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КНИЖАРНИЦА " C M "
Художество—Музика—Литература

5 Петръ Неновъ — Варна 5
ул. „6 Септември" срещу църквата „Св. Никола".

Най-гоггЬмъ изборъ на: картини, кар

ВС*КЙДНСВПЯКЪ

Цена I девъ.

за фтурвНи, политически t ш Ш п ' л щ п
Редакция и админ. книжарница ,
ул. „6 Септември- Ка 11.

АБОННМЕНТЪ: зГПодГ250'л.'зв-б-м-цв
130 лева, за 3 месеца 70 лева.

Положението
У насъ.
ШйцоКшп. социал. tt
До като всички други партии не отдаватъ
никакво , значение на предстоящите избори,
който навярно т е се произведатъ прт-зъ ок
томври или ноември, широкосоциалистическата
партия, прави впечатление, че се усилено при
готовлява и разчита на добри тепихи. Така
n p f e м'всецъ септември се свиква въ Ш е венъ първия селско-работнически съборъ. Пред
полага се, че на тоя съборъ ще приежтетвуватъ иДрагиевистите и че тамъ ще се провъзгласи обединението на двете организации
и се . образува селско-работническа партия.
Преговорите "'между Пасту-овъ и Драгиевъ
още продължавате. -6 Комунистите виждайки
своя неусп'Ьхъ и голвмата вероятность щото
широките да получать подкрепата на граж
данството правятъ имъ предложения за единенъ фронта, обаче те гледатъ на това съ
голёмо хладнокръвие и недоверие. Очаква се
отговора да бжде. отрицателенъ следъ което
по всека вероятность комунистите ще разтръбятъ, че широките не милеятъ за работничеството и за това не,приемате направено
то' имъ предложение. Това е техката интимна
мисъль, това е гвхната демагогия.

Телефонъ № 169.

ОБЯВЛЕНИЯ: по 1'50|лв. кв. см. Пристав.
по 1 л. на дума за прв'фе отъ 3 п. 10% ост.

рурската область 'й полицията. Подбутнати
отъ французите се, засилватъ и сепаративниТБ движения и ве-Веинъ. Та не е изключена
вероятноста единъ ф н ь да бждатъ изненада
ни съ нейното 0шъеване отъ Германия.

Русия/лоби/шЗирва
Сьветска Русия] мобилизирва нови 4 на
бора. Правителствоф оправдава тая мобили
зация, че тя бида 3 | заздравяването вътреш
ното положение; \а [йресата на съседните ней
държави я таксуват^; като наложена отъ гер
манските събития.

И въ Гърция, ,ркто въ Германия рево
люционното движение, отъ день на день се
все, по-вече ..засилва^ Брожението противъ ве, низелистите не стизЬа. Това може би ще из
кара Гърция на ве^объръ край.

ЛТрош^шоршъ на8* ЙАбаед
Вълненицта -средъ опозицията
Дурацо. — Bdiya се -ожесточена полити
ческа борба въ Албания • между правителство
то и опозицията. Последната e обвинена за
водене преговори съ Сърбия, по отношение
преминаването на, Албания подъ Сръбски про
тектората. Отъ друга страна опозицията дър-•
жи отговорно правителството за с&щия родъ
преговори съ Италия. А националната лига е
влезла въ споразумение съ Кемалъ паша и е
за независимостьта на държавата.

(№га з а ш ш т раВують щцкь.

