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Втория редакторъ на в ка ни
г-нъ Г. Б. Лрнаудовъ ведно съ
администратора г-нъ Н, Кьосевъ
еж намерили г-нъ Г. Юрдановъ
въ съюзния домъ.
Запитанъ отъ редактора ни,
Какво е мнението му по разпокжсаностьга и обединението на
земледБлския съюзъ е отговорилъ: . • . *
—- Искаме да се обединятъ
разпокжсаните сили по Б.

н. з. с >'..;>.':
това положение министерство
то ще направи доста много за
града и околията, ако разре
ши въпроса въ смисъль — тая
година да се открие VII класъ
при Ново-загорската непълна
гимназия и удовлетвори така
една крещяща нужда на граж
данството, което е пожертву
вало псета за развитието на
просветата , въ тоя културенъ
край.

Лзъ вервамъ, че съюза ще
се, обедини.
' . "

Прн Георги Марковъ
Намерихме г. Георги Manковъ въ хотелъ „Берлинъ" —••
София, току що завърналъ се
отъ Попово.
.v .
— Г-нъ Марковъ, Вий сте
обещали на нашия главенъ ре
дакторъ да направите изявле
ния по въпроса за обединение
то на землед-feлекия съюзъ.
— Днесъ постоян. приежт
етвие на съюза се събра и
реши да се свика управителния
съветъ за 8 идущия месецъ.
когато.той ще се занимае съ
този въпросъ. До тогава взе^
махме решение да не правимъ
изявления по въпроса за обе
динението.
На другия день ние четехме
въ софийс. ежедневникъ в.
„Утро" бр. 6005 следните-из;
явления на г. Георги. Марковъ:
„Г. Марковъ ни заяви, че е
за пълното обединение и че
има пълна вера въ делегатите
по преговорит-fe на т&шото
пост. приежтетвие".

За тая цель постоонното
приежтетвие е имало доста за
седания, въ които единодушно
се подчерта, че требва да стане
обединението. Особено се под
черта да се държи смътка за
Въ миналото, когато бъл-1 риеристи и политически
съсловностьта на организацията
гарското село тънеше, въ парвенюта, които нахлуха
и за самвстоятелната борба въ
мизерия и тъмните сили въ и застанаха елгдъ 9 юний
изборите. Решението на конфе
страната ни ограбваха, мал- начело на земл. съюзъ и
ренцията се изпраща на посто
янното приежтевие крило Г,
третираха и държаха! въ искатъ да го дерижиратъ,
Марковъ. Техния отглворъ не
мракъ селяните, великани безъ да бжде това по си
сме получили.
те на земледелския съ лите имъ.
Язъ ведно съ г. г. Д. Гичевъ
юзъ — F\n. Стамболийски Едни отъ ттзхъ въ услу
и Вергилъ Димовъ сме натова
и Дим. Драгиевъ тогава га на „левичари", други на
рени да преговаряме съ крило
туриха основите на земле- „десничари" съ всички не- Въ с. Княжево;—- Софийско то на г. Маркова.;
д^зската организация.
простени средства, подоб Землед^лците еж организирани Една среща • съ> Радуловъ и
•• Неуморно, ревностно ино на езуитигЬ»> се мжчатъ въ дружба, на която членовет-в
еж преданни, интелигентни и
съ себеотрицание те води да продължатъ това фа съ
високо съзнание; Тя е един
ха борба -повече^ отъ 20 го тално положение въ. съ ствената дружба въ страната
дини за тържеството на юза .—- да' бжде;" разпокъ- ни, която прави впечатление
възвишените земледелски санъ, а те да го използу- пО своята дисциплина и активъ. .Зрънцето на истината* самото «зрънце на истината"•
идеи, въ която те посочи взтъ за сври 'лични цели. Председателя на дружбата г. Въ бр. 34 отъ 26 т. м. на която и в. „Пр-впорецъ не от
рича въ сжщия брой, ще трЪб(запасенъ гене
ха на сдружените земле Тоя хаосъ въ селската ор Добруджански
вада добавимъ, че срещите и
рали щабенъ полковникъ) по в, яПрепорецъ" четемъ:
делци два пжтя,.две так ганизация стана тегостенъ лага всички грижи и старания „ВсЬки новъ день нашите сега продължаватъ. но не датики за реализиране на.тв- и отвратителенъ за ;:сдру- да издигна дружбата ,въ про- вестници устройватъ интересни ватъ задоволителни резултати
,срещи между,министри;.разго за партизаните..,нйдймокрзтн?.
}Ке; !и'т& земл еде лцик-^апем
зи -идеи.
вори и преговори между видни "ческйя' сгеворъ, на' които ; е
дисциплината
възпея,
безъ
ко
И дветЬ тактики намери- следъкъ те се обявиха велетя не тоже да има успехъ партийни водачи за утрешни много неприятно да имъ се го
хе привърженици лзсредъ гласно прртивъ него и кре- ято
въ
своитЪ
икономически и по комбинации на държавното вори за промяна въ управле
управление".
сдружените земледелци, ко пителите му, като реши литически борби.
нието.
ито беха дълбоко убедени телно се изказаха за обе Въ това отношен е е поле- — Не нашите вестници ус Близкото бждеще, обаче, ше
въ идеализма, "искреность- динението на разпокъсани зенъ и секретарь-касиера на тройватъ срещите между ми имъ я наложи и те ще бткдатъ
дружбата г-нъ Л. Д. Врабчевъ, нистри и видни партизани на заставени да се помирятъ съ
та и преданостьта на два те земледелски сили.
е билъ винаги готовъ да сговора, ами те ставатъ по положението си.
мата многозаслужили осно Това настроение въ пол който
жертвува всичко за своята ор стоянно — най-вече сега, ко
ватели на земледвлския за на земледелското един ганизация.
