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Земледълецъ"
Презъ миналата с е д м и ц а
покрай многото оратори стовористи, които сж се „прояви
ли" при разглеждане бюдже
та на м-ството на землед-Ьлието, за „голъма честь" на земледълцит-в о т ъ Варненско
„проявилъ" се особено силно
и г. Ив. Бомбовъ отъ с. Козлуджа.
Между многото нелепости,
к
°ито е изказалъ този депутатъ
" з е м л е п & л е и ъ " ' рекордъ
яьржи слепного, а именно:
.Не е вгьрно че селянина е
обремененз сз много данвци,
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Какво ви дтли васе здруже кзмз кое крило на езюза при- UIludllillLilUIU llfuffUllltu
ни земледтлци, Томовисти, дра- надлежитт?
въ Варна
шевисти, Марковисти и Йордаг.
,
Не! здружени земледтлци! ва • u по
новисти, пргенати по села и
, На 28 м. м. Землед. дружби
паланки, по нивя, поля и ли шата участь е една и съща, ,отъ Варненско имаха окол^ съвашитгь тегла, неволи и нужди
вади.
;браниесъдневен ред неособено
Накво ви дтли васв различ сЪ общи, общи съ и вашитт
(Удачно подбранъ отъ врем.окол.
ни ИСТ И, които всички изкар копнежи за по добри дни.
.Бюро, а именно дневния редъ на
вате насъщния си es упорита
Нищо ваез ви не дтли.
последното околийско събраборба сз майката земя и пре
Раздтлиха ви на различни
карвате своето земно същест исти юлгьмитт политически ние въ което въ присъствието
вувание вз мизерия и нищета. езбитип, които страната ни пре- .-на Г. Марковъ и Г. Иордановъ
Нима сутринь рано и вечерь живт следз 9 юний, дтлятз се взе решение околията да закъсно по пътища и крвето- ви и вашитт водачи, а иматз , пази неутралитетъ. ДелегатипЪтища не се срещате еднак интереса да се дтлитт на исти т% констатираха, че околиигв.
една сл*дъ друга, порицаватъ и
во отчаяни и обезвпрени вз само вашитт врагове.
н
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настъпването на по добри дни.
Вз вашето обединение, сцеп ,двет*п. приедет, ивъзприематъ
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неутралитета.
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Нилш юлгьмия студз не смра- ление и здружавание е вашата
зи еднакво посевитт на раз- сила, а вашата собствена сила е : що така, отъ делегатите че т £ ч о р б а а Ж ( 1 И с г о в о р и с т и н 1 з . .
сж не толкова прин- -я „„„,_ _„,,,.„., J1 „ „
личнитт ИСТИ, нима жежко единствената Ви гаранция и на- борбите
F
к
кои новъ данъкъ, та да има
то елзнце, градушката, сушата дтжда че ще настъпятз за васв
и дв.не пла.
или провидението взобще ви по добри дни, всичко останало ципални, колкото кариеристич- шСьрюнЬрноаь.
ни и че се длъжатъ на хора, щ а т ъ с а м £
t „апиталисдтли на Марковисти,
Драше- е отз лукавого.
v
индустриалци,
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Не забравяйте че В. 3. НС. не е , които нЪматъ нищо общо съ
висти, Томивисти и пр. и пр.
Нима преда бирника, на бор политическа партия за да се : землед^лския поминькъ-Нато- а н и и с е / я н и т 4
и вз близког . н ъБ о м 6 о в ъ И в а н ъ Не з а
сата или предз .лихваря зеле- дтлитт на Драшевисти, Томо ^понастоящемз
Юрдано- то минало, се длзжатз борби- к ж с н я в а д а с е „
като
ничарь вашата участь е раз висти, Марковисти,
р ^ б и р а се, въ
лична, не сЪ .уиг.г/» еднакво висти и пр. Той е една поли- ттивз Варненско; дори н-Ькои тН00трапръ.t
организация делегати се спреха конкретно .
j t н а и н т £ р е с 1 4 н ан е .
безмилостни и сурови
кзмв" ' тикоекономическа
Васв. Питате ли ви тт кошто и вз него мпето само за сЪ- >и върху такива лица, като ги г о в и т й ш е ф о в е с г о в о р и с т и .
з а р е к о х а , кариеристи.и. калдъ-^ Е т о ш о * а з в а т о я Н и м е н и т ъ
попаднетт вз ттхнитт р&це юзисти
ръмчифчии Въ заключение из- д ъ р ж а в н и к ъ КОО ператоръ: '
казаха се благо!70желания тад „ ^ UQ _. „ . п^^Л
„
Д. Хрвстоы».
п з ъ не съмъ противъ коог
кива здружени землед. които
нЪматъ нищо общо съ землед. "ератизма въ селото, но не
ледтЬлство
не
взема
страна,
мо
ТритЪхъ „Землед. знамена"
поминъкъ и живеятъ въ града мога да се съглася (какъ ш е
плюсъ четвъртото „Земледел. же би то не остава равнодуш Д1 не бждатъ поставяни въ рж- се съгласишъ, ами г Петроно
къмъ
онова
що
се
пише
и
правда* продължаватъ да из
ководството на околията.
вичъ, Чапрашиковъ и & за
