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В ичкс, що се
отн-.ся до вестника
да се изпраща до
кметството — Варна.

,...-;. 0 яздения: ••-.

Справки
при п о м . к и т а
г. П. Нейковь.

Официални по 2 лв.
:•:. на киадр. сант.;
търговски
по. споразумение.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА 0ВЩИВ/4°/

&роя 1 левъ.

ИЗЛИЗА ВСЬКИ ПЕТЪКЪ.
"••:•.г,\ х^"-:-^/

«ц е. ПЪВ %
р&Ъ .XV - \\ ох.
Оледъ 33 го
Св. Гренпвъ
дишно,
поч главенъ секретарь на Варн. Търг. Камара
ти непрекъс
ната
схще
щвуванце,
„ Варненски
Об
щински веспгчикъ* преди двгь
тдини бп> принуденъ да преу
стинови
временно
излизва
нето си..
Излизайки отново на бгълъ
Годините следъ войната по- ници и държавници и азъ в е р :
свгьтъ, ние сметаме за неиз- ставиха за разрешение редица вамъ, съ рискъ да бъда облиштда припомним* на граж- нови политически и стопански виненъ въ неоснователенъ оп7 данството ролята, която е проблеми, които, и днесъ; още тимизъмъ, че не ще бъде да
'• Ш$Ш''„Варненски - Общински занимаватъ големите умове и лече времето, когато каузата
които поради своята сложность на Варна ше стане предметъ
еестнйкъ* въ миналото и да и зависймость отъ,случайни на най-големо. внимание.
• изтъкнемъ неговото голпмооб
ус/лбвия, все още не могатъ . Признаци за подобна перес. ' Ществено и куШурно зндчение дй бжд1атъ изчерпателно ана пектива пий вече имаме- въ
1,з<гвЬбждаще.
:••:.••'.••.••-.• лизирани- и рационално разре- . декларациите и рефератите
ш.ени. Международните сто- на отговорни висши държавни
г
••••* ЛеШсредшвено следг осво- рански отношения. претърпеха, .чиновници, които съ голема
* бождението"на
Варна,
отъ 'коренна промена. поради но компетентность
изложиха.
вите граници между отделни-. предъ научния конгресъ на
*.^когато е започна гъ • излизане
т е държави и поради редица архитектно инженерското- дру
;-* то* сЩ '• " Варненски Общин
.причини
отъ стопански- и' со- жество схващанията си по го
:
-•• ски вестникъ* е ималъ. един•
циаленъ характеръ, които се лемите въпроси, свързани съ
стената » май важна зада- изразиха въ двете големи яв стопанската участь на Варна.
'чй~ да? разгласява всички на-, ления: колебание и обезценка
Ние имаме пълно основание
г редби^заповеди
и упътвания • на .националната валута и из да се надеваме, че хубавите
на общинската1 управа
Ш- тощение на покупателната и мисли на тези меродавни лица,
к:нсуматйвна мсщь на населе
•;;'• редъ съ"'това, (>бащ -той <"е нието. Световното .стопанство ще бъдатъ въплотени въ де
ла, изразяващи една разумна
« отбелгъзвалъ-и' всичш по важ
б е поставено да се развива стопанска държавна" политика
•Ш културни #
исторически върху почвата на най-промен- Нашите надежди
намиратъ
събития: на града.
До''колко •ливи конюнтури; които бсобно по-големо оправдание и пора
въ близкото време Следъ вой
ди- обстоятелството, че всички
*;'••>;• юлгьмо 'е неговото, значение
нитй не се;поддаваха на ни-. предлагани мероприятия с ъ
^сведочи обстоятелството, че каква закономерность.
Тия въ пЪлна хармония" съ общо-., всичщ спра вки изъ; миналия времена.обаче, на икономичес стопански.интересъ, безъ да
жи- ки бури и неочаквани сътре накърняватъ интересите на
<1а$1/лтщенг и исторически
. ?4отъ<}па Варна; се; търсятъ сения минаха и ;Днесъ ние има отделни наши. о б л а с т и и
ме в,ъзможность да наблюда
,'<•'•"«' фаЦще.
само отъ ^ВйрС ваме по спокойно установени градове.
Въ предстоящата конферен
вестникг*; т е вече отношения, и да търУ>цяйнек|*А Общински
ция на търговско-индустриалг
^Този фактъ идва да> ни у бе
симъ начина за отстранение ните камари е поставенъ, ка
на техните големи или малки то, точка от> .дневния редъ,
•!.*.>'<?*'».^''-ноювото значение^ ка
въпроса за свободната зона
./
^флпрурно-историческацен- 'дефекти.
Д Усто^ никога- ип>л«а да изчезне. '•• България не остана пощаде при Варненското прйстаоище.
на' отъ разрушителните вълни Министерството на железници :
*.;•,:\ Шкото време' и съвремен
т е проявява големъ интересъ
за предпазна' на кризите, които разрушеното къмъ същия въпросъ и азъ
1уг\нит$ь,понятия
световно стопанство създаде
'г чението на еДмн» общински и съ свойствената зз племето мисля, че въ скоро време той
I -печатат- органъ,налагат* ед- си упоритость и е н е р г и я ше бъде разрешенъ по зако
^
\ * но разширение- въ задачите работи за
стспенското си нодетеленъ редъ.
.';
Моята
тема,
обаче,
има
предна.„Варненски?-Общински
ве- реставриране. Тежките послед
видъ друга една творческа обствия
отъ
войните,
обаче,
за-^
сшникъ*, Наредъ са раз ласясегнаха най болезнено нашия ласть. Тукъ азъ искамъ съ
нето на всички наредби на хубавъ градъ, който по при кратки думи да изтъкна не
общинско управление,
. Вар чини простени и непростени онова, което държавата треб
ненски общински
всстникъ", днесъ е изоставенъ на собст- ва, да направи за едно частич
но поне реставриране на сто
| [ ..щб%де- истинска
трибуна ,вените си сили и съ неимо
панските сили на ' Варна, а
'
отъ кядето варненското граж верни усилия търси начини за какво биха могли и требва да
своето стопанско закрепване.
данство ще се изказва повсич
Причините за икономическото направятъ банките по своя
, км мероприятия и инициати розстройство на , Варна с ъ частна инициатива, за да се
ви на общинската
управа, много и твърде разнообразни; създадатъ условия за по ин
между тензивна стопанска дейность
)'•-;• свързани съ поминака
награж- най крупната, обаче,
техъ все таки си остава от: въ града. Банките които дърг данството и съ издигането немането на Добруджа, бога жатъ въ р ъ ц е т е си кредитния
: общото благосъстояние на; гра- тия и жизнеспссобенъ хинтер- апарать, въ много страни с ъ
; да Колонитгь на
вестника ландъ на Варка. Вьншната спечелили славата на най важ
ните фактори въ изграждане
ще бждатг широко
отворени търговия на Варна се редуци
на стопанската култура на те
ра
до
съвършенно
ограничени
, ТШ всички граждани въ Варна,
разм%ри. а съ това града за зи страни. Блескавъ примеръ
• които желантъ да истжатъ губи до голема степень и свое за това ни дава германската
ч мнението си по проектирани- то значение на крупенъ цен- банка, която благодарение на
шгь отъ общинската
управа търъ на едрата търговия. Идея своята гениална, кредитна ор
ганизация създаде, мощната
^мерИрттЪя.
Ш този начйнъ, та за стопанското повдигане германска индустрия и рацио
на
Варна
успе
да
получи
ед
,. Ще сметаме, че ще се .полу
на твърде широка популяр- нализира до:най големо съвър
чи едно по правилно
разре
ность. Тя се внедрява въ души шенство вътрешната и между
Щние на: втроситгъ,
т е на наши големи обществе- народна търговия на Германия
Банките съ*:стопански пред"Щ нгьма да се придържапраятия, върху които общест
стопанство, икономия, дома вото е възлржудо. важната
... ле въ онзи строгъ бюрократи
кинство
— съ еДна. дума всич функция да просмукватъ на
, зьмъ, който е правилъ често
ко
което
представлява
инте- родните спестявания въ форма
пмти недостлпенъ вестника
на влогове и да пласиратъ по
9а
ресъ
за
гражданството,
ще следните въ най ползотворни
\р~: ] редъ' културни
и друш
намира
широки отзвук* въ стопански области. Банките
проящ вг/ обществения
оки
общински
вест- превръщатъ мъртвия обществотц на града:
културенъ .Варненски
Жи
венъ капиталъ въ мощенъ сто
[
^Шг1 итуство,
театъръ, никг",

