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Абонаментъ:

Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпраща до
кметството — Варна.

1

За година . . 55 лв.
За б месеци . 30 лв.

';- Обявления:
(

»

'

.

•

•

•

Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.

•

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.

ИЗДАВ]А ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБПРДДА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.

Идната
Н; Поповъ, кметъ на Варна.
седмица
Св открива общинската биб
лиотека въ. новото й помеще
ние, площадъ Независимошъ,
вь< дома Караивановъ, срещу
Австрийските бани по Дунава. — Въ Чехославия. — Чехосливацитъ н-Ьматъ
общината. Най сетне, това
студени
бани. — Всредъ най хубавите, немскн курорти. — Херингсдорфъ. —
тъй важно за културния жи
Уредбата
на баните. — Кое е най-ценното на нашия курортъ..
воти на града учреждение се
завръща отъ изгнание и на
ме край нашите бани. Нищо
Въ Виена.
Въ Чехославия.
ново завзема почетното, цент
особено за самите бани-съб
Виена. — Ваните на Ду
Още по зле отоятъ въ то
рално мтто, което никога
лекални не може да се ка
отношевие чехите —
не би тргьбвало да напусне. нава. Имахъ въаможнооть да ва
же: те съ вай-проста работа.
дори
и
това,
: Затова необходимо премгъс-,равгледамъ две такива: една нематъ
Но въ замена на това има мно
тване общинската управа на' та твърде малка и въ едно което виенчани иматъ. Въ жество великолепна построй
прави значителни материални първобитно състояние, почти Прага по реката Волтава, на ки, казина, хотели и др. за
жертви: Но едвали ще се на- незаслужавагда особено вни неколко места летно време бавителни заведения на само
мгьри съзнателен гражданинъ, мание, но на широко изпол ее импровизиратъ леки при то крайбрежие.
който ще й упрекне това. зувана отъ виенчани поради способления 8Й студени бани.
Кмета на Херингсдорфъ,
обстоятелството, че е въ са И всичко това е тъй недо
Еултурнитп, нужди, не па
малко отъ другитгь, чакатъ мия градъ. Целата конотрук статъчно, че едва. ли има който има агобазностьта да ме
№ тп> своето удовлетворение пия е дървена, такива оъ в ка- нужда да се спираме повече. причака на гарата, ми обяс
к една, община е длъжна да бйните ва събличане. Целата Отъ тамъ произлиза и нуж- ни, че немеца малко е взиконотрркция на иекуетвеното дата чехоелаввците да тър скателенъ по отношение месе грижи и за тпхь
дъно е желевна и е приспо сятъ морски курорти вънъ сюто кадет о требва : да се
Оть както общинската
собена за вдигане зимно вре отъ своите граници — въ съблече. Но въ Хвринодорфъ
библиотека е била злополучно
ме. Втората баня е така на
Италия, въ Югославия и др. има други удобства, за съз
настанена на неподходяще
речената „Гензехойфелъ*, съ и сега напооледъкъ въ Вар - даването на които съ пласи
мгъото, израсна почти цгьло
що на Дунава, само, че мал на. До колко е големъ тех рани големи капитали. Съ
поколение варнении, което
ко по настрани Това е единъ ния интересъ къмъ нашия тези удобства имено требва
тчти нищо не знае за това
конгломерат отъ по стари и курортъ, това ^разгледахме въ да си обяснимъ и онова ма
шй ценно общинско ^ учреж
сово посещение на немци
дение. БибШотеката заглъхна понови все дъсчени постройки миналия брой.
те
въ този курортъ.
Заключеннето ни, що се
далечъотъ всички ония; за кои съ равни отделения за съб
Въ Херинсдорфъ посетихъ
то съ толкова жертви, година личане на мъже, жени, деца отнася до чехитгь, е схщото
0
пр.
Никакво
единство,
ни
което
направихме
за
виенчани.
и
рязгледахъ
нещо подобно
по година, <5е съчетана и сега
каква
архитектура
или
иъкъ
на
онова,
което
ние възна
предстои наново да се при
красота
въ
това
не
мо
меряваме
да
строимъ
за въ
Въ
Германия.
влече •?вниманието на варнен
же
да
са
види.
Да
се
прави
бж
аш
в
скитпграждани, върху това
Германия има свои морски
Д -сравнително голгьмо културно сравнение между нашите ба курорти, и азъ имажъ вьзбогатство, което въ сжщпостъни и тия е невъзможно Соб можность да се запозная съ Смесената солено сла
ствено, нашите бани държатъ
е духъ отъ тгъхпия духъ.
единъ отъ най-добрите —
дка топла баня,
първенство между много ев
Неппдзс1о1Л* на Ш зее, но бре
Нашата библиотека е ду ропейски морски бани. Съб
шевния паметникъ свидгьтел- локалните въ тия виенски га на което съ разаоложиив въ която се използва лечеб
. ствуващъ за културната ви бани ок кабини и долап- множество такива съ почти ната морска, както и обик
сота на редица варненски чета - - всичко сложено вър еднообразни уредби. Плажъ и новената вода.
брегъ иматъ много хубави.
първенци, които еж я замие
Въ Херингсдорфъ солената
ху дървени колища почти на
лили н осъществили Петна самата земя. Покрива е лекъ Плажътъ е хубавъ пт>еъкъ. вода св иомуква отъ артедесетъ хиляди тома по всич и повечето съ асфалтова му неколко километра дълъгъ, зиянски кладенци на самия
ки отрасли на науката, съ шама. Плажътъ е отъ много достатъчно широкъ, а бре плажъ, а не направо отъ мо
Много* ценни
енциклопедии, еитенъ пеоъкъ, но доста гътъ постепенно се издига и, рето, защото споредъ обяонеречници: и други справочни просторенъ и достатъченъ ва е целия залесенъ и застроенъ нията на много енергичния
книги,; това е наистина единъ нуждите иа баните.
съ великолепни вили, хотели кметъ, отъ артезианските кла
имотг, който не бива да се
и пансиони Баните съ съ- денци се получава вода много
Водата, като дунавска, ес що единъ конгломератъ отъ по лековита отъ морската. Попренебрегне нито отъ община,
нито отъ самото гражданст тествено, нема нито лекови- стари и нови все дъсчени реди това курорта Хериново, което тргьбва, да се гор- тостьта, п още по малко пре поотройки, дори и казината, дорфъ си е снечелилъ една редгье съ него.
лестите на нашето море. Бре вътре добре уредени и доста- путация и на курортъ съ миЛгъттта столица на Бъл говете на банята съ пзоета- тъчно пространни, еж въ нерална топла вода. Баните
гария, за множество чуж веви, коктоо& естествено, из поголемата си чаоть такива. иматъ душове и вани. Инотаденци единственъ поестенъ ровени, неподкрепенп и пред- Дълъгъ моотъ. подобенъ на ладията е грандиозна. Така,
български градъ, тргьбва да отавляватъ ц е л а грозотия. оня въ нашите бани, се спу банята е приспособена за из
има своя културен^ образъ.
ползване и на електричеството
Въобще и тая баня нема не- ща въ мърето и на края съЖаднитгь за екзотизъмъ нека
като
лечебно средство и пр.
що е построенъ добре, уретърсятъ вь Варна остатъци що особено, съ което ваиока- д е а ъ бюфетъ. Съблекалните
Курорти съ подобна уредба
отъ ориенталщина, Българ телнпя курортиотъ би могълъ съ малки кабини и д о л а- немците иматъ наблизо до
ския културенъ отпечатъкъ да се задоволи.
п ч е т а отъ различна голе Херигсдорфъ и други които
тргьбва обаче да е ясенъ за
мина,
некой отъ които съ се посещаватъ отъ стотици
Бихме могли, що се отна
всички,
предназначени
и за цели ее хляди летовници.
ся до нашите клиенти Ви
Единственъ недостатъкъ на
-Ето защо, Библиотеката
мемейотва. Кабините за жени
съ рвоитп, две читални — енчани, да ваключимъ, че те
съ отделени отъ мъжките, тези курорти е слънцето,
едната отъ коитд въ фоайе почти нгъматъ курортъ отъ обаче, плажътъ и къпането, безъ което вшей летенъ куто но новия театъръ — студени бани и . следователно както и въ Виеш., съ смесе рортъ не може да има пре
тргъбваше да бяде тамъ где- лесно могатъ да бждатъ при ни. Всички съблекални * оъ лестната наша природа. Отъ
«о е днесъ. Ето защо откри влечени, къмъ нашия морски п о с т р о е н и п а п л а ж а тамъ произлиза и обстоятел
ването на Бибтиотеката въ
на високи бетонови и дърве ството, че немците търсятъ
курортъ, отига само да приновото й'помещение ще бмде
ни пилоти. Но протежение курортите на Италия, Фрак
едно малко културно търже годимъ последния по изисква на целия плажъ до самия ция, Югославия и Българяя. и
сгово за. всички мрненци, кои- нията на европейските ку брегъ има дълга хубава алея, харчатъ много пари ва това.
т тлттъ за нея.
рорти.
\ •
подобна па оная, която имаСледва.

