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Останалите артикули безъ измЬнепие.
Лв. Димиревг

Въ стривтв ви вВчнвте страдшй
— Новата десничарска опозиция въ Съветска Рузия
Една мрачна
картина — Какъ се разоряратъ русккть селяни.
Векове руския народъ понася дава, какао презъ войната въ Герма
социалните и политически неправ ния отъ 1917—1918 г. За да получи
ди на царския режвмъ. Сжщата населението черенъ хлебъ, оъ часове
учаеть, може би и много но лоша, чака редъ. Пресните яйца еж
той има днесъ/ управляванъ отъ редкооть Хубаво масло трудно се
едно нискокултурно болшевишко н а м и р а , Ъ долнокачеогвеното
меншеотво, което на теория иска м о ж е да се п о л у ч и , по
да мини ва много демократично и сжщия начинь, както хлеба. Го-.
напредничево, а на практика то леми навалици ставатъ и предъ дю
поддържа социалните неправди и кените за платъ и горни дрехи.
упражнява една нечовешка дикта
Никаква нндуотрия не сжществува,
тура, противъ която еж ье само поради липса на сурови материачи.
европейските цивилизовани народи, И тъй, отъ миналата пролеть, ко
но напоследъкъ и много привър гато кривата беше стигнала кулженици на съветския режимъ.
минационата са точка, условията
Опозицията и недоволотвого отъ на яшвотъ въ Москва еж още по
съветското управление и порядките мизерни и липсата ш» продукт
изобщо на тази страна всеки не може да се преодолей."
дневно раотатъ. Напоследъкъ, вслед
ствие големите ограничения и же
Какъ се разсряаатъ
стокости, проявени отъ влаотьта
CO ПЯ ИК TV,
спрямо селските и интелигентни
маои, сжществува
вече
една
Какво представлява системата на
нова опозиция, противъ която е Сталинъ на практика ? Единъ другъ
болшевишкия папа Сталинъ, който журналистъ, сжщо търпимъ въ
я нарече въ едно организационно Москва, който се именува Подъ
събрание „десничарска опозиция." Шиферъ, дава една действително
Споредъ него опасвостьта, която интересна картина въ в и 'ерли
иде отъ таза опозиция, е тъй неръ Тагеблать" отъ 2 ноемврий
сериозна, както отъ онава на лЪво, т. г. „За да изкоренатъ капита
представлявана отъ Троцки и дру- - лизма въ
село, болшевиците
гарите му.
вървятъ изъ четири пжтища; те
Новата опозиция, както и ста се стрематъ систематически да рарата, е била предизвикана отъ корятъ независимите селяни, като
големигв икономически затрудне имъ палагатъ непоносима данъци,
ния, които днесъ преживява Съвет реквизиратъ тЬхната реколта на
ска Русия. Монетната инфлация,
ниска цена, продаватъ имъ артикули
продажбата на артиатически цен
01Ъ първа необходимосгь за живо
ности и огромнит-Ь предложения
та на много високи цени и опсазнв индустриални концесии на евватъ да имъ доотавятъ землоделоки
ропейокте капиталисти — това
машини, които запазвагъ само
ож доказателства за теаи затруд
за колективната еобегвевость, на
пения. Къмъ всичко това. като се
прибави липсата на свобода и ми която рентабилноотьга е много по
зерията, която отъ една годна чув малка, отколкото на частната соб
ствително се е увеличила, аоложваке- ствепооть
Когато то за третирано уонЬе да
наето става още по лошо въ страната.
Въ Москва днесъ не сз тър- застави селянина да продаде най
патъ оовенъ нйколяо привилегеро напредъ една часть отъ евоя довани чужди журиалиотн, на които бтъкъ, после некое плрче отъ
болшевишките водачи повнаватъ земята си, и най сетне целата си
симпатиите къмъ техния режимъ. соботвенооть, тогава болшевиките
Ето какъ описва единъ отъ техъ, считатъ, че еж сн ноогигнала
кореспондента на в, „Газотъ до цельта.
Ето иротпвъ тази разарителпа
фооъ", живота въ таси стрина ца
система
днесъ е десничарската опо
вечнигв страдания.
зиция, защото е неразумна и трвб
Една мрйч^а иартина.
ва д* свърши ний носла оъ гладъ
кТжжна картина представлява
днесъ Москва; хлеба и сега се про и икономическо пропадане. Тази

