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В&реа, 13 авгуртъ 1923 год.
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Врой 54.
Старата българска поговорка казва:
Сламката вижда въ чуждото око, а гредата
въ своето не вижда,
Дпеоъ може да се каже нещо повече, аащото силата е на страната на опия, които нооятъ злото; а онези, които не могагь да търпягь
това 8ло, съ тъй малко на брой ! живеягь далечъ
отъ празния шумъ и въ своето уединение въ
своя миръ съ щастливи нещастници,

KV за културенъ, я о ш ш ш i обществевъ животъ.

Цена1левъ.

Редакциями админ. книжарница "Сафо*
ул. „б Септември" Ns 11.

-•Ч

Не наричай оногози „мой ннтименъ прия
тель", който е и приятель на твоето зло.

Телефонъ № 169

#

ПБОНЯМЕНТЪ: за 1~г^щ725(ЗТ^Гб м-вдЙзШ I ОБЯВЛЕНИЯ: по 1-50 лв. кв. см. Пристав.
130 лева, за 3 месеца 70 лева.
s s s s по 1 л. на дума за повече отъ 3 п. 10% ост.

Злото не иде само по себе си: то се носи...

Положението

индустрия.а, производствата и търгови
ята еж единствената гаранция за развитието
на света.
Г нъ Лоидъ-Жоржъ'е говорилъ предъ ед
но събранио по отношение търговок^я застой
на Англия и е подчарталъ плачевното поло
жение'на
всички държкви въ Европа, което
, Пълното единодушие, на партиите, които
положение,
заявилъ 1оЩ Америка ще съумее
се слъха, дава единствената гаранция за в&да
използва;
Америка днесъ има заздравено
трйшното сгабилизирано положение. Подпистърговско
сношение
и <;ъ Турция. Тя отъ день
Bi. вето да акта на, 1,0 юни за сливане на де
на
день
овладява
търговския
светъ и ще се
мократическата и радикална партии съ народ1
старае
да
се
яви
на
чуждите
пазари съ не
ппя сговоръ и обидинисгитъ е свърщенъ фактт,
бивала
до
сега
конкуренция.
който, иде< да. подчертае, дълбокото съзнание
на всички радетели. И,мето на новата партия
Демократически сговоръ" се носи въ сърцатз,на всички „съ. радость и успокоение, тъй
като близкото минала /б-вше хвърлило за из
вестно вр-вме черно було върху прътоворигъ1
на отделвите, партии, които пр-вговори не да
ваха положителни становища: зараждаха недо
Професоръ Михалчевъ съобщи, че Райко
верието на народа къмъ НОВЕТЬ 'политически
Даскаловъ
не сд о мърдалъ отъ Прага и сега
течения.
живее тамъ въ вилата |„Венешъ-; че Любенъ
Днссъ] 0баче,''изненаданъ българскиять йосифовъ е екстрадираш, и тези дни ще б&народъ, съ пълна вера и спокойстрие чака да
бждатъ изпълнени и последните задачи ва де докаранъ въ Русе;
новата парти^
Народътъ ще чака най-главната задача,
която ще ; требва да б&де p i шева въ едно
близко б&даще отъ .правителството съ подЗа сведение отъ рнржжния училищенъ инепвкторъ.
крецата на новата партия, то е — да блдатъ .Сдухъ се носи, че некой отъ помощниците на
произведени избоовте яри една отлкчна из-, окръжния училищенъ йнедекторъ при ревивията въ
борна еиегема, безъ, насилие и тероръ,,, като Варненския окръгъ си е требвалъ командировачнит е все отъ Варна.
се лало^пълна свобода на BctKH избиратель.
Ако това действително е Факеъ, то дългъ се на

У насъ.

ДеслУйй новини

paurjo ДасНвлоВъ, Дюбевъ Иосвфобъ

ХРОВДКА.

