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СЕДМИЧНО
Частни обявления и реклами: -

Абонаиентъ 60 лева годишно.

На III и IV страница на кв. см. 1*30 лв.
за едно публикуване

Единъ брой I левъ.
Всичко що ее отнаея за вестника, да се «изпраща

На кв. см. 1-—лева за два или повече
публикувания.

до редакцията, кметството — Варна.

Едно 50 годишнина.
. Между българския народъ нЬка пронеюнъ и родолюбивь човекъ, който да
не знае за великите и народоподезни
дала на Блаженопочившия Търновски
Иитрополитъ Иларионъ
Макаркополски.
Будитель на народното еъзнание;
пръвъ между борците за църковната ни
амавиевмоеть; неогаеващъ свегвдникъ
на духовния култъ на племето ни; не
надминатъ борецъ срещу фенеръ и гръц
ките козня, — той държи първенотвующе место въ историята на нашето въз
раждане. ;
. Истекоха, като вчера, 50 години
отъ светителската му кончина.
Неговия, обаче, животъ и неговите
светли дела съ не само олицетворение
ла възвишенъ патриотизмь, но ех а прилеръ за подражание на всеки любящъ
родината си Българинъ.
На 21 того се навършватъ 50 гоХинн отъ блажеината кончина на този
Великъ българинъ и народенъ духовенъ
вастиръ.
Особенъ комитетъ е отроденъ въ
София за тържественото отпразднуване и
чествуване памятьта на народния духо
«енъ вождъ.
Праздненетвото ще стане въ пърИя неделенъ день сдедъ 17 того т. е.
ва 22 същи.
Особенна комисия оть шефове на уч
реждения и граждани, подъ председател
а«твото на Негого Високопреосвещенство
св. Варненски - Преславски Митронолитъ
оеподина г-на Симеона, има първото
|*« заседание на 1 того въ св. Митро.*»иа,. въ което се обмисли ичвъзнрве
Нчина за по-тържеетвенното отпразну|1ане а чествуване въ градътъ ни паметь1>а на тоя Великъ българинъ.
Комисията ще излезе съ своя по1'авъ ва цвльта, както и съ наредената
[•рограна за праздненетвото. ,
.
Варненските граждани, еъврененМцв на борбите за духовното ни и по
етичен» възраждане и тия, които зна-

)

итъ това отъ историята, нека не пропущатъ случая да манифестиратъ почетьта
си къмъ светлата памятъ на Великия
попокойникъ.
Чествуване паметьта на народните
дейци е дългъ на всеки просветенъ бъл
гаринъ. Това е и примеръ за поколе
нието. Нека то учи и разбере, че по
четьта е за родолюбците и предалите
всецело живота си въ служба на народа
дейци. Техъ народа тачи и тЬхната па
мятъ сдави и почита.
Прочее, нека целото гражданство и
всички културни организации и друже
ства на 20 того взематъ най-живо уча
стие при отпразднуването и чествуване
то паметьта на Блаженопочившия тър
новски митропелитъ Иларионъ Ма-

кариополски.

Бюджета на общината
за 1924/25 Финан. год.
По неианего възможность да ее съ
стави и гласува бюджета на общината за
текущата 1925/26 финан. година, кейто,
между прочемъ, ее приготовлява, общин
ския съветъ въ заседанието си на 21
мин. май гласува 3 / 12 бюджетъ за тек.
финан. година, върху база на тоя за
1У24/25 финансова година.
(Продължение отъ брои 140, стр. 8).

Редовни разходи.