опозиция днесъ е по опасна.стколкото онази на Троцки,, която е са
мо идейна, защото тя е плодъ на
лошите условия на яшвотъ и на
съветската икономическа криза.

веотници първите хора на ожюза,
на които е възложено да го ржг.оводятъ
днесъ, когато
народа
и страната ни тъй много срадатъ . . .
НавсЪкжде виждаме ученици

U ДУ/ии на .еди^ъ g
g
варкенецъ
g
Задъ бръснарския параваяь
0 гкакъ жените започнаха да се
пострпгватъ „ала гарсонъ" и „буби
коифъ" въ бръснарските салони се
)лъведоха параваните. Защо жени
те требва се поотригватъ задъ
паразана, а мжжете на открито,
това не може да обяони никой,
въ това число, равбира се, и бръс
нарите, които се мислятъ за ком
петентни по този и още много
други въпроси, съ които те често
^анимаватъ клиентите ' си; когато
ги нодстрнгватъ или бръонатъ.
И не само оъ приказки некой
оть техъ вабавляватъ клиентите
си, ио като видатъ, т4 че еж санти
ментални, до колкото могатъ и е
удобно задъ паравана, гледатъ и
зъ това отношение да имъ уолу
жатъ . . .
Въ своите узлуги те отиватъ ненога по-далечъ, че угаждатъи на
децата и ги привикватъ отъ сега
на донжуанотво . . .
Такъвъ единъ възмутителенъ
случай наблюдавахме въ една отъ
градските бръснарници, но само
че действието този пжть ставаше
за разнообразие нредъ паравана...
Ако все -така отиваме въ на
шия градъ, окор) ще отигнемъ и
може би заминемъ французите,
които държатъ рекордъ въ това
отношение.

Гдето и да отидемъ: въ театъра,
въ кинематографите, въ градината,
въ игрището и др. на всекжде виж
даме ученици, които често правятъ
разходките си до късно вечерь
въ крайните квартали на града и
се държатъ много неприлично.
Тави ученическа разпасаносчь
не само но се нрави на граж
данството, но е станала дори и
досадна 8а ного,
Време е директорите и главни
те учители въ всички училища
да вабранятъ скитането на учени
ците безъ работа |И аадължатъ
всички учители да ги контролиратъ
навсекжде въ града и се грижатъ
ва техъ, както въ училището.
свещ. К. Кожухаровг.

йзборъ на енорийски изОйратвли-

Съгласно едно нареждание на
Св. Митрополия, на 2 декемврий
предстои да се произведе наборъ]за
енорийски избиратели въ Варнен
ско- Преславската Епархия. Това
нареждание почива на чл. 59 отъ
Екзархийския уотавъ, въ който е
казано: всека епархии има свои ду
ховни и мирски избиратели, по шеоть
душя отъ воеко намеотничеотво,
както и отъ околията, въ която се
намира седалището й. Трима отъ
тия избиратели требва да еж ено
рийски свещеници и трима —миря
ни. Служебниятъ периодъ на епар
хийските избиратели е отъ 4 го
дини.
Те, като представители па
Не трЬйва да се из.шатъ
клира
и народа, избиратъ: епар
Огъ известно време ние сме
хийски
предотавители, които участсвидетели на едни борби вередъ
вуватъ при избирането еквархъ
здружената зомледелска младежъ,
(чд. 22), епархийски архиерей (чд.
които напоследъкъ се водятъ на
41) и членовете на епархийските
лична почва.
духовни съвети (чл. 52).*
Този начинъ на борба ние
Тия епархийски избиратели ое
оежждамо, както « средствата съ
пвбпратъ
съгласно чл. 63 на Ек
които некои младежи си служатъ
ва да изложатъ първите хора на зархийския усганъ, отъ представи
Звмледелския съюзъ, копто вли- тели на църковните настоятелства
затъ нъ управителните му тела. въ духовната околия.
Както се вижда отъ гореизло
Удобни ли еж тЬ иди не, това
може да каже само едпнъ кон- женото, значението на епарх. из
гресъ и отъ него вависи, кои ли биратели е твърде важно за цър
ца ще бждатъ натоварени да рж- ковния ни животъ Огъ техъ за
виси, дали родната пи църква да
ководятъ съюза.
опресни
силитЬ си, или да про
Щомъ топа е така, не требва
дължава
да живее оъ традициите
да оо пише и излагатъ въ разни

