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Положението
У нае/ь.
За трудовия блокъ
Софи>, 2 9 августъ (ел. об.). Прелложевие1;о_на_ комунистическата партии заширокн_трудр1,а формация
п\нмълшвТ1йП^'обсажда отъ всички да рта и. 0'пп.о ~о у б."ж?.е нието ср1,дъ тукашните, лЬтчщкт сре1ш~"чё
при налачноитьта на съществуващия капита
листически блокъ една трудова формация е
наложителна отъ гледа щетоЛва социалния напр^дъкъ. Родилвите м&ки па трудовата власть
по всичко изглежда. ще б&датъ гел-ЬмТТрудно е да се намерятъ допирни точки мегкду
лЬвичарскигЬ партии. Не е изв^стшГоще каква т е б&де равнодействуващата, по вапра"влението на която ще ^марширува проектирания. блокъ....
За сега 'отстдпчивосгьта на комунистичъ
се посреща недоверчиво. Мнозина я .таксу.ватъ като лозкн маневра.

София, 2 9 августъ (ел. об.). Вашиятъ партиенъ съвътъ на Радикалната партия
днесь и утре ще се занимае съ въпроса за
участието на•партията 'ииъ пъ „Демократи
ческая сговоръ", положението и изхода отъ
него. Между радикалите.' «а cera.ee' очертаватъ следните .две направления: 1) съединестите, партизаните на „Домохратачечкая сговоръ", подържатъ, че партията требва. да взе
ме живо участие въ, новообразуваната форма
ция за да намали ефекта на „л:елешите р&"де", като застжиа а прокара въ управлението
идеиге на радикализма; 2) протаво-сгедине.отите т. е. идеалозате на трудовия блокъ
подържатъ че преживяваме важно историчес
ко време, когато идеите, родени въ вихара
на борбата между стария и новия светъ, за
кърмени отъ последните войни, требва да бо
дать олицетворени носредствомъ една нова
власть.
Не е известно още кое' отъ двете .на
правления ще нлддел&е. Огъ окончателната
позиция на радикалната партия иъ всеки случай
. ще зависи, както участието ииъ въ новата
партия, така е&що и сл-дбата на проектира
ния блокъ на труда.

СОЦВЙЛЙШИ И ПРИВЙШШТв
София, 2 9 аагустъ (ся. о б . ) . Око
ло участието на социап-ь-демократи
т е въ правителството продължаватъ
да се носятъ най-противоречиви слу
хове. Говори се че соц.-демократите
били предрешили участието си. Спое д ъ други слухове правителството
щ е л о да удовлетвори исканията на
соц..демократите за да предотвра
ти формиращия се левъ блокъ. Въ
свръзка съ противоречивите слухо

Старъ брой I лева.

ОБЯВЛЕНИЯ: no \Щт. кв. ci-T Пристав.
по 1 л. на дума за повече отъ 3 п. 107о ост.

ве около участието на с о ц - д е м . въ
кабинета едно фдеродавно социали
стическо лице ии заяви:
, Партията държи на условията
които предяви лредъ правителство
то. Тя никога l i e се е б о р е л а за
власть. Отъ досегашното държание
на правителството личи че то е р е 
шило да действува нруто. Нашите
предложения ^ъ такъвъ случай щ е
б ж д а т ь отхвърлени. При това по
ложение мие ще обявимъ министер
ския постъ, който заемаме, за ва
кантен!» .

ВъШужбина.
Египвтй; се вълнува
Предъ първите избори
Нарижъ, 2^*; ^ur.yc'1-ь. Кгипеть:- е предъ
прага на своята независимость. . ПартивтЬ за
свободата на Егй^етъ со груоиратъ въ едно
и вол ятъ усилена Агитация. Огъ1 своя страна
тая на П1:ави^.?'л^1'вйтц^:-Ш0роко прокламира
платформата на аависимостьта.
,• '
Близка е датата, когато Египетъ ще из
воюва своята свобода чрезъ парламента. Пред
стоящите депутатски избори еж първите за
страната по силата на извоюваната конститу
ция отъ Англия.

