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Брой 7.
Неколцина просветени и родо
любиви граждани подготовляватъ вече създаването на едно
общо културно просветно дру
жество въ града, което да обе
динява въ себе си усилията на
всички граждани и на съще
ствующите културно просветни
организации и институти за
координирането и подпомага
нето усилията на всички ини
циативи за ступанско издигане
на града.
Надеемъ се че делото на тия
родолюбци ще бъде добре оценено и подпомогнато отъ гра
жданството за доброто и бла
годенствието на хубавата наща
Варна,
Д-

тица милиони за постройката на
Софийския водопроводъ, петь
милиона за постройката на Пле
Варна беше пръвъ търговски се посещава предимно презъ, венския театъръ, други петь ми
поргь на България. Като та- горещите летни месеци.
лиона за постройката на техни
къвъ той се съоръжаваше отъ
Необходимо е да се потър ческо училище въ Русе и т. н.
държавата, като такъвъ се мо- сятъ други средства за издига не намира възможность да да
оилизирваще отъ местните и нето на Варна като консумати де на Варненската община по
чужди капитали. Той беше вно- венъ центъръ и за презъ зим не неколко милиона лева за
Всички косвени данъци ВЪРХУ тюсно-износенъ пунктъ за цела ните месеци. А това може да доизграждането на театъра.
тюнито so износъ премахнати.
северна България, включително стане, като се издигне града и" ; Варна е богата съ културни
Въ изпълнение програмата си, за
и за София, защото нашата тър като културно-просветенъ цен инициативи, бедна е, обаче, тя,
повдигане
земледелското ни произ
говия се- вършеше по усилено търъ. Като че ли по некаква да доразвие тия инициативи до водство, демократическия
сговоръ
чрезъ морето, отколкото чрезъ фаталность културния животь истински културни огнища, ко чрезъ своите народни избранници
Дунава и защото тукъ беха ор На нашата страна, повече от ито да творятъ -родната наука въ парламента иапоследъкъ прока
ганизирани по-солидни търгов колкото на коя и да е друга, и просветата на масите. Нашия ра законъ, съ който всичка данъци,
берии и такси, наложени по разни
ски къщи. Следъ войните, оба се е концентриралъ въ София. музей е пръвъ по рода си, мор закони
пргъзъ миналия режимъ и дости
че, голема часть отъ нашата Като че ли въ България нема ския сговоръ се роди тукъ и гащи общо
за доброкачествените тю
вносно-износна търговия почна другъ градъ освенъ София. Тамъ отъ тукъ обхвана страната съ тюни до 9 лееа на единъ килограмъ,
да се върши чрезъ Дунава и с ъ струпани редица средни об мрежата на своите клонове, на се премахватъ изцгьло, като се запа
чрезъ железницата презъ Сър- , щи и специални учебни заве родните четения и популярни зиха само таксите по 0'50 лева ки
тютюнъ въ полза на общи
бия, защото високата валюта дения, тамъ съ всички отдели те лекции на местни и външни лограма
ната, гдето се произвежда тютюни,
на страните победителки ни на вището образование, тамъе лектори съ праздникъ за на
По такъвъ начинъ единъ голгьмъ тоотнемаше възможностьта да народния театъръ и народната шата млада интелегенция, юна варь отъ косвенни данъци се снема
търгуваме съ техъ. Отъ друга библиотека, тамъ е въобще шката и спортните ни органи отъ плещитгъ на българския земледестрана откъсването на Добру всичко, което може да даде зации заематъ първо место ме лецъ, който до сега за своитгь 500 —
джа лиши Варна отъ естественъ българския културенъ животъ. жду своите посестрими въ стра 600 килограма сргьдно производство,
плащаше до 5 —- 6000 лева коси непосредственъ хинтерландъ Какво е оставено отъ всичко жата, нашите местни вестници шъгдгь
г венъ данъкъ.
и отне работата на търговските това за Варна? Имаме две гим^ не отстъпватъ на никои други
Отъ друга страна, обаче, и което
къщи. За това много отътехъ назии, които едва вегетиратъ, провинциални вестници, освенъ е най-важно, поради големата кон
почнаха да дезертиратъ отъ напустнати отъ всека по спе може би £амо на Пловдивски куренция, която турските и гръцки
Варна и да се прехвърлятъ въ циална грижа на гражданина и те, нема търговска камара, ко тютюни правиха на нашите въ меж
пазарь, тия косвени да-,
Бургась или другаде, където държавника, имаме едно тър ято да подържа толкова учи- дународния
иъци, увеличаващи стойиостьта на
намераха по добра ,работа,.,. говско училище, което макаръ дища и. курсове, колкото на „ нашия тютюнъ. попречиха да се.про
както за вносно-износната слу и второ по възрасть. е оставе шата, нема постоянна комисия, даде голема часть отъ тая годиш
жба на по далечните пунктове, но изключително на издръжка която да e организирала толко ната реколта.
Съ премахването на износнитгь ми
така и за търговията на единъ та на търговската камара и на ва земледелчески училища и
та
и др. косвени данъци тютюня на
богатъ близъкъ хинтерландъ. ученическите такси, което пра курсове, колкото нашата.
българския земледгълецъ ще излгъзе съ
Поради това и Варна почна да ви обучението въ него извън