Велградъ.—- В к ъ Политика отбелезва
за внезапното избЬгване на авиатора Полк.
Лойка заедно съ аероплана си, натяква на
правителството за безогледното приемане на
руски офицери въ армията, преди още да бд.датъ проследени. Въ заключение казва: Д а 
же и най- големия болшевикъ полков. Лойка
Страха на Сърбия
биде най-радушно ,приета офицеръ въ сръб
Откъсването на Хърватско и
ската армия, или и кой да е другь шпионинъ
Югославия
може да баде добре дошълъ на обществената
Вегсгвото на Радичъ отъ Югославия съ трапеза".
здава едно натегнато положение средъ сръб
ските политически крж-гове. Тукъ се предпо
лага неминуемото отделяне на Хърватско отъ
'гвлото на кралството. Следствие на това оСпоредъ съобщения отъ Парижъ Райко
бстоятелство правятъ се големи и усилени Даскаловъ и К. Тодоровъ еж свикали на 16
военни приготовления за всека евентуалность т. м. сбирка на която приежетвали 30 души
за предотвратяване на каквато и да било ре
волюционна акция на хърватите. За успокое „земледелии". Сбирката е решила да започ
ние на възбудените духове Белградската пре ната издаването на седмиченъ весгникъ на
са опровергава бегетвото на Радича. и пре български и френски. Редакторъ на. българ
дупреждава,, какво, въ случай на конетатирва- ския отделъ щелъ да бжде Р. Даскаловъ, а
не на известенъ заговоръ противъ централно на френския — прочутия българоядецъ, фран
то управление, ще бжде пост&пено безпощад- цузин и гръцки агентъ въ шпионажа срещу
но съ размирниците и най-жестоко преслед
вани. Всеки день носи изненади за Белград България презъ време на войната — арме
неца Леонъ Саваджиенъ. Изпратенъ билъ и
ското правителство.
единъ аиелъ до всички държави подписанъ
отъ Р. Даскаловъ, съ който апелъ се мжчели
Вълненията въ Руръ ех въ свояразгарь. да убедятъ, че въ България положението не
Ежедневно ставатъ манифестации, които ви било стабилизирано, че въ страната ни се
наги се преобръщате въ кървави такива и се преживевало некакви революционни времена,
даватъ много жертви отъ разните части на че се избивали видни земледелци и пр.

Въ чужбина.

Мишо на ?. Дгавловъ

Вълненията Ъъ руръ

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 i
издателства, музикални принадлежности и др

=

цъни износни. .====
10-32—10

Hoiviyttticmunitb разрушавани 6ъ
Берлинъ се намира въ мъртво състояние.
Железопътните съобщения са намалени. Час
тичните стачки още продължаватъ. Комунис
тите се мъчатъ съ всички усилия да предиз
викате генерална стачка въ цела Германия.
Средства за това не се подбирате и срещу
работниците, които отказвате да стачкуватъ
се взематъ строги мврки отъ страна на кому
нистите. Въ Лиаку комунистите са стреляли
срещу полицията съ орждие. Има убити 11.
полицай и мнозина ранени. Отъ ранените следъ
два дни са починали 15 души. Властьта е
разрешила на 200 души цивилни лица да засилятъ полицията.

ХРОНИКА.
Научаваме Св, че Варненския Окръженъ 3'правитель Д. Кулаксъзовъ, поради неудовлетворение
молбата му да не бъде проводенъ въ СОФИЯ ВЪ едно
отъ Министерствата си е ' подалъ оставката отъ
•28-ii_-jL_M., юлий.

ПрЪди три седмици кмета г. Мирски е мииалъ
презъ новия кварталъ (не отъ заграбения) и е обещалъ, че ще постави Фенери следъ 2—3 дни. Ето
четвърта седмица сме отъ тогава и нема никакви
Фенери — всичко си остана само на думи, а на дело нищо, тъй както e било и при други режими.
Гражданите отъ тоя кварталъ молятъ г. кмета
да равреши часъ по скоро тоя много важенъ ва тови кварталъ въпросъ.
Поканени съ телеграфически отъ общината артистите: г-яса Снеяшна и г-нъ Огняновъ ал въ ту
кашния Общински Театъуъ.
Довечера ва последенъ пъть ще се представи
пиесата „Прикавката ва вълка", тъй като г-яса Ши
варова 8амииава ва СОФИЯ.

Поканватъ се членовете отъ комитета и секционите председатели при Национялъ--Дибералната
партия да присътствуватъ на събрание съ важенъ
диевенъ редъ, на 22 т. м. (среда), 7 часа въ клуба
на партията улица Шуменска.
Помолени сне отъ страна на O.K. ..Владиелавъ,,
по поводъ многото запитвания отъ г-да гражданите
ва лътуване съ тима до Кюстенджа, че клуба има
разрешение само ва пътуване на 20 души, което
число е попълнено съ игрите, резервата и управи
телния комитетъ при клуба,
Въ камарата се разглежда по настоящеыъ тариФата за възнаграждение труда иа митническите
посредници при Варненската митница, която тарифа
е представена отъ самите митнически посредници
ва одобрение въ камарата.
Варненската търговска камара изпраща на спе
циализация зъ Германия и Белгия прОФвсора г-нъ
Бермеръ при Вишето Търговско училище тукъ.
Въ житната борса се ивменя до сега същестнующия редъ ва продажба на храни, чревъ посред
ници. Храните ще се продаватъ за напредъ - на
иубличенъ търгъ по представена мостра отъ самия
нродавачъ съгласно чл. 29 отъ правилника ва жит
ните тържища. Никакви посредници не се допущатъ за напредъ.
Спорвдъ сведенията получени отъ нашата ле
гация въ Атина, тамошните вестници се живо интересуватъ отъ съсипията въ България и особенно
отъ икономическото ни положение. Ивявяватъ же
лание да получаватъ наши печатни органи, отъ кои
то да черпятъ сведения ва стопанството и полити
ческо движение. Така т е мислятъ да се спомогне
значително ва уреждане на добрите приятелски
връвки между двете съседни страни,
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„СЬверна Поща"

