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До Господин* Пррдсвдатвла на читалищно дружество
„Развитие", село Челюст ницч -г Ферди»андс*о.
Мноюуважаеми t-нъ Председатели),
Честь ни е да Ви сьобщме, че посмото Ви се получи въ редак
цията ни.
' *•'••'••'•
Безъ да считаме, че проявяваме щедрость, редакцията ни ще
изпрвща безплатно в. „Черноморска камбана" на читалището Ви,
което сте построили по стопански начинъ съ съдействието на об
щинския съветъ.
Тази културна проява прави честь на селото Ви и говори до
статъчно за интелигентностьта на населението му. Но ако ние, жур
налисти^, при оскждните средства съ които разполагаме, като Васъ,
сме винаги готови да подкрепимъ морално и матерално в<еча кул
турна инициатива, ние мислимъ Министерството на Народната Про
света и окржижия съшетъ дължатъ много повече да непрввятъ въ
това отношение.
Дбонаментъ: За година—70 л.; за 6 м-ца— 40 лв.;
Дали ще бжцемъ чути въ дадения случай, ние не знаемъ, но
чужбина—140 я. Обявления: на 1 стр.—3 лв. кв мислимъ, че примера ни требва да бжде последванъ.
см.; на 2 стр —2 лв. на кв. сантиметръ.
Ядресъ: .Черноморска Камбана*
Съ почитание: .Черноморска Камбана."
Брой 1 лв ул. .Витоша' № 12 — Варна,

И въ Варна има единъ подобенъ
лвкарь, на когото името за сега е
редакционна тайна.
Голвмъ човекъ е т-й, съ аристо
^N*
Ив. Доревоки
кратически привички, та сутринь не
хирургь-зжболекарь
му се става по рано да прегледа
Варна, ул. „Русенска," срешу градския теагръ.
своитв пациенти, които съ часове
висятъ иа студа предъ вратата му,
за да чакатъ да си направи тоале
Ив. Димиревъ.
та и тогава да почне да преглежда
ДвеН пагубни крайности и селската демокрация
раята...
Нещастенъ народъ —• дважъ по
Въ нашата политическа действи
свободи, които гарантира парламен нешастенъ, когато при нужда е зателность, която н-вкои у подобават ь тарно конституционния режимъ.
стазенъ да иска медицинска помощь
на оная въ. културните държави,
Борейки се въ това направление, отъ подобни лекари.
има нещо специфично, което е селската демокрация прави всичко
*
плодъ на условията и на различния възможно да премахне или непозво
* *
отъ този на другит-fc народи темпе- ли да се наложи диктатурата, като
Вврненския сепмиченъ в. „Хрисраментъ и манталитетъ, които об
ненормална и отдавна изживЪпа
ладава нашия народъ.
времето си система на управление., тивиски съветникъ", който е единъ
добре списваните и сериозни
Каленъ въ вековните борби за
Въ тия си усилия, тя има и ще отъ
вестници въ града ни, въ брой 14
духовна и политическа незавнсипродължава да има съчувствието на
мость, днесъ народа цени извою, българския народ*, койго въ своето и 15 пише, че е „Своето рода
ваните свободи и права, и той е болшинство, принадлежейки къмъ ; ордена „Богъ и Бъпгария". осно
единъ здрввъ и необходимъ еле
селската демокрация, е противъ па ванъ въ бъл. прав. църква преди 3
ментъ за мирното; и,.културно«раз„~ лубнитп> крайности за държаната.—- години,, който си поставя за цель да
витие На Балканите и изобщо Европа. фашизма и болшевизма и е за парла подготвя свои верни и предани мо
които да звематъ важни ме-'
При това положение и при на
ментарно конституционното управле неси,
ста
въ
та по такъвъ на
личностьта на преобладаващия еле- ние, което единствено гарантира сво чинъ дацърквата,
насадятъ
духъ на ржментъ отъ дребни собственици —
боди и права на народа и нормално ководство, който оня
е
противенъ
на
селяни и подобните на тЪхъ въ развитие на страната.
демократичния
духъ
на
ржководство
градовете — еснафи, у насъ, нека
и управление и
го признаечъ, липсватъ усповия за
—* Много късно еж се сетили хо
сжществузане на пагубните край
рата отъ ордена „Богъ и Бълга
НАШИ НРДБИ.
ности — фашизма и болшевизма.
рия" да рвботятъ въ товя направ
Първата отъ тези две крайности —
Въ бр. 500 на Ново-Загорския в. ление, когато духовенството у насъ
фашизма, който успв да се наложи
„Трибуна" нашия колега Лп Доге за запазване демократич
на управлението въ Италия спедъ рамвджеевъ между другото на увод днесъ
мия духъ на ржководство и управ
свършване на сввтов«та война, но мЪсто пише: .Всичко да ти да линия
на църквата, завещанъ отъ
чрезъ диктатура упражнявана отъ де Господъ на този сввтъ, само да
Мусолини, лиши ьтглиянския народъ те пази отъ ней гол-в<*ата злополука: Христосъ
* * *
отъ политически свободи и права, да не станешъ случайно редакторъ
Беше време когато банкерите,
съ каквито се ползуватъ нвродитв издателъ на вестникъ и то въ мал
лихварите и крупчитв търговци да
въ демократическите европейски ко градче като нашето наименова
же и неподозираха сжществуааниедъожави.
но- „Нова Загсра." — Ние сче съ
то на кооперациите. Тогава и в-къ
Съ сжщата, и нвма да бжде пре-, гласни съ колегата Дограмаджиевъ
„ГАиръ" беше по-спокоенъ, откол
съ тази само разлика, че най гол*
силено ако кажемъ дори в-рварска
кото днесъ, когато се провикеа въ
ма злополука е да бждешъ изобщо брой
-диктатура, си служи въ Русияг про
8266: „Но види се, че числото
редакторъ-изаателъ у насъ, гдето на кооперациите
тивната на фашизма крайнсс ь-бол
е станало тъй гошкембе
чорба
ако
пропавашъ,
както
шевизма. Незначително число него
лвмо,
че
rfe
предстаеляватъ
една
ви привърженци, безъ пресгижь и е казалъ нвкога нашия поетъ-рево
сила."
люцчонеръ
Ботевъ,
по
ще
те
цепопулярность преди войната въ Ру
— Именно тази сила е. която сму
сия, звграбиха презъ 1917 год^ по нятъ, отколкото като журналистъ.
щава
сътрудниците на банкерския
; революционен ъ начинъ влестьта, Такива еж разбиранията на наша
вестникъ
и ги заставя да се надпрекато упражниха и продължавагъ и та суетна и б зартяиска публика.
варввтъ
въ
последно време, кой пове
днесъ да упрвжняватъ единъ тероръ която чете вестниците, за да й се че да злослови противъ коопераци
надъ 150 милионния руски народъ, смели по лесно храната, или пъкъ ите, които, като минираха спекула
посредствомъ който прокудиха го- да не скучае . . .
та на пазаря, не .позволиха на спе
лъма чааь отъ интелугенцията и
* * *
кулантитв да реализиратъ тлъсти
заточиха много свои другари, при
Въ миналото си позволихме да се печалби, и така създадоха по ев
надлежащи къмъ опозицията.
противопостввимь на бюрократиче- тинъ животъ за консуматорите.
Очевидно, че този диктаторски ските разбирания на нвкои лекари
* ' *
рзжимь не само не гарантира лич
и упрекнахме други за влчностьта
Неколко
пжти
на това место из
ната свобода, но и спжва сжщевре- имъ, спедъ което веднага единъ нашъ насяхме грабителството,
на което еж
временно политическото, икономи абонатъ — лекарь ни върна вест
се
отдали
мнозина
държавни
слу
ческо и стопанско развитие на
ника, а други.. който като нвсъ е жители разполагащи съ народната
Съветска Русия, и я държи изоли
редакторъ«издателъ. престана да ни п>ра Изнасяните до сега цифри
рана вече десеть години отъ кул
изпраща вестника си въ замина.
бледнеягъ предъ тия, що посочва
турния светъ.
Като съобщаваме този възмутите- ме по долу. Софийските ни събратя
Противъ тия две варварски систе
ленъ факть, цалечъ не искаме да
вестниците «Знаме" и „Отечество" и
ми на управление, противъ тия две кажемъ, че съ това еж пострадали до. изнасят*,, че управительтъ на
пагубни крайности — фашизма и личните ни интереси — не, но по- Народната Банка получавалъ годиш
болшевизма, умерената селска де
скоро да видятъ нашите читатели, но 1 020,000 лева, подуправителите
мокрация въ всички европейски колко смешно е държанието и осо- биле по-скромни и се задоволили съ
държави енергично се бори и стре бяшки еж разбиранията на нвкои 780,000 лв. годишно,! а директори
ми да запази народните права и наши лвкари.
те — съ 600,0001
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' За разходването на бежанския заемъ се учреди дирекция, чийто директоръ и двамата му помощници
получавали десятки хиляди месечна
заплата.
Силни на деня, видни адвокати й
депутати, взематъ хоноовръ по ар
битражни дела по 600,000 лева1
Когато народа, изнемощялъ и
обеднялъ, едва плаща данъците на
тая държава, нейните чиновници
безъ свенъ и срамъ ей нареждатъ
заплати отъ милионъ и стотици хи
ляди !
.
Какъ може да се окачестви то
ва грабителство на народната пара?
Ние мислимъ, че всички тия хищ
ници, които тъй безжалостно ограбватъ държавата еж по опасни
отъ клиентите,на „з. ,з. д.".
*

