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1929 год.
ФЕВРУЛРИИ

ЯНУЯРИИ

t $рйДЪ

РОЖ.

* Мжч. Петъръ Български
Мжч. Климентъ Анкир.
Преп- Ксения Римлянка
Св. Григорий Богословъ
Преп. Ксенофонтъ
Мощи на са. И. Златоуста
t 15-та мед. иа Заихея

XpHCTOBQi

f flowдеа. Христово (Коледа*
f Съборъ «а Преса. Багор.
* OJ. нрхнд- Стефакь
200СГмжч.. изгор. въ Никои.
14,000 младенци избити
М-ца Аниси»
t Нед. предь Просвещение
0Spt3. Господ. СА Василий
Се. Силвестъръ
Св. прор. Малякия
* Преп. Он?фрий Габровски
М-къ. Теопемтъ (пость) .
t Богоявление
t lieл сл. Проецсщ. Сд. &оа»ъ
* Св- Григорий Български
Св, мжч. Полиевктъ*
Св. Григорий Ниски
Преп. Теодоеий. f еликий ,
Св. н-цв Татияна
I
М-Щ><Ерми,пъ и Стрптфнинъ ,t tQ-нед. i0-H пронашеиЧ
•Преп. Гвврииль fifecMOBt^o*'
1* Преп. Ромилъ ВидинсниД
Се, АнтониЙ Велики
1
Св. ЛтлиасиА и Се. Кирил*

МАртъ

Преп. Макарий Египетски
* Св, Евтимий Търновски.
114-та нед. на Иерих. слЬпъ

1|Г fioaa годнра.
2 е Св. Игнатий Богоносецъ
Св. м-цв Юлияния
Св. великом. Анастасие
" Преп. Наум* Охридски

И
12

13

14
15
36
17
18
19
20С
21
22
23
24
25

Мощи на св. Игнат.Богои.
* Са. Петъръ. царь български
Св. безср Киръ и Иоанъ
Св- м-къ Трифонъ
t Сретене Господи?
Се. Синеонъ Богоприеи.
117-та нед. иа Ханансенката
М-ца Агатия
Преп. Вуколъ Смирнен.
Преп. Партений
М-къ., Теодоръ Стратилагь
М-*ъ Никифоръ '
Се> мЦ(ъ ХаряламЯнй
* ***1Л21?РЬ
ijVapHCcy}
Св. Мелетий велики
Лг***'./^ргм*ч^ГНЪ. *' + ' -- - Престар, св. Кмридъ Слами,
S». «п. Онисимъ

9
10
11
12
13
14
15
16'с
17 н

Мжчен. Ланфилъ
* Преп. Теодоеий Търновски
t псд. иа В луд. Сииь
t Освоб, «о Бъл. Ап. Архипъ
Пр. Лъвъ.«п. Катан.
Препод. Тимотей
Мощите на мжч. Евгений
М-къ Поликарпъ
•Намир, глав-Предтвч^^^уш
t 'Нед, Месопустча, ,

Св. Ло(_ 1#рИЙ
Преп. np4iКОПИЙ.
•* Мжч. Ь рана Солунска
Преп. Еад окия
М-къ ' ^ >тъ епископъ
М-къ
ший и други
f Нед. Си юпустна.
*
М-къ
Иоанъ
Български
Ге п
19 в Са. м-циг & аъ Ямория
гилий и пр.
20С Свещм.
9илакт,ъ
.21 ч ПреП1#
св. ИсихийДорост.
22
23
_1> день
23 с i '
Wind
Vsti *вна_ нсл*я*.

31|н

;диктъ
апий
.._ .. Папа
'. •
:сйй челов. Божи
ХА &рл flba*

ЯЯЙ

АПРИЛЪ
Зс
Кп

ide
iiU
•12n
!13 4c
15n

-"

Мжч. Хрисамтъ и Дария
М-ци _Сергий..и пр.
Г!реп.'Иаковъ Изпов.
Свещм. Василий Анкир
Препн. Никонъ
Преп. Захарий
t Иръстопонл. Благовщснн?
СъборъАрх. Гаариила
Св. Матрона
• Свещм. Георги Загорски
Преп.Маркъ Аретусийски
Преп. Иоанъ Лвствичъ
Преп. ИпатиЙ Гангарски
t 4-таисд. евмч, Даран. Вълг