гато племената въ демократи
съюзъ.
ство е завладело вече всич Въ дружбата членуватъ и ческия сговоръ продължаватъ
Макаръ и по-после тези ки дружби въ селата и гра доста стари сдружени земле- да воюватъ и се ругаятъ, а
т-вхните шефове се сьбиратъ
две тактики да 6txa една довете, съ което те ис Д-БЛЦИ, които съ своето минало тукъ-тамъ
по курортите и дии
активъ
правятъ
честь.
на
ни г-нъ Лрнаудовъ
отъ главните причини за катъ да се тури . веднажъ дружбата. *'
рятъ начинъ какъ да ги поми- въРедактора
обиколката
си въ Княжево,
за
винаги
край
на
браторазцеплението на земле
Напоследъкъ дружбата се е рятъ и продължатъ управле по работа е тр-вбвало да отиде
двлския съюзъ, днесъ упрв' убийствената борба въ зе- занимала съ въпроса за обеди нието на демократическия сго въ местната т. п.' станция, кжнението й е държала следния воръ. •
ците за разцеплението не мледвлекия съюзъ.
дето е останалъ изненаданъ
еж насочени къмъ куми
Дано това да • стане въ протоколъ по него, отъ който Всичко, обаче, е напразднои отъ мизерното положение на
сдружените земледелци въ за да се види големината на началника и служащите. Така
рите на земледЪлската ор предстоящия земл. конгресъ страната
не само требва да
въ една Княжевска станция, при
ганизация — Ал. Стамбо за. доброто на съюза и взематъ актъ, но и да послед
това въ сезонъ на претрупана
лийски и Димитъръ Дра България.
ватъ примера даденъ отъ кня- я очисти отъ всички елементи, работа, началника изнемогва
гиевъ, а къмъ всички ка
Ив. Димиревъ. жевските сдружени земле- които пречатъ на правилния завеждащъ всички служби, раз
Д-БЛЦИ.
дружбенъ животъ.
давачите тоже, разнасяйки на
2. За въ бждеще Княжевска по неколко километри корес
ПРОТОКОЛЪ № 1.
та земл. дружба, застава на понденцията, а клиентите кжДнесъ 26.VI 1929 год. Кня базата на устава и не призна сатъ нервите си при чакането
жевската земл. дружба като ва никакви фракционниборби и — плодъ на възлагането отъ
горЬ всички служби само на
взе предвидъ, че борбитЬ въ деления въ зем. съюзъ.
въ други градове, гдето има върховете на Б. 3. Н. С, во 3. Ще подкрепя Соф. окол. единъ човЪкъ. ВЪроятно почи
гимназии.
дени отъ неколко години на- зем. дружба до като е неу таемата Гл. Дирекция отъ
Като се има предъ видъ то самъ, еж пакостни и гибелни трална и ще работи за свикване икономии тамъ, гдЬто не трЬбва и многократните настоява
настоящето и бждещето на на единъ обединителенъ кон ва, продължава да е евтина на
Ново-Загорската непъл ния на ново-загорци — да се за
брашното, а скжпа на трисъюза; че тия борби не еж гресъ.
на гимназия.
открие VII кл. въ града имъ, продиктувани отъ изменилитесе 4. Членските вноски ще се цктЬ?
Въ редакцията ни се полу ние мислимъ, че министерство политическт условия, а еж внасятъ въ Княжевската тел.
чиха маса писма, произходяши то на Народната просвета дъл плодъ на пакостната агитация пощ. станция до пълното обе
отъ граждани на Н.-Загора и жи да удовлетвори тая вопи- на десните политически пар динение на земл. съюзъ.
нЪкои села на околията му, юща нужда. Никакви причини тии—смъртни врагове' на земл. 5. Апелира къмъ всички друж
съ които те ни замолватъ да нема то да не ги удовлетвори, съюзъ и на разрушителната би въ ц-Ьла България да се на Нисимъ Якитовъ, ул. „Лаповднгнемъ въ нашия вестникъ зашото въ Нова-Загора има демагогия на левите пол. ор присъединятъ къмъ нашата бор веле" № 28 стрижене и бръс>
въпроса за откриване VII кл. всичките условия, отколкото ганизации, които се мжчатъ да ба за събиране разпоежеаните нене при идеална чистота и
1—3
при Ново-загорската непълнавъ съседните на нея градове, тикнатъ съюза въ чужда нему земледелски сили на единъ вЪщина.
да се открие не само VII кл., пжтаща
обединителенъ конгресъ.
гимназия. . - . ' , .
Настоящия протоколъ се из
Исканията на ново-загорци но дори и пълна гимназия.
Реши:
праща за публикуване въ всичеж навременни и основателни. ,При това гимназиялното поме /
което съ своята мо 1. Избра ново настоятелетво ?ки землед-влеки вестници.
Тази година доста ученици щение,
дерна
архитектура
цен въ съставъ председатель: Ди I с, Княжево, 20.V11I. 929 г.
отъ града и околията свърши търа на градз, е краси
грамадно
и митъръ Добруджански, п. пр-ль (п.) председ. Д. Добруджански.
ха VI класъ съ усп-Ьхъ и тех съ всички удобства.
Борисъ Младеновъ, секр.-каси- (п.) п. пр ль: Б. Младеновъ.
ните родители въпреки голе)/. С. Николов».
мото имъ желание да продъл Като се прибави къмъ всич- еръ Любомиръ Д. Врабчански . .
жатъ образованието си, еж ко изтъкнато по-горе и редов и членове Станко Колевъ и (п.) членове :j 2 > C . Вожк0въ\
бедни и се намиратъ въ не- ното изплащане отъ общината Станчо Бошковъ, на което въз ВФрно: съ оргинала. Секр.възможность да ги изпратятъ заплатите на учителите, при ложи да преустрои дружбата и касиеръ Л. Д. Врабчевъ.

