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ВЛАСТЬ - РЕЗЕРВИРАНЕ - СЪТРУДНИЧЕСТВО
Никога властьта не е опияня
вала' тъй много властуващите
партии у ,насъ> както днепъ еж
опиянени сговористите. Никога
властьта не е била тъй мила на
властуващите партии, както тя
е мила днесъ на сговористите,
които не само но желаятъ да
се разд%лятъ съ нея, но и мислятъ дори, че въ България не
може да я притежава цруги освепъ:'.гвхъ.
Имайки т$зй разбирания за
властьта, сговористите днесъ
казватъ: „че требва да стане
реконструкция — д в е мне
ния по този втпросъ не може да
има — о б а ч е л и ц а т а ,
необходими да зач^стятъ мини
стрите, които ще излезатъ отъ
кабинета, требва обезателно да
изхождатъ отъ нашата среда."
Цянковите хора, задъ които се
криятъ и народнаците, настояватъ да бждатъ повечето лица
отъ гвхната среда, а г. Ляичевъ е
на по особено мнение — намира,
че те еж неудобни за момента и
прави върховни усилия да по
стави подходящи лица въ каби
нета, съ които да може да се
разбира и управлява.
Както и да се разреши този
въпросъ, има и друга една не
доволна група въ сговора, ин
спирирана тоже отъ народняците, която намира, че бесилие
то на политическите партии
#• ДОпиянени оть победата и въ же
ланието си да вакажатъ победе
нитъ народи, великите еъглашено
ки оили преди деоеть години имъ
наложиха несправедливи и унизи
телни мирни договори, които еж глав
ната причина аа чеотото{оптягане на
отношенията между европейските
държави.
- Огь така оъздатепото тежко
международно иоложевие еднакво
днеоъ страдатъ победени •* побе<
дители. До като първите изпит
ватъ тяжеотитй, създаде огь
мирните договори, вторите пзпитватъ лошите поатвдетввя отъ гвхъ,
което но може да но се отрази
изобщо зле върху междунврод
1'ото положение
Вее повече еапочнаха да се