Отделъ Д. Просвещение.
§ 14. п. 1. Помощъ на училищния
бюджетъ за заплати, възнаграждения,
наеми и веществения разходи за учи
лищата
10,056,400
§ 14. п. 1. ж. Специално за учи
лищата въ Сесъ-Севнееъ 488,600 лв.
Всичко за училищата
10,546,000 лв.
Забележ. ред. Презъ 1924/25 учеб
на година положението на подпомаганите
отъ общината училища е:
I. Първоначални училища.
Обучаватъ се 2893 деца, еъ 71 па
ралелки, съ 58 класни стаи, занимавани
отъ 7) учители и 1 предеедатель на
главните учители, всичко 72 учители а
учителки.
Има 11 училищни номещиния и 2
наети ча«тни здания.
Честотата въ училищата се поддър
жа отъ 19 слугн.
Отъ 1 априлъ 1924 г. до 30 мартъ
1925 год. — бюджетната 1924/25 год.
— отъ общинската каса в получено за
първоначалните у ща 2,809,881*14 лв.
II. Прогимназиални училища.
Обучаватъ се 1919 деца, съ 41 па
ралелки, въ 36 класни стаи, занимавани
отъ 4 директори и 61 учители и у-лки.
Има 3 училищни помещения и 2 на
ети частни здания.
Чистотата на училищата се поддър
жа отъ 12 «луги.
Отъ 1 априлъ 1924 г. до 31 мартъ
1925 г. -бюджетната 1924/25 г.— отъ
общинската каса за прогимназиалните
училища е получено
780,57 4'31 лв.

§ 9. Разноски по процеси, мита,
канцел. берии и др.
50,000 лв.
§ 1 0 . Формално облекло и въоръ
жения на общ. служащи, задължително
по закона
100,000 лв.
§ 1|., н. 1. Наемъ на частни зда
Всичко за първоначалните училища
ния, наети за общ. нужди 60,000 лв.
в
прогимназиите
общинската каса по бю
§ 11. п. 2. За подържане на здания
та, принадлежащи да общ. 200,000 лв. джета за 1924/25 год, съ изключение
§ 11., п. 2, а. За водоинеталиране за училищата въ Сесъ-Оевкесъ, е плати
3,590,455 41 лв.
общ. помещения
1,000 лв. ла само
Срещу
10,056,400 лв.
§12. Изплащане данъците на общ.
Или съ единъ дългъ още отъ лв.
имоти и доходи и гдоои за закъсняване
и др. данъци.
180,000 лв. 6,465,944-59.
Ако тая сума не се изплати до края
§ 13. Заетраховка общ. здания и
на
текущия
юний месецъ, до когато трае.
движими имоти
50,000 лв.

Вариеноки Общиневи Вветиявъ

Страница 2
бюджетното упражнение за 1924/26 ф. |
година, тя ще оетане дъдгъ за вписване
по бюджета «а 1925/26 финан. година.
§ 14 п. 2. Помошь на частните
анввери училища въ общината:
а) За мюсюлманките т-ща 57,000 лв.
б) За арменските учиквща 25,000 лв.
в) За еврейските училища 16,000 лв.
г) За руската гимназия — училище въ
Варна
50,000 лв.
Всичко помощи 148,000 лв.
§ 16. п. 1. Поддържане общинска
та библиотека или поиощъ за основа
ване и поддържане такива отъ некое
дружество
40,000 лв.
§ 16. и. 2. Издръжка на обший.
театр. трупа и орквстръ, заплата на пер
сонала, добавъчно възнаграждение еъ
50%
увеличение върху заплатата и добавачното и квартирни пари, споредъ таб
лицата, съгласно решението на общин.
еъветъ № 233 отъ 13 юний 1922 год.
н вещеетвенни разходи по организира
нето и др. съгласно правилника, изработенъ отъ общ. еъветъ до утвърждава
нето на бюджета, еъ 6 5 % увеличение в
б е » квартирни
1,200,000 лв.
Всичко за проеветни и културни
цеди
11,933,000 лв.
Забвлеж. ред. За сжщеетвуването
или не ва общ. театръ и за неговото
преустройство, ако ще оетане и за наппредъ, както и за началата, върху кои
то ше се сложи неговото съществуване,
ще се занимаемъ въ отделна статия.
Артистичния переонадъ се в съетоядъ отъ 20 чвдовека, а административ
н и я — отъ 5, а въ впоследствие уведичвнъ на 9 человека, тъй като 4 чело-'
века сценични работници, които еж се
числили къиъ артистическия персоналъ,
съ причислени къмъ административния.
Приходи отъ общ театръ и кинопредетавления за време отъ 1 апридъ
1924 г. до З1.мартъ 1925 г.
1) Отъ теарт. предст. 395,135 лв.
Отъ кино-представ.
157,700 лв.
Всичко
552,885 лв.
Дадени еъ 128 представления, отъ
които 121 въ „Зала Съединение" и 7 —
въ летния театръ и 108 кино-представ
ления въ летния театръ. Поеледния отъ
24 юлвй до 29 същи м. 1924 г. е билъ
даденъ подъ наемъ на артистите отъ
Народния театръ, а ва 20 и 23 августъ
същата година е отпустнатъ на малката
балерина Ката Георгиева, срещу наемъ.
Прихода отъ 4 внно-представления
отъ 9657-80 лв. е даденъ за разпреде
ляне по равно на тукашните благотвор.
д-ва; .Майка", .Надежда", „Мидосърдие" и .Взаимнопомощь*.
Презъ времето отъ 23*май до 5 септенврий 1924 г. всички свободни дни
отъ летния театръ биха дадени по договоръ за използване еъ кино-представаениа на варненския граждавинъ Кабатнвковъ, при условия; 5 7 % отъ чистия
приходъ за него, а 4 3 % — за общината.