Стр. 2.
Научаваме се, че секретаря при градсиачалството г-нъ Симеоновъ напуска длъжностъта си по един
ствената причина, че .заплатата, която получава не
е достатъчна да посрещне своите семейни аадълженин. • ' . , . .
Нашите съя^елеиия, че изгубваме единъ такъвъ
честенъ и добъръ администраторъ. Държавата треб
ва да се вагрижва ва такива по достойни хора.
Вчера на паваря съ «заловени 4 цигани, които
всеки пвааренъ день съ извършвали своите кражби,
като с ъ надигали ивъ джобовете на хората пари.
. Въ навалицата въ момента на залавянето на
едина отъ джебчиите се ивгубва човека, на когото
с ъ ограбени 300 лв. Това лице да се яви въ уча
стъка и си получи сумата.
Министерството на Финансииие е издалъ окръж
но предписание до всички ведомства, съ кое-о се
вменява въ длъжность на всички отчетници, касие
ри и секретари по равните ведомства, за въ бъдаще да не се даватъ никакви аванси срещу ааплатит е и добавъчни В18награ:кдения, на чиновниците и
служащи по ведомствата, въ които служатъ.
Кино „Лада" допечеря ще представи драмата
"Авантюрите на г-жа Мими", въ главната роля
Маня Цачева.

Спортъ и туризъмъ.
Преговорите, които водеше отдавна спортния
клубъ „Владиславъ" съ най силния Кюстенджански
клубъ "Виктория" ва състевание въ Кюстенджа съ
превършени и ..Владиелавъ" е получилъ протоко
лите ва играта.
Тима на „Владиелавъ* въ пъленъ съставъ и
добре екипиранъ ваминава на 24 т. м. преаъ Обо
рище. Тоя е първия случай българския клубъ да
отива и играй эадъ граница нека играчите отъ
"Владиелавъ" да положатъ всички усилия и вапавятъ
честьта на спортна България.

ЖИТНА БОРСА
Днесъ пристигнаха 98 кола жито по 440 лева
100 кгр., 18 кола ечемикъ по 360 лв. 100 кгр.

Още напрйдъ.
Резултатите отъ двумесечните преговори но
сливането па полишческите партии са макаръ и
далече отъ възможните такива, задоволителни.
НО можемъ ли да допустнемъ, че съ делсто ва
10, авгуотъ сме отишли много напредъ? Наисти
на, сливането е акгь отъ съдбоносно за Бълга
рия значение,. но не допуска да се разглежда ка
то придоСивка, оъ която правителството е свър
шило голяма часть отъ мисията си. Требва да
се отиде още и още напредъ!
, Презъ последните четири години бяха мно
го насилията, които се извършиха надъ българ
ския народъ. Отъ прежниятъ работоепособенъ и
сравнително вдравомислящъ български гражданинъ
нема нито следа. Мъчно ще могатъ да се излачатъ следите на натиска отъ правителството на
Стамболийски върху обществения моралъ на на
шия селянинъ. Ето защо, не е чудно, ако той се
покаже на първо време чуздъ къмъ некой отъ
действията на днешното правителство. И найглавната вече и свещена задача на кабинета на
г. Цанковъ е да се изправи, колкото се може поскоро това зло. Нека и съзнателната ни интели
генция се яритече на помощь, като престане да
губп на халосъ време изъ праха на улиците п
оенките на бирарии и градини, а да покаже
длъжноотьта и меогото на заблудения отъ мина
лите властници селянинъ!
В заключение паиъ ще повторя: На мпгъ не
требва да се излиза отъ тона, съ който е започ
нато, и нито моментъ да не се забравя, че има
да се строи кула къмъ висини, къмъ светли ви
сини и то върху подровани отъ оранжевите по
роища основи!
Разградъ.
А. Блединъ.

