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ЗАЩО НЕ СЕ СЪСТОЯ КОНГРЕСА НА ЗЕИШМСКЙЯ СЪЮЗЪ

Така ние ще пзпълнпмъ журна
листическия си дългъ, бевъ да об
ръщаме внимание, какво ще ка
жатъ криминалните типове и мракобеоппцп.

Въ страната ни станаха редъ на 2 Декемврий въ Плевенг, спо
конгреси, повечето отъ които се редъ както бгьше решило постоян
Ив. Д, Черневъ
оившъ
нар. представитедь.
състояха въ Ссфия.
ното приежтетвие на съюза.
Никой отъ здруженипт землеСъобщавайки този възмутитедгьлци, нито изобщо селянитгъ не се Ленъ фактъ, ние протестираме, че
изказаха противъ тгъзи конгреси.
най мощната организация у насг,
По нареждане наскоро се състоя
Дойде редъ и на земледшския
отъ която зависи съществуването конференция въ окржжнвтъ- и око
сгюзъ да направи своя котресъ, кой
и мира въ тази страна, не можа лийски центрове между шефовете
то, споредъ устава му, вспка го
да направи своя котресъ, възпре и шефчетата на всички учрежде
дина се състои на 21 Ноемврий
пятствутна
не отъ гражданство ния, които еж подъ ведомството на
(Арахангеловъ день).
то
въ
Илевенъ,
което е било съг мин. Хрпетовъ и мин. Ляпчевъ.
Нгькои вестници и независими
И представете си I кчртана: пачалполитически групички, които ми ласно да окаже нуждното госто нпка на ЗемдедЪлоката Банка,държв,
слятъ, че патриотизма се сгстои приемство на делеютитгь и гости- агрономъ, кметове, секр, бирници
въ тгьхното постоянно фразьорст- тгъ, но отъ люде, които въ своето и др. все отборъ земледйлци —
вуване, се изказаха противъ закон умопомрачение еж отишле тъй да производители дигатъ тежкия си
ното право на зем.гедгьлския сгюзь лечг, че еж си послужили съ сред юмрукъ и казватъ: „селянино, ако
да направи котреса си и съ шан ство, които не само ние не удо- ке
орешъ дълбоко, за тебъ
тажи и злосторничество, станаха бряваме',' но изобщо гражданствотокредитъ н%ма при наоъ; ако не
причина да не може да се състои въ страната.
орешъ дълбоко, на тебъ туй не
ще ти
ин1ит«и».ши«жвмивя11Ц||чи|'|.'чдч~'«1'.»«.^."|.1.1]у ще ти се даде, онуй
се
вземе
и
др.
и
др.
все
закана.
кздемеемомееесмдоесессесюсгессес :ечге*
Ще еледимъ дали що бжде ут- П картина; селянина, въ сжщото
върдеиъ отъ Св Синодъ това не това време, следъ като борсите и
ЕЯМ
Ш1
законно решение на настоятелство и бирниците ож ой изиграли своята
то, и ще се интересуваме отъ роля, оре яътде изъ милото
За актива на цьркознатъ на актива не само на него, но и на отечество и хвърлилъ • последнята
стоятелства БЪ града.
другите църковни настоятелства, си крина семе въ земята, се мжчи
Какво става въ учреждения, който вярненското граягданство ис съ впрегнатите два иолужпви съ
подути вратове вола и за усилва