Разходъ:
1) Заплата на артисти и режисьоръ
628,637 лв.
2) Виходни на същатЬ 88,750 лв
3) Надници на допълнителни актйори, музиканта и др.
32,600 лв.
4) Заплата за адкиниетративенъ
пепсенадъ
219,848 дв.

5) Вратари разпзредители и дру79,730 ля.
ги
6) Веществения разходи 197,461 лв.
Всичко разходъ 1,246,527 лв.
Всичко приходъ 552,885 л».
Дефицвтъ 693,642 лв"
Бюджетния крвдитъ отъ 1,200,000
лв. е преразходванъ еъ 46,527 лв.

Е. Обществено здраве:и безоласнооть.
§ 17. п. 1. За градената болни
2,000 лв.
п/ 2. Амболаторията
10,000 лв.
п. 3. Хим. дабаратор- 30,000 лв.
- и 4. Аптекарь при ветеринарните
лекари и фелдшери и за веекакъвъ видъ
расходн по подържане екотоб. 20,000 лв.
п. 5. Доставка медикаменти и ма
териали за град. аптека
180,000 лв.
п, 5. а. Поддържане и поправяне
дезинфекц. станция
5,000 лв.
п. 6. За обезщетение стопаните на
конфискувани и уннчтожени меса въ кла
ницата, въ размеръ % етъ стойностьта имъ
150,000 лв.
§ 18. Предпазване и прекращаване
бедствията отъ епидемии, включително и
волнонаемния персоналъ въ такива слу
чаи
40,000 лв.
§ 19. Изхвърляне сметьта, кальта,
смега отъ улиците, площадите, тротоа
рите и отъ дворовете на държавните,
обществени и частни здания, по стопан
ски начинъ и копуване: коне, камиони,
бензивъ и пр., а също и за храна на до
битъка, включително наемане волнонаемни
работници за схщата цель 1,100,000 лв.
Забележ.- ред. На приходъ отъ сметь
е предвидена сумата
1,500,000 дв.
§ 20. йзетребление на безстоп. куче.
та и други пакостни животни 1,000 лвца
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ЛИПОВИЯ ЦВЪТЪ.
По известни главни улици и пло
щади въ градътъ ни има доета и въз
растни вече ликови., дръвчета, които по
това време даватъ изебиденъ цветъ, употребяватъ отъ широките маси вместо чай,
Не съ цель да печели отъ тоя цвбгц
а за. да ее запазятъ дръвчетата отъ ше*
вреда при брането му, общинската унраа
ва поиска отъ- общ. еъветъ разрешенав
да се отдаде * чрезъ търгъ на предприе
мачът брането на цвета.
Въ. заседанието си на 27 м. ма!
съвета разреши и удобри епециелните
поемнв условия за отдаването на предприемачъ обирането на цвета.
Обиранетоаще става.съ двойни съд
би и най внимателно, за да ее не счуп
ва нито едно кленче.
Определи ее и максимална цена до
15 лева за дръвче, по>която предприе
мача ще е ддъженъ да дава на всеки
жедающъгражданинъ да си обере, цвета
отъ което дърво .поиска, като спазва на
ложените на предприемача предпазни ус
ловия при брането.
По тоя начинъ ее дава възмежность
и на гражданит4у.дагев{:снабдятъ,еъ заместващия чая и много полезенъ- липовъ
цветъ — отъ. една страна и с отъ1/друга
— отетраняватъ се повредите-нашлон*
четата при • брането, отъ които креятъи
не могатъ да^ св' развиватъ ^ дръвчетата.