В ъ чужбина.
Мгкц Ьъ зашдоЗнш.
Лоидъ-Жоржъ за положението.
Стеклите се на •последъкъ събития, по
причина на конфликта, който изникна вслед
ствие Рурския въиросъ, и репарациите на Гер
мания, .порияха значително много зле въ тър
говското сношение на Англия съ чуждия светъ;
Америка, Япония, Турция и др.
Единъ такъвъ застой по-продължително
време въ Англия, ; ще доведе последната до
положението на една отъ поробените голвми
страни, въ които въ последно връ-ме се забе
лязва едно движение и тласъкъ къмъ по-ши
роки връзки съ чуждия св-втъ. Германия, въ
преки революционното движение, ако то се
потуши въ; едно късо време, ще бие всички
държава въ••• Европа съ. своите производства
и оживена търговия; Турция ще има подкре
пата! на Америка, понеже ЕЪ Лозанската кон
ференция тя се показа миролюбива етргща и
първа даде на европейски свътъ да разбере,
че не отъ: Турция . иде злото и не проливите
СА единственния'факторъ за трайни и.ожи- :
вени търговски сношения, Търговията тр-вбва
да се разшири и требва да й се даде голяма
свобода^ за да могатъ всички държави да се
ползватъ отъчуждитЬ производства, които би
ха могли да се изнасяте и внаеятъ било въ за
мина еъ мести и >
та^^
се излагать на
чужди пазари отъ разни кредитори и търговци.
Само по този иачинъ може да се заздра
ви финансовото положение на Европейските
и балвансЕи държави.,

лага на инспекцията да ввеме нуждните мерки по
отношение провинилия се ако има такъвъ.
•-•' Довечера, иввестниятъ на аападъ телепсихикъхипнотиваторъ г-иъ Хривантемъ Морси ще даде въ
Летния Общински Театъръ първия евой нсихонаученъ сеанеъ. Начало точно 9 часа и 5 минути.

:

'

•

•

.

!

.

--

''?

Вчера въ Месемврия сё устрои увеселение отъ
Народния Морски Сговоръ
Граждани се оплакватъ; че раздаването на кни
гите отъ общин, библиотека е много нередовно напоследъкъ. Ако e потребно, нека общината увеличи
персонала, но единствената въ града ни библиотека
не, остава въ едно такова състояние да не може да
удовлетворява нуждите на гражданите.
Добре ще бъде г. кмета да нареди и се поста
вить на чешмите въ морската градина по едно кан
че ва пиене вода,
Вчера се вакриха изложбите на художника Миленъ Сакъвовъ и Д-во на художниците.
Поради това, че жилищната комисия е извън
редно затруднена съ намирането на свободни къщи
— последнята ще бъде много улеснена, ако бъдатъ
навначеии комисии отъ учители, които да намиратъ
квартири.
Научаваме се, че артистите: г-нъ Кръстю СараФОвъ и г-жа Стойчева постънватъ въ Русенския
театъръ, Некъ ансанбла и на нашия общин. театъръ
бъде подобренъ отъ такива сили, като се поканятъ
уволнените отъ народния театъръ артисти.
Насноро ще ивлепе ивъ печатъ сбирката „Са
мички" равкави аа деца отъ г-нъ Д. Марчевски
•Люляковъ).
Вчера въ Е.-Джумая е иагорела гавоженната
мелница на Бр, Абядяш Маринови. Пожара е ивбух-

Слт^дъ непрекъснатия дневенъ трудъ, хора отъ
редакцията си прввятъ нужната почивка въ питиепродавницата на Христо Николовъ — ул. Нишка, 21
— защото тамъ има*-чисто натурално винце бело
22 лв, кгр., което превъвходства всички други вина;
— На. Ние ходимъ тамъ. Елате и стреляйте!
А ние ще пиемъ на пукъ драгу!

ЖИТНА БОРСА
Днесъ пристигнаха 80 кола жито но 430 лева
100 кгр., 20 кола ечемикъ по 828 лв, 100 кгр.

РИБНА БОРСА
Кая
Илария
Ниеия
Равна
Бела
Харипъ
Белица
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Спортъ и туризъмъ.
СЪСТОЯЛИЯ се вчерагаенъ.мачъ между спортни
т е кеубове: "Владиславъ" — Варна и „Левски" —

Издадена в заповедь отъ Общин. Управление,
съ кегято се забранява късането каквито и да било
афиши и обявления, валепвани па позволени места
ивъ града, до като- не ивтече срока ва цельта, аа
която с ъ издадени, нито ПЪКЪ може върху такива
да се звлепватъ други. Нарушителите на ваповедьта ,
ще бъдатъ глобявани, а ва малолетни ще отговарятъ
техните родители или настойници.
'

