(: iv^.-'J1-.:

fon. IV Брой 59

Варна, 4 Май 1929 гои.

Въ работилницата на великия БЪЛГДРИНЪ,
находяша се на ъгъла на ул. „Владиславъ" и ул.
„Ботева" се изработватъ суфрички, точилки, ков
чези и разни мобели: скринове, гардереби, маси,
бюфети и други дърводелски изделия нз много
износни цени.

Важно за общинските управления и училищата.

Незавшшъ седмиченъ вестиикъ
Урежда редакционенъ комитетъ

Поонаменгь: за година—80 лв.; за 6 м-ца 40 лв ;
чужбина 160 лв.; Обявления—по споразумение!
Ядресъ: .ЧЕРНОМОРСКА КЯМБЯНЯ'
— Варна —
Главенъ редакторъ: ИВ. ДИМИРЕВЪ

Ив. Димиревъ.

Кога Чце

п оумнеятъ 2

Колонв вйзшрци

Редакцията може да Ви достави у д о с т о в в рення з а у ч а щ и т е се:
^едноцветни по .
407о екземпляра
трицветни по .
80%
С в и д е т е л с т в а за IV отд 807.
i. •
„ И! кл.. 1-— лв. „
Годишни рапорти .
2—- лв.
Т а б л и ц и к ъ м г о д . рагсортъ 12 лв. екземляра.
ТБЗИ образци с ъ изработени точно по изиск
ванията приложими по ведомството на М-вото на
народната просвета.
При по големи поръчки с е прави о т е г ж п к а .