Крайно време е да се под- по-умгьрена цена на пазаря и ще се
запада.
редно скъпо, имаме едно ма хванатъ тия инициативи, да се продаде по-лесно. А това значи про
да си пласира стоката
За да се издигне нашия градъ шинно училище, което, се из координиратъ и подкрепятъ те, изводителя
и
се
поощри
за ново производство.
наново като търговски, необхо куствено ограничава поради да се подкрепи делото и на Износа пъкъ на
тютюните ни, които
димо e първо да се усили мор- бюджетни причини и се конку всички наши културни и про съ най-важния артикулъ отъ произ
ската ни търговия, нещо което рира силно отъ другите по светни институти, за да може веденията на българския ступанинъ,
зависи твърде малко отъ наща- добни училища въ страната, да се доискара културното съ- ще намали дефицита въ търговския
балансъ и ще затвърди и подо
то добра воля, и второ да се имаме една търговска акаде зиждане, на града. Необходимо ни
бри
още повече нашия левъ.
сдобие, съ хинтерландъ, консу- мия, реномирана твърде високо е на първо место да се под
Ето
днешната власть се гри
мативенъ и производителенъ, поради своята научна и образо крепятъ съществующите въ жи за какъ
повдигане
земледгьлското ни
който да даде работа на доста вателна работа, но финансира града учебни заведения съ цель производство.
тъчно солидни търговски къщи. на тъй, зле щото едва ли ще да се привлекатъ въ техъ поВЪНЪ отъ трите мерки требва може при тия условия да про големо количество учащи се
да се потърсятъ начини и за съществува по дълго; при това отъ целата страна. Едно огра
издигането на Варна като кон- и тя се конкурира отъ тъй на ничаване напримеръ на свобод
Единъ граждански комитетъ въ
сумативенъ, производителенъ и речения своооденъ универси- ния университетъ, прехвърля КОЙТО влизатъ кмета на града и МНО
индустриаленъ центъръ. Тукъ тетъ, организиранъ въ София нето кооперативната школа, ка ГО видни варненски граждани се за
искаме да обърнемъ внимание чрезъ вечерни курсове, които то факултетъ при нашата Тър нимава отъ известно време насамъ
върху средствата за издигането не могатъ да даватъ освенъ говска академия, гдето и е ес съ намиране начинъ и средства за
повдигане на Варна и
на Варна, като консумативенъ единъ смещенъ ерзацъ отъ об тественото место, и поемането стопанското
създаване
едно
по-добро бъдеще за
разование и едни дипломи от издръжката на последнята отъ нашия хубавъ крайморски
центъръ.
градъ.
купени не съ наученъ трудъ, а държавата. Да се разшири съТоя комитетъ е ималъ заседание
Вече всички среди възприеха съ
скъпи такси. Да говоримъ ществующето машинно училище на 12 т. м. въ което съ изказани
лозунга за издигането на Вар ли за
нашата библиотека, коя Да се прехвърлятъ тукъ часть много ценни мисли и начертани ши
на като курортенъ градъ. И то е поставена
държавата отъ учебните заведения—съще роки переспективи за бъдаща дей
наистина Варна има всичките по долу даже иотъ
отъ Търнов ствуването на които не е свър ность. Между другото ще се стреми
естествени условия, за да бъде ската и Плевенската
постигането и на следните цели:
на които зано съ Столицата.
Приравняване наелото Бургасъ—Со
такъвъ. ft стане ли курортъ, ежегодно се даватъ грамадни
съ тия Варна—София; Намале
започне ли да се посещава отъ помощи и които се ползватъ
На второ место да се пре фия
ни сезонни тарифи както за пъту
курортисти, дощли отъ близо и съ привилегията да получаватъ хвърлятъ тукъ некои админи ване, тъй и за износъ на храни презъ
далечъ, той ще' се подобри и всички български издания без стративни и съдебни учрежде Варненското пристанище; продължаступански, защото всички тия платно; да говоримъ ли за на ния и пр. Само едно обедине ване по-усилено отводняването и из
хора ще бъдатъ и консуматори шия театъръ, който стърчи вечъ ние, и координиране на сили сушаването на блатата въ окръга
да се създаде широка плодород
и то твърде щедри консумато десятки години недоправенъ; за те, само при влияние на тех- за
на площъ която да се използва за
ри. Каквото и да правимъ, оба щото града ни забедня, лищенъ ното дело усилията и помощь- индустриални и земледелски култури;
че, курортната си дейность на отъ своя търговски хинтерландъ, та на целокупното гражданство, големото горско стопанство Лонгоза
шия градъ не ще може да проя поради грешките на нашата ще даде възможность за пости да се проучи и постави на по-мо
вява повече отъ три — четири държавна политика и въпреки гането на всички тия цели.. f\ дерни и стопански основи и пр.
Комитетътъ ще продължи своето
месеца въ годината, защото, това, държавника, който дава то отъ своя страна ще помогне
презъ идната седмица.
макаръ и снабденъ съ топли десятки милиони за постройка за ступанското изцеление и заседание
Следъ окончателните му решения,
морски бани, той ще си остане
засилване. Инициативи отъ този ще се повърнемъ пакъ по тоя тъй
единъ морски курортъ който та на Софийския театъръ, сто характерь се вече разнасятъ, жизненъ за нашия градъ въпросъ,