ШШУККОЮ

Княжевската земледЪлска дрджба.

Политически бележникъ.

1 Пощ, и Ж. П. Три
буни.

По градове и села,

Ва вниманието на мннистраа на просветата.

h бръснарница „РЕКОРД Ъ"

Абонирайте се за в-къ
..Народна Камбана"
Само даванитЪ решши
във. ..Народна Камбана'*
пошгатъ цельта си

Стр. 2
сатели- учители! и, понеже приме- огненъ бичъ ofъ върха на Бал
рътъ е заразит|еленъ, най-подиръ кана. . ;
тя се зарази отгъ делата, като за-1 Коя беше причината на тоя
брави думите )или не имъ отдава нравственъ погромъ у поета и про
Ив. Д. Строговъ.
никакво значеше вече. Защото •, рока? Каква душевна трагедия
)
поетътъ, въ истинската смисълъ, беше преживелъ той, за да се
не е нищо друго, освенъ пълна ; реши на себезаколение и тъй да
Стоянъ Михайловски—едно го- гарскиятъ пророкъ будеше народ хармония между думи и дела, остави на средъ пжть хилядите
лемо име, единъ колосъ въ бъл ната съвъсть, бичуваше грознитъ между акции и слово Безъ тая J свои адепти, последователи, уче
гарската литература, и не само въ пороци на съвременниците си, хармония, то*)! не е нищо друго, ници? Материалните ли нужди,
българската. Като сатирикъ и по- клеймеше на позорния стълбъ бъл освенъ единк скелетъ, укичень които убиватъ не единъ български
етъ-философъ, той е уникумъ въ гарските властници, които ето ве само съ цветя и хубава премена. общественикъ и поетъ? Грозната
цълата съвременна европейска ли*' че четвъртъ въкъ какъ разпъватъ Отхвърли племената и цветята, ли българска действителность, коя
тература. Неговите „Сатирически България и тя върви „отъ разва остави скелета, кискащъ ,се ци то души още въ зародишъ тол
t
и философически сонети", негова ла къмъ провала"...
нично подъ (своята бела мантия... кова бьлгарски таланти?—'Ето ед
Това беше до средата на 1904
та „Книга за българския народъ",
Когато Стоянъ Михайловски, за на гатанка, която требва да разнеговите сатири и философски г. Пророкътъ и поетътъ-сатирикъ
всеобща
изненада, презъ 1904 г., гатае българския литературенъ
и морални песни, епиграми, сен бъше стигналъ апогея на своята
историкъ, за честьта и достойн
тенции и пр. ще останатъ да кра- слава, на своята боговдъхновенна пречупи страшното си за общест ството на българската литература
вената
корупция
перо,
срещу
една
сятъ нашата литература докато речь, на своята творческа мощь.
и история, за честьта на българ
свътъ светува. Михайловски е ра- Отъ неговото стихийно слово на нищожна,/ дори мизерна пенсия, ския народъ и на самия Сг. Ми
свърши
/се
всичко,
България,
венъ на Хорации и Ювеналъ, поя библейски пророкъ единъ гордъ
хайловски, най-мощния духъ, ка
вили се при декаданса на древния монархъ трепереше въ своите па наистина, тръгна отъ развала къвто бе родила Бьлгария откакъ
къмъ
пЬовала!
Римъ, следъ страшната поквара лати и се прегъваше подъ тъжетя сжщестаува, отъ петнадесеть
Дълги\ години подъ редъ, следъ столетия насамь.
на неговитъ семейни и обществе стьта на всЬкой новъ мораленъ
ни нрави. Но Хораций и Ювеналъ ударъ, който му нанасяше проро това събитие въ българския обще
Защото Михайловски не беше
се явиха на литературната сцена кътъ, а неговата дворцова кама ственъ животъ, Стоянъ Михайлов
следъ като Римъ бе просжщест- рила б-вше въ ужасъ отъ страш ски си бе наложил ь пълна епити- единъ обикновенъ публицистъ и
ствувалъ дълги столетия по редъ ната офанзива на поета. .' . Се- мия, беше се самонаказалъ Про поетъ, но единъ мислитель — мо— и наистина те беха едно ес кашъ възкръсналъ бе Иоанъ Кръ рокътъ беше забегналъ пакъ въ ралистъ, сатирикъ — блюститель
тествено явление въ духовния жи- стителя и бе дошелъ отъ пусти пустинята и бе се отдалъ тамъ отъ първостнпенно значение не
вотъ на тръгналата къмъ упадъкъ нята всръдъ новия Иерусалимъ, на поетъ, молитви и разкаяние . . само за България. Да, неговите
сатири и дидактически творения,
столицата на България. . . Памет
римска държава.
Но ето, единъ божи день, про
на ще остане тази епоха, епохата рокътъ излезе изъ своето убе въ стихове и въ проза, могатъ да
Какъ да си обяснимъ, обаче, на българския Иродъ, и тази епо^
правягъ честь на всека европей
появата на Стояна Михайловски у хална борба на българския Иоанъ жище— и пакъ ни заговори, и ска литература. Ала, при все туй,
заговори съ още по пламенни сло сатирикътъ Стоянъ Михайловски,
насъ още въ първите дни на но- Кръстителъ.0..
ва, съ по-огненъ езикъ, съ възви
во-създаденото трето българско
Изведнажъ, обаче, като гръмъ шена "до небесата мисъль, както поетьтъ—философъ, великиятъмоцарство? Не е ли, не бъше ли
ралистъ на настоящата епоха и
(защото Ст. Михайловски отъ вче изъ ясно небе, разнесе се весть! само той можеше да ни говори... на бждащи самъ попадна подъ
ра почива въ майката-земя), той тревожна и грозна: пророкътъ Ааа неговата мисъль и, неговата ударите на собствената си сати
единъ парадоксъ въ нашия ли- обезглавенъ. Стоянъ Михайловсхи пламенность, въпреки всички ста ра въ последните години на сво
тературенъ, социаленъ и полити пречупилъ мощното си перо — рания, не достигаха до нашите ята публична дейность.
чески животъ?... Защото, за да се заради една държавна пенсия — и сърдца, защото те беха секашъ
Не беше ля по-добре, следъ
яви единъ Ст. Михайловски въ решилъ да се отдаде на пълна затворени за неговия пророчески
България сега, требва да се до резигнация, за голяма радость на гласъ; те останаха безъ ехо, безъ фаталната 1904 г., пророкътъ да
пусне, че е имало назрели усло Ирода и на неговата камарила... отзвукъ въ душите.. . Ехото на не се явява вече на обществената
вия, че корупцията въ тая страна Отъ тоя трагяченъ за България тоя мощенъ гласъ се разнасяше арена и да остане за винаги въ
е била безгранична, че злото 'е день Стоянъ Михайловски бъше само въ праздното пространство... своето splendid isolationc"?
Но той се яви пакъ и публику
било и се шири още по всички вече умр-влъ за' всички ония, кои
Нито неговите християно-социалпосоки на нашия общественъ и то съ трепетно вълнение ожида- ни доктрини, нито неговите здра ва маса изящни творения, които
политически животъ. Ст. Михай ваха, като изгрева на слънцето, ви политически възгледи, нито не ще останатъ гордость на българ
ловски не е едно случайно явление всека речь, всъко творение на ве говите философически параболли, ската литература. Нема да забра
въ българската литература, но ликия поетъ-философъ и пророкъ следъ станалия съ него погромъ, вя неговата .Молитва", печатана
дълбоко t коренящо се въ неджзи- на Българския народъ... Страшно не-се. о^равяв^ въ нашит* вцче въ в. Миръ. презъ първата бал
канска война; тая дивна песень—
те на нашето време, въ страшно- разочарование настана всръдъ тоя запустели души. . ...
молитва ще остане ненадмината
отрицателнигЬ страни на съвре народъ. Пустошъ настхпи въ ду
Стоянъ Михайловски беше пра- въ всички литератури. Съ конфе
шата на българина.
менната наша епоха.
вилъ и по-рано разни идейни зигМнозина дирятъ първопричини заги, но тия зигзаги еж. допусти ренции и съ печатно слово той
Тази епоха 6 t създала не само
продължи да буди обществената
тоя гол-Ьмъ поетъ-сатирикъ и мо- те на нравственото падение на ми и дори естествени и необхо съвесть до последния день на
българската
интелигенция,
която
ралистъ, тя бъше издигнала и
дими за всекой силенъ духъ. тър- своето земно съществувание.
създала въ лицето на Стояна Ми отъ нъколко десетки години съ* сещъ истината по стръмния пжть
На 3-й августъ 1927 г. Стоянъ
хайловски и — единъ' пророкъ. кашъ е скъсала всички връзки съ къмъ върха на планината, нагоре,
Михайловски
склопи очи завинаги
своя
народъ,
въ
ония
шефове
пар
Когато пророкътъ заговарваше,
все нагоре...
и
на
5-й
сжщий
той бе погребанъ
тийни,
к
о
и
т
о
съ
средствата
изл-Ьзълъ изъ своето уединение,
Беше време, преди години, ко въ общите гробища на българска
на
властьта
корумпираха
и
про
цЪлъ народъ се обръщаше на
гато той ни говореше отъ върха
слухъ, цъла България тръпнеше дължаватъ да корумпиратъ на на Хималаите — и ние всички го та столица, въпреки предсмъртно
то му желание да бжде погребанъ
шата
интелигенция
още
отъ
отъ възторгъ или гнъвъ, вслушаслушахме съ трепетно благогове
на въ гласа на пророка, на своя студенческата скамейка, и това е ние; но сетне той започна да ни при „Св. София", до другия вепророкъ, който бъше не само безспорно. Но, требва да се каже проповедва отъ подножието на ликанъ на българската мисъль и
нашъ. Съ перо и слово живо, бъл- открито и на всеуслишание, това Витоша — и саркастична усмивка художествено слово — Иванъ Вазовъ.
нравствено падение се дължи
главно на моралното
падение играеше на нашите устни...
Пророкътъ не е желанъиследъ
*) Nota bene.—Тази статия е часть
Самоволва и цинична пъкъ бе смъртьта му; той е страшенъ и
отъ литературно-критическия сбор- на български общественици и
никъ .Поети и скелети* (етюди и моралисти, което повлече поди усмивката на ония, които го беха въ своя гробъ. И той ще бжде
критики), отъ г. Ив. ;Д. Строговъ. ре си и онова на цълата наша повалили на земята, въ подножие
още по-страшенъ за всички зло
Този сборникъ съдържа статии не младежь... Тая младежь сравнява
то на планината, него, пророкътъ, сторници въ тая нещастна страна
само върху българската литература
думит* съ далата на своите пи който ги шибаше по-рано съ своя единъ день, когато бжде разгати ще е подъ печатъ наскоро.

