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едитна Кооперация Земдедедецъ
с. Солуджала, Варненско.
на 31. XII. 1628 год.
Наименование на

Общи суми
Да лава Да зема

Остатъци
Активъ Пасивъ
___ тятя,
Заеми
14823151- 926597.'-J-I555718
Лихви и разноски
169576 20 169576 20 — — — —
Члея. вноски и д/Ьл,
9374
177536 — — — 168162
Бьлгар. Зем. банка
или съюзъ (дълго
ве или влогове
256374 ,619967 — — . — 363653 —
Спестовни влогове
77905 — 307484 — — — 229579 —
Срочни влогове
— — 23395 —
— 23395 —
Оощи доставки
90909 30 89861 30 1048 - — —
Общи продажби
468366 - 207754 — 260612;— — —
Общи преработки
— — — - — 1
— —
Имоти
58704 —
2249 — 56455 ——— —
Делове къмъ Б. Ц.
К. Банка или съюза 31000 _
— — 31000
— __
Резераенъ фондъ
—
— 29801 28 — — 29801 28
Разни фондове »
_
59345 40 —. — 59345 40
47278 30
—
— 4727 30
Разни
14574б'50 132894 50 12852
Каса
817345 08 813816 10 3528 98 — —
Всичко , 3607555 08 3607555 08 921213 98 92121398
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Назавиоишъ еедмченъ веотникъ
Урежда редакционенъ комитетъ

Дбонакентъ: за година—80 лв; за 6 м-ца 40 лв.:
чужбина 16'> лв.; Обявления—по споразумение.
Адресъ: .ЧЕРНОМОРСКА КАМБАНА'
ул. Гургулята ; 0 — Варна
Главенъ редакторъ: ИВ. ДИМИРЕВЪ

?Кедю З ю м б ю л е в ъ
•^%г^^^^г'в,^^^^^::^Щ

Синъ на българското село,
великодушенъ, енергиченъ, надаренъ съ необикновени способ
ности, природенъ умь и възпи
тание. които той е получиль въ
родното си село Дълбоки •— Ст.Загорма околия Зъ едно крат
ко време г, Зюмбюлевъ се е
популяризиралъ като общеетвг
никъ и землед%лецъ въ София
иеуспвчъ да се изберг за пом
кметъ на IV райояо кметство.
Като такъвъ, той е билъ ви
наги добросьвгсгенъ и р:вностенъ при изпълнение служеб
нигЬ си обязаности, и благодареаие на своята любезность и
услужливость е спечелилъ сим
патиите на всички грахсдани въ
района безъ разлика на партия.
За неговата безукоризнена и честна служба ние го поздравлявамв и сснимъ з* примгрь т всички държазни,
окрлжнн и общински служители.