ОБЩИНСКИЯ ЛОЗОВЪ
РАЗСДДНИКЪ. ~
(За м-цъ априлъ 1926 г.).

ВРЕИЕТО.
Времето презъ месеца бе.- сухе, до?
§21.
п. 1. Продоволствие на ко ста етудено н слабо ветровито. Дъждове
нете и др. работенъ и разплоденъ доби- валяха на : 1 , 4, 5 и 18'число, всичкия
тъкъ и веекакви разходи но засеване фу- падналъ дъждъ е 26 литри на квадраражъ и пр. и пренасянето му 300,000 лв. тенъ метъръ. Роса- е имало почти вееха
н. 2. За. веекакъвъ видъ. домакин сутринь. Мъгла по височините е имало
ски» разходили работа по" поддържане еамо на 3, 9, 17 и 25 число. Буйни ве
пожарната команда и помещенията й, трове съ духали еаио на 13 и 19 чиело
включително купуване и поправяне кола, източенъ, на 16, 23, 24 и 30 число еемеханически съдби, катафалки, фаетони, верозападенъ Общо взето времето бла
автомовили. купета, помпя, дрехи за по
гоприятствуваше за извършване веичкм
гребаонии вода и мъртвоноеители, копу сезонни полски работи. Благодарение на
ване коне,"хамути и други пожарникарг падналите напоителни дъждове -презъ
сви снаряжения
350,000 лв. миналия мееецъ, веички поееви еъвъмшн
н. 2. б. Възнаграждение за подко- го добро състояние. Новопосъдвните • ло
ваване на добитъкъ
12,000 лв. зи еъ много добре. Овощните дръвита
п. 3. Фондъ .пожарникарско дело: процъвтяха при благоприятно време в
а) За копуване уреди и разни еъ- обещаватъ изобилна реколта; еъ изклю
орджения за организиране пожарната чение на зарзадовите и бадемови дръв
команда
45,000 лв. чета, които ее повредиха отъ мразовете.
б) Помощь за пострадали при из Пчелите съ също въ добро, състояние
пълнение службата ей пожарникари м за еега.
т4хнн семейства,' както и на поетрадали
Извършиха ее следните работи:
частни" лица, взели участие при гаее1. Въ укоренилището.
нвто
5,000 дв.
Всичко по отд*лъ Е 2,250,000
На 28 и 29 число съ 6 надница
Забележ. ред. Горния вредитъ е заравнено и наиаркирано местото на пренезависимъ отъ кредита за издръжката укореняване останалите първокласни и
на служещия персоналъ, предназначенъ второкласна облагородени лози* и разна*
за обслужване на общ. здраве и безо- ци. Съ 27 надници на 29 и 30'Чиело
паеноеть. Кредита затая последната цель почистени и преукоренени 7200 I ал.
влиза въ кредита отъ 4,440,000 лв. за облагородени лози. На 10, 15 и отъ 21
издръжката- на личния персоналъ- при до края на мееецъ априлъ еъ 550 над
общ. управление. (Вижъ брой 139, стр. 1). ници поставени на укореняване 320,000
(Ще следва),
облагородени- лозови пръчки н прековат»

Поддържанв пожарната команда;
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кежду тировете, на укеренените памидъ
върху монтикола въ зеленчуковите градвни на стицанството при монаетира
0в. Конетантинъ".