партии, дружества ,културни орга ка да зняе.
не
крантава кобила или куцо ма
низации и пр. ние можемъ винаги Теза, сонта уврвшдать на дър
гаре
предъ гЬхъ. Но нивата още
да узнаемъш
жавата и народа
неразполоввна
п едина волъ реКакъвъ е, обаче, актива на
Нио
винаги,
изпълнявайки
жур
шилъ
да
се
оплаче
на дЬдо Господа
църковните настоятелства въ гра
налистическия
си
дългъ,
сме
бичува
И
са
дига
копитата
наторе.
да ни, това никой не знае.
ли злото, недъзигЬ, корупцията,
Случайно срещнахме едннъ цър
Въ първата картина секретарь
к<^ито увреждатъ на държавата и
ковенъ настоятелъ, отъ когото ис
бирниците
(фактическите господа
народа. Въ изпълнение на дълги
кахме да се осведомимъ за дейри
на
общините)
се подомахватъ
си, сме заоътали известни крими
ностьта на църковното настоятел
и
сп
отиокатъ
юмрука,
а въ вто
нални типове, ликовете на които
ство па катедралната църква „Св.
рата
селянина,
следъ
като
се пре
съ достойнство могатъ да заематъ
Богородица" Той нп заяви:
кръсти
хкаща
вола
за
опашката
и
мЬого въ колекцията на италиян„мога, господа, да вп съобщи ския крнминалиетъ Ламброзо. Тлвзи се мжчя да го дигне, но той не
много интересни работи за дей типове и подобните на тЬхъ, кои само че неще, но отказза да прие
ноотьта на нашето църковно на то ги защищават ь подъ една или ме чистия п свежъ есененъ възстоятолотво, но сега това ми е други форма, се нахвърлятъ често духъ.
невъвможно да сторя, защото пма противъ нашия веотнпкъ, като цеИ така, драги читателю, така се
да се решава предварително едниъ дятъ съ това да обеаценатъ наше правятъ реформи отъ капцелариимного важопъ въпросъ" . . .
та народополозна дейность и из- r i , и отъ друга страна хиляди по
зожатъ
вестника пи.
добна конференции все ще иматъ
.— И какъвъ мислите билъ този
такива
резултати — тажкому на
Напразднп
еж
усилията
на
тъзи
„важенъ въпросъ". Ще кажемъ
тоя,
който
е пмазъ урпсията зе
злосторници,
нито
пъкъ
мо
Изиратенъ билъ за утвърждение
мята
да
обработва.
гатъ
да
нп
попречатъ
за
вт.
бж
въ Се Оинодъ протокола на цър
За мене резултатите еж следниковното настоятелство, въ който дащо да пе бцчувамо неправдата,
можду другите решепки било Е злото, беаакоиията и деморализа гЪ; рапорти, статпотиччзки данни
това — ди се заплаща ва въ бж цията, конто са вършатъ въ 1стра ц ду., изработена въ канцеларии и
даще труда на църковните настоя ната. В .Черноморска камбана що канцеларийки, ще обявятъ толкова
тели, което Екзархийския уставъ ги нанася, бичува п пойните чет и толкова дектра дълбоко изорани,
но позволява, защото длъжноотьта цп, ва брой повече отъ 4700, а ако имаше и4коя иремийка, ка
„църковенъ яаотоятелъ" е почетна. ио ВСИЧКИ краища, ще ги увиаятъ. то тая ва подметки на стърнища