1 8 вестеикъ.
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ц техното значение за стопанското
развитие на Варна
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Фоаето и вестебюлътъ на новия общински театръ
въ завършееъ видъ.

Колно о^дни граждани
кма въ гр. Ва(ща.

Лозв садена се страпф. пръчки.
Правене или васаждане и отгледване на американско лозе
става главно по три начина;
1) Засаждане облагородени

Съгласно едно решение на
общ. съветъ,всички бедни вар
ненски граждани требваше да
подвдвтъ декларация до 15 сеп- вкоренени ЛОВИ.
2) ' Зисажлане дивачки, аме
темврий т. г.
До тави дата съ подадени рикански и после облагородени
3341) декларации разпределени на аелено или съ калени, и
по участъци:
3) Засаждане , облагородени
I - 88, II — 405, III
- сгратиФицирани или невкоренени лови.
547, IV — 1809, V — 706;
• Кварталните комисии съ приКакъвъ е първия начйнъ е
внали ва бедни въ 1 уч. — 64; добре иввестенъ на всички лоЦ _ 57, 111 - 464, IV — 1328 вари. Той е единствения най
й V .-- 428.
добъръ и най сигурния, ва щото
Обжалвали съ
решенията тукъ вече си поставятъ истин
ска лова — добре споена, при
на кварталните комисии всич
хваната и вкоренена. Ето оащо
ко 60 граждани.
никой да се не подмамва и подВърховната коиисия е приз лъгва съ другите начини. Тукъ
на ла правото на бедни гражда требва да се иабиратъ само до
ни въ Варна, както следва: въ бри пръчки. Некой кродавачи
I уч. — 63, II — 68, 111 — 455, продаватъ пръчки делени на
VI — 1332 и въ- V — 407 и к л а с о в е — I и П-ро класни.
ги е равпределила на три кате Азъ каввамъ ', че пръчките се
гории Въ първа категория с ъ делятъ на; годни и негодни —
вачислени 728 граждани, Въ II годните ва лозето, негодните
— 880 и въ 1 1 1 — 6 9 7 или ва огъньтъ 1
всичко до 15 есптемврий 2305.
Втория начйнъ, • засаждане
Оставени с ъ бевъ последст диви американски лови и после
вие декларациите на 1040 граж
да се облагородятъ на велено
дани.
. или„.лови отъ синдикати", които
Подаването на декларации превъ последните години мно
продължава. Отъ 16 септември зина спекуланти, продавачи на
до сега съ постъиали повече пръчки, прокараха между до
отъ 500.
верите, е най спекулативния
и осъдителния. Защото това е
пански факторъ и въ тая по ясно ва равбиране: Въ иипиниесредническа кредитна роля на рата се слагатъ ва нкореиянане,
банката се изразява нейното където превъ легото се поливатъ, и въпреки това се подуогромни обществено и стопан
чаватъ
годни пръчки 40 —60°/о,
ско значение. Банка, която не
е въ състояние успешно да а тукъ където не ще се полиизпълни тая важна обществе ватъ, ще се добие ли този нрона роля пречи на стопанското центъ? Азъ вавпамъ -- никога!
развитие, като лишава народ Така щото който сади лове 1
ното стопанство отъ възмож- утоплеии пръчки, всека го
ностьта да използва рационал на ще попълва и пакъ нту
но своите потенциални сили, да има пълно лове 1
А, — агрономъ.
(Следва края).
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Вярнрнпки общински вестникъ

Стр. 2

еьободна трибуна. БЪПРОСЪТЪ ЗА ЕДНИ УВЕЛИЧЕНИ ТАКСИ.

ШВД

и побрезкната алея.
(Следсезонни,предложения).

