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ВАР

За година .'". 55 лв.
За 6 месеци . 3 0 лв.

Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпраща до
кметството — Верна

[;"1 Обявления:
Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търгойски
по споразумение.

Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.
ИЗДАВА

ВАРНЕНСКАТА
И З Л И З А ВСЪКИ

Общинсхиятъ
сгветъ въ едно отъ
НйООПцМдТил последнипт с и
заседания взе, две отъ юлтъмо
културно и стопанско значе
ние за града ни решения —
покриването на новия градски
театгръ и разширяването на
мортнт- бани.
Доиз раждането на град
ския театгрг влизаше като
една отъ първитп, точки вг
строителната политика на
днешното постоянно присъст
вие ня общината. Ние се
отказваме да изтъкваме кол
ко належаща е нуждата, отъ
единъ добре уреденъ театгръ
въ лрада ни. Днесъ, когато
нашия градъ се готви да ста
не лгьтната столица на Бъл
гария, престлпно би било,
ако тя продължава да държи
лдт такова пасивно отноше
ние кгмъ културнитгь нужди
на свойшп граждани и лгьтов
ници. Цгьлата сума нуждна
за извършване разходитгь по
.покриването на театъра е на
лице, тгугътъ е произведенъ
и утвгрденъ
отъ общ
съвет» и най-късно кгмъ края
т мцъ февруарий ще започ
не работата съ огледъ до
края на> лгътото да блде
окончателно покритъ.
-Ъ, Нашиятъ градъ отъ година
на година започва все по на
стойчиво да се налага като
първостепененъ
Европейски
морски курортъ. ' \ : Сегашнитп морски бани се
указахл далече недостатъчни
за да задоволятъ нуждитгь на
ежегодно увеличаващия се брой
лптовници. Везпорно е, че
ако Варна-иска не само да
задържи, но и да привлича и
• заяапредг гости отъ страна
та и отъ чужбина, ще тргьбва~ да се нагажда съ вкуса и
же.шнията на своитгь гости,
Съ разширяването на морски
тп бани се цели именно, на
то се 'даде възмчжность на
повече лптовници оа се пол
зватъ отъ тп>хг, сжщевремен
но да имъ се дадатъ ония
удобства, отъ конто сегаш
нитп бани съ лишени.
Довитл морски бани еж
последната дума на техника
т а . Въ много отношения тгь
се приблиокаватъ до Дрезденекитгъ, а съ нгъкои нововъве
дения-стоятъ много по-горе
отъ тпхъ.
Средствата за построява
нето имъ, общината ще вземе
шъ 5 милионния заемъ, който
в на пжтъ да се сключи отг
Варненската Популярна бан
на. Вие съ удоволствие из
тъкваменейното желание да
подпомогне общината въ на
чинанията й а което доказ
9а лишенъ плтъ, че има при-

ГРАДСКА

ОБЩИНА

ПЕТЪКЪ.

Броя 1 левъ.

