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Варна, 12 Мартъ 1928 год;
Вг, ,,*Ж*13 , ТЬ13[ОК13Г. З С а Н Ч Ь " — пивница и ресторантъ,
ьвходяще се на ул. „Отьлчеиска" № 38 — София винаги ще намери
те хубзпи и п*вкп ветренски бели и червени вине, на скара закуски
и на-сбедъ и вечерь ней разнообразни, вкусни ястиета.
Съдържатели: Стефлиъ Тлнввъ и Ангвлъ Стофановъ.
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Где гравнъ^нъ София най хубава ш к е м б е чорба? — На
ул. , С з Нарилъ и Методи" № 102, срещу псзаря. Тамъ * ще на
мерите пивки мелнишки, кера бунарски и ветренски бели и червени
вина и хубава като ксхлибаръ желта кюстендилска сливова ракия. 1-1
За сведение на всички софиянци и провинциалисти: Открйхъ ресто
рантъ и пивница „ Т р а к и я 4 , на ул. Веслецъ № 7 — Софкя, гдето
винаги ще намерите най-вкусни ястия и хубави напитки.
Запасенъ поручикъ: Георгиев!..

Ншвисимъ в стммкъ
Редактори : В. Станчевъ и Ив. Димнревъ

Нбонаментъ: За година—70 л.; за 6 м-ца- 40 лв-; Въ кафене, Д о б р у д ж а " — Варна винаги сутринь ще намерите
чужбина—140 л.> Обявления: на 1 стр.-Злн. кв за закуска: млЪно и баница. Единственото заведение въ града ни,
см; на 2 стр —2 лв на кв. сантиметръ.
гдето правятъ най хубаво кафе, чьй, разни сиропи, цитронада
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Сговора тревошенъ - опозицията спокойна
Въ демократическия сговоръ има
постоянно тревоги. Често четемъ,
че „племената", които сжществуватъ
въ 1 него, воюввтъ:'едни еж недовол'ни отъвжтрещйия курсъ на правителстве-ата политика; други еж
противъ заема; третч и о и т ъ управ
ление на „силната ржка"; четвърти
п о с т а р ъ навикъ.и византийски ма
ниеръ не в щятъ отявлена борба, а
скрито дааатъ лощи о в е т и — всич
ко да се направи, но демокрацията
въ страната да бжде задушена,
защото представлява голЪма „опасность" за твхнитъ интереси и ка
питали.
Но тоза еж били до сега о.бикно
вени тревоги въ демократическия
сговоръ, съ които той е тъй свик
налъ, че na J никой въ неговата сЛ
да т е не правятъ втечатлеиие.
Требваше г. Кимонъ Георгиевъ
да си подаде остазката, като минис

търъ, за да се увеличатъ тревогите
на сговора и се заговори за рекон
струкция на кабинета Ляпчевъ.
Каква ще бжае точно реконструк
цията и кои министри ще излезатъ
отъ кабинета, ще има да видимъ
това въ близкото бждаще Докато
този въпросъ -твърд-fe много трево
жи демократическия сговоръ, спо
зщията, непротивъ, като никогвшъ.
се манифестира много спокойна и
наблюдава развоя на министерската
кри!а, какъвъ крдй ще вземе. Макаръ и видимо спжойна, опозиция
та жел*е въ управлението на стра
ната да вззматъ участие всички пзр
тии днесъ, когато предстои да C8
решаватъ маса крупни въпроси отъ
вжтоеше.гь и вгншенъ хара<теръ.
Ще видимъ д*ли това ще се рез
бере у насъ,поне сега, когато се ка
сае въпроса за България — нашето
отечество.

начинъ и научна стро-ость, дикту
вани му отъ съзнанието за високото
место което заема като ученъ. про
фесорь Ржсепь признава на г . 0«iapчевски заслугата
з* установява
нето на тази българска учебна
система, която последниятъ създаде
съ големиятъ си законъ за народ
ното просвещение, гласуввнъ презъ
1921 година.
Требва само да се радваме, че
на тази, съ толкова голъмо значе

Събрание на земледелците въ сладкарница ^Лилйя'

