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Варна, 20 10ли 1923 год.

Брой 81Афоризми и парадокси.
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Цена I левъ.
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'ЯБОНЯМЕНТЪ: за 1 год. 250 л . з а б м-ца
130 лева, за 3 месеца 70 лева.

У насъ
" ГБАоНа н« сжщвсшвува.
*14.'.С."едъ, ДЪЛГИ разисквания и спорове снощи
се взема последно решение: партиите могатъ да
пршлжпятъ къмъ сливане независимо.' При това
обс*6яхелетво блока пристава да съществува, тъй
като й Коотурковъ отхвърли сливането на центревното бюро на демократи rfe.
Обединистите направиха своите предложе
ния за лишенъ пжть, дадоха последния си отго
воръ и подписах-» декларацията, че веднажъ за
виваги се сливатъ съ Сговора. Тсва е оконча
телното решение и което се очакваше;
По-късно, оле!ъ изборите, ще се види кои
( именно ще управляватъ Българзя и бддатъ добри
родолюбци, борящи се изключително за интере
сите иг' бватодетвтаието на изстрадалия български
вародъ.

Icpjviauttji u Франция.
1

София^'^Олтолйй;^----*'-кВдво" официално еъоб-,
щение., по случай; цодписванвто на мира въ Лозава* гласи, •...-•че- германските революционери ще
заатавятъ Франция да оттегли войските си немед-|вано5 рть(; окупираните; германски области,
считайки тези въпроси) въ конференцията остн-;
ватъ; напълно незасегнати.

Изборит-fc
]%нъ м-ръ председателя Ад. Цанковъ е направилъ своите изявления предъ опозиционните.
водачи и софийската преса, че изборите ще бждата произведени тъкмо къмъ средата на месецъ
Септемврий: Между другото г. м-ръ председате
ли е нодчерталъ,' че правителството се води отъ
чимоидвалистични съображения по произвежда
нето на изборите••'•- пълна свобода на всеки
иабиратель, безъ то да си служи» съ наоилство и
тероръ, съ оъвоемъ малко изменение на избор
ната оиотемв. Това изявление на м-ръ председа
теля се посрещна съ удобренпе и задоволство
0№ отран» на* венчки- партийни групировки съ
иа,кягачввие< на някои други ивъ крайната левица.
• П о * такъвъ начинъ само избирателя ще ое
почувствува свободенъ, оамостоятеленъ, незави
сима и ще даде своя гласъ за ония, които по
пжтя на оправедливоетьта и иравдините носятъ
за българския народъ единъ сносенъ и опокоенъ
животъ.

ОБЯВЛЕНИЯ: по V50 |Гкв7оГПристав.
по 1 л. на дума за повече отъ 3 п. 10°/о ост.

В ъ чужбина.
Хбгрлснг щщж Ъъ възВуха
Вчера най големиатъ сръбски арсеналъ въ
Крагуевацъ е билъ хвърленъ въ въздуха. Ек
сплозията била тъй силна, че целата токолнооъ
на големи пространства.- e раздрусана. Има го
леми материални загуби, които се ивчисляватъ
на милиарди.
Има маса човешки жертви.

Революцията въ Германия
130 хиляди раоотници къмъ Берлинъ
и Хамбургъ подъ водителството
на Лудендорфъ
Една революционна вълна залива въ този
моментъ цела Германия. Тревогата е преминала
като електрически токъ както въ всички окупи
рани германски облаоТя, а най-много въ велика
Франция, Векйкиге птлзИтичеокй мъже коментиратъ новото движение/"като свършенъ фактъ на
гражданска война.
Революцията зароди вай-напредъ въ Рона
ния, където 13Х) хиляди работници поде" води
телството на известния полководецъ Лудендорфъ
огрупирани и въор&жени. подъ вйамето републи
канска Ревания налаватъ мощенъ гласъ за сво
бода, равенствъ иЛЗратотво — искатъ "свободата
на всички поддтиснати народи, поробени и за
грабени държави. Новата републиканска армия
се отправи съ този викъ къмъ Берлинъ и Хам
бургъ следъ една речь, държана отъ Лудендорфъ
въ едно селце на 40 клм. отъ Берлинъ. (Една
друга чаоть отъ 100 хиляди души работници се
отправи къмъ Руръ, за да прогони француските
войска.
v......
Революцията въ преднавечерието си е била
много шумна, но безъ инциденти и кървави
стълкновения. Оъ влизането, обаче, на револю
ционерите въ Руръ, известни за движението
француските войски, съ открили ОГЪНЬ. Сраже
нията оъ станали частични. Работниците съ от
стъпили, като съ дали малъкъ брой убити п
ранени.
. . . . . '
* Французкото правителство отдава това движеиии на вачостилите, се напоедедъкъ стачки
въ Германия и вследствие невъзможната окъпотия и е отправило нота до губернатора на оку
пираната область и командующъ фр. армия да
бадатъ активни само при едно невъзможно предизвикатекно положение. .
Германскиятъ съзнателенъ народъ, следъ
много нещастия и горчивини, лока да се отърси
о1ъ робство економическо и да извойва наново
своята свобода.