на фепорскигЬ първенци. Дали да
бжде факторъ или етражъ на на
родите цравдинп, пли да се люш
ка въ житейското море. Дали да
бжде изразителна на Христовата
правда, или да се мжкпс безпомощ
на въ живота.
И затова, когато предстои да се
избиратъ лица, които могатъ да
влЪятъ живителни отруи въ живо
та на църквата, 8а да се почув
ствува като могжщъ факторъ на
религиозна просвета и обществена
оъвесть, всички сме длъжни да
внимаваме и да иоогавимъ лица,
които ох оъ твърдъ и уогановенъ
характеръ, дейни, авторитетни слу
жители на правдата и които се
въодушевляватъ отъ искреното же
лание да видятъ родната църква
очистена отъ влиянието на големия
егоиаъмъ и издигната на висотата
си ирезъ робските години. Защото,
само тогава тя ще задоволи нуж
дите на днешното време, ще се
отърои отъ византийщината, която
я души отъ толкова години наоамъ,
и ще примири класовите борби
среди нашето общество, т. е. ще
се прояви въ живота катоиекренио любяща духовна майка.
Дано така бжде.
Хр.
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Андреевг, обущаръ — Варна

Монй впечатления отъ Чехославна
(Продължение отъ бр. 44).
Последното мономентално здание,
което видЪхме въ Братислава, бе
аанаятчийоката бапка, която коотвуваЮО милиона лева, а въ нея се
помещеват-ь занаятчийските съвети
и кооперативния пазаръ. Следъ
като разгледахме по забележител
ните места въ този градъ, ние
отпжтувахме за Бърно, индуотриаленъ центъръ, гдето се състоя на
14 и 15 Августъ конгреса на че
хославашката занаятчийска партия.
Тави партия има 18 души народ
ни представители въ чехословаш
кия парламентъ и едннъ миниотръ,
управляващъ министерството на
железниците, въ кабинета на вид
ния 8емледе1ецъ г. Швехла.

По случай конгреса, занаятчии
ската партия 6Ь организирала го
лЪма пзлознба па индуотриялпи и
и зан ягчийски произведения, коя
то 6t посетена не само отъ мест
ното население, ио и отъ много
чужденци, които беха дошле, като
делегати на конгреса, отъ Германия,
Австрия, Българне и др. страни,
За да свърша т^бва да капа
иеколко думи и за грандиозната
манифестация,
брояща
40000
души, която устрои занаятчнйоката
иартпн въ време на конгреоа. Минавайки ирезъ главните улици на
Бърно, манифестантите беха акламирани навсекжде отъ народа който оъ свояга любезность и гоото
прпемство направи силно впечатление на всички.
Свършвайки, азъ дължа да изкажа своето възхищение отъ ви
соката култура, която обладива
чешкия народъ, и да поблагодаря
за радушния приемъ, иойто ни
даде занаятчийската партия, която
изпрати специална,комисия да ни
иридружи до австрийската граница