№ш& Шштш,

^иена ~ ^Трага - Херингсд орфъ.

Броя 1 лев.

фонд* дш?Р2Кдане
градския театъръ.
Постжпили суми.
Фондътъ ва доивграждане новиятъ тоатъръ продължава да
расте и да ватвърдява верата
у гражданството, че неговото
съвдаване, действително, е била
една. необходимость ва по ско
рошното довършване на Варн,
градски театъръ.
Постъпилите превъ това лето суми надминаха далече вси
чки очаквания.
Макаръ и въ по-малъкъ равмеръ, въ сравнение съ летошните постъпления, приходите
отъ Фондовите марки, сега съ,
задоволителни. Средно месечно
въ касата на Фонда постъпватъ
около 60,000 лв.
Освенъ постъпленията отъ
Фондовите м^рки, въ касата на
Фонда с ъ постъпили доста су
ми и отъ частни дарения.
Така, Кредитната банка е
внесла 15,000 лв.; кавино „Па
нахъ" 20,000 лв.; Владимиръ
Миоинъ -—• 1000 лв.; Дрхитектъ
Юрдановъ — 300 лв.; Парушевъ 400 лв.; Д. И. Бакалолъ
— 300 лв.; Я. Михайловъ —
110 лв.; Л. Немичъ— 2500 лв;
кавино „Гровдъ" — 10000 лв.;
Ст. Ханджиевъ — 600 лв.; акц.
д во я Царь Борисъ 10000 лв.;
и др.
Счита се, че до пролеть, ко
гато ще вапочнатъ строежните
работи по доивграждането на
театъра, ФОНДЪТЪ ОТЪ марки и
дарения да достигне надъ 1
милионъ дева. .

Кош, ши, овощни гпздннн. .юзя лнввдц и пр. има въ
Споредъ последните ивчисления отъ статистическото отде
ление при общината въ Варна
превъ 1927 година е имало
234*7 декара овощни градини и
равсадници, 260 декара черни
чеви,градини; хаври 6906*8 де
кара, стари ловя, които даватъ
гровде 1325*5 декара, американ
ски ловя посадени преди 1 априлъ 1922 година Ь79/5 дека
ра, италиански ловя 322'1 де
кара, ливади 479 6 декара, ниви
10461 декара, велепчукови гра
дини 817 декара.
Превъ 1927 година васетото
пространство вь
района на
Варненската градска община е
било, както следва: аимница 92
декара, ечемикъ 105, овесъ 80,
просо 43, царевица 109, лукъ
111, пиперъ 166, домати 198,
равни други зеленчуци 332, бо
стани 61, цвекло 41, сливи
2137 бройки, ябълки 1780 боойки, круши 1436 бройки, смесе
ни овощни дървчета 234 дека
ра Стари ловя: обикновени
154 6 декара, американски 2105
декара.
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Варненски общински вествивъ

Стр. 2

СЬододна трибуна.
Сп. Спировъ.