Сллшчевия яжчъ огрева най-напръда вър
ховете, а въ бездната узнаватъ, че зората иде
по откъснатата отъ нагреването преспа, която
убива и руши всичко въ своя пхть.
Синонима e естетиченъ подвигъ: отчаянъ
опитъ да пръодол^ешъ еднообразието въ един
ството на света, разпхвайкй душата си между
умъ и слухъ.
Явната кражба е по-честна отъ тайното
благодеяние.
Мъдрия ЧОВЪЙЪ дава винаги една свърхоцънка за Нещата: — философския камМкъ е
който прави отъ простите метали злато.
Няма борба между дългътъ и чувството,
защото най-големия дългъ e — да чувствувашъ!
те си въ общината — контролйорството, ващото се
указа, че този Финансовъ агентъ е вдоупотребилъ
внесените суми.
Нека г-да гражданите иматъ предъ видъ, че
e въ техенъ интересъ да се отвоватъ на тави пока
на, ващото инакъ ще бъдатъ заставени още единъ
пъть да ваилатятъ тия такси.
Въ отговоръ на направената ни бЬдежка подъ
статййката „Едиа истина" отъ г. Радиновъ ве брой
29 на вестника нй г. Радиновъ ни отговаря след
ното: „В. „Северна иоща" даде обективна и вадоволителна критика".
Понанватъ се тия отъ г. г. гражданите, която
притежаватъ квитанции отъ № № 7401 до 7600 «4
платени общински такси, берии, налови и пр. нЬ,
общинския Финансов агентъ Кирилъ Спирйдоновъ
да представятъ тия квитанции въ общината - - контролйорство ва проверка.
Получи се въ редакцията ни единъ апелъ отъ
Варненския клонъ ва Българ. про«. мувик. съювъ
въ който следъ като се оплаква нашето музикално
изкуство те апелира къмъ властите и всеки граж.
данинъ да оъдействуватъ ва изгонването на дошли
те въ насъ чужди музиканти и недопускането на
нови такива.
Поканватъ се студентите отъ Вингето Тъ^гойско училище, който не съ се явили до сега на инпитъ да се явятъ на 22 того, 8 часа сутрйньЙ, Въ'
канцеларията- на същото.
Тая Сутрннь пристигна парахода „Грацъ" отъ
компания ,Лоидъ-Триестено" идящъ ойь ТрйеГстъ
съ 133 тона маниФактура, вахарь, макова, прежди
и въжета, отъ тукъ, той, ще вамине за Сулини,
Пристигналъ е също и съветския параходъ
„Чичеринъ" отъ Цариградъ съ пътници да Одеса,
На 22 ТОГО ще замине съ целия си съставъ
Вари. Окръженъ съдъ ва село Ясъ-Тепе, гдеТо ще
гледа делото на неодавнашното убийство иввършено
въ същото село. Тамъ ще се произнесе и присъдата противъ убиеца.
Варнен. Окрджно Бюро по мерките и теглилки
те е наредило, какво бакалите отъ втори равредъ
ще требва да иматъ две серии мерки отъ единъ
сантиметъръ до 11, 1; серия тегла отъ 1 грамъ до
5 кгр. втора серия тегла отъ единъ грамъ до единъ
килограмъ; единъ децималъ или кантаръ, една столна везна и едиа висяща (вевна),