Електрификацията на
Нова-Загора.
Положението въ странатаразрушителни елементи тоНа 17 миналия месецъ е била
катадневно се влошава: дребже не занимава този въп пусната
Съ изявленията си. които дународното положение и ус
въ движение електри
ните производители въ селаросъ, защото те казватъ ческата централа въ гр. Нова- Чамберлейнъ направи напо- ловия ще позволятъ на уси
j
та едва преживеватъ вслед така: Тколкото по-зле, тол Загора.
следъкъ въ английската кама лията, които се правятъ ва
ствие стопанската и финанкова по-добре* — едно схва Гражданството| споредъ как ра на общините,, гледището разоржжаването, да се увенчето съобщава мастния в. „Из на Англия по въпроса за мор
сова криза; еснафите въ щаше, което могатъ да и- гр-ввъ",
ятъ съ успвхъ. Нека признапосрещнало съ необик
градовете поради това, че матъ само умствено сакатиновена радость светлината на ското разоржжаване се добли емъ, че това не зависи само
консуматорите еж изгубили хора.
жава до това на Съединените отъ добрата воля и желание
електрическите глобуси.
покупателна способность, не Оставатъ само опозицион Радваме се и ние, че най по Щати.
то за разбирателство между,
могатъ да пласиратъ своц- ните партии, които не мо сле усилията на Нови-ЗагорскаАнглийския министръ на петехъ морски сили.
популярна банка се увенчаха
mm произведения и еж отъ-жемъ да отречемъ, често та
При все това, обаче, треб
съ yentxb и съ това не малко външните работи не само е
нали' въ дългове; маса инте констатиратъ въ партийнисе допринесе не Сако да се даде потвърдилъ,, че британското ва да се подчертае въ случая,
лигенти и изобщо трудяще те си органи лошото вжтсветлина на града, но и се съ правителство споделя изп/вло че интервенцията на- аме^
се еж безъ работа и имъ лип решно и външно положениездадлгъ условия>за електрифи надеждите и пожеланията на риканския представителъ въ
кацията и развитието на ииду американското правителство,
сва необходимото да ' сжще-на страната.
Женева, говори достатъчно
стрията
ЕЪ града.
ствуватъ. .,,..-,
А само най-мощната меж Ние още веднажъ поздравля- ивложени отъ представительтъ за новия духъ на ВашингРри това и външно стра ду техъ политическа орга ваме управителния съветъ за му въ Женева, но той е до- тонъ.
ната ни не е, поставена донизация — земледелския съ- тази му похвална инициятива и бавилъ сжщевременно, че же
Може би е преждевремен
бре: некои отъ нашите съ юзъ е, който не само констажелаемь и другите граждани, лае намаление повече, отколно да се говори, въ този слу*
седи пречатъ и си служатъ тира лошото положение у които по една или друга при кото ограничение на въорж-чай, 8а една промена въ по
чина еж останали вънъ отъ по женията.
еъ щнтриги винаги, когато насъ. но и желае сжщевремецлитиката на Съединените Ща
пулярната банка,- да се зали*
искаме облекчение за репара но политическото сътруднишатъ за нейни членове и съ- Тази декларация ва Чам- ти, но всички оставатъ съ бла
ционнитеси плащания;пра чество на другите опозици действувать на банката да раз берлейнъ е толкова по-важна, гоприятното впечатление, че
вят всичко възможно да се отонни партии, които, за' съ- шири е л е к т р и ч е с к а т а че тя е направена въ кама първия актъ на новата ре
и за нЪкои близки рата на общините неколко
лага разрешаването на круп желение, до сега винаги ежмрежа
села до града, като: Дсено- часа, следъ като министерския публиканска администрация,
ните занасъ национални въ се отнасяли еъ това отно воцъ, Кортенъ, Източно Сж.първия жестъ на председа
проси:'за българските мен- шение нвблагосклонно. Тези диево, Крумово и др., което съветъ е разисквалъ, подъ теля Хуверъ има наистина
шенства, за излаза на Бълга партии и сега даже, когатоше увеличи рентабилностьта председателството на Балду- едно реално политическо зна
рия на Егейско море, споредъминистръ председателя г-нъна това предприятие и ще инъ, върху обрата, който СЖ| чение, е единъ жестъ на раз
за стопанското вземали дебатите по въпроса]
както е предвидено въ Нъой- Ляпчевъ заяви въ предизборсъдействува
развитие на града и око за разоржжаването въ подгот-i бирателство, примирение и
ския миренъ договоръ, за възната си речъ въ София, челията.
сближение съ европейските
вителната комисия въ Женева. | сили.
становяване постоянната ар-те нема да взематъ уча
Остава да се знае дали меж-'
мияипр.
стие въ управлението до ка
Предъ тази ужасна кар то не се обедини целата оМинистерството на вж билъ преглежданъ отъ ветери
тина ние не можемъ, като позиция, продължаватъ да
трешни
Tf> работи намира, че нарната власть и намеренъ sa
Варненската
Окржжна
По
български граждани, да бж- разискватъ въ управителни
скитанието
на циганите-чер- здравъ и че имъ се разрешава
стояина
комисия
нарежда
съ
демъ индиферентни.
те си тела въпроса—дали
гари
отъ
едно
населено место да се предвижатъ въ друго
гласно
взетите
решения
на
Постдянно тя ни терзае и требва да се групира опо
къмъ
друго
способствува
за село, гдето не върлува зараз-,
окржжиия
съветъ
и
утвърде
ни принуждава да си зада- зицията или не.
на болесть.
разнасяне
на.
разни
болести,
ния
бюджетъ
на
окржга
за
демъ въпроса: какъще изле
Колко смешно и възмути
както
по
домашните
животни,
19Й9-1980.год.:
зе страната ни отъ тежко телно е държанието имъ въ
У т в ъ р д е н и еж отъ Варн.
товжтрешно и външно по този еждбоносенъ за страна 1. За въ бждеще , всички тъй и по хората.
окржж. управитель бюджетите
Предъ видъ това задължава на следните общини: Дишбул'Ькари и фелдшери еж, длъж
ложение?
та моментъ!
общинските
кметове при при дакъ, Арнаутларъ, Сарадъръ,
Въ ., сгоеорянските среди
Кога най-сетне ще поум- ни да се явяватъ на работа въ
стигането
или
заминаването Бейлий, Еотлубей, Дерекьой,
несизадаватъ този въпросъ,)нятъ водачите на тези поверените имъ амбулатории
на
такива
скитници
цигани, Горенъ Чифликъ, Девпя и
нито пъкъ могатъ да се за i партии и дадатъ доказателточно въ 8 часа сутриньта и
да
искатъ
отъ
техъ
да
Сава.
нимаватъ сега съ него, пре-. ство, че като българи ми- да преглеждатъ и лекуватъ верятъ, че добитъка удостоимъ е
безплатно
всички
явили
се,
карвайки въ постоянни вжт-' леята за тази нещастна
решни борби и лични разпри.^страна и народа й, който безъ огледъ на имотното имъшктюмшшшашвшаявшшяяш
положение.
- ^Крайните левичарски и гладува и се изражда?
2) Бедноболните, които
не могатъ да '• отидатъ въ
амбулаторията, сжщо ще се
преглеждатъ и лекуватъ въ
ше намерите най-хубави и на износни цени
v
^ АКО ЦЕНИТЕ СЕЗОНА
домътъ имъ безплатно.
снемете вашите в а л ц о в и а п а р а т и отъ батози3) Следъ об'вдъ прегледиПАМЕТНИЦИ, ОГРАДИ, БАЛКОНИ,
rfe ви, които се указаха непрактични за иельта тв, лекуванията и превргзкиС Т Ж П А П А , художествена изработка.
СЙ и отниматъ много енергия. Поставете на сами- гв еж. sa см4тка па болните.
УЛИЦА СОЛУНСКА № 32 — ВАРНА.
rfe,батози апарати за д р е б н а с л а м а дискови.
4) Снабдяването па амбу
както.'.. еж американските, за да имате доброка латориите съ лекарства и
чествена п л ь в а , а същевременно икономисате превързочни материали ста
I Обърнете се къмъ редакцията, която
" е н е р г и я . Лесно поправяне и ефтено.
ва само отъ окржжния апсъ своята нова служба услужва бър
Д ъ л г о г о д и ш н а т а п р а к т и к а г о д о к а з а т о в а . теченъ складъ. Лекари, фелд
зо за получаването на пенсиите ви.
^слория и цени при коопер. «Съгласие" Варна, шери и акушерки нематъ
{,'•:• до памучната фабрика, срещу старата гара. право'да закупватъ съ свои
средства лекарства и да
облуежатъ на болните.
търъ негазирана и газирана въ бутилки.

