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Положението

невра. Кабинета требва да се "опресни отъ
левичарски сили. Местото на либералите e
вънъ отъ кабинета. Правителството требва да
намери въ своята среда единъ левичарски
центъръ. Живота и крестя щите нужди викатъ
С о ф и я 3 0 авг. (ел. ор.). Въ счргзка за обнова и творчество. Погледнете Европа:
сь заминаването на Въдгарсиата делегация за стария светъ агонизира. Средь нещастията и
Женева едва днесъ ставаха ясни МОТИНИГВ мизерията се ражда новия Вогъ. Подкрепете
поради кокто делегацията нема да подига въ; rol Той носи щастие.
просите заевгащи България. Говори се че*
редъ външни и страначни причина и обстоя
телства (В. Р. Гърция?!) налагала на ВългаЦариградъ, 29 [августъ. Първите тран
рил временно извества. резервираность.
спорти заминаха натоварени еъ съглашенски
войници.
С о ф и я , 3 0 авг. (ел, об.). |ЦентралеиСъюзниятъ флотъ' напуща окончателно
ятъ комвтетънаширокит-в социалисти и днесъ
Проливите
следъ ХУг месецъ съ право пол
продължи заседанията си по единния фронта.
Х'бворвха Я. Сакжзовъ, Гр. Чешмеджиевъ и;др. зване на минаване презъ Протоците.

у насъ.

Въ чужбина.

ние, треавоыислящи умове н - необеапокоя'ваиъ
мпръ!

ХРОНИКА.
Журналистическите карти ивдадени отъ редак
цията на Страшимиръ Страшимировъ, СтеФаиъ Черваровъ и Методи Карадимитровъ са невалидни по
неже ель уволнени отъ длъжностите си. Въ; случай,.
че се явятъ предъ некого, като хора отъ редакция
та се умолява да ги предаде на административните
власти като ва стореното уведоми редакцията.
Утре ee вакрива васедапвето на Висш, Щрт,
Съветъ на радикалите.
Пр'ЬпятСтвующите мерки ввети дротивъ чуясдев-,
ците студенти въ Германдя и равличните налови и
данъци ще намалятъ числото на студентите чуж
денци твърде много превъ настоящата учебна год.
Параходъ „Царь Фердинандъ" ' вамииава въ иетъкъ вечерь въ 22 часа (10 ч.) аа Вургасъ—Цариградъ и обратно.
Дипломните иапитивъ Тьргов. Академия ще се
проиаведатъ въ началото на м. Октомврий.
Граждани ии се онлакватъ яе, въпреки много-.
кратните имъ заявления предъ респективните влас
ти отноено пречистването на квартала около стари
т е публични домове отъ намиращите се • тамъ въ
ивобилие леки и паднали жени и до диееъ*аолоясв.>
нието продължава да е същото, ... .
,
До кога? Нема ли власть въ,Варна?
Блюстителите на реда и публичния порядъ^ъ
нека си в8вматъ*серио8ни бележка, ващото отъ иавестно време положението е станало нетърпимо. ••••