налъ отъ стаята, т-дето се помеотялъ мотора. Загу
бите въвлизатъ на 3 милиона лева,
Днесъ Социалъ-демократическата партия ще
има събрание въ клуба. Присътствието на всички
членове е необходимо.
Събранието на „Дома на ивкуството- се отлага
ва неделя, но неявилите се достатъчно членове.
Сп. "Модерно Искуство" подъ редакторството
на Евгений Тодоровъ, излива отъ 20 т , м .
ДнвСЪ е валовеиъ и арестуаанъ бившия секре
тарь на общинското управление Видаровъ, който е
е влоупотребилъ 105 хиляди лева.
Притурката на в. "Северна Поща" ще ивлнва
ва напредъ не периодично, а редовно всека неделя,
която ще вамества неделния брой на вестника.
Злонамерени лица съ пуснали слуха, че вест
ника ни ва напредъ не ще ивдива. Предупреждава
ме такива еквалтирани личности, че, пнеочеин отъ
лица, които ще васвидетелствуватъ техната клевета
хвърлена по адресъ и на редакторите на вестника,
ще бъдатъ давани подъ съдъ.
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ЗОФИЯ е

1:1.

Писмото на В Мариновъ
до бившия нметъ на гр. Шуменъ — Саповъ.

Варна 2 1 . X. 22.

(Преписъ отр оргинала)

Драги Сапов,
През месец Декемвр. 1919 г. нододож декларация до председателя на Шумен. Градока друж
ба. През месец Януари (началото) 1920 г. оям
приет член на същата дружба. Това ти добре
.знаеш, като член на дружбата. После ав забих о
чиновничество в Разград, Русе, Варна.
Моля председателя на дружбата да ми изда
де с*що удостоверение, от което да се вижда ко
га съм подал декларация, кога съм приет члон
на дружбата. В делата има тези сведения.
Щ е ти се види смешно. Това удостоверение
ми требва за дребнави дразги с един тук, ста
нал член на Землод Съюз едва от 2,—3 месеца.
Ще му кажа, че не от 2—3 месеца а от
2—3 години съм като него.
Иавенавай.
Приеми сърдечния ми поздрав
Твой Мариновъ
Адрес." В. Маринов Н-к Вар. Окр Тр. Бюро
Съща.
.-•-.-.--•-.~-в...-вшашн....паашв.-..-а--^

Четете у?рЪ „ В Д ш . Пощи"

Стр.-2.

„ОЬверна Поща"

Сливпнсшо ирЗНа 9а се разширя.
Събитията оть последния месецъ за лишонъ
пъть доказаха доколко пашия народъ в незрелъ
па истински парламентаризъмъ и до колко в големо дебелоглавието на българските държавници.
He e далече времето, когато всички ще препишемъ за най>големо нреотяпление на Стамболий
ски това, гдето не сложи въ изпълнение плана
ой, да онищожи партиите! Ако това бе станало,
още съ делото на г-нъ Цанковъ щехме да осъмнемъ съ пълно, фактическо обединение.
„Народа ни е за всека форма на оъдружничсотво на неговите партии, която би желала
дп доведечдо желаната цель" — говори г-нъ Ал.
Малиповъ (брой 4 в. „Поел. Поща" — 6 т. м.)
А какво казватъ Русе, Казанлъкъ, М -Търново,
Берковица и маса ощз ? Не казватъ ли те, че е
време въ София да се опратъ безплодните мждрувавия?
.
„Искренъ приятель на теоното сътрудниче
ство'между гражданството, който не би могълъ
да !бжде'зййодозренъ 1.ъ ттреедедвпне задпн це
ди, e само този, КОЙТО но ще се амбицира до
отепе^ь, щото'да'не предпочита възможното предъ
желанбто" — продължава r нъ Млловъ — Тесно и
строго критически погледнато върху тоя паопжъ
излива, че Извършеното въ провинцията е невъз
можно. Неве'зможно, а фактъ!
Зй1цо до сега преговарящите не съ излезли
съ оботсенъ бюлетинъ, въ който да СЕ изложени
причините, "които правятъ толкова желаното еливайе невъзможно ? Или още е . времето, когато
всеки преследва своите лични цели ?
Най-после г-да шефовете требва да разбератъ, че това е една правова страна и, вслуш
вайки се i въ глв са иа народа, да нровъзгласятъ
олиВйнвто 'мейсДу всички политически партии.
Въ противенъ случай . партиите ще бъдатъ
поставени --въ крайно нежелателно подожеиие, '8Й!цото бъагарйпа йапочна —мйкаръ и сла
бо още — да проглежда презъ^ мъглата, съэдадена -около него отъ минали властници, и да съз
нава своето духовно .авъ". Той ясно взе да виж
да, че пътя на истинското обновление лежи въ
оамия нею и не ще се опре презъ пречките,
оъздавани отъ отделни едепици, да тръгне къмъ
вората на мира и обновата.
Разградъ.
А. Блъдинъ.