Една фалшификация
Фалшифицираният-» подпись на окр.
управитель

М-ръ Казасовъ очуденъ отъ това ходатай
ство, дава веднага нареждане да се провери слу
жебния СПЕСЬКЪ на Енева .и се указва, че той
е вършшь много кражби, злоупотребления и пр.
Уволняванъ е 7 пъти и единъ пъть отстраняванъ са 3 месеца и то все отъ дисциплинарния
еждъ.
Съобщено1 това на окр. у- ль, той отговаря:
„Лицото Димо Еневъ престъпно си e послужилъ
оъ подписа ми. Моля даването му подъ ождъ."
Същиятъ Еневъ ой е послужилъ и съ теле
грама отъ страна на окр. у-ль аа да бжде премеотенъ въ Русе.
Ето остатъците отъ лружбашкия режимъ.

тиди, първата 10000 кгр. 10 дни, втората
10000 кгр. 20 дни и третата 20000 кгр. 30 дни.
На останалите продукти 10 дни — за
всичките дните се броятъ отъ съобщението,
че търга е утвърденъ.
Задължителни с& Общите Поемни Усло
вия. Залогъ 5"/о отъ оферираната цена.
Раяноски за гербъ и публикация с* за
сметка па доставчика.
1-89-1
Отъ Домакинството.'

8ш|Мшиг«исшо на чл. 2 и 5 тъ
зм!{да за 8гьрицш1ь'.

I Варненски Сждебенъ приставь.

Обявлзние № 1019
На основание изпълнителния лисп» подъ Л;
2342, издаденъ отъ II Варненски Мирови Сядид
ва 1 юви 1923 год., въ полза на Юрданъ Маполев отъ гр. Варна, срЬщу Аристотелъ Парашкевовъ отъ с. Бела, эа исаъ от.4000 лева, лих
ви и разноски, обив.-ватъ,: че на 8 септември 1923
г. ы. 9 часа преди обедъ на самото место, въ с.
Бела ще произведа публична проданъ на .следующите дльжникови движими имущества, а именно:
1) Една крава 6 годишна съ белъ косъмъ и
рогоге прави нагоре безъ особени б-Ьл-Ьзи за 1500
лева; 2) Една свиня женска с белъ косьмъ и 3
прасета малки 2 месечни за 500, лева; 3) Едно
прасе мжжко около 15—20 кил, шарено — белъ
и черъ костмъ за 150 лева.
':
Желающите да ги куаягь, могать да: се явятъ на гореопределеното мкето, въ определения
день, и ,часъ и да наддаватъ.
гр. Варна, 20. VIII. 1923 год.
I Садеб. приставг: Д. х. Ивановъ.
1-91—1