тъ по щятт
т фобрик

Съ рискъ да бъдемъ утек
чителни на читателите ни, ечи
тамн аа необходимо да дадемъ
едно пояснение по въпроса ва
решението на вари. общ. съввтъ
ва увеличение таксите върху
платовете изработени отъ Фа
брика „Текстидъ14 отъ 10 на 30
ст. на метъръ, ва да не се
спекулира повече съ него.
Иввестно е, че по силата на
едно законоположение отъ 1924
г., на общините, въ районите
на които се намиратъ текстил
ни фабрики, се дава право да
обдагатъ проивиеденията на
последните съ такса въ раз
меръ до 1 д. на метъръ, като се
предоставя на самите общини
споредъ обетивните условия на
дадено предприятие да опреде.
лятъ и таксата до максимал
ния й равмеръ 1 л. на метъръ.
Наистина, има едно окръжно
на Министерството на вътр.
работи отъ м. септемврий с. г.
въ което съ определени точно
размерите на таксите, които
общините требва да налагатъ
на равните текстилни Фабрики
въ вависимость отъ цените на
платовете, обаче, до колко ед
но окръжно може да ограничи
общините ва да се движатъ
свободно въ рамките на опре
деления отъ закона максималенъ
равмеръ до 1 лв. е въаросъ,
който търпи тълкуване.
ЦЪлъта на законодателя при
съставянето на въпросния ваконъ е била — да се даде въвможпоеть на общините, голема чаен, отъ приходите на
които се състоятъ отъ равни
такси и бврии събирани отъ
гражданите срещу иввършени
услуги, да си унеличатъ при
ходите, ва да посрещатъ по
лесно своите нужди отъ сто
пански и кудтуренъ характеръ.
Специално ва Варн. община,
която е поставена при по из
ключителни условия въ срав
нение съ останалите общини,
поради икономическото запада
не на града следъ общоевро
пейската пойна и на която съ
необходими грамадни средства,
ва да св справи съ маса соци
ални и стопански мероприятия,
съ огдедь да създаде едни по
поносими условия ва съществу
вание на своите граждани,
простено би било да се ползу
ва отъ правата дадени отъ иввестни вагеони ва намиране
приходи на общината, както и
да търси нови източници 8а
такива, разбира се въ рамките
на податиите сили на своите
граждани.
. Търговията на гр. Варна,
следъ войната, особено едрата,
ивъ деш, на день вапада все
повече и повече. Отъ друга
етрапа, броятъ на населението
съ прииждането на бежанците
значително нарастна, а ваедно
аъ това и числото на бедните
и безработни граждани. 'Греб
на да се памерятъ средства ва
икономическото повдигане на
града и ва създаване поминъкъ
на населението. Споредъ насъ
две съ средствата ва това: 1) въ
издигането на града въ модеренъ куроргь п 2) въ негово
то индустриалиаиране. Зд пър
вото съ необходими грамадни
материални средства, каквито
линеватъ на общината, а ва
второто — ще требва да се
еъздадатъ специални условия
аа привличането на по-крупни

общински такси
„Тштилъ".
индустриални Предприятия. Въ
тия две направления,' именно
съ насочени и усилията на
варн община отъ иввестно
време насамъ.
За съжаление, обаче, нами
ратъ се хора, които умишлено
или отъ недостатъчно разбира
не обвиняватъ сегашните об
щинари въ това, че т е не схва
щали правилно вначението на
местната индустрия ва повди
гането на града въ икономиче
ско отношение и, че не само се
отнасяли съ
пренепрежение
къмъ нея, но и усвоявали по
литика пакостна ва нейните
интереси.
Поводъ ва подобно обвинение
даде иедавшнннотО решение на
овщ. съветъ ва увеличение
таксата на метъръ платно на
Фаврика „Текстилъ, отъ 10 на
30 ст.
Смешно би било да се до
пусне, че общинските съвет
ници на единъ градъ като
Варна ще отрекатъ големото
вначенйе на индустрията ва
града, или пъкъ, че същите въ
своята стопанска политика по
отношение на нея ще се ръководятъ отъ лични и егоистич
ни съображения съ цель да
увредятъ на нейните интереси.
съображенията на варн. общ.Съветъ въ случая не съ биле
други, освенъ да увеличи свои
т е приходи по силата на едно
законоположение* тъй необхо
дими, както споменяхме по го- •
ре, ва посрещане н» нарастна--.
лите нужди на общината, беаъ'
обаче, да е ималъ и най малка
та умисъль да увреди оъ това
интересите на самото предприя
тие.
• .
Явява се въпросътъ — уве
личението на таксата отъ 10
на 30 ст на метъръ е ли отъ
естество да спъне правилното
раввитие на" вънросното пред
приятие. Ние отговаряме не, и
за да не бъдемъ голословни
ще се помъчи мъ да докажем*
това съ цифри.
Огъ 100 кгр. прежда се из
,;
такава 650 м. кабогь
100 кгр. X 85 •"-. средно,= 8500 л.
3 % мито
. ' = 2по д.
хамадие до Фвбр. 2°/о ~ 170 л,
проивводств. разноски
амортшация, лихви и
пр. 4 л. на м. X 65П = 2600 д.

боти, оксФорди ,и вляджи на
стойность 78.274,816 д. отъ кои
то о«оло 19,000,000чиста печалба
върху единъ каниталъ отъ
48,000,000 л.
.Г.
Въ последно време, до кол
кото се простиратъ сведенията
ни производството е увеличено
къмъ 5,000,000 м, годишно съ
тенденции въ бъдаще да се
увеличи още. До сега прихо
дите на общината отъ това
перо съ въвдивади на около
600,000 лв При увеличената
такса тая сума ще възлиза на
около 1,800,000 ''лв. ,
. .
Кито пранимъ горната калку
лация да не се помисли, че;
ние вавиждаме на големите
печалби, които реаливирва напоследъкъ Фабрика „Текстилъ",
иди искаме, щото, общината да
стане ортакъ на тия печалби.
Ние внаемъ превъ какви тежки
ивпитни е минало това пред
приятие, както ВСИЧКИ индуст
риални предприятия у насъ ва
да стъпи вдрано и& краката си
и да дойде: до положение да
вавладее напълно местния паварь и да помисли дори ва. про
карване въ чужди павари. Това
е едно предприятие отъ гра
мадно вначенйе -ва народното '
ни стопанство и гордость ва •
града ни и ние не можемъ да
не се радваме на неговия ус

Всичко 11525 л.
или костуемата цена на 1 м.
кабогь на Фаврика «Текстилъ"
отъ 80 с м . ширина е 17 75 д ,
а на тоя отъ 90 с. м. ширина
1875 л. Продажната цена на
първия е 24 д , а на втория
25 дева.
.
Отъ тая калкулация*^ се впжда,
че чистата печидба, която Фаб
рика „Текстилъ1' реаливирва
, отъ продажбата на каботи1"Ъ е
6'25 л. на метъръ, иди приб
лизително равно на ряемт-рътъ
на митото, което пдащатъ иио
странните каботи (7 30 л.).
Иностранния кабогь 90 с. м.
широкъ (японски) днесъ се
ОФерира по 171/а шилинга тона
отъ 40 ярда, или 1727 д. м.
-!- 7-30 д. мито, — 25-27 д. ко
стуема цена на едро, а се про
дава по 26—26 50 л. метъра.
Годишното производство на
Фабрика „Текстилъ" превъ 1926
г. въвлива на 3,119.260 м. ка
*) Цената на преждата се отнася
за 1926 г.