Резултата отъ ревизията
на фонда при Общо-Гражданския
Комитетъ по доизграждането на
Варненския Градини Театъръ.
В изпълнение заповедьта на Кмета подъ
№ 106 отъ Г8*гоний 1923 год. Контролния-Ревййиовенъ Кйййтегь въ еъстивъ: Държавния
Контро^йбръ — Д. Пейчевъ, Кситролйора при
Българската Народна Банка — С И. Катрановъ
и Счетоводителя при същата.— Л. Сахатчиевъ,
е произведа щателна ревизия на фонда за доиз
граждането на Варненския Градски Театъръ, коя
то е продължила около 2 месеца и съставения
по случая протоколъ Отъ 18 страници се получи

Ш.Шй

Ш СТрШИКО.

Много страни обиколилъ Абраамъ, много чу
деса виделъ, но Иотипата и Красотата — -никжде, Прелиотплъ Абраамъ книгата на Миналото,
по никаде не. прочелъ Иотпната и Красотата да
os живели между хората. Разбралъ Абраамъ че
колесницата на живота крастосвала отъ много го
дини кръстопътищата на пуотинята подъ дъждъ
отъ кървави цветя, средъ мракъ и ужаоъ. Про
челъ негде Абраамъ че Истината и Красотата
8абегаали огь хората и поиокалъ да ги открие.
Много окиталъ Абраамъ и никъде не ги откри лъ,
Навсекъде срещналъ Абраамъ образа на ужаса,
смеха на съдбата и плача на вековете и опрелъ
се Абраамъ средъ пуотинята и горко заплакалъ:
— Нема Истина, нема Красота!
Времето било ветровито. Пустинята ревела
като зверъ. Черни рунтавп облаци висели *надъ
света като отрашни кошмарни криле. Пътищата
въ пуотинята били эатрупанп. Абраамъ билъ самъ,
съвсемъ оамичъкъ.
Много пать нзходилъ Абраамъ, презъ много
земи миаалъ и разбралъ нлй после че Смъртьта
е вездебъща.
Тогава дошла Любовьта и му казала:
— Ти не прииадлежишъ на себе си. Твоето
предопределение е да търсишъ щастието въ ово-

въ редакцията ни, извлечение отъ койго опове
стяваме на Варненското гражданство:
1) Общо-Гражданския Комитетъ на фонда е
оснопавъ отъ представители на всички култур
ни просветителни дружества, професионални ор-\
ганпзацпи и политически партии въ гр. Варна;
на брой 160 — на 28 февруарий 1923 год, съ
уставъ — надлежно утвжрденъ и управителното
тело — законно избрано отъ общото оъбрание на
същата дата (протоколъ № 5), отъ която дата
последното e започнало своята дейность, като съ
писменни заповеди № № 48 и 49 отъ 1923 г.
e възложило на избрания отъ Общо-Граждански
Комитетъ Секретарь — г. П. Преславски да ор
ганизира и дана нуждните инструкции на из
пълнителния Фпнансовъ; комитетъ по • усилването
фонда за театра — въ духътъ на устава и ре
шенията на общото оъбрание и наредбите на
управителното тело.
J
Сь сжщше писменни заповеди съ назна
чени ва цельта 20 финансови агенти — постапени подъ контролата на същия адмпниотратпвенъ секретарь, Държавния контролйоръ, двамата
касиери И Савовъ и Ив. Кожухаровъ, артиотите отъ Варненския общински театъръ, Прокуро.
ра, съдебните следователи, Съдиите и многочисленни Варненски Граждани—всички снаб
дени, като контролйори,' съ нуждните открити
карти.
'
; '
2) Отъ проверката ^ а касовите операции
на .Фонда и съ огледъ на проверените напечата-,
ни купони, съгласно пиоменните декларации на
Варненските печатари, до 18 юний 1923 год. еж
постъпили на приходъ вгзъ фонда, срещу 'ре
довни оправдателни квитанции, < както следва:
а) Отъ продажба'на "купони
95,487*— лв.
б) Отъ представления и др. случайни 64,619 60 лв.
в) Отъ >волни помощи'-.;.
88;265'—- лв.
или всичко приходъ 248,38169 лв.
Разходъ: За печать, канце- _;•
ларски, 8а планове, пътни, публи
кации, пощенски и др. срещу ре
довни оправдателни документи:
23,828*90 лв.
чиотъ ириходъкъмъ lS.Vli 1923 г. 225,352 70 лв.
отъ който, чистъ приходът сумата 206,640 лв. 70
от. е внесена на лихвенгщ оиолаотворепие въ Вар
ненската Земледелска Банка срещу влогова фон
дова книжка подъ № 1683.

