роя 1 лв._

Варна, :12 : Я н ^ й 1922 ^rog.
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(срещу Народната .Банка)

СЕ oil т.н. и РАЗПОЛАГА С:

мбони, шоколади, пасти, фондани,
ювжзможни-торти с цветя, вёнзели
я
и художествени украси.
Редакция .Земледелец*
ул. Миладиновска 4.
^Н
==|

УРЕЖДА РЕАКЦИОНЕН СЖВЕТ

ЯБОНЯМЕНТ: годиш. 69 Я.; полуг. 40 л.!
Гл. редактор Д. Петров.

С п р а в к и Т!е>»атница
.Просвещение'.

I ОБЯВЛЕНИЯ: Официални по 2 лв. кв. см.
i
Приставом по 1 лев на дума.

fПо случай праздниците
J? шсквити най-разкошно приготвени
различни видове.
Красиви бомб^ниерки за подаржци.

о
л1»

чението на занаятчий
ството, като важен и не
обходим фактор в новия
стопански живот на гер
В новооткрития галантериен магазин
Двете катастрофални ва й организира, обаче, манският народ.
войни, коитО води Бъл- всичко това е още в свог Образуваният занаят
гария докараха големи ето начало й мъчно мо чийски институт в Гер
) ще намерите в голем йзШр о*г йсйчкй вйДОве промени в нейния ико же да се предвиди, като мания ш,е представлява
модни галантэрийнй стоки: копринени шалове, номически и социален как ще се оформи й ор пионерът, който ще про
чанти, чорапи, ръкавици, вратовръоки, детски живот. В тези войни най ганизира това съсловие, кара пътя в широките
Дрешки, покривки за маси и кревати, парфюме вече пострада сродното което има да изграе го- обществени слоеве, за
сословие, а най много лема роля в йкономичес- да бъдат признати ин
рии, пудри, сапуни, чадъри, 'бастуни й Др.
се влоши положението скйят й дори политичес тересите на занаятчий
на занаятчиите.— А за ки живот на страната. ството и ще спомогне
наятчийството 1| у нас е В Германия занаятчий да се наложи На същи
развито, защото еместра- ството след войната е те тези слоеве истината
йа с ср&внйтелнй .слйба организирано в солидна За работоспособноста и
На ЗДзй дата й} сна в продажба нбва
индустрия й не • е пре оргайизация, която ще силата на занаятчийство
специална партида цигари, изработени
станало да играе роля в води борба за запазване то. Освен това научния
от прочутите тракийски тютюни, изве
общия икономически и интересите t на,.. занаят изпитателен и н с т и т у т
стната реномирана фабрика
стопански ж а в от на чийството, борба, която Щё йма за задача да из
бтр'аната; Какёа "йоля ё ще и м а изключително воюва отново изгубена
играло заЙаятаийството' стОпанскй х а р а к т е р. та от герм. занаятчий
предй и каква играе се Пжрвата й най-важна ство позиция и да му
till
га
в вътрешния иконо цел на германското ор спечели уважението, ко
иа
мически живот на Бъл ганизирано занаятчий ето заслужва, като изВАРНА
гария, е тоШ ние ще ство шела да бгьде да следйа' й изложи подробйаййШем
читатё'дйте в д о к а ж е 6 неоспорими Н 6 яарбдостопанскотб
Същата за Василев-ден щ е . пусне в
••близка•-статия-,'"
бега- щё статистически данни на зйаЧение на герм. зана
продажба
специална партида ..ЕК0ТРА'
пр
искаме
да
посочим
на р ж к а действителното ятчийски. въпрос през
|
ся златни краища, които ще надминат
със
i
занаятчийството
онова-,
Стопанско й соц11ално- целия XX век.
^ всички
вс
съществующи до сега такива.
което'
сё
нрави
в
Герма
полйтйчёско значение на Т о я активен живот,
ia. щ
••' Опитайте.
1-5-6
ний, Айглйй Й др. 0т б&- занаятчийското съсло който води герй. зана
мите заШятчйи, за за вие, та по този начин да ятчийство след войната
пазване на техните ин ,се накарат обществото безпорно щё има значе
v_
тереси и повдигане на а политическите сйлй в ние за развитието на за
Варнёйскр Окржжво Трудово, Бюро.
CWITMC'ROTO им поШйгё'- !Германия да отдават за- наятчийското съсловие