По всичко личи че окончателно решение по
Рига, 29 августъ. Здравето на Ленинъ
този въцросъ ще се- вземе еледъ отговора на е сериозно заплашено, Тези дни e кризиса на
правителството по предявени ге искания :;атъ болестьта му.
страна на партията за участие въ кабинета.
Б е л г р а д ъ , 29? августе Харватсквте
Въ случай че той б&де отрицателенъ въпроса
националисти заявяватъ) че ще подържатъ
ня. единния фронтъ ще бжде сложенъ отново
дипломатическа кампаний предъ външния светъ
на двевенъ редъ.
На селско-работнинеснип съборъ въ Плевенъ, насроза признаване независияоетьта на Хърватия.
ченъ иа 2 септември, и Варненския околийски со
Радичъ заминалъ въ Женева да работа циалистически комитетъ: ще се представлява отъ
С о ф и я , 3 0 авг. (ел. об.). Довечера ще
. ,
предъ
0 . Н. за незавасимостьта-на'родината си. свой пълномощникъ.
е ак
^ Р я е ' Висшия Совета на Радикалната
Неной хаваи държатъ квартиранти бевъ това да
Римъ. 29 августъ. ..\ Генералната работ с ъ съобщили
партия. До този моменгь още не е известно
на властите ва да имъ бъде ивдаденя
дали ще бл.уде отложенъ проектирания кон- ническа италианска организация се отказа отъ настанително. Спремо тия хаваи, които ввематъ квар
тиранти бевъ настанително власта требва давввмв
гресъ. За сега настроението противъ извър участието си въ политическите партии и де no-строги
мерки.
шеното обединение е ГО.ТБМО. Не е изключе кларира всецело подръжката си на фашистите.
Така напр. въ ул. „Харчева- Л 14. —- Сидеръ
е живела една госпожица точно единъ
но възиожностьта да се доде до разривъ по
Р е в е л ъ , 29 г-вгустъ. Русия е застраше Георгиевъ,
месецъ.
този въпросъ. Въ такъвъ случай рТйштё1на на отъ гладъ. Целата Астраханска губерния
Художника Асенъ Момчевъ отъ Търново ще
дума, по недоразуменията ще има конгреса - " е нападната отъ скакалци и реколтата уни
щоженаС о ф и я , 3 0 авг. (ел. об.). Убийството
на Др. Р. Даскаловъ се поср1;ща отъ всички
еъ тягостно чувство. Сведенията отъ чужбина
гласятъ, че и тамъ неочакваната смъртъ се
лоереща несимпатично. Сьобщаватъ отъ Пра
га че властьта* продължила разпита на убие
ца. Установило се че убийството е негово лич
но дъло. ЧехскитБ власти заявяватъ че убие
ца ще. бжде наказанъ съгласно законитъ- на
доживотенъ затворъ.
София 3 0 авг. (ел. об). Следъ aacfr,данията на Висшия занаятчийски кон гресъ
между тукашния еснафъ негодуването отъ
следваната политика отъ досегашната управа
непрестано расте. Тези дни ще бжде опреде
лена датата на колтреса, който нешволницитетанаятчии ще сви.:;пъ по поводь тогите ретения на съчета

открие на 31 т.м, ивложба отъ пейзажи и портрети
въ гр. Провадия.

'

Атина, 29 августъ. Издаденъ е указа
за ратификация на мирния договоръ. Съ другъ
се обявява мирновременното положение на
целата гръцка архия.
Атина, 29 августъ. • Стачката на работ
ниците e свършеиа. ВСИЧКИ работници св от
казаха отъ комунистите и преманаватъ къмъ
старата професионална организация.
Правителството обеща да уреди трудовия
въпросъ.

Група членове рть „Народния университетъ"
проектира Фортираието на Туристическа група при
университета, ва което поканва желающите гражда
ни да присъствуватъ на събрание аа равменяване
мисли — въ клубъ „Борба" днесъ 30. VIII...
•
Вь Басиетболното игрище на е. к. „Диана" ся.
намерени два ключа. Притежателите имъ могатъ да
ги получатъ отъ г. Ст. Ницовъ въ клуба на горния,
Вчера ваминаха ва Виена 14 души туристи отъ
Варна, членове на тукашното др-во „За научаване
на България". Това е първата екскурзия на др-вото
предприета вънъ отъ пределите на страната.
Съюза на артистите e унълномощилъ г. Паскалъ Дуковъ да го представлява предъ тукашни
т е артисти. Секция отъ Съгова до тови моментъ
още не е обравувана.

Парижъ. 29 Августъ. Реинските сепа
ратисти събрани на митингъ въ Гладбахъ и
На 27 1. м. въ летния театръ малката балери
контра манифестантите се сбиха, като оста
на Маргарита Кувева даде своя първи балетенъ спек
виха маса ранена. Германската полиция за- такль. Случай, който се удаде на варненци да видятъ редките качества на това дете не бе пвнолвванъ.
късне съ съдействието си.
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Р у с е 2 9 авг. (ел. об.). Предъ много
людно събранио мръ Д. Казасовъ нроизнес(!
!&
силно-аргументирава речь по положението, въ
което между другото заяви: единния фронгь
в" мацоира: II едни алоаолучна u плоска ма

Фотографира най-чисто, ясно и красиво
g
Клиентит-6 могатъ да посетять и се ув-Ьрятъ
ЦЪНИ ННЙ-ИЗНОСНИ
1-101—2.
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Макаръ и слабо посетенъ — спектакле бе от...
личенъ. Виртуозностьта съ която младата балерина
изпълни всички номера беше удивителна. Пластика,
ритмичность; мимика, нежность, всичко това предивиика умиление и въвторгъ.
Днесъ ва последенъ пъть П серия „Индийската Гробница". •
Утре Общин. Театрь — „Отелло".