На 4 т. м по инициатива навре
менния кемитетъ при Варненската
земледелска дружба са свика орга
низационно събрание въ сладкарни
ца „Лялия" съ дневенъ редъ: обра
зуване нова дружба.
С>брвние10, посетено отъ болшин
ството дружбени член в», 6 t откри
то ртъ председателя '•"t на коми
тета г. Атанас*. Ненковъ, който из
тъквайки необходимостьта да изо
стави дружбата пжтя, кзйго е след
вала отъ 9 ю (и насамъ, добави, че
КЙ1|ЕЩВД
(участието на билшия м р ъ г. СТ, ОМАРЧЕВСКИ. Агериканската оценка за: време шия комитеть е натовариль
д*ама соои членове да нвправятъ •
бьлгарската образователно система)
п >дробно изложение за дейностьта
Последиците отъ;.светозната-лой-. чЧастьтк; която е направена.. на, на Варненската доужба отъ еснована ! се отразиха гибелно въ всички отечеството ни сь поканата на ването й до днесъ. За тази цель
т е области на човвшкиятъ животъ. бившия министъръ на народното председателя г. Атанасъ Кенновъ да
Материалните загуби, причинени просвещение г. Стоянъ Омарчевски де думата на г. Аидо»ввъ, който го-отъ нея на разните народи, надми
да учвегвува лично въ таз-» конфе- вори за проникване на земледелснаватъ дори и най фантастичните ренцая отъ страна ' на България, ките идеи въ градовете и обзазуразмери. За техното възстановяване има твърде го ле ма ц»на въ днеш
ване на Вар^енсквта Дружба вь
еж необходими за десятки години нит-fe мжчителни моменти за страна
1915 год, когато само 9 души про
усилията и работата на ц-влото чо- та ни.
_ .
кудени добруджанци, проникнати
Б-вчество. Но, докато с-гурностьта
г. Омарчевски е уведомилъ управ отъ въчв шените земледетски идеи,
за това възстановяване загубените
лението на колумбийскиятъ универ еж основали грвдеката дружба. Той
материални ценности лежи въ бж
завърши, като каза, че днесъ еж
дащето и въ Уруда на иднитв поко ситетъ че приема съ задоволство ществуватъ въ дружбата три тече
поканата,
като
е
благодарилъ
по
ления, —- относно лекуването на
ния : буржуззно, левичарско и аг
моралната криза/ най страшниятъ едннъ прил-1чанъ начинъ за честьта. рврно. Ние, събра-1ите тук>, сме
и . . . . . . ..,..<" к _ - J- .
-която съ нея се прави на Бългакия.
привърженици на последното (аграр
наследникъ
на войната,
сръцсгвата
=
еж твърде малко*
а борбата
— мно п
ното) Апелирамъ кьмъ всички да
,го
_ мжчДа.
„„, _ Оласностостьта
-_ _ « „ « „ _отъ онзи
° ._
Сжщевременно той е сьобщилъ, че образуваме нова дружба и си избе
фериранавърху
на българс
тази „развоя
конференция
да ремораленъ упадькъ, койтозастраша. и^елае
кото образование презъ последните реме настоятелство, вь състава нй
ва интелектуалното развигие;на бж
което да влизагъ х"ра интелигентни
50 години."
и способни де ржководятъ дружбата.
дащчтъ поколония, създава дчесъ
Интересъгь на педагогическите
грл,еми грижи за отговорнит-fe рж
Свършвайки председателя г Ке"н
ководители «а възпитанието и т е кржгове въ Америка спре^о нашанепре;танно търсягъ начините и та сбразователна система е твърде вовъ даде думата на г. Димитъръ
средстаза, съ които би могло да се го/.Ъмъ. Този ингересъ е изразгнъ Христовъ, по инициатива на когото
прегради пжтя на днешния упадъкъ, вече п) единъ начинъ, който за се образува комитета, който изтък