лизать, и всЬко едно отъ т-Ьхъ говори, но то смЪта, че ако
На края тягостно впечатле- тоя дъто духа ли дадоха 5 мипродължава да претендира, че действително разногласия и раз ние направи упоритостьта на лиона лева за подготвяне 9-то
то е изразитель, ако не на це личия има между четирит-бх-ь единъ отъ членоветЪ на вр. бю- юнския превратъ, и на които
локупното здружено землед-Ьл- .знамена" и крила, то гбзи ро да вмъкне въ резолюцията длъжишъ депутатството си) съ
ство, то поне на по-голямата различия и разногласия ще щото неутралитета да бжде, ония (дружбаши) че чрезъ коь
негова часть, или пъкъ изрази се изживеятъ и премахнатъ не временем,
обаче събранието " операциит¥"ше можемъ да
тель макаръ и на незначител чрезъ ц-Ьпене и деление, а у- единадушчо
реши,
неу- Йе1^м"ъ"износътъ на хранит*
на часть отъ него, но „идейно стзвно, чрезъ свикването на
г
единъ единненъ землед-Ьлски тралитета да не бжде л време- ОТЪ ТЪРГОВЦИТБ.
запазена".
конгресъ.
Вс-Ько едно отъ тъхъ навеж
ненъ, но до пълното обедине- -L——!г
Напраздни ще останатъ всич ние на съюзните крила. Тоя мада доводъ слЪдъ доводъ, аргу
Когато хранигв иматъ добра
ментъ сл-Ьдъ аргументъ, фактъ ки усилия да се разд-Ьлятъ каръ на гледъ и дребенъ фактъ цена производителя н-Ьма нужследъ фактъ, зада подчертаятъ, здуженитЪ землед-Ьлци на двЪ дойдеда потвър. гореизказаната да отъ кооперацията.
, f
гол-ЬмитЬ различия, които сж ги три или четири части, затуй мисълъ отъ делегатит-Ь, че хора- ~гТ~Бомб^овъ~7сГ7наемъ като
разделили и разногласията, кои защото т-Ь милеятъ за своята
то сж се появили между тЪхъ организация, т-Ь сж давали ми та н-Ьмащи нищо общо съ зем- кооперативенъ деятель п р и
по гол-Ьмит-6 въпроси отъ полти- ло и драго за своя Съюзъ, тбх- лед. поминъкъ гледатъ на н-Ьща- Вар. окр. постоянна комисия
чески, държавенъ, националенъ, ни близки сж дали живота си та по другояче отколкото земле- презъ земледълския режимъ,
за него, и т-Ь самитЬ сж готови д^лцитЬ, затова именно изхож- н о н е може да му се отрече,
и стопенски характеръ.
дащия изъ недрата на органи- ч е Т О Й е нвправилъ .гол-Ьмъ
ВсЬко едно отъ т-Ьхъ се по да дадътъ и своя животъ, и не
зовава на уставь,на миналото, ще позволять разложението му. зацията повикъ да не се пос- п р 0 г р е с ъ " следъ 9 юний и, не
на традиции, на Ст. Загорски,
Напразни ще останатъ дори тавят въ ржководствотонасъю- би направилъ зле, ако се върпакъ въ п. комисия заПловдивски и Плевенски резо- и усилията да се улекатъ и за • за "хора чуждгГна съсловието шнеше
ото
е м л е Г п о м и Ж к ъ Т м н о г о осуверени сме, че в ъ ufeлк)ции, на Никулденски деклара държатъ и ония здружени зем й—Т—
диниратъ
интереси
г. г.сеПет
—.
лата
страна
не м о жна
е да
на. Свиленградско
и навремененъ.
съ хубавъ р о° в и ч ак и С ие
, съ интересит-Ь
_„„ . _ „
ции, на зав-ЬтитЬ на Стамбо лед-Ьлци, които сд взели вече тнователенъ
-L
мъри по добъръ
представирайонъ
новъ
дизелъ-моторъ
31
лийски, за да ув-Ьри здружено становище въ полза на тая или
на коопериралитв
се селяни
с. съ два французки камъка, тель
аЕа»ави^иеа5Иваж|1и«т1нот«^ии
на т. н. сговорянени
коото землед-Ьлството, че само то оная страна, защото нищо не к.
единъ двоенъ буратъ-елеваторъ производители.
единствено сочи и сл-Ьдва ста може да имъ гарантира, че въ
ПрОДОВаЕврика.
СВ МеЛНИЦа
ператизъмъ,
т.
е.
па^се
коорНека землед. отъ Варненско
рия съюзенъ пять.
близкия утрешенъ день, н-Ьма' Предложения чрезъ редакцията па и въ ц-вла България си взеда бждатъ изправени предъ но
Но всуе напразно!
матъ бележка, к'вкъ се зашиНапразни оставатъ усилията ви „разногласия" нови ,разли то земледЪлство, пръснато по таватъ ГБХНИТБ интереси отъ
на „съюзните авторитети", на чия", ново разцепление и по то села и паланги, изъ ниви и по землед^ сговористи, или при
старитЬ съюзни д-Ьйци, напразд- зи начинъ четирит-Ьхъ . съюза ля, защото нищо не го д-бли.
надлежащи къмъ старигЬ пол.
Всуе напразно ще бжде, за партии.
ниоставатъ и усилията на 128HU ще станатъ шесть после осемъ
щото Б- 3 . Н. Съюзъ не е по
членове на управ. съвети и на из- и т. н.
Напраздни ще останатъ опи- литическа котерия, а съеловна
лжченит-Ь отъ тт>хъ четири п.
Главенъ редакторъ: Г, ПвШЧШЪ
приежетвия. Здруженото зем- тит-Ь да се разд-Ьли здружено- организация.