— ———

Чеше Wo ,ХШ\шй Поща"

Балетната печерь на М. Кувева устрисиаиъ полва-на Дума иа Ивкуавата, нибешо иосегеиа никак*
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„Северна Поща"

Отр. 2.

Кроя на една м и р а
Въ редакцията ни се получиха след
нитЪ две писма съ молба да имъ
дадемъ гластность.
1.
Сьгль шл Комунист. Младсжъ
въ България
Mia*. Д--о ..Георги Кирковъ"
№ 11
гр. Варва, 23 YIII. 923 гедива

До Настоя хелотвото на Младежкото
Социалиотич. Д во
„Георги Плехановъ"
Драги Младежи,
Тукь
На 2 оептемврий т. г. Работническата мла
дежъ за 9-ий иъть ще празнува своя младежки
боенъ правникъ. По този случай и предъ видъ
особните вътрешни и международни условия,
които налагать едно всестрано празнуване на
това день, ний, Варненоките младежи комунисти,
въ съгласие оъ Ц Н в о на Съюза па Комуниотичеоката мдадежъ въ България Ви поканваме
аа вадружво отпразнуване на този велпкъ праввикъ на Младежьта на Труда и Мира между
народите,
'Обръщаме Ви вниманието върху тукъ при
ложените открити писма на Централата ни от
правени къмъ централите на тамъ упоменатите
младежки д ва, както и върху позива на И-я
К тъ ва Младежкия Комунистически И лъ и окржжното № 15 отъ 14. VIII. т. г. ва Центра
лата ни, огъ прегледа на които ще можете да
се ориентирате по подробно върху значението
ва този празникъ, лозунгите издигнати въ този
день и вуждата отъ Единенъ фронтъ на трудящата се младежь въ настоящия моментъ.
. Ние се надеваме, че настоящата uaina по
ставка не ще бл;де зле разбрана отъ Васъ; Ний
'много добре схващаме различието, които ни де
ли, обаче, вий се обръщаме къмъ Васъ като
младежи на труда, а следователно и на черната
економичеока и политическа робия, която е еднаква както аа Васъ така и за наоъ.
, 3 а но конкретното определяне начина на
отпразнуването на тоя день ще се занимае на
срочената на 26. VIII. т. м. 3 ч? ел. об. въ
„Обществения отолъ" на Мусалата, конференция,
ва която конференция ,Ви молимъ да изпратите
делегати. ,.
Зъ младежки поздравь за Настоя
телството Секретарь: Савовъ
Настоящата покана е изпратена до следнигв д-ва „Георгп Плехановъ" (Соц-дем), „Бр.
Миладинови" (Макед.) я Анарх мл. д-во", ,'Зомл.
мл. д-во" и спортните д в а „Юнакъ', „..ч--.-.
„Тича- ,
„Соколъ", „Диана", „Владиолавъ-, „Шипка" и
„Веженъ".

и последователи на палачите отъ Москва, кои
то еж възвишили отмъщението въ култъ, оста
вить да гнпятъ изъ съветските зандани, измачватъ и убиватъ старите ваши учители и друга
ри социалдемократи и ооциалреволюционери, а
днеоъ ги пращатъ въ Соловиевиге острови вь
Ледения океанъ, буквално на явна смърть.
Позволете ни да Ви огиравимъ следния
нащъ апелъ:
Спрете да следвате палачите отъ Москва!
Спрете да слушате ония тъмни личности,
които Ви държатъ въ робски вериги на кърва
вия комунизъмъ!
Откажете се отъ йезуитските 21 тезиси на
Москва!
Само тогава ще поставите моста, за да си
подадемъ ржка за задружна работа противъ ре
акцията отъ гдето и да иде тя.
Да живее социалистическата младежь въ
името на Братството, Рааенттвотои „Свободата"!
За настоятелството на Млад. со
циалистическо д-во „Георгл Плехановъ,,,
Варна Секретарь: ТоДОрОВЪ
Б. Р. До сега още не е извеетенъ отгово
ра на останалите поканени др-ва.

