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На борсата все така проМежду многото културни и таните и гръцките владици • е* дължаватъ да обезценяватъ
политически организации, които ся- борбата имъ противъ всични на произведенията на селяните.
ществувцъъ въ, града ни, е, и не- родни будители, , ноито станаха По примера ма борсовите спеку
пепулярното дружество „ВЩШИСНп жертва за духовната и политиче- ланти, еж плъзнали сега по
сна свобода на българския народъ. селатаимаидраджи-спекуланти,
Кореикг.;
•'*
Вгьрни на ja3U
противона- които сключватъ унизителни
Въ rdaW- организация,
нояго
епоредъ устава си йена да мине родна политика, < днесъ и наслед- договори съ производителите
$а 'Hyxfypna, могатъ^ да-'•бядатъ
ниците; на старцте нореняци вър- й закупватъ млЪкото на безчленове родените тунъ} граждани вят,* по ся щит/ъ,патица, те не- цениш», срешу което имъ раз(гаяа
'^'наречени
нореняци), навишдатъ българите и правятъ даватъ нищожни аванси.
ШитЬ въ по-голямата qui часть всично възможно да имъгувредятъ
Д о к о г а ще продължава
vMari еленски произходъшли пънъ въ всено отношение.
тази отвратителна спекула съ
Блестящо деназателство за произведенията на селяните?
W примесъ' отъ националности.
ИмащО 1 сжщия произход*, въ противонародните имъ и злосторни, Още . ли ГБ ще бждв
Фството- „В. • Норенянъ" ся члейо- 'чесни проявления в отвратителното и обектъ на тази жестока екс
ввси-много
отъ привържениците подло> държание* на ненои отъ, плоатация! която уврежда на
iia бившата народняшна ) партия, тези нореняци предъ ромънените] народа и държавата? Стига не*нЪито следъ като останаха напи- и съглашенени окупационни вой-L наситни спекуланти» стига сте
тани безг< арммя, мячатъ^се сега ски презъ 1913, ^1918 и 1919 го- ограбвали този
народъ на
•ди^възстановятъ- престижа' и ели- дини, ногата те клеветяха бълга- който вие
не позволявате
янието-си чрезъ кореняците въ рнт/ь и се стремежа да имъ от- да ж и в е е човешки и напра
мъстятъ.
..»>..•'
града.*
ви подобрения
в ъ своите
Пишущия
тп>зи редове, ноито стопанства.
И требваше тези чужди елементи, на ноито въ кящите, J и бпше по това време представи-Сега е момента З е м л е д е л съгла* ската Банка да увеличи кре
днесъще
намерите линоветгь на тель на управителя предъ
Вениз&лоеъ и др. гръцнч > общес шененитгъ войсни, не веднажъ е дитите на селските коопера
твеници да се събератъ,. за да се билъ очевидецъ на подобни случки ции, съ което ще имъ даде
Потвърди француената
поговорка и още по отвратителнидори —гър- възможность да
авансиратъ
^Qai >s£ msernble s'assemb/tf (ноито" кини, ноито искаха незаконно да производителите, за да не присе налагатъ на българснитп> вла бегватъ последните да сключ
