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Злободневка
Политика. —
'
Тая блудница велика
всички въ пропастьта натика. —
Тика, тика —
никой да не смЪй да вика . . .
Политика ! . . .
'

Спекуланти . . .
H t s o r a били еж кранти —
днесъ ги гледашъ — елеганти,
тути-кванти,
все отборъ събрани панти —
спекуланти!

Разни „исти" —
въ тинята гъмжило глисти —
всъкаквисти —
гешефгари, аферисти —
много съв-Ьсти нечисти . . .
Глисти 1 глисти! . . .

Криза, криза . . .
Че нвродътъ е безъ риза,
и отъ гладъ нокте изгриза,
туй не влиза
на управници въ девиза . . .
Криза, криза!
Изъ худож. библ. .Вечеринки и yipa*

8ЛНИ машири, МО-

— в с и ч к и ви
дове и големини,
мелници, динамомвшини,
стругове, помпи, рубрини
— разработва проекти —
извършва ремонти.
Проекти и упжтвания
безплатно.
тори

На разположение опитни
инженери и монтьори
Цени фабрични.
Изплащания най-изгодни.
та селска партия, уважавани и адмирирани отъ всички демокрвтични
и напредничеви елементи. Убиеца
на ТБЗИ достойни борци се знае —
Пуниша Рачичъ, по национвлность
черногорецъ, ovfcno орждие и кре
атюре на видни сръбски шовинисти,
дейсвуващи отявчено и прикрито
въ разни сръбски организации,
които си поставвтъ за цель — да
унищожотъ "всичко" чуждо на сър
бизма и неговите завоевателни стрем е ж и и запазатъ саоето господство
в ъ югославянскатв държава.
Противъ режима на тези узорпатори и кръвопийци еж не само харватите и македонците, но и всички
други големи и малки държави,
които виждатъ въ сръбския шовинизъмъ и варваризъмъ една опаснесть за мира.

Ив. Димиревъ

— да денационализира Т-БЗИ славя

Кървавото ц п м ш к въ щШт
Скупщина

ни, проникнати отъ^високо нацио
нално съзнание.
Това съзнание т е проявиха най
добре въ политическит-в борби, които се развиха напоследъкъ въ
Югославия, и свършиха съ кървавото престжпление въ скупщината. Съ
извършеното злодеяние тамъ, сръбските шовинисти дадоха да разбере на културния свътъ, че еж чужди на човещината, свободата, парламентаризма и демокрацията. Убе
диха се въ тази истина съседит-fe
имъ, убЪди се културна Еаропа,
убеди се най-сетне Ц-БЛЪ светъ, че Думи на единъ Варненецъ
« м о самозабравилите се сръбски
шовинисти еж способни да прибът- Загорецъ
натъ кжмъ единъ подобенъ варваНепоправими лънари
ризъмъ: да убиятъ въ парламента
Често печата изнася, че нъкои
си най-смелите борци на херватскалекари у насъ търгуватъ съ про

Една' самозабравила се клика,
състояща се отъ шовинисти и теро
ристи, управлява вече дълги години
сръбската държава
Въ желанието си да запазятъ
своето господство надъ всички юго
славянски народности, инспирирани
отъ неосъществимата никога завое
вателна политика на Душана и въ
стремлението си да владеятъ Бал
каните, па даже и це<гь СВБТЪ,
сръбските шовинисти засилиха въ
последно време терора по отношение на харвати и македонци, които
се борятъ противъ техния варварсни режимъ, поставящъ си за цель
Демиръ.

