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Директоръ-Редакторъ: Петръ Ненов*.
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Положението

- —

Въ чужбина.

Б е р л и н ъ , 23 септ. Ск.жпотията все по
вече и по-вече се усилва. Комунистическите
течения, въпреки терора отъ страна на пра
вителството се заси^гватъ. Гладуващите работ
ници масово нападать магазините и разграб
вате
продрктите. Всеки день се откриватъ
Днесъ бидоха докарани въ градоначаднови и нови заговори противъ правителството.
ството 7 души селяни, първенци отъ селата: Организирани ех тайни ядра отъ фашисти.
Дервентъ, Суджаскьой и Сард-гьодъ. Те~с&
арестувани въ свръзка съ настъпилите сжбития.
Ц а р и г р а д ъ , 23, септ- Отношенията ме
жду ангорското правителство и съветска Ру
Вчера и , днесъ съ арестувани големъ сия с;ь обтегнати. Русия заплашва съ война,
брой отъ студентите на Календжиевото Вис ако турското правителство се не откаже оть
ше Търговско училище, на които той по при постановленията на подписания миренъ договилегии запазва и учителски места въ последворъ.
ствие.
Всичките му усилия за освобождение на
Б у к у р е щ ъ , 23; септ. Забелезани еж ма
арестованите' останаха безъ последствие.
сови натрупвания Около, романската граница
отъ руски червеногва^дейци. Напоследъкъ еж
заловени десятки^бодшевишки^.лштатори..-.съ.
София, 2 4 септ. Положението въ различни конспиративни позиви и възвания.
цела ю ж н а България б ъ р ж е се по Правителството взе строги мерки противъ кондобрява. Авторите на разнить сел спираторите.
ски съветски републики се преда
д о х а , а останалите избегали въ бал
П а р и ж ъ , 23 септ. Положението въ Ис
кана е ж заловени отъ преследващи
пания е сериозно. Класовите възбуждения до
т е ги отряди.
стигнаха своя кулминационенъ пунктъ. Акцията
на революционния лагеръ се разширява.
С о ф и я - 2 4 с е п т . Постоянното приежтствие на националъ-либералите заяви, предъ Военната диктатура е още безсилна.
видъ създаденото положение отъ правител
ството и сътрудничеството на широките соци
А н в е р с ъ , 23 септ. Белгийското прави
алисти, не може да действува съвместно презъ телство е въ тревога отъ развилите се безповреме на изборите въ коалиция съ сдружените рядки въ. Германия. Правителството реши да
партии- To e решило да излезе съ самостоя вземе предохранителни мерки противъ зара
зителната епидемия на размириците. Издаде
телна бюлетина.
на е заповедь за усилване пограничната охрана.

j насъ-

Apcctnumtb въ Варна u о^олилша

София, 2 4 септ. Съобщаватъ'отъ
Стара Загора, че при нападението
отъ комунистите върху казармите,
т е налетели най-напредъ на преби
ваващите тамъ руски бежанци и е ж
почнали поголовното имъ избиване.
Обаче навреме дошлата войскова
часть е спасила останалите здрави
и ранени казаци.
Търново, 2 4 окт. Слуховете за размирици въ Търновски окрдгъ не почиватъ на
истинатаЛВъ делия окрдгъ владее ^ж>койствие. Селяните си гледатъ спокойно земледелските занятия, а гражданите мирно и бе
зучастно следятъ развиващите се събития въ
останалите градове на царството.
С о ф и я , 2 4 септ- Министръ Калфовъ
е заявилъ, че въ случай на война между Сър
бия, и Италия, България ще пази строгъ неутралитетъ. Границите ше бадатъ затворени
и не ще се допусната никаква македонски
групи да заминаватъ за Сърбия.