на, че н4<ои самозвани- и фатални
за Д* Ci осигури едно по щесгливз насъ представлява редка национал
бждаще; на гЦън, които идать елгдъ на горд ость Дзказате-лство за това личности вь Варненската дружба
насъ.
е съчинението на
американския съ своята котерийна и ^е^ичарска
ученъ,
преф
Уйлямъ
Ф. Ржсель, политика отвратиха здружените зе
м
м л е д е л ц и
и ги принудиха
Межд, ония, коитохъ различни ^ е к в н ; н а ^ и л - с с ф с к о . Г 1 е д 8 Г О Г И Ч е С
да
нвпусгнатъ
дружбата
и
се
начинания целятъ добруването на к и я ф а - „ ^ п р и \олум6ийс«иятъ
обособятъ въ времененъ комитетъ.
човечеството
о
американците;наИ пъово
акъ помвсто
т-fexiaстоятъ
ини
Сжщите тези личности и днесъ
". - ^ DU предстоящата
"*7
•*-•-- университетъ. Въ тази езоя книга, про.цьлжаватъ да ^здигатъ въкулть
циатива. е ,свикана
международна KOf фепенцчя по учеб озаглавена „Училищата ьъ Бълга невежеството, което много зле е
ното.депо въ Ню Иркъ, Северна рия", сфициално издание на сжщия 'повлияло върху живота , и борбите
Америка. Тази конфгренцйя свика университеть, иманития професоръ дружбата. Навлезли преди и следъ
на собствено по инициативата на се изказва най възторжено зе Бъл
9 ючи въ нея, тези чужди елементи,
най големиятъ американски универ гария, за народа ни, за неговата деморализирани отъ политическите
духовна
и
матер,18лча
култура
ситетъ .— Колумбийскиятъ, ще се
партии и доуги оскотели отъ комуоткрие на 10 ьприл>, т*зи година. Предмегъ, обзче, на неговото ценно нистйческато пврткя, певгдоха бьрНа нея, освенъ видающчтъ- се аме съчинение е българската образова
ба противъ насъ — привърженците
рикански учители и педагози, пока телна система, която той намира за ;на згмлгделските идеи, за да изнени еж и отъ Европа още мнозина една отъ най добрит-fe такива, сь кои ползватъ дружбата за кариаристито е досега започнатъ, и неедно чески цели . . . При това положе
хора на теорията и практиката изъ другите
на първо
место
кратно я държави,
посочва за
примЪръ
на
сбластьта на учебното депо, които н а Африка. Той намира за отъ го- ние, истинските заружени згмледвлсъ своя личенъ опитъ ще доприне- к ^ М р значение за образоввнието въ- ци. виждайки колко гибелю се отсатъ за правеното начертаввне обще основите, въоху които е поста- ргзява върху организгц-*ята тази
пжтищата за развитието на ; бжда- вена нашата образователна система, котерийна политика, поведоха енер
щето образование въ света. Спо- а особено
ценните практически гична борба прогйвъ двете фатални
редъ големите проблеми и задачи, резултати, които тя може да даде. •течения въ дружбата— буржУ*з-юто
които предстоятъ да се решаватъ, Прсфесоръ Ржселъ счита също, че и крайно левичарското, въ развоя
тази конференцие придобива едно една подобна система е единствена in която т е беха принудени да се
мирово значение и нейните реше
за предпочитане и нвпьлно съот- обособятъ въ времененъ комитетъ,
н и я щ е бкажатъ мощно влияние ветствующа на нуждите на днеш- който днесъ свика тоза събрание,
'за да се образува нова дружба,
върху' образованието , въ : всички ното време;
страни.
По единъ' -най безпристрастенъ която, борейки се'въ името на' зе-

