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Ш т крш т Варна и ptaniTO ншкш на муегаИанооътъ на храпит* и.
брашната, цродетната суша въ
страната, особно въ южна
България и спекулата оъ зърнвиптй храни усилиха хлЬб
нага криза въ България, коя
то криза ин се премахнала
само при една разумна сто
панска политика, която да из
хожда отъ интересите на ед
но правилно народно стошше
ко развитие За жалость ни
що добро не може да ее ка
же за стопанската политика
на днешнгто правителство,
което изостри отношенията
между седою п града. За ре
акционната стопанска полити
ка на яемедЪлчеекото прави
телетво твърд-b много нодпо
магатъ и щуротиите на на
шите комунисти - общинари,
които не малко допринесоха,
щото днеоъ работоия народъ
да уеЬща хлебната криза още
по-болезнено.
Вследствие на, свободната
търговия съ зърнените храни
«брашната, поок&пне mtгота.
То повлЬчо едно чувствител
но повишение и на цвната на
брашната. Схванали това и
цр'Ьдвараайки
чувствителна
хлебна криза много общпил
— софийската и въ ирович
цията — увеличиха нормата
на цената на хлЬба. Съ това
общините подсигуриха при
тока на брашната къмъ техъ
си. Това само варненската
комунистическа, община пре
небрегна НЬщо повече, тя
преступно е нехаела
Определената още преди
година норма въ п/ЬнитЬ на
хлеба, общинарите .— комуни
сти задържаха до еега, въпре
ки явните и настойчиви пре
дуиреждения на заинтересова
ното хдебареко "съ'-ловие, че
то не ще може да продължа
ва да иродоволствува града
съ хлебъ, ако не се намалягъ
чувствително njuttrrb на браш
ната, повишени отъ мзаничаригЬ търговци. Още и; еди
т р и месеца j ста н о в и я и
факта, че иоради високата
норма въ пЬянте " на хлеба въ
София и въ провинцията, ноч
ти всички брашна отъ дов
ненскитЬ u варненски медници еж плаеирвалй въ вд.грЬшностьта на страната, тъйка
то тамъ брашнарите т.ргонци
намирали но добра сметка.
Нашите общинари комунисти,
обачо, вместо
да вземагь
съответните бързи мерки на
спирано на този износь ида
подейгурятъ оъ най важната
храна-хаеба работното населе
ние, което ужъ пматъ кретен
цията да представляван., съ
бирали комисии да изтгки1аи

реакционностьта и спекулант
окия егоизъмь на буржуазии
тЬ институти, които покрови
телотвували екеплоататорите
капиталисти. Съ други думи,
запретнали се да критикуватъ
само днешния буржуазенъ
строй въ моментъ, когато хтебната криза застрашаваше гра
да. Писали проюколи, казали
язвителни речи и толкова.. За
общинарите-комунисти книж
ната и словесна борба -е'бита
по-важца. Градското работно
и малоимотно население нека
чака грижа за нодоигуряване
нае&щния имъ. И какво става
П о ч в а т ъ тревожни . олухове Tis'b града: брашно нЬма, хлвбарите скоро щели да
-арАотанатъ да произвеждат ь
хаЬбъ, защото губяли ведедег
вие CK&iuvie брашна и пр.
И. тъкмо прЬдп праздницитЬ
първи май и Въскресенио
Христово, когато по главните
улици разкошните великденски кузунаци иодмамваха око
то и душата, тънящи riv «ънемотия работни и малопног.;,
ни семейства: мжже, жени- и
деца, тичаха по фурните да
търсятъ хлебъ. И множество
то отъ техъ, не знаящо при
чините и не търсяще ви но в
ниците на този гладъ се нах
върляше върху хлебарите, въ
болшинството сжщо бедни и
малоимотни, и чупеше стък
лата и черчеветата на фурни
те, за да се добере поне ло
парче хлЬбъ за ирезъ празд.НИЦИГЬ. ббщинарите-коиунио
ти, които пр.езъ време нл избо
ри демагогствуваха безъ.ернмь
и лъгаха всички съ енгенъ
животъ, при развоя на хлебна
та криза дезертиваха отъ пзя
«яигЬ си задьл^ения. особно
пъкъ като избранняци на
гладното работно население
Шщо повече. Тези горещи
революционери, на дЪ;;о из
ntioxa крайни стуахлюпьз
ловци! Предъ необходимость
та, че Г[ Ьбва да се нренор
ми рать цЬниге на хлеба, те
се ужасяваха. Какъ ще пови
шпч. цената на хлЬба,- нали
ще бхдать изобличени като
мръсни демагози оть лъга
пия толкова нрЬме работенъ
народъ, че вместо по евгень
общчната що имъ ноднеое па
окжпъ хлебъ. пали си знантъ
те, че новеягата работа ма
са що сметне за виновникь
на иоокжпванеш хгЬба оня,
КОЙТО непосредственно дава п
прилага помага норма - и м е
нно за това въ редица събра
ния И Предъ КОМИСИИ иОИОЩ(ШцитЬ кметове отказвали да да
патъ каквито и да е писмени
разрешения ТЬ казвали на
хлЬбарите господари: „увели

