единство.
Бивщиятъ народенъ представитель Никола Хр. Кьосевъ
отъ с. Баланово, Дупнишко, въ качеството си председатель
на обединителния комитетъ при Б.-З. И. Съюзъ запитанъ отъ
рецактора ни, >какво мисли по въпроса за обединението на
разпокжсаните земледелски сили ни заяви:
— Презъ декемврий м-цъ
927 г. бе свикана въ София
по инициативата на обедини
телния комитетъ конференция,
на която приежтетвуваха пове-,
че отъ 300 души делегати, до
шли отъ всички краища на землед-Ьлска България. Яко вре
мето не беше много студено.
може би конференцията щъше
да бжде по-добре посетена;
На тая конференция, следъ
тридневни разисквания и об
съждания кардиналния въпросъ
— обединението на съюза, се
взема резолюция—да се понанятъ тритЪхъ постоянни при
Никола X. Кьосевъ
ежтетвия . да влезатъ веднага
прадседатель на обединителния в ъ преговори за свикване на
комитетъ при Б. 3. Н. съюзъ. единъ общъобедаиителенъ конгресъ Тръбва да призная, че
v
цито едно отъ тритЪхъ постоянни приежтетвия не съдействува,
тогава за обединението на съюза, нито пъкъ обеждиха въпро
са за свикване на обединителния конгресъ. Въпреки, обаче,
тая незаинтересованость отъ т-вхна страна, обединителния номитетъ, продължава и днесъ да работи въ сжщото направле
ние — за съюзното обединение. Въ това си стремление той
не ще се спре предъ нищо и ша направи всичко възможно да
турне часъ по-скоро край на братоубийствената борба, която
се отразява гибелно не само върху организацията на българ
ските селяни, но изобщо и на България.
Като така, ще требва да разбератъ върховете на Земле
делския съюзъ, че е невъзможно даживее и се развива тая
политикоекономическа организация при това ненормално по
ложение, което е желано само отъ крайните десничарски и
левичарски елементи и техните сподвижници — кариеристите.
•;'•• Повече сдружените земледелци не могатъ да търпятъ,
това ненормално положение на съюза и т е най-настоятелно
искатъ свикването на единъ обединителенъ конгресъ, въ който
да взематъ участие не самозваните земледелци, а истинските
привърженици на възвишените идеи на земледелския съюзъ.
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урежда редаГкцноненъ комитетъ

ЛбонамЬнтъ: sa година—30 лв.; за 6 м-ца—40 пп^
чужбина—160 лв.; обявления — по споразумение.
Ядрееь: .ЧЕРНОМОРСКА КЯМБЯНА*—Варна.
'Главен* редакторът ИваНЪ ДеМИреВ1»

Г. Б. Лрнаудовъ.

ни се направять известни
облекчения.
Много моменти вече шк>
©, изпуснахме, поради една съ
нищо неоправдана пасивна
Камбаната на отрудения народъ. и пораженска «ъншна по
Мнлин, чуй какъвъ сладъкъ камбанария е украсена съ тая литика, и увредихме на
камбаненъ звънь въ ранно утро камбана!
страната си.
нн събужда. Коя ли черковна
Tom е Народната камбана
Така постъпихме по уре
камбанария е украсена съ тая — тая на отрудения народъ. ждане въпроса^ за Меншекамбана на чисти мелодични Камбаната бтъ— на гнилото,
тонове, въвеждащи нн въ осопокварата, корупцията и mix- ствата, и по ! бежанския
бенъ мнръ — тоя, кжпето болнитЬ поощоители, които и дц въпросъ съ Гърция и Тур
ната и измжчена душа намира см. и отъ която п срЬда да ция, и по гранитния ни въ
отдих» и покой? Чувай, какъ излизатъ тЪ. камбаната от- просъ съ Югославия, и по
иЪки ударъ нанесеш върху и, звукъ на болната народна ду въпроса за секвестветра на
е такъвь »а свърхчовЬкъ, явилъ ша, тлняща въ духовна мизесе- подобно Месия всрЬдь рия и нищета. Камбаната из- българските и^дти въ' Ру
отрудения народъ и кара сьрд- разнтель на болкитЬ и тер мъния 'и пр. Повйче да мълцето нн радостно да тупти, занията на ония, които съ пе~ чиме и. пропущаме•, момен
чувствуващи се морално и ду ро, мотика и здрави мишени тите е безсмислено; и вре
ховно подкрепени. Не чувству- творятъ всички блага, а сами дно за Българик,' Сега или
вашъ ли, какъ подобно балсамъ изнемогватъ въ мизерия. Кам
отекватъ приятннтЬ й тонове, баната наподобаваща граниттникога требва да: се чуе
смегчаващи болки и страдания?ния всрЪдъ морето исполинъ, онейния глзсъ вт* Хага и се
Пробуждайки се отъ сънъ, съкойто вълнитЪ вЪкове цЬли иска отъ великите съглабуждаше любимия си тя, за да съ бЬсъ се разбиватъ въ без шенски, сили -яЦ^-даде и
сподЬлятъ приятни впечатле плодните си усилия даго разна България об;||куение за
ния.п се насладатъ отъ осо- рушатъ.
Намерихме» г. Маноловъ на постоянното му местожител
бенитЬ нечувани до сега кам
Това е Народната камбана изплащането . |г§-'^.репара
ство въ.с. Банки, Софийско* запитанъ и той за положението
банни тонове, явяващи имъ се —• гласътъ на народа—тоя на циите.

Народна Камбана

I

л*..ладкдеяа---. :>-.-. ^,«<№-.^.------- Бога!
О, да жена, но не черковна

*Lvm»»}»f#h,'AMi!«i

Поквална инициатива.

