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.«'-Борбата
почва!

х
Спомнете си героичните борби Тракия и Македония, спомнет(#|,
на еамоетвержените бжлгарски си за новото, черво народно, роб||| Пв вече от година мина отсинови през епохата на вжзраж- ство, което докараха: демократи»', как, буржуазилта, 1дряво придането и тая на революционното жародняци, цанковисти, стамбо-Щ тисната.от власта на трумщия
движение, спомнете си жертвите, ластв, радослависти, тончеввстиа.; се селски народ — земдедм;
дадого'-.даде. вароджт ни за из- е радикал».
~ Щ « и закони, започна да зове своивоюване своята свобода, спомнеСпомнете си от друга страш||'те хора на борба. Но природа
те СИ рсжингьт на цар Ферди- за 23 годишнината непрекжснак.-, подла и лукава; верваща' на
нанд, под скнптжрм на когото та и упорита борба на едружеш». своите отдавна прогнила и салуетарите чорбаджии и народни земледелска Болгария против. ти еили, тя извжрши веколко
ваеднвци прдложиха на..още по кожодерите, взащита да рабогР политически маневри с ясната
страшно робство и експлоатация "ният селски народ, спомнете олр дел: да всее скут в душата на
работният, български . народ, скупите рертви,'които даде Щ, борците от противният й лагер,
^помаете си безграбпачните ха- ' 3. Н. 0..в борбата си cpein^: -да се нредстави като техиа до^ёлеони в лицею на деиократи, йрхвнишкия режим на Фердиё:: брожелателка "и спасителка и с
доито за да спечелят благоволе нанд и неговите орждвя, спомае|, това уб«;е волята мм за борва и
ние На. иеотговорнвят монарх, те си за пролятата невинни* победа.
5*у подложиха на теасия цял ра кржв на три хиляди бхлгарсык. На ихрво време, неёвиге по
ботен народ, спомнете си безу* стове —. носител! на . народ! литически водачи, в" лицето на
иията, които в продолжение на ,ната евобода
.-....".•-.-. >Ж{нар.однята-.1 . прогресивю-либе^^''годавивльйгдиха^олнтиче^-у.^ломнете . ей: всичко г--М6Ыг.жЩф&8ШШШ'
,окате глутници.
го-а.
гТ^Ч&гемврв I f e
щр^рйтТ^й^врми^^цдатав»4^.
Не стигаше това, че работ- хората на кжрвавото и чернр обединенвете си, нова фирма
ният зе.иледелски варод подло- тегло от варнеяските села сте- —; обедаиена народво-мрогресив"жен на безбожна експлоатация чете се масово на оповестените , на глутница, Олед том преоблаот адвокати, банкери, тарговци, митинги за борба срещу ония, даващите в тави глутница чилвхварв, предприемачи и пр., които иа ново се опитат да прст, Фликчии, ударенн дллбоко в с&ркоито изсмукаха и последния дателегвуват против своя народ, цето от закона за трудовата по
жизнен сок от неговите жили,, срещу ония, мито желаят, o r земёлна собственост додадоха
З&то го нотопиха в ммзерия и ново да видят Болгария раза»: ржка на хищната финансова,
глад, но жадниат за бжлгарска Hai'a на кр*ст, срещу ония, кои- - тютюнджийека,. . кашкавалджинародна кржв немска агент заед- то з а р а д и своите милион- иска и фабриканска сган от де
во с дивите ажлци (всячки по- ни богатства стават чужди по; мократичееката партия и нзпллатачески партии) поведоха бе» дапници, срещу оаая, които за денятв университетски ^нрофесозащвтният работен народ от ка- да запазят милионите си, избе ри от радикалната партия. Така
Сапница на касапница.
гаха с аероплааи от Болгария, са образува днес „конституци" Датата 17 септември 1912 г. ние зовем сдруженото и несдру; онен' блок или по право глут6 плрвата касапница за народа жено земледелство от варненски ницата на старите вжлця в, нови
ни, устроена от Фердинанд и окржг, ние зовем всички иява кожи.
днешният1 черен блок — тога- лидн, вдовици и сираци да. наг
\ЕЗтр веч* два месеца блока на
важните вародвяци и цанковисти. пустиат. на 17 с е п т е м в р и бураГуазията е ежбранмте 80 ми*; 10 септември 1915 год. е дру- т. г. своята работа иси.нало,- лиона лева и цо-вече от 40 ве»Тгата кжрвава дата, на която жат нова мобилизация, но не та- ника води артилерийската си
крхаожадвата либералска глут- кава, за да отиват аа касапници, подготовка, макар че бойците —
|шца изкопа гроба на Вмгария. а да чуят спасятелното' сжюзно делото земледелско сословие, да
": Спомнете си за ония теглила слово.
беха далеч от шьрвата линия —
от 17 септември 1S12 год. до
Ние зовем работният селски на полето за да с&бират ило•Ц септември 1918 год.,.спомне- наред на митинги, кадето да довето-на своя.квдвав пот, сва
те си за димящата крлв на каже своята господарска дума ряди от най различен калибяр
200,000 бллгарски синове, саом- и изкорени всички остятлци от — дребни, големи и . опашати
нете си за кжрвавита сллзи на гнездата на убийците народи, л*жн се сипеха като' г р а д ,
400,000 инвалиди, вдовици и ние з о в е м сдруженото зем- Стамболийски крадял, Турлаков^
сираци, които «е знаят гробове- леделство на самоотвержена бор лжгал, министрите се карали,.
те на . своите бащи и братя, ба, за да скопи веднаж за вива- правителствето се клати, пра
сцомнете си за стотех милиарда ги разплодниците на немският вителството аада, а всеки дев
Държавен дллг, спомнете си за агент цар Фердинанд, на борба без отдих и почивка се повтавбвата и по' страшна мизерия, в защита на отруденото селя- ряха потретваха и поставяха
която бушува всред работните чество, вие зовем всички земле- тези .радостни новини" в про. аасв, спомнете си за стотиците делци да се наредят в стройни дажните им вестници.
банка, които превърнаха алена- редове под веещото се САЮЗНО чЛай после, след. така про» к р д в : в а загивалите по. ка зваме и блдат готовила дадат даласвтелната артилерийска бом^
с»ВВрцитй българска синове на заслужената награда на оция, бандировка, щаба на кожодерадатр и мриони в своите каси, които искат новото робство на ската паплач и „конетигуциопспомнете си черните кжрпи," ко- " бдлгярс«ия народ!
ийя* блок е намерил, че требва
ито се воят от 10 години насам . Опомнете си и се отплатете!... да се промине в атака и за
:
вад 400,000 майки, вдовици и
И В
това .на 17 август чрез устата
ва Т. Тодоров, Атанас Вуров я
еараци, ецомвето си за 800,000
' ]
Стоян Данев обяви настъпление
вевдастии бежанци от Добруджа,
.
. i

