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Въ отделни зали Рулетка и Вулъ, оргинални игри:
Пистолетъ, Шмевдеферъ, Бакара и др.
Входъ свободенъ.
Отъ Дирекцията на казиното.

Не вевкой,
гойто е жнвйлъ въ Варна, близо до морските красоти и е почувствувалъ магнитната еила на
А
САМО
ОНЗИ,
морето, може да отнесе, като споменъ отъ тукъ, изй евгенн препариранм морски Чайки,
Рибарки, Буревестници и всички мЪстни птици, които се намиратъ за продавъ само въ магазвнъ „ x x j b - H I ' O f f - A . * '
на Б. Атанасовъ, улица „Царъ Борисъ" № 16 — Варва.
Ив. Димиревъ.

(лщтт - ксобхоОир полпшичсскй съшрубкпцо.

ки, общински и окржжни съвети отъ
крвйморските и крайдунавски по
крайнини, всички коопервтивни съ
юзи, синдикати и сдружения'Требва
да влйзатъ като колективни чле
нове на новото дружество, та съ
своята морална и материялна под
крепа, да спомогнатъ да се изгради
това хубаво дело на новата коопе-,
рация, yentxwrfc на която тръбва
да радватъ целия български нвродъ.
Половинъ вЪкъ ние проспахме
безъ да направимъ нуждните уси
лия да еъздадемъ свое родно ко
рабоплаване по море и Дунава. Ща
стливо замисленото и сполучливо
създадено българско корабоплава
телно дво „България" ще спомог
не да поправимъ опущението въ
миналото и да развеемъ народния
флагъ по пространните морета и
величавия Дунввъ.
Доблестни български граждани,
подкрепете родното корабоплаване,
като се запишете за членове на
новото дружество 1
Б. Станчевъ

