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С е д м и ч н и к ъ иа с д р у ж е н и землед-ЪлЦи о т ъ Варненски Онржгъ.
Урежда Редакционенъ Комитетъ
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Д. Христовъ.

Положението на кабинета Ляпчевъ отъ день на день ста
ва все по безисходко и по безисходно; управляющий разноплемененъ сговоръ изжигжва
последнитЪ си дни. Ляпчевъ.
прави все по рисковани и по
смъртоносни салтомортали по
крайно оптегнатнгё до скъс
ване вжжета между-оаздични
rfa племена на, сговора, дали
при тЬзи игри и надлжгвания
н-Ьма да падне и да си счупи
главата, близкою бждаще ще
покаже; но по всичко личи,
че на есень, когато се осво
бождаваме отъ нахалните и
хаплйчи михи ще се освебоди
и българския народъ отъ на
трапените му 9 юнски управ
ници.

НОЙОТО финансово, стопанско
политическо положение на стра
ната налагать единъ съвършенно но-ъ курсъ иа полити
ка, а това може да гтане не
съ рэконструкция на кабинета
а само чразъ нег-овото см^чяне
съ- единъ широко па;)тиенъ
кабинетъ базъ участието на
сега управляющий сговсръ.
Нека се разбере отъ всички
че никоя отъ политическите
партии не е в ъ състояние сама
да се справи съ гол ti мото на
следство, ко'-то управляющий
сговоръ ще й остави, сако обе
динените демократически сили
в ъ страната щ е могвтъ да из
ведать Б ы г а р и я отъ топа безисходчо положение и колкото по-ского това обединение
стане, топкова пс-дгбре и тол
кова по=бързо въпроса за ре
конструкция на кабинета поставенъ пре^-ъ общественото
мнение щ«! бжде замененъ съ
въпрога за сг-"кна на кабинета.
... Б . 3.. ,Ы_-С.-. които.., по .приз
нанията от-;-, лЪво и отъ дЪсно
е най-силната политическа ор
ганизация въ сг 'ината, чув
ства, че като най-голема об
ществена сила поиася и най-голем?1 отгово"Ность поадъбъпгарс^иятъ н-рО"'Ъ и предъ rp-feду'ш-гт-Ь поколения за вгЪко
б»зпсй:тв"Р в ъ тия съдбонос
ни дни които г-гоач1тэ грежир-гва и ржчо г опимъ отъ това
MVRCTBO на отговорнссть той
полема инициативам за обраЗуг>а«ето иа едча нова поли
тическа концентрация з^стапайки въ нейния центъръ за
па и?играе ролята на г в ь р >
впщо ЧВРНО "межпу пяртиит-fe
OTIJ n t e o и п-Ьсяо и която ро
ля е опочнтАлена H'MV И на
всяччи агг--ярНц
организации
въ света отъ нчй-новата по
литическа история.

власть. Световната демокркция и
съвестнит-fc български сбщественици 6t>xa свидетели какъ българско
то селгчество организирано' въ своЕТЪ съюп., б+шс издигнало знаме:то на Аграризма и се силеше да ре
ализира единъ свотълъ идеалъ, да
създаде единъ нов-, общественъ.
порялъкъ въ съгласие съ времето
и крешящит-Ь наредни нужди. Ре'форматорската. дейность на съюз.
нит% първоучители, б+аха пълна га
ранция, че върху българската земя
се раждл нова култура и цивилиза
ция, достойни за племето ни и воцящи го къмъ напредъкъ и благоден
ствие. Но силит+j на реакцията, мра
ка и тиранията се съюзиха за да
прэмахнатъ вдъхноаэнитъ съюзни
•водачи и следъ това да провалятъ
голтзмата организации на трулолюбивиятъ Български народъ. Това пъ
клено дтзло се належи. Писъци къ.нт^ха на длъжъ и ширъ, върху.Бъ
лгарската земя. Страдания, мжки и
робски теглила пртэживъ- народътъ,

но неговиятъ духъ и B^fepa въ съюэнит-Ь идеи, осганаха непоколеби
ми. Провалиха се всичнигЬ усилия
на сговорянската власть да закре
пи своето господство, предъ съзна*
нието на селянш-fe. И днесъ ние чу.