ВСУЕ НАПРАЗНО

Стр. 2

ЗемледЪлски глаеъ

ИЭЪЖКВОТО' КО ЙЙУТРЯЛ.

ЛОПЙТИЧССл
cSь чужбина
Белградския а. Политика пра
вейки извадки изъ статията на
г. Алекс. Малиновъ, въ която по
следния пледира, каузата, че
само чрезъ приятелство и сбли
жение между двата братски народа - • българския и сръбския ще
има миръ на балканите, на уводно место подъ надсловъ:
Думи въ които никога не може
да се вЪрва, пише;
„Доверие за миръ на балкани
тЬ вдъхваше само пок. Стам
болийски и неговата организа
ция и днесь само последова
телите на покойния Стамболий
ски могатъ да расчитатъ на
реални придобивки отъ разго
вори съ насъ и никой повече,
па ни г. Малиновъ. Може да се
в'брва на пълно само на ония
които с» били противъ наме
сата на България въ войната.
На гБзи пламенни речи на г.
Малинова не може да се в-брва.

Редакционно
ИзвЪстенъ членъ отъ Врем.
Окол. Бюро на Вари. Сел. Окол.
Земл. Дружба си 6Ъ позволилъ
при съставяне протокола на
окол. събрание, отъ 31 мартъ
да вмъкне, като решение на
събранието какво неутралите
та на Варн. околия нЪма нищо
общо съ в. „Земл. Гласъ".
Ред. комитетъ имаше на раз
положение колоните на „Зем.
Гласъ" и можеше да се защи
ти, още повече, че подобно ре
шение не' бе се взело, това мо
жеха да подвардятъ и дружбенит-6 делегати, и г. г. Г. Иордановъи Г.Марковъ, които присъст
ваха на сжщото събрание, но
право или крино веднъжъ вмък
нато това „решение" въ про
токола, ний чакахме окол. съ
брание, защото сме дисципли
нирани членове и смитаме че саморазправията-между отделни
съюзни членове и институти е
крайно вредна за съюза, а
особенно въ настоящиятъ моментъ. Следъ като околийско
то събрание анулира протоко
ла на врем. окол. Бюро и вме
сто него се гласува точка мо
точка резолюция въдухана ре1
золюците на другите неутрал
ни окол. дружби, ред. к-тъ се
задоволява само да напомни че
не бива личните неприязнени
взаимоотношения между отдел
ни съюзни членове да се вмесватъ и отражаватъ въ органи
зационните имъ отношения.
. 3 . Гласъ" получи и морално
удовлетворение съ атестиране
то на автора на .решението",,
членъ на врем. Бюро, като кариеристъ и калдъръмъ чифчия
и ако той държеше макаръ и
малко за своята съюзна честь
и достойнство, той требваше
или да се защити или да на
пусне събранието, но той пре
мълча, съ което мълкомъ се съ
гласи съ дадената му отъ де
легатите атестация.
Печатница Войниковъ — Варна-