]
нйе'.
Нёка не' се крие, че |слузйшото внимание и и в 6'станалйте страни,
ОЁЙВЛШЙЙЁ М Ш
както
другаде така й у (уважение на германско ето защо, се налага и на
• ч - ; гр. Варна', Ш'Януарий 192^ рОД-.
нас,-се обръщаше малко го занаятчийство. За та- българ. занаятчийство
Обявява се на йнтёрееующйтё се, че на 16 внимание на занаятчий 1зи цел се е образувал да следи живота на герм.
Яну арий т. г. Щё' сё произведе т'ърг по добро1 ството, защото внимани 'научен изпитателен ин органйййрацозанаятчий
волно съгласие за доставката на 6000 кгр. слама ето и на държава* и нй ститут за германската ство и на местна почва
общество беше погъл \занаяШчийсИй политика. се организира и подгот
за храна на добитъка от бюрото.
-~~_
нато в безполезни и- до Юбраёуванёто на тоя гер ви за ролята, която му
От Бюрото.
ри вредни политически
мански занаятчийски ин- предстои да играе в но
и партизанёкй1 р&зпрй, сШитум ё акт на само- вият икономически жи
интриги и пр. без да се пЬмЧнц от страна на са вот на паща' страна.
ДжрЖавнй Подвижна ЗёмлеДёлокв Кйт'ёдра.
отрече, че Държавата мите занаятчии й сё явяправеше всичко- според йа катд лёло на целото
*ii ц и п и .<,,
сияйте ей д* егЬздйдё, !ор,гакйз'йрй.н6 германско
" ^ О Б Я В Л Е Н И Е № 4.
Закрепи и Дор%' Йблаг'ё- зййайтчийство. Благода
г
дет' ёлствува" начйнающа- рение на задружната и
' '• •
гр. Йарйа, 9 Яйуарйй 1922 год.
та ни родна индустрия.
ВарнбнсйаТй Подвижна Зёмлёделека Кате Разбира ре, че за това рйзумйа работа на герм.
Сжобщават, че сржбският
дра обяйявв> на ийтересуюЩйт'ё'0ё, йё ria'-З Фё- невнимание и дори пре- занаятчийски^ организа
ции
й
Камари,
занаят
крал
Александр се е сгодил
вруарой т. г. в 2 часа» после обед й канцеларй-' пебйёж'ёнйё of страйа* йа
чийството
в
победената
вёчё
8& poii. принцеса. В
ята на Варненската Подвижна Земледелска Ка държавата й общество
й
йкдйомйчёЙкй
раздрусвра&ка
с това било и него
тедра ще се? произведи търг* с тайна конкурен то, занаятчийството но
сана
ГёрйаниЯ'
йе
само,
вото
отиване
в Букурещ.
ция? за* доставката ни 1000 кгр. люцерново семе си- един- голем дел от ви
чё
ее
ё
запазило,
но"
и
и 80 кгр. семе от кръмно цвекло на обща сума новност.
Българското
все йо:голема От 1 април до 30 септем
70,000 лева,
занаятчийство беше раз проявило
жйзйёсйОсобност и' съ- ври' £ г. английският бюджет
Пиеменните предложения ще се приемат до пуснато, раздробено и з!1аййе
за сёбствёнптё си показва' едпп дефицит от 45,
6- часа- mJcOta обед.
разДёлёнЬ и не предста сйлй; Но
само дър 26 милиона лири стерлинги или
Искания залог по доставката е 3500 лева.
вляваше никаква сила". жавата и не
обществото,
а приблизително 30 милиарда лв.
Всички разноски за публикации обгербвайе Фова разбира се, поста й самата наука през по
книжата и доставката са за сметка на оня? вър- ви цедото занаятчийско следните 20—30 год. не
ху когото ое нъзложй търга.
ёжсяовйё й" йеШзМоЖ' обръщаше н'У ж н о т р Туркестан сё е обявил за
република.
—
Книжата по доставката могат да се видят ноет да води или" о'р'Ы- вннй&ййе
irav зайаятчйй- Безработните в Италия били
и проучат* от желающйте всеки присутствен ден низира една обикновена, сгйото| ето
защЬ обра- около 700 хиляди души от
a кам"о лй по-сёрйозна зуваният зШаАтчййски
в Канцеларията на Катодрата.
Конкурентите да се съобразяват с закойа акция. Едва найоеледък инсЫЫпутв Германия ш,ё които 142 хил. жени.
виждаме у нао занаят-1
зй бюджета*- отчетноота и Предприятията.
помъчи да осветли Йастанията' в ййдая прочайотвото да се спдотя-1 се
обществото върху зна- далжават.
Директор- на Катедрата:• Д* GTGfiSfi.

