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В> Рояяиня — сешнит4, които
Шма ли най-сегне
гомпckpciBOTo по прехраната да тури Ьли -'най силната политически орга
Споредъ окончателнитп сведения, кгсаность На зймледилскитгъ ч "сили край на тази колкото срамна, тол низация, можаха да се наложатъ въ
които вжтрешното министерство и постояннитгъ' вжтрешни борби кова
вечовъшка
спекула оъ управлението на стрвпата, на чело
даде на печта за стауаяитп, ок еж, които увреждатъ на земледпл •* трай артпкулъ отъ първа иеобхо- на която застанаха Маниу Вийда
Войяодъ, Мвхплаке и др ,-въ ми
ряжни избори,, демократическия ското' двеж".ние и въ много случай дпмооть за нйселението?
ролюбивата политика -на които ни.
сговоръ еполучилъ 301,810 гласа, ставатъ причича, въпреки ''сггкпа!
кой днесъ не се съмнява. '
а опозицията 265,663 гласа •—.тиитгь, които селянитгъ хранмйъ Ив Димиревъ
36,147 гласа значи пое-'че отъ Kuts з>мледплекия сгюзъ, тп> да' се 'СшнтЬ ,щ осигурятъ.
Вь Бъкггрич ---'полигико ико
тгьзи дадени за цгълаша опозиция, отчайват и гласуттъ'"[въ време
номическото влияние на оелянпгв
мяра вь Европа
която цифра, далечъ не е задоволи на избори за друштгь политически
е ио-годъмо отколкото въ всички до
!
Следъ свършване на общоевро сега поменати страни; отъ тъхъ
телна за сговора, нито пъкъ говори, партии,
: :
че той е спечр.лилъ народното до Едит е начина да се тури пейската, • война, революционата всецйло вависп бждащею и мира
на -III * Интврнационалъ ца тази страна.
*
вериь
край на тази фатална за зсмле акция
съвършено
обезцени
работничеотТава
полйТйне-иконошчвсно
Помтч вг всичкй< окрти на стра дгьлския сгюзъ дбйствителность: да
ната следъ сговора земледгь гския се обединатъ разпскгсанипт зем вото като творческа класа Въ това вяйвкив на се:ян*те въ централ
сгтъ е получилъ най много гласове ледгьлски си ли
и престанатъ отношение и W Интерпационадъ, на и югоизточна Езрсла ще спо
при кой го ож оргнниайрани ио-го- могне за- подобзбняе отношенията
отъ всички други опозиционни nap братоубайствннитгъ борби-.
лъмита
часть отъ работниците въ наевряп8йсйИ!Б дънжаем, ще па
шии, което достатъчно говори, че "' 'Нае мислимъ, че тази мощна
Европа
и минава ирипидно ва рира стремзтите t а разрушител
той си остава най силната по организация може да намери е>>
организация
на уморената де ните елемент« -— боплевицигБи
литическа организация.
'
• '• себе си достгчно сили и още въ
мокращш.
не
малко
ое обезцени »из:
Той би получилъ много повече гласо предстоящия котресъ, гдето и да губи доверието на културна Европа ще осигури мира, нонто е тъй неоОве въ всички станали избори до ceia, се cicmoui да прокламира обедине*.-Днооъ гине може да намери^ елемея--- ходишъ за мО{шллното и културно
1Газ8И5иена ftaw държава.
но, нека to признаемъ, тази разпо- нието.
тазаооигуряванв- на общоевропей
;
ския миръ нито въ оредата на
подчиня,; па последните решения р а б о т н и ч ео^т в о т о , наю въ Хр, Андреевъ, обущарь — Варна
4
на неговия уаравигеленъ оьветь и тачи на ретроградитъ и узорпато
почна да. иадива , оной оргавъ рч фйшиоги, които- ожщо така
тттт^шт
и •••• ••'•••
•.
»
»—Й.—....i^.,..,,....».
, Земледелска победя "
Много често смущивагъ евро
Ирозъ м^сецъ Авгуотъ. х. г. азъ
„Солидната спой на;< на > т*лч«>
Така Сг. Момчевъ и.другаратъ пейския МПрЪ. .'!"••'' ' '•
заминахъ за Чехослаиия съ двама
. Момчевъ.
му туриха крайна ,солидната спой
избрани за
Ваинстввнъ елемвптъ аа оогуря- м о, й д р у г а р и ,
Кой не познава „бележития зем ка* и ва лишеи ь пжть дадоха впнв; мира' днесъ ва континенгаои двлегати щ конгреса, нд чехоолалвдвлецъ" Станчо Момчевъ? Кой да ра^б ратъ на арлужените аемде- оставагъ само селяните, конто еж вавдката заааятчийскп партия.
не ой спомва за неговата плени делци,, ча ксичко теча и се изме нооитеш на миролюбиви идеи и