Гърция предъ катастрофа
Велградъ. 28 авгусгъ. Атинския коресп-шдентъ на.-„Цолитика- съобщава за го.тв•иите'кръвопролития сганала въ Гърция, като
ги ноловава на оьлгаоски комуниста инспи
ратора. ,
. •
Огъ Ьукурещъ (.ъобщанатъ. за критичес-.
кото положение на Гърция и очакващите я
изненади. 0гъ день на день -влошаван» и
застрашаване мчра'а спокойствието на стра
ната: увеличаване числото на стачниците, постояня кървави стълкновения на полицията
съ работниците. •

ърбо-Хъреатсжея спор
Загребъ, .28 августъ Следъ като Сърбия
се убеди въ воправдивостьта на своята им
периалистическа кауза, започна по бруталенъ
.пачинъ да потушава народното хърватско съ
знание- Влшреки всичко, деяократическо-републиканското движение се засилва все повече.
Въ Сараево устроиха атентатъ надъ Д ръ
Спако, но сь това се увеличиха приятелите му.
В. ^Хървмтъ" пише на уводно место:
.Правдата e на наша страна. Скоро ще из
грее освободи!едната звезда".

Турция и Тракия
Ангора, 28 ачгуст'ь. Но повод.- ратифи
кация "п на ц ••..,. ни я дого,.,,-,'.,. in ииикнахя опо
pone Пи отношение Т|»акиИ(.катаГранина. «При
днешната разпок.т>с.'Г.чосгь на Тракия не ся
из;л]очони бсъдпщите рея-пои между Typut я,
Гърция и България — кааалъодинъ депутатъ".

Врой 66.
Масите искать вдиненъ фротъ. Историята
иска дпверпенциране на партиите. Но вма 1И
смисъль да се обединяватъ масите въ името as
една реакция противъ друга? Българския поттически животъ со нуждае отъ вдивввъ фроитъ
ва демокрацията въ името на звковностьта, реформите и социалния прогресъ. ,
.*..,, н
Обедииеиието на буржуваните в девичароки
сили може да донесе само благо на истрадвлата
страна, когато то стане на почвата ва иденгн
въ името на нещо добро. Нещо повече —-' то
требва да стане. Само така ще со. създаде вдпнъ
относителенъ социаленъ, мкръ и иолигаческа тьрпимость!

ХРОНИКА.
Продавачи на в. „Северна'поща" «а Варна ( и
провинцията се дирятъ съ добра заплата и процентъ.
ИзлитигЬ на любителите артисти и артистки
ще ев проивпедътъ въ нетъкъ 31 т. м. Журото се
състои огъ Общегражданский театраяснъ комитетъ,
р(я:исьора, неколко представители на пртлетитеи др.
Социалистическото дружество „Георги , .Длвхяноиъ". се в отзовало на комунистичее(Сото по локаната му за единенъ Фронтъ съ обширно шможеиие,
съ което, но понятии пргчини, откяава сътрудйиче>зтвото си.
Вчера Морския Сговоръ устрои своето' тради
ционно увеселение въ Морската градина. То бе
една Ферия, пълна съ импозантность и равнообравие"
Н. В. Царя посети увеселението и участвува и*ь
равните лотарийни и други павилиони Къмъ. 11 (23)
часа въ салона на бю*ета почнаха танци. Нрезъ
целото време и до край се хвърлеха ракети | |
Довечера аа птори нъть ше бъде
операта „Еврейка" въ Я Т. Ранковъ".

представена

По поводъ на антрафилето въ брой 1284 ял
сутрешния нашъ събратъ, се получи въ редакцията
ни писмо отъ общината за осветление въпроса съ
сметьта въ града. Следъ като се даватъ обяснения
за политиката на това отделение аъ стария режимъ
се поясняватъ причините аа неуредиците въ сметоносенето при сегашната управа. Накрай се покмватъ и причините ва стачката на сметоногцит-h,
че т е просто нежелаели да работяге при усилен*
санитаренъ контролъ.
'
Тази вечерь малката балерина Маргарита Кувева ще играе въ „.Летния театъръ" въ полза ^ и*
Варненския Домъ на ивкуствата съ нова, раанообразиа програма.
МяадийТЪ поетъ Коста ТрандвФиловъ е турилъ
подъ печатъ „Мъдрость и съдба- отъ Морисъ Ме.терлингъ.Градоначалството съобщава, че съгласно окръж
ното на Комитета sa настаняване на руските деца
въ България при М-вото на Външните работи и
на Изповеданията нодъ Л« 550 отъ 22 августъ т. г.
срока .за продажбата на билетите на лотарията въ
полза не същите деца се продължава и следе 1
септември т. г.
Въ брой 119 на Държавенъ в.кее публикуване
списъка на българските произведения, на които при
износа ще се събира една трета отъ •• стойностьта
имъ въ чужда валута.
Пребивава въ града ни секр.-касиера на жури.
д-во въ СОФИЯ И редакторъ на в. „Вора" г. Георги
Белчепъ.
...
Селско работническия съборъ ai;e се състои на
2 септември въ Плевенъ. :
ДнвСЪ соц.-демократическата организация ще
има важно събрание въ клубъ „Борба" 8 ч. ел, об,
Завчера Дирекцията на печата е публикувала
текстуално йотата на българското правителство до
Съветска Русия.
Основанъ е. въ града ли новъ спортенътуриетически клубъ „Бенковски". Отъ вчера клуба почна да Функционира редовно.
Провадия. Въ неделя на 26 т, м, се състоя
мачъ между е. к. „Левски" — Шуменъ и с. к. „Искъръ" — Провадия. Резулгате 4 : 0 'пъ полза на
втория.
Резултата отъ вчерашния мачъ между С К.
„Тича" и С. К. „Надежда" съ 14 : 2 пъ полза на
„Тича".
Съюзното знаме на Колоездачния съюзъ и тази
година се падна на Варна (Проданъ Георп-eaV.
Станалите състезания въ Плондивъ около комгр«с1
съ показали но единъ красноречивъ начине превъ8ход(твото на варненските шампиони предъ дру
гите.