Спортъ и туризъмъ-

Днвсъ съ s/s „Гроцъ" пристигна отъ Царигрйдъ,
прочутия чешки тимъ „Славея1*, който е единъ отъ
най-силните тимове на континента. Въ Цариградъ
„Славея" се е съвтезавалъ съ три клуба, а именно:
I съ „Галата-Сарай* въ ревултатъ 7:0 въ полза ва
„Чешкия Славей"; II съ „Фенеръ-Бохча" съ ревултатъ 10:1 въ полза тоже на „Славея" и III съ
зборния Цариградски тимъ въ ревултатъ 7:3 в пол
за пакъ на „Славея". На тукашното пристанище би
доха посрещнати отъ делегатите на сп. кл. „Владиславъ", които имъ предложиха надевайкй се, че
ще съставятъ едпиъ зборенъ тимъ отъ го. Бария,
обаче г-нъ председателя на „Славея", следъ като
имъ поблагодари за поканата, ваяви че те иматъ
точно определенъ маршрутъ и че още днесъ ще
Оофия, 20 голи, (Официална). — Съобщаватъ
заминатъ превъ Русее ва Букурещъ гдето ще се
отъ Лована, че конференцията привърши свои
съвтеваватъ съ Ромънскйй националенъ тимъ. Г-не
председателя пожела да се информира ва спортното
те работи, окончателно и реши мира да бъде
1
раввитие въ България. Веднага, делегатите на С. К.
цодииоаве. на> 24» юли вторникъ. По този случай
„Владиславъ" предложиха услугите си. Дадени му
в». Ловвна* ое вравятъ приготовления за тържес
беха адресите на по-главните СоФийските Сп. клу
твеното отиразнуване на тоя день.
Вчера пристигна въ града ни г. От. Кехлиба- бове и тия на Варненските, следствие на което поровъ, редакторъ на „Кнйжарски вестникъ". Него следния обеща да уотрои неколко мача и въ Бъл
вото посещение въ града ни е въ свръзка съ орга гария превъ второто си турне. Въ десеть и полови
низацията на киижарите въ единъ общъ книжар- на часа гостите бидоха испратени съ подобаващата
Нощевъ. къмъ 2: час* сесрещатъ на 15 клм. ски съговъ.
чесп. отъ страна на тукашните клубове.
отъ Плевенъ между Долни-Джбникъ и Ясенъ пътНие поздравлянаме г. Кехдибарова ва взетата
нишките «влакове & 24 и J6 25. Единия идящъ отъ похвалва инициатива и му пожелаваме успехъ.
Днесъ започнаха попитите на ученичките
Варна, другиятъ отъ СОФИЯ. Първиятъ е пътувалъ
акушарки
— при тукашната Държ. болница, които
Поканватъ се тия отъ г. г. Варненските граж- ще привършатъ
оъ две машини. Срещата e станала при единъ вана 1 идущия месецъ.
вой. Съвсемъ разнебитени съ трите машини и осемь дани, които отъ 1. XII. 922 год. до 15 юли т. г.съ
платили
такси
ва
вода
и
каналъ
на
Варцепската
Тая вечерь Летния общ. театъръ ще предоха
вагона. Убитите се ивчисляватъ на около 35 души
а ранените по-ввче отъ 100. Води се следствие ва община чрезъ Финансовия агентъ въ Водопроводно ли „Селянина господарь", комедия въ 6 картини отъ
то отделение Петръ Пеевъ да донесат* квитанции Людвигъ жолбергъ.
.
намиране виновниците.

Официално поЗписбаис и щщ,

ХРОНИКА.

„Северна Поща"_

Стр. 2.
Н. Ивановъ, индустриалец*.