Нвма д^ занимавамъ уважаемителна речь, държана въ първия ня, но с4мо тъ си оставатъ*сжщитъ: факторъ въ поаа тг;о-л1шиомлче %Ь читатели ча в, , Черноморока
ковгрееъ на обединените земле- наги чужди на зем.1ед'влското дни ския живогъ на централна и юго, камбана" оъ. пжтунинето ой до
Д'в.щи ? Тогава той заяви на воеусли- женке и иден.
...
Чехославия, нито где какъ сме
източна Европа
швнпе оъ всичкото си красноречие
били
посрещани и изпращани,
Благодарение на иасифиьма и
Гачъмъ тйоповь, арн6а»а'си««81
а апломбъ:
вай
мнлко
съ това -— какво ни е
иолитико пксномияерйата си мощь,
Неотдавна
единъ
варнопскй
еже
било
сервирано
за ядоне, но ще
. В ъ тави солидна сгрвда (дим
гв се наложиха вь управлението
да
предамъ
до
колкото
мога впе
дневпикъ
пиаа:
герското вданве въ СОФИЯ^ СЪ СО
ш Чехосл вия, на> чело> и;ь което
дидни стени, съ солиденъ покривъ j и По черноморското крайбрежие, стои днесъ г. Шясхла, единъ отъ чатленията си отъ тази кулгурца
— всичко ивобщо голидно, требва
край Ахтоволъ, е стяналъ гол-Ьмъ лидвригЪ на Чехословаиюя аомлв- страна.
да стане солидната епййка (обе
рибодеаъ на свумнрии и паламуд i.
На ндьть за Чехославия на 14
.дъяски съюаъ
дяяението-на. разпокъсанигЬ вемВа единъ денъ на търягищито
Аигуоть
ние ооганцхме само аа
лед-Ьлски сили.")
8*> По<ша —' оеляиате оъогавбили нродндени | 8 хиляди падвму
единъ
день
въ Буда-Иеща. Тукь
дч
по
20
лв.
чиФта
и
35
хиляди
лавать по гозъмата члеть отъ иаВсички делегати, оледъ като чуха
разгледахме,
до колкото раапиласкумврии по 9 .i«. чиФта".
ееленаото и като най мощна оргат48»ввжа«ояеаня мисли; ржкопзеска
гахмв
оъ
време,
н-вкои ио аабело
—• Че риболова о бнлъ голъмъ и нштция въ страшна бвха по нехана оратора, а той ликуваше оть
жителни
м4ога
на
града, който въ
въвхищенпе и иотьта течеше лт . . . иродългкави да бжде такъвъ, това леголенъначннь свалени отъ алвось- индустриално и търговско отноше
течеше по челото му и, бър е истина. Истина е, обаче, п това, та, па чело на която бъше заога
ние е доста напредналъ Ме;клу
наль Витосъ, баагодиреиие миро
Шейки се оъ кърпичката си, той бЬ че Binpeua голъмия риболовъ, ри
паметниците, които имиямо въз
принудеаъ отъ вроме на врима да бата въ Влрна, Осфня, Пиовдпвъ любивага политики ва когото Пол можпооть да впдимъ, ми направи
прекъсва миелшй си, за които исто и другисв градове все тъй иро- ша избйгна война1а съ Л.тгва п силно впечатление ноянл ивмот
рика но може да но отбележи дьлживи да се продава окжао и е Съветска Русия.
никъ, издигнагъ следъ склвачваио
Въ Югославия — факторъ
единъ день, чо гвхнага „солид- етапала лукоъ дори и;за трапе ана жестокия и несираводлинъ миръ
вь иолитико икоиомическян жявотъ
ность" напълно прилича на «сго та на богатигв.
aa унгарокня народь, иредохачляА за това както въ миналото, СА; хнрватсиигв и сръбски селяни, ващъ единь сгьлбъ, пърху кой го
вата. „еолидяа опойхв". която яе
тлка и сега, едни ож внновницнтъ: които често предизвиквагь кабинет е ноетаиииъ бюстъ, наобразя^ащъ
можа да трае и една години
'гарговци (пове ни кризи и не е може би далечъ унгарецъ, к йп> со къано, и оодъ
Това не мо*о аа отроче и епвкулантитъ
чвто огъ тъхъ гърци
други дена, когато 1* ще заетвиатъ на
Огадчо Момчеьъ гшто адружени
те оемлед-Ьлци оп, обединения националност!*), които ож оо на- чело на уиравлонпето, нъарекп
*) Публикуването статията на' г. Яндреавмаед*лскп елюгь, който съдру сганили по черноморския брьтъ терори н шонивнам! на сръбската евъ се забави предвидъ това, че преуставльо.ь, що осигурип. мира ватро иовихие временно издаването на нашия
жието! Ст. Момчевъ и Сив раз и счекулиратъ на pnOifqio тържи
вестникъ перели последната обиколка на
вь
страната it съ нейните ctседи гл.
редакторь г Димиревъ въ страната
Цени на ново,» следъ като не се ще . . .

