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Предстоящата обедивитедна землед-кска
конференция въ Търново.

слимъ, че техното положе Инициативата на неутралните земледелски друж
ние е добро. Ето колко е би. — Само старитъ сдружени земледелци шд
тежъкъ живота на бъл участвуватъ въ конференцията. — Решението зг
обединителенъ конгресъ.
гарските меншества въсъВ. „Черноморска камбана", следъ четиригодищJ" седните
Идеята за обединението, за организацията му, страната i
намъ страни.
ното излизане въ Варна се премести въ София
която
най-напредъ заработи борбит^, които води за търже
да се подо- презъ 1927
започна да излиза подъназвание „Народна камбана".«&д рИзгледи
год. въ София обе ството на възвишените земле
Новия ни вестникъ, ще продължава да се списва въ| имъи н £мт аъ н иправителствата
динителния комитетъ при Б. ДБЛСКИ идеи, ще се вземе HI
сжщия духъ, като нвма да престане да бичува злото,!> да* ' о ч ат о ап ъ кпъо д ^б°н"о 3. Н. Оюзъ, председателству край решение за свикване обе
ват отъ бившия народенъ пред-динителенъ земледелски кон
неправдата, корупцията въ обществото и държавното , |^11, „ ^ л " ^
°
ставитель Н. Кьосев*, се сподегресъ на Ярхангеловъ день
управление.
" ""~ """"" '""""
ля напоследькъ почти отъ втч- когато споредъ съюзния уставт
Въ течение на 4 години НБКОЛКО хиляди души
ки селски и градски дружби. ежегодно се. състои.
Много отъ гЬхъ, които се Добре е, щото и трите по
се абонираха за в. „Черноморска камбана", отъ
обявиха за неутрални и не уча стоянни приежтетвия на Б. 3
които голема часть изказаха желание да премесствуваха въ двата землед^л- Н. Съюзь, отъ които двеН
тимъ вестника си тукъ и увеличимъ формата му. То
чески конгреси, състояли се сега водягъ преговори за обе
изоощо
европейския
миръ.
ва сторихме, увЪрени, че и за въ бждеше новия ни
въ ПлЪвенъ, вземаха напосле- динение, да съгласуватъ обе'
в. „Народна камбана" ще получи техната материална Като така, сега е момен дъкъ инициатива за свикване динителната си акция съ таз!
та, когато следъ като ви на 15 септемврий т. г. обеди на неутралнит-fe дружби, за д<
и морална подкрепа.
ди
нашата делегация въ нителна землодълческа конфе може така да се дойде до едне
Отъ редакцията.
Женева, че е невъзможно ренция въ гр. Търново. На тая оби;о нареждание за обедител
ще се приематъ ния конгресъ.
да се разбере въ преки конференция
Нека пона въ този моментъ
по
двама
делегати
дългого
Ив. Димиревъ.
преговори съ делегатите дишно членство въ съ
съюза отъ когато сдружените земледълф
на съседните намъ страни неутралните околии, които не въ цъла България ожидаватт
по въпроса за меншества- еж приежтетвували нито на нетърпеливо за обединениет(
та, да иска отъ О. Н. не едина, нито на другия згмле на разпокжсанитв зем. сили
забравятъ всички тактичес
говата налфса: 1) за спеш делски конгресъ и иматъ за- кисе различия
и лични ежби, ко
върени^лълномощия
;..о.тъ_ на
ноторазрекаване въпро*
ито причиниха въ миналотс
Въ Женева по настоя- 5 сперирани винаги до сега са за двувластжцитЪ въ стоятелствата на земледтзлчес разцеплението
на съюза.и всичк!.
околийски дружби.
щемъ заседава 10-та сесия отъ всички, безъ изключе западттЬ покрайнини; 2) ските
Следъ като въ конференцията сдружени земледЪлци прегър'
на Обществото на Народи- ние, сръбски правителства. за вдигане секвестъра на се разисква по настоящето по нати искренно спасителната f
Tfe. Отъ 54 държави, ко- Сжщо така се отнасятъ българскитЬ имоти въДо ложение на земледЪлческия народополезна идея за обедине
ито съставляватъ О. Н., съ ромънскитЪ власти
и |бруджа; 3) за спиране пре- съюзъ и колко гибелно се от нието на земледелския съюзъ
Аграрнет, .
изпратили делегати 53 дър- ТБХНИТБ оръдия — цинца- следването на.българптЬ разява разцеплението върху
жави, между които еж ИШИГБ спремо мирното и тру* въ Македония и спра
видните представители на долюбиво българско насе ведлива оценка на имоувеличава работното време нг
ление въ Добруджа. Напо- титЪ при изселването имъ;
линотиперите при Държавна
световната демокрация.
та печатница, но и се налагг
Този фактъ ни радва и следъкъ терора въ тази 4) за незабавно ликвидира
веднага да имъ се даде едне
заставя да верваме, че въ нещастна провинция се осо не съ имотишЬ на бЪжащизадоволително увеличение не
приежтетвието на нейните бено много засили по от тЬ ни отъ Тракия и Ша
заплатите,
при което да мо
Отъ известно време линотипредставители въпросътъ ношение на селяните.
ла-Азпя.
\
перигв при Държавната печат гатъ да преживъватъ заедне.
за меншествата, сложенъ И не само това, но въ Вънъ отъ това, нека на ница еж въ стачка поради уве съ семействата си.
въ дневния редъ на тази много добруджански села, шата делегация да повдиг личение на работното имъ вре
сесия, ще бжце разгледанъ въ приежтетвието на ро- не предъ О. Н. и въпроса ме отъ 6 на 8 часа.
по-обективно и получи та мъкските власти, се убиха — да се създаде при него И безъ това увеличение, по
ка правилно разрешение. доста въ нищо непрови- постояненъ комйтетъ,кой-ложението на линотиперитв на- Търново, 1.IX 929 г.
последъкъ е било много,теж
Яко това стане, то ще нени българи.
Драги Димиревъ,
то да се занимава съ спо- ко и те еж преживявали едва
се отстранятъ много отъ Не по-добро е; положе роветЪ по меншествата съ своитъ малки заплати.
Отрадно впечатление ми на
причините, които днесъ за- нието на нашите сънарод и да може да прави, ан Това констатиратъ и бивши* прави Вашия вестникъ — съм!
страшаватъ
европейския ници въ Македония, где кети, следъ като реши те директори на Държавната въ възторгъ—Елате всички Вие
то rfe не само се мал- О. Н. и иска i предвари печатница — г. г, Божилъ — чиито имена зная като наймйръ.
третиратъ,