Хубава слънчева тиха есевь
все още цари край морето и
ви подмамва навънъ.
Морската градина е въ пъст
ра времена, шумата по дървета
та е разредена и сега вече пое
волява на жадния ва широкъ
кржговоръ погледъ да проник
не къмъ морето, тъй грижли
во прикривано отъ градинар
ска полипрагмазия ва погледи
т е на любопитната летна пуб.лика.
И наистина, като че ли една
отъ ш й съществените вадачи
ва уредничеството на морската
ни градина е билъ стремеж ьтъ
да се прикрие изгледът* къмъ
морето съ колкото се може понепрошщаемъ г&сталакъ.
Единъ бевравсъденъ стремежъ, прокарванъ съ вавидна
упоритость отъ бюфета чакъ
до недостъпния постъ.
По-рано на откритата тераса
срещу летния пристанъ може
ше да се стои и да се гледа
къмъ морето. Това л*то пъкъ
се оставиха и тамъ да поникнатъ гъсти младоци отъ ака
ции, които съвършенно ваелониха нагледа къмъ нашия валивъ.
А най ценното, у нашата гра
дина е нейната непосредна бливость до морето —_, уви, тъй
усърдно прикривано отъ очите
на публиката!
Морето е което привлича хи
лядите летовници, морскиятъ
просторъ е, който радва и от
морява окото.
Морето требва «да бъде от
крито по целото протяжение
на градината, а постътъ жела
телно е да се премести друга
де. — Равбира се* отделни гру
пи дървета требва намести да
прекъсвате дългата открита
брегова линия ва да се прида
де по-вече чаръ и уютность на
отворите къмъ морето.
Ивобщо требва да св въведе
повече разнообразие въ нашата
иначе прекрасна градина и то
винаги съ огледъ да се покаже
морето нъ равни посоки.
Само единъ бю-кетъ е недоетатъченъ. Требва тукъ-тамъ
по
откритото
крайбр-Ьягище да се уредятъ нйколкочи
сти и гивдави млекариици и
сладкарници ва да не бъде пуб
ликата принудена да се опива
въ единствените папитки въ
бюфета — спиртните.
Дърволякътъ въ градините
е станалъ вече твърде гъстъ,
поради което тя е лете много
душна. Необходимо е дървета
та тукъ таме д<» се поравр*дятъ
и да се оотавятъ подъ открито
небе васети само съ буйна тре
ва велели полянки. А по брежното стръмнищв, ва да не се ро
ни ща требва да се васади съ
гъсто низко расли храсти, а
горе да се поръби съ нивъкъ
и широьъ живъ плетъ ва да
се напрапи бевопасно.
По-вече скамейки да се по
ставятъ иа ивгледни места е
крайно необходимо. Единични
виаокостъблени дървета съ гъстолистна корона, ще могатъ да
павятъ сенка бевъ да васлоняватъ морето.
Само тъй градината ще за
служи своето име иприморска"
и ще даде въвможность на варненци и летовници да виждатъ

и да се любуватъ на морето и
когато то е бурно и пенливо и
когато
тишина
цари нвдъ
неговия необятенъ просторъ.
И тогава величествениятъ изгревъ на луната ще бъде достъпенъ ва всички, а не както
е сега да сме принудени да търсимъ нищожна дупчица превъ
гъстата шума, ва да получимъ
едно микроскопично врително
поле къмъ морето.
Когато се говори ва морска
та градина не може да не се
спомене и за новата алея, коя
то се спуска покрай баните на
долу по брега къмъ пристана,
Най-ценното на нашето при
мерно е хубавия песъчливъ
брегъ, който ое простира чакъ
къмъ Трвката.
Въ здравословно отношение
крайно полевни съ разходките
край самото море. Ала за жалость нито варненци, нито ле
товниците с ъ свикнали да се
равхождатъ долу по песъка,
А тъкмо тукъ при неприну-'
дено скитане до самата морска
стихия, нашиятъ органивъмъ
неусеено е ивложенъ на съвокупното действие на многоброй
ни вдраветворни Фактори.
Дробовете широко се раетварятъ и най скритите имъ кътвве обилно се проветрятъ и
поематъ абсолютно чистъ, оволивиранъ и наситенъ съ ситни
солени капки въадухъ, който
благотворно повлиява дори и
катарните на горните дихател
ни пътища. Сърцето работи по
бързо и съ поголема амплиту
да, снабдявайки само себе си и
всички органи на нашето тело
съ изобилно окисилена кръвь;
бъбреците и кожата отлъчлватъ
усърдно насъбралите се въ тъ
каните ни вловредни продукти
на в е що па та. обмена. Обилни
ултравиолетови лъчн на слън
цето проникватъ въ подкожна
та тлъотина и подбуждагь про
изводството на А-витамини, тъй
необходими ва правилииа раетежъ особено на рахатични и
хилави деца и юноши.
А пълъ далечните хоризон
ти, занимателното лутане и съверцанието на живата морска
стихия действува успокоител
но и ободрително на нашите
сетива и на делата ни нервна
оистема.
Морската алея требва да се
продължи поне отвъдъ при
стана, подъ граничния постъ,
тамъ дето по рано бреговището 64ше тъй бевогледно препре
чено съ бодлива тель,
Едно отъ най красивите к ъ •
тища по нашето бреговище е
сълвящата скалиста стен^, подъ
паметника до тови пость с ъ
зеленялалите отъ водорасли
морски скали продупчени * огъ
вълните. Това место е единъ
естественъ акварий гъмжащъ
отъ рибки, раци, актипии които
при тиха вода можешь бевъ
насита да съверцаввшъ съ ча
сове. Тукъ високо нъ скалиста
тп стена требва да се ивдълбав
пътечка съ железна опора ва
да може при бурно море да се
минава това иначе непрескочи
мо место. Чакъ до вилата нп
Буровъ бреговището требва да
се почисти отъ нечистотии, а -

Изъ града се носи вапо.
следъкъ едва намерила почва
въ известна среда глуха мъл
ва, споредъ която общинска
та управа не схваща по ва
доволителвнъ начинъ значе
нието на местната ивдуотрия,
поради което, не само св от
нася оъ пренебрежие къмъ
нея, но и усвоява политика
пакостна 8а нейните интереси.
Тази мълва се поставя въ
свръзка оъ единъ упрекъ,
който чеото се отправя до
общинската управа Тя, казватъ, не полагала грижи за
отопанското и търговско пов
дигане на града, а съсредоточа
вала всичката си енергия въ
друга облаоть: развитието на
града въ летовно отноше
ние, което било едва дребна
работа въ сравнение оъ пър
вата задача.
Конкретната основа и на
мълвата и на упрека ееднаи
съща: увеличението таксата
на метъръ платно на фабри
ката Декотилъ".ч.Тукъ имен
но „известните среди" съзиратъ и погрешната политика
на сбщ. управа спрямо ин
дустрията на греда и едно
странчивата насока, която тя
дава на овоята дейнооть.
Но ох ли действително чле
новете на постояното ирисътотвие хора неспособни да схва •
натъ значението на големата
индустрия за единъ вле И8питанъ отъ съдбата градъ
като Варна? Или, ако те притежавагь ивобходимптЪ ка
чества на общественика загриженъ ва бъдещето на своя
градъ, може ли, да св допус
не, че те оъ надъханй съ
8ла воля, или, съ некаква
врвждебность спрямо гредстввителигЪ на една или друга
индуотрия?
Въ същяоотк, кой отъ го
сподата на Постояното при
ветствие не ее е възхищавалъ и искрено радвалъ, ко
гато е ималъ* случай лич
но да се убеди въ невероят
но големите постижения нн
некои оть Варненските ф.ббрнки, които оъ гордость на
града.