Приятно ни е да съобшймъ,
какво свещ. П. Шахановъ по
лага' максимумъ усилия да из
дигне монастира („Св. Кралъ")
сега .Св. Кирилъ и Методий",
Софийско, до онова положе
ние и състояние, ,въ което е
билъ презъ време на управле
На България положение въ нищо не бе виновенъ нието му отъ иеромонахъ Максимъ, за когото се чуватъ сато е много тежко. Стопан- за световната война.
1мо
добри отзиви, следъ когото
ско-финансовата криза въ На главните виновници 'обаче,
неразумни управители
нея все повече се изостря. за нея—Германия, Австрия еж го занемарили
до тамъ, че
» Малко се произвежда въ и Унгария те направиха из едва ли не бе заприличалъ на
страната, а на пазаря стаг вестни облекчения, по репа- пущинакъ. Така съ съдействи
ето; и подкрепата на г-нъ ди
нацията катадневно се за рационния въпросъ.
на трудовата дирекция,
силва и прави живота не- И днесъ пакъ въ Хаг ректора
кмета на с. Горна-Баня, некои
възможенъ за широките на ската конференция освенъ съветници и др. миряни е отродни маси.
съ въпроса за изпразване почнатъ сериозно, макаръ и
y
на
Ренания отъ окупаци малко късно ремонтирането
i'r Къмъ това лошо вътреш
монастирските сгради, поправ
но положение като се при- онните съглашенски вой ката на шосето, чешмите и
бавятъ и недобрите ни от ски, същите сили се зани- редъ други мероприятия. По
ношения съ некои отъ на маватъ и съ въпроса за желавайки му успехъ въ това
шите съседи, картината изплащане германските ре хуманно начинание, не се съм
какво отецъ Шахановъ.
Става по-страшна за всич парации по плана Иънгъ. няваме,
когото : добре, познаваме, ще
ки, които живеятъ въ тая Въ този моменгъ, когато стори всичко възможно да из
нещастна страна.
се решава въ конференция дигне монастиря отново и го
превърне въ истинско курортно
А какво ще бъде поло та тоя въпросъ, ние пита Mtcro,
което не липсватъ
жението ни утре, когато ме : где е гласътъ на Бъл условия,за тъй
като сжщия е
Требва по силата на не- гария за облекчението й по построенъ въ най-красивия
$рраведливия и жестокъ репарационния въпросъ? За кжтъ на „Люлинъ" планина,
Ньойски миренъ договоръ, що и ние, както въ мина всредъ разкошна природа.
Ив. Димиревъ.

На продължимъ плащанията лото постъпиха Германия,
Австрия и Унгария, не ис
«а нашите репарации?
1 Безспорно, че ние ще се каме отъ Хагската конфе
Намеримъ тогава предъ ед- ренция да се занимае и съ
На невъзможность да съ нашия репарационенъ въп
росъ?
<
ществуваме.
'
По-удобенъ
отъ
днешния
||Това съглашенскигБ сили
^наятъ.. Знае Англия, знае моментъ за насъ нема да
франция/знае Италия, зна- повдигнемъ тоя жизненъ
?тъ и всички техни съюз- за нашата държава въп
Йци> че българския народъ росъ и да ' настояваме да

кжща съЗстаи,
Продава се дюгенъ,
мазе и

т4трщ

нн^ заяви;,-

— Че го намира за
твърде тежко.
Множоство съюзни дей
ци, които се изредиха въ.
с ъ ю з н о т о ржководство
следъ 9 юний 923 г. про
играха и моменти и слу
чаи за поставяне съюза
на висотата, която той
требваше да заеме всредъ
политическия строй на
страната.
Ллчность за първен
ство. тъпость и кжсогледство — ето характер
ните черти на некои отъ
тези случайни водачи.
Техното пакоежодело
увенчава съ успехъ опи
тите на сговора да раз
руши народната органн~
зацня,
Чувствамъ болките на
Христо Маноловъ
народната
душа, която небившъ министъръ.
стига, че е измжчвана отъ
немотия, отъ политическо безправие, но е най болезнено из
мъчвана и отъ неразбориите въ земледелческата организация.
— Давате ли повечко кредитъ на некое отъ двете по
стоянни приежтетвия?
— Начина на техното избиране отъ многочисленни, или
малочисленни сбирки отъ техни близки приятели и поклон
ници говори, че те не еж мандатьорите на многочислената
замледелческа маса.
Единъ напълно редовенъ конгресъ на всички земледелци,
безъ ураджии и клакьори би избралъ малцина отъ техъ въ
съюзното ржководство. Нека си пожелаемъ по-скорошно събирание на всички здрави идейни земледелски дейци на единъ
единенъ конгресъ, който да смаже личните амбиции и ка
призи и разчисти пжтя -на организацията къмъ светло бждаще.

Питате ме, г-не редакторе, защо стоя на страна отъ дви
160 м. дворъ, ул. »Николаев- жението, защо не пиша; по съюзни работи и какво е мнението
ска", JlynHH4a. Споразумение: ми по разпокжсаностьта и обединението на Земледелския
Елена Лазова.
съюзъ.
Преди всичко положението, което заемамъ, като скроменъ деецъ въ редовете на земледелския съюзъ, / особенно
сега, мокаръ и задъ менъ да стои 22 годишна дейность въ
капо в и, с. Рила, превозваобластьта на земледелСкото сдружение — стопанско, коопе
ративно и попитическо — неловко ми е да взема позата на
плтници и стоки на износни
„първенецъ" и да правя „чести изявления", както некои отъ
цени.