Др. Ненковъ, която да проучи
въпроса и да докладва на от.
вета.
Кмета: На 4 октомврий 1927
година бе навначена една ко
мисия въсъста въ .* Б.Божино въ,
Условията са заема. — Разширението на електрическата енергия въ [града. — Фондо Др^ Ненковъ, Ас,, Брусевъ, Кавите марки за доизграждането на театъра; — Заема за кооперативния строежъ. — ваковъ и Черневъ, която да
прегледа местото
което се
Дебатите по отпущане 12000 кв. метра на фабрнна „Текстилъ".
иска отъ Фабрика «Текстилъ".
Заседанието се откри въ 6 ч. миналия съветъ сте говорели, него ни се предлагатъ ОФИЦИКомисията е решила да се
и 15 минути подт. председател- че съмъ билъ построилъ бани- ално условияха ва евентуално отпусне това место, което въветвото на кмета г. Н. Поповъ. т е отъ заплатите на чиновни- то сключване на петь мил. ва- лива на Г2000 кв. метра по п
Преди пристъпване къмъ рав- ците. . . .
емъ: 12 о/° лихва, срокъ ва ив- лв. декара.
глеждвне на дневния редъ Гр.
Пререкания. Шумъ.
плащането му — 3 год., гаранАврамъ Гачевъ: Требва да
Черневъ направи предложение да
Кмета ввъни.
ции — доходните предприятия внаемъ, за вакно ииенно «Тек
се равреши на бедните гражда
Съвета удобри докладваните ва които той ще бъде ивравход
стилъ" иска това место.
ни отъ Сесъ-Севмесъ да ивко- му поемни условия. Прие се и ванъ,
— За работнически жилища,
ренятъ чуканите по трасето на търга ва доставката ва една каПо нататъкъ' кмета обясни, се чува гласъ.
новостроящето се шосе Сесъ- тифялка. По предложение на че съ ваема ще се поетроятъ
— Добре; Ние требва да иСевмесъ — Пейиерджвкъ и да пом. кмета Ц. Хачджие«ъ, съ- новите морски бани, че общи- мяме на лице плановете на
го ивполвватъ ва гориво бевъ вета се съгласи.да даде отсроч- ната бевъ особени затруднения тия жилища, рявмер^те и пр.
всекакво 8аплящ«не.
ка отъ 20 дена по доставката може дв се нагърби еъ т4ви продължава Гаченъ.
Кмета \. Н. Поповъ: Никой на тръбите ва Пожарната ко- нови вядължения, тгй като баНие требва да внмемъ също
до сега не е предявявялъ тако- манда.
ните съ рентабилни.
така, какви облаги ще получи
ва искане Немя причини да
Инж Н. Поповъ докладва на.••• Ав. Гачевъ иска да. се увели- срещу това общината отъ Фаб
откажемъ, ако има желяющи правените ивменения отъ съ- чи срока на ваема до 5 години рика "Текстилъ".
да ивкоренятъ теви чукани.
ответната техническа комисия По принципъ е 8а него. Нае- • Ние немнме нищо противъ
Предложението н» Г Черневъ въ поемните условия ва рявши- тоява П. и. да иска отъ 11оиу- да дядемъ въвможность на фаб
се прие.
ряяянетп н>-Електрическата цен- лярната б»нка Да намали и лих риката да повдигне своето проивводство.
Ганчо Неделчеяъ нита, въвъ трала. Комисията- иска да се вата ня 9 °/о.
основа ня кой внкпнъ общината представятъ оферти ва дивелови
Д. Янакевъ се съгласява съ
Решението ни требва да 6Аналага на грижданите Фондови мотори и турбогенератори.
прежд<"Говориншия Иска нама де строго опредееено.
т е марки за оивгражддането
Б. Божичсвъ даде обяснения ление на срока и на лихвата.
Гр. Черневъ: Като членъ отъ
на театъра 8а разни вечеринки, по въпроса. Иска съвета да не
Б Божиновъ се обявява го- комисията ходихъ не самото
утра и пр.
се изказва решително ва единъ лемъ привърженикъ на ваема. место. Авъ се уверихъ ншоКмета съобщи, че ще отго- отъ двата типа машини, дока- Общината не требвало, обаче, средственно, че това место се
вори въ едно отъ следващите то нема на лице офертите по да отекчава Финансовото си по- иска ва строежъ на работниче
васедания на съвета.
търга.
ложение. Нейното блиаще ора- ски жилища. Въпреки това,
Д. Янакиевъ, също повдига
Ав. Гачевъ критикува поемни- торътъ вижда въ строението обаче, настоявамъ да се ивискатъ отъ Фабриката проекти.
тоги въпросъ и смета, че кме
т е условия. Обявява се противъ на рентабилни предприятия.
та може да отговори веднага на разширението на ЕлектрическаГ. Даскаловъ: Никой, не е
Б. Божиночъ: САЩО И авъ
питането.
^ * та централа. Иска да се доста- противъ ваема. Бевпорно, ние ходихъ на самото место. На
~Въпросътъ е: Задължени ли ви единъ моторъ, който можелъ требва да го гласуваме. Авъ, него ще се строятъ триетажни
СА гражданите да плащатъ те> ва сега да зчдоволи нуждите на обаче, намирамъ, че срока ва здания. Фабриката се стреми да
равшири своето проивводство и
ви ФОНДОВИ марки или не.
града. Намира, че поемните ус- погашение на ваема а много ма
Авъ мога да отговоря на то- ловия ивискватъ оферти, които лъкъ. Предлагамъ погашението да подтикне специално памуч
ви въпросъ..
ще струватъ много екдпо на да стане минимумъ ва 5 годи- ната култура. По нататъкъ той
— Никой не Ви пита, ва да Общината
ни. Окончателно решение ще се спре на въпроса, каква гра
отговаряте, пресича кмета 1)ъгАс. Брусевъ не удобрява соен- ввемемъ следъ като общото мадна полва би се допринесла
ласно правилника най късно до ните условия Иекавва се ва до- с ъ б р а н и е
на Популяр- аа нашето селско население,
ако се поощри и . раввие тави
третото васедание ще отговоря етавката на единъ моторъ, кой- ната банка равреши ваема.
на питането.
то да струва отъ 8 до 10 мил.
По принципъ съмъ съгласенъ култура.
Д, Янакиевъ: Моля да бАдатъ лева. Апелира »а спестовность. ва сключването на ваема съ
Д. Янакиевъ: У насъ стана
освободени органивициите и дру
В. Ишатовъ се ивкявва ва по- 12% ли*вв ва 5 годишенъ практика да равдаваме общин
ски места на равни д-ва и ор
жествата, които не могатъ да купката на турбогенераторъ, срокъ.
плащатъ.
който намира ва по-икономиЯнко Панковъ: Менъ ми се ганивяции. Ако Фабриката дек
Аврам* Гачевъ: Иеквмъ дума- ченъ и удобенъ ва Варна.
струва, че Популярната банка ларира, че наистина ще употре
та, (Пререкания).
Б. Божиновъ се съгласява съ е погрешила сметките си, като би това место ва работнически
Кмета: Немате думата.
ивкяваните мисли отъ г. Бру- иска ваема да се ивплвти въ , жилища, немамъ нищо противъ
да се отпусне. Но азъ питамъ:
По предложението, до като севъ.
8 годишенъ срокъ.
постояното присАтствие не даГ. Педгьлчевъ се обявява ва
Нема аящо да се лъжемъ. какво е направилъ г. Николовъ
де отговоръ, никакви дебати и турбогенераторъ.
Пререкания- Аяъ н^мярамъ, че срока отъ ва тави община, отъ която той
иска облаги ?
предложения по нататъкъ не Шумъ
б години е малъкъ.
Предлегамъ да се изиска де
може да стават?..
П. Стоянов* настоява поемниКмета: Понеже повторно ще
Г.Н-делчевъ: Понеже не съмъ т е условия да се приематъ, как- се ванимаемъ съ въпроса, нека кларация отъ г. Николовъ, как
доволенъ отъ отговора, авъ пра- то СА докладвани — да се ис тогава определимъ срока на по во конкретно възнамерява да
строи на това место.
вя предложение ва гласуване катъ о*ерти ва турбини и ва гашението.
или не донерие на кмета.
турбогенератори.
Предлагамъ по принципъ да се
Др. Ненковъ: Ф>6рика «Текс
Докладваха се поемните уеКмета даде обяснения по по- сключи единъ заемъ при лихва тилъ" прави честъ на нашата
ловия ва достанката на масла, ,.д И гнятите въпроси, намира, че 1-2% за тртодишенъ срокъ, кой
индустрия. Всички условия на
необходими ва нуждите на цен- решението на техническата ко- то заемъ да се употреби специ- едно модеро предприятие СА
тралата.
.
мисия е напьлно приемливо, ално за разширение топлитп и на лице, Днесъ Фабрика «ТекБ -Божиновъ направи критика Следъ представянето на ОФерти- студени морски бани, както и етилъ" има две жилищни сгра
на докладя. Ннмира, че въ цен- т е , общината си вяпяввала пра- за поправка или постройка на ди ва 1000 работници. А т е
тралата се харчело бевравборно вото да ивбира няй ивносната и мовъ бюфетъ въ морската градина. СА недостатъчни, ващото има
Прие се.
ьероятность идущата година
масло. II. П. на Общината не най-еФтината. Той подчертава
това число да се увеличи до
Кмета
предлъжи
и
съвета
това,
следъ
което
предлага
на
внаело колко средства се ввдудобренив направения докладъ прие единодушно, да се ивкаже 2000.
равходвали ва това.
Тукъ се ва вървя ха остри пре
.благодарность на популярната
П Стояновъ: И вие не внае- отъ инж. Поповъ.
рекания
между Др. Ненковъ и
те. Прикаввате наивустъ. Въ
Съ гол*мо болшинство съве- банка ва нейната готовность
та удобри поемните условия за Да подпомогне общината въ Дим. Янакиевъ.
Ораторътъ вавърши като апе
разширение на Електрическата нейните стопански мероприятия
сгрдце интереситп, на вар- енергия,
лира да се подкрепи това предкакто беха докладвани.
Пом. кмета Ханджиевъ доприетие ва да може да увеличи
ненци.
•'
Следъ това кмета г. Н Поповъ кладва едно писмо на Б. Н. Б. своето проивводство отъ което
Съ реализирането
на тия направи кратко изложение ва съ което последната иска кооВарна само ще спечели.
две голгъми мероприятия, Вар
петь мил. заемъ, ва сключване, ператорите на които СА отпусТ0 и а к о й т о п
п на
Аврамъ Гачевъ повторно вее
немската община подчертава,
- община- нати суми ва кооперат. строежъ думата,
като кава, че той нема
че върви бавно може-бп но Г я р н а Г Т н к ^ Г Т ^
'" ^ т Г " " Д0Г ° В ° РЪ °* ^ нищо противъ увеличаване про
сшурно и емгъло по плтя на
Нне получихме писмо отъ
Ивбра се комисия въ съставъ: изводството на «Текстилъ", но
положителното творчество,
нейната управа, кавва той. Въ Г. Даскаловъ, Ж. Желябовъ и че века Ас. Николовъ дв каже