ИВАНЪ

пАмздаъ

улица Пиротска ~- Орфия
защитава дъ.та предъ всички ежлилищапъ страната

преднало, отколкото еж били въ
1291 год. трите швейцарски кай
тона: У ри, Швпцъ и Унтерврд
денъ, които ва да изб&гнатъ вой
ната ож възприели арбитража за
урежданио* конфликтите, * които
евентуално еж можели да оо явятъ
между гЬхъ.
Но примера даденъ отъ гЬаи
швейцарски кантони преди щеоть
века, днеоъ .Североамериканските
Щати ч р е з ъ . . Келдогъ пред
лагатъ на европейските държави
своя пактъ противъ войната, възпригетъ вече отъ великите оили: Ан
глия, Франция, Гдомнния, и др.и ще
бжде подпиоанъ отъ тЬхъ, споредъ
както ее оъобщн напооледъкъ на 28
Августъ въ Парижъ. Този пактъ и
споразумението между Франция и
Германия, подписано въ Локарно еъ
съгласието и на другигв еъглашеноки сили, ще повлияятъ 8а подобре
ние отношенията на европей
ските държави и по такъвъ начинъ ще ее оъздадатъ благоприят
ни условия нб само 8е тяхното
споразумение, во и за ревизиране
несароведливигв и жестоки мирни
договори.
.,-. ,.•
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да;се справятъ съ днешното ло
шо положение, налага една
силна влпеть, единъ • силенъ
човъкъ,. подобепъ на Мусолини.
Като не могатъ да намерятъподходящъ човъкъ въ с в е я т а
optда, тези „родолюбци" посачатъ на единъ чужденецъ, отъ
когото, до колкото ни се нростиратъ сведевията,бегатъ ел отечесгвениците му въ съседните
на Италия страни, защото не
гова режи иъ е неггрпимъ за
италйяйсйия' народе. ° ' ':':'"'"
Виждайки т-Ьзи различни сговорянскя схващания по управнението на страната, както и
разцеплението, което сжществут
ва въ опозиционните партии,
демократи и радикали се резер
виратъ. Това имъ становище е
колкото неподходящо за момента,
толкова и вредно за страната.
Въ тази истина и гЬ ще се
убъдятъ не следъ много време.
Остава като най-подходящо
за момента и полезно за страна
та ни само становището на земледъ-лския съюзт-, споредъ кое
то се налага сега сътрудничест
во на
всички политически Думи на единъ варненецъ
Турете край на скжпотията!
партии въ управлението на
страната — най вече днесъ, ко
И въ другиге градове малкогато предстои да се решаватъ много живота е скжпъ, но като че
редъ въпроси отъ жизненъ и ли Варна въ това отношение дър
еждбонесенъ характеръ'за •Бъл жи рекордъ '•'
•
гария.
Това оарзавагчии, разни бакаш
и други амбулантви търговци, кои
то се движлтъ въ улицитъ, про
убежднватъ оъглатенокпгЬ сили, че давате както те ой иокатъ и огработъ това тежко международно по ватъ населението. И защо да
ложение може да се излезе оамо не • го ограбватъ , ^о единъ
чрезъ една корекция (да оо реви тъй безбоженъ нвчинъ, когато се
виратъ мирните договори) и се чувствувай, съ раввързанп ржце,
осигури световния миръ. Въ това вследствие аппоата на контролъ.
направление yoim но се ребоги Но грабежа не опира тукъ, а оти
вече въ новия. св%ть—Америка, ва и - по пататъкъ — вваматъ се
па даже и въ Европа, и нЬма да големи наеми на курортисти, което
закъснее може би деньтъ, когато най-вече се върши огь некои хо
ще почувотвуватъ облекчение по телиери.
бедените народи и ведпажъ за
Отъ иодобнп хора 6fc ограбеиъ
винаги ще се тури край па най напооледъкъ и единъ чужденецъ
гол*мото социално зло — войната — профеооръ, дошолъ да проучва
Идеята на мира, уреждане меж България.дународнигЬ конфзикти чрезъ арНа тази скжпотия и безбожно
битражъ, е на пжть да ее реалп ограбвана ще тръбва да се. тури
вира еъ обявяване' войната вънъ край, ва да не пропъждаме летов
отъ законите.
ниците отъ курорта, каквито слу
Защо да ве се оежществи тя чаи вече има.
днеоъ, кигато човечеството обла
Въ това отношение ще тръбва
дава по висока култура и въ ху да направа потребното коми
манно отношение е много по-на сарството по поехраната.

Правейки усилия въ това на
правление, съглвшенокигЬ сили на
пооледъкъ се отремятъ, но при
мера на Америка, да гарантиратъ
мира иъ Европа, коото те вияедатъ,
че е невъзможно, безт. предварителио да бжде !оеигуренъ мира иъ
всЬка една европойока държава.1
Ето защо ожщите сили ,въ по
следно време си послужиха оъ прину.
дителяо средства опремо никоя бал
кански държави," като V Юго
славия и Ромжния, на" който ае
двуомиолено заявиха, че тЬ пгЬма
да получатъ ваемъ. до като' не
ооигурягь мира въ отраните ой.
Така-те поотжпиха' и-«оъ" други
балкански
държави, въ които
напооледъкъ се развиха съби
тия, които те считатъ,'че ож ед
ва опаонооть за. общоевропейския
миръ.
Енергичните поатжпки.на*, съглашеноките сили предъ тйзи бал
кански. държави ^въ ; полза на
ммра и тъхното споразумение; ние
миолимъ, че ще окаже влияние не
оамо яа . .подобрение.ч отношенията
ва балканските държави, но г ще
има решающе влияние и върху
бждащвто имъ уаравлвние.1; -,

За конференциите на общия
съюзь. на,зем, кооперации..
;