но и се заста- телното съгласие на за Райновъ и Ст. Кутинчевъ, ко честни борци—които съ пълнЕ
Нека да отбележимъ, че
и днесъ ди
аятъ
да
се
изселватъ, про интересованите страни. ито намиратъ, че работата на самоотверженость
до сега О. Н. не е поглеж
гате светлото знаме. Обедине1
линетиперитъ
не
е
еднаква
съ
дало съ нуждната сериоз- давайки имотите си на без При това положение са тая на словослагателитъ, кни- нието на всички аемледЪлщь
ность на въпросътъ за мен- ценица.
и другите работни сили—да направимъ железенг
мо, ние мислими, че въ бж- говезците
ци въ печатницит-fe. Линотипе- щитъ, о който да се разбиятг
шествата, нито пъкъ е Подобно е, положението даще
.даАсе избег- pumb стоятъ въ напрегнато котерийните попълзновения нг
в з е м а л о мерки про- на българите и въ Турция, натъ могатъ
нежелателните
слу състояние въ продължително известни Вамъ дейци. Елате
тивъ преследванията, не отъ гдето ние имаме у чаи, каквито станаха наповреме, безъ почивка и скоро се съ общи усилия да изградим*
правдите, жестокостите и насъ доста бежанци, които следъкъ въ западните по уморяватъ, изчемогзатъ и от- съюзното единство. Приветъ
убийствата, които най-вече още не смеятъ да се за- крайнини и Добруджа, кои падатъ.
на всички Ви. Надъвамъ се, че
се вършатъ нацъ менше- върнатъ по домовете си и то еж отрицание» на чове И ние сподъляме мнението ще се видиме на конференцията
ствата въ некои отъ бал ликвидиратъ съ СВОИГБ щината и пречатъ на бал на бившитъ директори на Дър въ Търново на 15 т. м. Напра
вете достояние нашата покана
канските държави, въ ко имоти, въпреки „демокра канското сближение, тъй жавната печатница, като до на
всички другари".
сжщевременно, че при
ито управляващите среди, тичното" и .републикан много желано отъ българ бавяме
Сърдеч. поздр. А. Добревски,
този
напрегнатъ
трудъ
еж
съ
опиянени отъ шовинизъмъ, ско" управление на тази ския народъ.
вършено недостатъчни сегаш (бившъ секр. на Минист. В. P.):
си служатъ съ всички сред ориенталска страна, което
ните заплати на линотиперите
Др. Димиревъ,
изглежда Мустафа Кемалъ
ства да ги асимилиратъ.
(отъ 1900-2700 ла), когато
„Поздравлявамъ Ви съ нова
колеги въ частните
Така постъпватъ днесъ паша и сподвижниците му За последенъ плк.ть предутъхнитъ
печатници получаватъ отъ 4000 та „Народна Камбана", на коя
преждаваме
нашптЪ
абонати
създадоха
само
за
турците.
въ Югославия съ нашите
—5000 лева месечна заплата, то иожелавамъ ym-Ьхъ вь бла
да сн изплатять абонаментисънародници ,— българи До като така продължа- mi, за да не ни ваставятъ да
като квалифицирани работници. городния й стремежъ, да буди
те, които постоянно се мал- ватъ да се третиратъ на нмъ изпращаме квитанцииКато се вземе всичко това непробуденигБ, да вс%'л втвра
предъ видъ, ние считаме, въ безаернотъ, да даьа импулсъ
раз
третиратъ и убиватъ отъ шите сънародници въ Тур чрезъ пощата и правимъ въ
ция,
ние
не
можемъ
да
миче
не
само не требва да се за движение къмъ утрешния
носки,
неотговорни фактори ин-
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ягите и щомъ видятъ, че се вратовете на разнить постоян единният* обединителен» кон
изправя — току тупъ съ Н/БКОЯ ни приежтетвия, съвети, парла грес» на Б.. 3. Н. С, който ще
тояга по главата. Не имъ се ментарни групи и пр. И вижда каже своята тежка заключи*
ще да се възправи народниятъ ме последните да се разтич- телна дума.
Нашата организационна база
вепиканъ Б. 3. Н. С, защото ватъ и си устройвагъ разгово
еж големи гр-вховете имъ. И току ри. срещи и платформи за обе е дадена отъ голЪмитЬ ни ос
тупай съ тояги по главата му. динение. Това е радостно^ Но нователи и покойници, които
Но на това нЪма защо да нека г. г. водачитъ ни проща- еж общопризнати. Я всичко
се сърдимъ, защото еж и вра ватъ, че дипъ не имъ вярваме. друго е второстепенно. Никак
гове, защото ни биятъ, изби- Организираните земледвлеки во внимание пъкъ не бива да се
ватъ и държатъ въ мракъ и маси небива да заставатъ, а не отдава на личните амбиции.
престанно да натискатъ до окон Ето какъ обединението се
робство.
>. •
Печална е> втората причина чателно обединение. Не отгоре, явява напълно възможно ай
за нашето безсилие, защото а отдолу ще дойде обедине ВСИЧКИ разпокъсани сьювнн сили.
тя лежи въ самите насъ. Това нието. И то не е далечъ. Нека И тъй, волята иа организира*
е разцеплението, разединениедружбигв изоставятъ еднакво ните земледълци отдолу е ед
всички крила и крилца на вър- на и много ясна: немедлено и
то на нашнтЬ собствени сили.
Заприличали сме на орела, ра довете. Нека еднакво ги оста- пьлно обединение на вемледЬлка и щуката. Напъваме се, вятъ безъ средства. Така ще ския съюз».
кряскаме, хапемъ се, а нищо се наложи въ най-близко време
не излиза.
Следъ такива страшни по
громи като 9 юний, разцепле
нието на една организация е
неизбъжно и небива да ни
Д ръ Ст. Ягоридковъ.
очудва. Но само временно.
Отдавна би тръбзало да съберемъ разпръснат ИГБ си кад
ри и да станемъ пакъ единни. Едва ли има времена, по- и борби, войните и пр, оста
Тукъ именно се явява на лице
за духовния животъ и виха дълбоки следи върху чо
пакостната роль на отделни тежки
прояви
отъ
настоящитъ. Епохи вешката душа и ако човвкъ
личности въ Б. 3. Н. С.
на
бързи
завоювания
на циви не е въ състояние да й гаран
Б. 3. Н. С презъ време на лизацията, на крупни техничес
почивка, спокойствие; ако
преврата, мятежите и следъ ки постижения, на усложнени тира
човЯкъ
не може да намери въ'
това бъ жестоко обезглавенъ. отношения, на грубо материа най-големата
психична изостреНай крупнит-fe, преданни и пър лизиране, механизиране и пр. ность хладнокъраието,
е
ви хора на съюзната мисъль и Човечеството е имало и въ ми изхабилъ своето духовнотой
здра