Врой 66.

„Северна Поща"

Стр. 2.

II В а р н е н с к и ^ ж д е б е н ъ Приставь.

г

Думи и д Ьла.
Когато днсшниятъ Минпотъръ на Правосъ
дието г. Смиловъ пое поста си, тутакои слвдъ 9
юни, даде тържествената декларация, чрезъ пре
сата, че действията си по правосъдната полити
ка що въобразява оъ строгите рамки на оправедливоотьта и законоотьта, като въведе при то
ва адвокатска защита въ съдилищата, като ста
билизира положението, гарантира и уважава несменяемостьта и неэависиыостьта на съдийството.
Тогава делия юридически свегь въ страната ни
оъ облекчение си въздъхна и напълни душата
оъ радость. Поверва се, че оледъ черните дружбашки дни, възотановяватъ се скъпите правдпнп
на служителите на Тимида, тъпкани и незачптани огь единъ мраиобеонически режимъ на ти
ранията.
Първата грижа на новия миниогьръ, беше
д» се вагрижи за съдбата и делата на своите
клиенти, осъдени по чл. 4 отъ Закона за народ
ната ни катаотрбфа, да прави запитвания и на
тяквания дали присъдата имъ е готова, да иска
обяононие и да се образуватъ препиоки и пр.,
като че ли всичко беше въ рсдъ въ министер
ството му в требваше да има закачки съ неприятни може би нему съдии. Ние сметаме, че
вместо това,'да бете подигналъ въпроса да се
спрътъ всекакви дела по ',.мятежи", да не се
разкарвай, маса хора и да се грижи за общото
умиротворяване на духовете не по пътя на теж
ките присъди, разкарвания и понекога бой, а на
великодушието и прошката Защото съ фаЕта на
преврата направи се първото нарушение на Кон
ституцията отъ точка зрение на юриснриденцията.
Но още по големо смущение ни обзима и се
иълнятъ гърдите ни съ възмущение, иато че темъ
ежедневните съобщения; че освенъ първите увол
нения на провинилите се презъ дружбащкия ре
жимъ съдии, редятъ се дълги редици отъ увол
нения, премествания и понижения на много по
читай магистрати въ полето на юридическата ли
тература и съдебна практика. Случаите оъ пре
много и листата e дълга.
Ако г. министра омета да даде реаленъ изразъ на думите си въ дела, той требва да се"
откаже отъ атрибутите, които му дава единъ дружбашки ааконъ несъвместими оъ правните поня
тия и който законъ беше обектъ на маса про
тести, и критики отъ сждийското и адвокатско
съсловие,: обаче съ който ваконъ той иска да ои
служи повече отъ дружбащите изглежда.
,Ние сметаме, чо г. министра, требва да се
иогрижи за още по-големото материялно подобре
ние на воички служащи по правосъдието, да за
сили техната независимость и несменяемость, ка
то предостави повишението, местенето, пониже
ние, уволнение на специална дисциплинарна за
случая комисия или сьветъ. С.тмо така ще се
омета, че жеста се придружава оъ дела.
Rio,