Преп. Титъ чудотвор
16| в Прея. Никита Иапов.
^7c * М-къ Никита CfepCKM.
Мжч. Теодулъ
\
1
19 n * Пресг. св. Метод. Слави*
20 c Преп. Геергий МитиРии.
21 н i 5-та we«-e^Hisdb22
23
24
25
.- 20'
27
29n
30

Преч.СиЦеок.л]»!^

1 с Преп. Иов1Л

• Велики четвъртъ!»
• Велики летъкъ
• Велика ежбота.
t Възкресение Христово
t Възкр. Христово. Calfeopr*
• Възкресение Христова
Св*». сред*, «п. Марко
С»*т. четвърт, нч. Василий.
10п * Жмвотвор. юточнииъ
. 11 с Сш4т. ежбота. An. HacoHV
t Топнна нед&ля, •
,
12

'

2ч
Зп
4«
5 н
"б^
7в

ii
Гзп

14 в
15 с
16 ч
17п
1Вс
19 н
'ЙИп"
21|в
22|с
23 ч
24 п

An. Иакоаъ.
Пророкъ Иерения
t Са. Царь Борисъ
Мжч. Тимотей и Мавръ
Прн-ця Пелагив
Св. ижч. Иринв
t Ма пирьноснцнт%

Мжч. Акакий
Ап. Иоанъ Borooioav
Пророкъ Исамя'
Св. An. Симо№ Зилотъ
t С*. Кнрнлъ\и Методий.
~
|фЦИ1
Преп.
Епи«.
. "
t ha Рцзсл}бепнхк ' •
—т-Н
*гЧя,ч.'V&jifb БългарииЗГ
*27
2в в Прео Пакомии Велик»
29с * П('лЬловеяив
. 30 ч * <$ « йиколай Овфинскм
:л1о' •^*TlAi(OHOJfc'.,

-

юлий

ЮНИИ
t Се. ПвтрикиЙ 11 Ма Самарямната.

М-кт» ЛеонтиЙ
An. Иуда. братъ Господенъ
•Преп. Наумъ Охридски
М-къ Юлиянъ Тарсийски
Св, и-*ъ Евсевий
Св. м-ца Агрипима
t S-иед, след* Петдесетите

Св. Константинъ и Елена
* Велм, Иоанъ. кн. Сългар
,П»*и. Михвилъ Синадгки
Преп. Синеонъ въ Дивна горе
Намир. глчв. Предтечеае
" Вм. Георги Софийски -

Пр. м-ца Феярония •
• Преп. Давндъ Солунски
Прел. Свмпсонъ Странопр. .
Безср. Киръ. и Иоанъ
t Петровдень
•Съборъ 12-fi апостоли 13-иед. следъ Петд-ца

Преп. Никита Халкид.
М-ца Теодясия
Преп. Исаакий Далкатсам
t Възнесение Господне
М-KV Иустинъ Философъ
Си Никифоръ Цариградски
f ha Са. Отци.
Мжч. Митрофвнъ
; ;
С», и-*ъ Поротей
Преп» Висарионъ ^уд»»- .
Свещм. Теодотъ Анкир.
• Мжч Мвркъ Доросталски
Сн. Кирилъ Алекс, (задуш.)
t Пет десетница _
|
Преп/онуфрйй Ввли«« "
Сп. м-ua Анилина
Св, пророкъ Елисяй
•Мжч. Исихий Поростолсем
Св, Тиконъ Аматуисии
tart»
т lea на ескч.Саег.</7

Авгусаг^
ПрепГЙакринв
* Илинден*
Првр. Йзекиил»
t 6-нел С А Пари» Наглал
М-ци Трофимън*в>
М-ца Христина
Успение с». Пи*
Са. я-иа Параскева
• Се. Седпочиелеинф*
Св. An. Прохоръ
t 7-нед. Са* tt-нъ Калиншгь
Св. An. Сил# н Снлуанъ
Се. Евдоиимъ (Бог. мгоа.)
Мжч, Макавей
Мощ» архид. Степай»
Преп. Исакий
^'
Св^ седемь отроци Сфескм
t U-иед. СА М-НЪ ЕКИГННЙ
Преоврамеим
Преп. Данитмй
Мжч. Треидафнлъ Загорски
Св- ап. Матмй
-къ врхид. Лаврентий
-къ архнд. Евллъ
+ 9-мед. Са.пмч.Фотий

