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ул. "6.Септември- срещу църквата „Св. Никола".
Най-гопемъ и з б о р ъ н а : . картини, кар
тички, статуи, бюстове, бариалефи, вази, рамки
съ и безъ картини, албуми за поезия и кар
тички, парфюмерия, детски играчки, учениче
ски потреби, литература отъ всички автори и
издателства, музикални принадлежности и др.
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Положението
у

аш-.

пасв
фронтъ межЗу Н-доушш
i mitpotsn.

Ковидигь шйВшсъ.

В ъ чужбина.
ЩьМжм т рублф ПОСЙЯшъ на рбоша си.

Предложението на комустигЬ до широ
ките за единенъ фронтъ предизвиква недове
рие въ последните.' Въпреки това централния
комитстъ на широките тия дни ще се зани
мае съ направените предложения. Широките
виждатъ въ това, че е едно лукаво скроона,
Лондонъ. — Съобцдаватъ отъ Харбинъ
отдалече замислена маневра. Те виждатъ въ (Манджурия), че председателя на китайската
това не избликъ на искрепостъ, а безпокойни република Ли-Иуанъ Хонгъ 1 —- забегналъ въ
миризми отъ дима на единъ едва начеващъ се Тиенъ-Цинъ се е опиталъ дха се самоубие съ
неудържимъ и вече нескриванъ пожаръ.
револверъ. Положението му било твърде опасно.
Пожара е започналъ и не ще се прите
кать изглежда на помощь тия къмъ които се
апелира.
Изглежда, че ще ставатъ работи, за ко
Два военни аеропланал като еж правила
ито ни най-малко не се е предполагало.своите упражнения на една височина отъ 2000
метра надъ града Вронъ (Франция) еж се
сблъскали. Единътъ апарата подъ пилотажа
на под. Гондардъгк*х'й.»края-на™упражнеяия• Министрите, които са организирвали бой та е правилъ изисканите отъ правилника кржните, едра и са участвували въ мете-ките ще гове около апарата управляланъ отъ сержан
бждатъ съдени заедно съ метежниците въ съ та Венотъ. При една погрешна маневра, аероответните окражни сждилища гдето ех участ плана на подпоручика се ударя съ голема си
вували. Така, Ал. Обовъ е ос&денъ вечъ отъ ла въ тоя на сержанта отъ което станало гоШевенскиятъ Окр. С&дъ, а Дупариновъ ще лемо сътресение и двамата летящи въ по
бжде ежденъ отъ Пловдивския Окр. Сждъ.
следния апарата падатъ, а замия апаратъ раз
бита на две се подпалва и пада на далечъ
отъ техъ. Подпоручика е ушгвлъ да запази
равновесие на аероплана р бавно слиза на
земята.
Подведени са подъ отговорностъ бившия
директоръ Хр. Цанковъ, който се обвинява,
че не се погрижилъ щото пожарогасителните
Канадския министръ президентъ сметалъ
средства да се приведатъ въ изправность и е
да
предложи
въ камарата, г да се отпусне
позволилъ да се поставятъ на сцената газенипарична
сума
на
Д-ръ Вантингъ, който е цечета въ пиесата „Геновева".
рялъ успешно болестьта „Диабетъ-. Това пред
Артиста Ив. Поповъ, като режиойоръ за полага министра ще възнагради труженика
гдето е поставилъ газёничета въпреки преду много по добре отколкото каквито и да били
прежденията на електричаря.
ордени, речи и други подобни похвали.
Пожарниятъ командиръ Джермевски се
обвинява въ това, че не е действувалъ бързо
и тактично и благодарение на това Никола
Стояновъ, Юрданъ Костовъ и Спиро Минковъ
Римъ, 18 августъ. —. По инициативата
намериха смъртьта си при скачането имъ отъ на социалистите се основа нова партия съ
покрива.
органъ „Ла Жиронда". Името на новата пар
тия още не е сложено. Въ нея влизатъ и фа
шистите. йздадеяъ е манифестъ съ който се
Печата преди известно време изнесе, че признава фашиската революция и да се приз
!
върху съвеста на народните еждии било въз- нава правителството на г. Мусолини.
действуваво. Изнесеното бе едно писмо до
генералъ Жековъ, въ което единъ евдия му
23 i год., интвлегентенъ,
съобщаваше, че билъ заставенъ да гласува за
съ приятна вънкащносгь,
неговото оежждане, защото въ противень слу
но не тоякозъ състоячай ще бжде арестуванъ. Повикани еж всички
теленъ, търси г-ца или млада вдовица ва вадомявае&дии на брой 10 души, които се разпатватъ не, да ие е по-стара отъ 27—30 години и "да има
отъ II Соф. с-ьдебенъ следователь.
сравнително добро материално положение. Запозна