За ождъщето на града ни.

Брой 7.
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Или "идейностьта" ви се изпари, ставитель г. Ради Василевъ, предсе
Кой иска увеличение на секр.-бирника въ с. Ени-кьои e била
щомъ
видехте че не щеN се доко дателя на Окр. Пост. Комисия г. М.
намерена
една
полица
на
М.
Бояд
депутатските дневни.
Бояджиевъ и Окоп. началникъ г.
жиевъ за 20,000 лв., въпроса е след пате до некоз "меснето"?
Въ издавания местенъ вестникъ
на отцепниците демократи "Потикъ"
се прави недостойна демагогия съ
въпроса за увеличение дневните пари на депутатите, като се хвърпятъ
сьвсемъ незаслужено стрели по адресъ на днешните управници.
За да се види, какъ се припиеватъ свои грехове на противника,
редакцията поиска сведения по фаозмното частно,предложение за увеличение дневните пари на депута
тите, по което официозния печатъ
че веднежъ се изказа въ смисълъ,
не правителството и неговото бол
шинство въ парламента нето удобряватъ, и какво се указва:
Това предложение е подкре
пено въ големото си число оть
опозиционните народни пред
ставители, а именно: целата по-.
чти група на дружбашите, на
драгиевисти,
народолиберали,
широки социалисти, отцепници
радикали и демократи.
Отъ депутатите следъ които
вървятъ хората на в. „Потикъ"
предложението еж подписали:
бившия министръ и членъ въ
централното бюро днесъ Христо
Славейковъ, члена на централ.
бюро Петко Дичевъ. който гово
ри въ Варна на публично събра
ние за економии въ бюджета,
Д-ръ Петко Пенчевъ гл. редак.
на в. .Знаме" и др. още депутати
демократи. При първото предложе
ние за повишение дневните пари
фигурирай подписа на Г-нъ Хр.
Мирски Варн. Народ, представитель,
тоже чл. на централното бюро*
Очевидно е следъ това кой
иска увеличение на дневните
пари на депутатите и какви е к
у насъ политическите нрави, где
то крадеца вика първи „дръжте"
разбойника."