Съединените щати и розоржжшмо

екржжни ВЕСТИ

въ РАБОТИЛНИЦАТА на

Стопани шавършачки!

%t6Te в:f, Черноморска Камбана"

НИНО ЦАПАЛА

Горво-бшка минерол. води ; ^ S S

Стр. 2

.Черноморска Камбана*

]Брой 59.

Положението.
Русия.
Споредъ една телеграма отъ Москва, въ съвет
с к и т е c p t a n заявяватъ, че Бухаринъ и Томски, за
които се съобщи че ще заминатъ с ъ Полит. бюро,
щ е останатъ членове на тази група. Това е било
решено въ заседанието на 23 априлъ на централ
ния изпълнителенъ комитетъ на комунистическата
партия.
Сталинъ изглежда да се е р е ш и л ъ да не иска
отдалечаването на Бухаринъ и Томски, за да из
бегне конфликта между десницата и неговите пар
тизани.
Бухаринъ продължава да б ъ д е редакторъ на
в. .Правда" и Томски председатель на върховния
синдикаленъ съветъ, но и двамата еж преустано
вили своята дейность. Истинското значение на ре
шението на Сталинъ е, че той не иска да прило
жи противъ десницата тия енергични мерки, как
вито употреби спремо партизаните на Тройки.

Дания;

тя

Стопайека трибуна

ДОорска трибуна.

За овощните дървета.
. Т'Ь се садятъ съ цель или
да се получавагь плодове за
потребностигЬ на семейството
или ва продажба съ цель да
се получава париченъ доходъ.
И въ единия и въ другия слу
чай овощпигв дървета трЬбва да отговарятъ на известни
условия, задоволяващи и он
зи, който въди дръвчетата за
домашни нужди и този. кой
то ги развъждатъ аа търговия.
Преди всичко сорта който
ще краси двора ни и ще но
си плодове 8а домакинството
или пъкъ ще се посади по
нивята или ливадигЬ, тр4бва
да има това свойство: да поч
ва да ражда рано. Има сор
тове, които почватъ да раждатъ шюго късно — презъ 10