Цотресакща ЪщПъ бъзбуха,

MttHttctttpumtb jimepKHtt-

Дмото по пожара Ь КароЭнад

УЗДкшсЦа награда.

#оваш шалидеф партия-

3-кш аъдовш с А мЪъ смьЭсшбие

Оргашацщш на Демарш. Ш т
Днесъ въ 4 часа се свиква изпълнителния
комитетъ на Демократическия Сговоръ и що
се занимае съ конституирането на комисиите
по платформата и печата и организиране па
предстоящата агитационна дъйностъ.

ХРОНИКА.

Споредъ изявленията * на м ра на просве
Добре ще направи г. кмета да нареди и се по
щението новиятъ правОп|съ ще влезе въ сила ставятъ на чешмите въ приморската градина по ед
отъ 1 септемврий, когатб ще бхде наредено но канче sa пиене вода.
до всички учреждения и гЗаде отпечатанъ пра-.
Вестнина ни въ Неделя нема да излива, a ще
вилника за прилагането ,т|д наредба.
излива вместо него неделната притурка.

ване. чревъ портретъ на адресъ: Редакцията на в.ка
— печатница Добри Тодоровъ — Варна ва T. Тай
на абсолютно запазена.
1—00—1

Четете утр* „Нверна Пощи"

Просията ивъ града веема широки размери. Осо
бено съботенъ день обикалятъ дютените 300—400
просеци между, които за вабелезване е, че една мал
ка часть са неспособни за работа, Дългъ се налага
на общината да приложи по голема контрола вър
ху просията за да не бъдатъ гражданите обезпокоя
вани поне отъ работоспособни просеци, които с *
намерили тоя най.лесенъ начинъ ва препитание.
Редакцията съобщава, че авторите на статии и
дописки, които ивливатъ бевъ подписъ или съ псевдонимъ се павятъ въ тайна, до като въпроса се
отнесе до съда ако има обидени.

Негово Величество Цяря е ивпратилъ 1000 лева
за награди на първенците въ колодрумните игри
и надбегвания.
Лошо впечатление направи, вчера муаиката въ
колодрума, като е ваела продадените места и оставила местото си определено отъ Д-вото. Хората плвтили по 21 лв. стояха прави и негодуваха. Съ това
си деяние муаиката
о щ е т я в а
Д-вата отъ
600—800 лева приходъ отъ публика, която вечъ
не ще посещава Футболни и колеевдачни игри. Нека
при другъ-случай--да се има предъ видъ и да се
ваема местото определено ва техъ.
РезултатитЬ отъ вчерашните колелоевдачни
надбегвания и игри с ъ : Отъ юношеските надбег
вания отъ 15 кръга ввемаха I награда Теохари Атанасовъ, който' обиколи 16 кръга ва 8 минути, II на
града Никола Белевъ ва 8 мин. и 1 сек. и III на
града Никола Продановъ ва 8 мин. й 6 сек.
Шампионажъ отъ 101 кръга: I награда Проданъ Георгиевъ ва 53 мин. и 39 сек., II награда
Дончо Костовъ 54 мин. и 61 сек. и III награда Ваханъ Нирходовъ Б4 мин. и 52 сек.
<
Дамско надбягване отъ 10 кръга: I награда
г-ца Соня Вагнеръ 6 мин. и 8 сек., II награда г-ца
Нина Вагнеръ 6 мин. 25 сек. и III награда г-ца
Искърска 6 мин. и 50 сек.
•Ловкости: 1 награда Агопъ Ингебаровъ, II награца Игнатъ Бнчевъ, III награда Борись Ивановъ.
Членовете представители на малкото съглаше
ние ще иматъ свиждане превъ последните дни на
м. августъ въ Карлсбадъ.
Тия дни ще бъде възобновено старото Добруд
жанско дружество „Добруджа".
Кино „Лада- довечера ще представи покърти
телната драма „Бурята." Въ главните роли артис
тите отъ Московския художественъ театъръ г-жа
Лисенко и Манулинъ. И „Чаплиновия ивворъ" въ
главната роля гениалния американски комикъ Чар
ли Чаплинъ,