Д п е с а н д р и я , 23 септ. Въ Персия стана
големо землетресение. Градовете Пуданурнъ
и Хоросанъ еж, до основите срутени. Загубите
се изчисляватъ на милиони. Половината отъ
жителите па пострадалите селища съ затис
нати и убити. Има хиляди ранени. Останалите
безъ покривъ граждани сд застрашени отъ грозенъ гладъ.
Вашингтонъ, 23 септ. Съобщаватъ отъ
Японил, че намерилите прибежище японски
жители въ пристанищата на Китай еж били
пленени отъ китайските войски, при условие,
че следъ като получатъ отъ японското пра
вителство големъ откупъ за техъ ще бждатъ
освободени.
Т о к и о , ^3_септ. ^1понското правителство отказа помощьта на съветка Русия, подъ
предлогъ, какво за подпомагане на едни бедствующи работници, ще требва да гладуватъ
други и1[в ж^лае_да_има неприятности, посредствомъ тия помощи да се разправя _съ^ра
зни болшевишки агитатори.

—

По инициативата на Министерството на
Индустрията въ Ангора, презъ меседь октомврий 1923 г. ще се открие въ градъ Адана
една международна земледедческа изложба, на
която ще бждатъ изложени разните средства
за производство и техните произведения, ко
ито и ще се продавать.
За чужденците, които биха желали да взематъ участие въ тази изложба, има запазени
специални места, кждето ще могатъ да изложатъ своите земледелчески машина а сечива,
както и добитъка за разплодъ.
1—161—1-

ХРОНИКА.
Назначено е за окржженъ управитель въ
града ви г. Симеонъ Дончевъ —: вапаоеаъ о<рицерь, който е поедъ вече и длъгкноотьта си.
Обнародванъ е въ „Дър- В / правилник*
за официалния иравопиоъ.
Получи се въ редакцията он. -Модерно из
куство", бр. 7 оъ следното съдържание: За ивкуотвото, отат, отъ В. Георгиевъ, стихове отъ
Ев. Теодоровъ и др., малки поеми, превбднипр.
Общ. Трич. комисия съ постановление о от
пуснала даромъ на сиропиталището „Надежда"
следните зеленчуци: домати 300 кгр., картофи
200 кгр., лукъ 300 кгр., камби 100 кгр. вей
600 гл., целина 15 вр., моркови 15 вр. и 30
снопа правъ. Хвала на общината за благородна
та щедрость,
За представители на Демократическата пар
тия въ околийското бюро на „Д. Ссоеоръ- еж
избрани г. г. Хр. Мирски оъ 288 паса, Ради
Ваоилевъ с 254; П. Стояновъ—-• 235; Xp.Boat-ковъ—аЗО-и^Н." Мирски 216.[За оодглаоници Г.
Даскаювъ — 183 и Кр. Петковъ — 183.
Въ Османъ-Пазарь на 27 т. м. се открива
ежегодния 7 дневенъ панаиръ на едъръ И дребенъ добитъкъ и воекакви стоки.
Електрическото, отделение при общината из
вестява всички г. г. граждани, че воекакви електрнчееки инсталации въ новите квартали —
вънъ отъ чертите на града, се абсолютно аабранявать. Тия инсталатори, които си повволяватъ да ниоталиратъ въ тия места аиоталации
ще се дищавагъ отъ по нататъшно ннеталпрване и ще се глобяватъ.оъ по 500 лева, а соб
ствениците на зданията —, лишаватъ огь воекакво право за инсталираане и въ бъдаще не
зависимо ОТЪ глобата 250 лева, която ще йиъ
се събере.
Утре заминаватъ членовете на Морокия народенъ сговоръ на екскурзия ва Цариградъ.
Младия български виолониоъ-комиониотъ
Станчо 0. Киселковъ, заминава утре за Цари
градъ където ще даде своя единотвСнъ концергь.
Между програмните номера ще бъдагь изпълне
ни и такива отъ самия компонистъ.
Варненското Град. общ. упр., отдел, елек
трическо известява на вгички г. г. граждани,
които въ бъдаще ще си инетадирвагъ електрич.
осветление че следъ като иодадагь заявление ва
дельта требва лично да проверять, че, имъ e
разрешено иноталирването, въ противенъ случай
ще се спре тока и ще се съотавятъ нуждчите
актове за неизпълнение нарежданията на отдел.
Завчера клубовете „Юнионь" и „Гранитьна о. к; „Тича- оъ имали събрание йа което
оъ. решили: да се отделять и образу ватъ новъ
опортенъ клубъ „Приморецъ".
Спор. кл. „Тича" е влеаълъ въ преговори
оъ с. с. к. к. „Славия-, „Левски" и „Футболь
клубъ* за устройване на мачове. Съ първия
мача ще се състои въ гр. Варна, а съ остана
лите въ София.
Преговорите между о. е. к. к. „Тича" в
„Владиолавъ" оотанаха безрезултатни, следствие
неприемливите уоловия на „Владислав".