чавайте цвната' на хлеба, по
каквато цена га/вте го нрода
вайте, нема да' ви првчимъ,
нашитЬ агенти {актове •' не ще
вп еъетавятъ, само писмени

Варненски окржгъ.

кия рай' и у насъ. Вь ожщ-

ноеть тази политика на ло •
|^нистит"Ь сз свежда къмь '
вдю изпълнено съ nptyee '
личвни надежди безплодно |
очакване, ноето залъгв! ра
ботнициг!, иаоа ги само да
ропталть, но нища да не вьр
шатъ и всично' да тьрпнгь.
А въ това врЬме страдания
та на-работния свЪтъ рас
тать и заедно съ гЪхъ рас
те и йг1богническото безси

разрешения не!даваме.u Ре
волюционери! Не, общинариTfe — комунисти се обзису
ваха като сграхливи бюро
крати. политически баби, кои
то пращатъ хлЪбаригЬ да
вадятъ на произвотя цЪни
за да се нахоърпя върху
тЪхъ негудующип работень ли§. Това отъ съзнателните
народъ като отговорници.
работници требва добр-Ь да со
КомуяиогйчеокитЬ помощ
ници KNfeTOBe До тамъ с Ж Св

обю|10нратйзирааи, чо 'забравять дори и р^тпоредбите по
прехраната : Те н а стоя вали
цредъ хлебарите господари и
вь комисиитб, <ie дърнгавната
власть, щомъ дава свободна
търговия, требвало тя да пренормирва и це^.ппе л а хлеба,
както била сторила това лапи.
Въ сжшноечь миналата годи
на общинското!бюро 61;, кое
то нормира цЬ^итЬ на хлеба
на основание същата наредба
по прехраната j Въ нея изрич
но са каава: „Ьледъ 1Г» сеп•roMftjjKJj--1-5)3 (/"-.^'•ясека^бщц--'
на се оставя сама да ее гри
жи съ свои средства запрЬ
храната на зкителнгв си как
то намери за добре," като Й
са ирЬдостйви правото ^ а
иоогиира icbH4it й типове г 6
на хлеба (к н). Нашите ко
муяисти несечервять като гп
изоблйчавагь въ лъжи и под*
лоети, нали съ московци-болшевици. Те еж готови отъ
собственото си дЬао да се отрекатъ.
Бюрократизирялитесе помощ
ници кметове*не знаяли, че
.съществува и общински правплникъ, който (чл. 1 0)ги за
дължава да нормиратъ цени
те па хлеби воЬкимесечно,
щомъ вириратъ цените на
брашната Тамъ ое казва: „T"fe

зи ц^'!и се 0С1авпгь въ за
висимость огъ цъниго- на
брашното и разноските за
пронзводс:вого на даденото
количество хлЫъ (к п.), И
когато били изобличени въ не
знание, по болшевишки" гле
дали да мас;шрат?ъ' незнанието си: „този прапилникъ э
сгаръ, занась такив; правил
ници не важать"-.' Простаци
демагози! Забранить, че имен
но по тоаи нравилипкь сани
тарната общински власть и ко
мисарят !i имъ контроларать
фурните и съсгавять актове
Въ предвечернего на 1 й
маЦ праздника на труда комунпзтитЬ демагози искаха да
създ!иатъ ,.революционно на
отроение' „Колкото по зле
толкова но-добрЬ" е твхната
политика. Нека нЬма хлЬлъ,
нокя страдатъ въ мизерия ра
ботните маои, толкова поскоро ще д о й д е „болшевиш-