Културна трибуна,

Стоянъ Мнхпнловскн следъ 1904 год.

Г. Б. Арнаудовъ.

Малкия Иванчо.
Тетко, Марие, тетко Марие,
една сутринь рано, както обикновенно викаха няколко деца,
ученици въ прогимназията, въ
ежеедното село, предъ кжща. та на малкия Иванчо, събуж
дайки сгушилите се отъ студъ
кучета, които почнаха сърдито
да лаятъ, за, че имъ еж нару
шили спокойствието.
— Сега, сега, теткини, от
връща тетка Мария, набързо
турга въ торбичката на своя
малъкъ и недъгавъ синъ Иван
чо, малко хлЪбецъ CM-БСЪ ОТЪ
овесъ и царевица и нъколко
изцедеци чушки отъ туршията,
хваща Иванча за ржка и го
извежда на вънъ при другари
т е му, молейки ги да не бързатъ много и го не изоставятъ
самичъкъ, понеже едва седвизкеша, служейки си съ бастунче.
На вънъ е духналъ ввтъръ
пробиеащъ и костите даже.
Облаци отъ снегъ шибатъ въ

очите. Облечени въ дрипи, тре
перейки отъ студъ, малката
дружина поема пжтя...
—> Опустело макаръ, не мо
жеха ли въ селото да откриятъ
класно училище, та да се не
мжчатъ тия деца по такова
време да отиватъ на училище,
на единъ часъ далече отъ цтука? Па пуста сиромашия, като
се увила у насъ, щ е умори и
насъ и децата? Да н-Ьмашъ ти
възможность да имъ хванешъ
една стаичка въ селото, та да
не се измжчватъ презъ зима
та. У, era не духнешъ такъвъ!
Ще ги затрупа нейде. Въ та
кова време и вълцитъ слизатъ
отъ балкана, негодуваше тетка
Мария па застана !предъ ико
ната, прекръсти се и почна да
се моли Богу, да запази отъ
аСъкаква бъда и зла среща
идничката й рожба.
Подскачайки и ухкайки на
ржцете си отъ студъ, дружи

ната бързаше да стигне на
време; да не закъснеятъ, за да
ги не мъмре директора имъ.
Малкия Иванчо изостаналъ назадъ, почти вкочененъ полага
ше свърхъ усилия да следва
другарите си.
„ . •
Най-после кучи лей, петльово кукуригане известяватъ на
ближаване селото.
Старикъ единъ натоварилъ
колата съ дърва, едва теглена
отъ измьршавели кравички бъ
ше тръгналъ за въ града, да
изкара нъкой левъ, зеръ бир
ника отседналъ въ селото, не
пита имашъ ли, нъмашъ ли,
иска човъко даждието, инакъ
отидоха ти парцалите, кравич
китЪ, НИВИЧКИТБ.
— Добра стига, двдо Стойо!
— Далъ ви Богъ добро де
ца, милите цели еж измръзна
ли. fl ти бе Иванчо, и ти ли
по това време? Я се качи на
колата баремъ до селото и под
свирна, ДБДО Стойо, на мърша-.
витв си кравички да сп,рагъ,
помогна на Иванчо да се качи
върху дървата, уви го въ единъ
скжсагаь чулъ, предназначенъ

за покривка на кравичките;
подкани последните да тръгнатъ, а самъ се унесе въ мис
ли за минали некогашни шас
тливи времена, когато синовеГБ му бъха живи и две едри
сълзи се търкулнаха по мър
шавите бузи, спреха на оскрежени мустаци, превръщай
ки се въ лгдени зърна.
Ето и училището. Това не
е училище, поскоро плевня
съ изпокъртени стени, счупени
и облепени съ хартия про
зорци.
Дедо Стойо, спре кравички
те, помогна на Иванчо да сле
зе и отново пое пжтя съ любимигв си, взимащи еднакво
участие въ економичнага му
борба кравички.
> — Благодаримъ ти, дъдо
Стойо, добъръ ти пжть, Богъ
да те избави отъ всичко лошо
извика Иванчо и влезе въ ед
на отъ класните стаи, кждето
децата-ученици зъзнъха отъ
студъ, понеже печкитЪ не б в ха напалени по нъмане на
дърва..
Ето, че иде и директора имъ.

ната мистерията отъ 1904 г. н
трагедията на неговата страдали!
и непроницаема при-живе на пое.
:
та душа.
.': - ,
И тогава Стоянъ Михайловски
ще заблести още повече въ сия.
нието на истински мжцрець. И
неговото

име

ще намери МБСТО

въ всички сърдца, а неговия
гробъ, символъ на буря и борба
противъ исконното зло, ще, блдв.
не тамъ, дето е сега, въ Орлан*
довци, не и при „Св. София",но*
нейде високо, на иекоя планина,
както 6 t високъ и неговия иеснокоенъ духъ, къмъ който ще се
стремятъ поколенията.
Защото Стоянъ Михайловски
не беше само сатирикъ и руши.
тель> но беше и пжте и;пжте«
пробивачъ и съзиждитель на новъ
животъ, на нова България върху
нова база:—чрезъ пресъздаването
на индивида на българина.ч.*,«;
Въ своя дневникъ, въ своитъ
мемоари и маса други ценни съ
чинения, които мждрецътъ ни е
оставилъ като духовно наследство,
вервамъ, той да ни е разкрнлъ
целата своя душа и мистерията
]
на 1904 г.
:.:;;.'
Тия посмъртни творения на не
забравимия отъ насъ поетъ ще ни
разгадаятъ неговата гатанка. Варочемъ, той беше и си остана до
последния день на своя земенъ
животъ една енигма. И затуй,
когато се разделяхме съ неговите
останки, азъ плакахъ за неразбра
ния мждрецъ, за нашия Иоанъ
Обсеченъ,—за себе си и за всич-,
ки поети, съ неговата .Молитва*
на уста..;

Духовна трибуна.
Свещ.. Ш.