-,м«вдаяга«ж=к*ия.(ма.шаг

;'<, • •.•

'

Не требва, обаче, да се за
бравя, ч« своя успехъ Фабрика
„Текстилъ" както и всички
крупни индустриални предприя
тия у насъ дължи на големамата държавна протекция. (Ви
соки протекц. мита,'освобож
давяние отъ данъци безмитевъ
вносъ на сурови.; материали и
ир.^ Въ тая протекция и варн.'
община има своя, дедь. Наврег
•мето тя . е отпуенала ва нуж
дите на Фабриката 106,433 кв.
м. срещу една нищожна цена.
Въ продължгние,^ на толкова
години тя не .,-$/'платила.', ни
стотинка данъкъ" па общината,
бидейки освободена отъ заплаща.
ние на всекаквидангц*, освенъ
връхнина ва търг. кпмара и
данъкъ сгради ;' по силата на
закона ва насърдчение на ме
стната индустри^. Какво е по
лучнлъ тогава, градътъ въй ва
лИша на онова което обшината.
е дчда. Почти нищо. Отъ су
мата 5—6 милиона, кояго се
равдяна отъ Фабриката подъ
Форма на работ. заплати, не
остава почти нищо ва града,
защото работническия персо
налъ ее рекрутира ивключител
но вънъ отъ гр. Варна П р и
това положение не ее ли счи
та Фабрика „Т е к е т и д ъ "
вадъджзна къмъ Варн. об
щина за да огдеди по силата
на едно ваконоподожение една
малка часть отъ печалбите си
аа да улесни една ивнемогваща
община въ ишьлнението на
нейната тежка ! задача да св
справи съ големите социялни
въпроси ва подпомагане на
бедните си и безработни граж
дани! И требвяще ли да се ди
га толкова шумъ, около това
увеличение и да се хвърлятъ
незаслужени упреци на общин
ските съветници'.
Най после, кампанията пове
ден* цротивъ увеличението на
въпросните такси си постигна
цельта. г, Окр. управитель не
утвърди новите такси въ тави
годишния бюджетъ на общи
ната.
Въпросътъ, обаче, привципвдно не е окончателно ликнидирянъ. Той вероятно ще 6ъ
де скоуо сдоженъ на разисква
не наново въ едно отъ близ
ките заседания на Варн. обш,
съветъ.

33наш1йь
на кметството за чистотата.
1. Всеки гражданинъ е длъженъ да държи въ найголема
чистота не само жилището и дво
ра си, но и тротуара предъ къ
щата или заведението си;
2. Тротуарите се чистятъ и
метатъ отъ стопаните иди на
емателите на имота. Метенето
и чистенето става рано сутриньта, не по късно отъ 7 часа.
3. Изхвърлянето помии и не

чисти води, било но двора, би
ло на улицата се строго забра
нява, както и отвеждането на
каквито и да е води отъ двора
на улицата. Строго се забраня
ва ивливането на помии и дру.
ги нечистотии в ъ , уличните
швхти. Всеки стопанинъ на
дворно место, не свървано съ
градската канадиввция е ддъженъ да си направи въ двора
яма, гдето да се ивдиватъ всич
ки чисти и нечисти води.
4. Ометьта отъ къщи, дво
рове* и заведения св вапавва до
минаването на сметоносните
кода въ достатъчно големи, добре стегнати, покрити сандъци.
Строго се вабранява изхвърля
нето на улицата сметъ и лешо
ве на умрели животни.
5. Забранява се развъждането
и отглеждането на свини въ
чертата на града. Отгледването
на другъ видъ добитъкъ се
раврешава отъ Санитарното от.
деление следъ проверка на по
мещението за добитъка.
6. Забранява се пущането на
свине по улиците, както и при
сметищата на града. Забранява
се също постройка на кочини
при сметищата, сега съществующите да се съборятъ въ
срокъ отъ 10 дни.
Съвнатед нит* граждани се поканватъ да бдятъ 8а изпълне
нието на настоящата ваповедь,
като съобщаватъ ва всеко на
рушение въ Санитарното отд4
денле при общината.

лермански чиоч, удобни за
въглища и дърва, икоаомис
ваши. горивото и изгоден*
за сбпатно горене, подь»\жащя постоянна тв«(перя№у|гг
на най-изйосаи ц!.ни' ее щ
работвать въ

Работилница „СТРУГЪ"
на В. Е н ш б а р о з ъ ,
ул. Мария Луиза № 20
В--.нари. ще иаморит* на
енладъ въ работилницата и
при ал шиля па» д^1. а8ит8^ ь

з< Ва^на

; Серафимъ Иваповъ
ул. Преславска. ;

Керамичната фабрика

АЛЕКСИ ГЮРОЕЪ - КЙВДДЖШ
(Магвзинъ на ул. „6 Септемврий" — Земл. банка)

П р о и з в е ж д а и инсталира най хубавитЬ

ФАЯНСОВИ ПЕЧКИ
(приематъ се и специални поръчки).
Пастели и тебошрь.
Цани конкурентни.

Важно за мелничари и експортьори!
нови и употребявани, за
брашна, зърнена храни
и др. щ« намерите при
Сите Ючормански -шшя* В а р н а .

нашюбъ

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

-ч««»а1й1чп.1нЕ1*«ша.!1к-»

КИНО И11АЛАСЪМ
Днесъ иеличиото па Ориента,
ьечеовата б(>рба между
Истока и Запада

ПеХЪ.

Нашата цель беше да докажемъ, че каузата на общината
въ случая е права, че направе
ното увеличение на таксите
далечъ не беше отъ естество
да спре успеха на предприятие
то и че варн. община не е ус
воила политика пакостна спремо интересите ни местната
индустрия.
На края бихме изказали по
желанието, щото при въпроси
отъ подобенъ характеръ да не
се дига шумъ беаъ техното
предварително основно проуч
ване и да не се хвърлятъ при
бързано упреци по адресъ на
лица, заемащи отговорни обще
ствени постове, които не помалко правилно отъ другите
схващатъ стопанските въпроси
и не по малко отъ техъ рату
ватъ ва икономическото повди
гане на гр. Варна.