заиомнп.
Така пр-Ьстжпното яехайс
тво на комунистическата ни
община, безсрамната партизан
щина и прев0!ющюнната' имъ
ограхливость станаха причина
да cq усили хлебната криза и
града' да остане безъ хлебъ
прЬдп и оледъ вел неденскигв
праздшщи. О т ъ
техаата
страхдивость се'възмутиха до
ри и тЬхннге организирани
работници, отъ които тоже би
ли изобличени въ малодушие.
За него въ идния брой
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и оскръблеиие къмъ учителотг
вото. Те можаха и длъжни
беха да б.гаагъ но обективни
и uo-малкообидчиви въ; една
публична учителска конферен;
ция, ако искаха да бждатъ поубедителни и да ностйгнатъ
резултати..
. ,
Нашето .заключение е, пъкъ
верваме и инспекцията ' раз
бра това, че вр-вмената на
официалните конференции еж
отдавна преминали. Оставете
и дайте възможность на учи
телството само да си урежда
конф^енции,; гдето неговата
педагогическа мисълг.- свобод
но и непринудено ще; се
проявява!
,', ,;

Вижте ги!

; ,,Преиорецъ" отъ 7 того,
бр. 95 дава едра статия съ
която разкрива нови- подвизи г
на тпенншкитгь вождове. Под
насяме на читателите часть
отъ тая статия:
,Но съ какво се занимаватъ комунистическите води- •••
тели? Защо скита постоянно
задъ .граници иавестеяятъ. ко -.Лмуниетически депутатъ Гео-, - ' '
Педагогичегг:ата конферен ги Попово? Той е комунисти , '
цията на. учителите, .отъ ок- чеокия комисарь на финанси-.
ржга, уредена отъ тукашната ите и главно работи въ Вие
на, дгьто една специална бол- ,
окрджна инспекция, се. сьо
тоя отъ 4 т. м. до 7 вклю шевишка банка обслужва б&л- '.
чително въ салона, на Деви гарскитп комунисти и главно
ческата гимназия. Копферен тгъхнштъ водители. Георги .
цията бе непяодошорн»: едва Поповъ води ясивотъ задъ гра- ,
половината огъ предвидения ница, който по разкошъ и раз
въ програмата материалъ се точителство надминава фан- •
изнесе, кито .и той самия 'бе пгазията ц на така наргьче
прЬтупанъ на бързо. Учи- нипт военни милионери —тетството си• отиде но сезата парвенюта. Той донася пода
ръци за милиони крони, кое
недоволно Недоволно и оби
дено осгана то и отъ лошото,. го значи за стотици хиляли •
нелоетолепно отнасяне на не левове. Той харчи на-лево и
кои' инспектори къмъ него. на десно несме-сни суми. Ле
Секашъ инспекцията бе съ стдавна е донешг-подаръци '
брала учителите отъ окржга отъ Ленина за Благоева. ;•
не да имъ даде познания, за
С&що така около сжщата
да бждатъ полезни за профе
банка въ Виена се върти и
сняга си, а да- имъ се кара
Георги Дититровь, който си
да ги плаши и да ги оскър устрои претекстъ да напусне
бява. Е1ие миелимъ, че най- Софиь и да си отяшвЬё, до
малко полоясителни резултати като трае мхтното време. Поч- ;
се постигать съ тоя пнчинь ти всека нощь Георги Ди
на дейстаие.
митров?, ti/ляе и се зайа лява '.
Съдьржагелень бе рефера изь най ск.шмтгь увеселителни \
та на г. Борлаковъ, секретаря лиьста въ Виена' 'и се връщ'а •
на инспекцията, обаче той редовно пиянъ като. свиня съ '
много малко убеждаваше, за автомобиль вь квартирата си.
щото слушателите иу бех» За да залъгва тоиковциге, Ге
иодъ непос;>едсгвенного вне орги Димитронъ е обръспалъ
чатленио на иоюаинъ часов.. брадата си, купилъ си о вета му фииипииа, която пред лнколеиия перука и когато ис
хождашо реферата му и въ ка дч сл придаде повечко важ
която имаше много-, обиди, i ность, той се нарича съ иеев
много оскръбления и мною . донима херъ Шзефъ.
тормозъ по, адресъ на учи !
Вае пь Виена еж били Д.
телството
| Поповъ отъ г)арна, Василъ
Г. Г Кчсаловъ и Отойчевъ ' Котаротъ а пътуванията на
околийски инсиекгорп, изнесо Хр Кабакчневъ еж-тоже пзха своите впечатления огь вЬстни Госпо:1.ите на кому
ревизиите си Казаното оть нистическите водители участтехъ и по форма и по съдър
вуватъ въ „ революционните"
жание бв пропито еъ обида вакханалии: и г-жа Коларова, »