ния: Слуховете за такава полица e
билъ пустнатъ отъ приятеля на г. Я.
Цаиковъ, кмета на с. Ени-къой, които,
за да запозятъ това "престъплениевъ отсътствието на секр.-бирника,
двама общин. съветници, ведно съ
кмета и учителя отъ селото запечатватъ касата и , поискватъ ревизия.
Веднага съ постановление № 1004
отъ окр съветъ биде изпратенъ ревизоръ който въ присътствие на долупосочените лица съставя следния
А К Т Ъ.
Днесъ на 3 Декемврий 1924 год.
подписания Коста М. Дюлгеровъ про
веритель при Вари. Окр. Пост. Ко
мисия възъ основа на постановление
№ 1004 отъ 1 декември 1924 год.
пристигнахъ въ с Ени-кьой и въ присътствието на общ. кметъ Ив. Янакевъ, досегашния секр.-бирникъ Илия
Диковъ и новоназначения Тодоръ
Ив. Тодоровъ отпечатахъ касата коя
то е запечатана на 26 ноември 1924
год. отъ ревизионната комисия при
общината и следъ -като се отвори
въ нея се указаха:
1) Въ пари 31,667-40 лв., 2) гер
бови марки 129495 лв. 3) държавни
горски марки 36,706, 4) общински
горски марки 4831, 5) отворени по
щенски карти 7, 6) 29 банкови за
писи, 7) разни авансови документи
120,119-05 лв.
Акта е подписанъ отъ всички присътствующи. Както се вижда ни дума не става за каква и да е «наме
рена полица". Нека обществото пре
цени истинския ликъ на клеветници
те и види до какви мизерни сред
ства прибегватъ за да очернятъ ^не
приятни темъ общественни дейци.

Начало, което щвп.,
Надеждата че новиятъ кабинетъ,
изхождащъ пакъ изъ средата на до
билия вече решително значения въ
обществения ни животъ Демократи
чески Сговоръ ще разведри»атмо
сферата и довърщи величавото дело
за умиротворението и пълното по
стигане на тъй жадуваниятъ мирь,
редъ и законность въ нашата стра
на, още отъ първите изявления следъ
поемане на управлението, започна
да се оправдава. Още отъ първите
изявления, отъ първите изказани
програмни думи на Министръ-Председателя г. A. Ляпчевъ лъха една
освежителна струя и ободрява всеки
милеющъ за доброто на нашата из
страдала-се родина.
Г. А. Ляпчевъ, като Министръ на
Вътрешните работи, въ своята пър
ва заповедъ до административните
. власти следъ като благодари за неи
моверните усилия положени отъ по
следните по умиротворението на
страната, казва:
„Въ запазване законните пра
ва на всеки едното е началото
на реда. Въ верата на гражда
нина, че неговата честь, неговия
имотъ и неговиятъ животъ еж
напълно гарантирани и че срещу
всеко посегателство т о й ще
намери защита у държавната
власть, e залогътъ за вътрешния
миръ".

На „ИДСЙНЙТ-."