Въ повечето европейски дгроюави силнитгь партии и съсловия —
управляватъ днесъ коалиционни пра' защо и у насъ не се разбере, че
вителства, въ съставя на които
селянитп, като едно съсловие, със
влизатъ представители на всички тавлявате три четвърти отъ на
политически партии и съсловия, цията ни, ех сжщо така необхо
или пъкъ часть отъ тгьхъ, които дими политически сътрудници?
сл по- силни «и могатъ самостоя
Днесъ повече отколкото вегьки
телно да управляватъ.
друш пжть тпямото политическо
Подобни коалиционни правител
сътрудничество е необходимо за
ства се образуваха въ Франция, пълното омиротворение на стра
Германия, Чехославия, Югославия ната.
и други държави, следъ като всич - - Нуждата отъ политическото
ки се убгьдиха, че не е по силитгь сътрудничество на селянитгь се ^
само на ебна партия да управлява чувствува отъ всички сега, когато
и се справи съ лотото стопанско предстои да се решаватъ маса сто
и финансово положение, създадено
пански и финансови въпроси, отъ
въ Европа вследствие свгътовната
които зависи премахване на сжщевойна,
ствуващата криза ju нормалното
При все, че до сега подъ влия развитие на страната:
ние на тази политика на сътруд
Налага се сящо така полити
ничество не ся преодолени всички
ческото
сътрудничество на селяни пгрудности зъ управлението на дъртгь
и
при
решаване на крупните
жавипт, за които no-горе става
и
неотложни
въпроси: репарацивъпросъ, все пат политическитгь
Варненското колоездачно на Н. В.
онния
въпросъ,
сключване външенъ Царь
имъ партии — въпреки честитгъ
Борисъ 111 Дружество е едно
държавенъ заемъ, възвръщане наборотъ първите, което се снабди съ
кабинетни кризи — не еж се от
свой колодрумъ, служащъ за игри
казали отъ коалиционното управ ната система на армията и въ
ще на всички видове спортъ. Твър
проса
за
малцинствата.
ление, защото намиратъ, че е найде много усилия, трудъ и материал
подходящо въ момента за гаранти
Ето редъ съдбоносни въпроси за ни жертви струва този колодрумъ
ране вятрешния миръ и по-ефи
България, по които селянитгь, ка на скромните колоездачи, а разви
касно разрешаване на всички'въпро то факторъ въ нейния стопански тието на спорта въ последните го
си, заемащи тлхната вжтрешна и социаленъ животъ, ще тргьбва да дини наложи превръщането му на
стадиумъ Настоятелството на дру
и външна политика.
•••'•"•••
кажатъ думата си.
жеството предприе една много смъла
Ако въ тгьзи страни се съзна
крачка — превръщане колодрума въ
Тгъхното мнения по тти въпро
отдавна нуждата отъ политиче си е тъй необходимо, както въздуха игрище — колодрумъ за всички ви
дове спортъ, като му дава форма и
ско сътрудничество — най вече на за живота на човгька.
размъри съ огледъ на сегашните и
бждащи нужди на спорта, подобно
на Солунския стадиумъ. Два месеца
народа ни на собствените му води
вече се полага египетски трудъ за
и бртзгове. . . .
Ние сме втори въ Европа, които превръщане колодрума въ величаво
обрезуваме на кооперативни начала училище за физическо възпитание
На 30 октомврий 1926 г„ въ гр. параходно д во. Преди три години на открито и резултатите еж на ли
Варна, група родолюбиви радетеля се образува италияиското коопера це. Настоятелството предполага да
за развитието на родното корвбо- тивно корабоплавателно д-во „Га- разходна около 200,000 лева въ това
плаване, туриха начало на корабо рибалди" въ гр. Генуа, което въ крупно предприятие, а средствата
плавателно кооперативно д во „Бъл едно много кратко време се снибди му еж твърде скромни. Повелитегария" Устава на дружеството е утсъ параходи и за изтеклата 1926 г. ленъ дългъ се налага на Варнен
върденъ отъ Варненския окр. еждъ е реализирало 4.039,829 италиянски ската община, Окржж. Постоянна
съ опредтзление № 3734 отъ 18 лири чиста печалба, при едиьъ Комисия и по заможни варненски
ноемврий 1926 г. и то е нарастнало балансоаъ активъ и пасивъ отъ граждани да се притекатъ часъ. подо дчесь на 200 интелигентни чле 68,482,427 итал. лири. УспЪхи на скоро сь своята материална под
на съ 925,500 лв. д-Ьловъ капиталъ. итвлиянското дво ще отдадемъ на крепа за бързото довършване стаНовото параходно д ство има за високото съзнание въ,италианската диума — колодрумъ, който е необходимость за курортна Варна.
Цепь да насърдчи и развие родното интелигенция.
корабоплаване по море и Дунава,
Не така ще бжде съ българското
Отъ 1900 година до сега коло
като достави подходящи за цельта
кораб, кооперат. д во. За негова друма е подържанъ само отъ скром
параходи за превозъ на стоки и уатБхъ, дългъ се налага на Mtpo
ни яленски вноски. Сега по вече отъ
пжтници; да съдейства на търго
давнигв фактори, на първо мъсто всекогасе нипйга дългъ да подкре
вията, риболовството и т. н.
на вс^ки български морякъ и инте пимъ д^лато на келоездачите БяаСлабите резултати, които даде лигенцията ни, които милеятъ ис- городниятъ варненски гражданииъ
отъ досегашното си съществувание
кренно за родното корабоплаване, инженерь Бончевъ е далъ пръвъ
Българското търговско параходно да окажатъ своята морална и мате примера, като е подарилъ сумата
Дво, предизвикаха създаването на риална подкрепа на новото друже 5000 лева за довършване стадиума
новото дво, закрепването на което ство
—• нека го поагЬдаатъ по-скоро
е„въ тъхна връзка съ закрепване
При това всички популярни бан всички родолюбци въ ВармО'

Стадра—шшшт1\Щи.

Българското вдабшштшо wmл-во

Нека не забравяме завета иа дре
вния могжщъ Римъ: Mens Sana in
corporis Sano! Днесъ по вече отъ eefeкогв българската млдежь има нужда
отъ здраво тЬло, а бждащетр на
България е въ младежьта.