Й

Преп. Макснмъ ИЛПОА
Св. пророкъ Милей
f Успение Богородично
29 -ч • Св- Иоакимъ Осопяски
30 п Са- м-къ Мироиъ
• Смърпла ш Vtoam» викам

Българското селско стопанство е основата на целокупния ни
стопански животъ. То е нашата светиня, защото е опазило бъл
гарския духъ презъ вековете на тъмното робство. Да се бори за
неговото светло бждаще е дългъ на всеки искренъ българинъ.
СЕПТВМВРИЙ
'{ГсТ* ПрГТеофаиъ Македонски
* Св. к. Тедей и Васа Солунска
Се. м-мъ Лгатоникъ и дрСв. и-къ Лупа
Свещм. Еетихъ
Апост. ВартоломеЙ м Титъ
Се. м-ци Андривнъ и Наталий
f Н.нел. %р- Пжжчя
Прея. Мойсей Муримъ
• Посич. глев. Йоана Кря*
Св. Ллександъръ Невски
Полагане пояса Бмородиченъ
Св, Симеонъ Стьлпнжъ
Св, М-къ Момангь
t «-*•* Смщм. Aim»» Н*к»*>
Сяхлш. Вавилъ Антиохийск»
Пророкъ Зомрий
М-ца Еваокеи»
Мкъ Созонтъ
* ражКШю Бои/юначна
Иоак. м Анна исв. Иоак. гитр.5*
f Htt. «ptn В*зб*жит
V в[Тч^еп. Теодора
У в Свещм, Автономъ
У с 1 Свещм. КорнидиЙ стотнийъ
п ч] f Вижмянши *л Крит»
Si щ Св. » к ъ Нинит*
З е ! С * жшЕфнивв
2ч\ t и*мС.»М» а п и с и М Х

^ октомври

Прел. Евненнй Гортински •
Мжч. Трофимъ и пр.
.Св. Евстатий великош
Апостолъ Кодрвтъ
* Преп. Козна Български
Зачатив на Йоана Предтеча
Преп. Ефросиикя
Прест. ап. Иоанъ Багослов> ,
М-къ Квлистратъ
Преп. Хвритонъ Итов.
Прел. Кирияяъ Отшелникъ
Св. м-я* Григорий, еп. *рм,
• 3 »ti. Покров. НЯСФ SatopoM.
Св. м-къ Киприянъ
М-къ Дионисий Ариопагитъ
Св. м-къ Иеротей
М-ца Харитина
Се. апостолъ Тома, "
Св. м-цн Сергей и Ва«л
f Зчиа. А»-и» Итмяткй-Стромъ
Са. -апостолъ Яковъ
Се. 26 прм-ии Зогравски
Сн. апостолъ ФИЛИЛЪ
М-ци Прояъ, Тарам» ч яр.
М-ци Карпъ и Паяил»
Се. Петка Българска
f 4 *t<*, tip. 1шти*ц» * Дугнии» i
Св. м-къ Лоигииъ стотнийъ
Прор. Ос«я
• Мжч. Злата; ,6%яирс»

Пол. чест. ри)в Богоро%
М-къ Иакинтъ
Св. Андрей Критски
Преп. АтанасиЙ Атонски
Прел. Сисой Велики
t Са. аелм. Нед*ля.
н
t 4-мед. тсофилъ Нанед<кл
21
Свещеномжч. Паикратий
22
Св.
45 м-ци Никополскм
23
Св. м-ца Еафиииа
24
25 . Мжч. Прокълъ и Иларий
<2бп Съборъ АрхаМг Гавриияш
Си. Алостолъ Акила
27
t Недкля иа са. Отцп
2Я
Щп | C«S5*' Лтиногеиъ.
30 а * Св. Емилияиъ Доростолскн
с Св. ти\ Иакинтъ

ИОЕМ&РЙЙ
f С*. Иолт Рж*п*
Великом. АртемиД
* Св. Илариоиъ М^ленги
f 5-нед. Рашной*. Лшгрь»*
СвТапТЯйоьъ
М-ua Арета
М-къ MepK'nWb
М*ъ Несторъ
М-къ Тереитий
М-къ Знноеий
Апостопъ Стахий
Са. Козма и Дом«къ
М-къ Акиндинъ
М-къ Акепсинъ
Преп. Иоаникий
f 7 w4 Af «* f
Са.. Павелъ Из№»
33 М-цц аъ Мидалми»
* Лрхйяилше**
М-къ Онисифоръ
Аооетояъ Ерастъ
MHWA'riMftMlfcwop*
t «-•<*«. С* Ho*»* Шлмшшяа
Се. Иоанъ Златоуст*
Ап. ФИЛЙПЪ (коли, UietJ
М-къ Гурий
Лп. и еванг. Матев
С|. Г>игорнв Неокегв»