то на онова море, което презъ горнокредната епоха е покривало голъма часть отъ северна България.
Ето на какви скапи . е изваянъ
мадарския конникъ, представляващъ
Ние имахме случай да видимъ въ великолепния паметникъ на ханъ
Франция, Швейцария и други кул Крума.
Изобразениятъ релиефъ представ
турни държави какъ всички ценатъ
и се интересуватъ отъ исторически лява: българския ханъ Крумъ язде
те паметници. У насъ е тъкмо об свой жребецъ, който крачи търже
ратното. Мнозина минаватъ презъ ствено къмъ десно съ глава въ
тричетвърти обърната къмъарителя.
места, гдето има исторически па
метници, безъ да се отбиятъ да ги Съ десната си ржка конника дър
видатъ. Че това е така,говори до жл поводите на коня, а сълеаата—
статъчно следния фактъ: ежегодно чаша. Конника носи дълги коси и
посещаватъ съ хиляди ЛЕТОВНИЦИ вероятно е ималъ и брада. Дрехата
града Варна, които при идването му, макаръ и повредена, се вижда
си минааатъ презъ с. Мадара, но че е била широка, надиплена и
не се отбиватъ да видятъ паметни съ широки ракави. Задъ коня тича
ка на ханъ Крума, създаденъ отъ хлътна, представена съ необикновенъ замахъ и живость, и подъ
синъ му ханъ Омуртагъ.
Самия паметникъ е изваянъ на краката му —- свитъ въ агония
скалите, издигащи се севера източ лъвъ. съ вирната нагоре опашка,
но отъ село" Мадара, които пред- който е убитъ съ хвърлено копие.
Около и подъ релисфа е издълставляаать отъ себе си 'равни и
шупливи лъсьчници, преминаващи банъ нвдписъ, заемащъ съ послед
ния едно пространство отъ 50 кв.
на известни места дори и въ типи
метра. До днесъ не е още напълно
ченъ конгломератъ, чийто кварцит
ни зърна често достигатъ големина проученъ този надписъ.
Професоръ Геза Фехеръ, съ
на грахъ, па дори и на оръхъ. Цчментътъ въ тия скали е варовито съдействието на професоръ Г. Кавещество. Поради шупливостьта на царовъ, е успълъ да проучи до сега
скалата, той лесно се измива и дава следното: че на изделаииятъ въ
хубавъ кварцовъ пвсъкъ, който двй вдлъбнатини надписъ буквите
вседствие наклона на терена (ме еж били покрити съ черна охра,
стото), се отнася въ течащите води. смесена съ варь и ситенъ кварцовъ
Тия п-Ьсъчници не еж нищо друго песъкъ. Въ горния надписъ, който
освенъ утаенъ материалъ по дъно : се намира около релиефа, т е еж

Паметника на Царь К р ъ щ с.
Мадара (Шрнско)

установили, че еж изложени делата
на ханъ Крума и борбите му съ
византийския императоръ Никифора
(811 год.)
Отъ надписа еж запазени тези
думи:
Императоръ Никофоръ
Никофоръ
нападна
Доста запазената часть, която
п«да на-лесно отъ конника, се за
почва съ споменуване Крумовата
борба противъ императора Леона
(813 год.) Отъ чая часть на надпи
са двамата професори еж узнали, че
чичовците на Омуртага, т. е. бра
тята на Крума, еж се противопоста
вили на неговите намерения за вой
на.* После се говори и за единъ
отъ братята на „отъ Бога поставе
ния" ханъ Крумъ — за, Кишинъ,
който като носилъ ншй-големото у
прабългарите — кавханско досто
йнство, билъ водитель на войската,
обсаждаща Одринъ и станвлъ, следъ
като „Чудесниятъ" Крумъ превзелъ
града, комендантъ на тази важна
крепость. После, пъкъ се говори за
императора Леоне, въ чието време
е умрълъ.ханъ Крумъ,а братьтъ и
кавханътъ му Кишинъ устроилъ по
гребална церемония.
Запазени еж следните думи отъ
този надписъ:
Императоръ Леонъ
. . . .
.
съобщи, отиде
въ Риноке, като нападна импе

фесията си. По този въпросъ и ние
писахме въ миналото. Въпреки това,
обаче, тези лЪкари си знаятъ свое
то и практикуватъ едно и еж що:
взематъ паритъ на бедните си па
циенти, безъ да еж ги излекували.
Примери много. Ето какъвъ случай
ни съобщиха неотдавна: бедна гос
пожа, заболяла отъ известна болесть
следъ като е заплатила на лъкара
X.400 лв. за нъколко визити, послед
ния се отказва да я лъкува. Наверно господството му е изкапъ да му
се заплати и още нъщо, .за да
продължи лекуването й. Хубава и
доходна търговийка за този и по
добийте на него непоправими лъкари. Ахъ, кой ще даде най-после за
спуженото на тези лекари — тър
гаши съ най скъпото за човека —
здравето.