II. Въ таточника.

9,- 14, 15, 20 и 38 — всичко 16 5 де
кара. На 9 число съ една надница изораха парцела № 9 съ лозарското плуг
чв; На 21 и 23 число еъ 9 надници заравнена парцела № 42 при резервуарите.и намаркирана за еаждане лози. Съ
33 надници на 23. 24 и 27 число за
садена еъ облагородена лози царцелата
№ 42 еъ 366 лози димиятъ върху Кордифолия 106.8; памидъ 52 — върху
Ю6_б; димаятъ върху ЮЩ, 559 лози;
памидъ върху 1 0 I " — 52; димпятъ
върху монтикола 187 лози, шасла доре
върху мурведъръ 11; върху мурведъръ
фоча 16; червена разакия 18; кара-геврекъ 7; прослава 23; димиятъ — 21}
белъ марашъ 19; върху ганзенъ димиятъ
18 и япладжа 32 лози. Съ 2 надници
на 30 число попълнени; праздните места
отъ къмъ северния край на парцела Д?
38,еъ 86 лози рааакия върху 41_§ и съ 33 лози разакия върху 41.2 пар
цела № 41.

Оть 6 априлъ до края на месеца,
рогато времето позволяваше, еъ 50 над
ници, съ 2 коня,съ лозарските плугчета,
св взораха парцелите: № № 2, 4, б, 6,
7, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22 и 23,
аеъчко 67 декара. Съ 88 надници на
13, 14 число и отъ 23 до края на ме
сеца окопано около главините - майки 16
декара въ парцелите №№ 10, 11, 15,
18, 17, 29, 32 и 33. Отъ 8 до 14 чи
сло еъ 27 надници на маркирана парце
ла № 1 и 17 и поеъдени дози за май
ки въ парцелъ № 26 и посадени 1722
дози ШаслаХБерландиери 41 В. въ пар
целъ .№ 1 375 лози, Мурвудъръ, въ пар
цела № 17 .33 лози, ШаелаХБерландиери 41 В* Съ 136 надници отъ 8 ап
рилъ до края на месеца съ проверени
IV. Облагородяване лозови-пръчки.
всичките кодове въ маточника, негодни
те заменени* съ годни и подострени и
Отъ 1 до 18 априлъ съ 1667 над
обелени 2500 кола за плодните лозя.
ници еъ почистени, облагородени н но
етавени на отопление, ведно съ облаго
III. Въ плодните ЛОЗЯ,
родените резници презъ месецъ мартъ
Съ 56 надници отъ 6 до 17 число т г. следните количества по сортове
се прекопаха лозите въ парцелите № № резници:

•..е...

а

Наименование

Монти

Мурве

1

'с

на прнеадника

кола

дъръ

ШаслаХ Телеки Ган
зенъ
Белран.
№ 1 № 1
41_в

всичко

139,000

36,050

32,800 9,750

2,350

219,950

85,100

69,880

115,000 8,210

7,020

285,210

3. Прослава.

19,900

5,600

3,500

—

—

29,0001

4' Мйскетъ

15,300

16,760

5300

1,140

—

38,500 >

1

Памидъ

2

Димиятъ * "

Д; Гъмза
6 Белъ марашъ

19,800

—

—

— .

—

19,800

'—

2,380.

—

—

.—

2,380

3,470

4,500

—

7,970

2,040

600

—

—

2,640

6,850

1,400

—

—.