Когато въ градовете нъкой разкошно облечени жени уби- Д-БЛО бидоха избити. Мъстата налото, обаче, те не еж отбе ве, за което тръбва да се по
штъ времето си въ суетни забавления, тогава селянките-про останаха праздни, вакантни. лязвали тая ширина и тая смай грижи.
И много личности, които презъ ваща разновидность, която чув
13водителки предейки очакватъ своите клиенти на пазаря.
Разните предубеждения, еже
'
Нима ли да взематъ поука т^зи Суетни дами отъ целия си животъ душатъ за ствуваме днесъ. И всека епоха дневните начини на вегетация,
ваканции,
се
залепиха
като
•рудолюбието на нашата селянка и обикнатъ труда като нея?
своите дълбоки следи храната и алкохола, възпитани
кърлежи около1 съюзната упра оставя
духовния животъ на чове ето, злоупотребата въ удовол
ва. Така се почна една отвра въ
остава и едно, често ствията, въ силите, надценяватителна и непрестанна игра съ чеството
i. Кьосевъ.
пжти, твърде тежко бреме вър нията, обикновените и по-теж
разцепления, обединения, сбир ху
на човешката ду ките заболевания, наследстве
ки, конгреси, чудовищни из ша.здравето
Такива епохи даватъ най ните наклонности идатъ да
въртания и хитрувания, само и голЪмъ
душевни заболв- разрушатъ онова, което време
само да не си ти на стола, ами вания и брой
оставятъ следъ себе ната, епохата и обективните
азъ.
И
всичко
това
—
за
ох
У5,Нашата страна прилича на ботния народъ отъ градове и
дълги периоди на духовно узловня, както казахме, не еж
лузения гръбъ на българското си
лустиня. Страшна тишина вис- села.
израждане.
разрушили. Вьрку зъравето на
ie надъ поля и планини. На— Отъ кого очаква земле село.
душата, следователно, всички
Всеки
знае
отъ
историята
юдътъ по градове и села пре дълския народъ своето спа Но скоро селото се съвзе и
нерадовности на ежездевния
разбра недостойната игра на тия епохи, отъ най-дълбоката животъ иматъ сжшествено отра
стана да се весели. Никжде сение.
древность
и
до
днесъ.
Човеш•1е не чува пътень моминска, ни Той познава добре" мечеш отделните личности и новожение.
;:авалъ овчарски, или се чуватъ ките лапи и услуги на всички пръкнали като гъби „водачи". киятъ духъ и гений е стигалъ
Тогава?
висините
на
непрекженатия
1роцрани звукове отъ „п4сни" „поброжелатели", които 50 го И отъ целата страна, отначало
Яко времената и условията
|зъ кръчмите само..
дини го управляваха. Отъ техъ бавно, но днесъ вече страшно прогресь за да падне отъ тамъ,
да
понесе
последици
на
упаеж
най лоши за здравето на
той нищо не очаква и знае, че внушително, се нададе повикъ:
I — Какво показва това?
дъкъ и да се въздигне, разби душата, ако причините, които
„Стига
игри
и
крясъци!
Ние
само
на
себе
си
требва
да
се
! — Това показва, че работго компрометиратъ еж така
— на своята оргаани- долу сме едно, защото едно е ра се, отново.
||иятъ народъ, особено въ се надъва
теглото ни. И вие горе се сби • Както въ личния животъ, та обилни, ВСЕКИ е длъженъ да
зация
—
Българския
Земледвллата, е на прага на отчаянието. ски Народенъ Сгюзъ.
райте ведно или „се пръждое- ка и въ обществения здравето държи сметка, и то добра
| Защото сепининътъ повече Обаче, и Б. 3. Н С. отъ 9 иаите отъ гърба ни!"
на човешката душа решително смътка, за него. Не е доста
>тъ всекога се бори съ кора юний насамъ не е въ състоя
И дружбите престанаха да влияе върху самия животъ и тъчно ЧОВБКЪ да се пази отъ
вата земя, измъква изъ нея ние да играе необходимата спа внасятъ стотинките си за из върху прогреса, върху запаз болъсти, да се храни, да вети(есмътни блага, изработва ги, сителна роля. Той претърпя дръжка на кавгалиите „во ване придобивките отъ него. тира, да подържа една чисто
Прочиства ги, прибира ги, а... страшенъ погромъ, ратници, дачи"...
Я днесъ, общо взето, здравето материална хигиена. Необходи
мо е да подържа здравето и
юга се погледне, вижда се изгуби временно силата и зна Ето това е волята на земле- на душата е разклатено.
на своята душа чрезъ почивка
>станалъ пакъ съ праздни рж- чението си. Но само временно. делския народъ: една единна
Цивилизацията съ нуждите, и отмора, спокойствие и раз«
де. И мжжете, и жените, и Отъ 3—4 години вече Б. 3. Н. борческа организация. Комуто които
ни подхвърля, съ при еждъкъ, култивиране на добро
шадежите, и децата — всич- С. се мъчи, като тежко битъ не изнася такава, за когото вичките къмъ удоволствия и
:о що само може да ходи, е човЪкъ, да се изправи на кра нЪма капитанско место въ нея, луксъ, съ трескавата борба за душие и доброделность, съзна
шрегнато на работа и все пакъ... ката си. И все още неможе да не иска да бжде редникъ,—да сжществувание и надмощие, ние и опороченость, хладновсички еж голи, боси и винаги стори това.
се пръждосва. Земледелскиятъ издъно компрометира здравето кржвие и моралность, органи
ладии.
народъ ще си наложи своите на човешката душа, защото ческа здравословность и пр.
— Защо?
норми, които съзнанието на
капитани.
жаждата за насита, самите удо всеки ще* подскаже, стига да
j Страшна стопанска и финан— По две причини.
;овв криза души целата страПърво, защото неговите вра Тази твърда воля на земле- влетворения раждатъ нови нуж не ги пропуща.
ia. Ho най-после всичката й гове и погромщици все още делскигв маси е вече сложена ди, нова жажда, нова изхаба.
]Яжестъ се струпа върху ра стоятъ надъ главата му съ то като тежъкъ юмрукъ върху Политическите сблъсквания
_
(ень—надеждата на изстрада1иягъ български народъ.
Като Ви поздравлязамъ още
|еднажъ съ това начинание,
южелавамъ Ви само успвхи въ
:кромния Ви пжть на публи(истъ Нека това благородно дею се разрастне и отдаде своята
1еличава дань на българския
юродъ.
Изпращайте ми вестника си
ia да го следа редовно. Обецавамъ Ви да посветя своите
:кромни сили, като Ви изпрацамъ по нЪкога нъщо за него".