Предстотщъ вселенски
съборъ.
Отъ редъ години се заговор.
ва въ печата за свикването
помежду православните черкви
вселенски съборъ, отъ какъвто
се чувствува вопиюща нужда»
за уреждането на плеада цъла
болни и отъ черковно общес
твенъ характеръ въпроси. Учимъ
се, какво съзнавайки това ца
риградския патриархъ Василиосъ (бившьанхиялеки владика),
както и ромънския духовенъ
началникъ влЪзли въ разбира.
телство, подготвятъ почвата за
единъ такъвъ съборъ, който за
да бжде редовенъ щъла да
бжде поканена и България, чи
ето участие означавало вдига
нето на схизмата. Съ такава
мисия е билъ натоваренъ^И
единъ отъ ромънските еписко
пи, за когото са оповести ивъ
духовната ни преса, че е до-

— Добро утро 1 Студено нй
е г-не директоре, Иванчо го
разтресе, заобиколили директо
ра си протестиратъ децата.
•— Кжде е Иванчо? Добрия,
примЪренъ и обичанъ отъ всич
ки ученикъ, пита директора.
Всички по домовете си! Ще
додете на училище, следъ ка
то Ви съобщимъ. Разбрахте ли?
— Ями Иванчо?
— Иванчо ще остане в ъ к ж щи за малко. Кажете на майка
му, че е въ насъ, да се не
тревожи и да доде съ копа,
поржчва директора, хваща Иван*
чо за ржка, завежда говъкжщи си, дава му едно прахче
хининъ, чашка чай и го сложи
на леглото д а ' си почине и
стопли.
'
На вънъ ветърътъ продъл
жаваше да бошува и носи об
лаци огъ енъгъ.
•"•'•••'.•
— Тридесеть и деветь гра*
дуса и шесть десети съобща
ва на жена си директора изме
рената температура на Иванча.
—•Горкото премръзнало а
изъ пжтя. ft и иначе неездрйво. Я вижъ и съ каква дрипа

Сгр. 3
еделъ въ България й е посетилъ Св. Сннодъ.
Въ събора щела да вземе
•участие и руската черква, пред
ставлявана чрезъ делегатъ отъ
задграничната такава. Очаква
се щото събора дя бжде свикакъ въ неутрална и подходя
ща зона—Св. Гора. Идеята за
свикването на вселенския съ<боръ датира много отдавна. За
жалость, обаче, до днесъ си
остава само идея, като изключимъ свиканата презъ 1923
тод. по инициативата на бив
шия цариградски патриархъ Метаксакисъ (сега Александрийски
такъвъ) въ Цариград -. конфе
ренцията подобаваща вселенски
•сьборъ безъ участието на бъл•
тарската черква, представлява
на отъ задграничната Руска та
кава.