Думата ни е за некои столични
ежедневници, които жадни за сенза
ционни новини, тровятъ неусетно
душите на читвющата публика. Иавестно е на читателите ни шумътъ,
който вдигнаха преди два месеца
столичните ежедневници „Утро* и
„Дневникъ", които, въ най-роман
тична форма, въ редъ броеве, пре
дадоха самоубийството на Митко и
Първолетка, за да събератъ колко
то се може повече левове отъ жад
ната за сензации младежь.
Въ бр. 5368, отъ 11 т. м. в. .Утро"
предаде пакъ сензационно, трагич
ната кончина на младежа П- Капитановъ, съ кратка статия подъ насловъ „Жертва на вълнитп и на ал
кохола". Въ увлечението си нашия
колега е ст*>налъ пакъ жертва на
фантазия и недобросъвестна инфор
мация, съ явната тенденция да се
понрави на наивни читатели. Въ по
менатата сензационна новина се
казва, че П. Капитановъ въ пияно
състояние, е отишелъ да се кжпи и станалъ жертва на морските
вълни, като всичко това се украся
ва съ всевъзможни измислици И
фалшъ.
Полицейското дознание по този
случай установи, че П. К. съвсемъ
не е билъ въ пияно състояние, ко
гато се е самоудавилъ, а големи
житейски сътресения и нещастия еж
го съкрушили и довели до трагиченъ край.
, >
Въ случая нршите столични събрвтия играятъ ролята на разпро
странители на сензации отъ рода
на порногрефната литература, за
което обществото требва да имъ
отдаде заслуженото.
Твърде често сжщигв кестници
поставятъ читателите си въ недоу
мение и незедение съ своята по
върхностна и невтзрна информация.
Така, напоимеръ, в. «Зора" отъ 14
т. м. предава «новината", че кон
греса на съюза на българските мо
ряци заседава отъ два дни е»
ip. Варна, когато въ дей^ствителность
той заседава въ Русе. Въ сжшдта
.новина" се споменува, че съюза
сжществува отъ две години, което
е тоже неверно, защото поменатия
съюзъ сжществува отъ 19 юлий
1926 г. Пишущия т4зи ргдове беше
свидетель, какъ двама заинтересо
вани читатели на „Зора" дириха ме
стото, где заседава конгреса на съ
юза на българските моряци, уверя
вайки, че това става въ Варна!
Повече коментарии еж излишни.
Нека обществото ежди, какъ инфор
мира столичния печатъ своите чи
татели.

Servus-
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Положението.

Въ момента, когато се правятъ усилия за пълното омиротворяване
на страната ни, земледелци, еснафи и социалисти въ парламента еж на
правили законодателно предложение за даване пълна амнистия на поли
тически провинилите се въ миналото. Останалите парламентарни- групи
дъпжатъ да подкрепатъ това хумано предложение, съ приемането на
което ще се допринесе доста за окиротворяване на страната ни. Сега,
като никога въ миналото, всички групи въ парлгменга ще требва да пни
суватъ за амнистията и турятъ началото на желаното отъ целия народъ
политическо сътрудничество, чрезъ което единственно могатъ да се разрешатъ всички въпроси, засегащи вътрешното и външно положение на
България.
Деииръ