Леката камионетка ? / £

закриха се кредитите на мно
го кооперации, синдикати^и
върховете много охотно и до страсть игрзятъ ролята на
техната централа.
' ! /1
„шефове".
:
' •
Недоволството ни Иде отъ
Но дошло е време съюзната интелегенция, честната и ненъщо по-унизително — да ги факта; че по своята управа Б,
покварена, идейно преданната на землед-Ьлското движение да „Дипломатъ съ такть". третира като животни...
3. Банка е много назадъ- ofv
заговори за настоящето и бждащето на съюза.
Въ това отношение до кол организацията на Б. Ц. К. Бан
Запитанъ 7г. професоръ ДаПокойните наши съюзни дру наиловъ
отъ кореспондента на кото ни сеГ простиратъ сведе ка. Една реформа въ смисъльu
гари:. Зобуновъ, Стамболий единъ столиченъ
сутришенъ нията. г. Д-ръ Даневъ познава на допускане представителство
ски, Цоню Бакаловъ и „излез вестникъ относително
подробности изъ живота на на кооператорите въ ржковоц.
лия отъ строя Д. Драгиевъ* ни вора му съ бившия иарьразго
Фардинарда, които отрицаватъ
Фероставиха грамаденъ общественъ динандъ, между другото е ка- не само неговия дипломатичес ството на Б. 3. Банка, споредъ
капиталъ — силна земледел- залъ, че той е „диппоматъ съки „тактъ", но даже и чове насъ, ще бжде една ефикасна
мерка за по-тесио сближение
ска организация съ авторитетъ такть",
щината му.
панеже
презъ
всич
и разбирателство между баш*
вср-Ьдъ народа и въ ' чужбина. кото време на разговора не е
ката и кооперациите. Бълг.
Погледите не само на земле зачекналъ въпроси отъ поли
Мри, селянино!
Земл. Банка требва да се
делския нароаъ, но и на за тическо естество.
трансформира въ Бълг. Земл.
Споредъ
новия
законъ
за
наятчийството иработничеството и на всички дребни съще Дали е верно ние не знаемъ, народното здраве, издръжката Кооперативна Банка. Личствувания изобщо беха отпра нито пъкъ се интересуваме да за ц-Ьренето на бедно болните ниятъ кредитъ требва да се
вени къмъ . Земледелския съ- знаемъ. Фердинандъ отдавна е става за сметка на общините. раздава само чрезъ кредитни
юзъ, отправени еж и сега къмъ станалъ безинтересна личность Като изтъква това на увод те селски' кооперации, които
не само за •> насъ, българите но место въ броя си отъ 13 да се развиятъ до степень На
него. '
и изобщо за чужденците, августъ банкерския в. „Слово" малки селски банки. ТърговияНо що направихме съ тоя но
Д-ръ Илия Караджовъ
следъ
като той бе заставенъ добавя, че съ това се турило та съ земл. произведения, кояголЪмъ общественъ капиталъ?
бившъ народенъпредставитель, Щ о CMg Cfira н и е ? д е й с т в и т е л , да абдикира отъ политически вече край на досегашната то тъй охотно се развива отъ
некои зиши чиновници на Б..,
окржженъ управитель, дирек- ^ с т ь т а
с е г а п е ч а л н а . о б щ е с . тъ приятели на г.' Данаиловъ. практика да се изпращатъ ма
3.
Банка, ще требва да се *
Личенъ
режимъ,
безправие,
са
бедно
болни
отъ
селата
торъ на консорциума за зър- т в е н и я к а п и т а л ъ с е ра3пилява
нени храни.
__ г о л ^ м а т а политико-економи- фаворизации, вжтрешна и вън срещу „издадени по партизан предостави на самите 'коопер
рации и районни съюзи.! •
шна сервилность, войни, теческа организация се руши. Принципите на единството и цен роръ, погроми, мизерия • и пр. ски начинъ свидетелства за
бедность"
и
да
става
едно
на
Поводъ да се заговарва за
трализацията на земледълското политическо движение еж грубо — ето кое характеризира уп
трупване
въ
държавната
Длекединството
на коопер. кредитъ
потжпкани отъ престжпния кариеризъмъ на некои ОТЪ чвър равлението на „тактичния"
сандровска болница, по-добре става стремителниятъ набегъ
ховете и непрогледното невежество на други, агентъ провока- Фердинандъ,
е споредъ сжщия вестникъ те на ржководителиге на попул.
торската роля на трети; — днесъ еж разстроили нашата орга
да
се лекуватъ въ общински банки да овладеятъ селото.
А
като
последица
отъ
това
низация, разкжсаха силите и; унищожиха авторитета й и обще
те,
околийските и окржжни Некои искатъ да подозиратъ,
управление
имаме
днесъ
—
ственото й значение и доубиватъ вЪрата на народа въ спаси
болници.
че това е единъ планъ на дей
унизена
България
и
жестако
телната роля иа Земледелския съюзъ..
ствие на една политическа парнаказана
отъ
победителите
за
По
всичко
се
вижда,
че
ре
Съ гол-вма мжка констатирамъ, че Земледелския съюзъ
много отъ членовете на
дакторите на в. „Слово" слабо тия,
днесъ е раздробенъ на „петь партии" наречени отъ некои съ безумието на Фердинанда.
която
еж по върховете на град
познаватъ
България.
Всичко
това
изглежда,
че
е
една по мека дума — „крила": едно около Г. Марковъ—Чо*
лаковъ Радоловъ; други около Г. Иордановъ=Гичевъ; трето забравилъ уважаемия профе Где въ селата има болници? ските попул. банки.
Такива
нема,
нито
пъкъ
сел
соръ
Данаилрвъ,
и
безъ
мно
И
действително,
въ
много
се*
около Томовъ—Перчемлиевъ; четвърти около Драгиевъ—Момчевъ—Досковъ и пето така наречените неутралисти (обеди- го да му мисли заявява . на ските общини еж въ състоя ла, при наличностьта на кре
всеуслишание, че Фердинандъ ние при днешните си бюдже дитна селска кооперация, HV
нисти).
кои „приятели на кооперацииНе само се разруши единството на Земледелския съюзъ; е „дипломатъ сътактъ"; *• ти да откриятъ.
Сигурно тоя му „тактъ" ще Л болниците (градски, око mi" основаватъ попул. банки.
не само се изроди като „партия", но като последица отъ това
се създадоха условия за грубо и престжпио нарушение- на да е заставилъ много отъ на лийски, окржжни и частни), До като кредитната селска
съюзната дисциплина. Пресенъ прйм-връ имаме отъ наскоро шите „държавници" да му бж- които има въ големите и мал кооперация отказва, достжпъ
произведените общински избори и измената на некои земле- датъ сервилни и угаждагъ до ки градове еж едва достатъч на кр>лмари, лихвари, търговЦщ
престжпность... К некои отъ ни за градското население.
спекуланти, — въ популярните
д-влеки избраници.
техъ
въ
сервилностьта
си
оти
банки тия стопански слоеве
Тогава?
Много
просто:
Мри
Ябезъ дисциплина нема организация. Какво да се прави
ваха до тамъ, че търпеха и селянино!
взематъ върхь на ръковод
при това положение?
ството. До като кредитната
Споредъ менъ пов-влителенъ дългъ се налага на всички
селска кооперация съ всестран
землед-влеки деятели, на всички идейни съюзни другари/ които
ни задачи се спрели да се ос
нематъ „ангажиментъ" нито отъ лЪво, нито отъ десно да завободи отъ лихвари, търговци
работятъ за спасението на земледелската организация, за
и
спекуланти, като сама орга
Д-ръ
Илия
Караджовъ.
:
установяването принципите на единство и дисциплина, за^ по
низира общите доставки иф
вишение ентусиазъма въ нея, за финансовото й стабилизи
щитЬ продажби, при попул.
ране, за засилване стопанско-кооперативните прояви отъ обселски банки много естествено,
щественната дейность на съюза, изобщо за издигането му" на
земледЪлскиятъ кооператоръ
Злободневниятъ
въпросъ
Ние,
като
кооператори,
бъхподобающа висота като политико-еконо мическа организация.
не
ще замира. Кредитните сел»
всредъ
кооператорите
е
же
ме
съвременици
на
това
„не
Като първа стжпка — нека всички заработимъ за единъ обе
ланието на управляющите крж- щастие", на това постигнато ски кооперации организираха
динителенъ конгресъ на есень.
Нека на юбилейния конгресъ отъ тридесеть-годишното гове, подъ предлогъ, че уста- единство на коопер. кредитг. производителите за коопер.
сжществувание земледелския съюзъ се прокламира обедине новяватъ единството на бъл безъ капиталъ въ Коопер. бан митна търговия попул. банки
нието и връщането назадъ къмъ устава на съюза; твърдо след гарското кредитно коопер. дви ка. Силенъ вой на протести се финансираха търговците за ежване уставния принципъ — самостоятелно участие въ избо жение, наново да вържатъ по изсипаха противъ този „атен- щата търговия. ОчевидНО) ус
рите. На този уставенъ принципъ — за самостоятелно участие вече отъ 2Q0O земл. коопера татъ" надъ земл. коопер дело, ловия за живота на повечето
въ изборите, който въ течение на 25 годините обособилъ на ции, техни районни съюзи и до като най-после земледел- нови селски попул. банки се
шата организация и откженалъ селския елементъ отъ полити синдикати о „праздните ясли" ското правителство на f\n. дава отъ Съюза на попул.
ческите котерии, днесъ може да бжде база за събирането на на Българската Централна Коо Стамболийски презъ 1921 год. банки.
съ законъ за Б 3. Банка на
всички разпокжсани сили, за наново стягане и дисциплиниране перативна Банка.
Загрижени еж отъ това „зло"
Беше време, когато презъ ново повърна рожби къмъ и Б. 3. банки и Б. Ц. К. банка»
земледелския съюзъ — да бжде готовъ и достоенъ за едно
утрешно управлчние на измжчените ни народя и държава. 1910 г. Народното събрание, майка, наново присъедини земл. и всички земл. кооператори.
Виждаме единъ надежденъ лжчъ за скорошното обединение по инициативата на сегашния кооперации къмъ Б. 3. Банка.
Какво да се прави, — всички
въ така наречените неутралисти, които, не еж нищо друго м-ръ председатель fl. Ляпчевъ, Подъ попечителството на Б. се питатъ. Да се постигне един
освенъ проява на инстинкта за самосъхранение единството на създаде законъ за Б. Ц. К. 3. Банка — ето вече 8 години, ството — ето спасението. Ед
Банка, безъ да й даде доста- земл. коопер. дело интензивно ни препоржчватъ откжеването
землед-Ьлеката организация.
Лзъ съмъ обеденистъ и считамъ, че съмъ въ ролята си, тъченъ капиталъ, откжена се развива. Яко сме недовол на земл. кооперации отъ Б. 3.
когато на всички казвамъ, че принципални различия между „рожби отъ майка", откжена ни, това е било, вследствие банка и присъединението имъ
насъ нъма и че обединението требва да стане! понеже е жиз земл. кооперации отъ Бълг. партизанството на некои виши къмъ Б Ц. К. банка. Това е
нена необходимость за авторитета, сжществуването и престижа Земл. Банка и ги присъедини чиновници въ Б. 3 . Банка. равносилно на смърть на земл.
къмъ Б Ц. К. Банка.
на земледелския съюзъ.
Подъ давлението на партизани, коопер. дело. Други предла-