с. Твърдица, (Н. Загорско).
Приветствувамъ Ви: Н. Д.
Чиллковъ.
Др. Ваня,
Попадна ми вашия вестникъ
«Народна Камбана". Радвамь
се, че всички вече съзнаватъ
какво обединението е нзложително. Дано скоро бжде фактъ...
Винаги съмъ се живо интересувалъ отъ съюзния жнвотъ,
Прочее, церзайге"!
Пловдивъ.
Марко Георгяевъ.

На пазаря въ с. Хнсора (Пловдивско)

Здравна просвета.

Здравето на душата.

Волята но земледВлския народъ.

\ Ярнаудовъ.

Щщулинко отъ живота.
Мамко, мамко, още колко
1жти ше спиме и ставаме, до
!ато дойде Великъ-день, да ни
юнесе червени яйца, нови рок
1ички, обуща, сладки и бомбош?"—питаше четиригодишната
{Ьдка майка си, която подпреia глава съ двете си ржце,
№ше се унела въ мисли, впе
рила погледъ въ безкрайния
Ьиръ на морето.
I —. Още два пжти, миличко,
плувайки го по бузитъ. отгоюри майката и го изпрати на
щора при по-голъмото му сесриче да си играе.
Милото чака Великъ-день да
iy донесе червени яйца, рок1ички, обуща, сладки . . . Ще
мзнесе той да, но не намъ, а
га други. Да би ни донесълъ
пне ХЛ-БОЪ за васъ. Но защо
о нъма еще? Об-вдъ вече, а

и снощи си легнахме недояли'
Дали е намерилъ работа? Лми
ако не е намерилъ работа,
какво ще прави? Ухъ, Боже!
Ще ми се пукне черепа.
Следъ прекарана безсънна
нощь, сломенъ духомъ, че не
може да достави на семейство
то си за праздниците поне не
що за ядене, още въ тъмни
зори бащата излъзе на пяцата,
очакващъ да го повика нъкой
на работа. Слънцето като че ли
изплува отъ .морето и съ първитЪ си лжчи „поздрави току
що събудилата ' се отъ сънъ
земя.
— Добро утро Ялексо, много
си подранилъ, го поздрави
другъ работникъ, който сжщо
идеше да предлага трудътъ си
зачкора хлебъ.
— Добро утро Стояне, отъ

преди единъ часъ още съмъ
тукъ, а снощи не съмъ мигналъ даже. Чудя се какво ще
се прави, праздници идатъ, ра
бота нвма, н-вма отъ где единъ
левъ да изкара човекъ. а не
намеря ли работа ще се гла
дува. Това не е било никога.
— Ехъ, кардашъ, питашъ ли
ме? На сжщото дередже съмъ
и азъ и никой не те пита
имашъ ли, немашъ ли? Да те
видятъ, че умирашъ отъгладъ,
никой не ти се притича на помощь. Дявояъ да го вземе, па
и такава безработица и криза
не беше се чуло. Пъкъ и да
не викне нъкой, отъ гърба ти
иска две кожи да вземе и ще
ти даде толкова, колкото да не
пукнешъ отъ гладъ. Речешъ ли
пъкъ да се оплачешъ. тежко
ти и горко, хайлязинъ сибилъ,
не си правилъ економия и не
знамъ що, въпръки парцалите
по насъ и редовнот® ни недояждане.
— Ето, че идатъ и други на

ши братя. И дъдо Колю съ
техъ. Нещастникъ и той, на
стари години да маха по Ц-БЛЪ
день дикела. Войните му отне
ха и двата сина, които му ос
тавиха четири внучета на ста
рите плещи.
— Добро утро деца!
— Добро утро д-вдо Колю.