Врой 54.
граждани, които съ печатно писмо, пр-впоржчватъ начина ва проверката на ометкпте и иатъкпатъ некой формални йеродоввооти, -като: gra*
отдаване- на търгъ печатането на купоните] «апечатането на последните въ София (въ Дър
жавната печатница) или въ странство Та диисата
на номерация на купоните по ^ерйя".;
%
По поводъ на последното писмо, оъ което
ако и да не се изтышатъ никакви "конкретна
злоупотребления, ревизионния комитетъ дължи да
констатира факта, че напечатаните (бввъиъргь
и серии) 272,000 купона-еж приети ' отъ печатаря отъ офциална финансова комиоия, въ оъотавъ: Председателя на комитета, .-Държавния!
общински контролйоръ и касиера на фонда, като4
8а цельта оъ ежетавени писменни приемателии
актово — подписани отъ сжщата .финансова ко
мисия, която е и разрешила изплащането на пе
чатната имъ етойнооты
Пласирането на купоните оъ писменни „ввг
поведи № № 48 отъ 16 .мартъ и 49 отъ Щ
мартъ т. година на Председателя на комат-зта* ^
било възложено на, Касиера и 20 Финансови Об
щински Агенти, подъ контролата мл Държавнш
Общински контролйоръ, делегата на Управител
ното тело — Административния Секретарь, ар
тистите при Общинския театъръ и> йбички -feeД8ЮЩИ Варненски граждани-и др.
Получаването иа купоните за глаОпрайе^в
ставало срещу юдаисъ• вь опециайна купойва
книга, въ която os вписани всички получена"
ОТЪ финансовата комисия купоип. u , X ' < : ' ^ R C ^

Комисията счита, че проверката в пълва;
но ако общогражданокия ксМитетъ иска друга* ревизия по тая работа (опоредъ писмото на Група
та граждани) може да вземе регаониеве'бШаЫ.ь
съдържанието на писмото на групата траЙДанИГ

, Въ заключение:
Ревизионния Комитетъ не нонстатищ^нинаиви злоупотребления по насата на фонда^аа
доизграждането на Варненския градски театръ,