„Северна Поща"

Стр. 2.

Убийството но Дим. Кондовъ
Вчера сдеяъ об^дъ биде нздадена заповедь,
по оплата на която, ако до 24 часа не ое предадать огь скривалищата он комунистическите
водители Кондовъ, Крайчевъ и Тютюнджиевъ,
ще бъдагь обявени за разбойници, а кжщите
въ които о& се крили ще бждатъ разрушени и
отопаните имъ изселени.
,
. '
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Вероятно оледотвие тая заповедь, укрива
телите на Дим. Кондова ox го заставили да напуоне дома имъ. И така Кондовъ излиза на. улица Вевковока, кадета .патраулиращия отражарь
го арестува и отвежда въ централния участъкь.
Предаденъ на пристава Камбуровъ, бива изпратенъ въ портовия учаотъкъ за снимане на дознание. Снощи точно въ 10 и пол. часа бива
изпратенъ съ двама стражари да го отведатъ въ
казармите на 8 полкъ.
Тръгватъ огь участъка и се отправятъ по
булевардъ „Фердинандъ.,. Достигнали точно до
чешмата около окржжния затворъ Дим. Кондовъ
благодарение безлюдната улица ое опитва да
изфейка. Почналъ да бега и едва доотигналъ до
курортните бирарии ..Венеция" и „Русалка" бива упученъ отъ последните два виотрела, като
оъ голема сила се сгромолясва и цель въ кърви
и прахъ бива обсипанъ.
.
Куршумите ох минали точно презъ гърба
и излезли презъ гръдния кошъ,
Днеоъ въ 10 ч. оутриньта следствените
власти ое отзоваха на местопроизшествието и
направиха своя огледъ.' Следъ това трупа биде
отнеоенъ за аутопсия въ болницата.

Резолюция
Варненското кооперативно домостроително дру
жество „Бе8домникъ" въ общото си извънредно съ
брание ва 16 септември т. г. следъ изслушване
доклада на управителния еъветъ отностно дейностьта в положението ва дружеството и изясненията
ва председателя ва общинската тричленна помисля
г. Хр. Мирски по становището на общината спрямо
бездомвическия въпросъ и следъ станалите разис
квания, като взема предъ видъ:
.1. Че дружеството презъ цялото свое сжществувхвие до двееъ е било прицелъ на партизан
ски домогвания, като съ неговата клуза и съ бездомнишкия въпросъ се е вършило само демагогия
в спекула от страна на отговорни и неотговорни
обществени и политически фактори;
2. Че поради горните причини и поради фа
кта, че местата, дадени на дружеството по силата
ва постановление Jfs'62 от 27. VI. 1921 г. огь
бившата общинска тричленна комисия, утвърдено
съ Царски Указъ № 636 отъ 1.IX. 1921 година,
се отнеха по решение на административния сждъ
подъ № 75 ЬТъ 6. III 923 г. по дело № 498/ 922
год. в предадоха въ разпореждане и разположение
на Дирекцията за Т. П. С. и на общината, дру
жеството не можа и сега да реализира своите сто
пански задачи;
3. Че бившата общинска комисия за Т. П. С
по явно партизански съображения и чревъ безо
гледно раздаване на местата успя да откътне голема часть отъ дружествените членове и да ги
пришие къмъ властвующата тогава партия, чийто
осждително поведение стремо едно техно обществено
дело дойде да внесе разстройство въ дружестве
ните редове и стана причина да бждатъ лишени
отъ правото да получатъ места останалите въ дру
жеството добри, неподкупен и интелигентни варнен
ски бездомни граждани.
4. Че изнесените данни отъ анкетната коми
сия въ доклада й отъ 28. VII. 1923 год. за дейностьта на бившата общинска комисия за Т. II. G.
достаточно илюстрирагь нередоввостите и компрометирагь тая последната и
5. Че получените по разни начини места отъ
комисията ва Т. II. С ех лица, мнозина отъ които иматъ средства и искатъ да строятъ не по ко«
оперативенъ начинъ безъ огледъ на благоустрой
ствени, изисквания (по единъ неутвърденъ регудационенъ планъ) в за това бързатъ да искатъ раз
решение ва строежъ безъ да искатъ да 8наятъ и
да държатъ сметка за ония варненски бездомни
граждани (членове на дружеството), които отъ 4
години водятъ организирана и легална ббрба да се
сдобият* съ место и които не по малко оть техъ
гаетн жилищната пужда,