в?.ме, какъ легенлата разнася отъ
уста въ уста имената на великите
земледтзлеки покойници. И какъ на
родътъ веренъ на тяхното велико
дтзло се оиганизира за да продъл
жи гвхната епохална борба за мир,
свобода и братство, Здруженит.т*.
землед-Ьлци особено въ Варненско
ще тр-вбва да засилятъ свсит-fe ,дру
жби да ги свържатъ съ селското
околийско настоятелство и .чрезъ
него съ.съюза. Този е неизмениятъ.
релъ на дисциплина и единство.
Никой здруженъ землед-Ьлецъ не
бива да се почава на влиянията на.
вътрешни и вънкашни вгагове. Околийското настоятелство и околий-.
скит-fe събрания еж които решаватъ
всички въпроси засягащи съюзниятъ.
живогь. Никой, няма право на. аги-,
тапия и пропаганда, бззъ да бжде.
ензбденъ съ откритъ. дист.ъ отъ.рт
колийската дружба, . . f,. ^ ...,;,
Така сплотени и единодушни вси
чки сдружени з.емлед-БЛци набедя
съ своит-h управителни т^ла.ще
тласнемъ нашата голяма организаг
ция въ пжтя на,обновлението, ..въз
раждането и, величието. Възпитани,
въ итето нл идеята за държава,, ка^,
л е н и чъ бурит-fe на живота и съ пъл
на в-fepa въ аграрнит-fe идеи ние ще,
съградимъ нозъ редъ, върху хойто
ще rp+ie слънцето на свободата. л „
Мусубейски.

,
Порапи много причини, следъ 9 т-Ь когато еж между cвoиттi' изби
гоний 1923 г. — градската дружба ратели праиятъ многозначителни
6-Ьше дерейлирэла иэъ релсите на декларации за никакво левичарство'
саогто нормално съществувание н въ името на СЪЮЗНИГБ трапиции,
организация. Неполно личности се уста^ъ и политически пжть. Идеха
6-Ьжа доковали доflpvwecHHT-feяър-ли обаче, въ София, тамъ веднага
хоге к съзнателно рушаха \ стсит-fe отпочааха борба противъ Постоян
ното приежтетвие на съгоза за > а
на Дружбата, като старателно заб
- луэ<Дввела гго разни i-ачини, както - рушатъ иърховниятъ принцйпъ" на
съюзнигЬ членове так^ и върхов демокрацията който разпределя пра
ните съю.ши т^кла. ПросаЪтната, вата и задълженията на всички съ
възпитателна и дисциплиина лей- юзни институции и управителни ffeность. б-kxa изхвърлени изъ употре ла по устава съ огледъ на народбление. ft РЪ замина на изброени ниятъ контролъ. Този начинъ на
Сговора е вече много и пое
те, ц%ли ,4 месйцз дружбенмт^ дру- действие 6f, елна плитко скроена
много изхабенъ, политическия
гггж, 6t.ra тормозени съ неустовни маневра, една продажба на ефтино
ижлгочг^ания на стари и добри съюз левичарство и десничарство, което
му кредитъ в ъ страната и в ъ
ни другари. Това б ^ ш е т р в а г а фа застини д^ужбениттЧ членйве ла тре
чужбина до неимов-Ь--но<"ть е
тална rpi-.шка, гезолтатъ на карие- щать.3 Такива ГР-БШК^ обаче, могатъ
унищожечъ и той тг-в^ва члеь
ризнъ. Велпяжъ CTOpPH'T тзкгва да с* поппавятъ, защото ипеаписпо скоро да напусне пластьта
грешна, ПЙСТОЯ;{?ЛСТЙОТО тр-Ьбвэше тит-fe гр-кшптъ но честно мислятъ.
да ой ОТИЦР, подъ ударит'Ь на соб Всички rontMtjH, които въ общесттой требва да начрапн тат
борби,
ст о ятъ
на
ствената си беспринципность и ус ненит-Б
жертва в ъ името на върхов
тавни
нарушения. — Последното бг>- д«а стола, падатъ на земята и се
ните и големи интяр^сн на
ше отстранено; като Постоянното сяМоунип;ожаватъ.„ Отдавна заблунацията.