НОВО!

у нас,

НО Б р . БОЯДЖНЯН, ул. Преславска, срещу шел Преслав

10 ЯНУАРИ

ОМ ИЧ Е"
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ИЗ СВЕТА,

Стр. 2.

Кжм обединение и
творчески работа.
Централата на Земл. синди
кати и общия сжюз на бжлгар.
земл. кооперации еж издали
позив кжм всички кредитни,
потребителни, производителни
кооперации и кжм всички коо
перативни синдикати на бжлгар.
земледелци в който апелират
кжм тях за разбираемост, групираност и взаимна искреност,
които ще доведат до закреп
ването на кооперативното дело,
инжк разклатено от безполез
ните борби, разпри и желание
за взаимно унищожение. — В
позива е казано, че разбира
телство горе е постигнато, а
сега требва да се постигне
разбирателство между коопе
рация и синдикати и тия които
работят между народа. Самата
формула, която най-добре оп
ределя що е кооперация ни
сочи, че кооперациите и син
дикатите не могат да виреят
без разбирателство, искреност,
помощ и душност помежду си.
„Никой не може да мисли
за себе си без да се сеща за
другите — това е коопера
цията".
Позива апелира кжм всички,
които еж се нагжрбили с де
лото на кооператизма да рабо
тят за обединението на всички
земл. кооперации и синдикати
на чисто неутрална почва, за
да се завжрши общото дело
за вжтрешното икономическо
и стопанско повдигане на нашето^Отечество.

Дейности на общин. ежвет.
Това, което ний казахме пре
ди неколко време в една ста
тия за работата на постояното
приежтетвие и дейноста на общ.
• ежвет става — „болшинството"
на постояното приежтетвие ви
наги пропадало с своите пред
ложения, а опозицията безпорно ставала господар на ежбранията. Но това не е толкова
важно, защото и опозицията
може да прокарва и предлага
умни и полезни работи, вжпроежт е тука, каква е ролята
в такжв случай на постояното
приежтетвие, което мжчно мо
же да прекара нещо свое в
ежвета и мжчно може да взема
решения за каквото и било
без позволение, така да ле ка
же, отГобщ. ежвет. Защото мо
же да се предположи, че ро
лята на постояното приежтетвие
при това п о л о ж е н и е ще
стане и вредна за интересите
на общината и града. Едно постояно приежтетвие, което лжкатуши в своята политика, за
щото не е силно, може ли да
се предполага че ще има
актив в своята дейност — без
спорно не. Постояното приежт
етвие щё стои, като кукла, за
щото не му се отива и защото
опозицията т. е. комунистите
не желаят да имат общ. власт
при това положение. Постоян
ното приежтетвие требва само
да прецени своята дейност и
ако види, че тя не отговаря на
интересите и нуждите на това
големо стопанство, нека си оти
де, отколкото да сжздава усло
вия за усилване болезненото
ежетояние на общината. Защо
то ако вчера се намериха бла
городни тжрговци, които под
крепиха материално общината,
това не значи, че сжщото ще
направят утре, а още по-малко
значе, че с тая помощ рабо
тите на общината са тржгнали
в ред.