на пжтищата, и съобщенията
се приготовлява- 8аконопроектъ за насърдчение корабо
плаването.
Б ъ л г а р с к и т е параходи
„Евдокчя" (съ 200т.), „Вар
на" (260 тона), сКирилъ»
(ЗООтона), »България> (1)00
тона), «Фердинандъ» (1800
тона), сВургасъ» (3500 тона)
всичкигЬ иматъ 7160 тона.
Благодарение, че отъ 1920
год.. българскигЬ параходи еж.
застраховани при държавата,
събраха се 80 милиона лева
отъ застраховки, съ която су
ма се купиха «Евдокия» и
«Бургасъ> и следъ три годи
ни и е се купятъ още трн го
л1ши параходи. "

Въ министерството

За рибарското учили-

търъ вървежъ, а другит* -~
хронически.
;,л:;
Най важнитЬ болести j «
!
кожата сзь:
1. Еритма
При еритиата се прешьлвага
съ кръвь кръвоноснигЬ еждове на кожата. Тя бива и физологическа, когато става по
бувигв, челото и шията, въ
двата пода отъ срамъ или отъ
гнъ-вх. Еритмата се произвежда и отъ ударъ, натиеквапе,
триене.
'•..•'.
Лгъпуване. Фивологическата
еритма минава отъ само се
бе си безъ вредни последствия
за организма. А за^. другата
се изисква пазене на чистота;
на зачервеното мъхтб", да се
турятъ студени компреси^,патопени въ обикновена или,
коршумена вода, да се маже\
съ вазелинъ или да се посип-'
ва съ нишесте на прахъ. За
да не се търкахь възналенитЬ
части да се тури въ свивка
та на възпаленото м'Ьсто тън
ка кърпа намазана съ пресяо
масло. . •• .