Ние писахме неотдавна- че ЗвшедЬдската банка требва да уве
личи кредитите на кооперациите
и имъ отпусне оега, сдедъ вър
шитба, заеми, ! *да могатъ да
аваноиратъ еуми на ; производите
лите, ва да не продадатъ набезценица произведенията си на спе
кулантите. Въ тази омиоъль.ожщо
ое изказаха п некои кооперативни
вестници,
Колкото навременно се йовднгва
този въирооъ, тблкова еакъоне
общия съюзъ на вемяеделоквте
кооперации съ своите конферен
ции, на които сег разгледа въпрооа ва износа на върнени храни
а други^земледелоки произведепоя.
Едва на 12 т. м. оо овика такава
кооперативна конференция на гара
Левоки, по инициатива на варнен
ското представителство отъ райо
ните Горна Ореховица, Търново,
Павликени, Вела, Руое, Свищовъ,
Никополъ, Севлиево, .^Плевенъ,
Червеиъ брегъ и Мездра, Друга
подобна конференция ще се съоюи
аа 19 т. м. въ гр. Щуаеаъ отъ
областите Варна, Шуменъ, .Про
вадия, Каопичпнъ, Равгрндъ и др.

Стр 2
Ще ее съберать, ще обожждатъ,
ще решаватъ и до като се наканятъ да придожатъ ctomt реше
иия, адчвнтъ спекуланти що вее
МВ1Ъ ва би щевпца п ввнесатъ
върневитъ храни на произволите
jBit. Жалко, че всичко това не се
ехяаща оть рлкоюдителите на
общ оъюаъ на коопероциигЬ, п се
ваенатъ наврене мерки, ва да ое
избегне спекулата съ згрвенп
храни.
Нентреса на провинциалните
журналисти

Тази година конгреса ще ое
състои въ Оливснъ ва 17 сеитем
врий. До този моментъ управите!
ното тЬло на съюза не е оъобщию
вакъвъ ще бжде дневния рсдъ на
конгреса, ва да се занимаватъ оъ
него всички дружества. Оовенъ
това членовете ва съюза ве анаятъ, какво е направило управитедното т4ло ea утвърждение устава
ва ноомъртната каса и снабдяване
всички периодични вестници оъ
0Ч8В1атвв карти ва пдтуване ао
Б. Д. Ж.
Ето два въарооа отъ жизнено
ввачевве га ваеъ, журналистите, и
ооновятелио ое интересуваме да
яаммъ, какво е направим по.
гЬхъ управите-шото тяло, следъ
мто ое ангажира миналата годипа
въ варненския конгреоъ да ги
УР»Д" .
Ще еледииъ до конгреса дали
ще ее направи нъщо въ това от
ношение, ако ли не ще требва да
ее държатъ отговорни предъ кон
греса членоветЬ ва управителното
xfcio вя тъхяата бевдейнооть, която
ее отрави до сега много зле върху
развитието в» съюза и иавоюва
ве на известни придобивки за
вепиггЬ колеги, които днесъ работятъ при вай- неовоони условия
н въ вищо ве ое възнаграждава
твхввж трудъ.

етаринпгЬ, а въ 1901 ое основа града са особено много доволни,
ло и археологическо дружество. чо се туря крий на ожтеотвуваГлавни ннновгшцп за това BI»OO- щпте еясбп и можа , да. се
кокултурио начинание у наоь еж освободи дружбата отъ някои чуяе
братята Хврмаяъ и Карелъ Шкор ди на аемяедълокнте идеи елемента,
пиаъ, отъ коитч чървиятъ е вече които се бт.ха вмъкнали въа пея
иокоенъ Благодарение на тЬхппя съ единствена цегь — Д» »А°'
упорптъ трудъ п постоянотво въ волятъ овоит* кариериетпчеевч
археологическото дело, пие днеоъ интереси.
По наетоящемъ дружбата оч
въ Варна имаме единъ богатъ му
вей, ксйто, по своите редки сбир ржководи оть хора интелигентни и
ки, държи първенство; като нау- ползуваща се оъ преотвжъ.
ченъ инотитутъ въ царотвото. За
Неотдавна здруженит* лемледЪлнаша гордесть нека ваявимъ, че
варненскиятъ музей е вече изве- ца отъ двата земледвоки съюза^ ое
отенъ н на чуждия ученъ оветъ. събраха за да раамЬнятъ миеш
Какъ ое отзоваватъ чужденците в ъ р х у о б е д и н е н и е т о на
за него, това ясно говори памет земледФлския оъгозъ. Всички конната книга ва мувея,
отатираха, че е гибелно разцепле
Гр. Варна, който отъ началото нието ва съюва и ое изказаха, че
ва своето основаване, брои пове тръбва да се работи усърдно за
че отъ 2500 год. е билъ първо- обединението на ра8покжсаните
началевъ, известно време, главенъ му сили.
центъръ на петогрдиего (тукъ се
На това събрание приежтетваха
разбиратъ крайбрежните , градове . .бившия миниотръ г, Ст. Омарчевна Черно море). И сега той е о- еки и никои депутати, които ое
кр&женъ градъ. Следователно, ка ивказаха въ ожщиятъ смисъдь.
то говоримъ ва музея въ Варна,
равбкроме, че той е музей на це
Соф*Я. На нъкои спирки въ гра
лия окржгъ. Като така, въ него да нъма пейки, гдето гражданите
тръбва да се съсредоточатъ воич да седаатъ и чакатъ трамвая,
кв археологическа предмети отъ Такава една онирка е и тази въ
окржга, ва да ое даде възможнооть Лозенецъ, гдето общината не е по
на хората на науката да правятъ ставила нито една пейка. Нека
върху тйхъ своигв научни изслед IV районо кметство да направи
вания. Задържани такива продме необходимото и ое ПООГРВЯТЪ пей
ти въ частни лица, други учреж ки на тази спирка, ва да не се
денвя и наведения въ раааитъ измжчватъ гражданатЬ да чакатъ
краища на окрдга, оотаватъ поч на крака оъ часове трамвая
ти неизвеотни и съ тоаа ое увреж
да на науката. Вто защо, дългъ се
налага такива предмети да бддатъ
събирани и систематизирани, ко
ито да служатъ ва проучване са
мо въ музея.
Българското корабоплавателно
Следва.
д-во „България"