l[ci
2|»\
"з|"п
4j в
5 с
б' ч
7, п
Щс
9,н

Мкъ Плвтонъ
f 9-nti, М-**_Вармшжш _ '
Преп. Григорий Декаполит»
f Вшж Ввпралячю
Са. ап. Филимонъ
Св. Амфилохий Иконийски
М-ua Екатерина
Св. Клименгъ Охридски
f П.Н1Я. Пр-_^»f|^L
Tojn М-къ Яковъ Перснянинъ
!1 в Преп. Стефвнъ Нови
12! с М-къ Парамонъ
13|ч Апосюлъ Андрей
14 п Пророкъ Наумъ
15 C Пророкъ Аяакумъ
16 и f t4-»*d. С*. Пророх* Cgf^*'*
Великомжчсница Варвара
• Преп/ Нектарий Битолски
• Or. Ишчаш» Мкр**кяше*» • Мжч. Филотея Търновска'
Преп. Патапий
Св. Ана
гг Зача1иа
f 10 Ш. МмаМ**а
2*1 Пр. Даниипъ Стълпиикъ
Са Спиридонъ Чудота.
М-къ Евстрйтий
26)
27U . . . » ...[.-- - - , ,
?ftin Свещм. Е«еат»1рий
29. с, Пророкъ Агей
Щн\ t "•***• *• с*- fy*"*"1*.
1]\ п| СвещТГ Ссвастижо-
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Првдъ новата година

Доходътъ>н&селянииа

и националния доходъ
СпоредЪ официалната стати
Още една година отъ на вдинъ раздорнически животъ, стика нашето материално бла
шето земно съществуване който ги повече обезсили и госъстояние, националния до
ходъ презъ 19.11 год, е възлкотлетп въ вечностъта.
игхаби.
Въ мрачния фонъ обаче, на залъ на единъ••: милиардъ 348
И нея българинътъ изжимилиона и;618 хиляди лгва. А
ве съ всичките й горчевини, който се очерта изтичащата на глава за сжщата година се
година, все пакъ ние съзираме е пздалъ по 311 лв. златни до
които тя му поднесе.
Мъчнотиите на живота всредъ развихрената разва ходъ годишно..
ла, всредъ изтощението да Презъ 1926 год. националния
повече се затегнаха.
Нашата стопанска немощъ, се възправя бавно, но сигурно доходъ е достйгналъ 46 мили
въ противовесъ на- очаквания въ близкото бждаще, здра арда и 428 милиона'книжни ле
вз; ;или златни 1 милиардъ, 756
та ни, продължи и тазигоди- вата и непокварената наро милиона
и 610 хиляди лева,
на да мачка и подлага на дна съвестъ лелеяна въ ония На глава за 1926 год. по 320
израждане вдинъ петмилио- слоеве на народа, заети всеки лева златни.
ненъ. работенъ п честенъ на- дневно въ размаха на сърпа, Селското население презъ 1911
родъ. Вътрешно стопанска и или .подиръ порящия плугъ година е имало /доходъ 890 ми
разнолика криза, външно на- плодородния нашъ черноземъ, лиона лева златни.
А въ 1926 год. 1 милиардъ и
тегнато положение. А на или бодейки съ иглата подъ 116 милиона лева.
всичко отгоре една ужасна ехлупенитгъ дюгенчета въ гра На единъ селянинъ преди вой
ната се падаха 254 лева златни,
стихия потопи въ трепетъ дове и паланки, ".
половината.отъ отечеството
Тази съвестъ на истинс а презъ 1926 год. по 256 лева
ни и доусили безизходното ни ката демокрация задушвана златни.
На единъ гражданинъ . преди
положение, като съсипа цве- отъ неверни синове ще на войната — 540 лева, а презъ
тущи градове и села и при мери .начинъ да *се канали ,1926 год. — 546 лева златни.
чини загуби за десетина ми зира и да почне да
**
кове са
лиарда лева.
ма собствените и на оте- : Тези цифри като прочете човекъ, ще помисли, че нашето
И презъ тази $одина уп чеството съдбини.
положение презъ 1926 година е
равата ни не съуме да на
Съ дълбока вера въ здра надминало онова преди войната,
сочи, националните ни сили вия духъ на българския на
Уви! каква измама. Защото,
къмъ творчество;, <и, подобри родъ по поля, села и градове ако приемемъ даже, че презъ
общото положениема* стра ние посрещаме новата година 1926 год. националния доходъ е
приблизително въренъ въ цити
ната'.
Да спомогнемъ за криста раните no-rope цифри, все пакъ
'А нашите братя въ по лизиране на тази съвестъ ние ще требва да се ужасимъ,
робените българския краища дългъ свещенъ е на интели-^ защото скжпотията е кеимозер
но засилена,; спекулата върлува
изживеха една отъ- най- генцията.
ужасно и съ този националенъ
тъмните и мракобесни го
Съ нейното тържество доходъ при скжпотията, тежки
дини, които не . ложемъ само ние можемъ да кажемъ данъци, репарации, (безъ да смесравни съ годинитт
отъ на нашия народъ> страдащъ таме кражбите ма едро) и пр.,
тъмното робство на мина въ собствената си страна и всеки може да с д представи яс
ната картина:
Ъ^'•
лото. ни.
робуващъ подъу^ждо иго,
Народъ
ог(
д
^ Ч 4 е з ъ ри;Обществено-покитическитъ се.
mm • течения ; щодълоюиха I,,„, чееща! $$щ£о година I
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с. Монаширг
« Ив.Димгьревъ