Чиновниците партизанствуватъ въ
коопарациить
У насъ партизанството е пуснало
дълбоки корени. На много места
партизанствуватъ, даже и тамъ,
ратора, не в-врваха чичовците
ми на „ отъ Бога поставения"
Крумъ. Кишишъ, кавханътъ,
братъ му въ Одринъ .'. . .
който превзе чудесниятъ (ми
б а щ а Крумъ) . . . . . Имп
ераторъ Леонъ . . . . Кишинъ
хубаво пиене ядене" (ешмедеме)
даде Кишинъ . . .
Надписа подъ конника е разположенъ въ долната вдлъбнатина въ
три колони, отъ които въ първата
се говори за подаряване Вещи и
монети на разни българи велможи,
дори три пжти изтъкнато, че ханъ
Крумъ е билъ дврительтъ. Запазени
думи отъ този надписъ еж:
Князъ
5 златни талента
950
златни денари дарени на кавхана . . златни . . . 5 златни
талента доде любимиятъ отъ
Бога постааенъ ханъ Крумъ
(който се възкачи на престола)
въ текьо сектемъ. Расунте . . .
даде богато пиене ядене (еш
медеме)
дадохме на Крумъ князъ Им-ператорътъ . . . месъ-(а) кня
за повика златни . . . баща ми
Области даде вънъ отъ гра
ницата
за я атута" Наиманъ даде злат
ни . . . . . князъ Крумъ баща
ми
Съсипаха неприятелите . . . .
Въ втората колона са говори за

гдето не е необходимо, както това
често се случва въ нЪкои кредитни
кооперации. Сервилни чиновници,
за да се харесатъ вероятно на н-feкои партизани, пречатъ на коопера-***
торите, които еж техни политичес
ки противници, да не имъ се отпущатъ кредити, или пъкъ при други
случаи, явно ма^фесгиратъ своята
партизанска умраза по отношение
на такива кооператори, които еж
били полезни на кооперативното
дело.
Подобно партизанствуване на чи
новниците въ нЪкои кредитни ко
операции е колкото вредно за по
следните, толкова и отврътително.
НЪка управителните тела на
тЬзи кредитни кооперации да сле
дятъ внимателно, дали техните чи
новници изпълняватъ службата си
съвестно, безъ да" се подаватъ на
каквито и да било партизански
влияния.
Яко стане нужда за въ бждаще
ние ще посочимъ такива чиновници,
които съ своето партизанствуване
еж излагали не само себе си, но и
кредитните учреждения, въ които
те работятъ.

Въ Чужбина
Малкото съглашение закря 'кон
ференц.1ята въ Букурещъ, ка.о
взема решеш е да з»пази на встка
цена унизителните мирни договори.
Въпреки това решение, дължимъ
да заявимъ, че участьта на мирни
те договори, не зависи отъ реше
нията на малкото съглашение, а
оть развитието HI събитията, които
заставатъ напеследъкъ да заговорятъ за ревизия не само победе- •
ните. но и победителите.

Морска трибуна
Конгреса на съюза на български
те моряци ще се състои на 12 юлий
тази година въ Бургасъ
Между многото интересни въпро
си, съ които ще се занимее конгре
са е и този за прокарване закона
за морското тгрговско мореплаване.