— Е какъ, изглежда, че и
днесъ ще дремемъ. като коне
надъ праздни ясли? Я Великъдень е утре, вика се. Отъ де
цата, Господъ да ги поживи,
мира нема, току само ме питатъ: ДБДО, кога ще ни купишъ
обуща, шапки, дрешки, а я се
чуда, сънь ме не лови, чз на
праздниците може и хлъбъ да
нямаме. Едно време, когато беха турцит-в, у нихъ имаше поголЪмъ инсафлъкъ. На такива
дни ще отворятъ хамбарите на
кому 100, кому 50 ока, споредъ семействата, па и по не
кой грошъ и току ще ти каже:
„Ха кузумъ, носи дома жени
те да омесятъ хлебъ, а съ па

рите купи на децата я по некой пашкулъ, я H-БЩО за яде
не, па дай Боже здраве летоска ще ги отработите. Ехъ, жи
вееше се тогава.
—- Зеръ тука нема дъдо Ко
лю баремъ двадесеть души
милионери, които биха могли
да ни пригледатъ сега, но да
е кабилъ и парцалите биха ни
свалили отъ гърба.
— Разговаряйки се така, ра
ботниците не забелязваха, какч»
времето си течеше. Селяните
на групи почнаха да приетигатъ отъ делата носящи кой
прасе, кой яйца, агне, маел» и
др продукти за продань. Градътъ се оживи. ВСБКИ бърза
да купи нещо за праздниците.
Следъ като позяпа изъ пазар*
не смЪейки да си отиде въ кжщи съ праздни ржце, Ялексо
нерешително се оижти къмт»
дома. Часътъ е 12—обедъ, а
дома нвма хлебъ. Взе на ве
ресия два хлеба, съ преду
преждение на другия день да
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инцидентите въ Палестина и
еж настояли Англия да изпъл
ни обещанието си за създава
не една самостоятелна арабска
държава.

външните работи е връчило
чрезъ германския пълномощенъ
министъръ нота за предаване
на китайското правителство, въ
която то протестира за терора
надъ съветските граждани въ
Съветска Русия заплаш Китай и заплашва, че ако не
се тури край на него, съвет
ва Китай.
ското правителство ще отгово
Агенцията „Тасо" съобщава.' ри съ сжщите репресалии сре
че съветското комисарство за щу китайцитв, живущи въ Русия.

бойника нервно му отвръща.
Е, стреляй, стреляй, ама н-вма
вече патрони!
- Н-вма патрони? Горе ржцете! окураженъ извиква Моше съ насоченъ пистолетъ сре
щу разбойника.
Въ недоумение последния ми
сли, че Моше се шегува.
— Я се не шегувай, ами си
върви изъ пжтя.
— Горе ржцете! Че си стрелямъ! Повторно подканя Моше
разбойника, който виделъ, че
Моше не се шегува, се под
Следъ обединението на националъ либералите, въ всички
чинява
на заповвдьта му. Та
юлитически среди се живо интересуватъ и отъ обединението Изъ Софийската титро химандритъ Софроний, досега ка Моше си взема обратно па*
шенъ протосингелъ на Софий рите, пистолета на разбойника
» разпокъсаните земл. сили. Ние не се съмняваме ни найполия.
ската
митрополия. Говори се, и си заминава.
тлко, че при днешното положение — когато обединението на
;емледелсчия съюзъ се желае отъ дружбитЪ долу. то ще Приятно ни е да съобщиме, че той щелъ да бжде натоваче на вакантната протосингел- ренъ да бжде и дух. начал. на
* *
ине въ близкото бждеще.
монаш. братство „Бвлъ Езча знаменателна речь на
Не еж в-врни съобщенията на нвкой отъ софийските ска длъжность е назначенъ Н. жен.
при монастиря въ Кури- царибродския кметъ произне
истници, които твърдятъ, че подетата напоследъкъ идея за В. Преподобие Архимандритъ Кръстъ"
като бившия такъвъ ар» сена надъ гроба на загиналия
Уединението не ще има успехъ и че положението въ земле- д-ръ Ачтимъ Шивачевъ, който лово,
Ст. Абаджиевъ билъ въ боя срещу сърбитЪ надъ
юлския съюзъ днесъ е по-лошо, отколкото въ миналото. Да прави честь на църквата зае химандритъ
назначенъ
за
ректоръ на Плов Царнбродъ презъ 1885 г. капимайки
този
високъ
постъ,
:е твърди последното, то значи или да не познавашъ фактидивската
духовна
семинария.
Архимандритъ
шивачевъ
е
танъ Златковъ.
(еското положение на земледелскня съюзъ, или пъкъ да се
единъ
измежду
първите
ни
«жчишъ^ да излагашъ тази организация.
Ой ви граждане ЦарибродОпровержение.
жанв! У овуй гооу, Г]ланину е
Който се стреми къмъ подобно н%що въ момента, той църковни журналисти, който е
« уврежда само на земледелския съюзъ, но едновременно и далъ доста сериозни трудове и
Съ поместеното въ бр. 3 на загинулъ капитанъЗлатку! Они
<а България, която се нуждае отъ земледвлекото единство и статии въ духовния ни печатъ. вестника ни антрефиле подъ сърбвто му ваше: „Првдайца
«митическото и стопанско сътрудничество на селската органадсловъ.Свещеници подъ еждъ"бе предайца"! А онъ ка имъ
Изъ Св. Синодъ
«изаци*. Колкото по-скоро се реализира едното и другото,
редакцията ни е поставена въ каже: „Ню" 1 (тукъ посочва
сеитъ юмрукъ). А они га га и
толкова по-бърже ще се освободи страната ни отъ лошото
Учимъ се, че на мвстото на заблуждение.
шрешно и външно положение, въ което се намира сега.
бившия началникъ на култур- Всички двла заведени про- лЪснуше по главуше и онъ се
но-просветния отдвлъ при Св. тивъ въпросните свещеници премвтнуше.
1
Гошката
Синодъ—Стоянъ Петковъ. сега еж прекратени по недоказаепископъ Андрей, викарий (по- ность.
Обществото на Народите. Всички делегати, които го мощникъ) на Варненския митро- Просимъ извинение за сторе
вориха до сега се изказаха въ полза на мира и даване въз- политъ двдо Симеона, е билъ ната грешка.
чожность на меншаствата да проявятъ своите дарби и спо назначенъ Н. Високопрепод. арсобности за политически и общественъ животъ.
За кореспондентъ и настояТова е изтъкналъ въ речьта си и английския министъръ
тель на нашия вестннкъ въ
вредседатель Макдоналдъ, като е добавилъ, че ако управииВарненски окржгъ е назначенъ
щтЬ на държавитЪ въ конто има малцинства не сл. способни
г. Петъръ ПЬевъ, който за сега
де дадат» тня възможности за животъ и развите на мене по обиколка въ окряга. Нека
иествата, ще трЪбва да блдатъ лишени отъ господството
всички наши абонати, при коншаъ поробените защото международния редъ не търпи робто се явч да събира абонамен
ти и обявления, му окажать
твото.
довЪрне.