I Коопграпшбна трибуна I
Нова кооперация
Вь о. Гюндогду — Варненско'е
образувана напооледъкъ потребителна кооперация „ Борба *. Ини
циатива за образуването й е вземалъ г. Камбуровъ, гл. учитель
въ сжщото село. Прави впечатле
ние, че той не оамо въ училище то е ревностенъ въ своята работа,
но и вънъ отъ пего, щомъ трЪбва
да ое направи нещо, което да
ползува селото и населението му.
Следъ като г. Камбуровъ уреди
училищната градина, той се зае
усърдно да работи за кооператив
ното дело и като резултатъ отъ
неговата неуморна дейность бе
образуваната потребитедиа кооие
рация, на която членове основа
тели еж 50 души съзнателни и
интелигентни селяни, които чрезъ
кооперирането си се стрематъ да
внесатъ облекчение въ своя жи-

Младенъ Швловъ
бившъ козлудуйоки учитель.

Четата на Христо Ботйовъ
Но войводокиятъ съветъ, наче
ло съ Ботйова, намерилъ за по
удобно да изпрати менъ, поради
което ое чуха гласове: „Даокале,
дазкале!" — веднага отидохъ при
техъ Тогава те ми съобщиха, че
възлагатъ на менъ голема надежда
да отида въ Вратца u ое срещна
оъ Стоянъ Заимовъ. Между тия
другари, които искаха азъ да за
мина, беха Снаоъ Соколовъ, Иваница Данчевъ и некои други
четници.
Тогава ми ое оъобщн следното:
. „Даокале, ти ще отидешъ въ
Вратца, ще отидешъ още оега да
ое орещнешъ оъ Стоянъ Заимовъ.
Той ще е тамъ. Въ името на
клетвата, която ние
сме по
ложили, веднага тръгни, понеже
отечеството иска това .
Помолихъ гп да ме снабдятъ съ
ппемо до Стоянъ Заимовъ. Тогава
Войновокн и др. четници ми ка-

заха, че войводата Ботйовъ ще
ми даде единъ анакъ, защото олучайно ако бжда заловенъ отъ турците, писмото ще ме издаде и ще
бжда задържанъ. Подаде ми ое
единъ пръотенъ и азъ го поехъ
отъ ржцете на Ботйовъ Пръстенътъ беше оъ скъпоцененъ зеленъ
камъкъ, а около него имаше 6 елма<епп върна.
Следъ като ми ое дадоха нужд
ннте наотаваешш, азъ почнахъ да
олизамъ отъ това мЬото, отъ кждето ходихъ за вода,
Восъ и гологлавъ, авъ напуо
нахъ позицията и се опжтихъ
къмъ колибата на едно лозе. Вър
тейки ирезъ гората, азъ оъгледахь
едно лице легнало да пъхти. Тоя
човекъ ме
позна, и повика
Даскале, даокале, ела тукъ; моля
ти со, донеси ми вода*. Отидохъ
при него, пушката му лежеше за
хвърлена около него.
(Следва).

вотъ и се оовободатъ отъ немилоогивата експлоатацпа на спеку
лантите.
За сега кооперацията е открила
оамо потребителепъ магазинъ, въ
който се продшать колониални и
манифактурни стоки. Г>ъ течение
само на единъ месецъ отъ мага
вина кооперацията е реализирала
една печалба отъ 7,000 лв., която
сума достатъчно говорим актива
на кооперацията п успеха, който
тя ще има за въ бждаще.
Въ този уопехъ и ние не се
съмневама, като имаме предвидъ
кооперативното съзнание на основателите на кооперацията и уоърдието съ която г. Камбуровъ, ка
то каоиеръ, гледа на работата ой.
При това положение, ние верваме, че може би не оледъ дълго вре
ме кооперация „Борба" ще предприеме и други инициативи, както
тази въ съседното о. Николаевка.
Кооператоръ.