]{чШштп

Думи на едивъ
еарненецъ

орань

та, тя можеше да ой иде по реда,
но фактически реална полза п
въвеясдане система въ есената
дълбока оранъ но мояш да пма,
по простата причина, казано
оь две думи, че нЪма кой да тегли
плуга. А тева още ио силно ще се
• ночувотвува догодина, когато не
подготвения. нашъ сезяпинъ оъ
фуражъ за
ц & л а т а година
да отглежда добитъка види, че
мерата вече по единъ много безразсъденъ начпнъ е изгубена за
винаги.
Реформата е реформа и спасител
на не като се прокламира съ тъпа
ни и зурли, не като съ заплашва
не и оила се наложи, а когато
времето само я налови и нпе
нреди да я прокламираме, смо ни
правили воички необходими подго
товки, та когато ще се прилага да
даде еотеотвенно добра резултати.
Ето защо преди дълбоката есенна
оранъ, г да, дайте условия и то
такива, че борсовипт •' спекуланти
като изпразватъ хамбаря на селя
нина да оставятъ, ако не за new,
поне редовенъ зобъ за добитъка, и
тогава той и безъ конференции ще
оре дълбоко.

Ц §Сашо става въ
Ц чуивбима
Според ь получените телеграми
отъ Москва въ Рига, 480 мЬстни
кореспонденти на в. *. „Извеотпе"
и други болшевишки вестници еж
бплп убити отъ pycilnrb селяни.
Кореспондентите еж шнионирали
селяият^ и ги обвинявали, че
криятъ своята реколта. Този отвратителенъ щпионажъ е ирипудилъ селянитЪ да възстанатъ про
тивъ съветската власть, на която
диктатурата и шпионажа еж непо
носими за руските селяни.
Една отъ причините за пропа
дането
кандидатурата на Смпгь
въ изборите вя предеодатель на
Съединените Щати е била и тапи,
че той е иокалъ да со измЬни за
кона, съ който се забранява упо
требата и внасянето на алкохолъ въ
щатите. Това искане на Смитъ
американския народъ е поерещпалъ съ възмущопие п е станало
прнчипа, щото много отъ пзбератеаитЬ да се отлаяштъ да глаоуватъ за него.
Неотдавна при освещаваното па
новата жолезопжтна линия Ш$еъ—
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Стр 2
Копи, която съединява Франция
еъ Италия, иж приежтетвупалн миниотрите па благоустройството на
двегь страня.
При освещаваното на тази ли
ния ож искаш да ваематъ участие
италияпекия крадъ п Мусолини,
на което републиканците и ооцвалнстигЬ еж се нротивоноотавизи,
еаявявайки въ единъ свой манифеотъ,*че тЪ не ще търпа1ъ приежтотвлето на франпуска теритошефа на фашизма.
На това освещаване еж били
произнесени'сфицаални речи, кои
то ож били много хладни, както
дъждовния двнь. Между другото
въ своята речь френския минпотъръ на б!агоустройотвото е казалъ, обръщайки се 1съмъ италиянския си колега: „ВашигЬ и наши
гЬ съотечеогвеници, колкото и раз
лични охащавия да иматъ, ож за
ставени да ое подчинатъ на но
лята иа съвременната необходимооть."
s
Още: „Нвкой не може да оспо
ри днеоъ погинат», че войната не
възнаграждава нито нобедвнигЬ,
нпто победителите.* Ето защо треб
ва народите; да наоочатъ своитЬ
усилия къмъ творчество и гаран
тиране мпра въ Европа."
Архимандритъ Лнокентий.

Нуждата OT'L обогатяване ва шограферн тШ щ варненския адаВарненокиятъ мувей може да
се похвали, че голгЬма часть отъ
населението отъ окржга драговолно
яертвува археологичеоки предмети,
които намира въ нивята, лозята,
полето, градпнглЬ и пр. Но има
и лица между населението, които
зядържатъ такива предмети проо
то за н&какъвъ си „сиомонъ" ИЛИ
не му се дава, за да го изгуби
или повреди оледъ време. Такивато
вършатъ нечувано престжпление, а
така ли требва да се поежпва
оирямо науката, която благодаре
ние на културните богатства отъ
минали епохи, които днесъ се разкопаватъ отъ земята, служатъ ка
то изобиленъ материялъ за проуч
ване миналото на нашия край?
Археологическото дружество въ
Варна ое над-Ьвп, ча такива лица.
които яе ож се прониквали отъ
високите щ'ли и задачи, които
дружеството преследва чревъ своя
музей, най после ще съзнаятъ
своя граждански дългъ спрямо му-

зейнпя инстатутъ п съ готовноеть
ще жвртвуватъ предмети отъ ар
хеологическо значение.
1>ГНеиа читателите ни нрощаватъ,
чо се отклонихме отъ прямия
въпрооъ иоотавоиъ въ заглавието
на настоящата статия. Това сто
рихме ио необходнмость за да запознаемъ читателите съ музейно
то дъчю въ Варна.
Думата на е ва етнографския
отд-влъ при мувея. Такъвъ, разби
ра се, сжщйотвува, но е беденъ
въ сравнение съ другить отдали.
Това аолоясение е подбудило архе
ологичеокото дружество да гасили
овоята дейнооть въ това отношение. Време,е вече въ етнографичеокия отд-Ь тъ да ое оъберотъ и
съхранявате воачки видове носии,
накити, украшения, домашни и
др. предмети, които еж тЪоно
свързани съ бита и живота на
населението въ окржга. Това о
наложителна да стане, защото виждаме, че отъ день на день, отъ
година на тодина, воичко отаро,
примитивно, изгубило мода и
вкусъ, изчезва и се зачЪня съ
модерното и модното. Така става
сега оъ ония хубава народни но
сии бродерии (шивици), накити
и т. н,, които ясно говорятъ за
недалечната култура на нашити
д^ди и прадеди.
(Следва).