У насъ.

Духовна трибуна,

Въ чужбина.

Последенъ часъ.

Палатата на О. Н. въ глия, които предхождатъ въз
становяването на дипломатичес
Женева.

ки сношения. По този случай
г. Литвиновъ е готовъ да се
срещне съ Хендерсонъ, съ ко
гото да се споразумее относи
телно спорните въпроси, по Моше е изъ околията, събира кожи. Отивайки за с. X . . . . ,
които ще се преговаря,
за кждето пжтя минава презъ
Мерките на английското една горичка, като изъ не виправитекство въ Пале двлица при единъ завой, изли
за изъ ш/мака едно въоржстина.
жено лице и извиква съ посоСъобщаватъ отъ Лзндонъ. ченъ срешу гърдите му писто
че английското министерство летъ: горе ржцете!
на войната е наредило всички Изгубилъ ума и кума, въвоенни параходи да останатъ првки, че и Моше си има пис
въ палестинските води подъ толетъ, но той си го пази за
заповъдите на палестинското зоръ заманъ се подчинява на
правителство до втора запо- заповвдьта и целъ треперейки
страхъ се оставя да му
Срещата на Литвиновъ ведь. Взиматъ се всички мвр- отъ
взематъ парите колкото ималъ.
ки
на
границата
да
се
попречи
|; съ Хендерсонъ.
Следъ като бива обранъ и
на едно ново нахлуване на ара
по случайность не му билъ
Споредъ едно съобщение отъ битв.
Споредъ друго едно съобще- взетъ пистолета, Моше се око
Чосква пом. комисаря за вън
лите работи е заявилъ, че ние отъ Вашингтонъ живущи- питва и почва да хитрува'.
Светското правителство е го-'те въ Съединените Щати ара' Господине, молимъ васъ, я
Ово да проучи всички споени'би еж протесгирали предъ ан- съмь си еиромашко, я съмъ си
ъпроси между Русия и Лн- глийската легация по поводъ слуга. Парите еж на чорбад-

Женева 7. Днесъ следъ обедъ
гана тържествената церемония
ю полагане основния камъкъ
(а двореца на Обществото на
ia народите въ приежтетвието
т всички делегати. Вградено
е едно металическо ковчеже,
юето съдържа разни монети
1тъ държавите членове на О
I., както и единъ документъ
иписанъ върху пергаментъ, въ
ойго се посочва датата на
яремонията, естеството на потройката и имената на дър
кавите, които взематъ участие
tO.H.

Моше ограбенъ.
жия. Молимъ господине стре
ляите си на шапка, да си види
чорбаджия оти съмъ си бил
попаднато.
Разбойника изважда писто
лета, съ единъ вистрелъ про
валя шапката му и иска да си
отиде, но Моше го спира.
Г-не, стреляйте си и на пал
то да си види чорбаджия, че я
съмъ си попаднало на голяма
банда, че съмъ си водило отра
жение и едва съмъ си се
спасило.
Разбойника стрвля и проваля
и палтото му.
По тоя начинъ разбойника
проля и джилетката му и' ко
гато Моше подканя разбойни
ка да провали и панталона му,
за да се убеделъ чорбаджи
ята, какво той е попадналъ
подъ кръстосанъ огънъ, раз-

Умоляватъ се г. г. издате
лите на периодич. списания и
на разни книги, да ни изпращатъ отъ своите издания по
1 екземпляръ за рецензия въ
вестника ни.
За двойните депутатски
възнаграждения. Нъкои вест
ници изнесоха, какво върх. см.
палата е констатирала, че мно
го депутати — пенсионери
следъ като дневнитв депутат
ски пари се обърнаха въ ме
сечни заплати, продължаватъ
да получьватъ и пенсиите си.
Очаквало се да бждесезиранъ
по въпрвеа следъ завръщането
си г-нъ Молловъ и се даде и
отъ Нар. Събрание тълкувание,
могътъ ли да получаватъ по
12,000 лв. месечна заплата и
ленсиитв си.
Б. Р. Разбира се, че могатъ
щомъ това е продиктувано отъ
«висшия имъ патриотизъмъ.
за България и отъ любовь
къмъ нея". Нещастна страна
подъ чието небе е всичко въз
можно.