У наоь

1. станимашка околия.

На 31.Ц|. Дружбите отъ СтаДо като разногласията меж нимашкаоколиясъ грамадно бол
ду племената на сговора въ шинство еж решили: да не взесвързка съ предполагаемата матъ страна въ борбите на
реконструкция в ъ кабинета съюзните върхове; да откажатъ
следъ з а в р ъ щ а н е т о на морална и материална подкре
Царя се засилватъ, то опози па на двете п. приежствия, а
цията прави усилия да се обе отчитането да става къмъ око
дини. Дали тия усилия ще \ се лийската каса, да впезе око
увенчаятъ съ успехъ или не, лийското настоятелство въ връ
ще зависи отъ тоаа, дали &т- зка съ неутралните околии и
д-блнит-Ь политически групиро работи за свикванетона единенъ
вки ще поставятъ своитЬ пар-. конгресъ.
2- Шуменска ОКОЛИЯ
тийни интереси и сектански
разбирания подъ изискванията
На 23.Ш. всички дружби отъ
на настоящия политически мо- шуменска околия безъ раз
ментъ. ЦЬлата опозиция, из- лика на крила съ абслютно болключая работи, партия се гот шенство еж решили.ви за една единна и обща ак
1. Провъзгласяватъ обедине
ция за сваляне на сговора.' - нието на всички земледелии въ
околията.
2. Порицаватъ дейностьта
всички п. приежствия
3. О гказватъ материалната си
и морална поткрепа
4. Околийското н-тво да вле
зе въ връзка съ всички око
лийски дружби които еж педе
ли подобно на Шум. околия обе
динението отъ долу и свикване.
то на единъобединителенъ кон
гресъ Председатель: Н. Сърмовъ
Редакцията замолва всички к.-деловодитель: Н. Гичевъ.
ония свои читатели, които и- Въ сжщия духъ еж взети по
мате вззможность да платятз вече отъ 35 резолюции отъ раз
абонамента си да сторягз то лични околии останалите 30
ва, за да улеснятз по-нататзш- околии (изключая новите земи.
ното издаване на вестника. Ако още не еж взели становище, но
нпкои сЖ платили нгькому або въ никой случай, съ изключе
намента си и не получавате ние на 2—-3 околии, нЪма взе„3. Гласг« да езобщатз за то матъ страната на кое да е п.
ва вз редакцията. Суми и пис приежствия.
та да се пращатз на адресз:
Студенската землед група въ
Дим. Христовз ул. 'Шарска 5 Виена се е занимала съ борби
Варна.
те бъ Б 3 Н. С. и удобрява
Членовете на упр. съвети инциативата на неутралните
на двата съюза отъ Провадий околии за свикване на единъ
ско Ив. Велчевъ и Т. Лу- обединителенъ конгресъ презъ
повъ, въ изпълнение решение есеньта.
Студентската Землед. група
то на окол. събрание отъ 7
априлъ еж си подали остав въ Прага тоже въ сжщия духъ
ките като такива. Сжшо така е взела резолюция и апелира
и нарои, представители Д. Дас- къмъ водачите да се опомнятъ
каловъ и П. Панайотовъ еж поне въ последния моментъ
Студ. Землед. Група въ Гресе отказали отъ парламентар
нобълъ е взела остра резолю
ната група на Г. Марковъ.
ция въ сжщия духъ.
Въ изпълнение на решение
то на околийскто събрание ще
се конституира окржженъ ооеВъ колоните на сговористдинителенъ комитетъ съ пое ския ни събратъ в „Слово",
динъ или дава представители новиятъ „държавникъ" Федя
отъ Варн. селска, Провадийска Чорни споделя съ читателите
и Варн. Гр. Околии. Този ко си впечатления отъ големата
митетъ да влезе по нататъкъ grime woche (земледелска из
въ свръзка съ обединителните ложба) въ Берлинъ, Твърде
комитети отъ другите окржзи. поетично описва грешния Федя,
Поради настжпване сезона успехите на земледелското
индустрия
на усилена полска работа до производство,
есеньта нЪма да има околийско и науката, сложили се въ ус
луга на земледелието въ дър
събрание.
жавата на великата германска
. Получи съ въ редакцията ни нация. Той е въ възторгъ отъ
книжката „ Селяка вз Борбитгь тЬхъ и дважъ скърби, че плъхо
му" отъ нашия, добъръ другръ вете отъ нашето м-во на зем
Д-ръ Петко П. Балкански съ леделието не еж вземали зад
предговоръ отъ водителя на не гранични калшндировки да вимските земледелии Адолфз дятъ успехите на германското
земледелие и разните отрасли
Дамашке.
"; •
Редакцията я препоржчва на на народното имъ стопанство.
всички здружени земледел. На
Отъ всичко това не е загубила
бавя се отъ редакцията на в къ земледелска България, стига и
„Землед. Гласъ- срещу 7 лв. и нашъ Федя да не е билъ на
отъ автора й П. П. Балкански екскурзия на държавни раз
гр. Плевенъ.
носки . , .