приежтетвче на съюза предпи^п ра лата и лжжата еж загубили своята
се избере нопо настоятелства. Подъ сила всредъ споуженото землед-fenКолкото и широка "я б.-кгте
ногю настоятелство дружбенит^ чле ство. Двуличието е приежщо на пбд:,
и
нове р^збрахч такопа, комплекто ло^тьта,
Реконструкцията на к би етя
вано отъ непровин^ни дружбени
Ляпчечъ, тя ще
now3"MKa
О юзнит-fe учители служеха нп от
членове. „С'ллнит^* на деня пъ
см-Ьчз на личностите пъ тоя
дружбата, об^чс, натпапих^ лакъ кровението, та»'Иг?а т е требва да
кабинетъ, но тя въ имклй сл"слицото настоятелство. Топэ натра- бжлатъ и ттЧхниттз последователи
— спгуженит-fe землед-нлчи. При
чай НТ4МЭ да пг>еп.и1яч«Т1 ектлближените на ГБЗИ „големци* тукъ
ПВам,е б+ 5 ЩР: ВТСр?5 И ГОЛТЛМЗ ГрТЧ
на на еаинъ курсъ на полити
въ дпужблта съ всевъзможни каращка,
Тпета
грешна
ИЗЗ-ЬПШИХР
оне
ка' с ъ поугъ; когато н°вог.ъчзи, които и;; гдопуснпх-т чпан чзет^ гьосчн^т.пи се стР^меха па подърдчденитъ условия на животъ,
отъ „Лнлия" нл ci.6r(tT;j-''-:t 1 ^вика м(атъ казалото яаблужление. Попоно отъ !->лга::тлрп :;а п. „3- 3>>a:ie* бен-ъ мгииеръ " з действие- и заблу
г-н". Х">. Чопм'ояъ и гл. "опг^нмза- да не МОНСРШЯ да не се лизоази.-въ
то^ъ Вгпгил- Д^мл;-л,. R чз т пъпта- ^пигъ лвубой МРЖПУ не равпата и
. Още нЪколко дни и попската ра евгбппа. ЕПОХРП.'СТО л-Ь.-о г-а ^т>з- та и ^й-кач^талиг гр-Ьинга и"чг.ър- истината. — Двубой между онези,
бота ще бжде ппичършеня. Издър ТЯТ1 Гп"ХК1% п-\. " Г ! е « н ^ г : т ъ Р-'М"^., шяхп пакт; „силниг^>", иои-ro негю- които еж лепрйпирали отъ пжтя на
жали пълна nofitna гуь полито на рт^п-п^нгтл борб" L'a Вог-м:,:-мт-Б s-ь П у с к а х : : ДГ>у-^6'?:НГ1Т"Ь ЧГ,С1Ю>е ИЗТХ%- Съюзнит-fe ра.чбнрпния1 '• и тези които
трудътъ, БългаргкитЪ селяни съ Бт.лглг>ия пр^з-ь с^еп в-Ь7--опе, сам,-- • ЛО Д^Г С»: ПОД-'('.Н.'ЛЪ НО П. ПрМСЖ'Г- ц^пжчтъ на .ч-тавитт ,, землел^лски
собственит-Ъ си жилести р;кцз иде О Т - P p w ^ M H T - k !! г..с-?Л^'!.-1НН 6 \ ' 4 T O U ^ H3 Ст^-И и гх^.е^чт-!-. събрт-е-^т-* на 5 ндол^, г ю з н е о п>зпитание и-заве
подхванатъ друга още по-^ъзг.ишя- гечя-";т-Н т . Фг>^!5.'иа п-^т^'э'^ фг-о- авг'-с^г- в-ч Зина Г-епин^чи-'. Тази тите нч нашит-fe учители. Лнесъ ве
на и по благородна работа, - Да начи---^, нъ Ругич и Гои-., нит стг. рпч^олннчткя 71*"йн^сть, остгва за че тааи. пътге-ичя борба е ликвизаздравягъи подсияятъ споитЬ дру сжбн.ия с-?- глчро'»-' и-пегтяо^-ь п-ь сметка як спо'!т+- апто^и. Постоян ,п.*'.;?ан?. Bi^„ боон. 64 • отъ, 20 м>_И.