Въ последния бр. 51 на в. "Сго
воръ" издание на групичката отцеп
ници — народняци e поместена една
статия подъ название "Партийни
нрави" въ която като говорятъ ка
Въ отговоръ на неколкократни кви требва да бъдатъ обществени
те закачки на в. "Сговоръ" отъ гру те ни водачи, пишатъ:
„Те требва да даватъ примеръ
пичката иародняци—отцепници около
тоя вестникъ, помолени сме отъ г. на |всички за политическо възпита
М. Бояджиевъ, председателъ на Вар- ние което изисква подчинение на
немската Окр. Пост. Комисия да да- азъ подъ общото. Идейностьта e
демъ место на следното, като неговъ добродетелъ за единъ политически
деецъ."
последенъ отговоръ:
И .понататъкъ, като пишатъ за
По въпроса за командировачните
пари получени отъ г. М. Бояджиевъ образувания следъ 9 юни Демокр.
е произведена анкета съ представи Сговоръ, казватъ:
теля на в. „Сговоръ" г. Янко Цаи
"За голема жалость, въ тая пар
ковъ, секр.-бирника при Окр. Пост. тия изпъкватъ лица, които оскверКомисия Герчо Атанасовъ и прове ияватъ красивия лозуигъ и поста
рителя М. Д. Чаневъ и e съставенъ вят ъ себелюбието и материализ
следния протоколъ
ма надъ всичко."
ПРОТОКОЛЪ.
Наистина за голема жалость, и
Днесъ на З.й януарий 1926 година въ тази партия се намериха лица,
въ гр. Варна подписаните Янко Цан- които се помъчиха да осквернятъ
ковъ. варненски гражданинъ, Герчо красивия лозунгъ на Дем. ЗгоАтанасовъ, секр.-бирнинъ при Варн. воръ да поставятъ себелюбието
Окр. Пост. Комисия и Минчо Д. Ча си и материализма подъ всичко.
невъ, окр. проверитель при същата Но здравите демократични елемен
комисия, следъ проверяване платеж ти въ Демогр. Сговоръ задушиха
ните заповеди, издадени отъ Варн. още въ зародиша си тия попълзноОкр. Пост. Комисия за времето отъ вениа на себелювците и матери1 априлъ 1925 година до 31 декем- алистите и те виждайки невъзмоври 1925 година, оказа се, че по § жностьта да задоволятъ болните си
5 по разходната часть на окр. бюд- амбиции, напуснаха партията. Защо
жетъ за 1925/26 фин. год. Предсе то, какви принципни и програм
дателя на комисията Милчо В. Боя ни различия ги заставиха да изджиевъ по тоя параграфъ e полу лезътъ изъ редовете на Дем.
чиш» сумата (29,138) двадесеть де- Сговоръ, ако не само незадововеть хиляди сто тридесеть осемъ лв. ляването техното самолюбие и
за пътни и дневни пари за разни интимни материални сметчици?
командировки за сметка на окръга,
И тия разколници, които дезертиотъ които: 5 до София на сума 13,880 раха отъ борбата която тъй самоот
лева, 1 до Плевенъ на сума 1914 лв„ вержено водене Демкр. Сговоръ за
една до Горна-Ореховица на сума умиротворението и стопанското за
1744 лв., две до с. Бела по наста крепване на изстрадалата ни страна,
няване бежанци на сума 1529 лева, и започнаха една подмолна борба
а останалите изъ окръга.
противъ всички застанали начело на
Тоя протоколъ следъ многократно обществения ни животъ самоотвер
лавиране, г. Янко Цанковъ е отка- жени дейци, сега четъгь моралъ че
залъ да подпише, защото отъ него общественикътъ требва да подчи
ясно се вижда, че за „Постояненъ ни своето азъ на общото.
контактъ сь избирателитгь отъ окря,- Защо тогава вие «идейни бор
га" както подчертаватъ те. съ раз ци" не вземете урокъ отъ каза
ходвани една малка часть отъ тази ното отъ самите васъ? Защо не
сума, когато по-големата е разход подчинихте своето азъ на общо
вана за далечни командировки свър то? Защо вие не подчинихте сво
зани съ осъществяването на редъ ите неколко десятни гласа на
мероприятия, които Варн. Окр. Пост. неколкото стотици, КОИТО се по
Комисия е имала да.извърши.
лучиха при избарв на бюро и
Я за клеветата, че въ касата на др. случаи, а дезертЬрахте?

Последен, отговоръ.