си' при личатъ се събиратъ)
'•'•'>•• Въпреки, че д ството . ,В. Но сти, на които често се противо ватъ унизителни договори с ъ
ренянъ' си поставя, нанто изтън- поставиха и обиждаха. . . .
мандраджъште и
борсовите
Става ясно за всични, че тп>- спекуланти
Hhx*ie no-горе, нултурнилцели, ние- j
и обезценяватъ
го виждаме да взема участие и зи чужди елементи,, ноито днесъ така произведенията си.
Ьъ политическите борби на града съставляватъ по-гол/ьмата часть
Конференции безъ средства нищо
ни—най-вечв въ общинскит/ь из- на дружеството „Варненски Норе
не поиататъ.
бори, въ които то излиза \ винаги нянъ", не могатъ да бядатъ но
Излизашия
в ъ с. Своге
0» самостоятелна листа и, отри- сители на българска култура, про„Будилникъ"
Чайни народополезната
и рефор грвсъ и напредничави идеи; тл (Софийско) в
съобщава
в
ъ
броя
си отъ 1 т.
ся
били
и
си
оставатъ
и
сега
маторска общинска политина до*
м.,
че
се
състояло
в ъ сжшото
ри и на демократическите орга- нрепители на реакцията у насъ,
село
миналия
месецъ
конфе
низации, йена да внуши \ на вар- отъ която въ миналото ся страда
ренция
отъ
„интелегентнитЬ
енвненото гражданство, ме само ли народа и държавата.
л
е
м
е
н
т
н
н
а
,
Балкана",
;
ако застанатъ на чело на общи- <
Отъ тгьхната противонародна
неното- управление
кореняците, и фатални политина демократи- на която били разменени мис
ли, засегащи стопанските на
можи да се подобри положението чесните елементи въ града ни ся
чинания, които могатъ да бжНа града и. населението хму- До отвратени и , те не ся подкре
датъ предметъ на планинска
нолко • тези чужди на българската пили, и то ще поднрепятъ за
та почва и климатъ, като се
Ивция елементи* и тлхниИл > вдъх' дружеството ицъ „В. Норенянъ",
даде наджтване за онова, кое
Новители народниците могатъ да което йена да даде животъ на
то предстои на планинииа да
бядатъ полезни ; на ,. варненското ултрареакционата бивша народ
Направи /за неговото стопанско
гражданство,
говори достатъчно няшна партия, която за да пос
И културно въздигане.
историческото и политическо ми*-- тигне своите, егоистични цели, си
л
—Това добре, никой не мо
нало на го. Варна, когато той е служи, наето езуитите въ средни
ж
е
да бжде противъ попобни
те
векове,
съ
всични
долни
сред
билъ управлйванъ отъ дедите t/
инициятиви.
Но ние щ е добаства.
бащите на сящиге
^кореняци
в
и
м
ъ
:
ще
требва
още вед
ноито.не само не ся направили
Четете е. Черноморска
н
а
ж
ъ
в
ъ
т%зи
конференции
нищо за града и населението му,:
Камбана^
да взематъ участие не само
цо и ся били въ услуга" ма сул*