Думи на единъ варненецъ
Общинските избори въ
Варна

Както винаги, така и сега
изборната борба, въ града ни
е бурна и съпроводена съ ли
чни разпри, каито отвръи.аватъ гражданството, Може би
нима други градъ въ България,
гдето да има толкова много
кандидати, за народни пред
ставители, окржжни съветни
ци и общински съветници, как
то тукъ. Всички еж кандида
ти въ време на; избори, безъ
рагбира се да държатъ смет
ка дали гражданството ги же
лае.
Въпреки многото кандида
ти и търкания листите вече
еж, изработени. ]
Демократическия сговоръ
п
излиза съ две листи: едната
начело съ кмета г. Никола
Поповъ (крилото на демокра
Случайни icopa, съ чужди сжтсвие и избраха ново въ тите), а другата начело съ
ма българското село: идеи и съставъ: Георги Марковъ, Ал. Ст. В. Поповъ (народняшкасъ съмнително и позорно ми Радоловъ, Хр. К. Боевъ, Д. та листа),
нало се вмъкнаха следъ 9 юни Стояновъ, Хр, Чолакоеъ и
Споредъ последните ни све
въ Земледалския
Съюзъ съ Трифонъ Куневъ.
дения въ листата на кореня
единствената цель: да разцеЕдновременно съ избора на ците има тоже народници,
пятъ тази мощна организа новото постоянно присжт- които съ две листи въ тия
ция и я направятъ проводник ствие управителния съветъ избори се мзьчатъ да ввематъ
на идеи н>ъмащи нищо общо е опредгълилъ и датата на общината. Това обаче предва
с» българската деиствшпел- конгреса, който ще се състои рително заявяваме, че н'Ьма
ность.
на 24 февруарий 1929 год. да стане, защото гражданство
то познава добре мракобгъс
Въ стремлението си mm въ гр: Плтенъ.
ната народнящина и то тъ
отидоха до тамъ, че почна
За този отъ голгъмо зна
ха да оспорватъ правото до чение за съюзи и страната ма въ никой случай да гла
ри на стари здружени зем актъ на управителния съ сува за тия ретрогради и
ледгълци да се наричатъ та ветъ, сдруженипт земледгъл злобни хора, отъ които декива и; заематъ ръководни ци му благодарятъ, заявя мократичнипт елементи въ
мгъста въ
управителните вайки своята готовностъ да страната тъй много еж стра
дали,
тпла на съюза.
посетятъ масово конгреса
Всички останали партии на
Нетърпимо стана за здру тая година, на който пт
умерената
демокрация: земженитП) земледгълци да гле- ще турятъ веднажъ за ви
наги
край
на
пагубната
так*ед4лци
(Врабча
М 1), за
датъ нахалството на тгъзи
наятчии,
социалъ-демократи
и
случайни „земледгълци" и тика, насяждана отъ чужрадикали,
еж,
се
коалирали
и
диктатурата, която пт уп дитгъ на земледгълскитгъ иизлизатъ
въ
изборите
съ
една
ражняваха въ великата на- деи елементи, и избератъ
родовлатическа организация най-достойнитгъ въ своя сре листа.
Крайната левица (незави
—• Земледтлския съюзъ. То да стари здружени землесимата
работническа партия
ва съзна най-сетне и упра дтлци, които да поематъ
и
никои
кариеристи, които исвителния съветъ на съша, ръководството на земледтлкатъ
да
минатъ за землед4лотъ който 18 душп стари, ския съюзъ въ този еждбоноци)
еж,
образували трудовъ
съ високо съзнание и дисци сенъ моментъ за народа и
блокъ,
който
излиза съ само
плинирани негови членове въ страната ни.
стоятелна
листа.
На тая ли
заседанието си на 21 и 22
ста
гражданството
не симпа•И. Д.
януарий 1929 год. бламира
тизнра
и
гледа
на
привърже
ха старото постоянно при
ниците на трудовия блокъ, ка
то на разрушителни елементи.

съюзъ

Въ хотелъ „ВЪЗРЯЖДАНИЕа
София—ул. „Климентина" №48 ергщу хооперативния театъръ
въ зданието на Ж П. и Т. П. Сьюзи има винаги чисти и ев
тини, легла, топли бани въ вевки етажъ и отлична прислуга.
Отъ съдържателите

Четете и реклами
райте въ вестни»
ноно. Камбана'-

•

i

Касиеръ-делсвод.: Н. ЕДРЕВЪ

Предь.: Д. СТАНЕВЪ

За загубите и печалбите на 31. XII. 1928 год.
ЗАГУБИ
ПЕЧАЛБИ
Наименование на
разходите

Лихви на влоговете
Л«хзи на креаитор
сметки
Повърнати лихаи ио
заемите
Събрани лихаи по
заемате за сл. год.
Заплат, на персон.
Делегатски
К^нц. осв. и отопл.
3-» вестници
Погашен. на имот.
Загуба отъ етбки
Отъ изправление на
грешки
Разни
Чястата печалба!
46579-90 лв. се раз~~" предели
Къмъ резер. фондъ
Къмъ фондъ. общ.
пач. начина
Кьмъ разни фонд.
За възнагражд. на
упр. съветь
5%
За възнагражд. на
контр съветъ 2%
За възнагражд. на
СЛуЖеЩ.

5°/о

Наименование на
приходите
14975
38167
81
22752
21600
1760
2061
100
2249
757 30

Отъ лихви и глоби
по заемит-в
113604 70
Отъ такси
1693
Печалба оть коопер.
сгради
4610
Огъ коопер. оръдия
180
Отъ други машини 5580
Отъ обща обработ. 6300
Огъ общи продаж. 27644
Отъ изправяае на
грешки
'
620350
Отъ общи доставки 4661'

12147|
6347

4657 90
4657
20811
2328
931
2328

За дизидентъ на д-Ь10867
ловетъ*
8%
Всичко . 169576 20

Всичко . 16957620

с Солунджалж, 31. ХИ. 1928 год»
Касиеръ: Н. ЕДРЕВЪ.
Преседатель: Д СТАНЕВЪ.

На внимание г. М-ра ш-цитЪ. ТзХнтинохорли? е „а г-Нъ м„.