паметници въ о ш ш ш а на

Лишенъ гр. Варна отъ естестве свалене отъ престола сина си Влания си хинтерландъ — Добруджа, димиръ, е князувалъ кратко време.
Дохожда редъ да спомена и за
вследствие неумелата политика въ
миналото на посредствени и сер- монастира Се. Троица (Лладжа),
вилни дипломати, днесъ българи и който е построенъ въ една скали
чужденци не представатъ да се ин- сти живописна местность, северно
тересуватъ отъ него не само като отъ Евсеноградския дворецъ и некурортенъ градъ, но и отъ старо далечъ отъ морския брегъ. Въ то
българските му паметници, нвхо- зи монастиръ има черква, параклисъ, калугерски килии, издълба
дяще се въ неговата околность.
Отъ до сега откритите и запазе ни въ една висока скална стена, и
ни паметници до семия градъ се катакомби (подземия), които, веро
намира военния пвистникъ, който е ятно, еж служили като скривалища
отъ лево на шосето Варна—Бур- на първите християни, преследва
гасъ, близо до квартала „Сесъ сее- ни и нападани често въ онова вре
ме отъ езичниците.
месъ".
Всички тези старобългарски па
Този паметникъ представлява доста внеокъ окопъ (насипъ). изве метници говорятъ за славното ми
стена подъ названието „Ппсъчни нало ня нашия народъ и, като та
могили (кумтепелеръ) и се прости ка, всеки българинъ, който цени и
ра къмъ пивоварната фабрика «Га обича родното, дължи да ги види.
лата". Въ зачало се предполагало,
че този окопъ е обрвзувянъ отъ
навЪния морски пъсъкъ, което не
е в^рне: окопа е изкуственно натрупенъ, за което като доказател
ство служатъ многото парчета отъ
Рвдввщикта на в. „Черноморска намстроителенъ материвлъ (керемиди, банб" се премести на ул. „Василъ
тухпи; дълани кемъни и др), които Левсни" № 40 вь зданието на Мюф
се срещатъ и сега въ пъсъка.
тийството.
Окопа е' дълъгъ два километра,
отъ който по-големвта часть, про
Варненското журналистическо дру
стираща се на; д-вено отъ шосето жество въ заседанието си 25 т. м.
до височините върху които е по- избра за делегати на конгреса на
строенъ гр- Варна, е била разруше съюза на журналистите, който ще
на отъ разливите на езерото. Яс- се състои въ Варна на 27 и. м.: г. г.
парухъ е построилъ този окопъ, Я. Бегажевъ, В. Павурджиевъ и Ив.
следъ като е завладЪлъ страната Димиревъ.
между Дунава и Ст-Планина, и му
е служилъ за да- осигури низките
Бившия министеръ г. Ст. Омарместа на черноморския бр-Ьгъ отъ чевски, пребивавайки въ Варна,
десанти' на византийците. Другъ интервюиранъ отъ кореспондента
не по-малко интеренъ паметник ь
на единъ местенъ вестникъ, се из
представляввтъ намерените въ окол- каза въ полза на обединението на
ностьта на Варна, на югозвпадъ разпокъсаните сили на Земледелотъ града, подъ върха Джанаваръ, ския Народень Сгюзъ. Въ сжщата
основи на старохристиянския храмъ смисъль прави предложение и по
отъ' времето на Константинъ Велики.стянното приежтетвие Томовъ —
Олтаря. на този храмъ не е издаденъ Омарчевски, до секретаря на Б. Н.
на вънъ, но се намира вжтре, а
3. Сжюзъ, Врабча № 1 и до еж
пода на три о д е л е н и я ! е поилия въ Ст Загора. Сдружените зем
критъ съ мазвйка, която се състои леделци въ целата страна одоб
отъ бордюри отъ лозени вейки съ ряватъ това предложение и желагрозде, плетеница и геометрически? ятъ по скоро да стане обединението.
фигури. Другите подовег ок били
покрити съ мряморни плочи. До
Презъ таза година народния пеолтаря билъ иконостаса и- предъ вецъ г. Юрданъ Стояновъ, който
него кръглестъ анвонъ. Разруше по настоящемъ преб таза въ града
нието на; този старохристиянски
ни, ще предприеме обиколка изъ
храмъ е станало, както се предпо градове и села, за да продължи
лага, въ време на аварското на своите концерти и запознае народа
шествие презъ 599 год.
въ предварителни кратки беседи
Въ мъстностьта „Теке караачларъ", съ значението на народните п1сни
североизточно отъ гр. Варна, въ ло и техните видове. Безъ да бжде
зята, ся' открити развалините на субсидиранъ отъ държавата, както
другъ единъ монастирь, въ който е натова стана съ некои артисти у
меренъ печата на князъ Борисъ-Ми- насъ, за тази си народополезна дей
хаилъ съ надписъ: „Господи поми- ность г. Стояновъ заслужа аа пох
луй Михашъ князъ на България". вала и го сочимъ за прим^ръ на
Отъ това, че Борисъ Михаилъ е всички наши артисти.
изобразенъ върху този печатъ , съ
Нека, тамъ гдето той устрои кон
калугерски дрехи и съ сияние (ни- церти, отидатъ всички и чуятъ при
мбъ) около главата му, предполага
ятния гласъ на този народенъ песе, че печата произхожда! отъ она вецъ, к о й т о е гордость за на
зи епоха, когато Борисъ, следъ цията ни.