Политически

КООПЕРАТИВНА ТРИБУНЯ.

По единството йа кооперативния кредитъ.

Санда Иовчева.

ЕкрЪдъ житата.
(Разказъ).

Тежко зашумъха нивята.. Зре
лите жита се залюляха на едри
вълни и засъсха. Бай Петъръ,
драгоманътъ. усети мириса на теж
кото зачервено зърно
— Нивята те викатъ — си ка
за той, — чакатъ твоите жътварки, не чувашъ ли, — и той
се разтича, обиколи всички колиби
и се спре предъ вратнята на буля
Пенчовица. Той махна съ ржка и
тя отиде при него.
— Е, булка Пенчовице, ще воля
ли тая година Радка на румане?
И съ червения си пошъ той бър
шеше пълното си потно лице.
— Че май време и е, бай
Петре.
— Време е, време, булка. Сте

гни момичето, утре съ Божия во
ля тръгваме.
По ржба на хълма се спусна
дълга тънка сЬнка. Слизаше Рад
ка съ.трите си козички.
— Бързай, бързай, — махна съ
ржка и завика майка й.
Рацка скачешкомъ дойде при
майка си.
— Радо, ще отидешъ и ти съ
бай Петра.
Радка се позамисли. Тя спре
погледъ на черните козички, кои
то чакаха до нея.
— Хайде, Радке, утре рано да
си готова — каза бай Петъръ и
отмина.
Слънцето се скри задъ високи
те върхове на балкана и сЬнката

легна върху сгушените сламени Четата вървеше по широкия Intcenb, летеше като омаена надъ
колиби. •
друмъ, извилъ снага като змия межI туй злато-жълто море — сжшо
Рано сутриньта бай Петъръ по ду житата. Радка гледаше като ома като тия малки птички, които леведе своята: чета Слънчо пръска гьосана. Предъ нея се разтилаше ра тятъ и цвърчатъ.
/
ше златни парички изъ свЪтналия вно като тепсия широкото поле.
На другия день жетварките на
просторъ. Свежъ утреникъ noet- Широко и безкрайно—до дето ти влезеха въ широкото жито на бейваше напоенъ съ мириса на гор око стига. Нема край. Делото по Ивановата нива и зажънаха. Р№
ските треви и цветенца. Птичен- ле гореше въ златния пламъкъ на ка не можеше да му се нарадва.
цата, мамени отъ хубавото лето, житата. И по светналото ширине Тя секашъ не жънеше, а прегръ
пееха. Пееха и момичетата на бай озрълата храна преливаше ту на щаше и притискаше до моминска
Петра.
плъстни, гжети маси, ту се разли та си грждъ пълните класове.
Радка гледаше прехласната кар ваше на ситни, гърчащи се въл- Зрелия мирисъ на загорката н за
тините, които новите места, где ници. Едрите пълни класове, но майваше, простора на полето уна
то за пръвъ пжть тя стжпваше, сени на високи стройни стъбълца, сяше. Тя чуваше сребърнит*
рисуваха предъ нея. Свежиятъ се допираха едно до друго, шуш звънчета на екналите звуко
въздухъ я опиваше, прозрачната неха си. съснЬха и се полюшваха ве въ т р е п н а л а т а утрин*.
синевина на небето я омайваше. като замаени. Сжщо като замаени. Звънъ... звънъ... отекваше се
Те дълго вървеха. Най-сетне Всеко зрънце бе погълналоаленъ въ сърдцето й. Й тя не стровай'
прекосиха планината, навлязоха пламъкъ и слънце, слънце. Ле- те. Тогива малкото момиче, найвъ равнината и поеха пжтя за се киятъ ветъръ се гмуркаше между младата отъ всички жътварки, о*
лото на бай Иванъ съ многото тънките осили на житата, клате варъше гърло и надъ нивята с<
ше златните дръжки и отнисаше понасяше омайна песень. — П*'
нивя и съ най-едрото жито.
Немаше извървяне дългия пжть. надалечъ метални J отзвукъ на зре сень нечувана, родена въ трепети!
До като останеше еднакопраля лия имъ съсъкъ. Чуй — пеятъ те на събудена младость, опиянв'
до залезъ-слънце, щеха да стиг- I житата — пеятъ, и Радка- съ це t на отъ нови, непознати за не*
ната си душа се унасяше по тая усещания.
натъ.