1

I ината 1

Дневни 3 /а чаеа.

Вечерни 8 и 9'/2 ч. веч.
Салона добре отоплеиъ.

Увлекателна драма съ участието ва
ирочутня артистъ-

В а р т е л е ме съ.;
заместника на
РУДОЛФЪ ВАЛЕНТИНО

Врой 150

Варненски общински вестникъ

Варна преди 80 години.

ХРОНИКА

(йвъ историята на България отъ тогавашния гръцки консулъ
въ Варна, Андрей Пападоиуло Вретосъ).

международна баня.

Население. — Черкви. — Училища.
Населението на Варна е око*
до 16,000 отъ които 8300 тур
ци, 6100 прявоелавни христия
ни, 1000 арменци, 30 евреи —всички турски поданици и 150
гръцки поданици. Въ града има
5 джамии отъ които най забе
лежителна е тави на приотЛнището. Арменците иматЪ една
много хубава черква съ една
къща доста удобна ва влади
ката. Последния същевременно
наблюдава децата, които отиватъ въ училище. Православ
ните християни иматъ четири
черкви отъ които най старата е
„Св, Богородица* и по новат*",
митрополитската „Св. Мйхаилъ"
съградена презъ 1839 година.
Християнството тукъ е подъ
управлението на еквврха отъ
Цариградската патриаршия.
Митрополията е настрани и
е доста чиста ва да могатъ въ
нея да живеятъ нъкои по вид
ни членове отъ Фамилиите на
Гръцки принцове, отъ Цариградъ или пъкъ на двете кня
жества. Не далече отъ митро
полията се намира градския
домъ, където с ъ училищата
на старогръцки еаикъ и на
основаната нъ 1840 година ли
тература отъ митрополитъ ИоСИФЪ. Тамъ живеатъ същенре
менно и двамата учители. Въ
едната стая, сегашния мйтро
полигь ПарФириуеъ основа ед
на библиотека, която еледъ

ПРОГРАМА
за иокиурсв на Българсн).я' На
роден* Мирски Сговоръ за на
писване цикълъ отъ морени
- . пЬсни.
~ 1 . Обявява-.- се конкурсъ ва
Написване единъ цикълъ отъ
4—5 стихотворения — п е с н и ,
които иматъ ва съдържание
морето, стремежа ..и любовьта
към-ь него, живота на моряци
т е и еродевъ сюжетъ.
2. Песните тръбва да ""бъдатъ
купдетираня и да иматъ стро
го ритмична Фирма. Желател
но е едната отъ техъ да има
Формата на маршъ или хммнъ,
3. Въ конкурса може да вееме участие всеки българинъ.
' 4. Требва да се нредставятъ
написани специално ва конкур
са и неивдавани до сега творби.
5. Песните .требва да бъ,
датъ представени, най-късно на
1-й мартъ 1928 година, въ
Главното Управително
Тело
ка Б. Н. М С . — Варна — у ли-

Стр. В

•

'. !

.(

Въ България всичко що има:
време ще бъде доста богата, пари и име пътува превъ л%Набливо има друга една къща тото къмъ Внрнв. Министрите,
подържана отъ общината, доста професорите, делото българско
широка ва да служи на стая на общество отъ столицата и проЛанкастрешкото училище, кое- ! винцията ее намиратъ тамъ. И
то се посещава отъ 300 деца. ' не само това *- въ последно
Основаването на всичките те- време вапочнахя да идватъ по
ви училища е спомогнало щото \ сетители ивъ Ромъния, Герма
гръцкия евикъ да стане днесъ * ния, Австрия, Чехославия и др.
напълно говоримъ евикъ межДействително, Варна има приду християните и главно между влекателности, които я правятъ
младежите.
место ва мнгообройни удоволстПреди тави епоха, освенъ ^-вия. Не направдно Черно-море
владиката и неговия помощ- носи своето име — ивъ дълбо
никъ. имало 3 - 4 чорбаджии,: чината му винаги откроява тъ>
които говорели гръцки. Еди менъ тонъ, който прави него
ния отъ техъ г Константини- вата боя стоманена —- сива.
дисъ, ва когото турците ее Варна съвсемъ не може да се
усъмнили, че има сношение съ сравнява съ нашите северноразбунтувалите се гърци въ морски бани Тя обаче си има
1821 година, билъ обесенъ отъ своя собствена красота, Стръменъ, горисгь;-и навъбено вреВарненския паша.1)
Днесъ варненските христия ванъ въ морето се ивдига брени се радватъ*на спокойствие, гътъ, отъ тесното крайбрежие
което по не*кога се нарушава при планински въввишения по
които вирее ловата Местностьотъ некои млади момичета и
та е почти южна въ противо
момчета, които подъ натиска положность на жълтия брегъ
на турците, приемаха мохаме- и велсникания отенъкъ на во
данството.
дата на немските морски бани.
Морскиятъ брегъ на некоп
1) Ктато избухна гръцката револю места се спуща стръмно до сация ьъ 1821 Г01. варненски тъ митро мото море. Но едно тихо управ
полит* се нмери въ Цариградъ и той ление полага грижи и скоро ще
е единъ отъ иницпат рити, който съ
се свърже съ крвйбреженъ пъть
патриархъ Геортп подписаха раяедине
нието между Иисилаяти и Махаллъ гръдътъ съ отдалечения носъ
Судо — ещин който въ 18-35 г дина Евксиноградъ, летната резиден
6*1116 пъ Пеге^ургъ .ргдки послани ъ
по запов-Ьд.. ** султана « т4 сь счита- ция на Цяря и отъ тамъ ва мохг кат" гачваа автори за революцията. настиря Сн. Константинъ бливо до ромънската граница, дето
ца „Царъ Борисъ" & 6 Т е е равположенъ 3 кл. м. дълъгъ
требва да бъдатъ написани на и 100 метра широкъ съ влатопищуща машина и да носятъ жълтъ песъкъ, морски плажъ.
мото, а въ отдел<гнъ< вапеча- г За удобствата и' изрядната
танъ пликъ. скрепенъ съ мо чистота се полагатъ много гритото и приложенъ къмъ 1 техъ/ , жи. Една модерна и пълна-съ
да св преде гави името на автора. вкусъ сграда представлява глав
6. За преглеждане на пред ната банска постройка, съ разставените песни се ивбира ко- хладителна тераса,; въздушни
митетъ — жури отъ 5 члена, бани, една кула ва скачане въ
двама отъ които се посочватъ водата навътре ва погледа на
отъ Главното Управително Т е - богатство и луксъ на единъ
ло на Б. Н. М С , двама отъ \2 а 8 гле8енъ еве ; гь. Но началото
писателски сънжь —• СОФИЯ И почва к при'големяла дееспособединъ отъ Министерството на ность на България и грижите
Народната Просвета.
на сегашния кметъ на града,
7. За най хубавия цикълъ г.. Никола Поповъ и пом. кмета
се определя награда 5.000 ле г. П. Ншковъ, бившъ българ
ва. Преми[)аниятъ цикълъ ста
ски геиераленъ консулъ въ ! Бува пълна собственость иа Б да пеща, Ще бъдатъ построени
Н. М С.
въ бливко бъдаще на определени
8. Журито ивбира най хуба места примамливи продааачни
вите отъ непремираните песни хали. Тоже и ресторантите, ко
и ги препоръчва ва отпечатва
ито с ъ разположени до морето
въ еп. „Морски Сговоръ" сре с ъ п р и м и т и в н о направени,
щу хонораръ. съгласно правил само отъ дървени трапети, кои
ника на Б. Н. М. С.
то обаче нощя при крепарираОтъ Г. У. Т. иа Б. Н. М С. нигЪ лампи, величествено и ве