•

.

'

•

Крупните финансисти " управи
телите на Б. Н Банка, въ чиито ржце почти безконтролно е.оставена
народната пара, еж намалипи лихвенкте-тарифи на банката само по
отношение на влоговете, безъ да
става това съответно и за заемитв.
Очевидна е интимната страна на
въпроса, квкъ да увеличатъ дрхо
дитв, за да вървятъ по незабелезано заплати по милйоцъ и стоти
ци хиляди... Наши Нрави.

МОРСКА ТРИБУНЯ
Загорецъ.

Пшшцшша м п т ю н ковабопронтша пищиш „Съгласие".
Каква изненада ~ за менъ 1 Въ
Варна живея нвколко години вече,
безъ да допущахь, че обществения
капиталъ е оежществилъ една така
ва крупна инициатива, каквато пред
стаалява
производителната мнх.
корабостроителна кооперация »Сг»л«сме", находяще се срещу памучната
фабрика и недалечъ отъ старата
гара.
Нвколко интелигентни »техници,
възприели великолепната и отъ големо значение за нвшето културно
развитие инициатива на бившия
майсгоръ по «корабостроение г.
Захари Тодоровъ, еж основали ив
12 априлъ 1920-година кооперация
„Съгласие" съ. единъ капиталъ отъ
20 000 лв. — сума, която далечъ не
е била достатъчна за целите, които
си поставя кооперацията. Това, оба
че, не е отчаело основателите. Бпагогодарение на интензивния имътрудъ
и многото поржчки отъ начало
(отъ 1920-1923 г.)кооперация «СъглвсиеЧ бързо увеличава своя капи
талъ и днесъ тя разполага съ единъ
инвентаръ отъ 2,000,000 лв. и резервенъ фондъ огь 224,770 лв. за
1927 год. Той би билъ много поГОЛ-БМЪ, ако кооперацията рантола*
гаше . съ достатъчеиъ "^креддитъ
Но . . . уви! кактопоголвматвчасть