Стр.
.j-ST-ь да се уреди съ закснъ
гена УНИЯ Между Б. 3 . банка
като цялото
м Б. Ц. банка,
,хоопер. "дЯло се концентрира
еъ Б. Ц- К. банка, и последня
еаинъ полуавтонота, остане
на Б. 3 . банка,
ме нъ к л о н ъ
<лри условие — капиталите на
двете банки да се преливатъ
«отъ една въ друга.,
Становището на Бълг. Земл.
Нар. Съюзъ, въ конгресна резо
люция отъ 1922 г. следното!
1, Да се реформира Б. 3 .
>банка, като обхване всички кре
дити на землед-влци и занаят
чии, (или съ други думи, всич
,-ки'земл. кооперации и попул.
банки да се присъединятъ и
централизират ъ около Б. 3 .
банка.
2, Да се трансформиратъ Б.
•itt K. банка въ застрахова
телна банка, която да обхване
и развие всички земп. застра
ховки по посЯви и добитъкъ,
за пожарь и животъ, държ.
осигуровки, общо осигуряване
пенсионния фондъ и пр., — а
кредитния отдЯлъ на Б. Ц. К.
банка да се закрие, като всич
ки кооперации се присъединятъ

къмъ Б. 3 . банка и т а и ъ да
се установи единство на коопер.
кредитъ. Тамъ еж народните
* а . п и т а л и ~ о т ъ т УР с ко време
(Митхадъ паша), тамъ еж 220
милиона печалби отъ консорциумъ за зърн. храни, тамъ
еж сиротскитъ* влогове, тамъ
еж стотици клонове на сжщата
банка, тамъ е организиранъ
апарата отъ ревизори-кооператори.
Ние знаеме, че още преди
2—3 години, когато се прие
маше новиятъ законъ за Б Ц.
К, Банка, г нъ Ляпчевъ искаше
да присъедини земл коопера
ции къмъ неговата „рожба" —
Б. Ц. К. Банка.
Ние зовемъ земл. коопера
ции, синдикати и районни съ
юзи, както и всички деятели
въ .областьта на з г м л е а Я л скидт * кооператизъмъ къмъ
протестъ.
Нека всички о време отклониме желанието на нЪкои управ
ници наново да вържатъ по
вече отъ 2003 земл. коопера
ции на „праздни ясли" при Б.
Ц. К. Банка.

пата на общия прогресъ. Способниятъ и достойниятъ, къмъ
каквато и покитическа форма
ция да принадлежи, гъбва да
се прецени свегтнр и безпри
страстно. Само тогава ще се
издигне тъй западналата и из
паднала въ жалки | ржце кул
турна критика, чиято задача е
да чисти плевелите по пжтя
на разаивашето се изкуство.
Това убеждение сме изпо
вядвали и този пжть сме след
вали, защото той надвишава
дребните съображения, които
еж ржководили „официаленъ
принципъ". Него ще следваме
и сега.
По такъвъ начинъ въ кул
турния ни прегледъ ще отбе
лязваме всички прояви на кул
турния ни животъ съ желание
да бждемъ полезни, безъ да
се страхуваме, че ще причинимъ неприятность на тогоза
или оногова. .Важно е, че кул
турата ни ще спечели.
Андрей Георгиевг.

Ноподшъ ждрншпь
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Д-ръ Н. Василевъ.

Не прше слънчеви о ш
Слънчевите бани, поради ле
чебното действие на слънчеви
т е лжчи еж правени още отъ
най-стари времена. Римляните,
гърците еж строили специални
приспособления за излагане на
слънце. У насъ, пъкъ и въ Ев
ропа, слънцелечението започна
да се практикува доста много.
Съ действието си слънчевите
лжчи върху тълото на болния
или здравия усилватъ обмЯната
на веществата и кожата, чрезъ
което организма окрЯпва, до
бива повече сила и сетне може
по лесно да се бори съ болесгьга, на която попада. Къмъ
частите, които излагаме става
приливъ на кръвь, която съ
държа хранителни и защитни
вещества нуждни за по-ско
рошното оздравяване на забо
лялото мЯсто. Приливътъ на
кръвьта може отъ дЯйствието
на слънчезитЯ бани да бжде
толкова силенъ, че да предиз
вика кръвоизлияния отъ дроба,
доста опасни. Не само това, но
и у хора съ увеличени жлЯзи,
туберкулозни огнища може да
се появи температура (треска),
която по нвкога става доста

упорита, трае съ дни, седмици.
Това особено се среща у болни,
които правятъ слънчеви бани
безъ да се допитали до лекарь
или допитали се до него не
спазватъ, каквото е поржчано.
У насъ всЯки чулъ не дочулъ
за лЯчебното действие на слънчевигЯ бани ги прави, пече се,
но за жалость повечето отъ
резулгатитЯ еж лоши. При та
кова безогледно правене на
слънчеви бани, ние виждаме,
често стари туберкулозни огни
ща да се подновяватъ, възпаляватъ, плеврити да се усил
ватъ, да се появяватъ кръвохраченета, даже и голЯми кръ
воизлияния с ь лошъ невадъ. При
това положение, непознаване
действието,
лЯкуването
съ
слънчевите лжчи, не можемъ
ли смЯло да кажемъ, че слън
чевите бани еж опасни и не
трЯбва да се правятъ? г\ко се
правятъ, то само подъ непо
средствения надзоръ на лЯкаря.
СлънчевитЯ лжчи еж едно лЯчително средство, което трЯбва
да се дозира внимателно, иначе
прави голЯми пакости.