• .

произвежда за делата отрана
и мощно способствува за уравновеояване на търговския и
баланоъ. Кой не внае тази
иотина? Кой не съвнава, че
въ епохи на ваяутви аатруд
нения, местната индуотрия св
явява като мощенъ оъюзникъ
на държавното съкровище?
Една община обаче има и
не може да нема както свои
общински по ограничени по
равмеръ схващания, така и
своя законенъ егоизъмъ. Го
лемата индустрия е дело про
видение за самия градъ, за
самите граждани на тоя градъ.
Тя ияиолчува техния грудъ
и особено въ дни на кршаи
безработица поради общо ва
тишие въ търговията, тя раз
дава своята мавна, подъ фор
ма на работничеоки възна
граждения всредъ по бедните
слоеве н а градското насе
ление
Какво е обаче положение
то, въ случай, че големи фаб
рични заведения, по съобра
жения напълно оправдани
може би отъ гледна точка на
частните имъ интереои, търсятъ и оъбиратъ систематиче
ски своите работници отъ
воекяде другаде, само не
отъ града къмъ който се
числимъ? Какъ една общин
ска управа, загрижена съ
право за съдбата на своите
гладующи общинври, би пог*
яеднала на подобно едно ме
тодично отстранение отъ ра
бота < при. местни индуогриялнн заведения на своите мест
ни работници?
Ето единъ въпрооъ достоенъ да привлече и задължи
вниманието на трезвото Вар
ненско гражданство. Тави
иодкрепа, която меотната ин
индустрия е задължена преко
да даде на местното населе
ние, не се ли вменява въ
дългъ на общината, косвено
да му я даде, като се знае,
че тя е именно влаотьта, коя
то, особено презъ тежките,
зимни месеци, св п рити ча,
споредъ средствата си, въ

Днссъ най-голямата сензация ирезъ
общоовропсВската война, събитието
което раздруса всички дипломати
чески крдгово
ЩЩЩШ11ШШШ1Ш111

Задоволяваме се да ивтъкг
немъ тукъ едно отъ оащеот-Т
вените въображения, които \
съ заставили некои отъ от-р
говорните лица въ общината;
да въвприематъ мнението 8а<;
увеличение нн таксите. Нитоь
привилегиите които държа вв-|
та дава на иввеотни фабрич-в
ни заведения, вито* .големя |
те имъ печалби" но еж били,|
както некои твърдятъ, решаю
щето оботоятелотво при оорв'
деление на новите такси. Го
лемата предприемчивооть в
р а ц и о н а л н а т а организа
ция, които пораждатъ голе
мите печалби не бива, рав
бира св, да св обременяватъ
оъ особени данъчни тяжеоти.
А дало увеличените такси ех
отъ естество да спратъ вели
колепния подемъ на извест
ни вече цветущи индустрии,
това е единъ въпрооъ, върху
който не ще ое опремъ поне
за сега
Нека пжемъ, само, въ за
ключение, че известни мето
ди вътрешни организационни
ва векои индустриални заве
дения иредизвикватъ понекога .въздейотвени мероприятия
отъ отрана на известни об
щини, мероприятия визира'
щи не самите -заведения, е
само поменатите методи

у . •' '

•;'; Но, нека забележимъ, че,
фабриките с ъ , гордость ва
едипъ градъ, не само поради
фасадни, ила по ясно казано
оантимвнтални причини. Една
гоаема и модерна фабрика
и тукъ къпещите требва да
спааватъ благоприличие.
Равходките по бреговището
требва да се поощратъ и популяривиратъ катс{ .крайно . едравословни.
•';•'*
Учениците требва, прев тави
чудна есевь, по. често да се ив
вождатъ на разходка по брего
вището, дето биха могли да се
ваиознаятъ отъ учителите си
съ морето и живота въ него
ивобщо и съ Фивичната геогра
фия на Черно море.
Нека свикнемъ да ивполвува
ме най широко нашето благот
ворно море I

АЛИО-КОНЦЕРТ
вс*.ки день отъ 6 ч. сп. пл
само въ сладкарница
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Вшстъ В а р н а

Навестява на многобройните си клиенти, ЧЙ ариоигнахн вечо н-ички м а н и ф а к т у р н и артикули
з а зимния с е з о н ъ изненада отъ всевъзможни
платове за жокети, рокли, костюми и др.
Платове отъ 85 до 2000 лева метъра.
Споциалень отделъ готови манта и жакета
Пристигнаха мушами линолеумъ за подъ.
Оъ почитание: М^ГАЗИНЪ „ВИОЛЕТЪ"

. Д-ръ.П Д . Скорчевъ.

КИНО „НАЛАСЪ"
У

помощь ва бедното безработ^
но население.
*
Да кажемъ, 600 души вар \
ненци биха намерили хл*бъ \
за семействата он въ едно]
фабрично заведение, което не"'
иска да имъ даде работа. Как
во губи грвдътъ вследотвив
отказа на ваведението да ги
използува. Н е к а вземемъ
единъ минимумъ отъ 12 ми«4С
лиона годишно, които се ив4:
тръгватъ огь Варна, за ла|
ое разпределяте и пръоватъ|
по делата страна. Какво пред-1
отавлява за общината милио
нът ъ, който ще се вземе въ
повече отъ едно фабрично;
заведение, когато градътъ въ!;
края на годината ще остане ?•
оъ дванадесеторна ио годема^
сума по бедра вследствие по-|
литиката на същото заведевие.|

Жесата. К(!ато се ичдигва като боги
ня ергдъ висшите крАгове, а после
заловена като шпионка и следъ
разкриване тайните й разтреляна.

ХГ11113[С>ЗЕЗСК.АТ-А.
Дневни 3'/з

Вечерни 8 и 10 ч. веч.

Въ главните роли :

Магда Соня и Фщъ Картннръ '

Брой 147

Варвенски общвнски вестникъ
Въобщинфв събстъ.

Какво е направено

Елекрическата централа

за благоустройлвото на
града.

Аквариума, спорътъ съ пристанищните
власти и др.