ДОорф гарибуна

Какво става въ страната

Варна. Земеделската дружба
Преди нЪколко дни членовете
Архимандрит* Инокентий.
на двете земхедълсни дружби, въ
приежтотвието на представители на
поотоянното
прно&тотвие на аемл.
CHIE
оъгозъ,.„Врабча JS: 1", произведоха
ивборъ за настоятелство, което ще
Още въ 1883 г. е турнато на бжде утвърдено въ най скоро вре
чало въ гр. Варна ва една сбир ме. Съ избиране на новото настоя
ка за събиране и запазване на телство адружените аемдодълци въ

Нуждата отъ обогатввавв на втвогвафo t i t a при варненския археологнческй музей.
Младенъ Ihe.wez
бнвшь коваудуйоки учитель

Четата на Христо £>отйовъ
Набърао докараха два ооедлани
коне, други единъ белъ и единъ
еивъ ковь пвкъ ооедлани. Червеннятъ отъ първата група коне
беше вранъ, хубавъ и иатоногъ
еъ хубавъ ходъ; него вае Вотйовъ.
Той равпредЪли конете между
щабните и даде овоя конъ на
единъ отъ четниците да го води.
Четниците бъха нам-грижи два ко
на тахвгароки и ги ваеха, ва да
натоварятъ багажа си.
На 18 май 6'/з часа оутриньта
четата нрвотигна на Миленъ Ка
мъкъ.*) Обаче, съ пристигането ой
*) Огь
ности м
»ащото,
г. Иик>
«Христо

Брой 4Й

«Черноморска Камбана*

Козпудуй до М.-Евм%к» подроб
движението на четата ие давам*,
по мой разкааъ тЬ еж дадени огь
Г. Клинчарож* • * неговата янижка
Ботйокь — жишотъ и д*л»".

тукъ, ва нея, както и ва нейния
войвода, ое откри едно ооотонно
бевпокойствяе.
При хубавото слънце четницитъ
ueexu разни овени; едни отъ тъхь
се рнвполежиха на почивка, други
яахягаха, а трети си разтвориха
торбите аа оутринна закуска. Олодъ
това нъкои почваха да ой притягатъ цървулите и обущата, други
да ой преглеждатъ и почиотватъ
огнестрелното оражие и оечива.
Четата бъше въоржжена съ бел
гпйоки пушки. Т* се пълнятъ оъ
готови фишеци отъ барутъ и
олово.
Не много следъ пристигането ни
на .Милинъ Камъкъ", башибозушки тълпи и разна паидачъ: чер