На 2 того редактора на на
шия събратъ в-къ „Свободна
мисъль", излизащъ въ гр. Свищовъг-нъД. Николеевъ ебилъ
нападнатъ заднишкомъ, отъ не
Не еж само политиката, учи ката не е принципна, не е ло познато въ града имъ лице
лището и религията,
които гична, а зависяша най-много {облечено въ формата на „Род
оказватъ своето влияние върху отъ манталитета на властиме- на защита*. Г нъ • Николаевъ
възпитанието на масите. Тия гощия' който, за голЯмо съжа плувналъ въ кръвьта си, съ
три голЯми фактори, зависящи ление, е прояаявалъ интересъ помощьта на възмутеното граж
единъ отъ другъ по време, по къмъ културните ни въпроси данство, еж. сполучили да хвамЯсто, еж съдействували не само по инерция, ний не мо натъ атентатора й го предасамо за издигане на масите, жемъ да отбележимъ крупни датъ на полицията, ведно съ
но напротивъ т е еж допринас културни прояви, плодъ на ед пистолета му. За цельта е да
яли много и за похабяване на на културна концепция. Като дена обгербована,телеграма до
здравите народни чувства, на изключимъ покойниятъ проф. г на М-ра на вжтрешнигв ра
"традицията, която крие толко Шишмановъ, който като мини- боти. Въ циркуляра си до насъ
ва положителни стимули.
стъръ на народната просвета г-нъ Николаевъ нтзколко дни
Положителното е само въ чис б е истински представитель на следъ атентата, ни се оплаква,
тата наука, която мери да българската култура, останали че се носело слухъ, какво
улесни материалното сжщест- т е лица заемали поста на про атентатора избъталъ? и окол.
вуванче на човека и въ искуст- светното министерство еж би н-къ не му е съобщилъ името
вата, които култивиратъ красо ли повече или по-малко неза и месторождението, за да мо
тата, издигатъ моралната стой ; интересовани. Техното отноше же по нататъкъ да иска удо
лзеть на народите-и.така.тлас- ние къмъ големите въпроси на влетворенио отъ компетентни
катъ развитието все напрецъ. българската култура се е из те власти и се-разкриятъ при
Всичко, което спжва развитие разявало въ едно шаблонно чините на това наистина смето на науката i* изкуствата е канцеларско отнасяне, продик ло нападение и то по ертздъ
ретроградно,
принадлежаще тувано въ повечето случаи отъ день. Чужди на причините на
къмъ назаднали времена и нЯ- чисто партизански побуждения. нападението ние се въздържа
<ма местото си въ съвремен- И благородните усилия на раз ме отъ коментарии по него,
ните културни групи и органи да нападнешъ, обаче, общесностьта.
България, макаръ и да води зации, които еж компетентни твеникъ единъ, изразитель на
едва 50 години, свободенъ са- по културните въпроси, еж се обществената мисъль, игрзющъ
мосгоятеленъ живота всепакъ разбивали о министерското не ролята на кормило въ даденъ
провинциаленъ районъ. пръсотбелезва известенъ напредъкъ желание или неразбиране.
Но понеже културните въ кащъ просвета, застжпващъ
в ъ своята наука и изкуства, но
«а техъ, особенно на култур проси не еж монополъ на ни морала, бичуващъ остро злото
ните въпроси, не е бивало от коя партия, на никоя класа — и неговите поощрители е да се
давано съответното внимание. красотата, каквато и да бжде е уприличимъ на свинята подъ
Тъй промЪнчивата ни полити винаги красота — тЯхото об- джба ровеща коренете му.
ка, въ колесницата на която граждане се налага на всички
еж впрегнати и наука, и изкус чувствуваши искренно дадена
тва, и етика, па и религия, проявя на българския духъ.
разбирано
въ отрицателния[ Отъ културни r-fe въпроси не известенъ на всички въ градъ
смисъль на думата, е бивала; бива да се прави партизанство; Дупница, приготовлява люлки.
въ много отношения врагъ на изкуството требва да се осво за курорти, балкани, градини
чистата проява на българския; боди отъ тази пошлость; на не н пр.
цухъ. Понеже у насъ полити- ' го требва да се гледа презъ очи-

Тоя твърде жизненъ черкоТака напоследъкъ бързото
венъ въпросъ, днесъ буди живъ ржкополагане до епископетво
интересъ не само въ духовното въ мире Стоянъ Петковъ, сега
съсловие, всрЯдъ добритЯ бъл епископъ Лндрей, извика него
гари — православни християни, дуванието всрЯдъ по-старите и
но и въ враговетЯ на черквата заслужили архимандрити за
ни."Подъ разни надслови се бравени и игнорирани, както
писа по него, нЯкои даже тен въ произвеждането имъ въ епи
денциозно го коментираха.
скопски чинъ, тъй и при ми
Не само въ частния животъ, трополит, избори лишени отъ
въ разнитЯ свЯтски организа правото на избираемость. Съз
ции политически, или еконо- даденото положение на при
мически се явяватъ раздори вилегировани и- въ немилость
плодъ на разни кариеристи, ко предъ силните на деня неито еж спжвали правилния ходъ може, освенъ "да предизвика
на поставенитЯ имъ задачи, реагиране изразяваще се въ
но за голЯмо с ъ ж а л е н и е разцепление всред ь висшето
подобни раздори срещаме и духовенство — атъ една стра
въ свещенния институтъ-чер- на организацията „Богъ и Б ъ л
квата и то не отъ сега е тЯх- гария" начело съ Варненския
ното датиране, такива се сре- архиерей дедо Симеонъ, Ру
щатъ още въ епохата на св. св. сенския Михаилъ, епископъ Лн
апостоли, плодъ на различното дрей, архимандритъ д ръ Евти
тълкувание Христовото учение, мий професоръ въ богослов
лични амбиции и кариеризъмъ; ския факултетъ и неколцина
— раздори, чийто резултати монаси и отъ друга — Софий
еж били винаги пагубни; еж ския митрополитъ г. г. Стеставали причина за разцепле фанъ съ своите си привърже
ние; подготовявали еж почва ници отпочватъ борба помежду
за изникването резни ереси и си нападайки се взаимно —
секти; всЯвали еж антагони- борба, която свещенството и
зъмъ всредъ Христовите по православните християни об
толкова
следователи; оронвали еж пре- ( що оежждатъ;
стижа; рушили еж устоите на| по-вече, че това разцепление
единъ отъ най-важните за се върши отъ горе, отъ ония,
единъ народьинститути— чер които не само трЯбва да бждатъ чужди на' болнитЯ си амквата.