По шътя на живота.
Летото си отиваше. Абраамъ нареди въ не
гова честь пиршество. Царските палати ектеха
01ъ музика и песни Беше среднолупощь. Лу
ната плуваше въ ширинето като царица .средъ
пламналите погледи на звездите.
Първиятъ велможа държешз тость. На стра
ни стояха мургави робипи съ пълни стакани, до
техъ други танцуваха съ обнажени тела.
- - Ж и в о т а e сънь, измама, кошмаръ. Нека
е свята волята на Аллаха: родени отъ него, ние
сме длъжни да жпвеемъ съ неговите завета. Жи
вейте, веселете се — ето повелята на Провиде
нието. Ние всички сме пътници. Аллахъ бди надъ
насъ. Да пиемъ за него и за неговпятъ приемникъ на земята.
Залата се огласи отъ зловещия звънъ на ча
шите. Твнцувачките закършихи обнажени тела
иодъ сладостните извиви на музиката. Пирше
ството беше въ разгара си.
Тогава дойде бедния Алвандернъ, дрипавь,
съ иогърнало лице. Очите му гледаха умолително
като че искаха настойчиво нещо, плачеха безъ
оызи, огреляха млмни. •
Абраамъ пръвъ видя странника, Приблед-

ОБЯВЛЕНИЕ № 147
Ш 6 октомври т. г. отъ 10 до 12 часа
въ общ. управление ще се ироизведе търгъ
съ явна конкуренция, за отдаване подъ наемъ
за срокъ отъ 1. I. 1924 г. до 1. X. 1926 г.
на училищната нива въ „Ейржна" отъ 1800
декара.
Първоначална цена 50 лв. на декарь
годишно.
Залогъ е 10 на сто.
Поемните условия, могатъ да се видятъ
въ училището „Ов. Кирилъ и Методи".
Конкурентите да се съобразятъ съ зако
на за бюджета, отчетностьта и прЬдпряятията.
Раьвоскитъ1 за публикацията с& за смет
ка на наемателя.
гр. Провадия, 25 VIII 923 г.
1991

' ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Обявление № km
На основание изпълнителния лиотъ Л: 12405,
издаденъ отъ Варненски Окргжепъ Сждъ ua 18
галий 1922 год., въ полза на Б^нка за Народе»
Кредита вь гр. Варна, а противъ Димитъръ Стоявовъ отъ сащи градг, за 11000 лева и др., обявявамъ, че на 7 септемлрий 1923 год., въ 9 часа
преди обедъ, въ гр. Варна на Мусалата ще продавамъ следните движими ИМОТИ на длъжника Ди
митъръ Стояновъ, а именно:
1) металически креватъ, железенъ--- 2000 Лв.
2) Едва печка чиниена съ 6 тржби — 500 лв,
3) Единъ полилей съ 3 електрически ламци
и една гпзена — 300 лева.
4) Е-ва крагла маса съ 3 крака „Европей
ска" за 300 лева.
б) Едивъ келимъ вълпевъ, около 3 м. широкъ
и 4 м. дълггь —• 1000 лева.
6) Единъ коворъ „Европейски" — 300 лв.
Наддаването ще почне огъ оценките и ваивтересуваните могатъ да со снять въ гореопределеното место, ьъ определения день и чась и да
HaAjaiiai'i..

ОБЯВЛЕНИЕ № U8
Провадия, 2 юлий 1923' година
На 15 септември т. г. отъ 9 до 1G часа
въ общ. управление, ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция! за доставяне на 300
куб. метра дърва за училищата въ града.
Първоначална цена 280 лв. куб. метъръ.
Залогъ е 5 на сто. Всички постановления на
закона за бюджета и пр досежно търговете
с& задължителни за конкурентите.
ПоемнигБ условия могатъ да се видятъ
„Св. Кирилъ и
; всвки день вг. училището
Методи".
Разноските за публикацията съ за смътка на предприемача..
Провадия, 26 VIII
'Шг.

гр. В*рня, 23 ав.усть 1923 юд.
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I. и. д. II Сждеб. пристьвъ: Д X. йваиовъ.

м и - а -----,- ш - ш ^^

II Варненски Сждебенъ Приставь.