Яшь-тттщъ

жт на Общината

гдасуванъ единодушно отъ съвета.
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ги държави, нашия ДедоКодв.
При яслите Христови се за Днесъ, когото имаме радио и да се нарича »5ап1а С1аиз". Той
аероплани
—
малцина
останаха
твърдиха надеждите на челоиде съ шейна, конете съ ввън.
веците, за спасение отъ греха които слагать душата ей при ци, незябеляванъ се спуща прец
повете
на
Иисуса,
а
още
по
маи тържеството на правдата, ис
Които се кланеха на звездите, отъ звезда
цина останаха ония които при КУМИНЯ и слага подаръците в%
се научиха да се кланятъ на Тебъ, слънцето тината и любоььта.
обущата, поставени срещу уСТ|,
на правдата.
(Изъ тропаря на дена)
Твмъ при люлката на младе новете на Иисуса поднясятъ та на собата, като знакъ. че вси.т
длагоохяни
цнетя
отъ
добри
де
неца, св. Дева Мария е почна
Следъ тъмна и бурна нощь, ща и второ моясемъ спокойно ла да равби.а и япяването на ля, които да вясвидетелотвуватъ чки деца с ъ си легнали. В%
изгрева на слънцето съ ра- и съзнателно да нродължимъ ангела и думите му: Ще ро- любовьта имъ къмъ Бога и други страни, вместо обущата св
щ
постявятъ галошите, ващото св
дооть и трепетъ се очаква отъ занятията си.
дишъ синъ, и щену ' наречешъ къмъ ближните
целата природа.
Също и И. Хтистосъ, когято името Ипсусъ; ц Той ще спаси
И въпреки това, никогашъ рквширявали и като така могли
Него радостно очаква и мо- дойде на вемята, първомъ овари народа си." Тамъ стнреце Ио- не е престаналъ да се насочва да побирятъ повече неща.
ряка и пътника, ва да могать човешкия умъ съ светлината СИФЪ рнвбра и думите на про- погледя ня християнския миръ,
Въ Германия и Швеция .Зад
при светлината на неговите на внвнието: да уповнае себе си роциие, които много по рано еъ по големя упоритость отъ Ъа ОЛаиз" е големъ хитрецъ, той
лъчи, пътника да довърши ПАИ Бога, който го е съвдалъ и предсказваха товп събитие, как днинната къмъ Витлиемската поставя подараците си ивъ ра,.
туването ей, а моряка да ивбе« който непрестанно се грижи ва то и думите на ангела: „Ио пещера, ватора защото тамъ в ните> кюшета ивъ къщи —
га всека евентуална опасность, него.
сифс сине Давидрвъ, не бой се да местото, гдето с ъ се родили и скрива ги и децата требда 'да
която нощемъ го дебне.
Преди неговото идване, дей- вземешь жена си Мария, зачена вяткърдили надеждите му ва ги търсятъ — следъ като щ
Игрева на слънцето се очак
ствително света виждаше не- лото се въ нея е отъ Духа Свя единъ по добъръ по хумани- гол+мо нетърпение и трепет»
ва и отъ работника, ва да може щата които го окръжаваха, но та,о.^ Хоратъ на небесните ви тяренъ, по 6л1Ско до Бога жи с ъ чакали шума и стъпките му,
да продължи работата си; него не знаеше техния проивходъ и нели поздрави това необикно
Т ва име п5ап!.о |с1аи8" идва.
вотъ. Честито рожд^ство Хрис
очакватъ и животните, и ити- ватова се кланеше ва творения- вено явления, а пъкъ ангела тово!
Свещ. П. Икономовъ ло отъ нексй си Енисканъ Св,
ците, ва дамогатъ, да ивлязвтъ и та вместо на твореца.
благовестителъ поздрави овча
църкв. Св. Николай. Николай отъ Гърция, които вед.
потърсятъ храната си; но него
Всички предмети и същества рите съ думите: „Радвайпт се!
нажъ като спасилъ отъ смърп
очакватъ дори» и растенията, които го хвърляха въ ужасть* Защ<то, днесъ Би се роди отро
2 момчета, отъ него денъ стазащото при явяването на ела- или му правеха добро, той убо
че, Христосъ Богъ, въ града на
Коледни подаръци и
налъ патронъ и покровитель щ
тиотите му и животворни лъчи, жпваше.
,,Царъ Давидии и т е <Иха пър
всички ученици и въобще деца,
обичаи.
т е се ободряватъ, буйно расТака, напр., кланяше се на вите които дойдоха да му се
Въ Италия подаръците ги
тътъ и даватъ о време плодо- слънцето, ващото, то можеше поклонятъ и да се уверятъ въ
Рождество Христово е прав- вадели о т ъ : „кутията на щм
вете си. Както прочее, ивгрева да стопли вемята, да убие чо- думите на ангелите.
вика, съ който с ъ сбървани най- тисто" обичвй вапавенъ като
на слънцето донася радость, века съ горещините си, да
Но, при новете на Иисуса много обичаи, традиции, съ прав ооанка отъ римлявяте. Във!.
животъ и веселие въ ц-влата присъхне реките и да попяри
ника особено на децата. За техъ кои отдалечени краища въ Р».
природа, така също и идването растенията отъ които той се дойдоха да се поклонятъ и мъд
Дедо коледа е една мистериов
сия, РЪНЪ отъ подаръците Д|
реците,
преставителите
на
топо плътъ на Иисуса Христа, хранеше. Кланяше се на огъня,
на
личность,
единъ
симпитиченъ
до Коледа носялъ и по едиаг
нареченъ слънцето неправдата, ващото можеше да го ивгори; гавйшния културенъ светъ,' и
стярецъ
съ
бели
дрехи,
голема
хубавъ
момъкъ ва момите. единствените
повнавачи
на
не
донася радость ва ц4лото чове на водата, ващото можеше да
бела
брада,
който
нощно
иреме
Действително
на бъдни ве