съ храната. И бързо навлЯзе въ
нивата.
— Както хубаво пЯешъ, тъй
хубаво да би женала, троснато
извика той на Радка, която се
бЯше навЯла надъ житото и не
го видЯ, кога се е доближилъ
до нея,
— Вижъ колко класове стърчатъ
по тоя чакъмъ!
Радка сепната се изправи. Предъ
него стоеше стройно хубаво мо
миче, като подгонена и изплашена
сърна.
Радка бързо се съвзе, изгледа
го горделиво и усмихнато му от
върна:
— Я го гледай. Какъвъ се развикалъ за две три зърна жито. И
го погледна право въ очитЯ, Два
погледа се срешнаха и впиха.
„Боже, колко е хубавъ" си ка
за тя—„не е виждала такъвъ ергенъ до сега"!
Стоянъ сви вежди.
— Ти много ли знаешъ дапри-

И докато момата разбере какво
казвашъ, и той изгледа начумере
но момата.
, става, той я грабна, качи я при
£||— Зная, зеръ — спокойно ка себе си и шибна коня.
Когато стигнаха въ кжщи, той
за тя.
Дигна се цЯлъ облакъ смЯхъ каза на майка си:
— На ти отмъна — стига си
между жътваркитЯ. Бай Петъръ
ми натяквала, и излЯзе Стоянъ,
се намЯси.
—Момата ни е още малка, мо смръщилъ вежди, до късно шета
же да сбърка нЯщо, но е пърга изъ двора.ДваГ.-хубави черни очи се бЯха
ва. После кротко добави: Дай да
впили' въ - сърцето му — две ху
ти помогна да снемешъ хлЯба.
— Азъ го снехъ. Викай жътвар. бави черни очи още го гледаха
китЯ н яжте. И изведнажъ, поя- право въ очитЯ.
„Снагата й като фиданка", бръм
буденъ отъ нЯкаква внезапна ми
съль, той се обърна къмъ Раака, чаха настойчиво каго разгърдени
пчели думитЯ на сестричката му.
изгледа я още веднъжъ и каза:
— Слушай, бай Петре, майка И тая фиданка бЯше въ неговитЯ
ми се разболя. Утре нЯма кой да ржце. Непознати тръпки лазЯха
ви меси хлЯбъ. Момата — и той по цЯлата му снага.
посочи на Радка, — ако не знае . — ЦЯла нощь. той не заспа. Въ
да жъне, знае да мЯси хлЯбъ ба- тъмната мрежа на ношьта, накждето и да погледнеше, той вижда
римъ я?
Той отвърза коня си, чевръсто ше две блестящи черни очи. И
се метна на него, повика Радка и 'звездитЯ бЯха тъмни съ сладкия
I трепетъ на тия очи.
съ мекъ гласъ й каза:
— Хайде, Радке, въ село!

Културна трибуна.

Димитъръ Ншиковъ

— Мамо, мамо, да видишъ мал
ката жетварка какъ пЯе — говорЯше малкото момиченце на чина
Изаница, което бЯше ходило, да
занесе хлЯбъ на жътваркитЯ.
' — Нека пакъ азъ ла имъ занеса
храна — молЯше се то.
— Днесъ ще иде бати ти.
— Да знаешъ, мамо, колко е
хубава Радка — нека и азъ ида
съ батя.
— Стига си бръщолевила —
сърдито я сопна Стоянъ. Той не
6Я задирилъ още нито една сенка
мома и не обичаше, когато моми
четата се глезЯха на.майка си.
— Хубава мамо, хубава, като
фиданка — продължаваше да го
вори момичето — за да дразни
брата си — нели не ше да я взе
ме съ себе си.
'.-— Млъкни! — Извика чина
Иваница — охъ, капнала съмъ отъ
работа — започна да се оплаква
тя — на мене ли е дадена тая

ижка. . . да нЯма кой да те отмЯни — и тя сърдито погледна
къчъ сина си.
Стоянъ сбърчи вежди. Той бър
зо грабна дисагитЯ съ хлЯба и се
яхна на коня си. Като тежки ка
мъни се търкулнаха подире му
майчннитЯ му луми. Кривъ ли е
той? На сила не се жени човЯкъ.
И той работЯше до умора. ВсЯки
день обикаляше нивята — днесъ
бЯще реда на геренската нива.
ТежкитЯ копита на коня дигаха
облакъ прахъ. БЯше непоносима
мараня. Той вървЯше подъ огне
ния шатъръ на Слънчо, който се
6Я спрЯлъ на небето и като огненъ змей, втренчилъ очи въ по
лето, заливаше го съ знойния си
дъхъ — и нивята и житата. И въ
тия,знойни трепетни вълни се носЯше хубава пЯсень. Тя навлиза
ше въ душата, разтваряше сърдцето. ПЯеше жетварка, и откъмъ
тЯхната нива. Той спре коня до
сливата, върза го и сне дисагитЯ

Св.

Щ.

Духовна трибуна.
ДвегБ течем въ черквата-

биции и кариеризъмъ, но съ
своя си примЪръ на единодушие,
разбирателство по между си
да служатъ за примЪръ всредъ
миряните.
Само тока ще запазимъ един
ството на Христовата черква
въ насъ, кждето кЪма место
за две Христови течения. Про
чее миръ и любовь во Христе!
Щадете черквата и България.
Запазете вярата въ народа.
Требва ли да Ви напомняме,
че народъ безъ.вера, не е народъ? Ще се.повърнемъ

Положението

СмЪхъ
На варненския плажъ.

У насъ,
Колкото се приближава есеньта, се забелезва едш . .
движване всредъ политическите партии. Въ демократическа
сговоръ — непримиримата борба между групата на Калфовъ
—П Тодоровъ-Русевъ и 70 тъхъ се повече изостря. При това
положение не е изключена вероятнветьта за единъ въ близко
бждеще разривъ всрЪдъ техъ и обособяването въ отдълн&
партия на групата Калфовъ— П. Тодоровъ—Русевъ.
; , :
Въ този моментъ, когато племената на сговора продължавагъ да воюватъ по между си, всредъ опозиционните nap.
тии се забелЪзва едно общо желание за създаване на еаинъ
политически центъръ, който би евентуално заместилъ днеш-.
ната власть.

Благодарность.