Обявление Ш 4162

На основание изпълвителния лиегь подъ Л:
6360, издаденъ отъ III. Варненски Мирови Сждия,
на 17 Ноемврий 1922 год., въ полза на Георги
Илиевъ, отъ гр. Варна, а противъ Я..ко Гатевъ,
отъ .сащня градъ, за 1900 лева лихви, разноски
и др.. обявавамъ, че на 7 септември 1923 год.,
въ 9 часа цреяи обЬдъ въ гр. Варна, па мусала
та, ще продавамъ следните движими имоти ла
длъжника Янко Гатевъ, а именно:
1) Единъ скрина съ 4 чекмеджета, чамовь
за 500 лева. ;
2) Едно огледало за 200 лева.
1-100-1
НАСТОЯТЕЛСТВОТО
3) Единъ коворъ за 200 лева.
4) Шесть стола „Виенски4* за 6Q0 лева.
5) Ехииъ стеиенъ часовникъ за 200 лева^
На Тьрговсиата .кдща —. Х р . В п а е з ъ &
Наддавапето ще иочие отъ оценките и ваииЙ . ВеШКОВЪ — Р у с е — пристигать постоян
тересунаеите
могатъ да се явять въ. горео«р'1..'дено шн-нове пий доброкачественна романска „ С л а НИШКа" б е п а СОЛЬ, произхощща оп. най леното JMLCTO ВЪ оиределеаия день и чаоь й да
популярната- и всеизвесгил, романска мине ,,Сла-- ваддаватъ.
гр, Вариа, 25 августь 1923 год.
НИКЪ"4. Огь еж ща та т-оль " вт. собствената си
П ъ р в а Б ъ л г а р с к а Е л е к т р и ч е с к а м е л  1-102-1 I и. д. И. Сждеб. цриегавъ: Д. X ИзанОвЪ.
н и ц а г да В л а е в ъ & ВеШКОВЪ произвеж
дат* съпаргаеино чиста и б е л а к а т о СНеГЪ %
Я-й
Й-Й
*£
®-в а*
«е
МПЯНа СОЛЬ- която аосгавятъ въ нови калкуФ13П-СППтени торби отъ ио 50 кгр. пет»». Слшите рлзпоФотографира най-чисто, ясно и красиво
лагатъ и съ истински м н н е р а л е м ъ к а т р а н ъ ,
КлиентигЬ могатъ да поеетятъ и се ув-Ьрятъ
всички видове машини, цилипдоови и сш-циалии
ЦЪНИ НПЙ-ИЗНОСНИ
1 101-2
отомобилни масла, газь, беазйаг и нр.
2 96 2
а»
й-s
a-s 9-s
а:в
ш
ттттшшшштттшшшттштт
велъ и посърнадъ той се приближи до него и
му каза:
Една нощь Лбраамъ се завърна отъ далеч
— Върви си! Недей' скверни блесъка на ни земи, изрпненъ, одрппанъ, съ много йдъ въ
днешния' пиръ.
лущата. Живота го беще ужаоилъ. Много страни
—• Летото сн отива и вве още продължа- беще изходплъ Абраамъ, въ много каапща надник
вате неговите оргии. Време е вече. Скоро снегъ на: на всекъде Красотата беще осквернена, Ис
ще заснежи косите ви — опомнете со!
тината поругана — надъ всичко и въ всичко
— Но за Бога остави ни. . .
Лъжата беще се възцарила. Завърна се Абраамъ
Бедния Алвандернъ ги изгледа презрително, отъ живота убитъ и горко заплака. Човекътъ
като че искаше да каже:
беше умредъ; Истината беще прокудена; Прав
— Летото ои отиде. О гъ сега нататъкъ азъ дата — разпъната. Но за себе си плака Абраамъ,
ще бъда винаги съ вась. Помпете: никога неми а за човека който беще живедъ отдавна. Хората
да бъдете щастливи когато хората съ нещастни, беха загубили образъ иа човеци. Те беха заПрисъствуващите възпегодуваха. Тогава Ал б;,авшш пътищата на Щастието. Те живееха ка
вандернъ взе арфата си и почна да пее'.
то параьити, крадеха ои едииь отъ Д1<уги радос
тите:
гдни си изграждаха Щастието отъ сълзите
— Въ долината на живота нивга слънна
своите
братя, лру.а безмилостно терзаеха
цето не грее, въ долината на сълзите само
робите си.
плачове се чувать.
Въ много страни ходи Лбраамъ и ник»дт»
Сяугааха царедворца оъ гаве-опи гливи Аб не срещна Щастието. Лъжата властнуваше нараамъ беще навъсилъ вежди Зората потъмня. вредь; Свободата и Мъдросгьта беха изворгаати
Черни призраци затънцуваха изъ пирпеската за отъ всички. Хората оех» иагридилв своя зкивотъ,
ла, подъ-сатанинский смехъ ua невидима тамбур». човечеството -« свооги воличив вьрху пиаисгьта
и ми Арията.
На утрото слънцето огря останките на пирТежскъ беше кръста на орисаните да изщеската трапеза. Велможите спеха. Танцйорките страдватъ човешките скърби, но Абраамъ го ио"
гн немаше. Въ вадата беше тихо.
носе съ ДОСТОЙНСТВО и чеоть Пено Господиновъ.
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