Вбонаиент: *
Затолина 40
3a;6 месеца 20
За:3 месеца 10

Едннбйя 1 л.
Обявления се
п е ч а т а т по
споразумение

РИБУНА

•Свдюиевъ органъ на Окр. Комитетъ ва Социалдемократичеекит^ организации
ВАРНЕНСКИ

ОКРДГЪ.

Тежки дни.

i • /> ТежкигЬ див аа нашата малка
' Страна почнаха отъ войнитЬ. Но
несвоеното тежко положение ее
усили отъ сключване на при
мирието и достигна своя върхъ
нъ яосл-Ььнит-Ь дни. Кой ще има
куража да отр-Ьче, че народните
| маси панемогватъ " иодъ отраш'
ното брЪме на мизерията, че
f / каквито и мероприятия да се
прКдпрпематъ отъ правителст
вото, че изгледи чрйзъ т-Ьхъ за
по-сносенъ жавотъ липсватъ.
* Една страна, малка, каквато е
нашата, съ разрушено стопан
ство, еъ обезц'Ьнена монета (на;
- шия левъ днесъ струва 5 ст.),
* съ грамадните задължения, кои
то ви се наложиха отъ побъди; телит-Ь е днесъ само привидно
суве^еннв. Дълговете еж толко
ва грамадни, че е дори страшно
' да се помисли, какъ бихме мо
гла да се справимъ съ тЬхъ.
; Жертва на голЪмит-Ь империалистични интереси и на своята
безумна буржуазия е малката
"•• 'България. Да б-Ь поне имало
..повече умъ и повече съвесть въ
* >овия, които ех се нагърбили да
•ВОДя*ъ еддбинитв на народа.

Всичко що се
отнася до вест
ника да се из
праща на" ад
рес : Редакция
в. Социалисти
ческа Трибуна
-— клуб Борба
—: Варна : —

съюзъ на капитализма може да се
води само отъ единъ независимъ
Синдиналенъ Интернационалъ, но
не. обаче, отъ една централа, ко
гато съзнанието на голЬмото ято, подобно но иосновсиия интер
мнозинство отъ нацията се про националенъ Съветъ, се намира въ
светли до степень, че вземе плънъ на една комунистическа пар
властьта въ ржцете си,, тогава ' тия, чиято програма бива на дЪло
само ума и ДЪЛГЪТЪ,ще творятъ опровергавана, отъ нейните собст
щастието и благоденствието на вени автори — правителството на
народа. ,
Ленина.