РЕШИ:
1. Държи неотговорни за' неуспеха на дру
жеството ония фактори, които спекулираха до сега
съ бездомнишкия въпросъ и които станаха причина
да се поквари и разстрои едя'р похвално и чисто
обществено дело, едно дружество, което по пжтя
на законното и легално действуване целеше по
едииъ разуменъ и обществено-полезенъ начинъ да
разреши бездомнишкия въпросъ въ гр. Варна;
2. Подчертава за излишенъ пать, че Варнен
ското кооперативно домостроително дружество»Бездомиикъ" не е партия, а кооперация, е едаа сто
панска (економическа) организация и като такава
съ специфични задачи, тя не се обвързва и не поема ангажиментъ спремо никоя политическа пар
тия въ страната. Вънъ отъ дружеството членовете
са свободни въ своите политически идеи;
3. Заявява, че ще съдействува на всека за
конна .власть въ ония нейни действия и меропри
ятия, които стоятъ въ контакта съ интересите и
задачите на дружеството. Въ конкретни случаи,
дружеството дава своето съдействие на Варнен
ската общинска тричленна комисия въ предприе
тата щателна ревизия за издирване и разкриване
извършените отъ бившата общинска комисия за Т.
П. С. нарушения; ;
4. Апелира къмъ Варненската общинска? тричленна комисяя да се проникне отъ целите и ис
канията на дружеството, легнали въ устава му и
тъй ясно изложени въ постановлението на бившата
общинска тричленна комисия № 62 отъ 27. 7 1 .
1921 г. и утвърдено съ Царски Указъ №636 отъ
I. IX, с, г., като даде ходъ и иска- санкция на
решеьието на бившия блоковъ общински еъветъ,
печатано въ брой 51 на Варн. Общински Вестникъ отъ 1922 г., за да може дружеството да про
дължи нермално своя животъ в да реализира начертаната си строителна задача съ огледъ на вси*
чки хигиенични н благоустройствени изисквания:
б. При днешното фактическо положение на
бездомнишкия въпросъ въ града,.тъй .както>то се
изложи въ доклада на управителния еъветъ и отъ
изясненията на председателя на общинската три
членна комисия г. ,Хр, Мирски, събранието моли
последния и девизионата комисия да установить по
скоро нередовностите по раздаването местата,отъ
бившата общинска комисия за Т. П. С. и да се
премахне извършената от тая последната неправда
по отношение тия дружествени членове, които тя
е лишила отъ правото да получатъ места и на ко
ито да се дадатъ такива само въ едипъ пуиктъ на
града, за да могатъ да се .застроятъ кжщи по кооперативенъ начиаъ въ единъ кварталъ, отговорящъ
на изискванията по закона за благоустройството и
на курорта Варна и г
6. Настоява раздаването на дворни места и
разрешението за строежъ да стане по утвърдената
отъ министерството на благоустройството регулация
съ заповедь J12 4083 отъ 31. XII. 1921 год. Настоящата резолюция да се поднесе аа г.
Председателя на общинската тричленна комисия ri
да ое разгласи чрезъ местния вестникъ ..Северна
Поща".
Верно: .
при канцнларията на д-ство „Бездомникъ"
Секретарь: Н. Христовъ.