И требва човекъ да бъде слепецъ, за да не види сь какви груби
конци на себелюбие и материализмъ е същата и сегащната Ви
божемъ "идейна борба*1

ПАРТИЕН.. ЖИВОТЪ.
Провадия. Младежката група
при Демократическия Сговоръ въ
града ни устройва голема партийна
вечеринка на 17 того, неделя вечерьта съ отлично подбранъ литературенъ материалъ. За целъта е анга
жирана военната музика на 8-ма дру
жина както съ поканени гости и отъ
младежката организация при Демократич. Сговоръ въ Варна.
Същия денъ, 10 часа пр. обедъ
Демокр. Сговоръ устройва големо
публично събрание на което ще го
ворятъ специално поканени оратори
отъ столицата. Поканва се Прова
дийското гражданство масово да по
сети както събранието, тъи и вече
ринката, която по приготовленията
които се правятъ изглежда че ще
бъде една оть редко хубавите да
вани въ нашия градъ.
с. КрУмОВО (Варненско). На 11
т. м. въ селото ни дойдоха за да се
видятъ съ приятели Народния пред

Ханджиезъ. По настояването на на
селението обаче, устроено бе пу
блично събрание на което всички
селяни масово се стекоха. Пръвъ го
вори г. М. Бояджиевъ върху меро
приятията.които, окръж. съветъ ще
реализира за подобрение поминъка
въ окръга както и въ благоустройственно и хигиеничното му издигане.
Следъ него г. Ради Василевъ въ двучасова речь обрисува дейностьта на
народното представителство особено
за подобрение и издигане земледелието въ нашата страна на еднавкултурна висота каквато съ достигнали
нЪкои западни страни. Речите беха
прекъсвани и изпратени съ бурни
удобрения. Накрая, свещеника отъ
с. Ботево Хаджовъ благодари и из
каза радостьта за посещение на на
селението отъ неговите избранници
които идватъ да му разясняватъ
своите дела и да се вслушватъ въ
неговите болки.

КРО
Демократическия Сговоръ уре
жда утре, неделя, 17 т. м. Ю ч.
пр. обедъ въ юнашкия салонъ
големо публично събрание на
което народния представитель
г. Ради Василевъ ще говори на
тема: Промената на кабинета и
днешното политическо положе
ние на страната.
Граждани, посетете масово то
ва важно събрание.
Избирателните списъци за пе
риода 1924 — 19^7 г. съ готови и
облепени на специални ДЪСКИ ока
чени на оградата на градската гра
дина. Нека всички избиратели ги
прегледатъ и ако иамерятъ некои
опущения или неправилности да се
явятъ въ общинското управление,
стая №13 при чиновника по избори
те и устно или -.писменно заявятъ
това. Заявленията се приематъ презъ
всички присътственни дни, до 22 т.
м. включително.
Получаването органа на Демокр.
Сговоръ въ Варна в. „Сила" е за
дължително за всички партийни
членове. Поканватъ се тия които по
некоя причина не съ го получава
ли до сега да сторятъ това. Абони
рането както и изплащането абона
мента става при деловодителя на
организацията.
Изборъ на ново бюро предстои
въ близко бъдаще въ който ще бъ
датъ допуснати да гласуватъ само
редовните и изправни членове. Ето
защо, предупреждаватъ се послед
ните да се издължатъ като платятъ
членските си вноски останали за
миналата година, както и за новата.
Изплащането става на деловодите
ля на организацията^. Доковъ, кой
то се намира презъ всеко време въ
клуба на Демокр. Сговоръ — ул. Гургулята.

Варненско Градско-Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 524.
Гр. Варна, 12 януари 1926 год.
Обявява се на иптересующите се, че на 20 януарий
926 год. въ 9 часа въ помещението на Варн. Окр. Данъч
но Управление ще започне отдаването подъ наемъ по до
броволно съгласие дюгенъ № 8 въ халите на V участ, за
време до 31 мартъ 927 г. включително.
За участие въ конкуренцията се изискватъ документи
съгласно 3. Б. 0. П„ такъвъ отъ Търг. Инд. Камара, че
конкурента упражнява занятието си, за упражнение на
което се дава съответния дюкянъ, най-малко две години
самостойно или 5години като работникът докуиентъ отъ
Варн. Гр. Община, че конкурента нема неуредени задъл
жения къмъ общината за наемъ на недвижими имоти.
Първоначалната годишна цена и размера на залога ще
се определятъ отъ комисията по доброволно съгласие.
Разноските по публикация, гербъ и пр о& за сметка
на наемателя.
Общите специални поемни условия и др, книжа могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день п часъ въ
Домакинството при Общината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.
Печатница и Хромолит. „Проагацение" — Варна. Пар. №25,