8,250

1,200

—
—

—

1,200

—
__

4,460

—-

,-7) Чаушъ

"'Г
9

Белъ зейнелъ
Червенъ. зейнелъ

•

•

-

•

—

10

Шасла доре

-

—

и

Афузъ Али

—

4,160

300

12

Фоча

—

330

.—

—
—

330

2. Лозови пръчки II кл. 6,000 па
120 лв. хилядата
720 лв.
3. Лозови врачки II вя. 10,000 по
250 лева хилядата
2,500 лв.
4. Диви укоренени 100 лози по
1,400 лв. хилядата
140 лв.
5. Облагородени лози 350.по 2,500
лева хилядата
875 лв.
6. Облагородени лози 793 по 3,000
лева хилядата
2,379 лв.
7. Облагородени ло!И 1370 по 3,400
лв. хплядага
4,658 лв.
8. Облагородени лози 27 по 6,000
лв. хилядата
222 да.
Всичко 11,524 лв.
б) Разходъ за подържане и обра
ботване разсадника.
1. За заплатата на служащите по
гл. I § 3
1,540
2. За добавачно възнаграждение ва
служ по гл. II § 40
11,889 лв.
3. За надпнци на работници по гл.
II § 33 п. 2. б.
29,170 лв.
4. За фуражъ на конете по гл. I
§ 21 п, 1
8,611 лв.
Всичко 47,110 лв.
в) Разходи по облагородяването в
пр на 622,510 американски лозови пръч- .
ки отъ Варненската окръжна постоянна
комисия.
1. За надници на работница 136.446 лв:
2. За веществени разходи
31,896 лв.
Всичко 169,241 лв.

VIII. Общо състояние.
Общото състояние на разсадника за
сега е много добро. Развитието и разтежа на лозите въ маточника и плодни
те лозя отива много добре. Облагородя
ването на всичките резници св привър
ши ва 18 априлъ, е поставянето имъ на
вкореняване, првукореняването на оста
налите I и II класни облагородени лози
и вкореняването на II класни ШаслаХ
Берландиери 4 1 Д Мурвудъръ н Телеки
се превърти на 10 май т. г. Не схзабедезани до сега никакви болести, не
приятели и атмосферни повреди, почти
по всички култури въ разсадника, оевенъ
повреди по цветовете на зарзаловлте и
бадемови дръвчета, вследствие мразовете
и сланите.

IX. Заключение.

Огь изложеното ее вижда, че почти
всички сезонни полеви работи са извър
—
—
—
580
580
—
шени на време. Закъенело се е малко съ
14- Боддивъ пръстъ
поставянето колци на плодните лози, за
1,620
—
—
—
1,620
—
15 Евкеиноградско
щото не беха още подготвени; но и то
— •
—
—
250
въ началото на мееецъ май ше баде пре260
16 Бейрутъ
вършено. Благодарение на навременното
60 • —
—
60
— •
—
Червенъ, димиятъ
извършване на всички належащи сезонни
работи, както маточника, плодните лозя,
279,350 149,390 165,300 19,100 9,370 622,510
, Всичко
тъй и укоренилищего, обвщавагъ много
и пренвсенъ кастрака отъ маклурата. добри резултати.
Презъ месецъ май предетоятъ да се
V. Разни.
VI. Конюшната.
извършатъ следните работи:
Трите коня на разсадника са въ
1 На 6, 8 и 9 «придъ еъ 8 надници
1. Да ее довърши укореняването яа
и чифтъ коне св изораха парцени № № добро еастояние. за подържането имъ е благородните резница и диви II класни
2 3 н 2 9 . и 34 - 20 декара. Същото ие- разходване 270 кгр. ечемикъ, 540 кгр. и преуворенятъ останалите непродадени
вто на 16 и 17 чиело засето еъ фиева сено и за прислугата 2352 лева, за хра първо н второ класни облагородени лози
и.овееова смеска, употребено 320 кгр на кучето е потребно 18 кгр. царевица.
2. Да се довърша поставянето ко
«еме,; заринато еъ кудтеватора и завле
лове
на лозите въ маточника и плодни
VII. Приходъ разходъ.
чено съ 4 надници съ чифгъ коне. На
те
лозя.
а) Приходъ постдпилъ отъ продаж
16 и .17."число еъ 4 надници замазани
3. Да се филизятъ плодните возя и
бата
на:
еъ варь и говежди извержения. овощни
лозите въ маточника и превържатъ.
, 1. Една кола трески по 30 лв. ко
те дръвчета по адаит*. Съ 2 надници
4. Да се напушатъ съ евренъ прахъ
30
; М-1Т и 21 чиело еъ твкъ вода иочиетвв* лата
«е.