бесните и вемни тайни.
чество.
го одави и пр.
се
промъкеа
ивъ
кумините
и
черъ,
момите
които
искатъ ^
Но,
Христосъ
донесе
не
само
. Когато ивгрее слънцето, пър
Христовата светлина овари
вомъ ни дава светлината по- равума на човека, разпръсна познание на истината, «Той вг- отъ вълшебната си торба из бъдът-ь ивбрани събиратъ сем
средотвомъ която можемъ да тъмнината въ която ю й се ря сърцата на човеците чревъ, важда к;.кви ли не играчки и едно место и като покриват)
видимъ окръжающите ни не- движеше бевъ да проумява Християнската любоиь" ва коя блягя вя умните деца, пя дори лицата си съ по единъ воал
и ва тия които вбещчятъ, че ще насядатъ на ллтц та срещу о|>
яой е? отъ где? и къде отива? то кяввише; че само по нея ще ни мируватъ за въ бъдаще.
нищете. Младежите вливатъ ^
повнаятъ
хорята,ако
сме
негови
Ето ващо, днесъ когато целия
„авъ ще правя теви здания по
Обичая да се даватъ подараци динъ по единъ — и понеа)!
теви планове и ва тави и тави христиански миръ правнука ра последователи. Тя единствената
ждането по плътъ на Христа, очиства сърцата ни отъ греха ва Коледа е -общъ на всекаде, всекой знае отъ по рано I)
цель".
начина само какъ. се връчнатъ какао ще опознае любовници
П. Стояновъ: Длъженъ съмъ слънцето на правдата, ние тре И ВС.екО 8ЛО, КИКТО ОГЪНЯ про- е" рьвличенъ и варира отъ на- си отива право при нея и кл
чиства
ръждясаното
желязо
публично .да заявя, че поена- бва да се радване
родъ на народъ.
повдигне воала, нзимаявар!
вамъ Ас. Николовъ отъ толкоВерно е, че ние се радваме, отъ ръжда. Само исткнския
ката и явавежда при родители.)
Христианинъ
може
да
страда
Така
нвпр.
въ
Англия,
Аме
ва години . . .
*
но, не ватова че се е родилъ
и ва да ги блнгословятъ. у
съ
стряждущия,'да
откъсне
отъ
рика
и
Гермьния,
Дания
и
дпу— Авъ го поанавамъ като Хриотосъ, и че Богъ толкоьа
капиталисть, пресича Д. Яна- много възлюби свгьта че и еаино- вялъкътъ си. и даде на тогсзи
родния си Синъ даде като от- които нема — да даде живота
киевъ,
— Авъ съжалявамъ, че въ купъ за всичко", а ващото имаме си ва доброто на другите, ва
отсжтствието на единъ гражда- ядене, пиене, труФила, разходки щото „нгьма по голпма любовъ
отъ тая, да дадежъ живота си
нинъ, могатъ да ле хвърлятъ и пр. . .
Малцина
с
ъ
тия,
които
си
за приятеля си."
такива недостойни обвинения,
спомнятъ ва онова велико еъТия Християнска любовь е
въврави г. Стояновъ
/ л е ку в%а .
Авь твърдя и ще гй докажа, битие, случило се преди почти причината мнозина да продаче г. Николовъ никога не лъже 2000 години, тамъ дълече въ ватъ имотите сц и да ивдигатъ,
вжтрешни, детски и кожни болести
И лоялно и честно изпълнява Витлеемската пещера, събитие приютя, болници, църкви, дис
ул. Миладинова, 22 (до мжжвата гимназия).
своите задължения и като предсказано и най подробно опи- пянсери и п р . . . неща които не
гражданинъ на този грвдъ и сано
отъ, Боговдъхновените бехя погнати — до идването
;
като индустриялецъ,
пророци, съ стотици години по- на Иисуса.
Лс. Брусевъ: Авъ констати
рано. Рождествения правдникъ,
Ето 8ящп, ряждянето на Ису
рахъ, че многото печалби, вой- е правдника на нашите надеж- са се е очаквало съ радость и
и
то Фабриката реализира не оти- Д . правдникъ на бъдещето.
трепе/1 ъ, тогава и днесъ, както
!
ватъ въ банките а се ивползКогато ни се роди дете," ние отъ богатите, тагеаи отъ си
ватъ ва разширяване на пред
се радваме, че ще продължимъ ромасите. •'•.•";•'
приятието. Наскоро той ще по родътъ си, ще осигуримъ по(Магвзинъ на ул. „6 Септемврий" —- Земл. банка)
Въ течение ва премето, хрис
стави още 800 стана.
добро бъдаще на семейството тиянския миръ,, отъ пярадность
Произвежда и инсталира най хубавите
Не е ли срамно да предлага- си и чрезъ него щ« осъщест- или убеждение, непрестано кръме на този славенъ гражданинъ вимъ идеалите си и вапазимъ си домояете си м се поклавя
такива унизителни условия ? Че правата си.
предъ иконата която ивобразятой ще ни лъже ли?
При люлката на рожбата си на пещерата гдето се е родилъ
(ариематъ се и специални поръчки).
Накрая съвета одобри прото- '— родителите подхранватъ на- Хрисгос-ь; и мислено се е приПагдели итебеш*рь.
Цени конкувенгни.
кола на комисията.
деждите ва бъдещето.
насялъ до Витлиемските ясли.

Рождество Христово.

Д-ръ.

П. Д. Скорчевъ

Бактериологъ

Керамичната фабрика

и ЙЛЕКСЙ ГЮ?0ВЪ - ЙОШДЖШ

ФАЯНСОВИ ПЕЧКИ

*^*'ЧНШ

ьВНО „иАЛАСЪ"
ДНЕСЪ пристигатъ

КРАЧУИЪ и М Ш

Оглушйтеленъ омтзхъ !

и шв покажатъ последния си спортенъ филмъ
иниишияиииши.аиииииииа

х

Днерни 8 /2. ча« я

л

КИНО РАНИМ

Веяеони 8 и 9 часа.

и я д© Путти

^П 11ПП

Дневна 3 часа.

ттта

Коледа нгрви день 3, 47г и 6 часа

Не вропущайю да посетите днесъ
най-хубавия филмъ на

,

Вечерни 8 и 10 часа.
Цени намалени

Варненсни Общински Театръ
Зала Съединение"
.
КОЛЕДЕНЪ РЕПЕРТУАРЪ
0ЛВ0ТА7т.и. ДНЕВ.Зч. с, об.