Стр. 2
отъ кооперациите въ страната и
кооперация «Съгласие" е получила
отъ Централната Коопер. Банка
единъ недостатъченъ кредитъ отъ
150 хниляди лева срещу инвентаръ
отъ 2,000,000 лв. — кредитъ, при
който кооперацията е срещала го
леми финансови пречки за изпъл
нение на доста крупни поржчки,
к а т о : генераленъ ремонтъ, .на
параходите .София" и „Варна; ге
нераленъ ремонтъ на разни фабри
ки, мелници въ града и провинция
та;
направа на железния по
криаъ (биндера) на водната центра
ла „Айдогду" въ Дели О.-манъ,
която ще служи за водоснсбдяването на тази область; преобръщане
на доста бензинови мотори въ газожени, за която цель всички апа
рати се изработватъ въ работилни
цата на кооперацията; поправяне
на нЪкои чуждестранни параходи;
постройка на разни плавателни сждове, като: мауни, лимби, рибарски
лодки и др.
Този колосаленъ успЪхъ, който
кооперация .Съгласие"е направила
въ течение на седемъ години, се
дължи изключително на трудолюбие
то на кооператорите ос юватели,
които и днесъ продължаватъ да
рабзтятъ съ сжщата енергия и ревность, въпреки недосгатъчния кре
дитъ и маса неприятности и спжн
ки, които имъ създаватъ нЪкои
псевдокооператори . . .
Това, обаче, ни най малко не е
повлияло, при умелото ржководство
на нейния директоръ г. Либертинъ
Петровъ
и
помощникъ -му от
личния счетоводитель г. Симеоновъ,
кооперация „Съглгсие" да при
ключи операционната си година съ
задоволителни печалби и изгледи
да предприеме за въбждаще други
нови и по-кр>пни инициативи.
*
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»Черноморска Камбана"{
товната война завлакява широките
народни маси въ всички европейски
държави — най вече гь славянски
те, които еж прединно землепепски, и въ името на свягвта рефор
маторска политика и к^сператизма
се стреми да изтръгне държаната
отъ днешното лошо политическо,
икономическо и стопанско оложение
и съзааде благоденствие за нерода.

Какво става ъъ стрелата.
Бившиямитстръ г. Ст Омарчевски
неотдавна е посетилъ своите роди
тели въ Н Загора и предъ редак-,
тора на местния в. .Трибуна" е направилъ следните изявления: „Обе
динението на разпокъсаните сили
отъ Бьлгар Нар. Зем Съюзъ е на
пжть да се реализира върху базата
противъ комунизма и еднофронтов
ството. Веднажъ обидиненъ съюза
върху тази база, като най мощна
политическа организация въ стра
ната, ще поеме инициагив-тв за об
разуване на единъ шир-.кь коали
ционенъ квбинеть съ всички пар
тии на реда, и до като не се пое
ме управлението на страната отъ
подобенъ кабинетъ, напразно ще
очакваме омиротво-еиие въ страна
та и стихваие на партизанския бЪсъ,
който е причина за гдето Бълга
рия н-Бма кредитъ предъ външния
светъ."
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I ВМРНЕНСКИ ВЕСТИ.

Въ санитарно отношение Варнен
ския окржгъ е сравнително добре.
Презъ изтеклата година еж конста
тирани 80 случаи отъ коременъ
тифь, 108 скарлятина, бдифгеритъ,
434 морбили и 39 дезитерия и то
трит-fc четвърти въ Варна и Провядия, а една четвъртъ въ селата Въ
окржга има 14 лекарски и 41 фел
шерски участъци, отъ които дър
жавата издържа само 2 лекарски и
17 фелдшерски участъци, а остана
лите издържа постоянната комисия.
Ветсрнарнпта служба се завежда
отъ 1 ветерин!»ренъ /гБкврь и 11
фелдшери — по 1 въ ветеринарни
т е лечебници въ Варна и Провадия
и 9 въ селата.
Инвснтаргтътъ по маларията раз
полага сь лаборатория.въ която еж
прегледани миналата година 5548
кръвни проб*, отъ които 2^13 еж
биле положителни, 3155 отрицател
ни и 180 повредени Отъ положи
телните 2о'б еж биле малария терциана, 135 —тропика, 7 — квар
тана и 4-см-Ьсени. За лЪкуавне но
тези болни е разходвано 28.39 кгр.
хининь.
Зимнипиь земледплеки училища въ
Провадия, К злуджг и монастиря
Св. Константинъ, издържани отъ
Варн. постоянна комисия, еж раз
ходвали мичал. одина за сбзавеж
дане 121,010 лева, безъ ьъзнвграж
дението на преподавателите.

Напуснато организационно събрание
На 29 м. м. се състоя въ салона »t\nказаръ" организационното събрание
на Варненската земледелска друж
ба Между другите въпроси, които
беха сложени на дневенъ редъ,
б е и този за избиране ново настоя
телство на дружбата.
Тъй като съ поста вене този въп*
росъ въ дневния редъ настоятелст
вото е нарушило решението на п.
п. на сгюза отъ 12 януарий—да не
се произвежда изборъ, 27 души ви
соко интелигентни, стари и ползва
щи се съ престижъ въ града ни
зцружени земледелци, упреквайки
настоятелството за това нарушение,
демонстративно напуснаха събра
нието.
Вьпреки техния основателенъ упрекъ, избора за ново настоятелство
се произведе, въ
отежтетаието
на тези 27 души и 10 други, които
подкрепиха демонстративно напуснглите, като гласуваха съ лозунги
и бели бюпетини. За всичко стана
ло въ събранието б е уведомено телегрефически и п. п. на съюза.
На 12 т. м. журналистическо
дружестзо ще има събрание, на к
ето ще стане изборъ на ново на
стоятелство и контроленъ сьвегь,
Нека всички колеги приежтетвува.ъ
на това вежно събрание.