се сочи като отлична и пълна храна
за широките народни маси — ва
8драви и б >ини.
Получи СВ книжка 3 на медицинс
кото списание» Добро народно здраве",
редактирано отъ г. д ръ Йордановъ,
съ доста интересно съдържание и
под брани статии. Препоръчваме го
на нашит* читатели.
^
в „Провинциаленъ Антьоръ" — бр.
42 и 43. год. III е оъ доста инте.
^ ^ ^ ^ Ш
проГес, ар
тисти и музиканти 60 лв. — Адресъ: ул. „Искъръ" 11 — СОФИЯ.
Д
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Вь с. ЕндЖ8-ньой — Пдова.
ДЯЙСН0 се венчаха Керана Марко
ва и Ганю Ивановъ.
По случай излекуването си отъ
болеотьта язва въ стомаха г. Хр.
Прашковъ, отъ о. Хибилий —
С в и щ о в о к о благодари на РазградВаро к и д х и р у . р г ъ г> д р ъ Хари

конп.
Парахода „Царь Фердинандъ"
Получи се въ редакцията отъ че заминава на 29 т. м , въ чвтвъртиво Науиа и животь № 39. отъ Д. Кал тъкъ, за Бургасъ—Цариградъ-—
чева — Една храна на бддащето. Воло — Пирея - Родооъ - Хиосъ—
(соята) съ предговоръ отъ про*. Ас.
Златаровъ. Цена 20 лв. йвдание на Мителинъ, за които пристанища
„Акация", СОФИЯ, ул. Витошка 69. приема стока и пжтиици.
Следъ единъ прегледъ ва научните
данни ва храненето на човека, соята Печатница Д ТоДОрОВЪ—Варна

Положението
У насъ
Конгреса на земледелския съгозъ, както е решило постоянното
приожтотвие, ще со състои на 2 Декемврий въ Нлевенъ. Воички слу
хове, които се разпроотраняватъ, че ее стрематъ да опечелятъ надмощие некакви крила въ неговата среда, еж неверни и тендециовни.
Никога въ тази [велика организация не еж се налагали крила, или
най-малкото личности, а колективния умъ на здружеаите вемледелци,
който е въ състояние да прецени и даде правилно разрешение на восчки въпроси, васегащн съюза и страната.
Вь Демократическия сговоръ борбите между племената продължавтъ. Все повече народния оговоръ и народниците губятъ влияние
въ неговата среда; на тЬхното стремление да спечеллтъ надмощие,
демократите се противопоотаватъ. При това положение борбите ще
цродължатъ, защото причините ва техъ не еж само отъ котерийно
естество, но ожщеотвуватъ и принципални различия въ схващанията
на племената по редъ въпроси, които ваеегатъ вжтрешната и външ
на политика на страната,

На Балканите
Въпреки р а з м е н е н и т е мисли до оега между бал
канекитв държвви за сключване ва договоръ за приятелство, до този
моментъ такъвъ не е сключенъ. Изглежда, че докато не ое тури край
на политическата криза въ Югославия, този въпрооъ не ще може да
получи своето разрешение. Резервирането на Гърция по него и кон
фликта на последната оь Турция за размена на населенията, колкото
и да отдалечава балканските държави отъ сключването договоръ ва
приятелство, вое пакъ не ще ги ваотави да ое откажатъ отъ него,
защото той е едва необходимооть за европейския миръ

РАЗПИСАНИЕ
ма впаковетъ отъ и за гара Варна
Впдъ на
влака
Смеоенъ
Пжтнишки
Бързъ

За и отъ

ЗаД Чифликъ 2201 1
Отъ София
За СОФИЯ

и Русе

Смеоенъ

За Оборище

Пжтнишки

За София

Смеоенъ

Отъ оборищв

Смеоенъ

К° па
влака

тръгва
пристига
часъ
минути

6

30

26

7

45

21

8

1 i5
i

1201

8

25

15

25

1202

19

46

Отъ Д.Чифликъ 2210

16

30

• 22

21

20

27

22

10

Нързъ

Отъ София

Пжтнишки ,

За София

|

47

Забележка
Влакъ 201 тръгва отъ
В-на за София4ч.бм.
Влакъ 202 пристига въ
В-на отъ София 3'35 м.