оовенъ записаните и, не внесени отъ иаеледнвците на Н. -Хр. Ючормански — 10,000 леваци
отъ А. Илиевъ & С ие Акц Дво —- 12,000 лй*1
или всичко 22,000 лева. Оащо 5,6QQ дева'.Щц
несовърнатите и не Изплатени кочани, a HMeHJaSt
•'•'•;ЗОв-^ева
Отъ Златна котва
' '
•• •-.-.uti 4 0 0 ' Отъ Бирария „Хабермааъ"
ОТЪ Варнен. Околийски Началйикъ ; -' :i900 H ^
Заключително изложение на
Отъ Варпен. Акцазенъ Началникъ : ' 1000' '.•->}jfS
ревизорите:
„Отъ предвидената 500,000'лева помощь «а Отъ Контрол, комисия по наборите г 20О0-|?
допзграждане на театра по бюджета 'на Варнен и Отъ Кондуктора Киридъ Черневъ 1000
или всичко: 6,600 яева.
ската градска община, не о постъпила никаква оума.
Забележка. Ревизионния актъ е на равподожеНа писмената покана отъ ревизионния ко
йие на гражданите въ контролйорствотоэдо 22 того(
митетъ до гражданите (печатана в вестниците ва проверка отъ ваинтересоваиите.
„Утро", „Вечерна Поща", „Заря" и „Северна
Б. Р. При наличностьта на тоя ^ивчерпатеди
поща" (въ смисъль: „всички граждани, които ревивионенъ
актъ, <какво ще «отговорятъ.-всички
иматъ положителни данни за каквито ида ^зло ония, .които.дигнаха такъвъ. големъ,ш*-*мъ-рротивъ
употребления или нередовнооти въ фонда, да му тая благородна инициатива и протйвъ неуморимия
съобщатъ за това писмено или устно" —Отзо секретарь на Общо.Гражданския Комитетъ г-нъ П.
ваха се: 1) Д ръ Златаровъ, който 8апитва за Преславски, КОЙТО ако и да се ивложи на редъ обивнесената отъ него4 помощь отъ 5*000 лева, коя ди и клевети, обаче достойно е ивиълш.лъ и оправ
доверието, което му се даде отъ Общо-ГражДвито се указа, че е постъпила на приходъ срещу да
ския Комитетъ, въ който участвуватъ представите-'
квит. Л: 104/1923 г. и. 2) Група Варненски ли на всички партии и дружества ?

ш

ето собствено нещастие. Тръгни следъ 'менъ, аэъ
Минели много години.
ще ти открия непознати отрани. Не виждащъ ли
Абраамъ и Любовьта ^продълягйли 'своею
какъ хората съзнателно си вгорчапатъ живота? свадбено ществие. Посетили те храма наМад
Щастието въ техните ръце и сё пакъ те 'не са роотьта — черни сенки танцували въ него «редъ
щастливи.
задимените му колони. • Въ храма ^йа Овободйта
— Не си ли ти миражъ, — казалъ Абраамъ богинята -'лежала одавена -въ собствените *Ш
и навелъ покорно глава.
кърви. Мъртва била богинята на 'Мждроотьта,^
— Може би. . . Но имд лжжи, "които пра- Красотата и Истината лежали вцепенени owmvвчтъ хората щастливи.
.вавата целувка на й'Ькой духъ. Цйетята йй^т*
Душата па Абраамъ била жадна за щастие. са венчаели челото»*на Везомъргноотьта,;: ОйШа,
Не можалъ да со стърпи Абраамъ и тръгналъ съ окрасена съ цветята на безсмислието,; гмачагеъ
Любовьта. И позналъ Абраамъ Красотата и Ие- горчиви сълзи.
•шпата, РОЯТО презъ веково търсилъ. Любовьта
Горко ваплакалъ Абраамъ: света -му?евти*
му открила много погребани и непознати божества. делъ безравличенъ; мъничъкъ нЬмешепъ.оЧ«рии
Една вечерь, като пжтували по пжтя на жи облаци помрачили душата му. ''РаабрааъгАбраамъ
вота, Абраамъ и Лгобовьтд се разговаряли таки: че Смъртьта е всемогъща »и казалъ -на своята
— Предъ наоъ се мерджеятъ още много другарка:
черни дни.
-— Горчива е човешката учабть 1 И? авле
— Ние ще ги осветдлмъ съ ' факела па тебе, моя едничка радооть, . ще надвисне вавйвв
Любавьта.
на смъртьта и вабеението.
,— Ще отидемъ въ бездната на живота и
Заплакать Абраамъ оъ'кървави оъйви.» Иеутймъ Щв'аанеоемъ радостния лъчъ ••• на 'освобож шила ое иоследиата радость въ душата i-.ky.'--JOTT»
дението. Ще обходимъ лабиринта на живота ва неговите кървави 'сълзи иовйкнали л огавнИите
да го просветимъ. Щ е отидемъ въ храмовете на цветя 'иа разделата. Наиравалъ Абраямъ^вейецъ
боговете и тамъ що хвърлимъ семето на спаси и овеичаиъ оъ него своята другарка.
телната надежда,
— Когато Любовьта и Живота ое оъюаятъ,
Печо Господинов».
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