Думи на единъ
варненецъ

Монтл впечатлвняа отъ Чеисши

Стр 2

,Черноморска Камбана•

него е поотавенъ оледния надпнсъ:
„закълни ое, унгарецо, че тп ни
кога н4ма да приоиаешъ на сила
подписания миръ".
Ето едпо реално доказателство
ва високото национално съзнание
на унгареца и протеоть противъ
упи8ителнвя
мирвнъ договоръ,
който му ое наложи.
На другия день, 15 Авгуотъ,
ние отпжтувахме ва Братислава —
гол-Ьмъ чехословашки иристанпщенъ
градъ
на Дунава. Това, което
ми направи впечатление въ този
градъ е, че населението, му е до
бре организирано въ стопанско и
икономическо отношение.
Разведени на всЬкжде отъ спе
циална делегация, представлява
ща чехската занаятчийска партия,
ние видяхме тукъ: занаятчийската
банка, търговското училище и тър
говската камара.
Занаятчийските банки въ Чехоолавия еж организирани, както у
наоъ популярните банки. ТЪ отпущатъ кредити на занаятчиите и
изобщо на народа само въ олуч-ш,
когато те ее употрЪбяватъ за про
изводителни цели. Държавата кре
дитира т Ъ з и б а н к и ,
като
имъ отпуща ваемъ оъ 4 % лихва,
който отъ овоя страна тЬ разда
ватъ на производителите оъ 5 %
леонодоотжпенъ и дългоороченъ
кредатъ.
Търговските камари са органирави, както у наоъ: ващищаватъ едновременно интересите на
търговците, индуотриялците и ес
нафите; при техъ има и занаят
чийски оъветъ, който е въ поотояненъ контактъ съ) градските об
щини. Този оъветъ ое гризи, оъ
оъдейотвието на общините, да на
станява децата отъ разните бла
готворителни институти и ивобщо
всички деца на ванаятъ. При воички
занаятчийски съвети има специа
листи лекари, които ое произвасятъ да ли известни деца могатъ
да поотжпатъ на занаятъ или не.
Следъ като се произнеоатъ лека
рите върху здравословното имъ
състояние, те постжпватъ въ чи-