Ефимерни при монастиря „Св.
Кирилъ и Методи* („Св. Кралъ")
Софийско, свещ. П. Шехановъ
изказва благодарностьта си на
Конференцията въ Хага преустанови своите заседания;
r-нъ Стоянъ Теневъ, лЪяръ —
следъ като английския делегатъ Сноуденъ се противопостави
— София за подарената отъ
на плана Ижнгъ за плащане германските репарации.
него, по случай избавлението
Споредъ последните сведения Сноуденъ е отхвърлилъ че-у
му при една катастрофа, една
тнритЬхъ
направени предложения, като е ваявилъ, че тЪ хсж
малка камбана, изработена отъ
Той —- Какъ си, миличка?
сжщия, както и на ония бези
Тя — Великолепно е тукъ. Слънчевите бани ми действу неприемливи за Велико-Британия и кска> да бждатъ направени
менни членки отъ правосл. Хри ватъ отлично.
по задоволителни предложения.
стово братство"на о. протойе
Очаква се споредъ едни конференцията да бжде отложена
Той — Продължавай, миличка...
рей П. Воиковъ при храма „Св.
за 10 и. м., а споредъ други не е изключена възможността»;
ап. Петъръ и Павелъ"—»Булиследъ като продължатъ преговорите тая седмица между Сноу
на ливада" за подарените отъ
денъ и делегатигв на останалите сили, да се постигне еднотъхь кухненски прибори.
споразумение между техъ.
• Въпреки всички пречки и
трудности, които трЪбаше да
бждатъ преодолени още преди
ак
четири години, издателството
За нашата селянка.
на в-къ „Черноморска Камбана"
Кой съ радость не е спиизлизащъ въ гр. Варна следъ
ралъ погледа си, когато навли
четири годишно сжществуване
за въ село, на .хубавата сел
въ желанието си да задоволи
ска кжщица, чисто измазана,
читателите си влезе въ карсъ бЪли хасени пердета на
телъ съ редакцията на излиза
прозорците? Изведнъжъ тая
щия въ гр. Дупница в къ
на Ботю Петровъ — Княжево, на 10 клм.
кжша ви говори не само за
„Фаръ" и отпочоа да издава
уредна домакиня, но и за до
въ столицата новъ в къ „На
при отлична обстановка, пресни закуски на скара, чисто
макиня, която е видела хуба Нема, брате; жито,
родна Камбана",, съ близкото
натурални напитки, вино и ракия, студена бира, идеална
вото, създала си е вкусъ, .и НЪма и пари —
сътрудничество на видни об
чистота и бърза прислуга се прекарватъ наистина при
носи у себе си стремежа да се Яхъ туй време тежко и про щественици, писатели и жур
ятни часове. Посетете я да се убедите.
нареди по-чов-вшки. Днесъ поклето. налисти.
често ще срещнете подобни До кога ли ще цари?
За въ бждеще всичко отнокжщи. Несъмнено е, че масяще се до редакцията на в къ
каръ и бавно, нашето село се
„Фаръ", като суми, дописки и
модернизира и издига. Послед
др. изпращайте на адресъ в-къ
ните неколко години отбеляз«Народна камбана" ул. „Царь
ватъ тая промена. Задължи
Симеонъ" Щ 51 (Василиевъ
телното образование, Селските
базаръ).
прогимназии, както и следва
Всички предплатили абона
нето на селенчетатв, rie само
мента си за в-къ Ф„аръ" си
момчета, но и момичета въ
запазватъ правото.Ония които
близката градска гимназия,
не еж се издължили къмъ ре
създава една интелигентна яд
дакцията се умоляаатъ да стока, върху която се спиратъ на
рятъ това въ най-скоро време
на площада „Лъвовъ мостъ" № 2, телеф. № ^327
деждите за подобрението на
;; Н?1 4 того пасейки овцете
е наново ремонтнранъ изцЪло. Строго фамиселото. Ако, по-рано,единстве
си е убитъ отъ гръмъ жителя
лиаренъ. Идеална чистота, бгрза, честна и
но учитеяьтъ бе културния рана с. Д. Диканя, Радомирско
акуратна прислуга, цени умерени. Подъ хотела
ботникъ и единствениятъ деИванъ К. Божковъ. Нашите съвсички удобства за г. г. посетителите, рестоецъ за просвЪта на селото,
болезнувания къмъ опечаленигв
рантъ съ отлични пазарджиски вина, кафене,
днесъ, особно въ по-големите
РаботницигЬ въ тунела при
бръснарница и пр.Посетете гр сами да сеубедите.
села. усилията на учителя не
с. Кърнулъ, Дупнишко, по но
еж изолирани, а се подпомавостроящата се широко-линейСъ почитание:
гатъ отъ младежи съ гимна
на железница Радомиръ—Дуп
зиално, а и съ висше образо
ница ни се оплакватъ какво
вание. И днесъ може много по
не еж си п о л у ч и л и за
вече да се направи за подо
платата по за: няколко м ци.
брение на селото, отколкото Дете, не тъпкай туй зрънце,
НЪкаония отъ които зависи
що
татко
ти
съ
загрижено
лице
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забелязва и едно будно и на- а утре то ще пустне класъ,
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и слънцето ще го грЪе,
селянка. Фиктъ е, че нашата и в-втъра ще го люлЪе,
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Я
щомъ
настжпи
топло
л-вто
на ИВАНЪ ПЕЙЧЕВЪ, се наново обзаведе отъ
отзивчива на всичко по-хубаво,
по неколко пжти да идватъ за
>тъ всЬки класъ по шепа злато
което може да се внесе вг ,'•Защо
заплатите си йзлягайки се на 83 самия стопанинъ, кждето салъ едно посещение
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по-висока просвета на децата. подъ връшникъ въ лодницата скрита, употребление бившъ юристъ- S3
S3
Съ една дума има набелязани
Мери Грушко. консулъ при Св. Синодъ —Чоусловията за една обществена
лаковъ щЪлъ да бжде назнадейность между, селянката. На
ченъвикарий на св. Софийска
шата селянка може да се ор дане на децата, въ предпазва та митрополия негово преосве*
ганизира въ дружества, въ про не отъ болести, биха й дали щенство ,знеполския епископъ
светни групи и да се подтик необходимите знания по домаш Паисий, които е съ юридическо S3
не къмъ работа, която ще й
S3
хигиена и здраве, както и образование.
допринесе да се издига, да се на
£3
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мледЪлски
отрасли.
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време
е
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панство. Е д н о
женско
и момичета въ село да ското казино" Дупница се пра S3 бившия съдържателъ на „Вуковски ханъ" Стоянъ 55
селско др-во може да бжде. жени
М. Попозъ, кждето винаги ще намерите чисто на- **
се
позамислятъ
да се орга- ви чисто кафе, играе се за
много полезно съ редица ме низиратъ, и съ ипомощьта
удоволствие на карти и табла.S3 турчални напитки, отлична кухча, чисти легла и
на
роприятия, които лете биха
удобства за добитъка
интелигентни сили:
на
гара S3
облекчили усиления трудъ на мастните
лъкарь,
акушерка,
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„Струма"'
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нашата селянка, а зиме, съ
да з&работятъ съ об винаги npicHa пържена риба и
урежданите беседи, биха я про учитель
усилия за издигане на се др. закуски при отлична об
светили и упжтили въ отглеж щи
Печатница Б. Я. Кожухаровъ — София,
лото.
становка и идеална чистота.
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