На западъ. имаме вече тази
картина. Тамъ условията родиха
новото: масите посочиха социализ
Трупа първоначални учители отъ
ма, като едничъкъ спаситель на себе
града ни, въ желанието си да из
си и на целого човечество.
Отъ тамъ ще дойде нашето бавить децата отъ лошото влияние
на улицата презъ ваканционните
опасение.
месеци, еж взели инициативата да
Социализма на западъ въз- устройватъ три яжти седмично ед
тържествувалъ ще пръмахме нодневни излети-екскурзии изъ окол
всички неправди и страдания, ностите на Варна. При излетите
които империализма и капита децата ще наблюдаватъ и изучализма наложиха на малкпт-Ь ватъ природата , въ самата нея,
бъдни народа.
чрезъ Игри и пжгувания щё за—• Тежки еж двит^Ь, които кр-Ъпнатъ физически, на полето ще
пръживъвате . . . но . . . „Кол-; рисуватъ, п-Ьятъ, моделиратъ и пр.
кото е по-тъмна нощьта, толкова: Преди започването и слёдъ завър
по-ярко блъстятъ звъздитъ" ..',! шването на излетите ще се напра
И въ тая мрачна политическа; вить надъ децата възможните ан
нощь, която пръживява масата тропологически измервания, за да'
у насъ, като ярка лампада св-Ьти се види благотворното -влияние на
голямата надежда— социализма. движението изъ полето и чистия
Но ний не требва само.ла дъздухъ, При всеки излетъ ще
чакаме на готово: масите треб има медицински надзоръ отъ фелд1
.•:., У в и ! Умъ и съвесть— не гЬ ва да се подготвятъ за социа щеръ.
Излетигв почватъ на 1 юлий
*. движатъ .събитията днесъ. Гнте- лизма.
Тежки еж днате, които пре и ще пррдължагъ до 15—20 ав
pecurt на —*"""*—"**" класите
с * днесъ, както и вчера, вър- живяваме, но затова пъкъ съ густы Записванията ставатъ всЬки
-V. ховдвгв фактори на историята. удестворена енергия и ентусиа- день отъ 8—12 часа пр. пл, въ
аъмъ да работимъ за нашето . училище „Св. Клименгъ". ПриеА интереситЬ на
.
: класи ве еж it не могатъ да бж- спасение — за делото на социа матъ се деца на възрасть отъ 8—
15 години.
датъ днесъ ума и СъвьСтьта. Ко лизма.
Инициативата е повече отъ по
хвална. Това, което еж се нагър
били да вършатъ тия скромни тру
женици, е крайна нужда за града
Известно е, че московските езу- тите цказватъ помощь на дребнигЬ ни.. За ползата отъ излетите е из
ити правиха и правятъ всичко въз занаятчии и потребителни коопера лишно да се коментира.
Пожелаваме успехъ на инициа
можно да разнебнтягъ Амстердамс ции. Широко се отварятъ вратите
кий Синдикалеиъ Интернационалъ, на свободната търговия въ земле- торите.
; който обединява въ себе си повече дЬлието и индустрията. Ленинъ днесъ
отъ 30 милиона организирани ра заявяна: Въ Русия непосрЪдсгвеното преминаване къмъ социализма
ботници отъ цълия св-втъ.
Бюрото на" Амстерд. Интернацио е невъзможно.
налъ е изпратило до Общия Син- Статията завършва:
Поканватъ се за последенъ
Комунистите въ всички свои ве
днкаленъ Съюзъ въ България една
статия (печапана въ бр. 134 на стници и конгреси застжпваха ми- пжть партийните другари да уревъ
^Народъ")
която защищавайки съльта, „че въ рамките на капита- дятъ сметката си съ касиера на
своята независимость изтъква, че листичеката стопанска система еж организацията за чл. вноски и на
безъ да е билъ (интернац.) орди- непостижими вече никакви човешки стоятеля на в. „Народъ", др. К.
Брадваровъ.
НарвЦЪ на московските сатрапи имъ условия за животъ". Това бе исти
се е явилъ въ услуга, като е обя- на надъ истините за гвхъ. Сега
Въ неделя, 3 юли отъ 9—12
• вилъ бойкота на Унгария по поводъ обаче Ленинъ пее, че капитализма ч, пр. об. и 3—5 ч. сл. обедъ въ
въ
Русия
билъ
едно
временно
зло
белия тероръ тамъ и спре превоза
клуба ,Борба" ще се произведе
на муниции за Полша презъ време требало обаче, само да му се даде изборъ на делегати за XXIV ред.
видъ
на
държавенъ
капитализмъ
1
;
на войната й съ Русия. Съ борба
наргиенъ конгресъ, който ще се
Московските синдикални езуити, Открие въ Союия на 10 голи. За
та си съ Амстердамский интернаци
оналъ, комунистическия такъвъ, ВЪ. безъ съмнение, ще обърнатъ най- цельта има избрано бюро.
името на всемирната революция новия опортюнизъмъ на "Ленина въ
Нека партийните членове се яподготвя победата на реакцията. единъ пролетарски идеалъ, или най вягь на време да гласуватъ.
Дошли въ иметб на мировата рево малкото ще се опитатъ да го пос
Споредъ Соф. вестници министерлюция за събаряне на международ тавял. въ хармония съ тоя идеалъ
ната буржуазия, днесъ Ленинъ да На гвхъ обаче никога нема да имъ скиятъ съветъ е приелъ новия права концесии на сжщата буржоазия. се удаде да отклонять синдикални .вопись да втвзе въ сила отъ 1
Дошли да социализиратъ средства те организации отъ верата имъ, че юлий т. г. Споредъ него буквите
та за производство и отстранение гольмата борба на пролетариата t, Ж, Ъ и Ь се изхв-ьрлятъ отъ
на частната търговия сега комунис отъ всички страни срещу всемирния азбуката.