f плати и че другъ пжть макаръ въ заемъ нЪкой левъ мозъ и ужаса да се умре отъ емвлостьта да ги бичува въ си, хванала за ржце двете си
«ъбъ на вересия нема да му! и ние ще прекараме некакъ.' гладъ бвше преждевременно •защита на насъ, бедните, да- деца, тя просто гичаше къмъ
Все ще намери некой добъръ остарвла съ прошарени коси и ващъ ни право на животъ! Пре морето. Въ мигъ по-големото»
1»ватъ. .
--Мамко, мамко, татко си християнинъ и ще ни услужи две бръчки на лицето. А едва яждате вие, когато ний мрЪмъ, момиченце хвърлено отъ майка
№, носи и хлебъ, бързаха да сега предъ праздницитв. Я ту 35 годишна е тя, въ разцввта петимни за кора хлвбъ. Нека си полетв къмъ ужасната мор
Редизвестятъ децата майка си, ри софрата, дай малко солчица на своя животъ. — Крачейки нашето и това на невинните ска пропасть... Малката Надка
ни, не видвли още живота да виждайки, че нейната майка хвъ
9 пристигането на татко имъ. да хапнемъ по нвкоя хапка нервно изъ стаята, заета отъ де
проклятие и се струполи вър рли въморето сестричето й.немоужасната
мисъль,
че
мжжътъ
хлебъ
и
соль,
пъкъ
азъ
да
из•— Алекси, нима и днесъ нежеше да си обясни къпе ли го»
* работа? Ами отъ где намБ- лвза изъ града, дано се вземе й може и днесъ да се върне ху главите ви...
Нвма
го.
а
и
защо
ли
чаизплаши се и побвгна. Майка
съ
празни
ржце
се
чудеше,
отъ
нейде
нвкой
и
другъ
левъ.
N пари за хлебъ?
— Хапна на бързо нвколко какъ би понели да гледатъ камъ? Кой ли би го съжалилъ? му бързо го настигна, притис
•;— Всички се върнахме съ
нима може да вврва на на го здраво до гърдите си и
Разни ржце. Никой те и не хапки и излезе... Вечерьта от милите имъ рожби да умиратъ Сития
гладния? Може нвкой добъръ всредъ детски писъкъ, ужасено
>
клежда даже. Едвамъ изве- ново се връщаше съ празни отъ гладъ..
Е добре, живейте вйй, стис християнинъ... Сигуръ отъ ония, оте страхъ, молейки се да не
то> на вересия тия два хлеба... ржце и съ едничката салъ на
кайте
здраво милионите, пале които бвха се вмъкнали и въ го къпятъ, съ едно прости ме
дежда
утре
до
обвдъ
дано
се
>- Ами какво ще правимъ,
те
имъ
сввщи» когато ний уми храма, отъ геето Богочеловека Алекси не можахъ друго яче»
намерятъ
отъ
нейде
пари.
'аздницй идатъ, нито пари,
раме
отъ
гладъ! Богъ така ни ги изгони съ камшикъ?... Да и се хвърли въ морето.
Следъ
това
нова
безсънна
нощь
«то хггвбъ? Боже, Боже! Що
е
писалъ,
нали? Че кой е тоя се хвърля сама въ морето? Не!
и
оскъдна
отъ
хлебъ
вечеря,
Слабъ плисъкъ, малко пена
*& сторили, че ни наказвашъ
Богъ,
що
водитевтери
и пише Какво ще стане съ децата? и като че ли нищо не е било...
сутриньта
на
другия
день
пакъ
Ч«? Нима ний немаме право
да умиратъ въ мизерия тия, Всички заедно, по-добре да ни Всредъ навалицата въ грвда
' «ивотъ? Защо поне не ни рано излезе.
които творятъ, а да живвятъ прибере морето и турне край бащата пъкъ търсеше нвкей
—Мамко,
нали
още
веднъжъ
Wepeiuv, или волята ти е
въ
разкошъ ония, които съ на мжките ни.
остана
да
спиме
и
щомъ
стадобъръ християнинъ да му ус
N да турнемъ край на жибличатъ .и последната риза на Облече се набързо, излъ лужи съ некей левъ, за да за
неме
ще
дойде
Великъ-день?
Щ «и? Нима!...
бедняка, които не пожалиха и га децата, че отизатъ на раз
'^ Стига, стига си се кахъ- Пробуждайки се малката Над- Богочеловека, когото съ ехид ходка и да срещнатъ таткото, несе поне хлвбъ на децата --•»
ка,
питаше
пакъ
майка
си,
коя'"а/Следъ обедъ пакъ ше |то като че ли за квколко дни на усмивка на уста го качиха се опжти къмъ морския брегъ.
;*Ья.
пъкъ утре е ежбота
на кръста, за гдето имаше Не виждайки нищо предъ себе
N да се извври отъ нвкого 'благодарение на душевниятор-

Стр. 4

Бр. 70

НАРОДНА КЯМБАНА

Еожно т посетителите на столшта

„ЙЪВОВЪ МОСТЪ"

&->.

на площада „Лъвовъ мостъ" № 2, телеф. № 4327
е наново ремонтиранъ изцяло. Строго фамилиарент-. Идеална чистота, б^рза, честна -и
акуратна прислуга, йени умерени. Подъ хотела
всички удобства за г. г. посетителит-fe, ресторантъ съ отлични пязарджиски вина, кафене,
бръснарница и пр.Посетете го сами да сеубедите
Съ почитание:

?АНТЛИЙСКИ ДИЗЕЛОВ]И МОТОРИ

Най-сигурни

Най-ИКОНОМИЧНИ

двигатели

д ви га тели

Гаврилъ Ст. Сердаровъ,

ЗАТОВА И НАИ-ЕФТИНИТЪ
г о т о в и НА С К Л А Д Ъ П Р И
Техн. И н д у с т р .