ПровадиЙс к о
Кьопрюкьойско Селско Общинско Управление

Врой 83.
Чл. чл. 125 и 127 отъ закона за бюдже
та, отчетностьта и предприятията са задъл
жителни за конкурентите.
Тържвите книжа с& на разположение въ
общинската канцелария всЬки приежетвенъ
день и часъ.
Всички разноски по публикацията еж за
см'Ьтка на предприемача.
Председателъ: (не се чете)
1—155—1
Секр.-бирникъ: (не се чете)
Варненсно Градено Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
•J6 25759
гр. Варна, 20 сеитемврий 923 година,
Обявява се на интерееующите, че на 3
октомври отъ 10 до 11 часа въ помещението
на Варненското Окр. Финансово управление
ще се отдаде подъ наемъ чрезъ търгъ по до
броволно съгласие общ. бюфетъ при скотобойната за време отъ сключване договора до 31
мартъ 924 година.
Първоначалния годишенъ наемъ и залогъ
ще се определять въ деня на търга отъ тържната комисия1—158—1
Отъ общината
Варненско Градско Общинско Управление

О Б Я В Л Е НИ Е
№ 25757
гр. Варна, 20 септември 928 годим
Обявява се на интерееующите, че* на 1
октомври т. г. въ помещението на Варн. Окр.
Фин. управление ще се произведатъ търгове
по доброволно съгласие, чр-взъ тайна конку
ренция за време отъ 1 1У 923 i*. до 31 Ш
926 година отдаване f откупчити общински
приходи:

до 11 часа сутриньта:
„Интизапъ" приблизителна стойность. 40QJ0QU
лева.

до 4 часа следъ о б е д ъ :
Кринина и кантаринина прибл. стойность го
дишно 20,000. лв.
.

до 5 часа следъ о б е д ъ
„Кръвнина" приблизителна годишна стойность
46,000 лева.
" '
"
*u
Залогъ се изисква по 10 на сто въ бан
ково удостоверение и документи, .съгласно
закона за бюджета, отчетностьта и предприя
тията.
1-—156—1
, Отъ общината. ;:
Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
Л- 25758;
гр. Варна, 20 септември 923 година

Обявление №. 1965

Обявява се на интерееующите, че на -2
октомври т. г. въ помещението 1 на , Варнен.
с. Кьопрюкьоий, 17 септември 1928 г.
окр. Фин. управление ще се произведе търгъ
по
доброволно съгласие, чрезъ тайна конку
Кметството обявява, че на 4 октомврий
ренция
за следните доставки на общината за
1923 год. отъ 2—4 часа следъ пладнй, въ
фин.
923
година.
общинската канцелария ще се произведе пу-

до 11 часа сутриньта:
бличенъ търгъ съ тайна конкуренция и съкратенъ срокъ за отдаване на j нредприемачъ ек
Разни материали, инструменти и пр. за общ*
сплоатацията пре<ъ текущата 1923—1924 сто Техническа работилница. Приблизителна стой»
панска година, дървената маса (стояща) въ ность 65,000 лева. ,
общинското сечище, а именно:
до 4 часа следъ обедъ:
1) Общинското сечище 11> Гардана" отъ 90 Медикаменти и превързочни материали за
декара въ землището на е. Кьопрюкьой три общ. аптека. Приблизителна стойность 162,000
километра отъ гара Горенъ-Чифликъ.
лева.
6000 литри газъ за общината. ДоиблизиПървоначалната цйна на декаръ 500 лв.
-"Р^изи
Искания залогъ е 15,000 л. въ банково телна стойность 48,000 лева.
:
удостоверение, ценни книжа или наличность.
Залогъ се изисква по 10 на сто въ банк
Документи за правоучаетие въ търга ще удостоверение и документи, съгласно закона
се приематъ до 16 (4) часа следъ обецъ, еж- за бюджета, отчетностьта и предприятията.
щия день.
1—15?--1
Отъ общината