жби и чрезъ гЬхъ своятъ сдинст- ко-'то и^^-.",.нг,т•? до с^търть c;>w- ното ппися.ггтг-w и здоунгоното зе- чъ в. Зем^ептзпскр^ -знаме-^ й,_утв.ървенъ и могд^нъ защитникъ — Б. 3. ча<-тно с niv-лло я>. ^г-птва своиттЧ мп-^д-Ьлсгп-'. -леди л^йстни^та OCQ- дено законри'збгзаното настоятелство
Н. Съюзъ. Преминали пргзъ огне пъряи сини- 1 и спочт-^ тпъ»^ з^ г.?. б'^н'^о на r,-io;fT'h тгчбр^'чтд'^. И ^ п и - за Верней. прл'.ч;бэ.лъ съетявъ:
ната линия между смъртьта и нш- см-тчч г^лбата с*. Пг-дгг"--ьт-', кз- рятггиг-Ь на г^пнит^ грешки мг>же
Прг'дсе'тР!тель Лимитръ Игнатовъ,
вота по разнит-fc фронтове, отстоя м^'^а^э, полчупнт-г-, и ЖРСТОКПСТЬТЛ би пи" рачб^П'И^-, ЧР rny^HT'h 'а«би- пол.поедге^атель: Яи\лп Мавроди^въ,
ли геройски при вътрешнигЬ сму пи [Яги гж бинплн п.'?иг*аглии ^ у , ц"и и нгттт.'гт-. въ н--*г!1-!тико-об«_це- чпСиер^.-П'КтоводитРль Ив, Рафаитове за запазване единството на на-.юлнит-h потг-тчнни пъ ''тепаниг- стн^-иитт-. б-'Г Сп pa- патъ саго па повъ ич^еу^опе: В. Мипановъ, Боянъ
нацията и държавпитт-ь сувепини- ТО 5'МЬ ЛП ГОСП^"'-5-вувлТТ^ ' ' Л ' Г Ь т р у - дей:^, нрусптчу-ь .ц т>по1-ал!\ Грещ- Вожи»'0?.ъ, Бочпъ Станчевъ и Нитетъ. изпитали нзгспТлата и яуршу- пя:мит-тН r& "ano^jy
ки-r-h и<* с ^ с^»'(о тй^га.
чоло Мане^ъ. На яг?ка формирпкото
; : игэл.-'^у^ят-ь
ма на гфевратацжийската «пасть, т-Ьх-л-ятт. ч^ре-о, тр^-пъ.
Нисой г.оВт.rtnMTpHfp.ro на слпуже!!"! h rs^1- и упп-ппечо настоятелство ще тре
салянит-в презирать веча стрнхъгь ти,.<«",''ь и ничпй TT-PDH-'H^ о^лче,
г;
r
бва до с*: >-П'1Ч1-'НРТЪ нсичкй- добри
и подхващатъ наново В-БЛИКОТО-СВС2 до Л'*^нь дн^щгтп, не е т^.бй.тил!, МЛЙД^; НИ ТЗ-Г- MM'fTO " - r n ^ s : ( n ' H f ^ O - и здоопомисгз1ци о ю з н и членове.
m пп -<?нсгвс v .рл^б''^' въ и^ето
д-feno за да бждатъ копачи, на соб
1
т
Встлки rp-Ьбза да пристжпи сооит^
СР'^?!ГТ, Н.-'ПРДЪ. Л н^!-,о--тиП-!-, <'- ~-',\
H^I
>п;>1"?Г'
Г
1аст'
loecm'^yi,
прИ'Ц''Пъ
ствената си сидба.
^орбнт-f-, ?п пг-ач-« и г.п^олт", р^»;
случ^^то па пр>,л*р1^-"^ и"' ?ломис- ймбчпим и се нареди въ дру;кбениНаистина! Колко тежка с била [.-ОГЛ H n p o n u r t , f-w М^ПНЗ^ЛН п г б ^ - лящпт^ „чоп'мн" К^^^^трта !* пре тЬ 1:!!дч^к. О^ези които не сторятъ
вс-Ьиога еждбата на с л я . т т ! ; ? /Мнп
лч-гели. — Тлкз ум ? гол^мптл кни дателството, б-hx'i T^;c:j.Hi"'i средс.тга то"-?, сч^гла-.но решението на пост.