ликолепно блестятъ и навяватъ
на единъ южно-темпераментенъ
животъ.
Най хубавото, което Варна
| Никола Кр. Мирски
има, своята най хубава вабелеНа
4. т. м. се самоуби видниятъ
жителность е морската градина,
която се простира по протеже варненски гражданинъ, адиобившъ
ние на веленогориствя^^Агъ. катъ, общественикъ,
Цоетя отъ упоителенъ мирисъ, председатель на училищното
кичести дървета отъ всички ви н-во и бившъ общ. съветникъ
дове, палми и пр. ивмежду кои — Никола Кр. Мирски- Покой
то се движи една огромна чо ния се ползваше съ симпатии
вешка маса съ интернационал т е на ц/влото гражданство.
„Варненски общински вестна елегантность, а който
намира и достатъчно *%»
т и н е н и ' Ь ч ш к , ь ' ' ивкавва своите сърдечни.
по
съболезнования на опьчалените.
| места. И отъ всекъдее Погледа
Миръ иа праха му1
; е къмъ морето.
• Тиви градина съ своите ве• ковни дървета заслужено се
Въ с.едующин брой ще
слави не само въ цела бълга
поместим* описание отъ
рин но и въ странство
Подобенъ вурортъ не може НМВТа Г. Н. ПрПОНЪ НЗ Студа се намери въ никой немски лените
бани *Яаппзее к
или холандски курорти.
1.ШепЬегд при Берлинъ и
Градътъ е чистъ и приятенъ
ако и не завършено аастроенъ. АгпоШЬаи при Дрездзнъ.
Естествено липсватъ още еПосините условия ва разшире
легантните пазари и съблазни
ние електрическото оеветление
телните -магавини на големите
съ готови.
европейски морски бани Сама
Пом. кмета г. Днмитровъ и
та Варна е едно старо приста
н-ка
на електрическото отделе
нище и търговски градъ. Мор
ние
г.
инженеръ Поповъ вамиската търговия е силно запад
наха
ва
СОФИЯ да ванесатъ по
нала еледъ отнемането на Доб
е
инъ
руджа отъ Ромъния превъ 1918 Д
«ввемпляръ отъ поемнит е условия на представителите
година.
на заинтересованите Фирми съ
Пристанището е почти правд цель,
еледъ като бъдатъ пре
но и мъртво. Тукъ има къщи гледани отъ последните да мо
още отъ старите I решена. За гатъ да да датъ и некои освет
предпазване отъ ветъра стени ления по иввестни пунктове
т е съ обковани съ дъски, тъй
Поемайте условия ще бъ»атъ
че стърчатъ като високи бло нагодени така, че да могатъ да
кови къщи.
Въпреки своите само 70.000 участвуватъ повече Фирми въ
души жители вътрешноста на • т ъ Р г а >
града дава видъ на големъ и
елегантенъ градъ почти колкоПроекта ва кварталните и
то СОФИЯ
морски топли бани се приготов
Това, обаче, което подсказва -" я в а уоилено/въвъ основа на
ИНЪ т и п ъ
ито
кмета
г
бъдящчто
на Варна въ
и което
тя ?А
' к оотъ
Поповъ донесе
странство.
съ
положителность
неколко
години ще постави въ реда на
Поради васеданията иа Вис
международните курорти е ней
шия
съветъ на Демократичес
ния госпоствующь умеренъ, хуката партия, общинския съветъ
бавъ и слънчепъ климатъ.
Тукъ не се анае никога дъж не можа да се свика превъ ивтеклата седмица.
ДОРНО ле-го. Сезона трае отъ
Съвета ще има заседание въ
Юни до 15 Септемврий, а даже
началото
на идущата седмица.
севопа продължава и късно
превъ октомврий.
„Дойчеалгемайне цайтунгъ"

'Общпискмя .то:»тръ
утре вечерь

Ацшш
съ Ст. Въчввровъ

БЪЛГАРСКИ ШЕЛЛЪ

хубави и ефтини
при магазвнъ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Килитчи Щ

СОФИЯ

Телефонъ № в45.

ТНЕ „ЗНЕ11" С0МРАNУ 0Р ВШ6АН1А Н О .
Продажба На вафта и дериватите, му
на реномираните марки

София
ул. гр. Игеатвевъ .М? 5
Телефонъ № 3816.

Варна

ВсичкИ

уд. Софийска
Телефонъ № 5В

ШЕЛЛЪ и „АСТРА"

св убедиха
безуедозню 1п§

Гавь, Газйолъ, Вонзинъ, Павура, Асфалтъ, минерални, машинни,
цилиндрови и всички видове смазочни масла, Гресъ (консистентна
мась, вазелицъ) равни качества.
'

че ние продаваме найевтино и хубаво и че
не желаемъ г. г. клиен
тите ни да осганатъ
неприятно изненадани
еледъ покупката.
Ние сь удоволствие се
обаждаме на № 34^
щомъ ни повакате

Единствени импортьори на американските масла
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•

'

-

-

:

-

.

,

;

,

.

.

.

.

.

/

-

-

•

,

•

.