НЬкои неверни Томовци"* ба атираното отъ в"Б«ове родно на на многолюдниге конгреси. наброява около 600—700 души.
зирайки се на прекалено пре племе.
Верно е, че големите кон
На тази конференция ще се
дизвикателните отношения на
— Те умръха КЕЬО оставиха греси чрезъ т£хъ се импулсира събере елита и есенцията . на
сърбите спрямо насъ. съ ма на българското пле^ме и на све масата, чрезъ техъ се мани- съюза и тя въ своите заседа
совите убийства и безподобенъ, товното земледЪлско движение фистира съюзната мощь и со ния да изработи планъ и днебледнеющъ предъ некогашния една рядка по чистота и по- лидарность, но верно е сжщо, венъ редъ за юбилейния кон
I
Баязидовъ и Хамидовъ тероръ, мисалъ паметь.
че въ техъ нищо полезно за гресъ.
нацъ мирното и беззащитно
Светотатство съ ггЬхната па- организация не се е създало. Въ конференцията да се изнаселение въ Македония и За мять вършатъ днесъ рушите
Тамъ гдето командува сър гладятъ и шлефуватъ всички
падните покрайнини, за срамъ лите по съюзните върхове, ко цето и увлечението разума принципни търкания и реше
и позоръ на 20 вЪкъ и Евро ито заеха тези места съ под- немее.
нията и да бждатъ задължи
пейския аеропагъ — тритей- лость и злонравие1 и които Ето защо като стороници на телни за всички крила и на
ския сждъ, нареченъ още Об днесъ тъй лукаво мъдруватъ обединителната акция, ние из рода.
щество на Народите си оста- по кървавата съюзна) снага.
казваме мнение, щото проек Тези които не се подчиватъ песимисти, недопускайки
Лукавото мъдруване, зло- тирания юбилеенъ обедините- нятъ на това решение да се
при това положение на нещата нравните непрекъснати разсъж ленъ конгресъ да се предше считатъ като разколници и да
свикването на събора.
ь, дения еж мания на .дребни и ствува отъ една обща конфе се заличатъ за винаги отъ съ
Дано най-после се свика съ ограничени умове. — Това име ренция, въ единъ провинциа юзните редове.
бора. та да се турне край на но вършатъ днесъ върховете ленъ централенъ градъ, единъ Конференцията да поеме изаномалията, дезорганизацията и съюзни, а долу, въ низините, месецъ преди конгреса, съ след цело-инициативата за свикване
масата дефекти въ православ- {сдруж. земя говорятъ -съвьр ния съставъ: Да се считатъ по на Ярхангеловъ день конгреса,
като излъчи отъ себе си обе
шенно на другъ езикъ, а. име- право делегати:
ната черква.
1. Всички съюзни дейци ко динителна комисия, която тоже
но: Здружени земледелци обе
ито еж били въ управителлния да председателствува конгреса.
динете се и вразумете се!
Каква е тази наглость да съветъ на съюза отъ 1 до 10 По този начинъ ще се затвосе запечатва съюзната мисъль конгресъ включително, безраз рятъ вратите на кариеристите,
въ колоните на съюзните ор лично въ кои крила се числятъ. които нанесоха такива дълбоки
гани? Да се допуща лъжа 2. Всички председатели на рани на съюза.
Само когато всички съюзни
а истината да се промъква околийски дружби безъ разли
Дутата на скромния старъ дЪецъ Тоцоръ Чор- та,
дейци се проникнатъ отъ несамо контрабанда? s/i отъ съ ка на крила.
баджиевъ и редника Несторъ Ивановъ въ Ка юзните дейци желаятъ и ис- 3. Всички върховни съюзни обходимостьта за жертви и то
продължителни и непрекъснати
занлъшка околия.
катъ свобода въ съюзния пе- съветници.
4. Всички бивши министри. жертви, само тогава може да
чатъ
за
да
се
даде
възможПриятно впечатление ни на ледЬлцн съюзната сграда гори
на творческите, практи- 5. Всички народни предста се приказва за едно искрено
прави, че „Народна Камбана" и ще изгори; но всеки отъ ность
„ ^ ^ .„ • с й т н и у м о в е вители, които отговарятъ по обединение и солидарность, тъй
възприема хубавата акция за техъ по отделно лукаво е на- 5 „омогнатъ съ съвети и упът- цензъ на исканията на устава. необходимо за момента.
земледелското обединение. По
Забележка: По пунктъ 2 и.3 Може да грашимъ, но ако
^
остарели
вика за обединението на раз рамилъ запалена главня и с ъ $ а н и я ! д
}
Р
сжщо
да отговарятъ на ценза сме сгрешили, нека бждемъ по
покъсаните съюзни сили, кой нея подклажда пожара. Ние м а р и о н е т к и щ е б о ш у в а т ъ ВЪ СЪ . за длъжностьта.
правени и допьлнени.
Щ съ такава настойчивост^ се сме оптимисти и строго в*рва£
?
Такава
една
конференция
ще
е за вър
•подема отъ низините по села запалятъ
ме, че те първомъ
съ тези собствените
главни ще Т я ко£толъ
т
'И колиби, наистина е повикъ си глави, но не ще изгорятъ ховете?
за самосъхранение на съюзни съюзните традиции, съюзния Въ реда на изказаните ми
те кадри и наистина е живо уставъ и съюзната просветна сли, ние сме строго убедени,
творно слънце, което стоплюва съвесть. Ние твърдо верваме, че обединението не ще дадатъ
сърдцата на сдружените зем- че близакъ е часа, когато тези върховете, защото на техъ Д-ръ Ст. Ягоридковъ.
случайни величия и пощръкля- липсва искрена кохезия, а то
•леделци.
ли момчетия ще се уморятъ ще стане, макаръ съ мжка, но
Обединителната акция, която въ борбите за първенство и отъ долу. отъ малките съюзни
като вълна залива цела зем- надмощие и когато те сами по огнища — селските дружби.
Всеки знае, че заразителни ватъ въ организма му, минаi леделска България, най-на- подобие на „Сатурнъ" се из- Обединителния конгресъ за те болести еж плодъ на вред ватъ въ кръвьта му и го разпредъ се подзе отъ Казанлъш гълтатъ единъ другъ, чакъ то който се прави алюзия отъ ното действие на разни пара болеватъ. Или пъкъ човекъ
к а околия. ,
гава земледелската организа върховете, е на просто му ка зити и микроскопични- живи яде нечисти и напрашени яде
Тази околия връчи една пал ция ще се прероди и отъ пе- зано бошлафъ.
сжщества, невидими съ просто нета или продукти, въ.нечисти.
ма съ брилянти—чудно-хубава пельта на разрушениятъ зем- -—-Ями—кой -глуЙгцъ—ще~се око, които преминавай» отъ еждове, пие замърсена вода и
резолюция, но тази палма въ леделския съюзъ ще сдобие съгласи съ тази техна пародия нечистотиите въ човека, отъ пр. Но то може да стане и
зподейските ржце на върхове младенческа сила, за да оща на обединение.
животните, или пъкъ, което е чрезъ одрасквания, порезаания,
те се преобърна иа тръненъ стливи измжченото селячество. < Нали бехме свидетели на най-често отъ единъ човекъ убивания и т. н. при които, ако
17 и 24.11. какъ се обединиха на другъ.
аенецъ, който се положи върху 12 часа скоро ще удари!
не се изчисти и дезинфекцира
— съ протоколи, резолюции и Тия сжщества или микроор повреденото место,, може да
•измжчената и злополучна глава
Всека
слабость,
всеки
шейретлици. Не за такова обе
на Б. 3. Н. С.
порокъ, всеко падение . има динение копнеятъ масите днесъ. ганизми, като навлезатъ въ чо се развие по-малка или повешкия организъмъ се размно- тежка зараза. Заразяването
Жалки особи представляватъ своята психология, която щомъ
искагпъ идейно сцепление,жаватъ извънредно бързо и, става и чрезъ дишане на праднесъ върховете, защото си се разбули ни кара да разби а—неТЬиациональ-шберялно
обе било преко, било косвено хуляциге, чрезъ кашляне предъ
побъркаха призванието, даже раме пълнотата на човешките динение.
чрезъ специални вещества, ко другиго, когато достигатъ пръс
и последното животно е по- страсти и домогвания.
Който е следилъ конгресите ито отделятъ, увреждатъ на ките и т. н. То става и чрезъ
щастливо отъ техъ, понеже
Най-внимателния и строго
XIX насамъ, самъ ще приз здравето
или причиняватъ употреба на предмети останали
животното върши това, което замисленъ зритель не ще за отъ
нае,
че те не еж били делови смърть.
отъ болни хора. Найсетнеста
му предписва инстинкта, а те къснее де. открие, че делото и творчески,
чисто и про
ва и отъ обикновено съжител
-за паница леща и първенство на покойните безсмъртни учи сто паради и ами
Заразните
болести
еж
едни
раздробиха хубавата органи тели: Забуновъ, Стамболийски, шене на езици.мегдани за кър отъ най разпространените*, те ство съ болни отъ заразителни
зация.
Цанко Бакаловъ, Райко Даска- Яко разгледаме интимната еж толкова повече, колкото по- болести. Кой не знае, че ако
дете се разболее отъ
Отъ изявленията, които тези ловъ, Петковъ и плеада други мисъль, която накара покойния големо е невежеството и не- едно
скарлатина
или дифтеритъ
предпазването.
великани
е
дело,
което
почива
•недоносчета правятъ въ колони
Стамболийски презъ 1922 год.
напр.
всички
други
които
те на желтата преса има само на морална основа и нравстве да предшествува големия кон Заразяването става по много съжителствуватъ седеца,
разболена
доблесть.
Те
умреха
(не
на
начини.
Чоаекъ
яае
напр.
съ
«Динъ реаленъ резултатъ, а
гресъ съ малъкъ такъвъ —
отъ сжщата болесть.
•именно: всички признаватъ и белъчаршавъ)за въ защита на това бе признакъ, че и той нечисти ржце, поглъща без ватъ
Но
човекъ,
въпреки ежедневотруденото,
униженото,
експло
брой
микроби,
които
се
разви'съ единъ темпъ викатъ: „земпризна мълкомъ парадната стра

Писма до редакцията.

Здравна просвета.

ЗАРШП.