го страници оть сиЬтовнага исто га НП ИСТОгщяг.^. ["Та С7Г.!Ц!ЛТа ЛПГИ- 3? до-тг!ГП";г'й„ К-/':-г'!,тъ нч г.т.-пг-ш- "Фис^тствие на ст.юза, се.считатъ
рия слснаписачисъ непипната кръ:ь к,т и по силутл на с:т;'шпт-ь игто- П Я т а СЪ'Г--эр.я ГГ'.'Г'ЧГ;*!!^ ТОУ-W. б и В Л - з--> сам->н^"л!оч!чг:', Главнит-fe винов*
на селячестчото, проляна презъ ва- рилеекч заиоиъ щ<.; со пролалн н шг- фллш('гсицч">.-гн'. от-- го^мм'лре- мич-1 за до!Л:П'Шчиг'Ь кавги-Bi. дру
коветъ- въ борбите ву за земя и дгзетиюнекатл
противозаконна дст^ви'^ели на Дру:нбата. Псследни- жбата, следъ, извършената вече. ре-

Напразни еж усилия т а и ж?ртвитЬ на сговора да се запър
жи на власть, никаква рекон
струкция н-Ьма да го спаси, за
щото
българскиятъ
нарояъ
види реалнит-fe резултати отъ
една "реконструкция презъкпая"
на 1925 год. която б-Ь много
по-широка отъ тая която Ляп
чевъ възнамерява да напрчвн.

Щ О Тй!

„ЗЕМЛЕДЪЛСКИ
Г, Петличковъ

umip

Предупре ждение

Сдруженото земледелство въ Бъл
гария изказва своято гореща благо
Напоследъкъ столиченъ следъ
дарность за материалната и морал
на подкрепа, която неговите братя праздниченъ вестникъ писа за
славяни отвждъ Дунава му оказват некакви обединителни .акции и ини
менно осветлявани за хода на пре въ тези тежки и еждбоносни дни, циативи* на бившия м-ръ Ст. Омарговорите около този заемъ отъ и заявява, че ще следва смело и чевски въ гр. Варна. По този слу
.Земл. Знаме" и столичните еже неуклонно предначертания му огъ чай редакционния комитетъ изпъл
великите покойници пжть, изхър нявайки своя съюзенъ дьлгъ отпра
дневници.
Нему е известно, че още преди ляйки изъ редовете си всичко гни вя предупреждение къмъ здружело
и чуждо на заветите на Стам ного земледелство въ окржга да св
конгреса на Чехословашкия Землене подава и отзовава на подобни
делски Съюзъ, бе обеща нъ заемъ болийски.
на Синдикалната Ценграла, но по
Чехословашките аграрни и коо •инициативи" независимо отъ това
отъ
кого и отъ кжде произхожвреме на конгреса заема бе усуе- перативни среди съ този си актъ
тенъ вследствие на клюките, кле дадоха реаленъ изразъ на между датъ те.
По сведенията които имаме об
ветите, интригите и инсинуациите народната аграрна и кооперативна
отъ най-долнопробенъ характеръ на солидарность и взаимопомощь, лег разувано било .обединително ядро"
некой отъ пребиваващи въ Прага нали въ основата на най-новото и начело съ г. Я. Добревъ, който раз
сдружени и обединени земледелци, най мощното мирово движение — читайки и на подкрепата която му
гости и делегати на конгреса, не аграризма
—
д в и ж е н и е т о е обещала престаналата да члену
кой отъ техъ заемащи отговорни на потиснатото и онеправдано се ва въ Врабча градска дружба отъ
места въ управата на съюза, Син лянство за по-вече хлвбъ и свобода. „Ялказаръ", възнамерявалъ да отдикалната Централа и парламентар
почне една систематична дейность
ната група. Но 15 августъ набли
въ туй направление, а именно об
жаваше, положението ставаше все
разуване на обединителни дружби
по-критияеско и по критическо, Б,
по селата, после въ околията, а
3. Банка, която е кредиторъ на мно
оть тамъ въ окржга и така да се
жество кооперативни организации
наложи обединението отъ долу по
У НДСЪ
намиращи се въ много по-затрудне
плана
на г. Омарчевски.