•," •'•'•' '
„интелегентните елементи на
Балкана", които нито оратъ
нито овце пасатъ, а и селяни*
те, които като почерпятъ поу
ка отъ тези интелегентни елементи, ще могатъ и т е да
кажатъ отъ какво се нужпае
още нашето село за своята
културно и стопанско повди
гане. Д е ше кажатъ че тесе нуждаятъ не само отъ кон^
фере'нции, но сжшотакаи отъ
средства, които повече днесъ
еж необходими за селянигвпланинци, останали безъ всекакъвъ поминъкъ.
":.''
'Нека в. „Будилникъ",.кой
Т о иска да мине за з а ш т н и к ъ
интересите, на
планинското
наседение, пише не само въ
полза на конференциите, но
сжщо така и за средствата,
безъЛкойто нишо не може да
се ф м о г н е на планинското
население и изобщо произво
дителите.
, '
И. Д. Черневъ
бившъ цар, представитель.

Бъдт. Държ. ЖедЪзнитдй.
Напослед-ькъ пакъ се повдига
въпроса за автономизиране ка Б. Д.
железници и то подъ влиянието на
поетите ангажименти отъ днешната
управа предъ финансовите групи
при сключването на стабилиззциония заемъ. За да можемъ да имаме
ясна представа за положението, при
което днешната власть иска да ни
постави, ще използваме едни разсжждения презъ 1908 год., писани
въ Бълг, Иконом, списание и едва
следъ. 2.0 години саместоятеленъ
животъ, какъ ние сме забравили
всичко и сами си поставяме главата
въ икономическия хомотъ. .
„Завземането на ИЗТОЧНИТЕ же*
пътници заЬъошЬа борбата за сто*
папската ни самостоятелност*
когато провъзгласяването ни за цар
ство завършва вековното ни стрем
ление къмъ „политическата незави>
симость. Извикани на самостояте*
ленъ държавенъ животъ по чужда
воля,' ние не престанахме , да рабо*
тимъ за извъюване на всички ония
институции, които правятъ една
държава самостоятелен!, членъ въ
международното семейство. Обре
чена на подчиненость, може би
още :преди да се видимъ въ самоопредвлящъ се държавенъ строй,
ние преминахме съ усгтЬхъ презъ
всички ония скрити попълзновения,
коитй на Изтокъ иматъ за цель тъй
нареченото „промикбане*. при ви
димото запазване на държавния ни
суверенитетъ. И толкова по-гол-вмо
значение за нашата самостоятелность има тоя успехъ, че ние. има-
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ше да водимъ борбата, тъй да ре; чемъ, на два фронта, имахме робо
та съ два вида проникване: мирно
или ступанско, и до известна • степенъ насилствено или политическо
Онова обаче проникване, кое
то дава на една държава повече
права да зема участие въ вжтрешния животъ на друга, отколкото твя
последната има по отношяние на
първата,—това проникване, кбето е
изработило и особенни методи за
своето осъществяване, ние успЪхме
да омаловажимъ, като отстранихме
,единъ подиръ други ВСИЧКИТ-Б пое
ти пжтища, по които, безъ борба и
• насилие, се достига до едно ^истин
ско, фактично намаление на£ суве
ренитета на държавата.
Още съ появяването си като
държава,ние бехме обречени на
една опека, формална отъ страна на
Турция и морална отъ страна на

Русия. Въстопанскоотношение ние
бехме принудени още отъ първия
день на нашия^държавенъ животъ
да се боримъ съ чужди интереси,
чужди институции, като: железници
(английски и н%мски), митнишки до
говори (турски), построяване ка желъзници за чужди интереси (Царибродъ—Вакарелъ), сждебни и да
нъчни привилегии. Новата държава
стжпка не можеше да направи безъ
да не стжпи на чуждъ!кракъ."
>
И така, драги читателю, само
съ цитиране на горнигЬ пасажи
ше се задоволя и мисля, че т-fc еж
доста силни за да вковатъ устата
на всЬки предатель на икономичес
ките интереси на страната да не
може да изговори думи и модуси,
които изковаватъ ново йредателство
и ново заробване на Б; Д Жел.

чупени отъ групи жълти на
ционалисти. Уверени, че обожаването^на идолите спъва
развитието на Китай, те еж
влезли въ черквите и безъ
да държатъ сметка за протес
тите на свещениците, еж стро
шили идолите накоито останки
те изгарили на публични Mtcта. Жените еж протестирали
противъ тази вандалщина, бо
ейки се отъ отмъщението на
идолите. Около 12 храма би
ле затворени и свещениците
забранили отварянето имъ.
, Единъ съветски полнъ отназва
да потуши възстанието на
селянитгь.

кво става въ морето. А тамъ
живота е много по интересенъ
отколкото на сушата, но нема
кой да информира печата за
морските факти. Че това
е така говори недостатъчната
информация, която даватъ изобщо вестниците въ това
отношение.
Има, действително, некои
морски списания и вестници,
гдето
се
изнасятъ
мор
ски факти и се третиратъ из
вестни въпроси, които 3acfeгатъ морското дело, но нека
признаемъ, че ГБ иматъ мно
го ограниче.нъ брой читатели
и, като така, всичко изнесено
отъ техъ, не може да се уз
нае отъ чи-таюшата публика.
Ето зашо,, повторно ние
апелираме къмъ всички мор,ски части въ страната, както
и къмъ специалистите по мор
ското дело, да ни икформиратъ
за морските факти,
за
да
ги отбележимъ въ морската
трибуна на нашия вестникъ.»