Родната ни индустрия.
Продт.лжряие отъ брой 30.
И така, щомъ благоразумието въ насъ надде
лее, щомъ почитаемото управление въ насъ пригърне тая идея и съ дела докаже, че вратите на оте
чеството еж. широко отворени и то съ радость очак
ва вавръщанието на своите прокудени творци, намъ
предстои да се валовимъ адрйво ва съвдавание ми.
ниатурнйте индустрии, въ които децата ще намерятъ същинска вабава, ще свикиатъ на работа, ще
се научатъ да обичатъ хубавото; ивящното, родно
то и отделени отъ скитанието ивъ улиците, т е ще
се предадатъ волно на това, къмъ което ги тегли
техната природа. Тогава именно г-да професорите
имъ ще могатъ да схввнатъ какъвъ е техния природенъ даръ, т, е, как.-г> е предназначението имъ
дадено отъ техния съвдатель природата, и ще от
деля гъ всеки сноредъ накдонностьта му и ще го
впуснатъ всецело въ това паправлеиие.
Тогава само бъдете положителни, че ний ще
се добереме до истинския индустриалецъ, който подномогнатъ отъ лесно достъпния държавенъ кредитъ
тце моясе да сложи вдравите и нераврушими основи
на една индустрия отъ какъвто и да било браншъ.
Но тоаи начинъ ще отиемемъ въвможностьта
на самозванците индустриялци господари на капи
тала, които като кърлежи се ленятъ всекъде, къ
дето видягъ, че има иввестенъ уснехъ и вапочватъ
да смучатъ, до като го раврушътъ, унищожатъ и
наи-сетне съ ругайни на смета ивхвърлятъ, ващото
не удовлетворило алчните имъ апетити ва лесни пе
чалби и ненаситните имъ уста да ваграбятъ всичко
що въ другиго би видели.
Отърсенъ така отъ тоя паравитъ истинския
творецъ на индустрията ще може съвсемъ спокой
но да се предаде на своята индустрия и тогава ще
бъде и плодотворна неговата деятелность.
Слагайки така основата на нашата индустрия
ааъ смея съ всичко да гарантирамъ нейното процъвтявание, успехъ и вавладявапие даже чуждите
пааари, ако не на вападъ, то поне въ бливкия истокъ.
Ето ващо авъ като скромеиъ труженикъ, макаръ днесъ гоненъ отъ хора неравбиращи що е ин
дустрия, макаръ материално съсипанъ отъ тия алч
ни кърлежи Финансисти и най-сетне неаащитенъ и
отъ най-бливката общ. власть, нема никога да се
отчая отъ мисъльта да продължа своето творчество
въ индустрията, като вл напредъ нема да пожаля и
труда си да дамъ право и на перото то да довър
ши това що техниката неможе по немание морална
подкрепа.

:

Брой-31,

ItocoHSajvic itAtbBHiiKa—Hajvitbpctne

Вратата
Въ редакцията ни се получи една бележка
ОТЪ общинското управление, която съвсемъ не
представлява отъ себе си нещо официално пзиоквание. Ако, вместо този бележка, органите на
новата общ. власть се беха вслушали въ гласа
ва много иоотрадали граждани — на факти, ка
квито вестника ни посоча въ предишните си
броеве, дпеоъ немаше да има нови оплаквания
отъ страна на гражданството.
Преопп, много преоии оъ фактите!
Не вестниците (изобщо не говорпмъ за
всички веотпици) „ако искатл. да станат изрази
тели" и пр. . ., но управниците би требвало да
разбератъ, че веотникъ като нашия e бплъ, e и
ще бъде цзразптель не само на незадоволства и

ВЕСЕЛА ВАРНА.
1. Изповедь
Името ми се кавва Милионъ. Живея навсекъде дето има наивници да ми верватъ. Предпочитамъ сладчивата атмосфера на ласкателите; обичамъ
също словата, но комплиментите повече отъ всичко!
Ролята въ живота ми е била палячовска. Въпреки това, обаче, винаги съмъ се ограждалъ съ симпатип, благодарение еластичния ми гръбнакъ.
Къмъ хората питая органическа умрава. Споредъ мене света е красивъ, хората по-добри отъ
колкото трябва да съ. Себе си считамъ ивкупителна
жертва, приввана ва ивклгочителни дела.
Името ми е Милиоиъ. Така поне ме наричатъ.
Авъ, обаче, намирамъ, че ми приляга повече дума
та ... . бецветникъ, ващото отраснахъ на бунището
средъ буренаците. Зимувамъ обаче, навредъ дето
има глупци да ми пъднятъ беадъните джобове.
Името ми се кавва Милионъ.