но финансово положение отъ Син / Инициативата на Б. 3. Н. Съюзъ
Нека сдружените земледепци и
дикалната ценграла, и които й длъ- за обединение на опозицията за функционери
о време париратъ по
жатъ суми много по-големи накъвто сваляне на Сговора отъ власть, ка добни противо-съюзни
а ото
е случая съ .Асенова крепость", то че ще се увенчае съ успехе. ризираните по съюзнияакции,
уставъ ли
която й длъжи надъ 140 милиона I Следъ присъединяването на занаятца
и
институти
сторягъ
нуждного
1
чиите
къмъ
акцчята
на
Съюза,
се
лева, отсрочваше задълженията имъ
и требва да ги отсрочва защото 1I присъединяватъ и нац.-либералите, за да бжде опжнатъ за ухото тоя
паричната стагнация е голема и по чието присъединяване е смутило господинъ и поставенъ на местото
всеместна, но по отношение на Син твърде много духовете на управ му, така сжщо и всички ония които
дикалната централа тя — Б. 3. Бан ляющее среди средъ Сговора, а съ биха дръзнали да нарушатъ кон
ка — не само че беше непреклонна . присъединяването и на демократи гресните резолюции и смущвватъ
въ вземанията си и не даваше нито те, които по принципъ отдавна еж спокойствието на организацията въ
день отсрочване, но дори показа до се изказали за едно обединение на единъ моментъ когато тя е ангажи
известна степень престарвване, ка опозицията, може да се счита че рана съ въпроси отъ първостепен
то преждевременно и незаконно из акцията на съюза се е увенчала съ на политическа важность.
хвърли централата отъ собственно- успехъ, защрто е обединила найНа сдруженото земледелство е
силните политически групировки въ известна
то й помещение.
разколничнеката дейность
страната.
на този обемистъ господинъ пре
Пои това положение заема тре
ди 9 юний и поради ноето бе избеше да се сключи на всека цена
Ляпчевъ отлага реконструкцията хвърлянъ изъ редовете на органи
до 15 августъ и той действително на квбинета за следъ сключването зацията отъ покойния Стамболийски.
бе сключенъ отъ непавна завърна на заема.
По всичко личи че той наново въз
лите се отъ Чехия К. Муравиевъ и
намерява да тръгне изъ стария си
Ял Франгя.
Споредъ изявленията на финансо пжть и да остане веренъ на своя
На сдруженото земледелство е вия министръ Молловъ, сключване та разколническа природа, но нека
ясно защо този големъ успехе на то на заема щело да срещне из не забравя философската мисъль
Централата и на Б. 3. Н. Съюзъ вестни затруднения поради пови на Хегеля .че история се повтаря,
вбеси и възмути съвестьта на 9-то шението на емисионния процентъ но повторението й е фарсъ" (ко
юнци ; техната закоравела съвесть, на европейския париченъ пазаръ.
медия въ която действующите ли
която не се възмути отъ хилядите
ца се осмиватъ сами съ постжпкиубийства извършени и инспирирани
Официозите
на
Сговора
и
субси
отъ т-вхъ, се възмути отъ факта, че дираните отъ него ежедневници, те си).
Врабча 1 може да има кредитъ въ виждайки въ лицето на съюза една
Чужбина, когато Молловъ и Буровъ
обществена сила, която ще
отъ 2 години непрестанно обика- голема
главната роля въ проваля
лятъ Европа и не могаат, да склю изиграе
нето
на
Сговера отъ власть, изполчете заемъ, дори и при крайно не- зватъ и най-незначителните
— Съ настжпване сезона на уси
поводи
износни и унизителни условия. Мо за да клеймятъ и злепостав«тъ
лената полска работа редакцион
Съ
ралната плесница, която управлява юза предъ българското общество. ния комитетъ спре издаването на
щите среди въ сговора получиха е Напоследъкъ
съ тлъсти и едри вестника. Съ настоящия брой поч
голема и естествено е, че и възму
се печататъ нвканви писма ваме наново редовното му издаване,
щението имъ не може да бжде по- букви
на
некой
си
М.
Тодоровъ, за сж- разчитайки на материалната и мо
малко,
ществуването на който сдруженото ралната подкрепа на сдруженото
Сключването на заема е единъ земледелство се научава отъ пре земледелство. Всичко що се отнася
големъ и съ историческо значение сата. Не веднъжъ Б. 3. Н. Съюзъ до вестника да се изпраща на адуспехе за Синдикал. централа той я е заявилъ, че нема нищо общо съ ресъ: R. .Земл. Гласъ" ул, 1 линия
спаси отъ безиеходното положение в всички ония бивши сдружени зем № 3, Варна.