"Педагогическа mjgpsp, -
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Социалистическа Трибуна

и. г-жа , Г. 'Димитрова,' пр'Ьди
Споредъ отчета, ладенъ К О З Л У Д Ж А Н С К О
КМЕТСТВО
•'.рянотвичио •-..=-.; шивачка, ех
въ конгреса пмъ тбопяшката
Вигненска Окозил
'изхарчили п. Виена стотици
партия има Я 1,3 03 члела, отъ
•хи.гнди мвове. npit,>h очигть
Партийна сьбзаниз ще има които само 10,654 еж работ
I
на мною Счлшри/вь имена.,
вънедЬли !0 I. м.(10 часа ници, Ovb 31,303 члена само
. \ * За да:могатъ да, ?смегчатъ оутрпньта въ клубъ . .Борбя'-. ?,000 еж въ градски органи
умразата на'.'.соботвёватв. '>и
зации, а остан.члитй около 25
Кметството обявява на интереоующитй ое, че единстве
Дпевенъ редъ:
другари— -комунисти въ Ви
1. Дпевенъ* редъ па' кон — 2 3 хиляди еж BF. обл'кптв. ния и най прочутъ въ Царството ни ежвгодонъ
ена, които живФятъ тамъ ка- греса.
Иди кажи, че гЬснншкаг* ко
t o студенти, болшевишкага
Терин не е „иролетарска "
2- Нотевия нрвздникъ
бапка дава ua ожгцит* мЬоеч3 Кооперацията.
. . .
Заявлението, което комен на едъръ и дребенъ добитъкъ, колопинлъ, манифактура и
,ви помещп отъ по 'Л")0 ав
Разви.
тираме въ статията „Коте- други отоки, оъглаоно заиовЬдьта па М-то па Търговията,
отрийоки крони, което ирави
Нека другарите на врвме рията си в котеряя" въ миПромишленостьта и.Труда подъ J\» 614 отъ 23 анризъ 1921
около 110 лева А овиитъсо явятъ на събранимто.
палия брой на ввотнпка, мно г. ое открива за пръвъ илть ед'Ьдъ окуиацията на гр. Добйомуииотичаоки шефове хар
Всички иаргпйни членове го случайно е пропаднало (на
чатъ въ Виена на вечерь по
ричь въ село НОЗЛУДЖА (Ново-градецъ) Варненсна Онолип,
на събрание
мерено е) въ ржцйть на едпнъ който що трае отъ 1 ЮНИЙ до 8 сжщи включи геляо за тави
<ототицп хиляди крони. Като
нашъ
другаръ,
койго
ни
го
единъ'куриоэъ ще.посочимъ
година — На панаира ще бждатъ изложени аа продань рав
Опланватъ ни се граждани,
факта, че''1\'Шповъ с купил че моетътъ върху канала, кой пр-вдме
ни колониални, манифактурни, галантерийви а други стоки,
Научаваме се, че публику кожени и други издалия и продажба
само закуски за вь цжтната" то съединява морето съ езе
си чанта за стстиш хиляди рото, често, въ най-работно ването му е доота раздвижи
НА ЕЛЪРЪ И ДРЕБЕНЪ Д О Б И Т Ъ К Ъ ,
ло
за сега повърхноотьта на
крони. 'За подаръци ш близ-' врЪме, бнвадъ вдиганъ за
Панаира ще бжде равположенъ до самата ж. и. Гара
китА си е • даль повече опи да чр-Ьмине ватеръ или лодка, тъсняшкото блато.
Ново-Градецъ, която е до самото село, овързанъ оъ самата
два милиона крони.'
возящи на разходка офицери
Сто петдесеть пристанищ ж. п. линия Варна—Добричъ и шооето Варна—Провадия —
и двмигЬ ,имь u съ тона се ни работници, организирани
Това прочетохме въ каза
Шуменъ, енабденъ съ вода и други удоботва, заобиколенъ
спирало движението. Стига 1 арн комунистите, разочаро
ния брой на в,„11р*порецъ "
• съ обширна селска мера, която е вечъ запазена за паша на
Минача ония времена.
вани
отъ
порядките
тамъ,
еж
Нека исЬии направи своето
добитъка, който ще бжде докаранъ на оящия аа продань. •
ее о щ в п в ш п подь подптелааключение и види на кждъОбщинското управление е взело, още и иужднигб м-Ьрки
Сьобщшатъ ни отъ Про отвото на Марчевъ еж осно
водятъ тт>аи закоравяла apio
за построяване на самото панвйрно мвего нужднит* дюкяни
вадия, че връзката оъ май
налинеутрално
дружество.
тжпници и продажни типове окия ни брой имъ е преда
и бараки за стоките на търговцигв и др,, обори за добитъ
Обединението става I