Кшршбиа гр!ува!
За кредитнтЬ на
кооперациите
Т ъ р г о в ц и т е , индустриалците,
лихварите и банкерите иматъ
големи к{ едитп въ Народната Банка. И не само отъ иейнигЬ кре
дити гЬ ое ползуватъ, но и отъ
кредитите на много частни и по
пудярни башш, въ н*кои отъ кои
то еж членове. До като на кани
талисшгв рратитъ еж отворени въ
воички банки у наоъ, кооперации
те се ползуватъ само отъ кредититт> на Бълг. Центр. Кооперат.
Банка и Зеллед&леката Банка На
повечето отъ тйзи кооперации —
най-вече селските — тЬ ож опре
делили неддетатъчни кредити, еъ
коит^ кооперациите едва могатъ
да си задоволятъ нуждигв презъ
операционната, година, а за пред
приемане каквито и да било ини
циативи, и дума не може да отава
Вследствие недостатъчнитЪ кредити, до колкото ни се простиратъ
сведенията, повечето отъ кооперациш* едва ожществуватъ, е други,
;BlUs*C , .vs:'.«2.-i.''

Младенъ Цавловъ
бившъ козлудуйскп учитель.

Четата ка Хр
Той б4ше раненъ въ лавата страна
на коремната часть, отъ гедто течеше
много кръвь, Съобщихъ му, че
близо нйми вода. До него отоеше
единъ пръстенъ еждъ. Той ми
оъобщи името ой и че о отъ Га
бровокпте села, обаче, забравихъ
името му. Той съ отчаяние ми
съобщи, че дюнеисе аурците биле
го.тЬма оганъ, то %Ъ щ^ли до
единъ да пзбиятъ другаритЬ отъ
четата. Поуопокоихъ го и му съоб-

които вече ож предприели и*кои
« Г в , ,
но ляно/ на кредити
еж ги не само изоставили, по и
фактически тЬ еж поставена въ
невъзможнооть да работягъ, поради
което еж на пжть да ликви
Ташва случаи има вече доста
въ страната, на които Бълг Цен:
Кооперативна Банка и ЗемледИлската Банка не само трпбва да

обгрпатъ сериозно внимание,' но и
да напрашпг спешно есгшо тоб
ходнмо да се уп>личатъ нредитипт
на подобни кооперации, за да се
избмне тпхната ликвидация.
Само така тези кредитни инсти
тути ще дадатъ реални доказателства, че нолагатъ грижи за коонерациитъ и насърдчаватъ развитието на кооперативното дело въ
Кооператорг.
страната.

о л о ж е н и ето
^
_ помощь и частната благотзарителность не еж могДьриавната
"аскриятъ
загубитЬ отъ земетресението въ южна България, което
л и да
a
и
миниотръ
председателя г. Ляпчевъ въ речьта си, проианеовnpHaH
ъ
Народното
събрание,
вследствие което правителството е поиокало
на В
а
и
на
втората
вноска
отъ репарациите;
оторочК
тзъ този момептъ, когато ое очаква благоариятното разрешение на
вредни за Бш-арпя дразненията и
ВЪ ц р0 са, много еж неумеотни и
обидих*'въ парламента и въиъ отъ него.
'г о в а г 0 0 Ъ 8 Е а вдН а велика държава, каквато е Германия, и за това
тдайна
г. Стреземанъ, германския миниегръ на външните работи,
не0
бЪше
произбранъ за продседатель на популиската партия, въ
когато
р е ч ь т а с и произнесена иредъ централния комитетъ на тази партия е
уоиешяо овоята външна политика
з а я в и л Ъ ) че за да може да води
необходимо било за него съгласието и подкрепата на цЪлия- германски
н а р о д ъ , д к 0 т о в а в необходимо за Германия, като победена страна.
с ж щ о т а к а е необходимо и за България, която има нейната у часть.
:
.
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Варненския окржженъ еждъ е
обявилъ въ несъстоятелност фир
мнгь: Ив. Черпевъ и Сусепъ Ка
риоладгкиянъ, и двамата oib Варна.
Варненската окржжна земледйлска катедра проучва въпроса за
откриване жребцовп станции въ
окржга.
Презь идната пролгЬтъ* ще се
основатъ въ Варненски окржгъ
900 декара ченичзви градини.
Желаюгщие да обраууватъ такива
градини, могатъ да се зишнпатъ
въ Варненската окржж. катедра п
въ Провадийското агрономство.
Ангйжира С8 Варн. окр. катедра
съ доставяне на породисш свини
отъ държавите стопанства за об
разуване на свиневъдци станции.
Бългазсното генерално коноулст
во въ Магоилвя съобщава, че въ
Франция е въведено искането на
удостоверения за произхода реди
ца стоки, като: добитъкъ и коне,
консервиранъ дивечъ, всички оъеот
и колониални иродукти, освенъ
вахарьта, тютюневи произведения
или минерални води, кости отъ
- добитъкъ, всякакви видове килими,
копринени платове, солено или ну
шено месо и др.