Огъ неколко дена пребиваватъ въ града ни
група „артисти" начело съ г Гукасовъ. Варненпи беха изненадани отъ рекламите които в къ
„Варненска поща" въ неколко броя подъ редъ
печата. Както и требваше да се очаква ,,Ев
рейка" беше представена зле. Липсваше ансамбалъ, декори, артистична игра, художествено осмиолие — съ една дума ,.Еврейка" се предста
ви безъ елементарно художествено разбиране.
Артиста Гукасовъ изнесе доста добре ролята си. НЬкжде достигаше до високо художест
вено постижение и попадаше въ амплуато си.
Рахпдъ съвсемъ лошо беше изнесена.. Лип
сваха вживяваш), даже f художествено u пси
хическо сващания. Ч V */ ,.---•--'••-.••
Кардинала доота сносно со изнесе.
Оставалите артисти имаха слаба игрч. ,
Оркестра и хора не, беха добре подготвени.
Друго направи лошо впечатление |и намали ефекта на играта, безпричинните големи антракти.
М.

-jsa
Съимг. иа Социалисти-. Младежъ
ъ% България
Млад. Д-во „Георги Плехановъ"

Варна, 26. Й Г в И , » 18
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У "° - Д " » Рги Кирковъ"
Уважаеми Младежи,
" *УКЪ
Нашъ дългъ е ди Ви съобгцпмъ, че сдедъ
като разгледахме Вашата покана отъ 23. У Ш .
923 г. за общо празнувенв младежкия Ви боенъ
празникъ -— 2 септемврий — въ общото събра
ние на 26. VIII. 923 г. на Дружеството ни ре
шихме, че неможемъ да празнуваме никакъвъ
боенъ празникъ съ Васъ защото:
.
, 1 ) Ние като Социалдемократи имаме Интернационаленъ праздникъ само 1 май, а ватоняшъ
български боенъ младежки день — Деня на Хри
сто Вотевъ. — Желание за повече празнепетва
и паради немаме.
'..'. 2) Твърдо сме убедени, че Вашата покапа
е чиего демагогска, — рожба на 21 я тезиси
отъ Москва. Това убеждение сме получили отъ
вашето държане до оега. До вчера Вие ни на.
ричахте „Социалъ-предатели" (въ броя на „Раб.
вестнвкъ- отъ 9 априлъ 923 год. сме поставени
въ редовете на Вашите врагове), не сте спира
ли да ни третирате като опасни врагове на работничеотвото, а днеоъ идвате да признаете, че
и „двата съюза" служатъ на работническата
Класа. До като мислите да празнувате заедно
съ всички иатрпотарскй младежки д в а бойни
праввицг, нпе не можемъ да се наредимъ съ
Васъ рамо до рамо.
3) За насъ е абсолютно невъзможно да праз
нуваме ръ Ваоь, които ое считате за ученици
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с прочутигЬ европейски 'патентувани
БРАВИ „FEGRLOS"
D. It. С. М. и D. R. Р.

Изработва и продава винаги на
НАЙ-КОНКУРЕНТНИ ЦЬНИ
Механическо Железарското Ателие на
АГОПЪ НЖШАНЯНЪ - ВАРНА
ул. „Царибродска" Л; 5 4 .
l u
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Варнен. Градско Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 23669.
Обявява се на интересугощигЬ се, че на 10
септемврий т. г., въ помещението на Варненското
Окражно Финансово Управление ще се произведе
търгь с явна конкуренция отъ 10 до 11 часа
сутривьта за отдаване цодг наемъ общив. дюгеви
№ 3 и 4 огъ групата 28 дюгева на иазаря в
общин. павилионъ № 8 на ул. Преславска ва вре
ме огь сключване договора до 31 мартъ 1924 г.
Приблизителната годишна стойность и залогъ
ще се определи въ деня на търга отъ тържиатакомисия.
" "" •"•Т*>
.-; Желаящите да ги наематъ да се явятъ вх
определеното време и место и да наддаватъ.1_108 — 1
Огъ Общината.