НЕДЪЛЯ -

8 т. м. ДНЕВНО 3 часа сл. обедъ

Сждътъ на съвестьта
Фантазтична драма въ 8 действия отъ Хепелютъ

блудната дъсцеря
комедия въ 3 действия отъ П Фулда

НЕДЪЛЯ -

8 т. м.

ВЕЧЕРНО 8 часа

Стария Хайделберг*

Р
.11

штееа въ б дейет. отъ Фойеретеръ. Снец. декори ~ жор»:

бждътъ на съвестьта
Фантазтична дрчма въ 3 действия отъ Хепелютъ

0
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КОЛ
БФха се минели редица го
дини отъ тогава, а на Няйденъ
Стояновъ все се струваше че е
било вчера, че ще бъде и сега
П8КЪ.

То 64 онова време, когато
ТОЙ бе съ общи думи доволенъ
отъ своето положение и удовдетворенъ въ нуждите си. Ив
ползувайки свободния отъ ва
нятия день преди коледа, по
ствръ навикъ той се разхожда
ше по приморската улица.
- Той 6"В стигналъ на площада
предъ аквариума. Замислилъ се
6* какво му предстои да купи
ва утрешния светълъ день Въ
портмонето му имаше пари ва
много необходими неща и ва
много подаръци.
Единъ гласъ го иввади отъ
вдълбочението му.
-т- Приятелю, кава единъ човекъ, спирайки се срещу него
нерешително. Като ходишъ та
ка не внаешъ ли не къде некаква работа ?
, Човекътъ, на бливо 40 годи
ни, бевъ яка, необръснатъ, съ
безцветни отъ ивносване дре
хи, говореше съ стеснение. Въ
очите мъждукаше топлотата на
дружелюбие. '• • •
— Не внамъ, отговори Най;.
денъ Стояновъ.
—- Бевъ работа с ъ м ъ . . . у т
ре е коледа а хл4бъ немамеда
адемъ... Не можешъ ли да ми
дядешъ никоя . . .
Гърлото спря молбата, която
може би у-тата никога до сега
не бе изговаряла... Въ гласа
звучеше тихо смирение. Поли
дето се чертаеше болката отъ
незаслужено унижение.
' — Не.иамъ и «въ пари . . . не
сл. ни дали и н я м ъ . . . отгово
ри Стояновъ, обърна се ивведнажъ и тръгна.
,-.•" — Човекътъ кава: иввинявай
и продължи пътя си.
•Лъжата вадави Стоянова. За
що ивлъга той? Джеба му 64
нълеиъ съ банкноти!
• Той се прикова на место. И
като се обърна реши, веднага
да настигне оня човекъ, да се
извини, да признае че го е измамилъ и да му даде милостиня.
Когато погледна къмъ края
на площада, човека вавиваше

ЕЛА,

ваемгтелите на имота. Мете
нето и чистенето става ра
но сутриньта, не по късно
отъ 7 часа.

въ една тесна у»ичка и следъ
малко ивчевна пъ нея Да се
стигне и намери бе немислимо
3. Изхвърлянето помии и
Вечерьт* Стояновъ . сънува.
нечисти
води, било по двора,
Пякъ същия площядъ, пакъ
той ивпрявенъ като виноченъ било на улицата се строго за
предъ същия неповнатъ. Очите бранява, както и отвеждането
го гледатъ кротко, на устните на каквито и да е води отъ
трепери неиакавана молба, гър
дите хриптятъ отъ мъка и оби двора на улицата. Строго се
дя. Минава часъ, минава два, а забранява изливането па- по
неповнатия все стои, чака от- мия и други нечистотии въ
говоръ, а той все не може да уличните шахти. Всеки стокаже нищо, нито истината, ни
панивъ на дворно место, не
то лъжата.
свързано съ традската кана Всека година на тоя день
Стояновъ минаваше превъ тая ливация е даъженъ да се на.улица и тоя площядъ. Всека прави въ двора яма, гдето
година оня день се връща от да се изливатъ всички чисти
ново ясенъ, д^йствителенъ, ка и нечисти води. •
то днесъ. И всека година бъд
ни вечерь ва него е свърванъ
4. Ометьта отъ къщи, дво
съ една непростима нагла лъ
гове у заведения се запазва
жа,която ватъмняна обрава на до минаването на сметоноо
светлия младенецъ. Какво 8вачи слънцето предъ приврака на ните коли въ достатъчно го
леми, добре стегнати, покри
еънестьта? •
Оня вавой на площада е мес ти сандъци. Строго се забра
то на поклонение ва него
нява изхвърлянето на улицата
Отъ едната страна морето, сметь и лешове" на умрели
диво, въакипяло въ ярость и животни.
стръвь ва унищ.-жанве, отъ дру
гата широкия пустъ ПЛОЩЯДЪ,
5. Забранява се развъжда
а вадъ него грядътъ — едно нето и отглеждането ва сви
друго море на мъка, лъжа и
ни въ чертата на града Огобида.
Всредъ това море потъва, гледването на другь видъ до
бптъкъ се разрешава отъ Са
вагива единъ корибъ. Кипитв
нътъ вика ва пом< щь Никой нитарното отделение следъ
не го чува. Водата го вялива проверка на помещението за
вече. Очите му се пълнятъ съ добитъка ' . ' • • • • •
л
страшните бле-ъци ва пред
смъртния уяснсъ Т е — очит-Ь
6 Забранява се иущането
на оня неповнатъ нещастникъ на свине по улиците, както
ивлъгнния и обидения, както и при сметищата на града.
оня день — редица г о й н и наЗабранява се също построй
аадъ въ миналото
ка на кочини при сметищата
Добринъ Василевъ.
сега същеотвугощите да се
съборягь въ срокъ отъ 10
Чистотата на града. дни
Съшателните граждани се
1. Всеки грпжданпнъ е
поканввтъ
да бдятъ за изпъл
длъженъ да държи най-голема чиотъта и е само жилището нението на настоящата запо
и двора ой но и тротуара ведь, като съобщаватъ за все
предъ къщата или заведение ко нарушение въ Санитарно
то отделение при общината.
то си
2. Тротуарите се чистятъ
и метатъ отъ стопаните или
Печатница Д Тодороъ,

Д ръ П. Д. Скорчевъ.