Бевпореиъ Фактъ е, че ва
благоустройството на града,
днешното поотоянно присътст
вие на общината, полага неи
моверно големи усилия.
Не бихме се излъгали, ако
кажемъ, че близо 2/в отъ раз
ходния бюджетът на общината
отиватъ ва благоустройствени

На 14 т. м. общинския еъветъ иска да внае: по какви при
бе свикаиъ на извънредна се чини не се дава вода и плажъ
сия при специаленъ дневенъ на Аквариума.
редъ.
Л. Стояновъ даде по въпроса
Председателствува вам. кмета обяснение, ивтъквайви, че се
г. Ц. Хпнджиевъ.
прави грешка, като се пречи на
Преди пристъпване
къмъ Аквариума да се сдобие съ
разглеждане на определения тъй необходимите му плажъ и
дневенъ редъ, думата ее даде вода, ва щото въ скоро време
на Жеко Желябовъ, който рав
ще се обърне
въ опитна
ви питането си върху днешно Биологическа станция За цель
то положение на електрическа та правителството е отпуснало
та централа, като ивтъкня, че 500,000 лв. кредитъ Чревъ
монтажа й продължи повече Аквариума що се ивучава Фау
отколкото се предполагаше.
ната и Флората на Черно море.
Въ града тце дойдатъ много
Н-ка на електрическото от
деление г. инж. Поповъ даде учени и професори отъ което
ивчерпателенъ отговоръ, изтък Варна ще спечели.
вайки причините ва забавянето
Гр. Черневъ настоява да се
на монтажа.
нанравятъ улеснения на Аква
Моторите беха много повре риума, ако той наистина сране
дени, каза той. 8а техното по биологическа станция.
правяне се изискваше време
Ст. Савовъ: Въпросътъ е отъ
По нататъкъ той се спре по големо значение. Не бива да
дробно върху прнчиноте ватова, ,ГО повдигаме така инцидентно
също и на направените до сега Нека пост. присътствие го про
за подобрението ймъ.
учи и ни го докладва, като ив
Моторите споредъ г-нъ По рично се упомене ва това въ
повъ, могатъ да раввиватъ мо- дневния редъ.
щность до 140 киловата но съ
Това предложение надделя и
голема трудност ь.
съвета мина къмъ изложението
Ае. Врусевг не е доволенъ на Г. Даскалоиъ бърху проек
отъ отговоря на инж Поповъ. та на държавата да се отчужИска повече стегнатость въ уп дятъ общинските извори Кара
равлението на централата. Отъ Вунаръ, Харами дере, наедно съ
забавянето на монтажа, кава водите и електричзската ин
той, страда гражданството и оталация въ пристанището.
пиацата. Требва де се навнаТова ние не можехме да до
чатъ въ централата сведущи и пуонемъ, кава той, Общината
съвестни работници.
печели отъ водата и електри
Дръ П. Ранковъ също нами чеството въ пристанището по
ра, че монтажа се забявилъ. вече отъ 500,000 лева годиш
Той предложи анкетя ва конста но. Следъ, това той каза, че въ
комисията, която разисквала то
тиране нередовностиае.
ви
въпросъ, представителите
"ИГСШШодъ се" присъединява
къмъ преждеговорившите, като на общината не с ъ подписали
подчерта, че централата е едно протокола, очаквайки по въпро
големо общинске» богатство, то са да се ироивнесе общ. еъветъ.
требва да се пави и подобрява.
/7. Стояновъ дяде обяснения
Съвета реши: Въпроса ще ое въ същия духъ като подчерта
равгдеда допъти, сдедъ като нежелателната и мълчалива бор
се ироучи отъ постоянното при- ба,която съществува между при
сътетвие и да го докладва, ако станищните и технически ли
ца отъ една страна, и община
тона се наложи.
та отъ друга. Нашата повиция
Юр. Павловъ отправи питане е права. Изворите съ общински
ва известни Формалности, които ва нейното устоянане требва
ги констатиралъ въ коопера да отидемъ въ съда.
тивната корабостроителница при
Ст. Савовъ се съгласява съ
нааяачаването на работниците.
ТоЙ намира, че при днешната предложението на Даскаловъ
крива това не бива дч се прави да се ивбере комисия, която да
и настоява общината да се на ходатайствува въ СОФИЯ за у.
реждането на въпроса въ бла-.
меси въ случая ва да еъдейот
вува ва назначаване на българ гоприятна емисъль на общината.
Д. Янакевъ настоява на с ъ
ски работници, бевъ тези Фор
щото.
малности.
Лв. Гачевъ: Общ. имотъ треб
По поводъ на това питане г.
Ц. Хаиджиевъ, вве думата и ва да се запави. Наше право е
ивтъкна, че предприятието ва да охраняваме интересите на
което се говори е. частно и об града.
По повдигнатия въпросъ вси
щината нема никакво право,
нито пъкъ е въ положение да чки съветници беха единодуш
св меси въ неговите домашни ни и решението на съвета —
да не се подписва протокола
работи
на комисията и да се избере
Лв. Гачевь въвравява.
делегация
да ходатайствува въ
Ст. Савовъ; бдобрявамъ поСОФИЯ ва уреждянето "на въп
вицията на г. Ханджиева. 0 6
щнната ще направи грешка ако роса, се прие съ абсолютно
ввеме страна въ отношенията болшинство.
Поради напредналот времео
на работилницата къмъ работ
Ханджиевъ предложи и съвета
виците.
По въпроса не оо ввв никак реши да се 4нререди дневния
редъ, следъ което съ ктатки
во решение.
дебати се приеха неколко тър
Възникнаха пререкания.
Думата св даде на Вас. Иг- гове на училищното н во ва
натовъ, ва да раввие питането гоставка на обуща и дрехи ва
си относно Аквариума. Той дедните ученици и др.

Гвворалчо представигелство за Варненски и
"
Шуменски окржзи
а втомоби Л-ЕП"^

• : Иарпа ул. „Княжеска" № 25.
Искайте оферти съ специално нови и най кзиосни
' ^;
цени и условия.
:

цели.

КУРОРТНА ВАРНА

{.:•

Ето, конкретно, какво е на
правено отъ 1 мартъ, откакто
управлението на общината се
пое отъ сегашното постоянно
присътствие, до сега:
Погравиа на шосираки улици

1) ул. "Одесусъ" отъ Прес
лавска до Царь Борисъ 2) Фяларетова — отъ Одесусъ до
Царь Борисъ. 3) 6, Септемврий
и Сливница до Дарь Борисъ.
4) Булевардъ Сливница источно
отъ 6 Септември до Приморска.
5) Булеиардъ Сливница вападно
отъ 6 Септември до К->раджа.
6) Търговска отъ Нишка до
Каналска.
Шосирани улици.