Спортъ и туризъмъ.
Вторник-- централното настоятелство на С. Б.
С. Лига ще има заседание ва равпределение на
длъжностите.
Образувани съ въ града ни нови спортни клу
бове: „Ориенталъ" и „Веженъ".
Резултата отъ вчерашния мачъ въ Бургасъ
между тукашния спортенъ клубъ "Тича" и Бургаския такъвъ— "Черноморецъ" съ 0 : 0 ,
Спортния клубъ "Славия" — СОФИЯ е откаиалъ
на поканата на състевание-реваншъ съ тукашния
спор. клубъ „Тича", мотивирайки откава си съ
това, че игрището било малко. „Тича" повторно е
настоялъ мача да стане на всека цена въ Варна,
тъй като миналата година „Тича" бе въ СОФИЯ,
Резултатите отъ вчерашните състезания между
II тимъ на тукашния спортенъ клубъ „Диана" и
Поповский такъвъ „Ураганъ" с ъ : 2 : 1 въ полва на
„Диана".
Тази седмица заминава ва Кюстеиджа тукашния
спортенъ клубъ „Владиславъ," гдето ще се състевава съ тамошния гръцки такъвъ „Виктория."

Стр. 2.
Йсъ

ЗАКОННОСТЬ

„С&фна Поща"