-

•

Жици и електрическа
Шнуръ
Крушки
Абажури
Полилей
Фасонки
Ключове
Веогманови трхби
Трансформатори
Гърмоотводи .
Елементи
Батерии
Фенерчета електрически

.

•

Р а
т^^уир*

КНЛИУЧИ &ЩМ

Брой 150 .

Варненски общински вестникъ

Стр. 4

Режисьорътъ Ив. Яневъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Таблица

Жеатръ и искцстбо,

за заклания и унищоженъ до-

ОБЯВЛЕНИЕ

битънъ и получените кгр. .

месо въ Варнен. градска

*/
№ 87592
създаване на установения вече
кланица презъ ноември
репертоаръ, който съ право съ
гр. Варна, 3 Декемврий 1927 г.
перничи съ репертоарите ва
Въ Варненската градска кла
всички български театри.
ница превъ м. ноемврий т. г. е
Вь допълнение на обявление № 86218 отъ 16 ноем
Господинъ Яневъ знае, че те- аакланъ следния
добитъкъ:
1
атърътъ е магия . И това е най- едъръ добитъкъ: волове 324 отъ ври 927 г. публикувало въ Държавенъ вестникъ" брой
похвалното — той твори подъ които съ получени 38990 кгр. 198 отъ 1 декември. 1927 г. обявява се на интересукь
внака на тави магия. Едно оба
месо; 'говежди бикове & — 2*>6 щит* се, че на 2 януари 1928 г. до 10 часа въ поме
яние диша отъ режисьорско- кгр. месо; краьи —416 — 37626
то му творчество, обаяние, кое > кгр.; телета —- 58 — 3100 кгр. щението на Варненското Окръжно Данъчно Управление
то ни кара да се въодушевява биволи — Ш — 16926 кгр.; ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за про
ме отъ театралните му знания бие. бикове — 2, — 180 кгр.; дажба на около 30,000 кгр. стари архивни книжа.
и неговото, оеновно повнаване
биволици — 86 — ЮДИ кгр.;
Приблизителна стойность 90,000 лева За участие
душата и способностите на свои
малачета
—
27
—
1522
кгр.;
въ
търга
залогъ 10% въ банково удостоверение и дот е актьори. Реаултатъ отъ то
ва е големия театраленъ стилъ, или всичко 1039 глави едъръ кументи съгласно 3. Б. 0. И- Надаването ще стане
които ясно се чувствува въ ре добитъкъ отъ които съ полу на 1 кгр.
жисираните отъ него пиеси. чени 107,761 кгр. месо*
Поемните условия могатъ да се видятъ-всеки приПодъ негово вещо наблюдение
Дребенъ добитъкъ: овни — 145
актьорите ивравиха ясни и жи — 2149 кгр. месо; овци — 2862 сътственъ девь при Чиновника по Търговете.
ви "брави.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци и
— 31,154 кгр.; агнета — 3 —
пр.
еж
за сметка на купувача.
Единъ кратъкъ прегледъ на 24 кгр.; кози — 1466 — 22588
пиесите, представени на сцена
Отъ Общината.
та на общинския театъръ, би кгр; ярета — 3 —-'• 36 кгр.;
подчерталъ неговите способнос свини — 400 — 33441 кгр,;
ти. Зарегистриранието големъ ИЛИ всичко 4879 глави дребенъ
успехъ на .Майстори" напълно добитъкъ отъ който е получе
е заслуженъ: „Майстори" на но 89,627 кгр. месо. Или общо ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
варненска сцена не отстъпва
по нищо на представена пиеса превъ м. ноември въ Варна е
отъ Народния театъръ. Худо- консумирано 197,378 кгр. месо,
жественна и стилна игра въ
Средно на глава се пада по
..Арлезианската", весела непри- 2 кгр. и 800 грама.
: :
нуденость въ ^„Шоколатиерка" , ' . .'. V . ' • Л5 38019
та*, горчива сатира и иадържанъ ансамбълъ въ „Морала на
; гр. Варна* 7 Декемврий 1927 год.
. , ;..
госпожа Дулска", — ето пътя
на общинския театъръ.
Общински търгове
, В ъ допълнение на обявление'№ 36286 отъ 17 воем-$
ври
1927 г., публикувано въ Държавенъ вестникъ" брой
Нашето; пожелание е да се
1) На 10 XII 1927 г. ва отпродължи по тови пъть. Сък
198
отъ 1 декември 1927 г., обявява се на интересую-.
давпне подъ наемъ бюфета при
ровището, което ни остави гче
.щит*
се, че на 2 януари 1928"г. до 10 часа въ Варнен1
подинъ Ив, Яневъ превъ изтек градската скотобойна.
ското Окръжно' Дангчно Управление, 'ще-се произведатъ
лите два месеца е големо; той
Конкуренти ще се приематъ
търгове съ тайна конкуренция за: 1) доставка и .постав
е достатъчно скъпъ ва насъ. до 10 часа.
ка на разни части за парния котелъ и ремонтъ на сд*
2) На 20 XII 1927 г. ва по
Василъ Каратеодоровъ.
щия на топлите морски бани въ гр. Варна. Приблизи- ^
криване на новия общ. театъръ ,
телда стойность 158,240 лв. Предприятието е недели-1)
Предложения ще се приематъ
мо. Предложението требва да съдържа но отделно ценв>.
Зеленчуци и плодове отъ 9—10 часа.
те ра доставката наедно съ монтажа на изброените въ
1) Бобъ (фасулъ) 780—8 20 ».
3) На 2 I 1928 г за доста поемните условия материали; 2) доставка на два змие2) Дом. червени
4
... вяне на 2 аагЬевика ва парния
вика за нагряване на студената морска вода заьтоплите
. 3) картофи
3—4
»
котелъ на новите морски бани.
морски бани въ. гр. Варна Приблизителна стойность
4) Лукъ
5
Предложения ще се приематъ
Колониални стоки.
120,000 лева. Предложението требва да съдържа цената.
до 30 часа.
на
единъ змаевикъ — комплектъ а отделно тая на двата':
Захарь ситна
26
лв.
4) На 2 I 1928 г. 8а ремонтъ
на квадрати 2750 п
иъ
български левове. За двата търга се изиеква по от
Движението на родил и доставка на части ва парния
3) Ка*е типово
98
делно
залогъ по 10° о въ банково удостоверение и доку
ките въ Общин. май- котелъ на новите морски бани.
4)
Лаве
Ц2
и
мента
съгласно
3. В. О. П. Всичка разноски ао публй'
чинъ домъ.
5) Оривъ пловдив. 21
Предложения ще се приематъ
кация,
гербъ,
данъци
и пр съ за сметка на предприе
6)
.
италиан. 21
Въ
общинскиятъ „Майчинъ до 10 часа.
мачите.
Поемните
условия
могатъ да се видятъ въ об
7) Пиперъ черъ
140
домъ" отъ 21 Ноемврий до 4
5) На 2 I 1928 г. ва продаж щината.
8)
,
червенъ 24
.
Декемврий т. г, съ прегледани ба на-около 30000 кгр. стари
9) Чай 1
150
амбулаторно 325 болни. Иввър10)
„ екстра
235
Отъ Общината.
^шени съ б операции. Лекувани архивни книжа
11) Маслини специал. 39
Предложения ще се приемитъ
съ болнично 17 бедни родилки
12*
„ дуб. екстра 43
отъ които превь това време сл. дт 10 часа.
13) Масло митилин. 85
неписани 8. Сега на лечение въ
6) На 2 I 1928 г. за достав
14)
„ слънчоглед. 31
домътъ има 9 родилки.
ка на една катафалка.
16) Лимон, кислота 146
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ ;
Въ Майчинъ домъ отъ 21
16) Бахаръ
126
Предложенията» ще се прие . _ _ _ _ _ „ _ ^ _ _ _ _ _ ^
.
^
Ноемврий до 4 Декемврий съ
17) Канела
88
родени 8 деца отъ които б нор матъ до 10 часа.
18) Сапунъ митил. 49
мални и 3 ненормални.
7) На 16 I 1929 г. ва достав
19)
.
марсилски
ка
на една каменотрошачка,
каса 25 кгр.
800
Предложения ще се приематъ
Печатница
20)
и меет. типъ 560
№ 88020
Добри Тодоровъ
21) Соль ромънска
420
отъ 9 — 10 ч.
Въ допълнение на обявлението № 86278 отъ 17 7
22) Соль мляна
4
28) Макарони
15'50
ноември 92? г. публикувано въ Държавенъ вестникъ"
24) Фиде
16-60
брой 196 отъ 1. декемврий 927 г обявява се на ин*
25) Леблеби местни 15
интересующите се, че на 16 януари 1928 год. въ по-'