което бе попаднала — положение леделии, които се намиратъ въ
— Варн. Гр. Земл. Дружба свик
на явна гибель — и не само че я Чужбина, и че техните действия не
спаси но и съ нега ще се тури на могатъ да ангажират; Съюза. Съю ва членовете и съмишлениците си
на
събрание въ неделя 9.IX. н. г.
чалото на една серия отъ заеми, за се ангажира само съ действията
които по размера си далечъ ще на оторизираните по съюзния ус въ салона зала .Съединение".
надминатъ сключения и които въ тавъ липа и институти и го въ
— Бившия окр. инспекторъ на
най-блнзко бждаще ще я иэдигнатъ рамките на последния и конгрес труда
Г. Петличковъ на обявеното
до положението на първостепененъ ните резолюции.
отъ
дружбата събрание за неделя
стопански и финаосовъ фякторъ въ
9
т.
м.
въ зала Съединение ще го
страната, такъвъ какъвто е ней по
ВЪ ЧУЖБИНА
вори на тема .Работническия въпдобната организация въ Чехосло
ЦЪлата
ромънска
преса
съ
задоросъ
и
Съюза".
вашко. .
оолство коментира и печати, глупа
— Летуватъ въ гр. Варна съпру
Огъ друга страна съ този заемъ вите и предателски изявления на
се подчерта за сетенъ пжть голе М ръ Ят. Буровъ а имено: че Бъл гата на покойния бившъ министръ
Райко
Даскаловъ съ децата си,
гария
не
предявява
никакви
теригомия политически кредитъ, който
стоящия задъ Централата Б. 3. Н. . риалии претенции къмъ Ромъния Г нъ Д-ръ Франгя директора на
Съюзъ има въ Чужбина, а особено макаръ и да ни е отнела най-цве Синдикалната централа съ семей
ството си и г-нъ Гърдевъ председа
между братските намъ славянски тущата ни область—Добруджа.
тель на Т. Пазарджишката окол.
земледелски народи, и който поли
тически кредитъ се явява реална
Събитията въ Югославия взематъ земл. дружба.
гаранция и заложба за едно тесно все по-сериозенъ и по-сериозенъ
— ВЬрно ли е че народния пре
и искренно съ'рудничество и вэаи- характеръ. Селско-демократическата
мноподпомагане по всички линии и коалиция окончателно е скжсала съ дставитель г. Стамболиевъ пръвъ •
подписалъ
предложението на сгово
направления въ международните Белградъ и проявява усилена дейотношения.
ность за спечелване на Европей ра за увеличение на депутатските
Най сетне този големъ уотвхъ ското обществено мнение въ полза дневни?
ще окаже и своето неотразимо и на Хърватско, при едно евентуално
На 26 м. м. разтурената отъ
голгьмо влияние върху самия Б. Н. 3. обособяване въ самостоятелна дър п. —
Прнсжгствие дружба отъ Ялка
Съюзъ въ организационно отно жава. Началото на този обособите- заръ
е имала събрание въ което
шение. Съ сключването на заема се ленъ процесъ се тури съ участието говорившите
еж държали крайно
нанесе смъртоносенъ ударъ на не- на заместника на покойния Радичъ непристоенъ езикъ
къмъ некой чле
доунищожената следъ Старозагор —Мачекь въ интерпарламентарната нове н« п. приежтетвие.
На добъръ
ския конгресъ Томовщина въ Б.З.Н. конференция въ Берлинъ.
имъ
часъ1
скоро
ще
се отзоватъ въ
Съюзъ съ което и се откриватъ
Какъвъ ще бжде ефекта отъ ре
перспективи за едно спокойно, мир шението на Селско-демокр. коали „лонното Томово".
но и несмущавано отъ никого раз ция да прати свой представитель
Група Томовисти и Драгиевивитие на съюза, което е тъй необ въ есенната сесия на О. Н. и какво сти—отъ
София еж направили походимо и тъй желано отъ сдруже ще бжде становището му близкото стжпки предъ
п. приежтетвие да се
ното земледелство по села и па бждаще ще покаже.
повърнатъ
въ Врабча.
ланки.

Единъ голЪмъ успЪжъ
Благодарение усилията на г. г.