Годишното събрание на Варнен
ската Популяона банка ще съ със
тои на 12 т. м въ юнашкия*салонъ,
Телефонни мргьяни До сега еж на а по липса на кворумъ — на 19 т.
правени спедните селски телефон
месецъ.
ни мрежи: 1) Дояпларъ—Ясж тепе;
2) Караяжа отъ Я ж тепе ; 3) Кара
На 1 т. м. се откри редовната се
вгачъ- Въпчидолъ;4) Ботево- Въл
сия на окржжния съветъ, който за
чиволъ; 5) Тестед*ии
Сиид-Ьлъ;
седава ежедневно въ единъ отъ саб) Лопушна - Нво-село; 7) Старо
лонит-в на новия градски театъръ.
OptxoBO — Долен ь-чифликъ. Вь по
.
,. , „ . - . . * . . . . . *
* . - - — ^
,--™
Българското Търговско Параходно
стройка еж: 1) Е-<и кьой
Варна;
Въ гр. Месвмвркя г ъ р ц ^ е еж дек
Нг.послед1нъ Варненското околий
Д-во е закупило отъ италианската
2) 4iTM<i — К злуджа; 3) Галата—
лврирали като имоти на гръцката
ско настоягелство свика околийско
компания Лойдъ Триестино големия
Ваона; 4) Тюркъ врнеутлвръ — о б р а н и е и избра за членъ на вър
религиозна община всички общин
товаро пасажерски параходъ CarnioЯсжтепе; 5) Не»ша — Провадия:
ски имоти на града — гори, мера
ховния съюзенъ съветъ г. Н. Калуlia, за чийто командиръ е назначило
6) Каджкьой — Провадия; 7) Чер
та, общинските здания, а между
довъ. отъ с. Дервентъ — Варнен
стариятъ опитенъ капитанъ Василъ
ковна — Провадия; 8) Грвдинаро
църквите еж вмъквали и ' всички
ско. Въ сжщото събрание се взе
Филевъ. Заминала е комисия да при сжществуващи дне-ъ старини въ5' во — Пргвадия; 9) Ясълъ бейлий
ма решение въ предстоящите сел
еме парахода въ Триестъ.
— Провадия; 10) Крумово — СаржМесемврия за
установяване ис
ски избори всички дружби въ око
***
гьолъ;
11)
Емирсво
—
Вълчи
долъ;
тината по този въпросъ пр?дъ гръц
лията да излезатъ съ самостоятелни
12) Квдж кьой — Ясж тепе За тази
Българското Корабоплавателно Коо
ко-българската комисия, бьл!врска
листи.
Првви впечатление, че око
цель
еж
изразходвани
до
сега
перативно Д-во .България" въ Варна
та делегация е представила писме
лийското
настоятелство е доста дей
112,403 лева.
е закупило единъ малъкъ парахсдъ
ни доказателства, че голЪма часть
но,
особено
негова членъ г. Георги
специялно за крайбажието. Това
отъ пеклаоиоаните имоти еж об
Ст^янсвъ който е едновременно и
дружесвто печели все по вече при
щински. Разпитаните стари свиде
членъ на управителния о в е т ъ на
върженици и става ^-исто народно.
тели еж потнгрдили горнит-в-обсто
Б 3 Н Съюзъ
— Нопхледъкъ тмираголъма под
ятелства, а с^шо така и известни
крепа и въ популярните банки, ко
те археолози Филовь и Протичъ
На 10 ми-елкя месецъ Ив. М^ха
3,* 6 w p»v е несооченъ търга за
операции и синдикати, много отъ
еж обосновгл/i мнението
предъ
илевъ, старши п^серъ на общ^нета
постройка на новите морски бени.
които еж се записали за колектив
гръцко българската подкомисия, ча
въ е. Сарж гьоль — Варненско, вь
ни членове. Варненската Популярни
църквитЬ-старини датиратъ отъ две
желаниет.) си да-гжзки свея брвтъ
,8aiihe»)t*w Ть( ГОЬСКЙ Иидустркаленч.
Банка е решила да з*п-.ше 100,000
епохи (отъ първата епоха 2 - З в е к е
за джщерята на уввжгвзкия отъ ЦБ
Весткикъ" започна да излиза въ гра
лева доловеследъ Христа еж двете ц-ьркви, в ! ло село г. Ст. Янакиевъ, влиза вь 12
да ни CTS. 3 февруарий т. г. Вест
останалите цьркви еж отъ 14 и 15
часа презъ иошьта сь група пох-г
За ичквеаторъ на записаните д е
ника ще излиза седмично и ще тре
столетие)
По
този
в-vnpoo
подкоми
титепи
въ
една
огъ
стеиг-Ь
на
кж
лове дружеството е назначило г нъ
тира Biпроси изъ областите: тър
сията още.не е вземала решение.
щата му, гдето е нощувала неговата
Петръ Свракоаъ отъ Варна.
гоиия, индустрия, финансии и сто
16 годишна дъщеря, и отвличатъ по
панство. RKO се ежди по първия му
следната безъ горни дрехи и боса,
бр^й — доста добре, дори прециз
Мусубейски.
Изь'цъ<|ата сграма агитаторите на
а Михайловь, съ пврабглъ въ ржка,
но подреденъ, вестника обещавала
различните политически партии усе останвлъ да принуди г. Янакиевъ
Аграризма.
бжде твърде сериозенъ. Пожелава
тройватъ събрания по случай селсда се съгласи да се ожени дъщеря
Либерализма чрезъ свободната
кит-fe общински избори, които ще се
ме на новия събратъ успехъ и дъму за неговия братъ.
конкуренция се стремеше да разпре
произведатъ на 19 т. м.
лъгъ животъ.
Благодарен
е
на
неустрашимостьдели благата между гражданите,
та на г. Янакиевъ и писъците на.
На 22 я м. въ с Приселци - Вар
коьто
съставляаатъ единъ на
дъщеря му, последната е била осненско е билъ чествуванъ 30 годиш
родъ. и по такъвъ начинъ да задо
Ньнои доброволци у насъ, които
вебодена отъ ржцет-fe на самозабра
ния юбилей на народния учитель г.
воли житейсиигв му нужди. Сега,
еж вземали учйстие въ освободител
вилите се похитители. Оше по възму
обаче, либерализма изживя своето
Вьлчо Копчевъ.
ната вейна въ руска а армия и до
тително ксето е, че в просияя пивремл и не е вече въ състояние да
днесь не еж получили пенсия, как
Редакцията ни поздравляеа гнъ
сврь и днесъ продължава да за
удовлетвори нужди i t на държавата
то другите доброволци — дружинКОпчевь за неговата тридесетгодиш
плашва г. Янакиевь, че ще му взе
кари и четници, т-- й като зеконодв
и тъзи на широкитв народни маси.
на неуморна дейность и му по
ме
момичето, безъ да може н!жой
теля
при
съставене
з«кона
ЗЙ
п*.н-'
Социализма, еж що като либера
желава
дъпъгъ животъ
да му препятствува, поради ксето
с игЬ не ги е ималъ предаидъ. Необ
лизма, поради своите утопични идеи
дицгря
му
е
принудена
да
жиьее
Варненсвьтй Звмлед*лсна Квтвдоа
ходима е комисията и парламента
и опита който направи въ Съветс
въ греда. Нека Сержгьолския общин
^.оставя люцерново семе 3C00 кгр. за
да напранягъ изменение и депълне
ка Русия, даде доказателство, че
ски кметъ, следъ всичко извърше
нуждите на землед-влекото населе
ние на закона за пенсиите аъ смие неприложимъ.
но
отъ самозабрав лия се писаръ
ние по 50 лв кгр на всички сто
съль—да се даде пенсия и на гЬзи
При това положение, когато ли
Михаиловь, го отстрани отъ служба,
пани отъ Варненско. На сжщата
добри българи -доброволци, участберализма е изживЪлъ своето вре
за дв не се дескридитмрп и излага
вувили въ руската ермия, които
катедра
се £. отпущатъ
160,000
ме, а социализма представлява отъ
общинската
уарава.
Селянинъ.
тоже
иматъ
заслуги
къмъ
отече
черничеви дръвчето, коитоще се разсебе си една утопия, единствено
ството.
дааатъ по 50 лв. хилядата за осно
днесъ аграризма е, който следъ све
Печатница Д. Тодороьъ — Ворна
ваване на черничеви ливади.
Тъзн дни г. Ствмо В Пулевъ, отъ
Ст. Загора, е билъ нагрвденъ отъ
Велика Франция съ ордена за
„ЗемледЪлска заслуга", като пжЬмъ
аграръ. политикъ и собственикъ на
модеренъ чифликъ. Ордена му е билъ
поднесенъ лично отъ францу-кия
пълномощенъ министръ ,въ София.