Отъ Берлинъ съобщавать
по телефона на в. .Матенъ",
че възстанието на руските се
ляни не било още потушено.
предизвикаха кървавите стълкнове По заповедь на стария цар^
ния въ Букурещъ.
\.
ски офицеръ Моро с ъ били
Самия фактъ, че правителството образувани доброволчески от
Въ този моментъ, когато^ стра на Маниу се справи бърже съ ТБЗИ ряди и тези контръ революци
ната ни е поставена много зле сто събития.говори, че то , се ползува онери с ъ били поставени ла
пански и финансово, па ако щете съ престижъ вжтре въ' страната и
охраняватъ железния
пжть
всредъ
народ
и политически, племената въ; демо има големи влияние
v
i:
Л
'-'• близо до Минскь 3 дружина
кратическия сговоръ продължаватъ ните маси.
Неговата готовноетб да разреши отъ б пехотенъ полкъ, изпра
да воюватъ и техните борби почватъ
да застрашяватъ даже и " много въ най-скоро време въпроса за мал тенъ да потуши възстанието
Потрвбиге/ша кооперация
видни сговористи, които напосле- цинствата, секвестра на българските е отказала да ; посредничи Съ
„златнна"—с. Ьиже KWOU
дъкъ, споредъ както съобщи пе* имоти въ Добруджа, каЪо и да на
чата, вземали инициатива да поме- прави некой стопански и финансови ветското правителство е зтво(Нравадяйско)
ряватъ воюващитЬ племена. .Ние се реформи, се посрешнаХа много до рило границата си близо до
Селото ни съставлява часть
съмняваме дали тази инициатива ще бре вътре и вънъ отъ страната.
столипци
отъ Провадийската община,
Въ Югославия борбите продъл
. yen-fee. още повече като се знае, че
Макаръ
и да отстои на 4 —ЬР
за ТБЗИ борби причина еж не само жават* между белградското прави Чешнит/ь землед/ьлца ще енъсагъ
клм.
отъ
града, ние не сме
личните интереси на н-вкой;: сгово телство и селско харватската коа
съ Партията на Бенешъ.
ристи но и различните имъ схва лиция. Въ никой случай харватитв
видели до сега дойде въ село
Вследствие
нападките
щания по вътрешната и външна не желаятъ да се пбдчинятъ на
нито
единъ интелигентинт. чо
политика на страната. При това сръбската власть, която;тъ намиратъ често лични, на националъ со
векъ,»
нитJ пъкъ привърже,
положение всека инициатива или за брутална, несправедлива, жестрка циалистите противъ чешките
«спасителни лжчи", отъ гдето и да шовинистична и несъвместима съ земледелци, «последните еж никъ на кооперативното дът10изхождатъ rfe, не ще допренесатъ културата и демократическите идеи
решили* да скъсатъ отношения да вземе инициятива и V HH
нищо за турене край на племените на харватския народъ.'
ооразува кооперация. 3 У..'^'
борбл,
нито пъкъ ще
имъ
Колкото Парижъ й Лондонъ да съ националъ социалистичес
Ьъпреки незаинтересовнопоззолятъ да съгласуватъ своитъ настояватъ двете страни да си нап- ката партия Ил нейните лиде
схващания по редъ въпроси отъ равятъ взаимни осгжпки и се поми- ри, между които е и Бенешъ стьта^ъ която се гледа ,на
стопански, финансови и политически рятъ, това е изключенр за сега и чехословашки миниегъръ на нашето село, ние съзнахме
характеръ,
отъ разрешението борбигв все повече се изострятъ
ползата
външните работи, и председа необходимостьта и
на които зазиси нормалното раз между техъ.
|
отъ
.една
кооперация.
. (i%
теля на партията Франке, Ь.
витие на страната и благосъстоянието
Седемнадесетъ
члена
ос
на народа. Л ТБЗИ въпроси, споредъ
„Народни.
Листъ'
дава
насъ, не е по силата само на една
нователи,
