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Варна, 6 Априлъ 1928 год.

ПОЛОЖЕНИЕТО
У н а съ
Въпроса за-заема вълнува всички наши политически среди.
-Всички намиратъ, даже И'ьекои въ средата на демократическия
сговоръ, че условията з а сключване на заема-еж много тежки за
България и неприемливи по отношение преобръщвне Народната
Щ**^Ш tea. -Ш
Банка въ частна акционерна, зашото въ такъвъ случай тя не ще
бжде • въ услуга -на народа и държавата, а на частни акционери, по
решенията на които винаги ще трЪбва да се «произнесе чуждата
' ' M l
контрола.
При това лоложение, ц-влато. опозиция, а както see Чучимъ и
н-вкои депутати отъ сговора, н-вма да гласуаатъ за сключване
заемъ при такива тежки условкя.
*
Ние предполагаме, че-това ще окаже известно .влияние и
Ябонаментъ: За година—70 л.; за 6 м-ца 40 лв.; върху предстоящата реконструкция на кабинета, която на нвкол
Незовисимъ в стнвкъ
чужбина—140 л Обявления: на 1 стр.-З лв. кв ко йжти вече,се.отлага.
см; на 2 стр —2 лв. на кв. сантиметръ.
Близкото бждаще ще покаже, какъ ще -се разреши този въпросъ,
Редактора: 5 . .Станчеп и Ив. Димиревъ
р;„.8 I'
Ядресъ: .Черноморска Камбана*
^___^ който опозицията иска да се разреши въ смисъль — да се обраьрои I лв ул Витоша) 12 __ Варна 1ГГ-ДТ—т зува единъ широко коалиционенъ кобинетъ. в нЪкои нелредвид
.i
ливи и жадни за .Апастььпартизани, отъ политиката на които народа
зф12]:^:^г@2Е®1;ф!:ф:гфз е отвратенъ и.сж достатъчно изложени вь чужбина, искать да върнвтъ
България къмъ.едно минало.и пагубно управление. Нека л м ъ кажемъ,
З п б о я е к ш н н кцбйнетъ
че това н-вма да бжде, и че т е ЖИВ-БЯТЪ съ илюзии и постояненъ страхъ
на
отъ умерената демокрация, затова винаги rp-вшатъ и се лъжатъ, .когато
Ивамъ Доревски
се.проявяватъ въ;политическия «ивотъ на страната ни.
Техническата работа се извърш
приема пациенти въ определени
Изъ чужбцна
ва въ,най скоро време.
часове.
Въ Гърц«я постоянно управл*ввш>те ^средюжиьеятъподъстрвха на
разни консперацчи, които пречатъ на правителств>тз въ неговата -вжткабинета и яаборатооиятгй—ул. .Русенска", с^ещу театьра.
решна и външна политика. Тека ще)бждейвъ тая сбрана, иа която ар
мията е опартизанена и разни неотговорни фактори tконспериратъ шроИв. Дширевъ.
тивъ нейния републикански режимъ.