Еръ 1ШШ1Ш te пнеагь
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«Черноморска Камбана*

1 ? ЗЕЗ А. Т ЗЕ»

Морала па г-жа. Дулска
(Вари. общ. театръ.)
Триактна комедия, струваща по
вече отколкото много драми на стра
сти и драми на чувава.
Звученъ смЪхь, задъ който звъ
ни ударена ппЪсница. Не но сцена
та, на оня, който получава ШГБСНИ;
ца, а долу въ пгртера. гдето се сме
ятъ на собствената си карикатура.
Тая драма е играна много пжти у
насъ. Тя има свое минала за бъл.
гарската сцена и е по жалко недо
разумение, по силата на невежест
•ото се е считала за лека, безобид
на игра.
Пиесата е поставена добре. Де
кора е сполучливъ Само едно би
тр-Ьбввло да се забележи — гд-в е
стаята на Збишко? Коридоръ ли
води къмъ нея или ь-Ькаква стълба?
Ел. Яворска—г жа Дулска е типъ,
споредъ насъ, повече реалистиченъ,
отколкото комичнъ. И за това гру
бостьта яростьта, настойчивостьта.
скъперничеството повече би треб
вало да личатъ. Збишко. Допада на
И. Диневъ. Допада съ небрежно
стьта на движенията, съ жеманфиш
ството си и външната лЪнссть. Но
спечелилъ много повече, ако донжуанството (въ движения и говоръ)
би било по-силно изразено и ако би
се проявила повече самостоятелность тъй присжща на единъ раз
хайтенъ. разгуленъ младежь — само
стоятелность въ похожденията. И
една по голЪма упоритост ь въ въз
гледит-Ь отъ долно пробенъ моралъ
би дала възможность на г. Диневъ
да двде единъ много завърше-«ъ
ТИ1Ъ.

Хесж Дулска (Р. Темелкова) —" ху
баво. движение, непринудена свобо
да при изискани и отмерени движе
ния, но защо т е се пресигятъ,
прекъсватъ се на много мъст»? или
прехода, при едно сконфузване отъ
по големите, требва да бжде едно

разглезено момиче резъкъ и придруженъ съ ядъ и недоволство, или
той не би тръбнало да се прояви, а
настроението да продължи дори и
следъ строг>я упрекъ на май-ата
или брата. Едно момиче отъ рода
на X са малко се стрЪска отъ уп
реци.
И. Петровъ Шулски") Р. Петровъ
(Мея Дулска) ft Янева (Юлиясевичъ)
— въ кржга на СВОИГБ роли задо
волителни. особено Р. Петрова и В.
Пухоаска сжщо.
Надъ Ханка (С Москов*) оба'*е е
нужна повече грижа Гласътъ е
монотоненъ, безъ изразность- Пове
че грубосгь въ края на 3 действие.
Добринъ Василевъ.

Отр. 8

toimi 1 ш р а ш " „Заря" — г. Шп, Варвшкв
5нЛ*неъ
иа 31 декемврий 1927 год.