Иззестно ли е на Г-нъ Ми- нистра, че този началникъ на
иистра, че въ гара Вараа, като сажда умишлено убеждението
началникъ на гарата се подви въ всички, че е протеже на найзава една личность, подъ наи големото место, и благодаре
менование Борисъ Мариновъ, ние на тооа и до еега се крепи
която е станала нетърпима за на служба, като измжчва отъ
ж. п. персоналъ и гражданство най-малкия служащъ до Дирек
тора на железниците?
то?
Молимъ г нъ Министра, да
Известно ли му е, че този провери
гореизложеното и спа
началникъ систематично не из си хубавото
държавно пред
пълнява нарежданията на раз приятие огъ една
рутина и се
ните отделения при Дирекция подчертае, че Държавните
же
та на железниците?
лезници
не
еж
приюгь
за
от
Известно ли му е, че ц-влата глеждане хора отъ преди осво
Дирекция на железниците е бождението, нито еж инвали
викнала „амаяъ" отъ този на
чалникъ, стоенето на когото на ден ь домъ.
служба не е въ х*рмония, нито
съ службата, нито съ сьвременните изисквания на културность,
интелегентность и възпитаность?
На г. Д-ръ ЦвЪтковъ
Мисли ли г-нъ Министра, че
ако държи на най влжния пункгъ Миналата година единъ ле
— на окото на България —- та ка рь отъ Южна България ни
кава личность, като неговъ върна вгепшка само за това,
преаставитель, не усилва вън- защото ние го посъветвахме
кашното общественно мнение, вместо да пише въ непопулярни
че България е населена отъ те медицински вестници и спи-

I Селско тегло
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Разполага ЛОЗАРСКОТО БЮРО при редакция в. „ЧЕРНОМОРСКА КАМБАНА" и
СКЛАДЪ — гр. ПРОВАДИЯ.