. оаоигЬ последователи.
ка и всички други мЪрки за запазване етокигв и интередена едва на 1-й май олЪдъ
Вижте ги i
Редакцията нз въстнина oiiTi на търговцитЬ и др. иообтители на панаира.
об-Ьдъ, когато ний оме я пре
дали тукъ, още на 3 8 априлъ. моли «оички партийни ерга
Войка цродавачъ на добитъкъ е длъженъ да ое снабди
низации, коштерщки и отевл
Не е ла намусена тукъ нъотъ респективната ветеринарна власть, или общинско управ
коя тъоняшка р&ка { Обръ ни л и ц а , н а които се из- ление, съ свидетелство за вдрлвословиостъ и произхождение
щаме внимание на началника нраща uioTiiara, да бждатъ на добитъка, което ще носи въ себе си, за да удостовврп
С Л д ъ проиаданието на же- на Цровад. Т. П. Станции.
тъй добри и изпратятъ або
пр4дъ м^стнигв власти произхода и вдравооловното оъетоа:д-Ьаиичароката отичка, по toнамента па вЬогника. Само ние на добитъка.
ламата часть отъ чеотнигв и
абонамента
е,
коАто
ще
оси
Опланватъ ни общинска
Оовтшъ това известява още, че, понеже панаира ое открива
откровенен. борци ве бЯха служащи, по, необходимость гури но нататъшното му из
аа пръвъ п а т ь , т о при откриването му — 1-й юви ще има
ириеги на служба, мякаръ че станали членове ни комуни- даване. Годнщпия абопаиенть
и т-Ь подадиха нскняит* " на отическитв синдикати, че имъ е -Юлв. полугод. 20. Адросъ:
Гол-Ьмо надбягване съ коне и борби
нрЪмвто си декларации Тъх
било наложено данъкъ за ио- Редакция в. „Соц. Т р и б у н а " оъ сл-вднигЬ награди: 1. На първия борецъ 1 даначв (вотчв)
нит* мЯста бЯха заеш отъ купката на народния имъ домъ
SctllH желающъ да стане j . На втория борецъ 1 овенъ, 3. На третия борецъ 1 овца
низко паднали субекти на вра отъ но 50 и повече лова
абопатъ ва а, „ Н а р о д ь " и .». На четвъртия борецъ 1 агне, 5. На първия б*гачъ I
та -на кзито ииоятъ присади.
описанием Социалъ - Демо- овенъ, .6. На втория бътачъ 1 шиле. 7.. На третря бътачъ I
Т а к ъ в ъ ' единъ т и п ъ е н
На 1-й май въ гр. Прова
агне и.около 1'.>0 метра баоми и др. награди за оотаналит*"
О х а н ч,о Д. Шкембеджчевъ дия, тамкащната партийна ор нратъ" да се отнася до на 'бт>1ачи и борци, които ще ое равпрЬдЪлнтъ помежду имъ отъ
вар невски гражданинъ о т ъ ганизация е сникала публично стоятеля Й рдамъ Буадвакомисията, която ще ржководи борбите и надбягването.
35 год., деяалъ въ Окр. зат- събрание, ни което > е гово- рОЫЬ, който (с|;кчдпевио ое
Борнит* и надббгвапето ще се р&ководптъ огь оневоръ по присяда № 414 огь' рияъ др.' Вл. Мариновъ ва намира въ Jti^нцeлap!штд на
коо иерация „Социалдемократъ" циаша комисия, която ще се назначи отъ кметотв»то.
915 год , ни прЪдставилъ сви- вначението на ираздника
Откриването на панаира ще отане по следния тържвул Пиротска и Драгоманъ, 11,
дЪтедотно за честаооъ ц не
При клубъ „Борба* има телефонъ № 185. При него етвеиъ редъ: 1. Освещението на панаира; 2. Откриването
поеждимооть отъ Шуменския
Окр. е«дъ и назначено за добр-Ь уреденъ бюфетъ В ь се давать веички иъшожни му съ подходящи рт.чп; 3. Налб*гванего и 4. БорбитЬ.
е. Ковлу^яса, 28 априлъ 1921 год.
раздавачъ на иввЪотии при читалнята се получаватъ по справки по описанието и »f>
Кметъ: Д. Неновъ.
Варива, влагалище Ако на- вече отъ 20 партийни и про стннка, той приема и обявле
.
.
чаюгвото му не вземе н-врки фесионални в-Ьотпици и опи ния ва гЬхъ.
Секр.-бирникъ: Д. х. Стефановъ.
Отъ
парт,
организация.
сания
,
ва отстранението му, кце въ
идния брой ще изчеоемъ фак
ти, които ще оотановягъ, че
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ДОБРЙШКй ШАЗАРДЖИКСКИ) ПАНАЙРЪ