АКТИВЪ

ПАСИВЪ

Каса
Зчеми Тек, Сметки
Движими и недв. имоти
Стоки
Мннипулиранъ тютюнъ
Аванси тютюнопроиввод
Дебитори
Дялове Съюза Варна
Преходни активи

ПОЛОЖЕНИЕТО.
Тежкото вжтрешно и външно по
ложение на страната застави всич
ки опозиционни политически пар
тии да заговорятъ за едно сътруд
ничество, което е необходимо въ уп
равлението на страната за по-бър
зото разрешаване на некои важни
в» проси отъ външенъ, стопански и
фичансрвъ характеръ.
За постигане на това сътрудни
чество напоследъкъ се работи даста
усилено и везваме, че въ близкото
бждаще ще имаме задоволителни
резолтати еъ това отношение, отъ
което въ висша степень ще зависи
бждещето
управление и нормал
но развитие на страната.

Изъ чужбина.

...

1 Дяловъ

1488 95
798493 —
147193 —
42301 49
224577828
18384646
11858 30.
20000 —
6540 —

капиталъ
Членски Вносъ '

194000
*•" 7660 89
:
Ревервенъ ФОНДЪ
зоооо —
Фондъ „общ. начинания*
16000 _
Равни Фондове
8508 18
Спочни Влогове
42120 15
Бевсроч. спеот. влогове
080228 —.
Кредитори
130163 76
Текущи лихв. Банк с/ки
(Б. 8 Банка)
797481 _
Производители
«1239007 60
Преходни пасиви
67446—
3452499 47
3452499,47
'••"•.

' " ,

:

- '

'•

Смьтка „Загуби и Печалби" за 1927 г.
Лихви на влоговегЬ
10298437
Лихви на кредитор сметки 9167589
Амортивация
<
8393 —
Общи равноски и др.
4829190
*
Чиста п е ч а л б а з а
разпределение:
Ревервенъ ФОНДЪ
15158 51
:
i
Фондъ „общепол.
' начинания*650821
Равни Фондове
1846 08 22507 801
268852 96
'

Лихви и глоби отъ ваемит-в ••
46973 —
Такси и канцеларски
7080 _
Огъ стоки .-,;.
,•";.
842 20
Равни приходи :
87916
Лихви отъ тютюнопроивводителите
20579461
Наеми .
8334 —

268852 96
'•'•-

©

Касиеръ Счетоводители: Георги Н. Куцаровъ ,

Въ Гърция министерската криза се
разреши, следъ като подъ предсе
дателството на Заимисъ се състави
нов*я кабинетъ. Дали той ще може
да а запържи на чело на упралениего, ние това не знаемъ. Знаемъ,
обаче, едно положително, че борби
т е между монархисти и републи
квнци не еж още стихнали и че
първите продължвватъ да конспериратъ противъ републиканския ре*

Кирякъ Ив. СтеФановъ
Контроленъ Съветъ: { Петъръ К. Петрановъ
Юрданъ Атаиасовъ

Варненска

Популярна

Б анк а

Годишенъ балансъ
Районна Професионална Риболовна Кооперация „ № " — Варна
БЯЛЯНСЪ

Каса наличность
Недвижими имоти
Мебели
Дебитори

ПАСИВЪ
1
3401 ЗБ
45000,8 86796 90

Депозити
Дъ-ловъ капиталъ
Кредитори
Полици ва изплащане

316 68170 —
11000 —
16000 —
Ревервенъ
ФОНДЪ
10886
40
1
••' '
Културенъ ФОНДЪ
4994 —
-•i
Блч^отворит. ФОНДЪ"
9653 —
i
Фондъ влопол. и помощь 14246 —
•,
Спестявания
18042 85
135206 25
135206 25

I
Сметна загуби и печллби на сжщата дата.
Погашение недв. имоти
Погашение мебелитй
Заплата переонала
Наеми на м-Ьста
Общи рявноски
Спестявания на коопера
торите
.

Отъ равни печалби
6000
440 — Отъ спестявания
ЗЮ00 3727 —
8051 —
18042 85
61260 85

ПАСИВЪ

26770 85
34490 —

61260 85

Наименование на
см-втките

Суми

Суми

'.1 1 '
28819190 Капиталъ
» : ;
14947Р20 —.
Каса •
Активни текущи смЬтки 7160880J j Запасенъ ФОНДЪ
3888773 —.
Портофейлъ ваемъ
ь3537128;— Спец. ФОНДЪ несъб. вееПортоФейлъ сконтъ
1193760 4*1 мания
t ч :,;
346134 —
Сждебни д-вла
3333540 15 Фондъ нес. веем по 20
;
Заемъ по 20 м. ван. кредитъ 126095J— . • М . 8 . К р . • - • • • . ' - ; :
(36655 —
Заеми по 50 м ван. кредитъ 1 7 8 1 0 5 0 - Фондъ спомагат, каса'
:.. 6000 —
Записи въ еждъ постра
Бевсрочни влогове
38590889 __
•V|
дали ванаятчии
140227 60 Срочни влогове
084198 ьи
Сждебни д-Ьла по 50 мил,
| I Влогове лихвени ва гаван. кредитъ
826696—, ранция 1862744 —.
Кредитори —Б. Ц. К Б-ка 4892278 84 Детски спеотов. влогове
671485 —'
Съюза на Популяр Банки
8841016 Текущи бевлихв. сметки
204222 60
Преводи и акредитиви
289814286, Депованти •> •,,.. .
13021028 ;ь
Долове при Б. Ц. К. Б.
Седанти ..; :•;:•:•• .';•• - •' .'2108839
45
и др.
120000 — Депов. п ц и с/удоот. ва
Невнесенъ капиталъ
22Н690 —
гаранция
18603683 —
Недвижими имоти
2183810 — Б. Ц К Б. ва постр.
Движими имоти
339979 76
ванаитчни > t
96600 —Полици ва инкасо
2108339 46 Б. Ц К. Б. по 60 мил.
Кореспонденти
334119 50' ван. кредитъ
2085007 —
Деповирани еФевти и деп. 13021023 75 Консигнатори -; ,.
29350 —
Текущи сметки ва гаран. 1696881 - Наши полици ва инкасо
ЗЗИ«9 ьи
Деповирани полици с/удст. •
|,-. Удостов-Ьр. ва гаранция 6582586 —
ва гаранция
13603683 — Удоотов. с/ценни книжа
238800 __
3*писи аа гаранция
4835706 — Дивиденти 1924 г.
43380
Ценни книжа ва гаранция 238800 — •.•••, •-.- ^^1925 г. •;- •••'->; ."-89474 —.
Стоки на консигнация
293а0 —
„
1926 Г. :.-: 214843 —•
Преходни активи
693170 —
» ' • 1927 г.
Ю594-<8 —
Преходни пасиви •
.: 4оО'76 —
Наеми ва 1928 год.
11250 —
9514944580
95149*4680|
••

-

; : ;

• • .