Едно похвално инициатива.

Амстердамъ противъ Москва.

ХРОНИКА

Варн. Общ. Вьстнинъ, официално,
издание на общинското управление
презъ време на комунистическото
управление се беше обърналъ на
партиенъ вестникъ, въ който се ру
гаеше всичко не комунистично. Стиг
нали беха до тамъ приятелите та
сн печатаха безъ пари обявленията
за вечеринките и събранията.
Финансовите ревизори имъ опънаха
ушите за това злоупотребение съ
общ. средства и те неможейки по-/
вече. да псуватъ, сметнаха безпред
метно издав.нето на вестника и го
спреха. Днесъ, при 3 чланната ко
мисия се повтаря сжщата история.
Подновиха издаването на вестника,
но още въ 1.я брой се нахвърлиха
съ уводна статия върху партиигЬ.Нима не разбира 1Ъ тия хора, че
общ. вестникъ трЬба да служи на
общ. интереси само и за никакви
други цели.

За представитель на Бълг. Организ. работничество въ Бюрото на
труда, чиито директоръ е французкия социалдемократъ Албергь •
Тома, е представенъ и иазначенъ
др. Гр. Дановъ, работникъ печатарь,
секретарь на типограф, съюзъ. i

Продължаван, да иикнатъ въ
разните части на града бараки.
Нема ли начинъ и.кой да тури
край на това обезобразяване на
града? .
Законопроекта за рекламите е
претърпелъ въ парламентарната комисия|значително пром Ьнение. Така:
не е задължително публикувннето
въ Държавния вестникъ. Рекламите
ще се облагать съ лроцентъ върху
събраната сума.
.
Една „дълбока* политика, сигу pi
но съ огледъ къмъ бждащите об
щински избори, се върши днесъ въ;'
общината съ еснафските сдружения
отъ страна на тричленната комисия,
Делегатите на еснафите представляватъ нещо като общин. съветъ
и гЬ заедно съ членовете на ко-^
мисията рЬшаватъ ОБЩИНСКИТЕ въ
проси. Игнорирани еж партиите и
другите съслевия.
:
Ще се повърнемъ,
Английската работническа партия
въ големо болшинство е отхвърли
ла предложението на комунистичес
ката тфтия за" присъединение къмъ
московския интернационалъ. '
На 3 ЮЛИЙ известеия Варненски

лекарь Д- ръ А. Пюскюлиевъ ще
празднува 50 годишната своя ле
карска и обществена дейность. .
На 27 ЮНИ следъ обедъ флот
ския капитанъ Миханловъ заедно съ
жена си и тжща си, съ ф л о т с к и я
ф а й т о н ъ с ходилъ на разходка
на Джанаваръ. тепе. За това лн
служатъ държавнитЬ файтони. Пакъ
взеха да се забравятъ „господата!".

Партийно събрание по

дневния ридъ на конгреса ще има
въ нлубъ „ Б о р б а " въ Неделя 3
юлий 9 ч. сутриньта.
• /.'

Четете но отвъдната страница обявлението на кооперация иСоциалдемократъ-.

Телефон-ь № 185

улица „Пиротска" и „ Д р а г о т а н ъ " .

съобщава на членовегЬ си кооператори
Кооперацията ийснва всички ймействавъ града

1. че разполага и доставя веднага

(членове и нечяенове)

1. че доставя въ домовегЬ имъ

сЬченн миналата година прЪзъ м. септември и октомври

Доброначеетвбнн р

ПРОДАВАТЪ СЕ ПО СЛЪДНИТЪ ЦЪНИ: въ чували — цъна V35 и 1:40 лева килограма. 1
Отъ 1-й юлий до 1-й августъ