хэуии. ч,

Земледелец

В Добруджа.
Икономически и стопан
ски Добруджа западна. За
падна не затова, защото на
рода не може да работи
и земята не може да рен
тира труда, а защото До
бруджа е натискана, тормозена, ограбена под фор
ма на реквизиции
и пр.
Стопанския живот на До
бруджа е разклатен и тя
самата се намира в пла
чевно состояние,
защото
връзки с никого и никаде
нема, защото там цари
военно положение и найпосле защото там всеки
ромънец облечен в власта
събира данъци, берии и все
възможни други такси за
конни и незаконни и с това
събличат и без това обеднялият
добруджанец. До
колко
се чувства
вече
стопанската
западналост
на Добруджа, може да се
ежди от следующия факт.
В ром. министерски смеет,
м-ра на търговията с осо
бена възбубеност е апели
рал кжм своите колеги да
се вземат бързи и целесъо
бразни меркп за стопанско
то иовдигане на Добруджа,
която е изоставена и се
намира в жалко положе
ние. Този м-р беше в До
бруджа и отблизо се запо
зна с живота в нея.
Относително
другите
ограничения, те са по-мал
ко, no-редки са побоищата
и арестите, ала все таки
ромънците
не
забравят
своята най-важна
задача,
да' направят Добруджа в
всеко отношение неузнава
ема и чужда на тия, чи
ито интереси лежат там.
Добрич, 8. I. ig22 г.

ДНЕВНИ.

Брегова Артилерия.

В. Славов ранен.
Един от най-добрите и
предании българ.
полицаи,
бивш Варн.
градоначалник,
обичан от всички, които
го познават
от близо е
ранен при една свада в би
рария ,.Панах" на бъдни
вечер.
.
Убиецът на Славова е
зап. подполковник
Атана
сов — македонствующ. Уве
ряват, че между Славов и
Атанасов имало
некакви
вражди в свръзка с четническото движение.
Разби
ра се, че всичко това са
слухове й
предположения,
едно е само факт, че Сла
вов е ранен безнадежно в
горнята част на главата.
Конференция
управители.

на

окржжните

На 12 т. м. се открива от м-р
Даскалов конференцията н а
окр. управители, които са по
викани в София. На конферен
цията ще се разглеждат ред
вжпроси от административен
характер.' М-р Р. Даскалов по
емайки поста на вжтр. работи
иска да се запознае с всички
окр. управители, които ще бждат бждащи негови ежтрудници в запазването мирният и
спокоен живот на страната.
Пак за осветлението.