600,000 (Шестотинъ хиляди/парчета!
отъ всички сортове

йомгаоля, Шиела Берландиерн № , Репарня 1014 Морведъръ 1Z0Z
и разни десертни грозда, подходяши и изпитани на местната почва.
Специалиста лозаръ при бюрото тия дни ше посети лозарските села въ Провадийска околия. Умоляватъ се нуждаюшитЪ
се да не взематъ отъ друго мЪсто лози, ло като въ селото имъ не пристигне нашия спеииалистъ.
За свеоения редакцията „Черноморска К а м б а н а ' , у л . Гургупята 3 0 или Пивница „Ешмедеме"
(бивше Манолъ Джаневъ) ул. Сливница № 22 — Варна
сания за хигиената на село, ла явяваме;: ние ще похвалимъ | Ив. Димиревъ.
отде тамъ и научи българските винаги всички лекари (бъл
Отъ и д у щ и я брой на
селяни да живЪягь съобразно гари или чужденци), които
вестника н и почваме
хигиената.
попагатт. грижи и старания
Ако могжщия автократъ на да печатаме статията
*Le roi soleil* («царьтъ
Сьрдигъ, недоволенъ и въз- да бждатъ полезни на бъл
мутенъ отъ насъ, Софийския гарската нация въ вдравно слънце») наричаха французи Франция—Людовикъ XIV не на г. Зидаровъ, изо
дЪкарь г. Д-ръ ЦвЬтковъ, жи- отношение.
те Людовикъ XIV. Така те е можалъ да постигне своите бретател ь, заедно съ
вущъ на ул. „Климентина" № 22,
наричаха мог&щия царь на суетни м е ч т и , най-малко която той публикува
Оплакватъ
се
селяните
отъ
ни връща тоже вестника само
Софийска околия
Франция, на когото думата бе може да стори това днесъ д з е писма на покой
за това, че сме писали противъ
единъ неговъ недобросьвестенъ —Често отиваме съ трамвая, законъ пе само за тЬхъ, но царьтъ слънце на Балканите ния «енералъСавовъ,
колега, улражнязащъ частната казватъ селяните отъ Софий въ много случаи дори и за — кралъ Александъръ чрезъ изпратени в*ему отъ
си практика въ Варна, че не е ската околия, на пазаръ въ гра цвла Европа, която презъ е- прокламираната отъ него дик П а р и ж ъ , к о и т о будятъ
опериралъ една тежко болна да. КондукторигЬ, особено ТЕ похата па Людовикъ XIV пъ
татура въ Югославия, когато голъмъ иитересъ по
селянка, на която съпруга й не ЗИ конто еж на служба по княшкаше
и
се
израждаше
подг
демокрацията както вжтре въ своето съдържание.
се е сьглаенлъ да му напълни жевската линия, не ни позволяджеба съ сребърници.
ватъ да носимъ обикновенъ абсолютичния режимъ на ев страната му, така и вънъ отъ
*
Това е фактъ. Ако обича г багажъ въ ржка, безъ да без ропейскитв монарси.
нея,.с доста силна и е вече
На 24 м. м. въ Батовската
Д-ръ Цветковъ може да отиде |поконмъ съ това ПЖТНИЦИГБ
Отъ тоя режимъ днесъ нЬ- станала факторъ въ политико- държавна гора, въ местностьта
въ с. Венчанъ-Провадийско и или самите служащи при из ма вече следа въ републикан икономическия животъ на съв- .Деманъ Юрту» е станало скар
го провери Хвалили сме .чуж пълнение на службата си
ване между селянте отъ село
ремените държави.
дите лекари",,както той се из Ако на лентяите въ София ска Франция.
Крумово, Варненско и горския
Въ
тая
демократична
стра
разява, и сме пишели противъ е позволено да носятъ 4-5 мет
При топа положение, ние старши надзерагель Я Липчевъ,
.българските лекариV
ра ски и други предмети за на отиде крал* Александъръ, миелимъ. че волята на кралъ вследствие което горския на
Г. Д-ръ Цветковъ по всичко спортъ, защо и на насъ да не царьтъ слънце ша БалканитЬ,
ранява Георги Стояновъ, Ст.
се вижда, че иска да използува е позволено да насимъ по една малко време преди да обяви Александъръ и неговите дик- Димитровъ — и двама отъ село
широко една епоха, въ която иалка торбичка съ храяа? диктатурата въ Югоставия.за таторски методи sa разреша Кьомюрлюкъ, Варненско, •,,-",..'.
много се говори за .българи", Нека Дирекцията на Софийски
ване югословянската държав- На 17 т. м. ще се състоигон .България", а много малко те трамваи да обърне внима да се посъветва, какво требва на криза не само не ще спо- дишното събрание на Вмрненсе прави, за да не кажемъ ни- ние на своите служащи и имъ да направи за премахване
Популярна' Банка
внуши да бждать вежливи държавната криза въ Югосла могнатъ нищо, но ще я изо- ската
какъ, въ педза на тъхъ.
Ако
на определената дата не
стрятъ още повече и ще при се съсгои
Нне не споделяме тези „бъл спрямо селяните тъй, както те вия.
събрачието по липса
гари", обаче не се отказваме се отнасял, спрямо софийските
нудятъ малцинствата въ Юго на болшинство, то ще се отло<
Всички
очакваха,
че
той
ще
отъ своята националность и за- граждани.
получи добри съвети отъ Фран славия да прибвгнатъ до край жи за следующия неделенъ
Н а Ва
Г\00П6раТЙВНа ТрИбуНа I
Рненската коопера- ция, която благодарение де ни средесва въ борбата си день—24 февруарий.
Н е к а всички наши
Пакъ за Популяр. Банка
пинсДимятъ» е отпуснала мократичните принципи кои-1 противъ диктаторския режимъ
на
краля.
гбанати,
които не еж