Въ момента, когато се подпи Ако въ Белградъ не се схва
са Локарнската спогодба между не всичко това и се взематъ
Франция и Германия съ съгла мерки да се отвори сръбскосието и на другите съглашеи българската граница и тури
ски сили, се постави началото край на преследванията на бъл
на единъ новъ курсъ въ между гарите въ Македония, нека
народната политика, който от- кажемъ, че това лошо поло
рицава войната и възприема ка жение ще отдалечи още повече
то база на бждащия миръ спо двете страни отъ споразумени
разумението мгжду европейски- ето и все така ще продължава
т-в държави.
да застрашава мира както
Въ това направление вече на Балканите, така и изобщо:
много отдавна работи съглашен- въ Европа.
ската дипломация, ко поради
Изглежда, че и въ нашата
несправедливите и унизителни южна съседка — Гърция, въ
мирни договори отъ една стра която политическите среди- еж
на и отъ друга, — войнствената сжщо така облагтани отъ шовжтрешна и външна политика винизъмъ, не се схваща колко
на нвкои държави, тя среща зле се отразява настоящето по
доста спънки въ желанието си ложение на Балканите върху
да, ги споразумее.
отношенията на балканските
Въ това отношение, по всич държави. ,
ко се вижда, съглашенската ди При това, нито е направено,
пломация среща най-много спън нито пъкъ се прави нвшо отъ
ки на Балканите, гдето лошото гръцкото правителство за подо
вжтрешио и външно положение брение отношенията н споразу
на повечето държави тукъ и мението на Гърция съ съседни
реакционната политика на Ttx- те ней страни..
нитв правителства; пречатъ и
Напротивъ, посленните изяв
отдалечаватъ сжщитй държави | ления на Венизелосъ противъ
отъ желаното спорззумение.
България дадоха да се разбере,
Такова, 6 t положението въ че той нищо старо не е забраРомжния при бившия кабинатъ вилъ и нищо ново не е нау*
на Братияно, който съ своята чилъ, като всеки старъ и отултрарщщиона, политика сму живелъ времето си дипломатъ.
щаваше мира въ страната и пре И другата ни ю ж н а съ
чеше на добриг* й отношения седка (—' Турция, макаръ и да
съ /съседните държави.
. се оетва на едно по-лемократи*
;
п$
тази
фаталка
политика
се чко/ управление, нейните уп'
' бжде з
.'
ЧЗДТ*1
тури край, следъ като Маииу гавшци, нячело на Мустафа
Думи на единъ № и е ц ъ Учнтелъть .....ажй-ми; Христ- Българския народЪ
прЪкнве
Въ ,клас^-~;—-~v.., чо; за какво{ служатъ телефо много светли и тъмни дати и застана начело на управлението Келалъ Паша, не еж се още
Днесъ никой вече не се съм няп%лно освободили отъ фана
Подъ.това заглавие^помЪ- ните?
••(•
числа.
},
•' >•
нява въ миролюбивата и лоял тизма и шовинизма, подъ влия
стилъ въ бр. 145 Ново-ЗагорХрнстчо 4- Телефоните слу Една отъ тия\ тъмни дати е
ския кооперативенъ в, „Съеди жатъ, г-нъ 1учителю, да си гу 16 Юний — пътия погромъ на на политика на Ромжния съ съ- нието на които въ миналото,
нение" следните въпроси и от бятъ хората времето и да си България следъ . великитЪ по седите й.
дори и днесъ,е турската поли*
Не така обаче мислятъ управ- тика'. Винаги подъ техно влия
говори въ класъ:
изпъватъ нервите.
беди въ 1913 година.
ляющигв среди въ Югославия,