Най-големъ д4лъ ва преуспеване на театралното ивкуство, несъмненно, св пада на ре
жисьора, Режисьорътъ е преди
всичко художникъ, притежава
усетъ въмъ въввишеното и ра
боти съ съзнание, сериоаностъ
та на театралните проблеми,
които подлежатъ на разреше
ние, съ съвнание на възложе
ното му отъ страна на общест
вото доверие. Режисьорътъ съ
четава въ себе си сложностьта
на най-разнообразни изкуства,
общото взаимодействие на кои
то дава на представената пиеса
това, което наричаме художествениа правдивость и убедителность, Отъ техъ страдатъ мно
го театри. Т*хната липса нра
ви репертьора на иввестенъ те
атъръ сухъ, беаидеенъ Отъ ре
жисьора се ивнсква да върви по
стъпките на съвременните теж
нения и търсения, често да се
справя съ истеричната истина,
съ темперамента, оригиналност!,та, изразните средства на все
ки отъ актьорите си; — една
трудна задача.
Въ свръзка съ изказаните ногоре мисли, ще се постараемъ
да изложимъ — макаръ и въ
едри черти досегашните пости
жения на режисьора на общин
ския театъръ г. Ив Яневъ.
Той беше ии оотавилъ сами
около две години. Завърналъ се
сега отново между насъ, ва да
продължи своята прекъсната
поради стеклите се обстоятел
ства творческа дейность, той
напъти общинския театъръ но
прекъ пъть къмъ липсващата
му дълго време тъй нуждна
театралноеть. Първа крачка бе

ОБЯВЛЕНИЕ

;

БЮ/штинЪ

за пазарните цени презъ
изтеката седмица

3
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Хранителни произве
дения отъ животни
и риби
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Месо говеждо
,24
24
лв.
„ телешко
28
„ овнешко
24
„ свинско
35
Свинска маеъ
47
Краве масло
86
Кашк. балкански 76
„ полски
63
Сирене въ салам. 34
Млеко нресно
12
»
кисело
16
Яяца
3—3;40
Риба скум. парче 6—8
46
ке«алъ
20
кая
30-40
еафритъ
36
6*ла
хамо. пресиа —
„
„ солена 20
„
падам, парче 20-- 30 „

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18018 .
гр. Варна, 7. Декемврий 1927 година.
Въ допълнение на обявление № 36285 отъ 17 ное
мври 927 г. публикувано въ „Държавенъ вестникъ-4
брой 198 отъ 1 декемврий 927 г., обявява се на интересующите се, че на 2 януари 1928 год. до 10 часа въ
помещението на Варненското Окръжно Данъчно Управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за
доставка на една катафалка. Приблизителна' стойность
90,000 лева. За участие въ търга се извиква залогъ 10%
въ банково удостоверение и документя съгласно 3. В.
0. П. Всички разноски по публикация, гербъ," данаци и
пр. съ за смътка на доставчика. Поемните условия мо4
гатъ да се видятъ всеки приеътетвепъ день при чинов
ника по Търговете.
/

;

^

Отъ Общинат
•\

мещението на . Варненското Окр. Данъчно Управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за достав
ката на една возима въртяща каменотрошачка комплектъ
съ единъ електрвмоторъ за движение на трошачката.
Приблизителна стойность 300,000 лева. За участие
залогъ 15,000 лв. въ банково удостоверение и докумен
ти съгласно 3 Б. О. П, Допускатъ се да участвувате
производители поне на единъ видъ отъ горните машини.
Предложенията требва да произхождатъ отъ самите,
строителни фирми и подадени направо отъ техъ или^
отъ редовно опълномощените имъ представители. Доставката е неделима. Предложенията ще се приематъ отъ
9 до 10 часа. Всачки разноски по публикация, гербъ, .
осигуровки и пр. еж, за сметка на доставчика, а митни- 4.
те берии и разните давъци — за сметка на общината,
Поемните условия могатъ да се видятъ въ Техническата^.
Дирекция при общината.
• \ ...

,

Отъ Общината;
|

Печатница Добри Тодоровъ — Вирни*.-'

.