« облечено. Вижъ, че и чорапи вотъ; невиждайки белъ День;
'«вма. Краката му еж увити въ незнаейки що е това почивка.
некакви парцали, а царвулките Ирогимназия, че защо еж я
му скжсани. Вижъ му хлеба и открили? Нестига, че не е го
чушките. Нещастни деца! Но, дна за яхъръ даже, отгоре на
я да го увия още малко дано туй и дърва нема. Не можешъ
<е стопли. И уви го добре, като да протестирашъ. Сторим ъ ли
сама застана надъ леглото на това ето тебе дружбашъ, про•болното, полагайки майчини поведникъ на превратни идеи
и хайде на улицата, разхож
грижи.
•<— Грше, чекайте ме бе! Ма- дайки се нервно, протестираше
мичко, че ,се умре на пато! директора.
Иорде, молимъ ти се, чекай
Новъ кучи лай посреща връ
ме бе, не ме оставяйте самъ, щащата се въ селото безъ
вълци че ме изедатъ...
Иванчо малка дружина.
—
Горкото бълнува, моли се
— Кольо, ти живеешъ бли
fia го чакатъ, шепне г-жата.
зо
до Иванчови, кажи на май
•—Нека го оставимъ на спо
ка
му, това що ни поржча ди
койствие.
ректора
разделяйки се възла
Пъкъ ще се случи, че фелд
гаха
на
Кольо
грижата да ежшера го нема. Дяволъ ги взелъ,
общи
на
майката
на Иванчо да
неколко села оставили съ единъ
Фелдшеръ само.-Кжде ли по- отиде въ директора съ кола|и
Рано и той да отиде? Хей тъй се пръснаха по домовете, си,
°Ще дълго време ще мрътъ да се приютатъ поне на заветъ
Арките, не видени и не чути. Я — да се отърватъ отъ ужасния
*сички тяжести еж върху пле вой на ветъра.
— Тегко Мариег тетко Мав и т е имъ. Селото е добре.
селянина може да плаща, да рие, вика Кольо на вратата на
*•« съсипва отъ непосиленъ Иванчови не смеейки да влезе
*РУДъ, живеющъ скотски жи вжтре, страхувайки се отъ ку

чето, което лаеше и дращеше я утешавать. Бай Симеонъ бе- Бай Симеонъ разпрегна во
на вратата мжчейки се да я денъ селянинъ, приятель на ловете, хвърли върху имъ по
покойния й мжжъ набьрже единъ парцалъ, измъкна шу
отвори.
— Ида, ида, кой" вика? Чибу впрегна мършави воловци, взе мата отъ колата.постааи я предъ
бре, ха тамъ! Нече да залаешъ съ себе си, неколко парцала, техъ и влезе въ кжщи да се
такъвъ! Я, ти ли си Кольо? напомнящи некакви си невга- постопли и запази отъ ветъра.
Майчице, че умремъ1 Гоше,
Ями Изанчо где остана? упла шни черги, мета ги въ колата
шена отрупа съ купъ въпроси ведно съ малко царевична шу чекайте ме бе, продължаваше
ма и тръгва. Въпреки всички да бълнува Иванчо, който бе
Коля, тетка Мария.
— Него го разтресе, дирек увещания да си остане въ кж- ше станалъ неузнаваемъ.
Сърдцераздирателенъ писъкъ
тора го заведе у техъ и каза щи, че не се е случило нищо
лошо, че Симеонъ самъ ще на майката процепва въздуха
да отидешъ съ колата.
— Съ колата ли? Боже, ми иде и доведе Иванчо, тетка въ стаята. Изведнажъ скача,
лостива Богородичке! Майчице, Мария остана глуха на увеща пригръща свидия рожба, при
и това ли ще ме стигне? Не нията и хвърли *се въ колата. тиска я силно до отдавна из
— Опустело макаръ, кешке съхнала грждъ и обхваната отъ
стигаше ли ми, че Мите оста
на на фронта? Зеръ и детен да не се е пръкнало на света ужасъ скуоеше косите си, чу
цето ми, «дничкото ми дете ще майка! Нека иде, оставете я! пеше ржцете си.
отиде? Яхъ! Защо ли, защо ли извика баба Стоименовица.
Стреснатъ отъ писъка, Иван
го изпратихъ на това лошо — Ще ,истинешъ, заметни чо отвори очи, обгърна съ тжвреме? Опустело макаръ и се съ некой отъ парцалите, пия си погледъ приежтетвуюучилище и всцчко!' Кой ли ще или слезни да ходишъ. Като щите, усмихна имъ се и отно
ми даде кола? Плачеше и се ходи човекъ се затоплюва. я во ги затвори, за та се не orвайкаше майката, предчувству- подкани бай Симеонъ и смуши ворятъ вече никога.
вайки, че се е случило нещо съ остена мършавите волове
На вънъ грозно изви куче,
да ускорятъ хода си.
лошо съ синътъ й.
воя му процепи въздуха, отек
Малкия Иванчо се намираше на въ селото и се превърна вт
Съседите й чули вайканията
й, изтичаха на вънъ я питаха все още въ трескаво състояние, ехо изъ суходоликата... •
що се е случило, та плаче и когато майка му влезе въ ста
се вайка като надъ мъртвецъ. ята кждето лежеше, съпровож
Разбрали работата почнаха да дана отъ директора и жена му.
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ните примери, не взема често
Ч*
&•
Г-ца ВИКТОРИЯ Д. ШИШКОВА
шкти поука.
Маса хора: работници, земи
леделци, занаятчии и пр. не
Г-т
ЯН
АНИ
МИХ.
СТАИИШЕВЪ
обръщатъ внимание на своето
здраве при работа. Това е фаЗгодени
таленъ грехъ. Човъ-къ е длъИзгледи да се помирятъ племената ф демократическия
София. '••'••''
с. Калотино, Царибродско.
женъ да знае, че заразите го сговоръ нема. Различията между техъ еж (големи и не еж на
двбнотъ винаги: и при работа, лична почва, а еж различия върху системата на управле- ф —
<*
и при хранене, и при удовол нието.
,
ствия, и при нещастни [случаи.
Колкото и да е неприятно на правителствения печатъ, ние
Какъ да избегнемъ зарази* сме длъжни да го кажемъ че никой вече ;не се съмнява при
те? Не е много трудно. Преди това положение, че политиката на г. Ляпче,въ ще направи презъ
всичко съ редовенъ животъ. предстоящата есень единъ гол-вмъ завой и си подири полити'
Чистотата на помещенията, КЖ' чески сътрудници вънъ отъ средите на .^демократическия сго
дето работимъ. Проветряване воръ.
и сухота, гдето работимъ и
гдето почиваме. Следъ работа
— почивка, отмора за да се
на гШАНИ ПАВЛОВЪ, ул. .Опълченска" № 42,
възстановятъ силите на орга
Всички
считатъ
конференцията
въ
Хага
за
пропаднала,
низма. Дългите разговори и
конто на ново основно е ремонткранъ ше намерите
почерпушхи следъ работа, по следъ като английския делегатъ не възприе и последните пред*
чисто натурални напитки ВИНО и РЯКИЯ, отлична
вече изтощаватъ здравето отъ ложения на останалите сили—кредитори на Германия.
кухня при бърза прислуга, идеална чистота, достъпни
Германския печатъ твърди, че този неуагБхъ на конфе
самата работа. Чисти ржце,
цени и всички удобства, за клиентите и доби
ренцията
не
се
дължи
на
разногласията
между
кредиторите
и
чисто тело, здрава питателна
тъка имъ.
• - —3
храна. Слънце, светлина
ивъз- длъжниците, а на разногласията само на самите кредитори.
Споредъ
последните
сведения,
руските
войски
еж
преми
духъ. Микробитъ измиратъотъ
сухотата и слънчевите лжчи, а нали съ картечници и бронирани автомобили манджурската?
се развиватъ съ милиарди и граница и еж нападнали китайските позиции."Предъ видъ това, I
милиарди въ влагата и нечи японските войски, които до сега се намираха въ Южна Манд
стотиите. Те не се предаватъ журия, постепенно напредватъ на северъ къмъ Харбинъ. Япон
и когато човЪкъ се предпазва ците заявяватъ. че те възнамеряватъ да взематъ мерки, защо
отъ болнит-fe, не яде, не спи, не то се страхуватъ, че въ Манджурия ще нахлуятъ червените
войски.
общува съ ТБХЪ.
Най-доброто здраве е онова,
което най-малко се излага на
рискъ и ной-добре се пази.