ЕДИНЪ ОТГОВОРЪ

Г-нъ редактЬре,
Съжелявамъ,
-е вестника Ви, може би не
Ее едйвъ отъ миналите броеве на вестника,
съзнателно
е
стана
ъ проводникъ на корифеите
низ изказахме неколко думи относно слабото раз
01ъ
дружбашкия
р
<
жимъ въ стремлението имъ да
витие на чувството на законность у насъ, недо
се
реабилтиратъ.
Сгатийката
подъ надсловъ „Ре
статъчното съзнание на единъ гражданинъ въ
визии
и
резултати',
публикувана
РЪ бр. 53 на
една правова държава, га каквато се счита на
вестника
Ви
предавшее
отвращение
у тукашно
шата страна, че закона требва да се пази, да
то
общество,
което
познава
факторите
въ Шу
ое уважава, да се изпълнява. Тази иодчиненоеть
на законоположенията въ страната, ве само отъ менската Окр. П. ..омисия и техната непохвална
нростите граждани въ села и градове, а и оть дейнооть презъ др;гжб*шшш режимъ.
Действително измежду многото проверителя
органите на властьта, особенно „отъ блюстители
при
същата
комисия има 2 — 3 които са се от
те на закона" e одна жизнена необходимость за
личавали
оъ
доброоъвестностъ въ работата си,
праЕйлниятъ ходъ на работите, ва нормалните
но
за
големо
съжаление рекламирания съ горняправоотношения на члеаовете на общежитието.
та
сгатийка
Хр.
Т, Поповъ, не попада въ техНеприятно, некрасиво впечатление произ
ното
число.
Последните
ож бивали тормозени и
вежда на гражданството едно незаконно действие
съ
криво
око
гледани
отъ
постоянната комисия,
на органъ на влаотьта, защото гражданството
ппжда въ това едно грубо нарушение на едно а г. Поповъ беше й е най-довереното й лице
установено правово положение и то отъ този op- следъ окръжния дтроверитель Ст. Дияновъ. Този
ганъ на влаотьта, който требва да дава примеръ последния и другите подобни нему типове, бив
за нонарушимоотьта на закона. Истина е, че ши и настоящи окр. проверители оъ ревность и
ивластьта покваря човека", — да, покваря го,« преотарание пра.еха пристрастни ревизии, и
защото тя е едно сладко питие, отъ което всеки възъ основа на а .ответе имъ земледелоката власть
вавстоимеющъ со напива до тамъ, че забравя "изхвърли като неспособни най-добрите и способ•эвоетб положение и въ това опиянено състояние ни секретарь-бирници, като овчаровския М. ЯЙ8Еер.швв деяния, които го охарактеризирате ка- ровъ, оомарский Кр. Петровъ, Вело реченския Гто човекъ оъ покварени наклонности. Блазе на Господиновъ и дм., понеже те не искаха да вле
тези, които не се напивать и давать примеръ зать въ оранжев 1я кюп. Всеки при това знае и
помни, че г. По1 овъ, въ качеството си либералъ,
ва иодраженив!
като
чиновникъ, въ новите земи презъ войната
Въ миналия режимъ на безаковнията, на
бе
обвиненъ
по. и . 4 и доста време лежа въ
произволите, твърде редко срещахме органи на
София
въ
затвор*,
^че като се върна отъ тамъ
властьта, които съзнаваха, че оъ облечени съ
подаде
декларации
на
Н,-Прогресивната партия
иввеотни прерогативи, даващи имъ изнеетно повъ
Шуменъ,
но
като
се
убеди, че тя скоро
ложение въ държавата, и съблюдаваха законопо
ложенията. Те беха като оазиси въ пустинята. власть нема да i иди, хвърли се въ оранжевия
Гражданството роптаеше, възмущаваше ое и кюпъ и следъ излизането му иэъ него биде натърсеше начина, по който да може да спре у- значенъ с.-бирнисъ въ Сенебирска община Шу
жасающата поквара на властника, която въ края менско, гдето се отличи въ преодедване против
на краищата щеше да хвърли страната въ без ниците на съкш. За тази му дейнооть биде подната на робството. Намери се начина — 9 юни вишенъ въ окр. проверитель при Шуменската
'---> дата светла, дата златна — която опре про окр, П. комисия.!-Като служапгь на къщата ко
веси на провалянето, и създаде нова ера на жи мисия, той бе езрдневенъ посетитель на окръж
вота ве воеко отношение въ страната. Следъ ното и окол. управление въ Шуменъ, гдето ин
миналото, отъ което ние требва да извлечемъ формираше и ое информираше'и вземаше дея
.поука, ние копнеемъ за з а к о н н о с т ь , ние ис телно участие въ' изобретение и прилагане мер
каме да видимъ органите на влаотьта да се про- ките противъ'блокарите. На"] 10 юни т. г. той
йикнатъ отъ светлото чувство на законностьта, оъ нетърпение очакваше пристигането на друждб не ое опивать отъ това сладко питие, наречено lax а оть, и само тогава, оъ даване примеръ властите. Това означава, въ такъвъ случай, възгражданството ще въздъхне свободно и ще съзре ставовление на. миналото. Ние казахме по-горе,
разликата на едно законно и незаконно управле че требва да извлечемъ поука отъ миналото,
ние; я само тогава ще настъпи напредъкъ, ще ' която бп ни показала какво требва да се на
се раввиятъ всички културни и стопански сили прави за да не настъпи отново разочарование
на 'Страната; само тогава ще укрепне влаотьта въ. гражданството въ села и градове.
на държавата; само тогава ще настъпи възшесОбръщаме се къмъ правителството съ молба
твието на обновата въ политическия и общее- да държи здраво кормилото на кораба и като
твенъ животъ на нашата нещастна страна.
забележи, че некой отъ екипажа — органъ на
Нека органите на влаотьта се упътятъ съ властьта небрежно, или невежествено изпълнява
знателно и твърдо въ новия пъть, по който на службата си или умишлено създава трудности ва
всекиго e .посочено по коя линия требва да вър гладкия ходъ на държавния корабъ, да го из
ви при изпълнение на длъжноотьта си, безъ да хвърли отъ кораба, оъ което да даде на послЬдое втурне въ патя на другиго, което означава вия да плува плавно по политическо обществе
нищо друго, освенъ единъ хаооъ, смешение на ните води. Умному мало давлеетъ!