Рождество въ миналото.
Ако деньтъ съ който яапочва
всека нова година не е овърванъ съ никакво аотрономичес
ко събитие, ва това пъкъ Рож
дество Христово се правднува
на 96 декемврий, когато , спо
редъ древните астрономи слън
цето е започвало своето въвшедотвие на хоризонта. (Въ същ
ность това въвхождане вапочва
на 91 декемврий.)
Отъ започване на есеньта до
25 декемврий
пладненокото
глънце слива все по нивко до
хоризонта, деньтъ *тава все пократъкъ, . слънчевата топлина
все по-слаба;—• слънцето е въ
упадъкъ, то вамира.
Ала отъ 25 декемврий съ
всеки день слънцето все повисоко се ивдига, то прави все
по големъ кръгъ на небето де
то то по-дълго се вадържа. Де
ньтъ почва да расте и ний все
по-вече^се приближаваме къмъ
топлата и животворна пролеть.
26 декемврий се в
; 8а това
считалъ отъ всички културни
народи на древностьта — отъ
египтени, асирийци, пероийци и
отъ гърци и римляни — ва
рожденъ день на Бога слън
це, на велия Богь, На доброто
начало въобще. Този день е
билъ. нареченъ отъ старите
римляни <Не8 патлНа туКсИ (Зо
на), т. е. рожденъ день на не
победимия (Богъ — Слънце.)
Богътъ на Слънцето и на
Огъна у др«вните индуси Ахни

(на санекрит. вначи: огънь, срав
ни и латин. .цп.з) също се раж
да на 25 дек, отъ всетворната
богиня Майя.
Пакъ на 25 дек. е рождениятъ день и на великия персий
ски богъ (перо. Вага) на свет
дината Митра.
Ср4щу 25 дек старите гър
ци съ правднували съ всенощ
но бдение — рап пусЬв, 1008 т.
е. паннихидя, т. е. все-нощня —
(сравни нашия .бъдни" т. е.
„буденъ" вечеръ) раждането на
живнеродния богъ Диониса. Въ
страстна въвбуда женитгъ (раждящъ факторъП съ ФНКЛИ и бе
ли одежди (символизиращи си
яйното слънце) <ъ прявднували
своите оргии (орге на гръц. вна
чи „въвбуда") и оъ високъ гласъ
с ъ призовавали богр на ражда
щата природа къмъ- новъ животъ. Въ техната представа Дионисъ е билъ спяш/ь младенецъ
ПОЛОЖеНЪ

ВЪ

С А 1 Ъ СЪ

ЖИТО

(аърното е символъ на дремещъ животъ — сравни житото
у насъ на Игнажъ день — Зд,паИизналатин.вначи „Огнянъ".)
И тъй, следъ като евичеството е било външно изместено,
Христосъ се явява като вамеотникъ на старите богове на
слънцето. За това и Христосъ
се изобразява съ слънчево сия
ние около главата, той се на
рича въ евангелието „светлина
на света." Той се счита, макаръ и символично за новъ богъ

на могъщото светило, носещъ'
нова светлина на човешкия
родъ.
Следователно въ миналото на
человеческата култура 25 де-'
кемврий отъ незапомнени вре
мена е билъ день на раждане
то на н»й великото, няй-могъщото светило, день който чо
вечеството си е ивбряло ва да
правднува великото тържество
на природата, когато изъ зим
ното мъртвило се.вяражда —
това важи особено ва по-южни
т е области — младъ, буенъ
животъ и вимниятъ мракъ се
заменя огъ по светли и радост
ни дни, дни на пъргавъ, пктивенъ жинотъ.
Схващайки по такъвъ всеоб
хватенъ начинъ геневата на
Рождество Христово, ний се
приобщаваме къмъ едча хиля
диле>-на традиция на целокуп
ното человЪчество, ний се чув
ствуваме като неравринна брънка въ раввоя на човешката кул
тура и ний схващаме по-осеяателно нашата връвка съ мина
лото и вечностьта на човеш-.
кого битие.
*
По същите причини, по кои
то въ първите християнски
времена се е отбегвало да се
правднува нова година по рим
ска традиция на 1 януарий, от
бегвало се е и Рождество Хрис
тово да не съвпадне оъ евическия (Нез па(аНз нтс-л на 26 дек.
За това Рождество се е правдиувало ту на 25 дек., ту на 1
или 6 януарий.
Едва въ списъците на правд
нпцигЬ въ Римъ ва 854 год ее

Стр. 3

Шит дантодъ на Вар
ненски общински театъръ.

Целата мрежа ваедно съ турбигенераторната група ще стру
ва около 20 милиона лева.
Ивплащането ще с т а в а по
Сжбота (първи денъ на Коле
да) дн«вно 3 ч. сл. пл. „Съдъть следния иачинъ:
1) 10 °/о при поръчката.
на съъестъта. Фантастична дра
2) 15 °/о при привременното
ма въ 3 действия отъ Хегедшъ;
приемане
на поръчката.
Ввчврно 8 часа играиата съ го
3) 15 °/о една година следъ
лемъ успехъ „Стариятъ Хайделбергъ" пиеса въ 5 действия привременото приемане на по
отъ Фьоерстеръ, Специални де- ръчката и останалите всека го
дина по 15 р/о' отъ общата сума4
кори, хоръ.
Сумата ще се ввема само отъ
Не еля — (втория денъ на
Коледа) дневно 3 ч сл. пл — постъпленията скгъ електричес
великолепната комедия „Блуд ка енергия.
Поемните условия съ изра
ната дъщеря",, въ 3 действия
отъ Л. Фулда. вечерно 8 часа ботени и ва доставката на два
дивелови мотора отъ по 750
— Съдътъ на съвестьта.
- Понеделникъ — третия день конски сили.
Не е още установено дали
на коледа е определенъ отъ съ
дова на българските драматичео- Турбигенераторна група или ди
ки и оперни артисти ва День на велови мотори ще се доставятъ.
Тватьра. Въ тоя день всички Водата ва охлаждане на турби
ните ще се ввема отъ еверото,
театри въ България ще игра
ятъ ва въ. полва на съюзната което ще служи също и ва про
миване на главния каналъ. Съ
каса.
Варненския Общински теа- това ще се избегне твърде чес
търъ по Ю8и '•лучай, ще пред тото задръстване на градската
стави на същчта дата дневно 3 каналиввция.
ч сл пл, — „Стариятъ Хайделбергъ" а вечерно 8 часа — пре
миера „Углавно дело" (ТЗДра
Мирцйва) пиеса въ 4 действия
Редакцията на „Варненски об
отъ Левъ Урванцовъ. Участву- щински вестникъ", чистити на
ватъ Цв. Оджакова, А. Янева, читателите си Рождество Хрис
Р. Петрова, К. ТрандвФИЛовъ, тово и имъ пожелава весело
Г Георгиевъ, А, Темелковъ, прекарване.
М. Богдановъ, А. Тодоровъ и
Кино Паяасъ продължава да
ДРуги.
представя съ успехъ ФИЛМЪТЪ
„Любовь въ снега", съ Крачунъ
и Малчо.
Нино Ранковъ днесъ представя
отъ поемните условия за великолепния ФИЛМЪ „Първа
разширяването' на електри любовь първи сълзи "съ любим
ката Лия де Путти,
ческата мсежа.
Наскоро ще представи куми
Както е иввестно, общински"
ятъ съветъ въ вавчерашното си рътъ на всички ФИЛМИ „Кава
внседание вее решение да се раз нова" съ любимеца на Варнен
шири електрическата мрежа на ци Ив. Мовжухинъ Изъ епо
грала. Ще се достави една тур- хата на Екатерина II.
На II и III. день на Коледа
бигенераторна група ва 1000 ки
ловата, която да може да даде ще представи големия дюбовенъ
ФИЛМЪ „Всредъ пламъци и ледо
електрическа енергия на всич
ве" съ Лия Пари и М. [Варкони.
ки квартали,
Отъ 19 денеиврий до I януаСрока ва доставката е 16 ме
рий 1^28 год. въ Общин-кия
сеца,
Поемните условия, които се майчинъ домъ прегледани ам
приеха отъ общинския съветъ. булаторно 17б бедни болни, ив
с ъ ивпратени ва утвърждаване вършени с ъ 6 оиерпц"и. Превъ
отъ надлежното Министерство. същото време с л дошли на ле
чение 12 родилки, изписани еж,
По нсека вероятность тър
гътъ ше бъде насроченъ къмъ 7 и на 1 януарий отаватъ въ
Майчинъ домъ 11 родилки.
края на м-цъ Априлъ.