Международна

па учебното д!ло въ йшркка

ние конференция, каквато е пред
стоящата по учебното дело въ НюЙиркъ, повикана е й нашата малка
и победена Бъкпария,. за да съдей
ствува на делото, имащо - за цель
възпитанието и добруването на цЪлото човечество.
На 4 мартъ т. г. Омарчевски за*.
мина за
Ню Йоркъ. Пожелаваме
му добъръ ПЖ1В и щастливо изпъл
нение на го лемата му задача.

мледелските идеи и yctaBi,'; ще
скжса веднвжъ за винаги Съ";'котврийната буржуазнолевйчврека' по
литика на дружбата въ „Апказаръ"
Г Аг. ЯнанИВВЪ, като удобрй из
ложенията на преждеговорившите,
31яви, че е време вече да се образу
ва нова земледелска дружба, която
да демонстрира земледелските идеи.
Въ тая дружба искамъ да видя да се
даде место на ума, който требва
да дерижира нашата организация.
Нека се закълнемъ, другари, че Ще
бжцемъ врагове на "интригите и ни*
кой отъ насъ ьема да се занимава
съ хората на я Ялказаръ и .
г." Георги Петровь каза, че въ
„Алказаръ" има не«ои, личности
чужди на земледелските идеи. .Апе
лира за образуването на нова дружба.
г. Георги Трайчовъ се радва, че
вижда въ това събрани всички ех
нафи и, ителйгентни хора, които
могат ь да бждотъ носители на въз
вишените земледелски идеи- Нека
те да образуватъ , нова дружба и
спасятъ съюза.
Ст. Петровъ каза, че се прави
голема честь, като се говори за хора
та на дружбата въ „Анказаръ".
Безъ да cs бавимъ, нека образуваме
нова дружба, вь която да'можемъ
да се проявимъ като' здружени
земледелци.г Мшевъ
обърна
внимание
нв събранието "при образуването
на новата дружба да се има въ
прадвидъ dace
поставятърачрлона
нея интелигентни хора,•;.крито само
могатъ- умело даржноводять бружвата.
г. Рафаиловь потвърди, ч е е не
възможно да се работи с ъ . х о р а т а
на „Алказар*," които• нгьмащъ никакъвъ идеалъ и еж противъ народовлаС'
тието.
г. Б Ивановъ намира , за пре
стжпно да се толериратъ хората нв
„Алказвръ," които злоупотребяватъ
съ нашето търпение,, тъй. както
некога Каталйна е злоупотребявала
съ търпението на римляните: - За
менъ „Алказаръ" представлява' ед
на безпринципность, една безидейность — хора чужди на идеите на
земледетския съюзъ. Затова ние
дъпжимъ да образуваме нова друж
ба, съ което ще направимъ, това,
което збмледелеца върше преди дв
сее — ще отделимъ къклицата ртъ
житото.
..г. Инженерь ВвШьйъъ (общин
ски съветникъ) заяв>», че -е съглвсенъ напълно съ ЕС-ЧКИ преждего. вврищи. — Азъ не щ е , с е .отделя
отъ васъ — каза той ; — и ще се
боря противъ корупцията и безидеЙноста, която цари въ яАдквзаръ".

Ив Димитровъ заяви,

че „Апка

заръ* представлява организъмъ,
който агонизира. На тоя- ддужба
отъ чужди елементи "на земледелс
ки идеи, ние, здружените-земле-

Стр. 2

Bpofli®*

,Черноморска Камбана"