ВЕСЕЛА ВАРНА.
Съвременните джелати.
Превъ турско, време нравите били варвар
ски, обичаите също.
ВЪ конака докарали никакви метежници.
Събралъ пашата кадиите и казалъ:
— Пашалъка и царщината оъ застрашени;
софти Ерастосватъ страната и нроцовядватъ бунтъ
противъ държавата, пуоуватъ султана, иекатъ
свободи и т. н.
— Те иокатъ само да живеятъ добре, —
кавалъ едзнъ отъ присъствуващите.
— Да, азъ ги познавамъ, те оъ мирни хо
ра, — добавилъ другь.
Навъсиаъ вежди пашата, прехапалъ устни
и казалъ: Волята на Аллаха е свята — всеки има
право да прави това коото пока, но при условие
да не пречи на другите. Има единъ неписанъ
законъ, който никога не лъже: Съдете по съвеоть!
На другая день съда пздалъ постановление:
„Оправдаватъ се подсъдимите . . . по липса на
факти, които да свидетедотвувать, че въиросните
ох направили некому зло".
Това било отдавна.

Врой 60.
башките банди, за да въ8становятъ влаотьта щ
Стамболийски въ Шуменъ.
Дали г. Поповъ е ввелъ или некой другъ
в ваелъ предлаганите отъ Еорпсовския о.-бир.
никъ 20,000 л. рушветъ не знаемъ, но факт*-,
че по нареждане на Шуменската Окр. II. кокисия, казаний о.-бирнпкъ е възотановенъ въ длъжвооть и отново му е поверена общинската каса,
Тия дни Шуменския окр. сьветъ ще бъде разтуренъ и постоянната комисия заменена оъ
временна III чл. комисия. Образуваното блато
тамъ, ще бъде преоушено и очистено, ва да не
могатъ да виреятъ тамъ корумпирани, и морално
паднали типове отъ колибара на ПоповцИ, : Дйн.,
новци и др. „овци". Новата власть въ поотоянвата комисия, чрезъ подбора на чааовййцитв оя
се надеваме да тури желания отъ всеки край на
разхищението оъ средствата на общините и ;окръга — разхищение, което се насърдчаваше
отъ горе пре.зъ дружбашкия режимь. , Въ това
направление би било полезно и финансовото;миниотерство, като засили контрола си и въ избор
ните учреждения чрезъ органите на финансовата инспекция.
Публикувайте, моля настоящето ми, за да
видътъ читателите Вй, истинския ,06pa8#U)aa
дружбашките величия отъ Щ. окр. П. комйййя,
които съ се запретнали, чрезъ услужливи вестници да възвеличаватъ мизерната си (Дейнооть,
и по този начпнъ да се реабилитиратъ ;:вредъ
обществото. Долу маските!
15 августъ 1923 год. гр. Шуменъ
Д. Шестановъ (бившъ фин. инспекторът
Б. Р. Редакцията съжалява, че е става»
проводникъ и защишикъ на визираните въ тая
статие дружбашки личности поместена въ бр, 53.
Автора ни e лично познать, окроменъ оелоки учитель и не предполагахме, че той можеда > ое
яви въ^голуга на дружбащината и то Съ изопачаване на истината.