Обявление Ш 3271
На основание определението на Варненския
Окраженъ Садг, съ което е разрешено на Ц-гфизе Етемь Ходжова с. Чайлекъ да продаде на цуб.
личенъ търгъ кащата останала огь покойния Егемъ
Ходжа Халиловъ с. Коте обявявамъ", че отъ последнето двукратно публикувание настоящето въ
в. „Северна llumaf и въ продължение на 31двн
съ правонадаване въ 24 часа 5 % ще продавамъ
публично:
Каща едноетажна въ с. Коте еастояща се
отъ две стаи, килерь индирме и сондурма направена отъ пръти и дърво измазана съ каль застрое
на ва около 65 кв. м. покрита с местии кереми
ди, въ двора 29 овощни дървета съ дворъ незастроено место отъ около 1 5 декара при съсЬди:
Халилъ' Халиловъ, улица naib улица и долъ.
Първоначалната оц-впка 1800 лева.
Желающи да купятъ имота могатъ да првглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ
всеки присатсткевъ день и часъ въ канцеларията ми.
гр. Провадия 20.VIII.1923 г. ДЬло JV« 580/923 г.
2-106 — 2
Съхебонъ Приставъ: Николовъ.
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макъ на |15 м. дължина, 6 м. широка 3 м. ви
сока съ две стаи за живеение, единъ дамь подъ
единъ покривъ в двора дъсченъ хамбаръ иоогроенъ
на 4 м. дължина и 4 ширина отпредъ e чардакъ
единъ полусрутепъ плевнивъ съ дворно место за
едно съ харманлъка отъ 5 декара цри съсЬди;
Михалъ Иваповъ, Злата Иваиовъ, Иванъ Върбаповъ, Пеню Петковъ пать и поляна.
Първоначалната оценка 1540 лева.
Желающи да купятъ имота могатъ да пре«
глеждатъ книжата ио продажбата и да наддаватъ
всеки присатственъ день и часг въ кавцеларпята ми.
гр. Провадия, 27.VHL1923 г. Дело JY: 55/912 г."
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Сжлебевъ Приставъ: Николовъ,
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Обявление••№ 3882
Па основание опр-ЬдЬението на Варненския
Окраженъ' Садъ на ..0 циемврий 1911 год., съ
коеш се разрешава да се продаде иа цуоличенъ
търгъ имота на покойниц Илия Райчевъ отъ с.
Кривне Провадийско облвявааъ, че отъ последнего
двукратно нубликуиание настоящето въ и. „Север
на Поща" и въ продължение на 31 дни съ пра
вонадаване въ 24 чцл 5 % ще иродавамъ публично:
Каща едноетажна построена отъ дърво и ка-

Обявление № 33?4
За"удостоверение иска' на Илия Тодоровъ,
Провадия но издадения иенълнителъ листъ JV: 9504
огъ 8 юний 1923 г. на Варненския Окраженъ
Садъ, противъ Денко Дишевъ отъ Аккоюнъ за
13000 лв. обявявамъ, че отъ последнего еднократ
но публикувание настоящето въ й. „Северна По
ща" и въ продължение на 31 дни съ правонада- ,
ване гъ 24 часа 5°/о ще продавамъ публично:
?) Нива въ месгностьта Авлукуюсу отъ 10*8
декара при еаседи: пать Б. Дишевъ, Д. Въл-ювъ,
и хасарджийски нини оценка 4320 лева.
2) Нива въ местиостьта „Авлукуюсу1* огъ
6-1 док. при съседи: Иванъ Вьлковъ, Г. Дончевъ,
Георги Дишевъ оценка 2440 лена.
*'
3) Нива въ местпоетьта Авлукуюсу отъ 8*4
док. при съседи: Бр. Димитрови и отъ две страви
хасарджийски ниви оценка 3360 лева.
4) Нива къ месгностьта „Орта Иолу" отъ
4-1 дек. при .съседи: И.щя Георгиевъ, Г. Дишевъ,
Бр. Димитрови оценка за 1610 лева.
5) Нива въ местностьта Чешме алана отъ
4*9 дек. до съседи: Г. Дишевъ, Бр. Войкови и
usn, оценена за 1960 лева.
Желающи да куннтъ имота могатъ да upl;глеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ
всеки присатственъ день и часъ къ канцеларията ми.
гр. Провадия.'20.УШ.1923 г. Дело Л; 513/923 г.
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Сждебоиъ Приставъ: Николовъ,