13

Хамбур. миекетъ

— ,

—

310

•

1и
4;-

—

—

310

Брой 141

Варненски Общинви Веотнииъ

Отраивца 4
в напръекатъ еъ борделезовъ
плодните лозя.

разтворъ

5. Да св оре еъ лозарските плугчета и култеватора иаточннка и окопае
еъ мотика около главините.
(

€.' Да се прекопаятъ плодните ловя
и между тировете на укоренените обла
городени резници.

ДОМАКИНСТВОТО ПРИ
ОБЩИНАТА.
(Продължение отъ брой 140, ктр 4)
Райбери
• № на Парт идвта
Рвпсъ
»
Сукно
Сатенъ
•
Сюрнета
я
Сапунъ
*
Свещи етеаринови
я
Сода кауетивъ
»
Спиртъ чивтъ
Я
Спиртъ за горене
»
Стипца
"
Сакатидъ
»
Солна киселина
Я
Сита телени
»
Сода за пране
»
Свинско маело
н
Синци
•
Сърма .
я
Сено обикновено
я
Сено фиево
»
Слама едра
я
Слана дребна
я
Свредли местни за дърво
я
Свредла фабрични за дърво .
Скоби водоземни
.
Саксии
п
Спици (париаци)
>
Стомни за вода
„
Стомана
Туткалъ
и
Тушъ черенъ
И
Тушъ цветенъ
я
Телъ гладъкъ цинков»
п
Телъ гладъкъ железенъ
я
Телъ гладъкъ бодливъ
Селена мрежа
.
Тебеширъ
.
Терпентинъ
п
Топвм за прозорци
1,
Тантела
»
Тесли
я
Токи за хамути
п
Търнакопн
11
Тещици
ш
Тръби квнелинови (циментни
Тръби чугунени
»
Тръби галванизирани
.
Табли емайлирани
я
Табли никелови
г
Торби калкутени
я
Торби ютени
.
Триони обикновени
п
Триони лозарски
и
Триъгълници
»
Триъгълници дървени
»
Триъгълници
п
Транспортири металически
»
Транспортири книжни
I»
»

•

ь."

235
336
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
261
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
276
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Фитилъ за ламби
Фенери
Фасанки
Флагове български
Флагове чуждестрани
Халки
Хасе
Хамути комплектъ
Халки за хамути
Холевдри
Цинковаисъ

я
я
Я

*
.
*
,1

я

..
я
я

я
Цяментъ
Цинкъ
п
Царевица
я
Цървули кожено
я
Цървули каочукови
л
Четки за дъеки
.
Четки за боядисване
I,
Чамъ-сакъзъ
я
Чаши водни
я
Чаши винени
п
Чаши за ликьоръ
Я
Чинийки малки
Я
Чинии порцеланови
.
Чанти кожени
я
Чанти бризентни
в.
Шкурка за дърво
Шкурка за железо
.
Шпанелото
я
Шмиргелъ
я
Ширитъ
У
Юздечка
»
Юлари конски въжени
»
Юлари конеки кожени
я
Юлари волски въжени
я
Юлари волеки кожени
я
Ютии
.. . "»'""
Юфтъ (кожа)
я
Ярма ечмянн
я
Ярма царевична
я
Ярма смесена
я
Шнуръ електрически
я
Ролки пешелови
я
Дюбели съ винтове
»
Контакти
я
Бутони
я
Розетки
я
Разкюнарели
,,
Ключове електрически
я
Санитарни за завед. книжки я
Санитарни ветерин. книжки
я
Санитарни лични книжки
.»
Скоби за бодлива тель
я
Отпечат. бланки */ 4 кола еднол . .
Отпечет. бланки х / 2 кола еднол : я .
Отпечат. бланки цела кола
"
Отпечат. бланки ! / 4 кола двул. я
Отпечат. бланки х / 2 кола двтл »
Бовсъ за електрич звънци
,1
Цинкъ за елементи за звънци >
Скоби за електрич. инсталац, я
Стъкленици за елементи
г
Жица за електрически звънци
Синъ камъкъ
„
Сура
я
Смаека за чистене
Боа за обуща
я