' •

• .

•

• •

,

—щ

1
гр. Варна, 26 януарий 1928 год.
Управителенъ съветъ:
Председатель: Н. Доневъ
Подпредседатели»: П. Бурнавовъ
Иванъ Димитровъ
Членове: < Тодоръ Ивановъ
Ст. Караиваиовъ

АКТИВЪ
Наименование на
см&ткатъ-

къмъ 31 Декемврий 1937 година.

АКТИВЪ

съставенъ на 31 декември 1927 год.

Контроленъ съветъ:
П. Бошковъ
Ар. Киркоровъ
Ос. Алиевъ

•

•

|

Варна, 15 януари 1928 г.
Контр. Счетов.: Ст. Добревъ

Директоръ: Д. Духовнииовь

Брой 88

, Черноморска Камбана*

Стр. 4

£*,шжг£*>
Варненска Популярна
О м ^ т д к . » В а г у б и хх И©-«зс^л:С5Е1:
ДА

ДА ДАВА

на Варие нската Популярна Бянка превъ 1927 год.

Наименование на равхода

Единич.

Общо

Q6uio

Получени лихви и комис.
п р е з ъ 1927 г,

Бюджетни разходи
Заплати на иерсонала
Заседателни на управит. и контр, съвети
Командировки
Помощи
Канцеларски
Кооперативна просвета
Публикации: баланси, рекл, и банк. бюл.
Абонамента списания, вести и др.
Осигуровки на движ. и недв. имоти
ТелеФОнъ
Отопление и осветление
Данъци
Равни
Равноски по мил. вай. кредитъ
Данъци ва 1927 и 1928 год.
Канцеларски материали

Наименование на прихода

ЗЕМА

1039601
37920
Отъ портФ. — ваемъ
26431
„ сконтъ
я
50862
„ 60 и 20 мил. ванаят. кредитъ
115727 50
активни текущи с к и
я
4000
„ кредитори — Б. Ц. К Вка
Ш58
, наеми
3835
„ лихви, комис. и порто
33 4
6360
31191
229235 82
159446432
33549
6920 —
76648 —

4465668
140136 50
245557
1001630
198882
422< 6|—
7J4906 61

30U0 —

Отнесени лихви з а 1928 г о д .
Огъ иортоФ.-ввемъ и сконтъ
50 и 20 мил.ванаятчнйски кредитъ
щ

439168 —
21608 —

46067Й

8а ФОНДЪ несъбир. вземания по 20 ми

лионния ванаятчийски кредитъ

2360 67

Амортизация
Недвижими имоти
Движими имоти

45635 60
19263 06

64798 56

, Изплатени лихви п р е з ъ 1927 г о д .
На
„
„
„
„

бевсрочни влогове
детски спестовни влогове
активни текущи с/ки
кредитори
Бълг. Ц. К. Банка
Б. Ц К. Б ка по 50 и 20 милион.
ванаятч. кредитъ

202453160
44733 —
48978 —
79170 —
189216— 2386627 50

Чиста п е ч а л б а з а 1927 г о д .
2294501.17 л в .
20% 458900
6% 114725 —
8°/о 183560 —
4%>
91780"
4>|
917801 7
8о/0 1059448
I
вап ФОНДЪ
294308 — 2294501 17
6888876 111
6888876 11
гр. Варна, 15 януарий 1928 год. |
Директоръ: Д . Д у х о в н и к о в ъ
Контр.-Счстоводитель: Ст. Д о б р е в ъ
Контролеаъ съветъ: М. Ш о й л е к о в ъ , К. М а н о л о в ъ и В. Р а й н о в ъ .

а) Запасенъ ФОНДЪ

б) Спец. ФОНДЪ неиъб. ьвемаиия
в) Тантиеми на управ. съветъ
г)
,
„ контр. „
д)
и
» персонала
е) Дивиденти ва 1927 г.
ж) Неделим, остатъкъ минав. къмъ

Б. Доброполски.

беше готовъ съ свое издание.
Пре)ъ 1915 година офицерите
конкурирующи за постжпване въ
нашата военна академия вь Ссфля,
се ползуваха отъ единствения из
точникъ — официално описание на
Историята е наука съ най големи
балканската война 1912 година, 1*3
претенции да бжде положителна, за
дание на германския генераленъ
щото тя, като ни #азксша, същевре
щабъ. — Наше такова и до днесь
менно поучава и възпитава. Военна
нема.
та история е още по-прецизна, за
Рускиятъ генераленъ щабъ не за
щото е велика учителка за всички
воеионачалници малки и големи; — кьсне да издаде офиц1ално, пълно
и изчерпателно описание на война
тя требва да-изнася само истината
та отъ 1904-1905 години — още
и безпристрастно да посочи заслу
презь 1909 г., т. е. четире години
гит-в и дефектите. Военната исто
елвдъ свършванието й.
рия не търпи фалша, не търпи за
Ние, следъ като мждрузахме цели
бикалянията на истината, защото
41 години, излъзохме сь ефлциал
който економисаа истината въ во
но издание историята на Сръбскоенно историческите събития, раз
Българската война отъ 1885 .годи
пжв» на кръсгь историята.
: Мнозина наши военни казватъ, на, съ която авторитъ й се тъй же
стоко изложиха, поедь народъ, ар
че е още рано да се мисли напис
мия, поколения. • .
ване историята на нашитъ войни, а
за военно — критически анализь на
Спомня гъ си читателите ожесто
войните било още твърде рано да
чената полемика въ пресата между
се мисли;
младите неучествували въ нея вой
•• — Славянско безгрижие — ще до- на войни, които писаха историята
пълнимъ ние и ще напомнимъ фак
и компетентните останали живи още
тите :
участници въ войната отъ 1885 г.
кПк)езъ 1906 и 1907 г., офицерите
Малко ли бури отъ негодувания
конкурирующи - за i постжпване ' въ предизвикаха недостатъците на по
руската академия на генералния
менатата история, съ отричане за
щаб ь се ползуваха отъ официални
слугите на капитанъ Бендеревъ при
т е описания на руско японската вой
Сливница, засенчване светлия обна отъ 1904—1905 год., издания на
разъ на подполковникъ Д. Никола1
английския и терманскня' генерални
евъ, оставяне въ забвение майоръ
щабове, защото рускиятъ г. щ. не
Гуджевъ, отричане заслугите на ск