Питаме общината, до кога
ще проджлжи тая тжмнота в
кварталите. Не смета ли общ.
управление,*че требва да обя
ви на гражданството до кога
ще проджлжава тая тжмнота
и какво е направено за да се
даде осветление час по-скоро.
Нека не се самозабравя посто
яното приежтетвие а знае, че
това стопанство, не е нито акц.
Д-во, нито мушия, а собстве
ност на гражданството, което
иска да знае от своите слуги,
какво е направено и се прави
за
на това стопан
М-р Р. Даскалов за вжтреш ствоподобрение
и как вжобще се пазят
ното положение.
неговите интереси ? . . .
София, to. I. I022 г.
Стана една малка рекон На конференция.
струкция на кабинета, из
Вчера окр. у-л г. П. Стефа
глежда обаче, че тя ще за нов е заминал за София да
сегне и др. министерства. участвува в конференцията на
М-р Р. Даскалов с поема окр. управители.
нето на вътр. м-во е зая
вил, какво той ще продъл Обир на кооперация
жава по пътя, по който
Оня ден неизвестни крадци
са вървели неговите пред са влезли през мазето на ко-,
шественици за запазване операция „Социал-демократ" и
то реда и спокойствието, са задигнали неколко топа с
както и законноста в стра хасе и др. неща.
ната. Освен това м-ра е
заявил, че ще станат го Русите ще си отиват.
леми промени в админи Около 3000 руси, живущи в
стративният персонал, ка Варна са помолили н а ш е т о
то всичко, което се ползва вжншно м-во да направи пос най-малко
недоверие бъ стжпки пред московското пра
вителство. за техното отиване
де изгонено.
в Русия.
М-р Даскалов
ползвайки
се от решението на Висш. Назначен ректор.
земл. съвет ще подбере осо С указ е назначен ректор на
бено в големите центрове Висшата тжрговска академия
хора, които ще са, доста г. Календжиев, директор на тжрговската гимназия в града. Изтъчна гаранция за повди боржт в лицето на заслужилият
гане авторитета на вла и симпатичен педагог е повече
ста и правителството.
от отличен.
За софийски градоначал
Министр Радолов си е по
ник
е назначен
{{азанлиев,
На 15 т. м. М-р Оббов и преддал
оставката. Очакват се нови
седатепя на Нар. ежбрание Нед, бивш пловдивски градона-,
министерски
промени.
,', Cm..
Атанасов, ще джржат речи в зала чалник.
„Сжединение».

Министерските промени.

Варненски Брегови Укрепен Пункт

гр. Варна, 9 януарий 1922 г.
Обявява се на интересующите се, че
на 21 януари т. г. от 9—12 часа преди
обед в помещението на Варнен. Окржжно
Финансово Управление и в това на Галатинското Общин. Управление ще се ежетои
предприятие по доброволно сжгласие за
отдаване на предприемач превоза на около
800 тона военни материали от района на
бреговите батареи Галата, от района на
бреговите батареи Галата, Гюндюз-Чешме,
Карантината, Каджр-Баба и Траката до
гара Варна.
В предприятието могат да участвуват
и отделни колари.
Поемните условия за предприятието
могат да се видят всеки присутствен ден
в канцеларията на горните учреждение
Залог за правоучастие в предприе
тието 6% от стойността на законтракто
вания
превоз.
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От Щаба на Бреговия Укрепен Пункт.

ВАРНЕНСКИ

ГАРНИЗОН

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 9 Януарий 1922 год.
Обявява се на интересующите, че на
21-й Януарий н. г. в помещението на Вар
ненското Окржжно Финансово Управление
ще се извжрши предприятие по добро
волно сжгласие за доставяне около 24,000
кгр. говеждо месо и около 3000 кгр. свин
ско месо, необходимо за частите от Вар
ненския Гарнизон за срок до 31-й Март н. г.
Залог за участие в предприятието се
иска 10°|0 — 32,000 лева в банково удо
стоверение.
,1
Поемните условия и другите тжржни
книжа могат да се видят всеки присутст
вен ден в помещението на Варненското
Окр. Финансово Управление.
.Председател на комисията
23-1-2
Майор: G0KA4EB.

Новот

НОВО!

При фабриката бивш „Зар о ко ста" на Я НИ Г.
Ц У К ft Т О пристигнаха прочутите вкусно-пивки
lT.-Пазарджиски бели и червени вина, които по]
! качество и цена еж без конкуренция. Сжщо има J
[приготвени с специална изработка по случай на!
праздници разни фини ликйори, вермут, коняци,
мастики и пр.

Цени най^изновни. ,6_;• 2 - 2