Падение.

• той о непоправимъ и само
излага
желт,8ничвротвото
МРЯ»|»ММ1МШ£И1«М"0

ЗемзеД'Ьл

Важно за селяните и бт^днчтй граждани

Л Ь ч е б н и я т ъ с а п у н ъ nf,0'™B1> K0IKMTt'
•

:

_ ._ м

болести

„ШУГАЛИНЪ"
И|)(1изнсж;ц1 и продава на изп с.ни ц'ьни фирмата
Йихаилъ М. Майстоповъ - фелдшвръ и Сив
ул.',,,Налканск«;" 2
Варна.

П е ч а т н и ц а
Д. ТОДОРОВЪ
црнемя да иодвървва равнп теф
тери, книги, приготовлява папки,
кутии, портофоли и др.
НА ИЗНОСНИ Ц13НИ
Казань за ракия Европей
ска оиотема мЪогпмооть Г 00
кгр, Материялъ се Паодава
Оправка уд „Гврдапъ" № Я
II уч.
гр. Варна.

ШУГАЛИНЪ .тькука отлично крастата, сърбелп, струпигЬ, убира въшкит*, бълхит); и конскитъ' мухи и
кърлежи. Унищожава иотьта и иирилмлта ua краката
Спира падането на косагн и я прави ио-мека. Л а к у 
на муадарлъка у малкитв дъца, дезинфекцира колита
и унищожава. 1шкроби'1"£.
Достатъчно е единъ опигъ, за да се увърите вь л*чебната му дъйность.
Упттвапия за употреблението на сапуна яма печатани
в всекиму се даватъ, ари поискване.
Намира се за лроданъ и въ ноопер. Соц.-Демократъ"

ЗемледЬлци! Ив испускайте случая

ЛЮБЕНЪ СТАНЧЕвЪ дългогодишовд. машинистъ по вършачки приема да ремонтира всЬцакъвъ видъ вършачни и
метварии, като за сезона поставя и о п и т н и мащинисти
подъ свой коптролъ.
, Побързайте до вате е вр-Ьие.
Адресг: Л. Д. Станчевъ 18 линия № 25, Варна.

ЗАХАРИ Jt ХРИСТОВЪ •
Дългогодишенъ членъ на Варн. Онр. Сждъ се установява

АДВОКАТЪ
вг ip. Варна . Приема да води и защищава дъла пр1>дъ
всички еждилизда въ царството.
Бюро ул. „Малка Преславска," |9. въ двора на Банна Гирдапъ.

Чгте в. „Социалистическа Трибуна"

располага съ гол-вмо количество

Кооперация „СОЦЙАЛДЕМОКРАТЪ":

б^да двойна рафинирана ГАЗЬ.и я продава 8 лв. лшпЬра.