тивъ на. банката, ние не можемъ
да но саоменемъ и за грижите,
които тя полагл днеоъ, за да доста
ви дърва и ивъглища ва деотжпни
цени оа маноимотнше и без
имотни граждани Сега, когато
дървата по складовете въ гра
да ое проданатъ по 760 лв
.тона,
Варненската
популярна
банка га д о с т а в я на коопе
раторите си орещу 550 лв. тона
Варненската популярна банка.
—- едно чувствително намаление
Не единъ пяль еж идвали въ отъ 210 лв, което консуматорите
редакцията ни граждани (коопера не могатъ да, не ценатъ.
тори и некооператори) и ож ни
И, когато днеоъ банката улесня
вамолвали да пишемъ въ нашия > ва и ое грижи аа кооператорите
веотникъ, че т4 еж доволни отъ ой '•• тъй 'много, все пакъ се на
умелото р&ководотво на управител миратъ недобросъвестни граждани,
ното тело на Варненоката попу които влооловятъ противъ ръковод
лярна банка, отъ кредитите които ните й дпца
.... ч',
тя отпуща на своите кооператори
Нека признаемъ, че на техни
и грияште, които полага за да те критики и здословене никой не
бжде полезна изобщо на гражда обръща внимание, защото сжщините — занаятчии и безимотни, ...тЬ и подобни на т^хъ лица беха
които днеоъ изнемогватъ подъ те въ миналото, коию щеха да отажеотьта на финансовата и отопан- натъ причина да ликвидира бан
ска криза.
ката. За тази имъ поевдокоопераНо и безъ това, ние които оле тавна дейнооть варненското граж
димъ отъ близо развоя на Попу- данство ги презира
лярата банка и нейният!, активъ
не можемъ да не признаемъ, че
Какао става въ страната
много • основателно
варненското
гражданство е ДОВО/IBO оть банката
Вь с Дръ^ь - Радомирско
За да не бждемъ голоедовни, нека неотдавна се извърши едно ужас
да иосочимъ на факти.
но алодЬяние: неиавеотни дицт еж
Нема занаятчия , въ Варна, заклали баща, майка и две деца.
дребенъ търговецъ, чиновникъ или За извършеното злодеяние еж уве
работникъ, който е членъ на по домени прокурора и полицейската
пулярната банка, да не получилъ власть.
кредитъ.
Питаме: какво е направено до
Вь това отношение Популярна
сега за издирване на убийците?
та банка, както знаете, бе полеЗ'
Димитъръ Яараковъ и Ал Станина и на Варненската община,». .на
олавевъ.
която отпуена 5,000,000 зоемъ,
който опомогна не малко за пост
* Пйлучш С1 писмо въ редакцанта
рояване казино въ морската гра ни отъ г. 0 гоянъ Дечевъ, "о Сан
дина, разширена на морските ба делъ — Провадийско, въ което
ни и ое наираватъ редъ, други той ни съобщава, че вь 2 ча?а
подобрения вь града ни, които го оледъ полунощь три непознати ли
издигнаха въ курортно отношение ца влизатъ въ кжщата му и оъ
и до известна степенъ спомогнаха навочени парабели срещу него
да ое съвдаде по добъръ поминъкъ единъ отъ техъ му иокалъ да за
ва населението му.
•
коли миоирка; дртгия кавлдъ, че е
Изтъквайки този отъ голема дошелъ 01воемъ съ други намере
полза за града и населението ак ния *.'".'. ""
рашкигЬ училища, гдето прекарватъ 2 години въ чпрпшкин i;ypсъ, 2 години въ кплфенокнягкурсъ
и когато си изд'рж>гь изпита,
ванаятчнйсснте бинки имъ отпущатъ кредити яа да обваведатъ
работилниците си.
(Следва).
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Цьлто му семейство ве изплашва
отъ тЬзп пощнп герои и надвло
викъ, благодарение на коз го оо.
опасилъг. Стоянъ Дечевъ, а нощни
те герои изчезнали въ тъмнината,
Още на другия день г. Дочевъ е
подалъ заявление до пронадийския
окол началнакъ, който дължи да от
крие кои еж гЬзи нощни герои, които
ож безпокоили и заплашвали чест
ния и т{>удолюбивъ оелянинъ Ст.
Дечевъ.

Дневни
Нашия кереспонденть вь София
е г. Тодоръ варадиновъ, ,ул.
гДобруджански край" № 9, кой
то приема ойяв.ен/.я, реклами и
абонамент^ за в. „Черноморска
камбана".
8еа1Н',ид ни се продава на
тю юяевата бутна, срещу желЬзоп^тндто влагалище
жгъла на
уд ул. Мария ЛУиза к Царь Бор и с ь — Ссф^я. Тамъ САЩО така
приематъ абонаменти, [ еклами и
обявления за вестника.
I
Огъ 17 т. м. започва да изли
за новъ селмичвеьъ4 в ^Народно
огнище" кодъ директоретвою
на все.'юбимиятъ литератиръ
Ангонъ И. Дончевъ (Глогинко)
и гл. редакторство на софийс
кия ни кореепондентъ и гееераленъ нълномощвикъ Т. Варади^
новъ, при близкото сътрудни
чество на .видна наши и чужди
литератори и общественици
На вашия събратъ пожелаваме
усаехъ.
Запасния капитаиъ
Юрданъ;
Митковь е нашъ корвепонденть,
мсй'0 е постоянно въ обинолна вь
страната ни.
•
Всъкой, който желае да се абояира или ксьа да публикува обяв
ления и реклами, да d адресира
къмь него или геданцияга НА
на ул. „Гу,;гулята" № 30 —•
1на