За знание на бежанците: тракийци, добруджанци и македонци, окрдгжното
предписание нодъ № 912 отъ месецъ юннй
1922 год. на М-вото на Вътрешните Работи и
Народното Здраве отъ бившия режимъ, което бе
съвършенно безаконно, като такова въ премъ
разрезъ съ чл 3, п. 2 и чл. 5 отъ закона и
правилника за бежанците за обезпечаване поминъка
имъ е безвъзвратно отменено вечъ оъ твърде
бързото предписание до комисиите отъ Мра на
Вътрешните Работи и Нар. Здраве. Иска се въ
10 дневенъ срокъ отъ околийските комисии да
представятъ сведения подъ опиоъ, колко меота
и кои точно следва да се предоотавятъ по озем
ляването на бежанците, които оъ действителни
земледелци въ тоя кътъ, особенно добруджанци
и тракийци и отчасти тия въ Тиквешко и въ
равнините на Македония. По същото предписание
ще се проивнесатъ въ най скоро време комисиите съ
протоколно решение: 1) по очуждаване на мес
тата ; 2) по въпроса кои именно бежанци ла ооВарненско Градско Общинсно Управление- ! ;
танатъ тукъ, съгласно поминъчниае условия, ко
ито могатъ да ги удовлетворять п 3) на кои ли
ОБЯВЛЕНИЕ № 23038.
ца ще могатъ въ бъдаще да се гласуватъ всич
ки облаги за поминака имъ, Отбелязваме, че ви
гр. Варна, 21 Августа 1923 година,
сока идейность се проявява и при извършването
Въ допълнение обявлението J6 21955 отъ 8
на тоя въпросъ, сдедъ политическия превратъ. того, публикувано въ Държавенъ ВЬстникъ брой
Поменатите наши сънародници не ще бж- 112 отъ 17 того, обявява се на интересующитЬ,11
датъ въ бждаще принудени едва ли не да про че иа 27 того до 4 часа ел. обедъ въ помещепи-;
тягать ржка 8а прехранване на своите деца, оъ ето ва Варнен. Окр. Финап. Управление ще ее,
премахваното на тия членове 3 п.- 2 и 5. Бе произведе тгргъ съ тайна конкуренция за отдаване
жанци имайте доверието въ това правителство, на 8акупчикъ сбора таксите отъ „театрални пред
което доде въ името на вакоиостьта. То ще об ставления" и пр. за време отъ 1. IV. 923 год, >
лекчи вашето положение.
.
до 31. III. 926 год. Приблизителна годишна, стой-;
ность 50,000 лева. Залогъ се изисква 1 0 % въ
жштавтш
банково удостоверение и документа, сыласио за
Горско Трудово Стопанство , кона за бюджета, отчетпоета и предприятията;
Тържните книжа са на разположение всяко 5
приелтетееано времо въ общината, а въ деня на
търга при тържаата комисия.
Председатель: Хр. МирСКИ
1 — 93—1
Секретаръ: X. Н. ИванОВЪ
№ 981.

„Г е н и ш ъ-Д д а—Л о н г о з а—-К о д ж а-Б а д к a s ъ".

ОБЯВЛЕНИЕ

Село Доленъ-Чифликъ, 19 Августа 1923 год.
Обявява, че па 27 авпуетъ т. г. 9 часа
преди пладае въ Варненсксто Окржжво Фи
нансово Управление ще се произведе спазаряване по доброволно съгласие за доставка на
хранителна и фуражни припаси както следва:
1. Брашно рандеманъ 78
80000- кгр.
2. Бобъ сухъ
5000 „ .
8. Болгуръ житенъ
2000 „
4. Свинска масъ
1000 „
5. Сирене
4000 „
6. Захарь
ЮОо „
7. Лукъ
3000 „
8. Червеаъ пиаеръ
200 „
9. Лимонова кислота
150 „
10. Ечемикъ
40000 „
11. Слама
J 20000 ,,
. Доставката франко rap г Долснъ-Чифликъ.
Срокъ за доста т ш а: Брашиото на две пар

Министрътъ ва железниците г. Казасовъ
получава едно писмо оъ подписа на окръжния
управитель г. Кулакоъзовъ съ коею се застъпва
аа уволнението и то га винаги отъ Б. Д. Ж.
надзирателя-строитель при гара Варна Димо
Еневъ. Въ това писмо между другото ое казва:
„Вие со задоволявате съ голема бърэина да
издадете заповедь Л« 4730 отъ 30 VI т. г. оъ тиди по 15000 килограма, първата 10, вторакоето го уволнявате и то за винаги отъ Б. Д. Ж. та 20 дни; Сиренето на д Й партиди по 2000
да 09 пзпълнятъ прищевките" и пр.
килограма, 7 и 14 дни; Ечемика на три пар-

Варненско Градено Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ №:23036.
гр. Варна, 21 Августа 1923 година.
Въ допълнение обявление Л» 219156 отъ 8
того, публикувано въ Дьрж. Вестникъ брой 112
отъ 17 того, обявява ее на интересующите, че на
27 того до 11 часа сутриньта въ помещението на
Варнен. Окр. Финап. Управление ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на.заку
пу вачъ за три години отъ 1*. IV. 1923 год. ДО
31 марта 1926 год. сбора такси „сергийпо пра
во". Приблизителна годишна стойаость 85,000 «в.
Залогъ се изисква 10% въ банково удостоверение
и документа, съгласно ..акона за бюджета, отчет1
поста и предприятията.
Tj-patHBili киижа са на разположение всяко
присътсгвено врЬыо въ общината, а въ деня ш*
търга при тържната комисия.
Председатель: Хр. МлрСКИ
1 — 92—I
Секретарь: X. К. ИвйНОВЪ

Четете утр* „Шерпа Поща"
Печатница Д. Тодоровъ — Варна