танов<а е повече о г ъ . съвпадаща,.
дитна кооперация и най-вече — за съ сюжета на пиесата Илтерпрета^
едно малко и бедно селце, каквото ция га завършена, много завършена^
е с. Драгичево, да стлустне толкова вь ансамблово отношение.Ст П. Хареевъ.
заеми на сюита членове и ги об
Баронъ Лорсенъ на ,Г. Георгива*^
лекчи въ финансово отношение!
е изященъ, одухотворенъ ,достатън>
Нашиятъ добъръ и труоолюбивъ
Не се съмняваме, че при това
народъ, който чрезъ своятъ трудъ, положение и при желанието на но отъ добрия вкугъ на артист^
основата на живота, т в о р и ду всички членозе на кооперация „На- Изисканъ е типътъ и благодарение;;
ховната и материална култура, кой пзедъяъ" да се помогне за стопан на добрата школовка на г. Геор^
то създава икономическото и кул ското и култтрното развитие на с гиевъ. Но начина е повече градацилг,
степзнуване въ настроениета, пове
турно благосъстояние за всички, е Драгичево, последната ще предприе
че наивность въ 2 действия ;при*ипг»
разпънатъ на кръстъ отъ мирните ми и други инициативи.
договори и доведенъдо положение
Когато Земледелската Банка, пъчъ нозата отъ индийския при*щъ :*,
то на безправенъ робь. Думигв еж и Централната Коопер. Банка виж- главно п> изисканъ. ходъ, nO'pear
сл'би за да се предаде трагизъма датъ, че кооперациите у-насъ пра- нообразено вьрвене.-коаго по, *ни^
на днешното време. Наложено ни е вятъ всичхо възможно да сблегчвгъ какъвъ начинъ не може да бжде
ново робство по тежко и оть тур тежкото положение на ceoHTfe чле-, еднакво.и при тревога, и при тър*
ското, което отнкма всички жизнени нове и допринесатъ нещо за кул жество и при страхь,и.при спокой%
•'
'
сокове на нацията въ видъ на ре турното развитие на страната ни, ствие.
г. Наумь Ненновь потвърди, ч» въ парации и пр. Народътъ изнемогва както е случья сега съ коопграция
Индийскиягь прииц-ь-на-r.-ftrTe„Дпказаръ" е невъзможно да се и прави сврърхчов-Ьшки усилия за „Напредъкъ", тъ дължатъ да уве- мелковъ е веренъ доколкото плгпрояви човЪкъ като здруженъ зем да свали тежкото бреме отъ свои личатъ кредита имъ и улеснятъ сата го изтъква като такъвъ. Дви
леделець, поради което спод-вля те плещи. И въ това лошо състоя тяхното развитие.
жение, походка, държане — отлич
мнението за образуване нова дружба. ние той не губи вЪра за подобри
Нека това стори Земледелската ни. Нужно е само едно; по голЪчо
Г. Георги СТОЯНОВЪ (членъ отъ дни. — Т е ще дойдатъ!
разнообразяване на мимиката и по
Банка съ драгичевечата коопера
управителния съветъ на Земледел
Спасението на нашата страна ще ция „Напредъкъ" « даде възмож- гледа. Баронеса Дима на г-жа Ца.
ския Съюзъ) говори пзследенъ и дойде чрезъ създаване на една дър ность на нейните членове да * пред Оджакова се нуждае оть? повече
^«..
—
.,
•
изтъкна, че у насъ градовете еж жавна задължителна застрьхзвка, НОСТЬ НВ НЕИНИ1 ь ч п е л и а и « « • • i i f v M
други инициативи, които увереность
въ
добродетель
и, огв
културни центрове, гдето могатъ да обща за всички — за двата пола приематъ
ще ползузатъ не-само селото, но и повече резка -промена «вь настроа.
се създвдатъ земледвлеки дружби, отъ 7 год. възрасть нагоре, която
нието
при
признанието
въ^
любозь
които требва да прибератъ почтени да почива на чистия кооперативенъ стра «ата ни.
отъ страни на индийския принцъ въ
еснафи и умствени работници. Ни принципъ „единъ за всички, всички
1 д . Въ 11 я . еж нужника места по
кога не тр-Ьбаа да се издига въ за единъ".
гъвкави и правилни движения: Въ
Параходното д-во „Постоянство" о- III, д, иглата е одухотворена, отме
култъ невежеството и да се дава
Дълги години проучвайки застра
предимство на чуждия елементъ. хователното д е ю дойцохъ до ми- чвква тези дни да пристигне отъ рена. Общо — грижлива игра.
Като дисциплинират» здружень зе- съльта, че държавната застраховка Триестъ новия му параходъ „БурГ жа В. Пуховска въ г-жа Дилонъ