Печатница Д Тодоровъ — Вдрнн
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Младенъ Иавловъ
бившъ козлудуйочи учитель

Четата на Христо Ботйовъ
Щомъ редовната турска войска
вве позиция срещу четата, огъня
противъ нея се оъвършенно засили.
Ботйовъ — правъ, неуотрашимъ,
оъ оабя въ ржка, командуваше оъ
сплепъ гласъ: „На месо, на месо,
момчета!"
Слънцето журегае
четниците
право въ очпте и не имъ позво
ляваше добре да оледятъ неприя
теля, когато напротпвъ, то печеше
неприятеля въ гърбътъ По това
време неприятелските куршуми
убиха коньть на Вотйова, „рикви8иранъ" още въ село Ковлудуй
Къмъ обедъ слънцето почна да
rpie четата въ гърбътъ, а турци
тЬ въ очите. Неприятеля веднага
опря стрелбата
Въ тоя промеждутъкъ, четници
те започнаха да разиравятъ кой
е убптъ, а некои ое спуснаха да
вомошатъ па ранените ой другари

и да ги извлекътъ отъ бойната
линия
Предъ очите ми падна убитъ
Георги Матевъ оть Свищовъ и
другъ единъ младъ четникъ оть
Тулча.
При наоъ немаше никаква вода
и четницитъ премираха отъ жажда.
Видехь оамо единъ оть четнициie, че имаше една кратунка за
вода. Чухъ когато Войновски се
обърна къмъ него и каза: „Катрафиловъ, дай си кратунката, че
даскала ще отиде да донесе вода".
Ботйовъ преди малко питаше, дали
на близо и м а
вода.
Азъ
предчувотвахъ,
че нъ долътъ
има и му отговорихъ: ,непремоно;
преди около единъ часъ азъ ви
дехъ единъ работникъ лозврь из
несе ождъ оъ вода изъ долината,
когото наблюдавахъ съ далекогледа,
мислейки го ' ва неариятеаъ*.
Азъ хукнахъ надолв и съ големо

предпазване шюлучпхъ да изнеса обачо, вредно оъ другарите ой,
! горе при четата вода оъ картуа чакаше помощьта на Вратца, въ
ката, която подад хъ на Войновски. която главонъ апоотолъ беше Ст.
Всйновски нодадо картунката на Заимовъ, но тая помощь не иде
Ботйовъ, който първи пи вода. ше. Най сеше, на 18 въ 4 ч. пр.
Следъ това всички пиха. 1$вемахъ обедъ, оледъ като сражението спря,
отъ техъ далекогледа и ое отпра- биде решено отъ Ботйовъ, Войнов
ски. Г- Аиооголваъ и> др. да се
вихъ пакъ аа дгоя поогъ
По това време неприятеля на- ивпрати до Ст. Заимовъ лице,
огжпваше и атакуваше четата което да вле )в въ нръяка оъ • него
Всички четници посрещнаха не и оъ меоши революционевь коприятеля оъ честа стрелба. Чу се митетъ.
едно грамоглаоно .ура . . , ура . .
Некои отъ чбгпиците спомниха
ура" и „напредъ братя да изгре- на Ботйова, че въ четата, има
бамъ тая ту рока сгань/
двама вратчаии—Войновски и др,
Въ време на усиления бой пад
Четници ги иьвикаха. Единъ оть
на Юрданъ Юрдановъ, Катрафи- техъ каза, че може да отиде въ
ловъ и други двама.
града да ое срещне оъ Заимовъ и
Но безопокойотвието раотегяе нсе ое обясни оъ него, но добиви, че
повече, тъй като положението па може да навърши поржчката, като
чегата отанагае вече по критическо най най редъ OTHIB въ своята дър
отъ повдеението на Вратца Спо жава (държава ое казва иелови
редъ предварителния планъ, изра
имотъ владянъ огъ единъ човекъ,
ботенъ отъ отъ Ц Р. К въ Бу
кадето му ол. гората нивята, кж
курещъ, съ появата на Ботйовата щата и стадото), която била неда
чета въ Бьлгарпя, требвало е да леко отъ полеорижонието; оттамъ
възотане Враща, аа да осигури той щвлъ да ое промъкне вь Вратца.
позицията иа тая чета Ботйовъ,
(Следва).