официални по 1/40 лв. к*, см.
пристав, по 0.90 лв. на дума.

то за започнато и препорхчва
борбата да се води с извжн за
коните средства.;.
' Народе на труда, запомни,
приготви се. Твоате палачи ти
отварят кжрвав фронт. Те бият
камбаните и чакат дванадесетия
част за да те погребат.
'; Сдружени земледелии, вие,
що сте цредния отряд на ве
ликата армия на чернотрудовия
иарод,, стегнете редовете си,
влдворете дисциплината в друж
бите, (местаи, околийски и'
окрджни) счупете рацете аа
всеки, ковто би поискал да цепи
и обезсилва, поверете светлите
съюзни зпамена на другари с
чисти ржце и неопетнени сл
вести, защото великото дело,
коете творим иска единство,
сплотеност и безукорно честни
и иреданни водачи^
1*ор*жет,б:«е-.дажелезни,,-воли..,!гм,
победа. Ако нашите другари от
Дуран кулав, Шабла, Тутракан
и другаде напоиха е вржв цжрвата 1 страница от историята ва
земледел«;ото сдружаване—раж
дането на Вдлг. Звмлед. Наро
ден Сяшз, чо нека блдеи го
тови в откритата борба с кржв,та си да напишем-страницата
на неговото пллно тържество.
В нашето знаме се вжплощават идеалите, <олкитс и стро-нежите на целокупнип селски
народ и нека сме убедеви, че
в решителния чае, всичко що
«трада като нас, що има еднак
ви интереси с нас ще се нареди
под HeHj :ta да вложи сетни сили
пред олтаря на скьпата победа.
Борбата почва!