ХРОНИКА

'-•Пш по ваши пунктове .

споменува 25 дек. като день на
Рождество Христово. А у пра
вославния свегъ ва рожденъ
день на Христа се сметалъ 6
януарий1,"-"Богоявление. Чнкъ въ
VI я векъ императоръ Юстинианъ съ ваконъ постановява
да се правднува Рождество Хр.
на 25 декемврий.
Сега тави дата е въвприета
отъ всички християнски черк
ви съ изключение на арменс
ката. —
Коледа*) се е правднувала ту
три, ту четири, ту два дни.
На единъ съборъ въ М.ИП2 е
било решено Рождество да св
правднува 4 дни, но отпосле то
е било намалено на 3 дни.
Превъ 1773 г. Прусия постаноняпа Рождество да се правнува два дни, което напоследъкъ се възприе и у насъ.
.* *
Обичаятъ да се правятъ по
даръци на децата на Коледа е
германски и скандинавски.
У по веч-то останали народи
подаръци се пранятъ на Нова
Година.
Въ стария Римъ Нова Годи
на се е посрещала съ пълна съ
вс1;какви овошки и лакомства
тряпееа — 1аЬи1а &>ги.пае —
която, както и валата на тър
жеството, съ бивали украсени съ
клонки отъ ДВФИНОНО (т. е. лав
рово) и маслиново дърво. По
листата и пъпките на тия клон
ки жените предричали бъднина и щастие. **)

Но после (354 г.) когато Но
ва Година и Рождество с ъ се
равделили, много отъ нового
дишните обичани съ минали
къмъ Коледа.
На много места още на Игнажъ-день се поставяли клон
ки отъ череши въ вави на топ
ло и очаквали да цъвнатъ на
Ко>еда, още по-вече че черк
вата ревностно разпространява
ла верването че превъ Сиятата
Нощь дърветата въ горите св
рвааеленянали и ривц-ьвтянали,
а животните хввщчли да говорятъ.
Вместо съ черешови клонки
почнали, особено но на северъ,
да си служатъ съ елхови кло
ни. Отъ тукъ произхожда оби
чая на коледното дърво — ел
хата, който има началото си у
германските н.роди
Първото
коледно дърво се споменува че
е' поставено въ
Щрасбургъ
превъ 160-) г. Огъ тунъ то поетепено си пробива пъть и въ
другите германски държави, а
отъ ^-'О г. коледното дърво
се въвприема и отъ всички ев
ропейски народи. У насъ то
дойде преди 20 - 80 години съ
руското име „йолка" |. красе
ше единствено бъдния вечерь
по офицерските клубове.

• - *) Произходхтъ на думата мь датин.
Са1еш1ае ср»в. ивн брой
**) Сравни хревовата м.вка, егуо-

вакницата и предрнчавето ао пъпките
(свиводъ ва дремящъ животъ).

Коледното дървче е твърде
симпатично нововъведоние у
иасъ и васлужава всиобщо раз
пространение между нашия на
родъ.

Новнтъ общински такси, берии и др.
оумвраната електричеока енер
гия се плащатъ на" киловатъ
чаоъ по 20 лв.
Кинематографите ва двигател
на сила плащатъ отъ Уг чагъ
вреди валеаъ олъвцо до 24
чаоа, плащатъ на киловатъ
чаоъ по 9 лв.
Забележка 1: Енергията
употребена ва двигателна си
ла ое освобождава отъ акцивъ.
Забележка II: Чуждестран
ните легации и коноулства,
ползуващи ое оъ правото на
екстериториалност « ое оовобождаватъ отъ облагане оъ
акцивъ върху електричеоката
енергия употребена ва освет
ление, оъгласво чл. 4 буква
„б* отъ правилника ва на
Двигателна сила.
чина
на облагане и събиране
Абонати, конто консумиратъ
акциза
ва
електричеоката
електрическа енергия месечно
енергия.
на конска сила — плащатъ
ва киловатъ чаоъ по 4 лв.
Такси за планове на елек
Надъ 60 киловатъ чаоъ
трически инсталации.
плащатъ на конока сила 8а
За плааъ до 10 лампи:-киловатъ чаоъ по 3*50 лв.
ва
първата лампа се плаща
Примеръ: моторъ отъ б
по
20
лева. ,
ковоки сили, ивразходвалъ ва
За всека Ьооледующа ое
меоецъ 400 киловата електри
ческа енергия, плаща — пър плаща по 10 лева.
вите 300 киловата по 4 лв.,
За планъ отъ 10 лампи на
а оотаналите ЮО — по 3*50 горе — за първата се плаща
лева.
по 40 лева,
Пошепната чаоъ преди ваЗа всека иооледующа ое
леоъ слънце до 23 чаоа кон- плаща по 20 лева.