Курортното бюро при общината
наскоро ще се премести въ морска
та градина, до летния театъръ.
Тази година бюрото настанява всич
ки летовници безплатно.
Споредъ сведенията, които полу
чихме отъ сжщото бюро, числото
на летовниците напоследъкъ се е
Гебвджа — Варненско. Това село доста увеличило.
е съ много малка мера и е поста
Началника на бюрото г. Тарговъ
вено много зле въ стопанско и фи прави всичко възможно да задово
нансово отношение. Всички произ ли летовниците и имъ се успужаа
водители отъ селото и съседното с. навременно
Страшимирово страдать твърде мно
го отъ песъчните възвишения, на
миращи се въ околностите му: при
дъждъ и буря всичкия песъкъ отъ
възвишенията се отвлича отъ вода Хр. Еамбуровь (учитапь).
та въ градините и нивите на про
изводителите и имъ причинява го
леми вреди.
• •
Съ откжеването на хлебородните
Време е министерството на зем- поля на Добруджа отъ живото тело
леделието да нареди и се залеси тази на България — Варна изгуби ико
песъчна местность и се запазватъ номическите си устои. Кипящиятъ
по такъвъ начинъ стопанствата на животъ на пристанището и борсата
производителите.
заглъхна. Така създаденото положе
ние наложи нови пжтища за сто
пански подемъ. И, наистина, днесъ
ние виждаме какъ бързо се благоустройеа грвдътъ: постройка на
У насъ
По въпроса за заема нема още бани, разширяване и украсяване на
нищо положително. Правителството градини, издигане казина, китонирамисли, че ако не успее да се раз не на улици и редъ още благоустрой
бере сега съ Дисконто Гезелшафтъ ствени мероприятия, които щворятъ
и пропусне да сключи заемъ, презъ за утрешна Варна. Напрежението,
есеньта ще може да го сключи. съ което се твори материалната
Дали събитията ще се рвзвиятъ култура въ града е повече отъ ра
така както желае правителството, достно. Този кипежъ не е случаенъ,
напротивъ той е извиквнъ, налоблизкото бждаще ще покаже.

Какво (тава въ страната

Сбебойна шрябуна

, Бара въ духовно отношение

ГГбЛОЖЕНИЕТО

отношенията на Ому^тагъ къмъ подарителя на живота му Крумъ.
Запазени думи:
На княза

На 6pfera

сжща песень на стройни морски
сонети.
На малки откъснати облачета се
отвеватъ отъ черните имъ кумиии
петна отъ бпедочеръ димъ. Те обикалятъ брега. Какъ леко се плъз
гагъ по притихналата
грждь на
черната вода- Сжща върволица отъ
малки черни птици, които се люлеятъ по гребена на вълните.
— Знаешъ ли що?
Другарката й я погледна.
—- Бихъ исквла да бжда морякъ.
Всеки иовъ день новъ брегъ. ново
слънце . . .
— Летния деньбленува . . .
— Нека. Да бжда по всички краи
ща на земята . . .
— гАзъ обичамъ живота въ съни
щата, въ мечтите, въ красотата.
Една вълна се затече до брега,
гдето стояха двете приятелки, плис
на се и викна.
Лекъ ветъръ извива на малки
сребърни змии вълните и шушне
нещо не разцъвналитБ храсти. Слън
цето потапя въ водата червените
си коси и си отива.

Летния день, седналъ на брега,
лениво потапя пръсти въ студената
вода. Слънцето сипе златенъ првхъ
по леките къдри на морето, а не
бето гледа съ кротки, сини очи.
Лека омара се разстила край брега.
— Чувашъ ли песень?
— Пеятъ моряци. Въ оная вврка
тамъ.
— Миноноските пеятъ. Вижъ, те

На запезъ. Въ градината е шумно.
Брега оживенъ. Трепетъ на топла
приаечерь, която гали. Слънцето
ненаситно цепуве: розите, карам
филите, цъвнвлите храсти, сините
цвегя — и отминава. Тихо, гальов
но се плискатъ вълните.
Те седатъ на своята любима ска
мейка.