мледЪлецъ не бихъ си далъ съгла е най изноенвта за народа и лесно гасъ", съ вместимость 3000 тона и се проявява съ хвоето типично вм?
сието за разколническа дейность, оежществима: 1) едно, че премиите каюти I II и ill кл. за пасажери. плуа. Може то да не e-напълно иди
но колкото.и да ми е скжпо съюз еж подестжпни и 2) тя разполага Пврехода ще прави рейсъ Варна]— съвсемъ подходящо— това личио
ното единство, когато се насзе> за съ органи, които да изпълнягатъ Александрия.
отъ начина на репликите ',» .иавивзапазване на нашите идеи и съюз
всички нейай административни и
на физиономия, може да се действу фискални нареждания
о
ва м по обиколни пятища. Въ такъвъ
Каква ще бжде ползата и значе
Ада«>,
Ева
и
змията.
характеръ
случай, вие сте д т ж н и да заявите нието на тая каса, за бждащето на
Ядамъ, Ева и змията « едно отъ
Toes е може би н*й хубавата пие
предъ организацията, отъ която из нашата сгране, историята, тоя
хождате, и предъ гражданството, нашь най добъръ учитель, ще си са отъ тазсезонния репертуаръ на най хубавите постижения на<варне«*
ския театъръ.
Добрйъ-Васияевъ
варненския теат1 ръ,
мотивитъ* които еж ви заставили да каже не^га думата по нея.
Една драма на страсти, но и съ
действувате така. Само така можете
На | 8 т.,м. ще говорять на пу
Съ тия нъколко само реда азъ
да слечелит-fc здруженитЪ земледел- поставямъ з.1 разрешение на обще много елементи на човещина, при
блично
събрание
секоетаря
на Зеи прибулечи въ една из?яд
ци, сжщо и менъ, когато действува ствената сцена смзинъ голЪчъ отъ месени
r
r
месени и nynuyixsnn op 5«п« п_>г">ч
и.
те ржководими отъ идеите на Зем- обществено и историческо значение на симбол^ка Едно художествено ¥ЛвД*ЛСИИЯ СЪЮЗЪ Г. ГвОрГИ Юрледелския Съюзъ.
проба
въпросъ. Основаването на тая каса произведение отъ чиста
""оть"""'"
да?овь и народния првдетавитвль
Ишьлмението
е
едно
най
'•-' На край председателя г. Кенковъ е една обществена необходимость,
Д Гичевъ. Пона>вакъ се всички
.успешните.
Съ
малки,
съвсемъ
.
не
даде на гласуване предложението ако не се сетимь ние, живота самъ
здружени
землвдъпци огъ окрдзначителни, непреододяни по тех
за образуване на нова дружба, кое ще я наложи.
нически
причини
недостатъци,
пасга д а приелтетвуватъ.
то се прие съ абсолютно болшинство. Д каква велика лжчезарна роль
Веднага следъ това се избра на ше изиграе тя въ нашиятъ беденъ,
Оть оиопийского настоятвлетло.
стоятелство въ съставъ: Атанасъ отруденъ и лишгнъ отъ добродете
Кенковъ, Бзянъ Станчевъ, Дими- ли животъ? Чрезъ нея ще се оттъръ Игнатовъ, Георги Василевъ, открие нова ера въ човъшкото об годишна равносметка за положението на см^ткит-в на 31 ХИ 1927" год.
Ив. Рафаиловъ, Никола Козаревъ, щежитие, ще се вле? но»а струя
В." Милановъ; контр. комисия: въ човешкия животъ, животътъ ще
О б о р о т ъ;
O C T a т ъ ци
Наименование на
Иа. Шоповъ, Н. Трвйковъ; Д. Бьч добие цена и смисъпь. Чрезь тая
сметките
варовъ и другарски съюзъ: Д ръ каса ще се премвхчатъ" много об
Яативъ
Пасивъ,
Пр'хздъ Разходъ
Боевъ й Г. Богоевъ.
шествени злини, които спжватъ чо
7079 54
Ksca
707954
Въ състава на това настоятелство, вешкия напредъкъ.
(Следва).
3-еми
747020 1252270
185250 I
а сжщо и изобщо въ дружбата
484521
Де жями имоти
2756
45695
влизатъ сега трудолюбиви, интели
05щи доставки
56735 50 6639430
968580
гентни и ползуващи се съ ввгориД-Ьлове въ ct ю»и и иентр.
8700
8700
тетъ и престнжъ граждани,' които
Въпреки недобритв услевяя и
Д^ловъ капита/!ъ
62600
еж готови да приематъ въ дружбата
62600
Членски вноски
7203
всгЬкой мораленъ и трудолюбивъ недостатъчните грижи, които се по2532
9732
8 Р«:зервенъ фондъ
гражданинъ, кой го споделя идеите лагатъ за нашето село, въ коопера
28857 87
2855787
тивно отношение то е доста на
9 Ф >ндъ „общ начинание"
на Земледелския Съюзъ.
39846 35
390446Ъ
предна ло. Вь поголе*ата часть
10 Бгсрочни влогове
62381 37 30370
3201137
отъ селата вече има образувани
Арнадий.
11 Бълг. Замл. Бачка.