въ последните- ГОДИНИ- направи
ГОДБМЪ прогрееъ,
отъ който
твърле. «и< го се страхуват*,
представителите ва акцжшерви.
'те сдружения и изобщо капита
листите.
Вч преки умразлтя,- квято хра
нят ь носледииче къмъ коопера
тив. д-во „България", катядневно то увеличава свише членове
и дв.пвъ капиталь.
Напоследъкъ дружеството пус
на въ движение своя параходъ
Дооператоръ" кежду морската
градина и монастира »Св. Константивъ* Рейси всеки два часа
отъ 8 часа ертриньта до 22 ча
са вечерьта. Ще б&датъ устро
ени и екскурзии до Месемврия,
Гьозикенъ и Баляикъ. Нека
всички курортисти а варненци
взематъ, участие въ/тЬзи екскур
зии.
д н е в н и
Излезе отъ печатъ брошурата
„ Д р е в н о б ъ л г а р с к и г Ь па
м е т н и ц и , отъ Ив. Димирвоъ,
цена 6 лв.
Всеки може да си я набави
отъ автора, ул. „Витоша" № 12
— Варна и Ив. Буиарджяевъ, ул.
„Арсеналска" № 51 — Софая.
Поради обиколката въ, страна
та, която предприема гд. редак*
торъ г. Димиревъ, да се инфор
мира и посети абонатите ви,
вестника ще излезе следъ едивъ
мееецт., за което просимъ изви
нение оть абонатите и читате
лите си.
Въ морската градина, при вход
ните врата на баните, е поотаве:, на автоматична теглилка, каквато
Htwa другаде въ страната. На ба
лета, който получава всЬки едивъ
. сдедъ топенето, е означена дата,
годината и килограм игв. ВсЬки
може да ое претегли срещу аапдащане 2 лева.

Благодарение на дейното си
управително тъло, подъ предсе
дателството на енергичния и
преприемчивъ г. Петрушевъ, въ
едно кратко вреве кооператив
ното дрржество , България усн-Ь
да увеличи деловия си капаталъ
и се снабди съ параходъ, който
За делегати на ванаятчяйокин
в^си названието „Коопсраторг". конгреоъ, който ще се състои на
Това е единъ успехъ не само 19 и 20 т. м. въ Бърно (Чехоза кооперативното д во „Бълга славия),' заминаха отъ гради ни
рия", но изобщо за кооператив Христо Андреевъ (обущарь) и Каното дело въ страната ни,което лояиъ Мвноловъ (шивачъ).
кезка конница u пешаци, които
се движеха къмъ вашата позиция,
сполучиха да опашатъ четата.
Воениятъ щабъ, начело оъ Ботйовъ
и воички четници отправиха по
гледи къмъ Вратца и пжтьтъ за
къмъ Чиренъ, Баница и др. На
кждето и да се обърнеха, ю полс
ката равнина ое меркаха ириотигащи конници и пешаци въ помощь на неириятеля и воички ое
отправяха аа „Милинъ Камъкъ\
Отъ къмъ заиадъ оиастнооть аа
четата нъмаше, защото задъ тилъ
ое издигаше върхътъ на .Мидонъ
Камъкъ" като пресечена стена.
Обаче, четата не можеше д« про
тивостои на неприятеля, който дей •отвтваше отъкъмъ северъ и гогъ.
Следъ дъаги оъвещавил и равмишлевия, щабътъ и четниците ое
ув*риха, че помощьта отъ къмъ
Вратца не е изгубена и че ва

v
деждата бъше голЪма
Както и да е, цвлата чета вае
позиция на три линии въ полукржгъ Най омелите 0 добре въоржженя бойци заеха първата линия,
а другите два реда бойци въ тая
форма: едни налягали, невои 8»
лъгналп задъ
к а м ъ к ъ яли
дърво, за да ое заиедятъ отъ про
тивника. който вече налиташе по
емело
Огь центъра ва четата се дпле
нареждане да се оредя най вече
срощу предводителите ва башибо
вука. Това храе до пристигането
ва редовната зурска войска отъ
Берковица, кждето наскоро 6Ь ое
настанил ь на квартира едивъ полкъ
редовна войска предъ ви!Ъ пред
стоящата война оъ Сьрбия.
Следва.

Печатница Д. Тодор,>въ — Варна