2. Постижение.
Група варненски културтрегери съ веели бла
городната и хуманна инициатива да обравуватъ га
менско дружество. Нуждата отъ подобно едно сдру
жение се чувстваше отдавна. Редакцията, като по
здравява инициаторите ва похвалвата имъ идея,
счита ва свой приятеиъ дългъ да имъ препоръчаме
повече осторожность въ ивбора на членовете. Спо-

оплаквания, а и безмилоотонъ бичъ на истинни
грешки и неправди, несправедливости, на краж
би, на рушвети и гешевти съ цЬ-ъ не да диокредитира пекаква влаоть, а да й облекчи борба
та «— да я подпомогне, като оъ това отава полезенъ на широките, пълтионатп народни маси,
отъ които самата влаоть ое крепи.
До днаоъ ние изнесохме и такива факти за
злоупотребления, за недоброкачествени млека, за
не добре препеченъ хдебъ и пр. и посочваме
улиците и местонахождението. ;
Редакцията не може да възложи даъжностьта
„контрольоръ ио млекото" и пр. на овои хора,
но тя следи и бди зорко!
Това требва да се знае.
Че контролата е много слаба въ участъци
те, това се вижда отъ следните аоаи и пресни
факти:
Преди два-тра дни e заболелъ г. Никола
Георгпевъ отъ преправено млеко — ул. „Ду
навска" — Ш уч. Въ този участъкъ наверно
не се движи нито едно длъжноотно лиие — ?! па
и въ другите участъци. Въ улиците „Витоша",
„Раковска", „Шарь" и др, въ V уч. млЬкарь
продава съвс$мъ водно млево. Измерено млеко
то съ млекомеръ отъ г. Сана Георгиевъ — указало се, че е млеко въ водата, а между ули
ците „Храбъръ" и „Страхилъ" бакалинъ прода
ва въ липса продукти и червиво сирене
Нека оргиите на общинската власть си ваематъ бележка и дадатъ заслуженото на всички
спекуланти и обирници1
Ето какъ редакцията може да служи въ по мощь на влаотите, като изразитель ва народни
те негодувания, незадоволства и болки и като
постояненъ стражъ сочи плевника, а ония, кои
то вматъ обязаноотьта да се справятъ, да намерятъ вратника.

и

•
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Улаввниятъ войникъ
. .

щ

Pyoe, 19 *oia
Дунава още продължава да е мжтгаъ>вШ
ств ие последните про-швна дъждове., Вчерашна
ха горещина накара МНОГО хора да Щ ок^ащ.
ВЪ

Къмъ 7 часа вечерьта младиявойникът
силъ Гроздевъ еъ другари отиватъ да ое ок*
в
л
™*
„„ D4e3auHO течение и Вапятъ, -»'
но за нещао^о
силъ бива завлеченъ и удавенъ. Трупътъ му
още не е намеренъ,

Зверско Убийство

Голйма катастрофа
g парахода потопени. 60 ДУ-М
удавени;
Браила. Снощи на тукашното пристанище
казаните на парахода „Вазентивъ- екомодврах*
и цеаиятъ параходъ потана въ водата. Екрио^
зията бе тъй силяа, че големи части отъ кав|
ните удариха реморкйора „Ари*, когото потоп|
ха са&що, макаръ че беше далечъ 100 метра.
50 души отъ двата парахода ое удавиха. Повре
дени оъ доота чувствително и други четири па
рахода. Причините еж големото напрегане яа
пара, гжпреки установените правила.

ЖИТНА БОРОА
На тукашното житно тържище днес c&npif
стигнаха 18 кода жито, продадени по 468 до.100 «гр
и 8 кода ечемикъ по 316 дв. 100 кгр.
dm