Моюджиу фашисти.
П'рёди освобождението aa Вллгария в чернил и п&лон с ю громи й черни теглила султан
ски режим за българското племе,
нревилигарованата класа от хри
стиянските народности населя
ващи отоманската ииперия беха
извергите от тях — чербаджвате
и челебиите.
Те предатвлетвувахя, с доноси
поднасяни и вхршени с много
уаизигелни за човешкото доотвивство теманета и церемонии
пред оскотелите сатрапи. 11ри
проявено яегодевавйе от терза
ното и измхчево бллгарско на
селение, против чорбаджийските
мерзавщини и експлоатации, или
порядките на сяахията и него
вите органи. За закренваняе ш>лоземавто са и зи аоствтанве

Стр. 2.

Бр»й 4.

„ЗЕМЛЕДВЛСКИ ГЛАС"

1. Една каруца железна за 2 ното место, в определений ден
пж-клените си намерения, вкупом се всичка сдружена земледелии
,0
чорбаджиите безсжвество нре- да посетят конгреса, гдето от коня употребявана за 1,300 лева. и час и наддават.
гр. Варна, 0 с е ч ™ ^ a T H f j - ' "
Наддаването ще иочне от
датслствуваха пред
турската останалите делегати цвоклопро11
Ь«д.
Пристав:
ДX
Иванов,
власт, е подавапие разни донос- изводители ще изучат, начина на оценката и заинтересованите мо
ничоски и верноподанически нах- 'обработването и доходите от гат да се явят в гореопределезари, от начало до край пжлнв цвеклото, за да почне да се сее
е гадости и предателства про и отглежда и в нашкя край, rs.it
ЕНШШОЙОКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
тив широките народни маси и като условията подпомагат за
борците за духовната ни ипроизводството му.\.
политическа свободи.
Градушка. На 5" того падна
След есвобождението чорба
джиите се сгрувираха в коте-- силен град на ' много места в к
с. Вникйой, 7 септемврий 1022 год.
рийки и верни на народната по землището на Варпен. околия,
На 8 октомврий т. г., от б ч. след обед, в помещението
говорка „Вжлка нощната си ме- който е нанесъл вреда по тютю
нява, но навика си не оставя*. ните и лозята н размер 70%, - на Еяакйойското упнлвще, ще се произведе търг с явпо надда
ване за отдаване под наем за 2 години училищната кръчма
почнаха да предателствуват из- вследствие на което е започнат
находкща се в с Кникйой. За нравоучастие в търга се иека
ново в политочеекия ни живот гроздобера в много от селата къ
дето
лозята
още
не
са'
унищо
л 10% залог върху първоначалната оценка. Чл. чл. 125 и 127 от
проявиха се едни като византий
жени от филоксера. Напоследък .'• закона за предприятията е задължителен за конкурентите.
ци, други като фарисеи.
са
паднали
сжщо
изобилни
дъж
Едните кандидари на руския
Ноемните условия може да се видяг всеки присутствен ден
феодализъм, други, метачи на дове на много места из царство :•! в канцеларията на Енякйойокото училище. Разноските за публито?
;
неискше кайзери.
'1 капията са за сметка на наемателя.
Желателно е финансовите й об
Служащи си винаги е махзари,
;;
!
_
]
ОТ
НАСТОЯТЕЛСТВОТО.,'
като за отнасяниото ии се обли щински власти да оценят про
чаха в' фероджета и дикизираха цеятпо загубите, за да можр да
прикривайки и богащи от народ се иойска намаление или опро
щаване данацпго на пострадали
ния гнев, пред султаните гро
бокон&телите на всичко българ те, тай като много семейства се
зянииават
п изджрлеат. от тюско, с апел да спаси Бя.лгария :
О жалки Византийци на XX век! тгояо производство и лозарство.
За телегрвми „ л у л ч о и "
Телефон № х о о
цо мржсни и от тия на XIV век.
Уволнение трудоваците. От 1-й
Разполагат с следните готови с т о к и :
Стига сте предателствувала вгле ноемврий.. ще почне вторият пе
.ЯК & JT <5> S3 £•>: ОБЛИ, ШИНИ и Г В О З Д 6 И
дайте ее в миналото си. Дресга- риод на трудовата яовиност.
Л ^ М г Ч Р Е Е Е Г а . АНГЛИЙСКА ГАЛВАНИЗИРАНА
нете поне сега пред чужденците,