За историята на нашиН
войни.

ромните, безропотни .и безукориз
нени учители на българския вой
никъ — руските унтерофлцери, ос
танали на бьпгарска служба следъ
освобождението на България и п,>.
и пр. дефзкти и пристрастия.
Това не би станало, ако имахме
навреме написани макаръ и въ фор
ма на лични спомени, военните съ
бития отъ повечето непосредствени
участници въ нея война.
Чарпейки поука отъ миналото,
требва да се пристжпи къмъ съби
ране всички необходими материяли
за написване историята на войните
отъ 1912-1913 и 1915-1918 годи
ни. Бюрократит-fe отъ компетентни
т е ка^целярии ще ни възразятъ мо
же би, че разпоп»гатъ съ официал
ни документи: реляции, дневници
за военнитЬ действия, книжки за
донесения, запоатзди и пр. и пр до
кументи и материяли, които ще постужатъ иа историогрефите.
Безъ да отричаме големото зна
чение на официалните документи,
ние ще добавимъ, че много отъ
гвхъ еж едностранчив» съставени,
съ скрити или преиначени изаЪсгни
истини. Ни сме въ сьстсяние а» посочимъ на дневници за военните
действия и реляции, грижливо съ
хранявани днесь въ военно-историческата комисия, като „официални
документи" за бждащите иегорио
граф/i, които еж фалшиво съставе
ни »по ааповедь* не отъ респек

жимъ, което застави нвпоследъкъ
гръцкото прввителство да вземе построги мЪрки спр%мо монархистите
и премести Пзнгалосъ на нъксй неу
знаваемо мъсто, за да му отнеме
втьзможиостьта да се снощава съ
ТБХЪ.

Въ Югославия има тоже министер
ска криза, която и до този моментъ
не е още разрешена, тъй като By;
кичевичъ не успе де състави новъ
кгбннетъ.
При това положение, споредъ
както е заявилъ предъ журоалистит е водителя на селската харватска
партия г. Степанъ Радичъ, краля е
възложилъ на него ал състави нов, я кабинетъ
г\ко той успее да го състави, то
се очаква една радикална пром-вна
въ вжтрешното управление на Юго
славия и нейните отношения съ
другите държави.

КНИЖНИНА.
Получиха се въ редакцията ни
следните книги: 1) „Лдевентизмътъ"
и „Елвти при менъ", отъ свеще
никъ Борисъ п. Симеоновъ, Вла
дея — Софийско.
* 2) Книгата «Домашни лечебни
средства", отъ Д р ъ Дренски, преводъ отъ Игнатъ гЛпостоловъ, е
склееирана за проданъ въ книжар
ницата на Димитръ Арнаудовъ, Булевардъ и Дондуковъ цена 35 лева.
3) Желаете ли да намалите pasходите си, абннирайте вашите съ
прузи или дъщери за най хубавото
и полезно списание „Модерна До
макин", което освенъ многоброй
ните кройки въ естествена величи
на за дамски, мжжки н детски дре
хи и бельо, подобрените модели за
рвзчи видови бродерии, упжтввния
по разните домакински въпроси, да
ва на своите абонати безплатно; ед
на готварска книга. Абонаментъ за
година 150 л в , платими на 3 пжти;
за учителки и ученички — 120 лв.
платими на два пжти
Редакция София, „Леге Базаоъ" 3.
Въ идущия брой ще публикуваме
доста интересната статия най Хареевъ, чиновникъ въ Постоянната ко
мисия, за държавната осигуровка, за
която условията еж доста назрели у
нап.
"
...
тивните началници, а отъ 'замест
ници.
Така напримеръ, реляциите за
действията иа една рота при р.
Пуста, въ Сърбия, презь 1915 год.
бидоха нипиесни отъ подпоручика
— началникъ на полковата теле
фонна команда, който замества вре
менно изходящия гъ се въ 20 дневенъ отпускъ тнтуляренъ ротенъ
командиръ — капитанъ, понеже .би
ле поискани въ щаба на дивизията
въ 10 днеаенъ срокъ 1 И въ случая
се пренебрегва компетентния титу
ляръ, който непосредственно е во
дилъ ротата въ боя, за да се спа
зи срока на представянето . .
fljyrb примеръ. Реляциите за последни!е боеве — сепгемврий 1918
г., на ЦБЛ ь сдинъ полкъ, бийоха
съставени отъ единъ запасенъ ка
ПИТЙНЪ — школникъ, подпомогнатъ
отъ I д ужиненъ адютантъ, запа
сенъ подпоручикъ, тоже ш олникъ,
и двамата останали на действител
на служба следъ вс ината. И това
стана, защото отчаяниятъ отъ зло
получния кргй на войната полкоаи
командиръ, не искаше просто да
раб .ти нищо и безогледно си сло
жи подписа подъ поднесените му
реляции и ги препрати въ дивизия
та, за съхра 1ьние, като военн.о ис
торически донументъ . .
Сл*два.