1) ул. Владиславъ отъ
Мария Луива до Обо
рищв 10,000 м2
2) Щуменска отъ Царь
Борисъдо М1 Луиза 2345
3) Русенска отъ Прес
лавска до Дринска 2345
4) Шуменска*.
450
5) Митрополска
490
6) Габровска 650
7) Тракийска
12Б0 .
8) Кап. Райчевъ
3150
9; Кракра
2850
10) Алеятв по ул. Вла
диславъ
2948
11) Караджа отъ Маке
донска до Каналска 925
обща, площь._— 27503 «а
Продължава ш^свр^ нето "на
слодкитЪ улици:

1) Кнп. Райчевъ отъ
Сред. гора до Крайна 650 ма
2) Русенска отъ Дринска до Червенска
1750 м2
3) Караджа отъ Миладинова да Сливница 1135 м2
Обща площь 3535 м2
Подравнени терени споредъ ниввяацията на следнить уякц»:

1) На Булевардъ Сливница,
2) Янтра отъ Русенска до Слив
ница, 3) Кирилъ отъ 6 Септем
врий до Морската градина, 4)
Фердинандъ и Миладинова до
Каналска, 5) Гургулята. 6) Брезникъ, 7) Македонска, 9) Раков
ска, 9) Франта,, 10) Асенова 11)
Преславска, 12) Котленска, 13)
ул. XX, XXI, VI, VIII и IX
въ кварталите при търговското
училище, казармите и Добруд
жанския кварталъ 15) Битоля
или всичко
24250 кв. м.
Положени бордюри

Сливница, 6 Септемврий, Св.
Нилола, 27 юли. Русенска, Митрополела, Шуменска, Регеитска, Карвдяеа, Плевенска, В
Левски, Янтра, Бдинска, х. Ди
митъръ, Добричскн, Мнкндонска
Раковска, Франга и Асенова.
Продължава се ПОСГЙВЯМВТО на

бордюра на с-вдинть улица.

Стр. В

-

ХРОНИКА

Редакцията, за да даде
Курорта 1927 г. въ цифри.
възможность и на по-бедни
Морските бани, студени и
топли с ъ посетени отъ 16 юни т е варненски граждани да
до 20 септемврий отъ 347.966 следятъ органа на Варнен
души. — студените отъ 297015 ската община, реши да по
и топлите отъ 50,051 души.
Средно студените бани днев стави на в ка единъ съаърно се посещавали отъ 2776 ду шенно малъкъ годишенъ абоши, а топлите — отъ 476.
наментъ Таиа, абонамента
За студените бани най голе
мото число посетители е достиг за година е само 55 лева,
нато на 9 августь съ 7692 ду а за 6 месеца 3 0 лв.
ши за единъ день; ва топли
По право нсички варнен
т е на 8 августь съ 886 души.
Отъ посетителите на топли ски граждани с& абонати на
т е бани, всичко на брой 50951
вестника.
души, 33857 с ъ поеетили нови
т е бани и басейна, а 17094
Кмета на града г. Н. Поповъ,
старитЬ.
който е въ вадграниченъ отОтъ посетителите на студе пускъ ще се върне къмъ края
ните бани. всичко на брой на този м цъ.
297015,— 142159 с ъ мъже, а
154846 женн.
Отъ 1 до 18 ноемврий въ
По месеци, общото число посе Варна с ъ констатираеи следни
тители на баните се разпреде т е случаи на ваболявания отъ
ля както следва:
• инфекциозни болести: ти*усъ
Юни (отъ 16 й)
.16855
— 6, скарлатина —- 13, дифтеЮли *
П9904
ритъ — 3 и червенъ ветъръ—1.
Августъ
182936
Презъ същото време с ъ за
Септември (до 20) 15143
регистрирани 30 раждания и
* *..
54 умрели.
Това лето Варна бе посете
Ванцинацията на децата про
на ото много повече летовници
въ сравнение съ миналите го дължава.
дини. Безспорно, това се дължи
Търгътъ за покриването на
на редицата удобства, които
общината създаде въ морските Варненскии общ. театъръ е насроченъ за 24 декемврий т. м.
бани отъ една страна и благо
дарение отличното гостоприем
Съюза на градовете се свик
ство на варненци и еФтения жи- ва на заседание къ столицата
вотъ въ Варна — отъ друга. утре. Ще се разгледатъ некои
Курортното бюро е зарегист- нови ваконоироекти, които зарирало 18525 летовници. Броя сегятъ отъ бливо интересите
на неварегистрираните възлива на гладовете.
на 6240 души. Нерегистрира
ни се сметатъ: равните ОФИ-_
Првдупреждавать се г. г. граж
циални лица, екскурвиянти до даните неотработили 10-дневшли за 2—3 дни, деца по мал ната си временна трудова щц_
ки отъ 4 години които пъту- виность ва годините: 1922,
ватъ безплатно и всички лица, 923, 924, 925, и 1927, че по
които пътуватъ бевплатно.
следната сборна групи.се свик
Огъ стренство: зарегистрира ва на 1 й декемврий т. г , като
ни 1608 и неварегистрирани неявилите се съ тави група ще
1378 или всичко 2986 души.
бъдатъ наказани по забеж
Всичко отъ странство и бъл ката на чл, 79 отъ правилни-'
гарин летували въ Варна — ка за прилагане* на временна
38351 души.
трудова повиность —- докарва
По народность летовниците не подъ стража на работа,
се равпределятъ така;
българи
32,238
На Варненския общ. театъръ
евреи
2-515
е отпуотната субсидия отъ ми
арменци
777
нистерството на народното про
Руси
467
свещение
въ равмеръ на
германци
194
100000 лв.
чехи
856
Режисьора на театъра г. Ив.
ромънци
227
Яневъ, който бе ваминалъ въ
турци
598
столицата ва уреждане некои
гърци
126
Формалности по отпущането на
Французи
66
сумата се вавърна снощи. Г-нъ
итадиянци
...
20
Яневъ донесе платежна запоунгарци
'
74
ведъ аа 60000 лв:
американци
12
Останалата часть отъ 40000 лв.
австрийци
61
ще се отпустне следъ единъ
сърби
57
месецъ.
поляци
35
англичани
24
Н иа на Варненското приста
швейцарци
4
нище е ивдалъ ваповедъ спо
Само отъ Добруджа въ на редъ която:
шия градъ летувахи 1970 души,
Отъ 16 т. м. моета надъ мор
отъ които 1759 българи и ос ския канрлъ може да се отваря
таналите ромънци.
само презъ следните определе
По градове най много летов- ни часове на денонощието —
вкици е имало отъ СОФИЯ 5652, отъ 7 - 8 , 121/2 131/г и 1 2 - 1 7
отъ Русе 1155, Щуменъ 926
часътъ. Презъ останалото вре
Плевенъ 572, Пловдивъ 403, ме моста ще бъде ватворенъ и
Търново 397 души.
ще служи ва движение на п ъ
Тави година курортното бю тя Варна- Бургазъ. Превъ горо поставило началото на една рекаваните часове публиката
добре обмислена и изчерпател требва да разчита, че моста
на статистика, по подобие на може
да бъде
отворенъ
вападноеврош. йските.
и така да си нагажда движе
нието, че отварането, да не име
Нозъ гьважъ и поправка ка старь е въ пречка.