Подари князъ Крумъ златни
подврительтъ на живота ми
направи мене Омуртага, конаръ
. . . тогава пияне ядене (еш
медеме) . . . . князъ Омуртагъ
. . . . Крумъ . . . . .
Най-интересна въ съдържание е
последната колона, въ която се го
вори за създателя на надписа Омур
тагъ ханъ и семейството му. Вь
последните редове, които не еж
прочетени и до сега, се казва по
всЬка вероятность тоза, че Омур
тагъ е погребалъ баща си за ко
гото е въздигналъ този паметникъ.
Санда Иовчева — София.

•• *

*

женъ по право, отъ суровите нужди
н« живота, за да облекчи грубо
ф <зиологичН"те нужди, които се
чувствуватъ тъй остро Ч/асгвуватъ
се тъй остро, защото дух ваните еж
притжпеии. Че това етвка, говори
всичко направено до сега. Вземете
Варна въ миналото, тгрссте въ
историята й светли страници ва
духовенъ подемъ! Напрьздно ще
отидатъ усилията ви. Грубо материелистичните интересл на грвж
данстаото, конгломерата стъ народ
ности и редъ още причини еж неблагопркятствували за поощрение
развея на театъръ и изкуство.
Единъ градъ съ шеедесеть хиляди
жители, съ читалня приличаща на
затворъ (само до преди две тодини),
безъ театъръ или съ такъвъ, го
денъ за конюшня ппевникъ и за
всичко отъ тся родъ, но не и за
храмъ на изкуството; единъ градъ,
който е изждивялъ въ миналото
много милисни за крайно непроиз
водителни цели, но не е намерилъ
средства за постройка на единъ
модеренъ театъръ или, кйето е по
лошо, започналъ е такъвъ. хвърлилъ е крупни суми и го оставилъ
да се разсипва Разбирамъ, око тоя
театъръбеша далечъ отъ погледите,
ако не зепаше като рана вь сърд
цето на града, да се забрави. Но
не е ли билъ той винаги срещу
ввсъ, общественици на Варна! Сенката хяърляна въ вашите кабинети
не ви ли е сепвала като сенка на
полумъртъвъ Богъ?!

Хр. Б«тевъ — драма оть зап, подполковникъ Бзгданъ Ичановъ
Ще дойдатъ и отминатъ милиони,;
ще саиятъ вихри и отнесатъ хиляди
светли образи отъ наш-та земя, но
името на Ботевъ ща остане завина
ги докато се носи звучната българ :
гарска пе-.ень - . •
Ботевъ, който написа съ кръвьта
на сърдието си: .Следъ отечеството
знг/й - обичамъ тебъ, мила Венето!"
Ботевъ най верния СЙНЪ на род
ната земя сега повече отъ всекога
требва да ни служи като живъ
примеръ за подражание. Въ дни на
униние и упааъкъ на народния
духъ, ние требва да обръщаме погледъ къмъ него, той ще ни осенява н тласка къмъ смепи дела. Ето
защо Ботевата драма, написана отъ
зап.
подполковникъ Б Ивановъ,
требва да се напечата въ хиляди
екзепляра, да се постави на всека
селска и градска сцена, за да видимъ какъ се обича България, ч
Драмата е повече отъ нввремен
на и сполучлива. Вь нея живо еж
засегнати характерите, верностьта
на събитията и обстановката на
действията.
Психологическата страна мвкаръ
некжде не издържана напълно, все
пакь буди големъ интересъ като
национална драма. Играна е съ го
лемъ успехъ отъ Варненския град
ски театъръ и горещо я препоржчваме, като най подходяща за бъл
Колко, колко грехове и прегре гарската сцена
X К.
шения носите предъ гражданството
на Варна, че сте я оставяли десатки
години въ мракъ и невежество. Тая
Варна, която роди гениални артис
ти, композитори и художници — тя
бедната умира отъ жажда за духов
За началиикъ на детския санатона храна. Не, не бива тача! Отделе риумъ при монастира „св. Константе средства за театъръ, артисти, тинъ" е назначенъ г. Д ръ Клихудожествени галерии, защото този сурски
който дава на духътъ дава наймного. R сега, повече отъ всекога,
На 16 юаий т. г. вар. тютю:!опродухътъ на българина умира отъ изводитална кооперация ще има
копнежъ и жажда за светлина, за общо събрание съ дневенъ редг:
щото само духътъ и светлината ще 1. докладъ на анкетната комисия и
разсеятъ мрака и спасятъ света.
2) посочване пжть за изходъ отъ
И като така, нека се надеааме, че положението, въ което се намира
факторите на морално обновена кооперацията. Вследствие важностьВарна, ще прегърнатъ идеята и за та на дневния редь налага се всич
духовното й обновление! Нека не ки членове да отдел атъ отъ скъпо
Варно на смесения плажъ, не Вар то си време и посетатъ това важно
на на казината привлича внимание събрание.
то на летовниците, а тоя на теат
рите, искуствато _ на свежия въз
духъ и дивно хубавото море!
Печатница Д. Тодоровъ — Варна