Зжботехакческа

Шщщш

л е т нидит й

Въ Роиъния борбата противъ реакционната политика на .кабинета
Братияно.
продължава. Национилъ .цаоанистите (земледелския съюл.)
Не за клетниците, които ни рисуЩомъ като е така, не е ли въз
енергично,.се,
бдрятъзаедно,съ другите .опозиционни лартии. противъ лочм а ъ с в с я рс-манъ-великияфранцус- мутително, дори и пресгжпно, кога
ки писатель Викторъ.Хюго се-касае то виждаме днесъ шепа спекуланти ш а ™ 8 *тред1наипсраже К скатп външна политика на правителството Може би
.въпроса; не,за-клетш ците, каквито .оть-алчность за богатства да обез- не спедъ.дълго.време, тъй както .се развиватъ събитията въ тая страна,
„сжществуватъ въ всички почти дър- - ценязвтъ произведенията на селя ше има министерска криза. Недоволни отъ това лошо попожечие управжави, е думата ; н и — н е , но за нит-fc и съ това стааатъ причина да лявашигв срЪди въ Ромжчия, както и оржцията имъ въ сгера и нова
Добруджа, напоследъкъ еж увеличили преследванията противъ всички
онези .клетници — селяни,,съсгавля- кв!могатъ да си задоволявать\нуж5
лащи 85°/о,отъ населението у . н а о , дитв отъ пъпва необхздимость; по- българи, като еж:звбранили.и.получаавнието на българските вестници
на които живота представлява една стааатъ ги въ невъзмож гасть да въ Ромжния. До.кога ромжиските власти ше си служатъ съ т%зи .нечо
верига отъ.нещастия страдания, не направатъ каквито и да б и ю подо вешки соед;тва за денацио*ализиране на българския елементъ въ Доб
пзсиленъ .трудъ, л чпса на социални брениявъ своите стопанства, за да руджа? Нг,разбраха ли rfe, .че никой добруджанецъ нема.да се .откаже
грижи-и хигиена въ, селищата .имъ стаматъ по производителни и, като да се нари«а българинъ?
—-изобщо,всичко това, което, става обгзцеияватъ тЬхния трудъ, ставатъ 4=>мв«!К^ев«е««<чм5«в»»о«»в4е«ж1«^кмееч«гмс^^
причина да настжпза преждевремен причина да не могатъ да из'
LL
. .'. • • 2
но, смъртьтд
за населението въ селз платят ь двнаците си къмъ дър. .
| м —единствената б ъснррница въ София, находя- Л
И .никой не „се ..тросва ?въ, тля . жавата, окржжните посгеянни коми
ша с е н а ул. „Екзархъ Иоскфъ" № 3 7 . сре V в
страна, "катогяеца,-какъ .нещастно сии, общичите и" задълженията "си
I.
:щу
малката, баня., гдето може.да бжде задо-; г
то ^селско население .страда, изче къмъ частнит-fe лица
•воленъ
естетическия
ви
вкусъ
и се чистота.
.стрижите /и бръснете при , |
:
«огваьи „въ скръбь животъ лкжп»
образцова
Освенъ това, ограбването и обез :|
•• . v , '•••.-.••. •,
1 — 1 0
тровили пилей," както справедливо ценяването труда на селяните има ^ю<к»кздкздеесссйе<с<жем«е<а<мх>м«меосееммзд^
казва.локойния нвхаъ поетъ Цанко и други лоши последици, на който
Нека^го има о ъ препъ мвцаъ и
Б. Церковски въ.саоите безсмърани ние сме свидетели сега: произходи че т*зи пзздравления -отправятъ
отъ
»единъ
градъ
населенъ
,отъ
Обществото
на народите, когато се
стихояе,,озаглавени,„Сазътъ".
телкт в продадоха житото си на
произнася по въпроса за българсОбоаданидатъ нечувствителность спекулантите по 3 - 4 ле. кгр., а «чисто гръцко" заселение.
Понеже споредъ f t x b гр. Варна ките монастири
И Д.
е д н и ,и -въ самозабравата си днесъ нулувагъ за гладуващия .до
е гръцки,/монастйра . вСв- Констан- ,
• ••
.—•••• • ..,.,.—
други,-отъ които'зависи да -се по
добри участьта>на селяните. въ<по- бит ъкъ отъ техъ >въ Берчовеко, тинъ не може да принадлежи на
гвечето случаи ги пренебрегватъ, Врачанско, Кулско и въ другите други, лсв?нъ: на гърците! Ето за Семейството на поета Цанко
като межекатл, да разбератъ еле околии, гдето липсва фурвжъ, по що, гръцката община свъ Варна е
Бакалсвъ Церковсни
-поискала отъ гръцко българската
ментарната истина, жоято: и децата б 7 лв. кгр. трици.
На тая пагубна и срамна спекула емиграционна подкомисия въ »Бъл
Цанко Б. Церковсчи, когато още
вече у насъ зчаятъ, • — че вь вепка
аемледгьлснаестрана, каквато:е наша властьта тр-вбва да 1ури край, за гвр*я въьъ основа на -правилника гПрижнвЪ нашата критика посочи
та, благоденствието на народа и ожще да са облекчи положението на не з а взаимното и доброволно ?изсел като даролитъ псетъ на;българско
ване на гргцките^и български;мал то .село; той, ;който IKBTO учитель
emsyeamtemo на • държавата *е въ завишмость-отъ нормалното развитие и щастнит-в селяни* и се осигури но динства между другото .да 'бжде • усърдно>учи.селските,деца на хуба
произиодшпелностьта. на селекитп сто рмалното раззитие на стопанския ликвидиранъ и имота иа^окржга