—15 год. следъ посаждането щ е в ъ С о з о п о л Ъ ; к о е т о п р е д
Резултатите отъ последните избори за народ
имъ. На тЬзи сортове, какви- с т а в л я в а е д н а й с т и н с к а р и б о .
ното събрание еж следните:
то и средства да употребимъ,; л о в н а п м в
д ъ о я а в а т а е от
Социалъ-демопратипт еж получили 593235 гласа не можемъ даи8м*нимъпри-!ада два м и л и о н а лева за
(срещу 498125 гласа въ изборите презъ 1926 годе родното качество - късно Д » ;
п а р и о отопление. Училишето
т е взиматъ 61 мандатъ срещу 53 които имаха въ раждатъ.
|има 46 стаи и е на два етабившата камара.
Има и други сортове, кои-; ж а < ц , в л а т а с г р а д а щ е В 0 №
Либералишгъ или лшия земледплеки центръ, отъ то даватъ плодове почти вей-!
РУСЕНСКИ
На държавата Ю МИЛИкойто е съставено правителството, еж получили ка година много рЬдко или о н а д е в а Н а е с е н ъ р и б а р с к о т о
402146 гласа (срещу 380737 в ъ 1926 год.) и взема никога. Нъкои сортове даватъ
училище ще се премести отъ
43 мандата срещу 47 в ъ бившата камара.
Предпочитайте •
плодове невкусни, безценни
Консерваторите еж получили 238868 гласа (сре и следователно недоходни, ко Варна, гдето се помещава въ
испитаните вечеь
щу 275793 въ 1926 год.) и взематъ 24 мандата сре гато ги раввъждаме за про аквариума, въ Совополъ.
по качество и лукс
МиНИСТра на желйзнпРусенки кре
щу 30 в ъ бившата камара.
дажба. Добра цеиа иматъ мно
вати и други
Радикалите еж получили 151729 гласа (срещу го ранните плодове и късни-1 цит-b направи неотдавна изяв
мебели
I ления, че е предстояще вна.151436 гл. въ 1926 год.) й взематъ 16 мандата, сж- тй наречени— зимни.
отъ
фабричния
склад
Но освенъ тЬзи качества, сянето въ камарата на 9 защото число имаха и в ъ бившата камара.
Бр.
Габровски
Назависимиттъ еж получили 25729 гласове (сре отнасящи се до плояовет* и конопроекта, въ които влиза
на ул. Габровска 25
щу 17463 въ 1926) и взематъ 3 мандата срещу 2 въ гюшото предназначение, cop- и този за разширението и поВарна до гарата.
товетй които разпъжшме ТрЬб-!добрението на варненското
бившата камара.
'
Винаги голЪмъ изборъ.
Германците отъ .Шлезвигъ еж получили 9787 ва да притежавай, и следни- пристанище, г. министръ Мад1
1
Продажба
на изплащане
жаровъ
см-Ьта,
че
последното
гласа (срещу 10422 въ 1926 год.) и взематъ само 1 тЬ свойства на самото дърво:
Цени
фабрични
требва
да
бж,де
приравнено
мандатъ както и въ бившата камара.
1) Силно pabeumue на стъ
г
Комуниститгъ еж получили 3655 гласа, (срещу блото, коренитю и кората. къмъ, гол ЬмитЬ черноморски
5678 в ъ 1926 год.); т е не взематъ н и к а к ъ в ъ ман СлабитБ дървета не могатъ пристанища и снабдено съ
да отстояватъ промйнигЬ на всички уреди и приспособле
датъ.
Редакцията ни чес
При така получените резултати, общото число климата и противъ болестите ния. ,
тити Възкресение Хри
на мандатите е 148. Болшинството отъ мандатите
2) Устойчивостъ — да про- Цопудйрна медицина стово на всички наши
взематъ земледелския л е в ъ центъръ и социалде тивопостои дървото на БреДабонати и читатели.
Кожни болести
Бившия Архимандритъ Ан
мократическата партия.
НИТ^ НаС'БК0МИ. %
дрей, родомъ отъ с. БрачешЪ—
Причините
за
кожнигЬ
бо
Тъй като правителството нема болшинство, то
3) Приспособяемостъ къмъ
ще си подаде оставката и изгледите еж големи да почвата, климата и местопо лести биватъ или отъ вънкашни Орханийско, е хиротонисанъ въ
епископски санъ, следъ което
вредни влияния, които раз той
се образува коалииионенъ кабинетъ отъ земледел- ложението.
остана за викари при Вар-=
ческия л е в ъ центъръ и социалъ-демократическата
Отъ изтъкнатото до тукъ се лично действуватъ на организ невскйта Митрополия.
ма и докарватъ просто маст Изборите за общински съ,
партия.
вижда, колко требва да бжни явления, или пъкъ кожни ветници въ Варна се произведо
демъ внимателни, когато из
те болести иматъ корена си ха и еж. вече утвърдени отъ
Р е д а к ц и я т а и администрацията ни се устано
бираме овощни дръвчета за
окржжння еждъ. Т-Ьзи дни ще
въ сжщия организмъ.
вява за постоянно на ул. Софроний № 14, срещу
садене.
бждесвиканъ общинския съветъ
Балканската банка. Тамъ се приематъ обявления и
КожнигЬ болести биватъ за избиране ново постоянно при<
абонаменти за вестника.
Печ. .СВЪТЛИНН" — Варна'два вида: еднитв иматъ ос- ежтетвие на общината.
да разнообразенъ, пон-вкога се Какъ ви се вижда това? На ми сьобщи да изпразня кж.щата'
В. R. Мазуряевичъ.
менъ представителя на литера тъй като той билъ я далъ, на
унзсямъ твърде далечъ.
Единъ день следъ напечатва- турния трудъ, HI менъ, който литераторъ. а не на човЪкъ,
нето иа сгатияга ми въ редак се готви къмъ славата на жур който се занимава съ уморявацията се получи • следната до налистиката, на менъ предчагатъ на на дървенипи и подобно не
(Невероятно, но фактъ).
Мога да пиша съ еднакво зна пиеха : „Опровержение. Вй* пи да прогонвамъ дървеници!
Сжществуватъ всякакви бо
щастие въ кяицата си не желае.
ле
ние
за какзато игвшь работа : сахте, че моряхъ бае на дър Отъ тукъ се почна началото. Малки причини породиха гости,
заразителни
и
незаразите
лни, опасни и иеогмени, смър за влиянието на новоизобрете- веници Бързамъ да ви уведомя, При мене се явяваха портие лтзми последствия. Както се отоносни и несмъртоносни, но ните апарати, за лошава рекол че дървениците н-Ьматъ зжби, а ри, които ми рисуваха най-че- каза по-сетнг, отъ моята статия
отъ всички болести най-опасната та, за месгчнитЪ затъмнения,за затова не може да имъ се бае. бри пгрс1ективи, ако се з?л-;- се заинтересували мнозина и пи
и най-заразителната е—литера количеството на ИЗХОДЯЩИТЕ и Не тр-Ьбва да се лъже. Моля, вимъ съ пропъждането на дьо тали за адр-са на стария мотурната краста ; при тази бо- ВХОДЯЩИТЕ книжа, за нзй-доб- поместете настоящето на осно веницигв. Т% ми обещавзха рякъ, който баялъ на дървени
лесть се чувствува страшно сър- рия способъ за развъждане на вание печатните закони".
своето сътрудничество и богата ците Редакцията отлравчшелю:
бене въ ржцетв, което може да бенгалски тигри, за неургдици- Азъ дг тогава още никога не печалба А една дама побърза боп«тните при мене И тукъ не
премине, само като вземешь на тв въ града и пр. пр.
бЬхъ влизалъ въ непосредстве да ме ув-Ьри, че имамъ скрити доразумение сь читателите. Проржката ся п?рото, да го пото
Какъ бЪше ми дошла въгла но сношение съ читателите си, дарби, таланть къмъ всичко и клтзхь литератусната си дей
пишъ въ мастилото и да излъ вата нещастната мисълъ, да на и затова бЬхъ извънредно по- защо казва да нтзмате дарби, ность, счупихъ всичките пероешъ на книга цвлата бездна на пиша „статия" за изваждане на ласканъ отъ това писмо. То сви покрай литературната и яароа дръжки, изпихь всичкото ма
мислиттз, които бушуватъ въ дървеници? Тема ако и не възви детелствуваше, че публиката се да пропзждате дървеници. Азъ стило.
•.-..•'• -':Г.'
тебе. Отъ тази болесть забо- шена, то въ вевки случай сво вслушва въ моите думи. Въ познавахъ единъ генералъ, каз Закл%хъ се иа жена си^ че
лЪхъ и азъ.
еобразна. Въ статията довеж- квартирата си дойдохъ съ на ваше тя, който баеше на зжбо- ничога аече н-Ьма да се занима
При това азъ бЪхъ необикно- дахъ до всеобщо знание, че въ строение, близко до надменость, болие.
вамъ съ литература, нито да се
венно плодовитъ. Наистита. не крайнинигв на Петроградъ, жи но скоро паднахъ отъ нгбето Въ Русия се казва, че се бае стремя къмъ лавриттз ни жур
всичко което пиш-Ьхъ, бЪше ви старъ марякъ, който се за на земята, когато жена ми ми на всичко, което има зжби.
налиста Тежко е попрището на
върхъ на сьвьршенствзто, но нимава съ изгонване на дър даде вржчената отъ пощалиона
Пощалиона всЪки день ми но- човЪка съ перото.
въ вевки случай съ гордость веници, при което той* ги про [.аргичка въ мое отежтетвие, ка стзше купища пред/южения за
Дяволъ да го вземе, при тамога да кажа, ако допнекитъ- гонва съ баене. Резултатигв по която низше щемпелъ яТърго- прогонване иа дървениците. Съ къвъ редъ на нещата , невъз
ми по качество не отговаряха, уверенията на моята статия, вецъ Синолдаевъ", а по-надолу една дума, ако бЪхъ се зало- можно е да се пише за н^вшо:
пишеше: «моля елате непремен виль да се занимавамъ съ това, когато пис!хъ за дървеницигв,
то по количество превъзхожда били блестящи.
ха. И представете си, намираха
Неизлишно считамъ да ви о- но утре въ 8 часа сутрнньта, въ две седмици щ-Ьхъ да стзна взеха ме за уморителъ на твхъ,
се вестници, които препечатваха бясня, че цълата тази конбина- да водимъ преговори относител милионеръ. Но, жалко, азъ «Ъхъ кажете, за какъвъ urfexa да ме
моигЬ дописки. Сигурно ги под- ция б-вше чисто плодь на моето но пропъждането на дървеници само журналистъ,
взематъ, ако б^вхъ писалъ ста
мамваше моята рззнообразность творчество. Но . . . какво да- се те. Работа постоянна, условия Най-по:ле падна гръмъ! Ха тия за говеждия торъ ?
въ писането.
прави? Въ желанието си да бж- изгодни".
заина ми изпрати слуганята да
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Защо не швдъ журшшъ