Кавалека. Колони, Рилска,
Дебъ;,ъ, Раковска, всичко на
обща дължина 5000 метра.
Поправени с ъ 7 пътя водя
щи ва лозята на обща дължина
3000 метра. Направени еж, 4
моста.
Направени с ъ калдаръмени
1) Предъ общинокия театъръ
пътеки по следните улици
Печатница
и
по ул. Преславска общо
Рракийска, Топра Хисаиъ, (Доб
2
Добри Тодоровъ
1100
м
.
кварталъ) полк. Свещаровъ,
пол. Минвопъ Ватова, Батай,
Доспагь, Ан. Кънчевъ на об
I.^^Iа[17а»1р^а:1 , , , ^Ь
ща дължина 2< 00 метра.
Продължаватъ да се правятъ
калдаръмни пътеки въ ул. А и.
5?
Кънчевъ, Сг. Планина, XXVIII
отъ фабрика Б р . Шншкови по качество и а[н.матъ
линия н» общ* дължина 800 м
претзходствуватг всички други.
Направени с ъ тротоари, предъ
общински сгради общо 1200 кв.
Въ иегинностьта пушача самъ ще се увери.
метра.

ПЕТЕЛЪ"

Жеатръ иискустбо.

.Ако невой ме попиташе,
кое ивкуетво е няй мъчно - ааъ бихъ отговорилъ— иис.ует
вото на актьора", — кавкн въ
една СВРЯ статии Александъръ
Таивровъ.
И това в верно.
Актьорътъ требва да преодо
лее мтого трудности Преди
всичко, и4му предстои да над
никне въ глъбините на собст
вената си душа, да се спре вни
мателно нредъ всека нейна
гънка и да извлече отъ тамъ
чревъ трудъ и проучвания верата въ себе си, въ силата на
нъплощението, верата, че ианесениятъ отъ него обрааъ ще
притежава художествена прав
дивость
Освенъ това — което не се
постига лесно —- той се лута
често между две противополож
ности.
Той е царь и просекъ, н%щаотенъ и много щастливъ,
свърхъчовекъ и нищожество,
преврянъ и обичанъ. Тови, кой
то преаъ времето, когато трае
представлението — равкрива съ
оная искреность и доброта —
присъща само на актьора! —
тайните кътчета на сърдцето'
си; които, подъ маската на алодееца, върши найунивителнива
човешката личность деяния.
Актьорътъ (думата е ва актьора-майсторъ, не дилетанта,
требва да пречупи ролята си

презъ призмата на свгяга твор
ческа стихся така, А че следъ
напущане сялон». на белия екранъ на душата на врителя да
стои магическото изображение
на героя, който моке би ще
забрави некога — съобразно
стеклите с е обстоятелства —
но ако го подири отново, ще
намери дълбоко въ него, като
клише на живия некога първо
обравъ въ Фантавията на дра
матурга.
Той требва дп притежава
вн ловко боравене съ жеста и
изравните средства и да владее
добре гласоиия си аиаратъ. Дру
го — да има призвание; 6.-въ
него не би рееливирялъ влдачит е на актьорското майсторстно.
Въ свръвка съ това, въ твя
бележка ще. отбележимъ, че
теви отъ варненския театъръ
притежавагъ големъ делъ отъ
изложеното но горе.
Притежават^ Ние сме сви
детели на единъ периодъ на
усилено творчество, когато всич
ки актьори съ общи усилия-съвдаватъ богатство на обрави,
достойни ва възхищение, обичь
и подръжка.
1
Бихме желали да се спремъ
по отделно на всеки актьоръ
и ивтъкнемъ

ФИВИОНОМИЧНОТО

въ техното творчество, но то
ва ще направимъ* при друго
време,

В. КаратеодороЕЪ-

Хранителни произве
животни
за пазарните цени презъ дения иотъ
риби

ВЮДЕТИНЪ

изтеката седмица

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Колониални стоки
1) Захарь ситна
26
8)
„ на квадрати 2760
3) КаФв типово
98
4)
и Лаве
112
5) Оривъ пловдив. 21
6) • »
италиан. 21
7) Пиперъ черъ
140
8)
.
червенъ 24
9) Чай I
150
10
235
я екстра
11) Маслини специал. 39
12> я дуб. екстра 43
13) Масло митилин. 85
„ слънчоглед. 31
14}
" ) Лимон, кислота 145
125
16У Бахаръ
88
П ) Канела
18) Сапунъ митил. 49
19)
» марсилски
каса 25 кгр.
800
20)
. мест. типъ 550
21) Соль ромънска
4 20
22) Соль мляна
4
23) Макарони
15 50
24) Фиде
15-50
25) .Леблеби местни 15

лв.
и

Месо говеждо
24 . лв.
„ телешко
28
„
» овнешко
24
„
„ свинско
35 . „
Свипска масъ
50
„
Краве масло
85
„
Кашк. балкански 82
„
„ полски
62
„
Сирене въ салам. 35
Млеко пресно
10
п
„
кисело
14
„
Яяца
3 —3 40 и
Риба скум. парче 5
„
„ кеФадъ
45
„
„ в:ая
20
„
„ са*ритъ
30 — 40 „
„ бела
35
„ хамо. преоиа 12
„
„ „ солена 20
„
„ палам. парче 20 30 „

Бобъ (фасулъ)
Дом. червени
катоФи
Лукъ

10
4
3—4
6

Пован^атъ се ловарите които
не съ подали декларация да
нобърватъ, 'защото срока .ивтича наскоро. Непо,^алите . декла
рация ще се глобяватъ.