дневни

— Гледай, лодка. Мвхатъ съ
кърпи.
• ; •
Тя скочи и сжщо замаха:
— Добра забава!

-т Ето и друга Ще сз надбегватъ.
Отъ пристанището наизлезоха
неколко лодки. Секашъ беди пепе
руди летятъ надъ прозрачната вода
чуватъ се плесьците на веслата.
— Да отидемъ и ний.
Познатъ лодкаръ имъ предложи
лодката си. Те се плъзнеха. Предъ
техъ е морето. То прилича на тън
ка синя паяджина, която е оплела
земята Покрай прозрачните й край
ща морскиятъ ветъръ маха леко
копринено ветрило. Едввмъ се дип
.лятъ малки вълни, които се кжпятъ
въ светлите очички на лжчите. Ед
на дълга пее и люлее малка варка.
Малки бели облачета димятъ вь
водата.
Те гледатъ съ унесени погледи.
Какъвъ образъ крие тамъ долу
морската глъбина ?
Нещо непознато мами.. увлича...
Слушай. Щшт! шушнатъ вълните
и обикалятъ черните тела на бло
ковете, гдето чайките резмехватъ
криле и показватъ бели пухени !ърди, •— какво имъ разкезаатъ? За
коралови дворци, за песните на
бурите въ страшна тъмни нощь; за
чудните цветя и тяхната мюЗовьсмърть. Ти знаешъ ли тия цветя?
Те иматъ сладъкъ дъхъ -- и отъ
тоя дгхъ гори.
^песъкъ на весло. Те се обърнаха.

— Познавашъ ли тоя морски
офицеръ.
— Не.
.— Отъ неколко дни той те следи,
Тя се засмива.
На отсрещните хълмове цветята
клюматъ. Пада синя мъгла и пог
лъща зелените дървета. Плувап
като на сънь моравите имъ сенки.
— Обърни се! шепне й другар
ката, мичмана е до насъ.
Тя поглежда. Погледите имъ се
срещатъ. Цвла седмица вече той «
всека вечерь близз до нея. Сам*
загледанъ и унесенъ.
— Нима е малко това за тебе?
Питатъ очите му. Тия очн на мо
рякъ: погледни, въ техъ е цЪло
морето — морето, гдето вилият*
срешни бури, гдето се трошвгь
мачти, морето, съ лекия ШГБСЪКЪН!
стихнали вълни.
Настигнеха и другите лодки. №
кои още пееха. По-веселите ЛИШ
. играеше усмивката на топлия слъи
чеаъ день. Той е хаърлилъ златна
та си мрежа върху техъ, гледа ч
се смеа.
Занаизлизеха. Мичмана се добли
жи до техната лодка и подаде ржка
Тя скочи на брега.
— Благодаря. И го погледна С1
трепета на хубавите си ичи.
Той се поклони, целуна й ржката
а неговите очи — очи на моряк1
-- питаха:,
— Живота шуми около тебе, младост!
те обвива—защо гн отнинавашъ w