К. Муравиевъ и Д-ръ Франгя и осо
бенно благодарение на обширните
връзки на първия съ Чехословаш
ките аграрни, кооперативни и фи
нансови среди, Згмлед-Блската Коо
перативна Банка-Синдикална Цен
трала, зарагистрира единъ голёмъ
успЪхъ, еъ сключването на 10-тъ
нилионенъ эаемъ за покриване за
дълженията си къчъ S. 3. Банка и
спаси отнетите й имоти на улица
Врабча Ks 1.
9 юнскиг* кооператори, които
въпреки протестите на Междуна
родния Кооперативенъ Съюзъ уни
щожиха кооперация .Освобожде
ние' и туриха коъсть на множество
селски потребителни и кредитни
кооперации, кооперативни централи,
съюзи и синдикати, поставяйки ги
следъ 9 юний въ едни изключител
ни условия на сжществувания, съ
задоволство наблюдаваха безизход
ното положение въ което бе поста
вена Синдикалната Централа отъ
найния крепиторъ Б. 3 Банка и
колкото повече наближаваше фатал
ната дата 15 августъ, до която да
та Централата требваше да уреди
задълженията си към Б.З.Б. и откупи
имотите си на ул. ,Врабча*, тол
кова повчче т-Ьхната сатанинска ра
дость ставаше все по-голъма и погол-вма; защото тк смътаха, че съ
унищожаването на Централата и съ
изхвърлянето на Б. 3. Н. Съюзъ
отъ .Врабча" 1 ще се унищожи и
голвмата му политическа мощь. Но
въ последния моментъ когато сдру
женото земледелство се готвегне
да преглътне още единъ горчивъ,
много горчивъ хапъ и да се ПРОСТИ
съ скъпите си исторически станали
имоти на ул. .Воабча", въ Италиан
ска Банка — София се получи из
вестието за привеждането на 10-милионния зяемъ, за покриване задъл
женията на Синдикалната Централа
къмъ Б. 3. Банка.
Тоя големъ и неочаквянъ за мно
зина усп-Ьхъ, вбеси 9 то юнските
псечдокоопеоатоои и гвхната .въз
мутена съчесть" намери место въ
колоните на фондоядската газета
.Свободна Сечь', която таксува
сключения заемъ като една съмни
телна кооперативна сделка. Съмни
телна била; защото е сключена въ
Чужбина и то отъ г. К. Муравиевъ
единъ отъ най близките роднини
на покойния Ял. Стамболийски.
.Не еж ли това неоткритите ми
лиони швейцарски франка задигна
ти отъ Стамболийски" разсжждаватъ
щепро платените отъ § 17 затлжетели мозъци, около .Свободна Сеч".
Сдруженото земледелство не се
счита задължено да опровергана
тая плитко скроена басня за .неот
критите милиони на Стамболийски,"
но то се възползва отъ случая още
веянъжъ ва. запита авторите на тая
басня кжц% еж отнритчтЪ милиони
нч Стамболийски въ Славовица отъ
Сл. Васипевъ, Харлаковъ и Комтани,
Българското общество и сдруже
ното земледелство бЪха своевре» ш ч щттщнитшол&ьяшш&жия
гнетоация, тестаяатъ да бждатъ
членове на Б. 3. Н. Съюзъ.
*Сжществуването на всякакви дру
жби въ града ни, освенъ законо-утвърденчта е невъзможно, тъй като
съставителите на потобни, тце бж
датъ своевременно изключвани отъ
<гью».а и такива изключвания ще се
обнаоодватъ. Единството на съюза
гоое и доле веднажъ за винаги е
запазено Сдруженото земпедЪлсво
отъ
Варненска
селска
око
лия ще бжда спасено отъ много незвачи агитатори отъ градската дру
жба и отъ всякакви вредни вмеша
телства на последната. Варненско
то гражданство ще може да се ори
ентира чой и какъ се представлява
замлед%лксиятъ съюзъ въ Варна а
членовете на Варн. Гр. Зем. Дру
жба ще могатъ нпй-пчеле да си отдъхчатъ следъ толкова вътрешни
борби, защото еж уверени, че новоутвъоденото настоятелство въ съ
гласие съ колективният* дружбенъ
умъ ще води и решава дружбенитю депа по съвесть и уставъ. За
пръвъ пжть вевкаквч котерийность
въ'дружбата е премахнати и близ
кото бждаще ще увенчае съ пъjreHb_успвхъ, нейното дело.

ДНЕВНИ