проникнати
отъ
коедна голема важность на това
партия да ги • разреши, и,\ затова
оперативнитъ идеи, основахме
решение.
,-•
,
днесь се налага повече отколкото
кооперация „Златина", която
всеки други пжть сътрудничеството
прави всичко възможно : да
на всички политически партии въ
управлението на страната.
създаде единъ кредитъ на ко
и.
На морския брегъ жиоператорите си и.ги облекчи
Нитайсмитгъ националис
веемъ и непосредегвенно на
като консуматори днесъ, кога
ти горягъ идолитгь.
блюдаваме морето, но нека го
то
алчните спекуланти,, имъ
Френския в.' „Матенъ" отъ признаемъ, мжчно можемъ да
Въ Романия правителството на
продаватъ
своите колониални
Маниу още съ идването си На власть "А'- т. '•' м. съобщава;; ИДОЛИТЕ, узнае*ъ морските факти.
и
манифактурни
стоки на из
поведе борби протизъ либералигЬ и които съ векове красеха хра
Маса морски части, аген
комунистите
'
вънредно,
много
високи
цени,
До като първите станйха при мовете въ Пекингъ и другите ции, специалисти по морското.
Ние не се съмняваме ^ни
чина за падане лея, последните пъкъ китайски грндове, ; съ биле из* дело, но не ни съобщавать ка
най-малко въ yentxa. на коо
перация „Златина",, като има
Младен* Павловъ
Тя поизмести краката си. съ
ме
предъ видъ, че въ управи
бевшъ Козлудуйски учитель.
цель може би да пита него,
телното й тело влмзатъ дейни,
а азъ въ това време зърнахъ
ИСТО $ 0 Т Й 6 В Ъ
честни и ревностни коопера
че
единъ човекъ се надвесва
Следъ малко врейе на- следъ дъгго лутане можахъ
тори.
мерихъ черквата „Възнесение' да открия къщата, въ която надъ прозореца и гледа право
И. Нисимоеъ
заобиколена отъ неколко ре той квартируваше. Едно младо въ мене. Изтича момичето и
довни турски войници, спрехъ 1 5 - 1 6 годишно момиче, обле каза: „ще му обадимъ, когато
Варненска стокова борса
се и се порпрехъ добре до чено въ шалвари, ме посре дойде, сега гон нема тукъ."Пакъ
повторихъ
да
му
кажатъ,
че
n u u f e f t 4 H a п3РиОмД на жи б * 8 Дейемстената на една к«Ца, отъ щна на вратата и запита: «що
50 Ю ^х к' , ; к к
^ - 1 вагонът
кждето виждахъ, че въ двора си дошелъ, бре!" -Запитахъ го азъ съмъ пратенъ отъ войво Й7
ч?ч
АК
У
УРУЗь-18яагоия
не еж турци, а българи: мъже, тукъ ли е бае Стояйъ Заимовъ? дата Христо Ботйовъ, който WD—475; ячмикъ-4 вагона 470-465
жени и деца. ТБЗИ хора били То не ми отговори на въпроса, го чака съ четата си, да тръг
у Срочни продашбн J
учители и ученици отъ съсед а веднага затича тзъ къщи и не съ повече въоръжени гра
Димници 600 тона—605-600 ля
ните къщи, едни влизаха — азъ го последвахъ. Наблизо ждани и селяни още нощесь, 100 кгр..- кюспе 15 тона—605 тона!
други излизаха; заедно съ тЬхъ предъ^къщните врати излезе като и азъ тръгна обратно съ сл. c^ie - 15 тона-180 лв.-" къксе вмъкнахъ и азъ въ: съшия баба Йота или хаджи Йота— него. Съобшихъ също, че M v лица 60 т. до 350 лв.
'<'
дворъ. който билъ училищния Жена на повече отъ 30 години нося единъ знакъ (пръстени
Печатница „Взаимност»,» но
Никакве лица не познавахъ.
и ме запита' „Що търсищъ даденъ ми отъ войводата З а
Ив. Пройковъ — Вариа. *
Подиръ малко зачухъ ду- тукъ?"—• Желая да се видя съ него
Стопани: Ив Димиреаъ й1'
Ните; „Заимовъ си отиде" и бае Стояна — й отговорихъ.
(Следва)

Подощемието.

9 НОСЪ.

Кооперативна
трибува

g Какво става, въ Ц •

юрска трибуна

чужбина.

Четата на Хр

Н. Кисимовъ,