вото, доброто и възвишеното въ
стопанството >при монастиря ;Св живота; той, който!като обществепанства
живзгъ въ страната.
Константинъ".
'никъ неуморно буди редъ години
съзнанието на останалия назадъ
Че
'исевнето
йа
гръцката
община
тея похвална инициатива, и вижъ
народъ; той, който безшумно и реве
неоснователно,
се
вижда
найдобти,.въ едно,кратко време, всичко ре отъ решение № 225 отъ 13 носттно
изпълнява -свойТБКлужебни
. замрепо — дсма ,ще престане да
ебязаности
«иато.»министъръ я а . же
Дркадйй
августь
на
Русенс^^я
впелативенъ
се посещава и ние ще гбжиемъ
лезниците
и народната пресвета—еждъ,
пз
силата
иа
което
Варнен;
единъ день изненадани съ звкри
на
тоя
талантдивъ.
поетъ и безукоския
окржженъ
съветъ
притежава
ването му, както преди нъколко
ризненъ
спужитель
на «народа и
тоя
имотъ.
:
,
»
Ура-а !.. отлично 1.. великолепно I... дни — съ неговото възобновяване
държавата
днесъ
хемействзто
му
Нека никому.не се види странно.
Освенъ това,.гърците ;претенди- жийе«,*ътанвнски.стаина ул. * Враб
радваме се!... Домътъ на изкуства
и за Бачковския монвегиръ,
та и-печата е възоб^овенъ въ Вар че ние мислимъ така: — познаваме ратъ
Станимъшко,'
«ойто > преди . десеть ча" № 1 —- София,-при най мизерна
се,
бъпгари
сме
отъ
Варна,
въ
кулна, макаръ и не въ присжтствието туренъ градъ живвемъ, но нравите в-вка еби!ъпостроенъотъ
грузинеца обстановка-и лишено отъ необхо
на.всички псатели, журналисти, ар
.Гр^гори Покурянъ,-а въ последст димото въ живота.
тисти, художници,-скулптори и др. ни еж много примитивни.
Каква жестока еждба! . , . С л е д ъ
вие става притежание на бъпгврите
хора на изкуството. И вреченно
толкова. заслуги, които има покой
Вземайки въ предъ видъ тоя ния като поетъ,.общественикъ, учинастсятелегво било избрано, споредь
Гргцни исканип.
исторически факть, както и реше тель,»министъръ, той умре — това
както съобщи местния печать, коз
то ще требрв'Д4 се погрижи .за
Вь България жив-вятъ,, български нията на Русенския апел. еждъ <по не е т*йна за никого
върнело-възобновяване на самия домъ
поданици еж и благата на нашето отношение на мзнастира „Се. Кон несима мизерия,>която остави като
И кой може да отрече, че тукъ -отечество използухатъ ецно незна- стантинъ", спорндь както съобщи наследство на нещастното си семей
нема интелигентни хора които же- чително число г.рци, населявгщи неотдавна нашия печатъ "гръцко- ..стао. •
лаятъ да направятъ нещо хубввз най вече протежението на Чарно българската подкомисия ще отнесе
И никой.днесъ, никой не си.спомза граоа? Имаме и много даже има морския брътъ, но винаги еж верни з а разрешение въпроса за искане М ) уви! за тоя 5високо-.благородемъ
ме: писатели, артисти, художници и на Епада и дълбоко проникнати отъ вЧлгарските изнастирк отъ гърците синъ на българското село. .Никой
особено много журналисти ние далъ ш ^винизма на древнитв динайцч, ' въ Общестзото на народите.
не си спомва.сжщо и за неговото
"Богъ.нонезнасмъ защо, всичко което ко>-то ги заставя -'ла ;мислятъ, че
На онези, които ще се занимаввтъ семейство, което днесъ бедствува,
се предприеме не за дьлго отива, . Балканите, Европа, па даже и ц-влъ въ бждаще съ тоя въпросъ, дъл- ка то всички нещастници останали
•както ; б е ш е случая въ миналото съ светъ принадлежатъ на Гъраия
ж^мъ да напомнимъ думитв на безъ Материални средства въ живо
дома на изкуствата и печата. Дали
Щ ж ъ като т е живеягъ съ тая Вергили: „Timeo Dahoas— et dona та и се изрвжда вь ;*дио нехигиеи сега не ще бжде сжщо такава мисъль за нась съасемъ не е сгран ferentes"(ft3b не везввмъ на гър нично жилище, гдето, до колкото
участьта му? Ячо се върви по ста но, че хора огь сжщаго потекло — ците - д о р и когато пренасятъ дарове ни се -проегиратъ^сведенията пакъ
рияпжть — да се ангажиратъ съ гръцките журналисти, i които презъ на боговегв си).
го безпокоятъ щастливци безъ на
възобновяване дома на изкуствата и миналото л^то посетих! гр. Варна,
ропии зашуги . . .
печата хора, които, еж чужди на еж поздравили CJOHT^ колеги въ
Дчесъ мнението на Вергили по
Това е наградата у насъ за всич
«зкуствсто и печата, 1.сигурно исто- Ятина, въ присжтствието на българ отношение на гърците се спзд-Ьля ки, които, като Цанко Б. Церковски,
рията ще се повтори—ще с е д и т е , ския ветеринаренъ л-Ьчарь В , като н« само отъ насъ, но и отъ ц%ль еж имали нещастието да бждатъ
намто винаги, т а л к о шумъ около еж изразили»отявлено радостьта ей, саетъ,
•общественици, писатели^ -журнепис-

„МЕЙ

нл.ши -тиж

и ^изкуствата i /ПЕЧвта.