Акц. Д-во

Ул- » ? Ч т ( ? ш а !

gPmmemoLM шт «!»Б2% т4S-.'*

№ 5

СОФИЯ

f рч

ъцтш
й*
S»

въ центъоа на София, жгьла ул. „Княгина
Климентина" и бул. ,Хр. Ботевъ"
Въ хотела ще намерите винаги нан-ефтнни легла,
извънредно
извънредно голъма чистота, винаги топли и сту
дени бани и отлична прислуга.
1—3

S3
$3

„Джамбаски ханъ"
на ДНДНИ ПАВЛОВЪ, ул. „Опълченска" № 42,
който на ново основно е ремонтиранъ ще намерите
чисто натурални напитки ВИНО и РАКИЯ, отлична
кухня при бърза прислуга, идеална чистота, достъпни
цени и всички удобства, за клиентите и доби
тъка ммъ.
1—3

S3

ХОРЪ"!
които по издържливость и качество
:: :: :: : :: конкуриратъ всички. :: :: :: ::
S3

Представителството разполага съ всички видове
сонди прекопаващи дълбочини отъ 20 до 2000 м.
съ различни диаметри, за всички сведения при
главния представитель ПЕТЪРЪ А. ТОДОРОВЪ,
улица „Св. Кирилъ и Методи" № 116, III етажъ.

Вашиятъ" комфортъ и здраве еж
напъпно гарантирани, ако пжтувате за Южна Америка съ едннъ
отъ . параходите: Маджестивъ,
56,000 тона, най-големия параходъ въ cetera, Олимпикъ, 46,000
тона, Хомерикъ, Велдженпандъ и
пр. понеже rfe притежаватъ всич
ки удобства нч единъ модеренъ
хотелъ, даватъ отлична храна и
минаватъ океана Шербургъ—Ню" Иоркъ само за 5 дена.

Малки специални за автомо>
били и ГОЛ-БМИ за други цели.

На складъ при пред
ставителството •;,,.;
„ТИКМЕНЪ"!
ул. „Мария Луиза" №47 ,!

н а х о д я щ ъ с е в ъ центъра на
София, на ж г ъ л а на ул. у л .
„Трапезица** и „Лавеле"* № 7
има к о м ф о р т н о мобелирани хи
гиенични стаи, с ъ чисти и е ф тини легла, електрическо о с 
ветление, парно отопление и
строга фамгшярна честность,
Хотелътъ има и д р у г о е д н о
преимущество, ч е с е намира
въ с ъ в ъ р ш е н о тихъ и чистъ
кварталъ и е б л и з о д о мине
ралните бани. Нека всичко
това с е има в ъ п р е д в и д ъ о т ъ
посетителите на София.

ЗА ЮЖНА АМЕРИКА
параходите ' Лютоция, Масилия,
Кампана, Мендоза и пр. тоже се
отличаватъ съ своитЬ модерни
удобства,; прочутата френска кух
ня и бързина, понеже минаватъ
океана отъ Франция до Буеносъ
Нйресъ само за 1Б дена. 8а JSBстралия отъ 24 до 30 депа.
, Генераленъ преставитель:

ТОМА К. БАКРАЧЕВЪ
Пл. Лъвовъ Мостъ — СОФИЯ.

Английски
„ШКМЕНЪ"

Складъ

РОЛКОВИ ЛАГЕРИ

на кревати, кушетки закачалки, нощни ма
сички и др. дърводелски изделия

ня

„ПАИРИНЪ"

пжтници зя

ВНИМЯМИЕ! . | §

Въ Вашъ собственъ интересъ е да проучите
Вашите мини съ патентованптЪ
сонди

Г е о р г и Якимовъ

пожодо-гашели

Въ четириетажния х о т е л ъ

МИНЬОРИ
gg ВНИМАНИЕ!

омеия"

ул. „Триядица" № 1 — София, предпочитайте я преди
всичко, защото е винаги въ услуга за всичко: паспорти,
визи, лични карти, сведения, информации, упжтвания,
посредничество, справки и други тъмъ подобни. Поржчкит-fe Ви ще се изпълняватъ бързо, акуратно,' съ внима
ние "и при строга честность.

В Ъ НОВИЯ

АНГЛИЙСКИ

ДГЕНЦИЯ

- •

Бр. Га6р©Е
ВЯРНЯ
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

За в с и ч к и автомобили,
трактори, мотоциклети и
др. машини «индустрии.
НА С К Л А Д Ъ
всички автомобили и
мотоциклетни части и
принадлежности при
представителството

Шшттттштштшшт
и Перниш"нишки
вжглища и дърва доставя на
конкурентни цени склада на
Петъръ Стамболиевъ, гара Перловецъ, София.

изработва вевкакъвъ видъ юр|
гани, шилтета, възглавници
разчепква стари памуци. Прие
на
ма поржчки. Работа чиста *!|
„ТИКМЕНЪ"
акуратна; Цени не тьрпящи\
Й
ул. „Мария Луиза" № 47
спортенъ конкуренция.
и кинкалериенъ магазинъ на ул „Ма
рия Луиза" •.,№ 21, срещу хоколония* тель „Македония" винаги ще
ленъ ма- н а м - в р и т е първокачествени ВЪ В.,
газинъ съ ц-влия инвентаръ и спортни, галантерийни и кинстока, въ центъра на града, съ калерийни артикули при кон
добра клиентела. Споразумение курентни цени. Посетете ма
редакцията.
газина, за да се уверите сами.
Съ почитъ: Буко Рахамнмь
Леви.
•

Само в ъ терасовидната

градина

„Земенъ; рай"
на Ботю Петровъ — Княжево, на 10 клм.
при отлична обстановка, пресни закуски на скара, чисто
натурални напитки, вино и ракия, студена бира, идеална
чистота и бърза прислуга се прекарватъ наистина при
ятни часове. Посетете я да се убедите.

•

—

'

:

:

*

Само даваш* щ м т

„РЕК0РДЪ

на Нисимъ Акитовъ, ул. „Лавеле" .№ 28 стрижене н бръс
нене прн идеална чистота и
вЬщина.
3—3

погагатъ ЦЕльта сн!
Абонирайте се за вкь
А о д н а комбанз"

Печатница Б. Я. Кожухаровъ — София.