II Варненски Сждебенъ приставь,

Обявление №4050
На основание изпълнителния лисп, подъ X*
6788, нвдаденъ отъ Варненски Окржжеиъ Сад на
23 Априлъ 1923 год., въ полза на Теохарй' &
Харчевъ отъ гр. Варна, а противъ васаеднйЦитЬ
ва х. Никола Папайотовх отъ гр. Варйа В&20000
лева и др. облвьватъ, че на 27 Августъ 1928 г.,
въ 9 часа преди обедъ въ гр. Варна, на пазаря,
ще продавать следните движими имоти оставали
отъ иовойвия х. Никола Папайотовъ,: iI Ыевво:
домашна принадлежности като: кревати, юргави,
дюшеци, огледала, маси, възглавници и др. по
дробно описани въ описа нриложенъ къмъ изпъл
нителното дело, на обща оценка 2,190 лева»!
Наддаването ще почне отъ оценката и заин
тересуваните могатъ да се явятъ въ гореоИрЬд*леното мЬсто, въ определения девь и чаеь и Д»
наддаватъ,
гр. Варна, 18.VIII. 1923 год.
1 — 88—1 I и. д. И Сждеб. приставъ: Д. х, Ивановъ;

шпте беха сжщо така лоши, защото безнаказано
свирепотввха. Костера, занданите, веригите, ешафота отдавна получиха презрението на свобод
ните граждани. Какъвъ e днешния ождъ?
— Минатюрна чрезвичайка ли?!
.
— Ешафотъ ли, пародия на оъдъ ли, друж*
башко правосъдие ли или турски съдъPSHe I всичко това не е важно. Когато се rR*
вятъ човешките права, когато закона става ин«
струментъ ва отмъщение, когато съда ое нивялира оъ „общественото мнение1*, найвосае —
когато се безнаказва, длъжиооть е на човека да
протестира за поруганите си свободи. Прочие-то
моето предоиреждение:
s •,
— Има една върховна иотина, която ве
подлежи на санкция огъ никой еждъ — истори
ческата иотина; има единъ законъ, който вааотвува надь всички други — закона на съвеоти»»
най-после: има една кскра отъ човешки лк$овь
въ недрата иа народа за която, поотае казалъ:
„Не се гаси това коею но гасне!"
Печо Господиновъ.;
Б. Р. Автора на горния фейдетонъ ьШь
и изтезаванъ на пеколко пати отъ дружбавда*Предъ мене оъ присъдите на дружбашките Нека не се преииачава смисъла му •— той е ввг-->
метежници. Опомня си всичко това а си казвамъ: на единъ овободенъ гражданинъ ва повече V
—• Чрезвичайката е нещо лошо. Дружба- маность и човещина.

Преди некозко дена попаднахъ въ средата
на една съдийска колегия. Стапа дума за под
съдимите дружбашки метежници:
— Съгласно § 138, т. 7, ал. а и т. н., —
заключаваше важно единъ отъ събеседниците, —
метежниците требва да се ооъдятъ на доживотенъ ватворъ, обезщетение . . . .
— Какво ? Бесилки, омъртъ, крушимъ треб
ва за техъ . . .
— He! това не стига . . . . Требва обще
ствено поругание, требва екзекуция. . .
Единъ отъ присъствующпте се възмути:
— Но това което вършите вие и въ Авганиотаиъ не става. Не забравяйте че живеемъ въ
двайсети векъ. He забравяйте ва крокодилските
сълзи копто ежедневно леете въ олтара на чощината.
— Каква е вината, на метежници:е — те
съ упражнили едно свое право, защигпли съ за
коноустановената власть, —- добави другъ.
— Всичко това о верно. Само че обще
ственото мнение, народа — •
~-