Гюдере за файтони
Сиолла
Дистанциони електр.
Гумени пръстени
Каммнна еоль
Желта боя (водна)
Черна боя (водна)

"5

."
я

„
я
Я

293
294
295
296
«97
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
510
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
450
451
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

ХРОНИКА
—«-ал**»-»—

З а а б о н а т и т е на вестника ни. За
да ее улеснятъ абонатите ни въ изпла
щането на абонамента на вестника ни и
да си не прквятъ трудъ да ходятъ за
това при общин. каса, възложено е на
епециаленъ общин. финан. агентъ да ги
посети и събере абонамента за изтекли
те и наетоящата години.
Умоляваме почитаемите си абонати
да се издължатъ. Абонамента е тъй ничтоженъ — 60 лева годично, че отказ
ването въ изплащането му не ще може
да намери никакви оправдателни причини.
На веички абонати вестника редов
но се изпраща. Никой не го е повърналъ, а нема и защо да го повръща.
Следователно, изплащането на абонамен
та е една длъжноеть, която, надеваме
се, ще бъде изпълнена.
—о —

З а у с ъ р д и е по служба, утвърденъ
е въ длъжноеть касиеръ бирникъ при об
щинското управление, г-нъ Бориеъ Георгиевъ. Повишението му ее ечита отъ
1 миналия м.
—о—

Пратено ни е за обрародване отъ
комисията при Времения комитетъ на бла
готворителностьта въ гр. Варна еледующето писмо:
„Комисията при Временния Комитетъ
на благотворителностьта, образувана за
съдействие на оркестъра на Дружество
то на българските елени — София, бла
годари горещо на веички лица, ' конто
посетиха отличните концерти на орке
стъра; на управлението на театъра „К.
Ранковъ" и дружество
„Черноморски
Юнакъ"— за готовностьта, съ която от
стъпиха безплатно салоните си; на ре
дакциите на вестниците „Варненска
поща" и .Варненски новини"—за поне;
стените разгласи въ вестниците инъ; ;
на г. началника на гарнизона, на г. овр.
|
учил. инспекторъ и на ония г. г. нача
]
лници на училища и учители, които да
доха своето съдействие за посещение на
концертите за учащите се и войниците;
на есперантската група—зададените раз
поредители, и придружвачн на слепите
музиканти; и въобще на веички лица и
учреждения, които указаха нуждното
внимание и съдействие на делото на
слепите. Комисията, обаче, не може да
скрие своето огорчение отъ факта, че
годената чаеть отъ редовните посетите
ли на подобенъ родъ и други спектак
ли, се отнесе съ неоправдано предубе
ждение, недоверие и незаинтерееованоеть <
кънъ това симпатично дело и не удоетои
съ своето внимание и посещение кон
церта въ .Ранковъ", съ което - етана
причина да не бъдатъ възнаградена
нито на една осма положените за него
усилия н постави нашия градъ но-вазадъ
не само отъ равнините нему, по н отъ
много други по малки градове. Комисия
та се надева, че при ново (четвърто)
гостуване на оркстъра въ града ни, тая
грешка ще бхде поправена.

Печатница -Войниковъ" — Варна.