Получи се въ редакцията ни отъ
„Натуойглоссвсво четиво" № 38.
X. С. Чембърлейнъ — „Гьоте Н8Т0
природопрОННЦатель". Преведе отъ
н4мски Д ръ Гора Инанова, съ предговоръ стъ про*. Д ръ Ас. .Златаровъ 8а Чембърлейна Цена 35 лева.
Ивдание на Акаиия" — СОФИЯ ул.
Витоша № 59.

Българска Нар. Банка
Курсъ 1 XII — 1928 год.
Брюкселъ
Буда Неща
Виена
Прага
Берлинъ
Локсонъ
Парижъ
Атина
Милано
Стокхолмъ
Букуряцъ
Б^лгридъ
Царигридъ
Женева
Амстердамъ
Ню Иоркъ
Монтревлъ
Александрия
Варшава

192б1 —
2414 1948 —
410 50
3302 —
672 —
541J179 726 3703J —
83 20
243 —
68 30
2668 —
6564 —138 50
138 20
689 —
1550

1952120
2442 40
1970 80
414 25
3331 55
677 8С
547 182,'-732 15
3735 10
84 40
246 45
70 30
2691 —
6511 90
139 70
139 40
694 95
1570 30

Четете в. „Черноморска
Кабмбана"

> vcvc".-.:.v.*'.i? ..«гиглтагльх;^.' с-я

Влашко и еж сдЪзли на Козлодуй
Пра влизането ми въ гр. Вратца,
съ вапоръ по Дунава? Ио коя направи ми впечатление,, че на
нж'тека слезе при тйхъ?*
улицигЬ не се виждаха никакви
исто ^ о ж о з ъ
Той" ми оъобщи, че въ Вратца пъоржжени турци, а и отъ бълга
щихъ, че отивамъ за помощь въ отива при чорбаджията, който се рите не срещах Азъ се ориентирах
Вратца. Напуонахъ го оъ дуиите: наричнлъ Черешарски Статко, кой за разположението на града, где
„Богъ да тя е на помощь." Въ то тоя;е имидъ оинъ комита, но че намира турското население, а
тоя момептъ случайно се появи биль въ града. Той си съобщи така ожщо и българското.
работника, който му б4ше доне- името, Вуто Пандурана отъ село
Колко бЪше неспокойна душата
оълъ вода въ пръотеняя еждъ, за Синьо Бърдо.
ми, аа гдето излизахъ изъ града,
да му донесе повторно. Поеледвахъ
Помолихъ го да ми даде дрехи тъй като ме болйха отжпалата на
го до колибата му и влевохъ вжтро да се нреоблеча, та ако ое орощна краката, понеже обущата, оъ които
Съобщихъ му, че и азъ нжту- оъ турци да не бжда нознатъ тръгнахъ отъ Козлудуй, оотавихъ
вамъ за Вратца.
ОблЬкохъ се на бързо, взехъ една на „Милпнъ Камькъ-1
Следва.
Той ме знппта: „да не си и та мотика на рамо и яоведохъ него
отъ комитите, що ож дошли отъ вия конь.

Печатница Д Тодоровъ — Варна