Банката почна да функци-ранната 600,000 лв. за под то възвести на света въ вре
см
платили
абанаменКато
така,
режима
на
кралъ
онира въ 1911 год. съ 181 помагапе на лозарпте чрезъ ме на революцията, не малко
та
сторятъ
това
вед
Александъръ
е
една
опастчленове к напълно внесенъ събиране гроздето имъ въ воо повлия за демократиаиранието
нага,
за
д
а
не
става
капиталъ—62,760 лв., фондъ ператиниа изба и на членове на европейските държави •Уви! н о с т ь н е c a w o з а ш , Р а в а
— 2236.46 лв., влогъ — 13,1 т4 си е доставила повече отъ Европа бавно но сигурно се ВалкаиигЬ, но изобщо за Ев- н у ж д а д а ги поканва
м е чрезъ п о щ а т а , ко
29,40 лв., ваеми и сконтъ 6000 тона дърва, които имъ демократизира* подъ влияние Р о п а
ето
е съпроводеносъ
—18871,88 лв., тек. емвтки— продаде сравнително много по на възвеетепитЬ принципи отъ
Тая опасность може да 6s
г
12972.40, л. печалби-2613.85, евтино, отколкото частните Франция, а царьтъ слънце на де избегната само по единъ' ( Убене в р е м е И СреДоборотъ—488,086.78 лв.
Балканите отнесе отъ нея не начииъ: ако се възстанови С"зва, к о и т о СЖ НИ Нвскладове.
За тоя активъ, който е про-'демократизма й, а абсолютна- J конституционно - парламен-.оходими
на издаване
Постепенно последующитЬ
на
Вестника.
години членовете се увелича- явила банката презъ изтеклата ма на Людовикъ XIV, отъ ре- \тарния режилъ въ Ю г о с л о - |
ватъ до като въ края на 1927 1928 год., благодарение на жима на когото се отвръща--вмя и се даде автономноуп- f
^,;.';»^»;:^~
год. т4 сл. вече 3 6 0 0 коопе дейния си управителенъ съ- ватъ днесъ французите и iyh-'равление на меншествата въ |
ратори съ напълно внесенъ ветъ, ние дължимъ да по^лаго- ла демократична Европа
\ тая страна
Получиха се въ редакцията нн:
капиталъ 147,193/20 лв., фоп- даримъ на всички негови члено
Списание «Стопанка", ксето за
довъ—3734907 лв., влоговъ— вей имъ съдействуваме въ годи
почва IV година — 1929 год.
36298261,60 лв. заеми исконто шното общо събрание, което ще
Тезъ конто жглаять да по—34730888.46, л. тек. смЬтки се състои на 17 или ако се
РазпритЬ въ демократичес донесе желаното благоденст лучаватъ това списание нека ИЗ'
— 7100880 лв., печалби — отложи па 24 февруарий, за да кпя сговоръ се подновиха. Не- вие и умиротвореиие, ще изо пратятъ 50 лева до редакцията,.
2294601,17 лв., Оборотъ — можедасереализпратъ всички кои отъ хората на народния стри политическите борби въ ул. »Н. Рилски" № 28 Софкя.
Списание .Стопанка* дава найхубави начинания, вппсапи сговоръ, който служи за па- страната и ще изложи Бъл разнообразен*, материалъ по849681876.72 лв.
Презъ изтеклата година въ дневния редъ. които ще раванъ на народняцчте, на- гария въ чужбина. Такова ед всички отрасли на земледелемй
Варненската популярна Банка ползуватъ не само членовете последъкъ атакуватъ старите но увравление нема да.бхде то стопанство и домакинство. |
политически партии, като ис- въ хармония и съ примири Сп. »Земл:делско сковждст|
е увеличила своя капиталъ и на банката, но и града.
катъ да представятъ себе си телния курсъ, който за сега во", абон 40 лева за година. 1
фондове на крупната сума 22
СТОКОВА
БОРСА
Който абонира 5 души и Из
предъ народа за светци и но господствува въ международ
и половина милиона лева, а
прати, абонаментите въ адми«
ната
политика
9
февруарий
1929
год.
Г.О
сители на нЬкакво новатор
влоговете й на 15 декемприй
нистрацията, ул. .Гладстонъ"
*
Срочни п р о д а ж б и ство въ политиката. Но, по
м. r.—5S милиона лева.
№ 69 — София, ще получааа
*
»
•
Кукурузъ 25 вагона по цена добно нвщо не вълнува хора
списанието съ всички притурки
Банката до сега е подпо
Споредъ последните сведе дгромъ.
отъ 510 до 550 лв. 100 кгр.
та на народния сговоръ. Тв
могнала своитв членове, иоиния югославян. пъл. министръ
то презъ 1928 год.
ех Налични продажби не се борятъ за обнова въ г.. Нешичъ е съобщилъ на миРеклами се приематъ въ аген
в е ч е 4100, съ повече Замнииа 150 тона по цена от - управлението, а 8а единъ по- нистра на външните работя цията на в ка ул. Гургулята 30
отъ 70 милиона лева кредитъ 630 до 650 лв ; Ржжъ 15 тона вратъ, чрезъ който нскатъ да г. Буровъ за отворянето на
и съ 9 милиона лв. Варнен по цена 555 лв,; Сл. семе 105 установятъ единъ режимъ на сръбско-българската граница. 8 Печ. -Светлина", Варна
силната ржка. Делата опози
ската община га направа на тона по 720 лв. 100 кгр.
Ние посрещаме радушно тоя
ция е противъ едно подобно
на бани, казино и доставка на
фактъ,
които ще улесни при страни сближението на Бъл
жито аа евтинъ хлебъ.
Четете в, Черномор. Камбана управление, което вместо .да добро желание и отъ двете гария и Югославия.

Цорьтъ слънце на Балконите
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КНИЖНИНА

Положението