В евржзка с това. дирекцията
д У5Я. еъ М о в е> белгийсни всички размери и
оиомнетв се и не предателству- на Т. повиност е наредила към
вайте, не подстрекавайте чуж-. 1 ноември ла останат само найДРУГИ к о л о н и а л н и
стоки
деяците,. не оглушьийге света необходимото число трудоваци,
•пн^
£ С а и а и о с н и ээг,оп::жх тятянвшлЗ—3
с Византийски жабчета сжбрани а останалите ВСИЧЙИ да бъдат
в блатото образувано от изхвлр-. уволнени в'отпуск и задмжение
лените слюнки на мръсните ви да се явят на 1-й април 1У28 , ,
уста и. не плашете и фашизаи, ...зд^оивелужваяе. Може да бжз^тУ
не №.карайте да-сеубият.в тжр*** 1 "пбвайша и "по; рано; ако сё "ука"А?
дате пред трудящия. се народ, же нужда.
' ]
че еж фашисти и че когато треб
Уволнението на трудоваците !
вало да се отбие кжриавия нож може да стане а но рано, ако
оправдано било .вдигането на времето се развали и не могат
кривака". Не плашете вашите на време да ии се набавят дре
Оастони еж. тръстикови, а кри хи.
вака на чичо дренов и не изгла
Уволнените трудовациЗанаятден щом се изчерпи търпението
му, ще вдигне кривака не огла чии требва да се явят на 15-й
ден и тежко на. фашистите Ви май 1923 година.
зантийски жабчета, що се разОеПохвална инициатива. Житегат обличайки се в "фереджота, литл-ла'' село Фотекйой . Прова
като. С О, В. и подплашения дийско са решили да отбият
— котарак Т. Тодоров през 188& времената си 10 дневна трудова
год. сега вдъхновител на фашиз повиност зи постройка на чига
ма, в* некого мигащ пред Фер- лащеп салон — паметник и коо- '
динандовия гнев и подскачаш перативея дои. Материяла е принред бастуна,, му като,попарен 14'гвен от 2-3 години , пак аа
С почитание: котарак.
трудови повинни начала.. Дъл
Затова на 17-й Оепте.иврий в жим да отбележим, че ФетокЙойТдрново не вдигайте нов меч; еките жители воглаве с зеилеrie гответе нови касапници -за дел,:ката дружба от дълги годи
работпия. народ, защото горко ни работят ла екоиомачеекото,
културно и просветни повдигано
Ви,.ако избухне неговия гнев.
ща селото си.
• Хвала на инициаторите, които
заслужават подкрепа и подра
жание.
ОИВШ „вДРОКООТД"
' i пипни
— • " —'.rr-m-iii,
Щ
Фабрика за разни винена и спиртни коняци, разни са-,
11 Варной. Оядебен Привтав
Умоляват се всички Зеиледел
щ к.т.зки и Старозагорски мастики, разни финни ликйори: амер'
ски дружби в окръга . да орга
Ц иерчуг, ром.-джамайка, аОе-ент и други. Оклад на разни наОБЯВЛЕНИЕ
низират пунктови публични съ
j g тура.ши бели и черни вина: чист 95° спирт и дешгтуриран
брания на 17-й Септеиврий где
gg спирт, оцет винен и фабричен, разни дамаджани, плетени
№ В793
то да се обрисува миналото на
g^ бннпици и разни стжкла цени най износни.
На
основание
изпълнителния
политическите партии, причини
лист
№
7663
издаден
от
Варнен
те и последствията от извжрнгения акт на 17 септември 1912 г. ски Окржжен Сжд на 4 март
1922 год. в полза на Васил Ди
Който не чете редовно в-к „ З е м л е д е л с к и Г л а с "
\ Конгреса
н а с ъ ю з а митров и др. от гр. Варна, за
на Българските цвеклрироижо- 11,000 лева и др. обявяьам, чо той прилича на загубен п ж т н и к в г ж е т а м ж г л а . Все
дители, който ще се схетои на на 18 септември 1922 год. в-9 ки земледелец требвп д а получава в-к „ З е м л е д е л 
16, 1,7 и 18 септември в гр. часа преди обед в Варна на па ски Глас". „
Търново, като конгресиегите се. заря що продавам следните имо
ползват с 50?/о намаление по Б. ти на длажайка Георги Никол
Д . железници. Затова поканват аев а именно:
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Магазин на разни консерви»
рани кодбасни артикули, с
които винаги многобройните
ни клиенти Ще бждат Задоволени и гарантирани.

БР. Б. ИВАНОВИ.

Дневни,

Печатница Д. Тодоров — Варна