РИБНА БОРСА
Cat-риде'
Илария
Нисия
Бе«алъ
Щука
Кая
Равна

123 кгр. по
54 „
„
36 „ „
3 „
„
4 '„ и
33 „
я
20 •п

10 лева
36
'5

20
•ь

10

Съсеченъ както спи
Умолява се гражданина
Миналата нощь въ землището на с. Черешово, Русенско е извършено едно много жесто
Я.танасъ Трандафидовъ
ко убийство. •
;,
Денчо Лпзаровъ отъ същото село около 32 бввшъ търговски служащъ, да се обади въ|
годишенъ вечерьта иокаралъ на паша добитъка редакцията на в. „Северна Поща". :~~$i*!?s
си въ селоката мера, дето оотаналъ да нощува.
((
Късно презъ нощьта Денчо ваопалъ близо край
добитхка си.
Къмъ цолунощь неизвестни лица приближа99
ватъ спящия и съ брадва му нанасятъ три теж
Х у д о ж е с т в о — М у з и к а - Литература
ки удари въ главата.
'•
Петръ Неновъ — Варна
На сутриньта минаващи селяни са намери
ли трупа и предали въ болницата.
ул. „6 Септември" срещу църквата „Св. Николад>8
Води се следствие,
Най-толемъ и з б о р ъ н а : картини, кард
тички, статуи, бюстове, бариалефи^ вази, ранки:
съ и безъ картини, албуми за поезия и кар
тички, парфюмерия, дЪтски играчки, ученичед
Софийоката търговска камара е сезирала ски потреби, литература отъ всички автори й
правителството оъ въпроса да се отпуонатъ отъ издателства, музи кални принадлежности и Др>
народната банка 600 милиона лева, които да се
раздадатъ за кредитиране на търговците предъ •=== цъни износни. ====V
видъ големата криза отъ пари, която криза се
1—32—10
. • ' , '"_/.,'
га най-чувствително засега търговците.
Печатница Д. Тодоровъ — Варна
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редъ нашето скромно мнение всеки кандидатъ треб
ва да e бидъ по единъ писатель, журналистъ или
художникъ.
При това положение други pe-Ференции ще 6ъдатъ безпредметни.
Научаваме се, че новото дружество ще наподобава иавънредно много на съществуващите отъ
подобенъ характеръ сдружения ивъ Авганистанъ,
Тов-а обстоятелство мислимъ е достатъчна гаранция
ва високо нравствената и практическа целъ на сдружението аа да нема нужда да го рекламираме.
При това требва да се предпочитатъ патенто
ваните писателствуващи, членове на некой отъ съ
ществуващите въ града ни културни др-ва, ващото
отъ опитъ e докавано, че марката „Варна" е уди
вително работоспособна и артистична.
Нашите пожелания!

Писатель.
Напислхъ две стихотворения и се провъзгла
си хъ ва писатель. Пуснахъ веднага дълга коса, турихъ очила, дигнахъ си яката —• съ една дума станахъ настоящъ писатель. Цяла Варна внаеше че
съмъ внаменитъ човекъ. Когато минавахъ покрай
улиците децата ми викаха:
— Доктора минава!
Благодарение на случая, следъ дълго писателствуване, напечатахъ две стихотворения. Какъвъ
йравдникъ | Отъ тозн аиаменитъ, день почнахъ да се
чувствувамъ като голяаъ иввестенъ човекъ. Дадохъ

•-••«••пннвпп-япяшям.'
си ваясность, почнахъ да проявявамъ по-годемъ вн-.
тересъ къмъ червоутробието и туалета си. 8а това
пъкъ когато минавахъ по улиците гражданите ме
сочеха съ пръстъ, а дечурлигата рецитираха внайенитите ми елегии:
'
v..,;
—
съ
тя
съ

С споходка на царица,
ангелско лице,
броди катъ вещица
пронизано сърцо.

Името ми ее прочу. Станахъ иввестенъ. йм.нно иввестенъ, • .
Но, което е по-важно, отъ неколко месеца съвъ
вече патентованъ писатель. Нека само некой *••*
судковецъ или критикъ ми уснори писателското ввание. Ще отида гордо при него и ще му кажа наг
право :
— Членъ ли сте на „Дома"?
Ще му покажа членската ся карта; той ще
прочете въ нея: Дардорко Веввъбоиъ, писатель, —
ще со усмихне удобрително, ще поклати почтително
глава, после ще поиска иввинение. . • •••••• •
Най-сетне, следъ дълги борб г, следъ бевброй
премеждия успехъ да св наложа на общественното
внимание.
' *'
— Писатель- Дардорко Бевзъбовъ, — какъ сладко ввучатъ теви думи. , •
_.