ДНЕВНЖ

Едгаръ Авенъ По.

Черната Isontlja.
Продължение-огь бр. 21.
Една сугринь а з ъ най хладно
кръвно преметнахъ на шията му.
една връвь и го обесих ь на единъ
клонъ. да, обЪсихъ го заливайки се
въ сълзи, измъчванъ отъ гризенв
на съвестьта- при мисъпьта, какъ
много ме обичаше това нещастно
животно, безъ да ми е сторило некакво зло, азъ плакахъ при тази
безумна моя постжпка, защото знвехъ твърде добре, какъвъ гръхъ

върша,—грехъ който погубва душа
та ми.
Сжщота нощь, елвдъ тая ненуж
на и срамна инквизиция бъхъ разбуденъ оть страшни викове: „пожоръ, пожаръ! . . .
Скочихъ въ ужасъ: завесите на
леглото ми гореха и целата ми
кжщабе на кракъ. Жена ми, при
слугата и самия азъ едва ycntxMe
да се спаеммъ. Разрушението беше
пьлно. Всичкото ми състояние пад
на, обърна се на прахъ и следъ
твя ужасна нощь азь изпаднахъ
въ големо отчаяние.
Не съмъ си постевялъ за цйлъ
да установавакъ причинната^ връз-

Мнозина граждани по ствръ от
вратителенъ навикъ продължаватъ
да хвърлятъ книги и други непо
требни предмети въ алеите нв мор
ската грвдира, вместо въ специал
но поставените сандъчета отъ общи
ната, въ централната влея на гради
ната. Констатирайки този възмутителенъ фактъ, ние за лишенъ пжть
предупреждаваме тези граждани да
престанатъ да хвърлятъ сметь въ
градината, въ която те дължатъ
да пазятъ чистота, както въ соб
ствените си жилища.
Гражданството е доволно, че не
кои улици въ града ни се попра
виха и е* улесни движението потехъ. Има обаче и други улици за
поправане, между които е и ул. „Ра
ковска", която е станала непрохо
дима не само за кола, но и за хора.
Нека общината направи потреб
ното да се поправи тази улица.
При гара Варна сжществува коо
перативно приносачно сдружение
„Трудъ", което събира своенравно
такси за резтоварване на вагони.
Така нвпр. на 11 т. м. за разтовар
ване на 1 вагонъ керемиди е вземато на единъ търговецъ 200 лева
и две седмици по късно, за разто
варване на сжщия вагонъ, на сжщия търговецъ, е вземато 600 лв.
Изчислено на 8 часови надници,
това значи, че за една надница е
платено 300 лева! Респективните
власти би требвало да взематъ мер
ки и турятъ край на това бръснене
безъ сапунъ
.
Първа изложба на българската прочитна книга е устроена въ Варна.
Изложени еж всички издания на
столичните и провинциални книго
издателства. Изложбата се поме
щава въ училището „Сулини". Пра
ви впречатление, ч е преводната
литература преодолява значително
оргиналньта българска. Има още
много да се желе е, за да стане та
зи изложба българска.
Читалищното иултурно просветно
д-во въ гр. Варна устройва народни
музикални тържества и това лето
отъ 31 юлий до 7 августъ. Ще взе
матъ участие всички музикални си
ли въ страната, съ застжпване на
вокалната и инструменталната музи
ка, представлявани отъ: 1) единъ