Четете и рвзпростршвпйте
в. „3. Гяпсъ"

роиш

Колона бёзъ заглавие

Предупреждение
Неутралитета, като епидемия
се разпостранява изъ целата
страна, никакви предпазител
ни мерки, отъ страна на rtocT.
приежствия, чл. упр. съвети,
депутати, съюзни „дейци» и
.авторитети" не еж въ ежетояние да го ограничить. Дружби
те, околиите и окржзите го
прегръщатъ, като едничко спа
сително средство за съюза въ
настоящия моментъ.
Редакц. комитетъ изпълня
вайки своя съюзенъ дългъ пре
дупреждава всички ония които
са се наредили подъ знамето
на неутралитета да бждетъ
крайно внимателни, защото
кариеристите и използвачите
които докараха съюза до този
хаосъ и които се беха прию
тили къмъ това или онова п. приежетвие, виждайки, че каузата
на тези последните е пропад
нала, правятъ опити да се прехвърлятъ къмъ неутралните,
да изкористятъ движението и
се вмъкнатъ въ окол. и окржж.
обед. неутр. комитети.
Повече отъ всеки другъ пжть
требва да се внимава, щото вкомитетите да не влезатъ хора
случайни, кариеристи и немащи
нищо общо съ земледелския
поминъкъ.
Редакцията ни е помолена
отъ Центр. Коопер. Банка да
публикува следното:

Зо сведеш ио земщШитЪ.
Споредъ закона за застрахов
ка противъ градушка и др.
природни стихии, застрахова
нето на посевите започва отъ
15 мартъ. Това обстоятелство
требва да се използува отъ
земледелците, за да застрахо
вать по-рано посевите си, за
щото не е изключена вероятностьта да паднатъ вредоносни
градушки.
Всеки топълъ пролетенъ
день може да ни донесе опу
стошителна градушка. Презъ
1924 год. такава падна на 28
мартъ, а мин. год. на 1 май,
Последнята причини големи за
губи.
Засетите вече култури мо
гатъ веднага да се застрахо
вать. Останалите, които отъ
тукъ нататъкъ ще се засеятъ,
могатъ допълнително да се за
страховать — съ вторъ описъ.
Застраховката е ефтина. Тя
е кооперативна. Застрахованиятъ по спокойно посреща
страшните градоносни облаци.
Застрахователните книжа,
могатъ да се намерять въ об
щинските управления, кредит
ните кооперации и популярни
те банки.
П р е З Ъ 1913— 14 год е имало въ цела България всичко
231 прогимназии, до идването
на Б. 3. Н. С. на власт* еж
открити още 159, а въ края на
1922—23 год. въ цела Българи
е имало вече не 231 прогим
назии а 1664. Горните цифри
ни говорятъ, че онова което
старите политически партии
съ своите професори еж напра
вили за народното оразование,
въ продължение на 45 год. въ
петь и половина пжти по малко
отъ онова което земл. сториха.