„Учительтъ — Кажи ми Иван- — Да, изтъкнатото въ уче
Тогава на moht день народ- опиянени отъ шовинизмъ и за ние, те поеследват малцинствата
чо за какво е нужеиъ дъжда? ническите отговори е вЪрно, но нящината държеше кормилотовоевателни стремежи. На всЬко въ Турция, отъ ксито гол*ма
часть българи 6txa заставени
Иванчо-г-ЦШАътъ е нуженъ. сжщо така е и върно, че каль на управата. \
за споразумение съ да изоставятъ своите имоти и
г-нъ учителю; да измива и по та въ селата на Ново Загорска А днесъ пакъ сжщата народ желание
България, белградското прави сеизселятъ въ България Днес
крива боклуците: и мръсотиите околия е много по големя, от нящнна, 16 души, като 16 протелство
е отговаряло винаги мнозина измежду техь живеятъ
изъ градаи да .обръща улици колко въ града. Идете сега и скубани кокошки, се мхчатъ да отрицателно,
дори и при съдей въ непоносима мизерия, безъ да
те на Нова-Загора на плавател вижте какъ нещастните селяни кудкудячатъ
ствието
на
иекои
съглашеиски могатъ да се върнатъ въ тур
ни реки,
газятъ до колене въ каль, а Ние безъ да дочакаме да ви сили.
гдето .последната е поголъма, диш полога имъ, още отъ сега
ската оепублика и ликвиаирать
*
Учнтельтъ— Кажи ми, Ммтко, движението става съ кола, конь знаемъ, че новото фатално 16 И не само това, но мерките, съ своите имоти. Така постж-'
или магаре. Сигурно, ако учнте готви нЪкон запъртъкъ, койтокоито то е вземало до сега по .пиха турските управници- и съ
кое е най трудното?
льтъ
бъше продължилъ да ва- ще костува скжпо на народа иотношение- на страната ни, еж г рк ъ ц к и г Ь бежанци;
Мнтко-~-Най-трудното е, г-нъ
учителю, да влеземъ или изл-Ь- дава въпроси на учениците си, ще мирише дълго вредомъ по ставали причина да се влоша- Б е з с п 0 р н 0 , т о в а л о ш о 0ТНаСЯ.
ватъ отношенията между двете не споямо меншествата въ Тур
земъ отъ гр. Нова-Загора презъ те !. цгвха да кажатъ още, че измъчената ни страна.
развалените -два пжтя къмъ страданията. Hat селското < насе * Спасението нн не ще > дане-страни..
ция се отоазява> много зле вър
Крумово и Пждарево, пркзъ ление, газейки кальта презъ зи сатъ ннто шушукашята на 76-де, ако тя часъ no-скоро на-\ ху отношенията й съ България
конто минавать всички селяни мата, еж подобни на онези, кои тЬ, нито преоблечената народ-пусне властъта и си гледа бан- И ГърЦИЯ.
,
.' ;
отъ полето, които каратъ храни то ' изпитватъ грешниците въ« нящнна, .; ,
, кит-Ь и спекулата.
Ние мислимъ, че при реакции изхранватъ не само Нова-За деветия кржгъ отъ Ада на Дан
Едно добро, може би нан- Народътъ е ситъ вече на ва~ ония режимъ въ Югославия и
гора, но и София.
голЬмото за България-ще бл- шитЬ 16 дати и 16 .ммдреци?. Гърция, при недобоото отнасяне
спрямо меншестввта въ послед
Черкезина ме запита немамъ да имъ нося торбите отъ едн® ните държави и Турция не
Младенъ Павловъ
ли другари. Огговорихъ му, че место на друго. Презъ деня само не ще може да се постиг:
бившъ Козлодуйски учитель.
немамъ. Дойдоха, •- разгледаха бехъ гладенъ. Единъ отъ тЪхъ ие споразумение между балкан
кошарата, следъ което- ме за ми изу царвулнте и снощи по
държави, но положението