гол*мъ сборенъ народенъ хоръ 2)
Държавната-Опера въ пълния си
съставъ и 3) най видните музикал
ни сили въ София. По всичко из
глежда, че тази година музикални
те тържества ше бждатъ по-добре
изнесени. Въ следния брой ще има
ме възможность да дадемъ нещо
повече по техъ.
ЗеиледЪлсиата промишлена, строи
телна и търговска банка, ком. д-во
— Варна, има на складъ типъ марсилски керемиди, които продава по
3'20 лв. франко склада. Жепающите да купятъ, да се адоесиратъ до
склада на ул. Василъ Левски 40.
Внимание! Всички курортисти, кои
то идатъ отъ различните краища
на страната, нека не пропущатъ
случая да посетятъ бирария „Рая
на блажените", находяще се до
карантината, средъ вълшебна край
морска : природа. Тамъ ще намерятъ
винаги добри напитки, вкусча и
здрава храна и акуратна прислуга.

Зъболекарски кабинетъ и
лаборатория
за изкуствени зжби" ;•,на

Ив.

Доревски

ул. Владислввъ № 32.

ценно
Провее извънредно
M-J&OTO
205 кв. м. находяще се до но
вия градски театръ, ул. „Котленска" № 5. Споразумение бира
рията иодъ хотелъ „вю Иоркъ".
|

Пивница и ресторантъ

I

Златна Прага

i

до морската градина, задъ кази
но „Гроздъ". срещу Би Ба-Бо

Кухня българо-чехека и
всички видове закуски на
скара. Образцова чистота и
най износни цени.

В. ВИЧЕВЪ & П. ПЕШЕВЪ
Варна — ул. Габровска № . 3 9 .
Телефонъ № 206
Тслегр. адресъ: ВИЧЕВЪ ПЕШЕВЪ
Колониалъ на едро: маслини, дървени масла, сапуни, риби разни
въ варали и кутии, лимони, портокали, базиръ, циментъ и др,

Вносъ-Износъ

Представителство

И с т и н с к о f \ r\lAf*\
най чисто \JJ\vl\J

Комисиона.

отъ тиквени семки,
безъ други примеси.

<~'.:ar^?TKsatiz!t»№s>i^№x»n^

&

Д-8о „5шарйди
къ. гр. Варна, съобщава, че парахода
„ Т Е З О А Д И JF3C"
ще пристигне тукъ между 3 и 5 Августъ т. г., ще приема пжтници
и стоки за Цариградъ, гръцките пристанища и островите, споредъ
товара^ Параходътъ ще тръгне къмъ 8 /Ьгустъ.
Много е удобенъ за пжтници, съ кабини, салонъ, покрита 111
класа; сжщо е удобенъ и за превозъ на добитъкъ.

Сведения се получаватъ отъ канцеларията ка друже
ството, въ здание „Ситв" № 43 — Варна.
Печатница Д. Тодоровъ, Варна
ка между моята жестокость и ра
зорението ми. Лзъ излагамъ самите
факти тъй, както еж се развили и
не желая да пропустна нищо.
На другия день следъ пожара
обиколихъ развалините. Почти всич
ки стени беха съборени. Уцелела
бе само една, не твърде дебела,
наистина, минаваща посредата на
кжщага. Тъкмо до нея се намираше
порено моето легло. Мазилката, за
чудо, бе запазена въ по-големата
си часть, наверно, защото тая сте
на беше наскоро измазана.
Предъ тая стена се трупаше голема навалица; всички разглеждаха
това место съ очевидно любопит

ство. Чуваха се възклицания; „Чуд
но!" . . . .удивително!" „какъ е
възможно това!" . . . Това ме на
кара да наближа.
И действително, имаше причина
за тия очудвания: Вьрху белия
фонъ на стената се зпбелезваше
доста ясно фигурата на грамадна
котка, като че ли изваяна тамъ.
Изображението се отличиваше съ
поразителна точнзегь. Нв шията се
виждаше самата връвъ. При вида
на всичко това моя ужасъ и очудване не се подаваха на описание.

Следва:

