 г. по ч. гр. д. №
да подпоможа според силата разни др. 298; околията прав. ство. Участие е взел и дирек томболата да има достатжчно 478/921 год. на сжший сжд, ще
си едно добро дяло. бидох ци 11233. ч. 894 др. 788.
тора на катедрата г.-Алгелов, и разнообразен дивеч, като е продавам в канцеларията си в
нично отстранен, за да не кажа
О.ПАЗАР прав. 363, ч. 155, който днес лично ще закрие разпратило групи ловци на лов гр. Шумен на публичен тжрт,
пи дума една
разни др. 237; околията прав. курса.
и в по отдалечени ловни ройо- следните пренадлежащи на по
Конференцията, с подбрани 8507, ч. 285, разни др. 443.
Подобни курсове до края на ни. Така, една група още на койния Кржстю Матев от с.
ят си материал, пробни лекции
Всичко в окржга правит. годината се проектират и в с. 21- е заминала за Вжрбица за Долни-Иджик, недвижими имо
и демонстрации твжрде полезни, 60 252 ч. 4073, с лозунги и Смядово, Преславско с. Садина, еджр балкански лов. Взети са ти за в полза на наследниците
привжрш»? края си еже голям др. 4738.
мерки за добрия ред и пжлния му за подялба, а именр:
Поповско и др.
о, много голям скандал !
Като се вземе пред вид при
Мжжки стопански курсове за успех на вечеринката. Щ е сви , Една К Ж Щ А , едноетажна,
Ще разберат ли един ден какжв незапомнен терор се вжзрастни земледелци ще бж ри военната музика.
разпределена на три стаи за
произведе референдума в се дат открити в с. Абоба и Г.
живеене, пруст— антре—и пе
ПОМИНА
С
Е
скоропостижно
лата на нашия окржг, по-голя Иджик, Шуменско.
щи, вехта, паянта, направена
— 0*хо. Ага, Черно! Многа мата част от които са турски,
вследствие сжрдечен удар на от прости кирпични и джрвен
ви здраве от всички, от всички
М ЕЖ ДУ родителите на някои 23 т. м. нашия сжгражданин и материал, покрита с местни ке
хекюматчийски, то този резул
до един I знаете ли, че
прогимназиални
ученици има приятел Жеко П. Хорозов, бивш ремиди, с признаци на срутва
тат ще ни ожде напжлно обяс
всички и до сега ви помнят и ним. Ние с ще миналата сед настроение в полза на пред и телеграфист, член на соц. де- не, сжзидана вжрху 72 50 кв.
поменават. Основните принципи мииа отбелязахме, че из селата след обедни занятия а не, как мокр. партия. Гонен и преслед метра, под две от стаите дам;
на твоята практика, Черно, лнеа не се позволявала никаква опо то сега се практикува, само до ван през време на стачката кжм нея ~ кжщата — сайвант и
вжв века на неимоверно поскжХорозов загуби здравето си и
зиционна агитация, к о г а т о обедни занятия, които доста
плевня, под един и сжщ пок
пнелите ичкии побиват вече все
стана скжпа жертва на цару рив, с кирпични стени на каизморявали
децата.
Наредено
комунистическите и д р у жобщо признание и широко при
ващия в страната ни режим на мена основа.направени от прост
башки вгитатоги свободно са е по този вжпрос да се напра
ложение като ржководни начала
ви допитване до родителите и терор, насилие и мракобесие. джрвен материал, покрити с
си
устройвали
ежбрания
вред.
вжв всички ежеловия и среди
Покойният оставя две кржгли керемиди, местна направа, вжр
В някои села просто не са до- настойниците на всички I роневржетни сирачета. Мир на ху 116 кв. метра между които
и дори непримиримите поивжр-|
гимназиални ученици.
пущали
да
се
внесат
други
бю
женици на III интернационал
праха му1
и кжщата, едно малко сайванГЛО БЕН Е с 500 лв. хле
начело с Масторенгию искали летини освен правителствените.
За тази цел специално отре барят Юр. Железов, понеье в
СГОДИЛ СЕ е нашия сжг тче, построено вжрху 6 40 кв.
кжм прочутите мо.ковски теметра, покрито с обикновени
зиси да се прибави всеизвес дени лица са претжревали вли хляба му са намерили червеи. ражданин к1 л. Петров за г-ца
керемиди и отделно построен
защите
в
селото
.сжмителни“
Д.
Костова.
Честитим
им!
тния ти неотклонен принцип:
НА 27 т. м. праздника на по
хамбар разпределен на четири
„ракждан шашма!*. като за за хора. Претжрсване е оавало
ВЕН ЧАВА С Е утре Д. Пашев джечени прегради, под покрив
бедите,
в
10
ч.
пр.
пл.
в
цър
на
пжтниците
и
багажите
вжв
пазване на авторската ти слава
влаковете и по някси гари. В квата „Св. Вжзнесение* ш** се си I на сжгражданина ни СТ. от п р о с т джрвен материал,
кжм него непременно всякога
отделните
стаи на много бюра отслужи панахида и молебен. Пашев за Гг-ца С . Тодорова. покрит с местни керемиди, вех
се добавя: „Митюнун дедин
ти, вжрху 10.45 кв метра с
особно
п
турските села не е Поканват се гражданите да при- Нашите блогопожелания!
гиби*. — За кого питаш? за бай
имало други бюлетини освен ежтетвуват.
Д ЕЖ УРН А аптека утре 26 е Общо дворно място около 800
Начо ли? Добре е, много ти
правителствените. Гласоподава
Ш УМ ЕНСКИЯТ общ. избор аптеката на Кжршев, а на 27 кл. метра в село Долни Иджик,
здраве и от него. Само че, пред телите са бивали ежбличани
при ежееди: Митю Петров, Спас
бил утвжрден.
— тази на Риза Ахмедов.'
вид на тежката жилищна криза,
Жеков и пжт, оценена за 10,000
и най-щателно претжревани и
закриха му хотела и натуряха след
това са ги пущали да
лева. Имота не е заложен.
В
СЛ\БОТА
вечерта,
сж
^ра
вжв всички стаи . . . какво мис гласуват с бялата бюлетина на
ни по тревожния звжн на селс
Желающите да купят имота
4. Полково И нтендпнство
лиш ? — някои останали без правителството. Цялата поли
да се явят в канцеларията ми
ката камбана, Ченгелските друж
подслон семейства ли? Не! На ция е била турена на крак, за баши изпращат в'града едно
О БЯВЛЕН И Е № ^4749
в всеки приежетвен ден и час
тжпкаха стаите с тютюн и сбж ла всява страх у малодушните .ядро* от около.60 души ьжо
Обявява се на интересуюши- за да прегледат поемните ус
рнаха хотела на тютюнев склад. гласоподаватели.
ржженис сопи, понеже пак има те, че на 4 декември т. год. в ловия и наддават.
7 —2
____________________(Следна)
И с м д л [ч о т р у д
п тоив ло опастност от преврат. Ука 9 ч. пр, об. в канцеларията на
гр,, Ш ум ен,.X 1922 год.
отпишех::? е употребил и дош зало се обаче, че такава спас бившата Интенданска рота ще
Сждебен Пристав: Цикалов
Печатница И. АГ1 О ЕТИ .
П й Л ПЯ В Я Т
НрОДиКи!
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ЛОЗЯ (сега ниви^ от по 2 декара в
местн. .Под манжстир".
Споразумение с САВА ЧАЛЖ КО В
уп. Цар Освобод. N9 682.

Известният ГОТВАЧ Иван Фишер
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