443851 75 2750020
41835155
кредитни и производителни коопе
12 Разни ачтиви
Z6101
37249
рации, които съ своите предприети
13, Разчи пасиви
8>б6
20300
, 11734:
14 Печалба и звгуби
Всички родители дчесъ се оплак- ивициативи напоследъкъ очудватъ
55 8434646
84346
ватъ, че децата имъ не могатъ да мнозина и внушаватъ стрвхъ на
В:ичко 15842^8 59i 158422859) 59363334 59363334
получатъ солидно възпитание въ други, които еж връжаебно настрое
ни
*
спрвмо
кооперативното
дъло
нашето училище, поради което НБсм-БТка загуби и печалби на 31 XII 1927 год .—4
кои отъ твхъ инакъ на гледъ ГОЛБ- Колкото обаче и тъ да еж настрое-.
Суми
3 ft Г У Б И
ПЕЧАЛБИ
ми „патриоти" учатъ децата си въ ни враждебно, това ни най малко
не ще повлияй или пъкъ спре коо
Наимен. на разходите
Наим на приход-iTfe
чуждите училища.
лева
ст.
перативния устремъ въ селата, гдето
Че нашето училище дава недоста
1 Л»1Х9И на влоговет-fe
всички дребни производители еж
3121
Л-1хаи и глоби отъ
тъчно:.възпитание, ние сме съ това
2J Л^хли на кред. сметки
убедени, че само чрезъ кооперация
41385
90
заемите
съгласни, съгласни еж даже и нькои
6295455
та ще се внесе подобрение въ сто
3 Повгрн лих на заемите
96
Печалбио тъ друже
р.жководители на учебното дъло у
панско отношение и осигури благо
4
Събрани
лихви
на
заеми
стаените имоти
315
насъ, Не е, обаче, вината само въ
!
денствието на населението.
те отнасящи се къмъ сле
Разни
училището, а и въ другия факторъ
17100
дующата година
Проникнати дъпбоко оть това
2764
на възпитанието — семейството,
Възнаграждение на засе-съзнание,41
производители
на
бед
гдето детето прекарв* повечето
| дание на управител, тело
50
време отъ своя животъ. Тамъ то ното село Драгичево — Софийско
6 Канцеларски (осветление
вижда, какъ пияния баща и суетна еж образували презъ 1914 год. кре
7 и отопление)
196850
та и отдала се,на кокетство майка дитната кооперация „Напредъкь",
I погвшение на имотите
2756
се проявяватъ най отвратително въ която за нъкелко години само е
увеличила членевете си както слеава:
8 Призната фира на стоки
1463
живота.
1) селски стопани
49
9 Резчи
17100
По цели нощи родителите съ де
2) кръчмари
2
Къмъ резерцата си посещвватъ театри, кине3) други общ. окр. и държ
вения фондъ
мотографи, вечеринки и редъ други
136
ч
служащи
31
Къмъ фондъ
заведения, гдето
детето
вижда
Чиста пе
„общополез
82
всичко отвратително въ живота и
чалба
ни начинания
ТБЗИ дребни съществувания, кои
го възприема. Това постоянно ние
136
3786 лв.
За дивиденти
наблюдаваме въ варненския животъ то днесъ най много еж засегнати
на дЪловетв
и се възмущаваме, че нъкои роди отъ степ жеката и финансова криза,
по 38%
тели еж и з о с т а в и л и
на еж получили въ течение на изтек
3544
произвола, на еждбата своите деца л*та 19/7 година заеми срещу 97
Всичко
)
845346
55
84534655
Всичко;
— бждещи граждани на тази срана. записа възлизащи на крупната сума
близо половинъ милитна лева 1 Това
Ст еВг Борисъ
" Печата. Д Тодоровъ — Варна. е необикновено за една селска кре неГВКр«тНю Пейч?.- frZT
° '
Д^риновъ, Филипъ Трв-

делци, не можемъ да разчитаме —налага се образтване на нова друж
ба, на чело на кояго да се поста
вя гь умни хора.
г. Б. СтанЧвВЪ доб*ви, че е не
обходимо да се справимъ съ още
единъ бацилъ — макиавелистическата максима: „клеветете, клеветете
все ще остане нещо" . . . на как
вото еж способни хората отъ „Ял
каззръ".
Необходимо е новата дружба да
поведе борби противъ клеветите и
самоизяждането и така тя ще тръг
не въ пжтя.-изъ който върви този
хтбавъ корабъ — Земледелския
-Съюзъ отъ 5 години насамъ, за да
стигне на спасителния бр^гъ.

Кооперативна трибуна:

Мшпш ттт шщшка.

Морска трибуна.

Варненскиобщиненитеатъръ
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Кооперация „Напредъкъ" с,
Драгичево — Софийско

Наши нрави.
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невъ, Кръстю Пейчев, Контроленъ съветъ: председатель: Илия Ко«ТО|№