Желающите . да съобшятъ адресите си и изплатятъ
Резани,-доставени дома на кооператора 380 лв. тона
исканото количество дървени въглища въ магазина.
Р-Ь'зани, приети въ склада
360 „ „
Не нарязани, доставени дома
350 „ „
2. че слъдъ' десетина дни й пристигать
Не нарязани, приети въ склада. . . 330 „ „
всъкакви
видове и форми екстра качество фаян
СпЪдъ 1 августъ д о 15 октомври т. г. цената
сови,
алуминиеви
и емайлирани еждове, цинкови
имъ на тонъ се повишава съ 3 5 лева.
Дървата еж вече готови и всъки желающъ кооператоръ и емайлирани кофи> разни видове гвоздеи ,и
да дойде и си вземе или капарира нуждното количество.
а)
' б)
в)
г)

•

КАПАРОТО

Е С Т О ЛЕВА НА Т О Н Ъ . = = =

КапариранитЬ дърва тръбва най-късно два дни до срока
да бждатъ вдигнати.

Кооператори, които •ЖИВ'БЯТЪ- ВЪНЪ

отъ строителната черта на града доплашатъ превоза по
споразумение.
Обръщаме вниманието на членоветъ-кооператори да
побързатъ да си взематъ дърва, защото бързо се изчерпватъ и скоро ще възкъпнатъ.

2. че продължава подписката
за' доставяне на държавни

ПЪРВШЕСТВЕНИ ПЕРНИШКИ Ш . ВЖГЛИЩД
почтените на държавата, 140. лв. франко Перникъ, плюсъ
разноските по докарването -имъ, разтоварване, пръвозване
до.,домовете и.др;
.-,
. - , • . _ . .
Записванията ставатъ, въ магазина на кооперацията
срЪщу капаро отъ 50 лева на тонъ..
i
,
Вжглищата ще се• падать,шомъ ги отпусне държавата

3. че има ангажирани количества

подкови (часть отъ гвоздеите
3. продава български

е вече пристигнала).

=ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАТНА(америши) разни ширини най-износно

учреждения, ресторанти, бака
лите въ града и околията,
особено които еж наши членове, йматъ инте-ресъ да купуватъ стоките си отъ кооперацията.

. Кооперацията може да имъ доставя на износни Цени,. ]
покрай другите стоки, оше макарони и ф и д е (собствено
производство), ситна каменна сопь, чиста бЪла, млЪна [
подъ контроль, дървени въглища, гась, разните зър
нени храни и брашна, сливи и най-доброкачественъ,. хлебъ.

Вжжа за денкове и превозване на снопи

Канапъ
ПЪРВОШЕСТВЕНО СИРЕНЕ И КйШКАВАЛЪ ..{ ограничено

за зиМовище. Желающите тръбва да капариратъ нужднитъ '
имъ количества, ако искать да ги иматъ своевременно.
Капарото е по 8 лева иа килограмъ."

за амбалажъ има кооперацията въ
количество и продава на много
износни цъни.

Кооперация „вециалдемекрат'ь"
съобщава на всички |братски кооперации,
че пръдставителствсто на централата е вече уредено Специалниятъ представитель закупва и
експедирва най-редовно всички стоки, намиращи се у вносителитъ ангросисти тукъ.

Другари, правете поржчкит* си само чрЬзъ представителя Ей тукъ

— така ще намалитъ"разходитЬ си и ще пръсечете спекулативните игри на недобросъвестни.
търговци и посръдници. Излишни еж. идванията на разни делегати.
. ' ,

Кооперацията разполага и м о ж е да ви достави на износни. и/Ьни
и д
lvMaRapoHH и фиде,сТство,
вГдв\%Те
™
! - _г.
^ s & r ;
дв-в качества
_ Ситна каменна соль,

:

Б ъ л г а р с к и п л а т н а (американи) разни ширини.
О Т Ъ

Печатница „ЗОРА" — Варна.

К О О П Е Р А Ц И Я Т А .

ввввввввввввовпвввввввввввввв
8 ШИВАЧНИЦА „ЕЛЕГАНТЕНЪ КОСТЮМЪ" В

8 Стоянъ Кушмджиевъ 8
улица Д р а г о м а н ъ № 21

приготовлява мжжки костюми по най-модерни

I

П журнали. И з р а б о т н а ч и с т а и б ъ р з а . _
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