Положението.
У насъ.

въ новия

„Джамбаски ханъ"

Въ чужбина.

СмЪхъ и закачки.

Какъ булевардната преса информира читателите си.

Хроника.
НЕКА държавата д а
подпомогне пострадали
те
отъ
наводнението
с е л а и градове.
Нашъ кореспондентъ въ
Казанлъкъ н околията ег. Неапоръ Ивановъ, къмъ когото
могатъ да се обърнат* всички,
които желаятъ да дадатъ материалъ за вестника, обявле
ния или пъкъ да се абонират».

е последната дума на машинната техника

Есенния панаиръ въ с. Любимецъ, Свиленградско ще за
почне на 6 септемврий и ще
трае до 8 сжщия месецъ.
Въ края на тоя месецъ ще
бжде назначена по Министер
ството на вжтрешнитЬ работи
комисия, която да изработи Вдовеца X . . . седелъ спо На другия день четемъ въ
законопроектъ за общините. койно въ стаята си и прелист- булевардната преса громкото
Наредено е отъ Дирекцията валъ списъка на 49 вдовици заглавие: „Дръзкото нападе
на железниците да се изда- изъ столицата, спирайки се на ние всрЪпъ. Столицата Ограбе
ватъ отъ 19 до 31 септемврий всеко име по-отделно, дотег- ния вдовецъ. 49 вдовици безслед
на всички посетители на Горно' налъ му бекярския животъ, ре но изчезнали. Грозната паника
Ореховския панаиръ за отива ши лъ се най-после да си нах всрЪдъ вдовцитЪ. Захарчукъ на
j линия и пр. и пр.
не и връщане до местожител лузи семейния яремъ.
*
Ехъ,
да
можеше
квкакъ
да
ството имъ билети съ 50 на
си
образува
харемъ
отъ
всич
сто намаление.
ките? fl, дяволъ да ги вземе Въ „Разметаница", Дупнишко,
Въ Бургасъ ще заседава отъ нЪма нито една за изхвър обикновено момчетата ги женатъ много млади — почти де S3
16 до 20 септемврий конферен ляне.
ца,
а за булки имъ взиматъ
ция отъ всички инспектори и Еленка Гушева хубавичка,
_.
лекари по маларията, въ която млада, има парички, кжщи две моми съ по-неколко години по 8»
ста
ри
отъ
тъхъ.
ще се разгледатъ въпроси въ въ София, нема деца, приятель
При венчавката на едно мла S3
връзка борбата съ последната. я препоржчва . . . Подчертава
до
момче свещеника "дохожда
името й съ червенъ моливъ.
Утвърдени еж плановете и 15>> ВЪра Мърдачева сжщо — и, до благословите: '
поемните условия за модерните нейното име се подчертава.
-т- Благослови ги, Боже нашъ
кланици въ Пещера и с. Твър
яко
же благослови лъ е си
И. . . Изведнажъ. като изъ
дица, Новозагорска околия.
•'.''
невиделица втурва се въ стая Сара.
—
Младожениха
схваша, как
Околийската комисия по та му една съ съблазнителни
во
свещеника
му
казва,
че бул
форми
млада
вдовичка,
която
настаняване на бежанците въ
София е решила отъ 1 септем видела списъка въ ржцете му, ката му била стара и отвръща:
врий да почне раздаването на въ своя си бесъ на ревность, — Ако е стара, дЪдо попе,
стреителенъ материалъ на бе грабва го, смачква го и го пъх моя си е!
ва въ забранената зона на гв- Не обръщайки внимание све
жанците въ София.
лото си — гърдитв, съ думи щеника продължава:
Висшата кооп. школа съоб те: „Бръкни де, ако ти стисна". — Благослови ги Господи
щава на интересуюшите се, че
Изненаданъ отъ това смело Боже нашъ, яко же благослоприемането на нови студенти нападение и ужасенъ отъ ви вилъ е си Йсака. - •
за 1929—1930 учебна година ковете на смачканите вдовици,
— Кьоравъ ли си, че ме са
става възъ основа на приеменъ които чувствуващи очакващата ка, та си седналъ да я раздумизпитъдкойто ше се произведе ги грозна участь, да бждатъ вашъ, или те сърби н-вкоя
отъ 20—25 септемврий. Учеб скжсани на малки парчета и плешка? Отвърща нервно мланите занятия ще почнатъ отъ хвърлени Богъ знае где, го доженеха- •
1 октомврий. Приематъ се молили да имъ се притече на — Благослови ги Господи
отъ двата пола свършили гим помошь, като бръкне и ги из Боже Нашъ яко же благослоназия, ср-вдно търговско, зем- вади. Сиромаха вдовецъ въ не вилъ е си Ревека. . .
лед-Блеко, педагогическо учи доумение да бръкне, или не, — Море не да реве, дедо
лище и духовната семенария. макаръ, че му се искало много попе, ами ако ще и да се оде
да бръкне, до като се реши, ре, то б-вше що бЪше! почти
смелата нападателка избътала, изревава младожениха и почва
занасяйки съ себе си смачка да дърпа булката да си отиния епксъкъ на 49-ГБХЪ вдо датъ.
вици.
Г. Б. Арнаудовъ (Гошката).

Извънредно здрава конструкция работи много
леко, много силенъ праволинеенъ ударъ, поради
което води по-вече копия отъ всека друга машина.
Свободно движение на гумения валякъ при писане
на формуляри за да пада текста; точно на исканата
линия, никакво преплитане на буквите не може да
става, когато се удрятъ по две едновременно и др.
технически преимущества.
Архо превъзхожда въ вс$ко отношение всички
системи пишущи машини.
Главни представители за България А. Провадалиевъ и Сне Тодоров*, София, Ялабинска № 40.

| Хотелъ „Възраждане" 1
въ центъра на София, жпьла ул. „Княгина
Климентина" и бул^.Хр. Ботевъ"
Въ хотела ще намерите винаги най-ефтини легла,
извънредно голема чистота, винаги топли и студени бани и отлична прислуга.
Л—3
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Четете вестникъ
„Народ, камбана".

Важно за посетителите на столицата

Хотелъ „Лъвовъ мостъ"
на площада .Лъвовъ мостъ* № 2, телеф. № 4327
е наново ремонтиранъ изцЪло. Строго фами
лиаренъ. Идеална чистота, бгрза, честна и
акуратна прислуга, цени умерени. Подъ хотела
всички удобства за г. г. посетите лит-в, ресто*
рантъ съ отлични пазарджиски вина, кафене,
бръснарница и пр.Посетете го сами да сеубеднте.
Съ почитание:

Гаврилъ Ст. Сердаровъ,

Печатница Б. Я. Кожухаровъ — София.