Жяци н електрически
Швуръ
Крушки
Абажури
•Полилей'
Фасонни
Ключове
Бергмапови трлба
Трансформатори
ГърМ'Ч)ТВ0ДИ

;

,
я

хубапи. и ефтини

'„
,

Четете Варнен. обшин. вестникъ
'"%
.11

'-И

Кнпвтча- йздеи
Телефонг № 845.

„ШИЛЯ"
на Атанасъ Иванопъ

юрмпнек-и' '.инч, удобни за
ягл»щз 'ндгциа, икоиомае
ияши горикего и нагоден»;;
за обзатно горене, подържа
щч постоянна температура
на'•'•'ЙЯЙ-ЙЗЙОСВИ Ц'Ьни се аз
рйОотйаН въ

Рй6отилница;;нСТРУГЪ"
на В. Енгиба, овъ,
у.». Мнр.ия"Л:уина № 20
В»'на1^и;-'Ще^вам^рит* па
СНИЙДЪ вь работилницата и
прй главния 1тедг.'ави-1в.ь|!
• з .Вадна .•

Серафимъ/Ивановъ
ул. Преславска.

.МСКЙ'.и'; МЪЖКИ
Палта Мушами Костюми
Пардесюта Обуша Галоши
Ш а пки
"
Ш чиновници, учители,:слуйгащи
и работници на три месечно
изплащане при .фирмата

(0

I

Я 9
о

81
И

11. к шт - шл д
ул!'"-Бургаска № 3.

Теле ФОНЪ Л' 128.

--Най-реномираните; въ свЬта
съ доказана• трайность и солидна магаива еж прочу
тите автомобили марка ; :

Верл-ие и КрайсЯбръ
Най економичви, луксозни и най-добре-гфвгодеяи за
кашитЬ пхтища еж ' ; '

Верлие и Крайслеръ
Представителство за. Варна и околията Централния
гаражъ ул. .Опълченеца 10 — -Варна;""Едивствевъ
модерно уреденъ, снабденъ съ 1сичии; технически
уреди и удобна обстановки вь.ЧЗарна. е-Дентралния
гаражъ, кждето се приематъ и. частни. авгож били ч
за гариране при износни условия-

при матинъ

Връснаро-фрязьорски с а ш

*'••&,-. ^ - ^ т г .

^

1) Електричеството е добъръ
слугн, но лошъ. господаръ, ка-.
то водата или огъня. И ниско
то напрежение може да бъде
опасно щомъ не си ннимателенъ
2. Ннучи се отъ специалиста,
какъ да св справяшъ съ своята
инсталация. •
;
3) Не се допирай до метални
тЬ части, които к ъ подъ на
прежение нндъ контакта, пети
т-Ь на крушките, металните
части на предиааителите, кле
мите на моторите, жици пад
наля на вемятя и др.
4) Не сменявай патроните
на предпя8ителите съ - жички
или др. подобни, а само съ ре
довни но«и патрони.
5) Стокшъ ли нп » влажно,
мокаръ ли си или босъ, не се
допирай даже до ключа на ин
сталацията.
6) Рабоишъ ли близо до елек
трическа линия или инсталация,
прекъени тока. На ключа не
вакачай
дрехи нито други
предмети.
7) Електрическата инстала
ция не можв да се угаси,. ако
не -се спре тока.
8) Чувствали се въ некся
чаеть отъ инсталацията елек
трически ударъ дпже най-слаби
или клати ли се, повиеьй вед
нага да се поправи инсталацията.
9) Всички поправки и про
мени въ инсталацията възла
гайеамо на специалисть.
10) Човекъ ударенъ отъ токъ
може да го освоводи .. отъ
него, само ако , споещъ. тока
или го дръйнешъ съ едно нар
че сухо дърво или съ завити
съ вълнени дрехи ръце. Ране
ния ще го преведешъ вЪ ясивотъ съ ивкуствено дишане

Елементи
Батерии
Фенерчета електрически

Зеленчуци и плодове
1)
2)
3)
4)

Д е с в Д Ъ ЗаПОВвДИ
зз домашни електрИчвени
инсталации.

ТЕЗИ ОГЬ- ОБЩИНСКИЯ ТЕАТРЪ-

\»

Врой 147

Варненска общински вестникъ

Стр. 4

ул. »Цярь Борисъ .V 6
до КЙФ не „Лоидонъ"
чл*.
Единствения въ България елек
трически аиаратъ К е а Ц в В с
Мауег аа едри вълни аа 6 ме
сеца, съ КОНКуреНТНИ Цени. НиИмодерно постригв«не,фризиране,
водни ондулацни съ специален* Електрическо дълготрайно
(6 месечно) къдрене ня
пренаратъ, маиикюръ, електри
дамски и мъжки коси.
чески масажи, ивмимше на коси
съ специаленъ пренаратъ кейто омекчава косата и нр
Електрическо дълготрайно
(6 месечно) къдрене на дамски Ивработяатъ се всекякъпъ видъ изкуствени коси и перуки
Иващно и хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси.
иадоволаващ-ь вкуса на клиента.
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20°/0 намаление.
Пристигна препарата ШКЕА1- НЕНХЕ «а боядисване на кови
най-различни цветове,

ВАРНаНОКО ГРАДСКО ОВЩИаОКО УПРАВДЕНИ!
'"'.-•

'

• . -

••

.

• . •' Обвил е ние.,.- : . ' ^
,. № В604Т-

:

•'•":'':>.Г ^.

"(

: (
• ;••

гр. Варна, 15-Иоемчрий 1927 г.
Обявява « е на интересующигБ се,.-'ч«;;гна 21 •' то.
отъ 9 часа въ помещението на 13;фнен<жот<» -Окр ДанИ
но Управление ще започне гпчааряв.анетс)"*1'»:^ отдава!
на ..предприемачи ,<> доброволно сьгла^-ие отпечатване!
на ЯМ) омемедяра отг..избирателния, с.атщг, аа 1У21 •
1980 г. е..държ.!щъ около 1(>.>00 имеаа: ' ^ >
Приблизителна стойность 50,000 лв. ЗцЛогъ : 10141.
въ б:ш.с-п-> у шетонъроние.' Наддаването тф стане !
едно и ми.
' * . ' • '
:./
; Н"йчки разноски !!•) публикация, гербъ дйнъци и и;
еж .за <:м1тка на предприемача. ;"•"'
*
.11' емни 1ъ условия могатъ да се видятъ при чий1
пика -по търговете..^

Отъ Общината
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