питаха, кой • съмъ й отъ кжде дъждъ дойдохме задружно. ските
Ужасно зарйдахъ, че'нема да сове, дрипи отъ -дрехи, вгрви, ида. Казахт» имъ, че съмъ отъ Дойдоха войски да ги гонятъ и на Балканите ще се влоши още
и мира ше. проаължава да бж
вида повторно роднияе^ градъ. парчета отъ навуша, неколко с. Баница, отъ кждето комитите мине ме биха немилостиво.
де застрзшаванъ въ Ечропа.
Слънцето печеше силно и за- изкопани копки, изделани пръте ме натовариха да имъ-водя цела
Този човекъ, именуванъ Найпехъ |4песеньта ;на Хаджи Ди и употребявани за. печене на нощь единъ, конь до „оноза" аенъ,
бе черноокъ, около 35
Ш'къ „ Ч е р н о м о р с к а
митра . . .
> . . '
месо. Не можахъ,обаче, да дой место, че колкото комити имаше годкшенъ. Казахь му името си
Следейки пжтьтъ, намерихъ да до заключение дали еж би избягаха и че азъ се отървахъ. и като поутихне времето, да Камбана'*- честити Иоседнадъ единъ човекъ, съ мо- лн нашите или пъкъ всичко
въ Бгница, да пита за вата 1929 г о д и н а на
равъ поясъ на кръста и обутъ това еж следи отъ турски ас- Помжчихъ се да се оттегляй дойде
мене
Петко
Воденичара за кж- 4MTaTQssHffe си и имъ
замина за село, обаче, черкези
съ царвули. Спрехъсепринего. керъ.
щата
ми.
пожелава,щотопре9ъ
Той ми съобщи, че тая вечерь Напуспахъ тазнместносгь и на ие позволи това и заповеда
Той
излезе
мн&го
добъръ
нея т!; б о р е й к и се-и
да
ме
заведатъ
въ
едно
село
не ще мога да пристигна иа съ големо мжка се покатерихъ
1
„Веслецъ", за кждето се опж- на единъ връхъ, отъ кждето близко до Павелча Българиня. българинъ, опжти ме да си тръг т в о р е й к и д а спомогтихъ, но ме преведе и ми по видехь една кошара, изъ която съ голъмата тояга въ ржгде, ме на, като ми заржча да вървя натъ за ощаслиняване
сочи една линия, по която да пушеше димъ. Бавно бавно се повлече. Казахъ му, че немам» къмъ Искъра, безъ да го мииа- иа ц е л о к у п н и я българ
иаправлявамъ движението си. опжтихъ къмъ кошарата, в коя сили да ходя и го помолихь да вамъ, следъ което изведнажъ
с к и - н а р о д ъ . ••-.•
Разделихъ се съ него и тръг- то намерихъ единъ старецъ,
има милость и ме изостави на изчезна. .
Следва.
нахъ къмъ .Веслецъ".
Стареца се раздели отъ мене нЬкое скрито место. Той ме
Умоляватъ се васички
Подиръ 2—3 часово скитане и надали беше-изминало 1 часъ, запита, какво ме е накарало да • Редакцията ни се преме
стариа б о н а т и да изизъ .Веслецъ", намерихъ едно когато се зададоха хора заедно се отдалечавамъ отъ е. Баница.
абонамента
место, дето скоро еж стояли съ сжщия старецъ. Те ме заоби Разказахъ му, че въ вторникъ сти на ул. ^Тургулятъг М платятъ
хора и видехъ жеравнина на колиха. Между техъ имаше съмъ билъ иа „Милинъ Камъкъ" 30, срещу Турското учили си за и з т е к л а т а 192$
две места, тревата стжпкана, единъ черкезинъ съ пушка. Съ- съ козите на господаря сн вра- ще.
година.
оглозгани кости отъ овци, изо-. всемъ изнемощелъ и разноду- тчанинъ, и че комитите ме по
ставеиъ масиренъ хлебъ: на кж • шенъ. азъ чакахъ смъртьта си. ставиха близу до бойното поле

ЧЕТАТА на ХРИСТО БОТЙОВЪ

Четете в, Черноглор. Камбана-'* Печатница ,С№янна', Варна