Беавлектромерни инстала
ции, упоменати въ пунктове;
2 и 3 плащатъ ва евещъ
месечно по 2 лв.
Безелектромерп инсталации,
упоменати въ пуактъ 4 пла
щатъ ва овещъ месечно по
0*80 лв.
Вончки абонати, упоменати
въ пунктове 2, 3 и 4 ва
електичеоко осветление, които
поставятъ електромери оъ
двойна тарифа и часовникъ
— плащатъ отъ 24 часа до
*/з чаоа преди валевъ слънце
— плащатъ на киловатъ чаоъ
ва изразходваната електричео-'
ка енергия по 4 лв.

-5^^2.

За допълнителните инста
лации взематъ се предъ видъ
лвмиите отъ старата инстала
ция.
Примеръ 1 : Ако старата
инетаиция съдържа 8 лампи
и сега се искатъ допълнително
още 2 лампи — плаща ое ва
едната лампа 20 лева и ва
втората 10 лева.
Примеръ 2: Ако старата
инсталация съдържа 8 лампи
и се"иокатъ допълнително още
3 - плпща се ва първата
лампа 40 лева, .а ва остана
лите две по 20 лева или всич
ко ва трите ламии — осемдесетъ лева.
За планъ на всека двига
телна оила електромотори, бен
винови мотори, нафтови мо
тори и др. на конока оила или
чаоть отъ такава ое плаща
по 75 лева.
За планъ на грамотводни
инсталации на всеки прътъ
ое плгща по 100 лева.
За планъ на воекакви ме
дицински и др, електрически
апарати се плаща:
а) За всеки апаратъ на стой
нооть до 10000 лв. по 100 л.
•-. а) За всЬки апаратъ ва стойвооть до 5О0о0влв. по 300 л.
в) За всеки апаратъ в а стой
нооть до 100000 л. по 500 л.
г) За всеки апаратъ за по
голема отойвооть по 1000 л.

се убедиха
безусловно
че ние продаваме най»
евтино и хубаво и че
не жолаемъ г. г. клиен
тите ни да останатъ
неприятно изненадани
следъ покупката.
Ние еъ,удоволствие ее
обаждаме па № 342
щомъ ни повакате

Килитчи Ш№
Печатница
Добри Тооороша

Такси за сиеть.
Такоите ва ометь се прасметатъ въ вависимооть вида
в големината на сградите, а
така също далечината отъ
сметището и особените гри
жи, които се оолагатъ при
чистотата.
' .,'
Споредъ това, сградите
служещи за жилища и други
дели св равпрвделятъ на 5
зони, отъ които 4 предотавляватъ облагаемата чаоть на
града оъ годишна такса ва
сметь. 8а ноеки единъ кв. .м.
върху ваотроената площь на
етажите и включватъ огради
те ограничени оъ: морския
брегъ отъ пре .ичането му оъ
канала при Шокара до въл
нолома, оградата на митница
та, новата ж п. гара, огра
дата на ж. п. районъ (включ
ва електричеоката централа)
край Цеяевата градина, южна
табия, Кадъръбаба. и отъ
тамъ по оклоиа надъ старата
ж. п. гара до пам. фабрика
(включително) и по дерето при
Макоуда по него до моста,
на същото дере на шосето
при несъците отъ гдето на
Франгснскъто дере между ло
вята и общинския ра .садннкъ
до канала при Кокарджа и на
същия ваналъ край Щокара
до морския брегъ. По равмера на облаганието зоните се
разпредедятъ както следва.

Първа зона вкючва сгра,
дит* находящи ое отъ двец
страни на улиците: Вул. Слщ,
нйца, 6 Септемврий, Царь,
Борисъ (до пл. Еквархъ) Пре
славска, М. Преславска, Ц),^*
рилрвдека, пл. Независимост.,
Цирибродска (до пресичането
й съ Кр. Мирски), Марв,
Луизя, ул. Русенска (до пр6.
оичането й оъ ул. Каваловц)
(ул. Владиславъ, ул. Нишка)
до пресичането й оъ Сокоюк,
ул. Софийока, ул. Габровощ.
ул. Бургаска, ул. Търговец
плащатъ:
а) За оградите които м»,
жатъ ва жилища на кв. ц
по 3 лв.
б) За оградите които еду,
жатъ за други цели по 6 »,
Втооа зона включка сград.
те находящи се въ квартал.
те ограничени съ: иродъикв
впето на ул. Войнишка, ц
южния ъгълъ на двора щ
казармите включ. кв. 558 оп.
гдето между кв. 577 и 682,
кв 578. и &79, кв. 593 »
583, кв. 593 и 595 и огра
дите на Д во Гроздъ до Евк
оино. радското шосе по което
по ул. Канадска; Блл. Фердн
нангъ, ул. Приморска, Бу!
Фердинандъ, оградата нащ
ницата, ж п. гара, площад
на лившия ханъ Ерзеруц
(включ. кв. кв. 107, 127, 128)
Следва.

ЙИЧЧК-

Ж-пи и електрически
Шнур)
Крушки
Абажури
Полилей
,
Фасопки
Ключове
Вергмавови тр&би
Трансформатори
Гърмиотводи
Елементи
Батерии
Фенерчета електрически

а

I ВсичкИ
^
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на Атанасъ Ивановъ
ул. „Ц«рь Борисъ № 6
до каФгне .Лондонъ"
Единствения въ Бългярия елек
* 3 трически апаратъ КеаНатЛС
Мауег за едри вълни ва 6 ме
сеца,оъ конкурентни цени. Ннй-А >-<<••- -» •ъ.ч-.^г.-я модерно пострг гв.н^Фривиране, ™
$Ф!;,&
> У # Щ
',] водни ондулации съ снецивленъ ^ • " • р и ч е с к о дълготрайно
Ь.^:Ж|?&^^-У-.И
п Р ена Р атъ%а И и К 1 0 ръ, електрн
^ Г Г ^ Г ^ Т
л М№И и
чески маояжи, I вмиване на коси
мъжки коси.
• Електрическо дълготрайно
' « • .спнциаленъ.ирепаратъ."който омекчава косата и пр.
(6 месечно) къдрене на дамски и»1>аб»тватъ се всекакъвъ видъ изкуствени коси и перуки.
и мъжки кося.
Ивнщно и хигиенично бръснене и стрижене напълно
вадоволяващъ вкуса на клиента.
_
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени -—.20°/о намаление.
Пристигна препарата ЬОКЕА!. НЕЗШЕ ва боядисване на-коси — най-различни цветове.
Пристигна пудрата „Аворея" и тънки машинки № Г000 специални ва дамско стрижене.
5 *»лЛЧ|*/й * ' ч а л * 5.-&.Т

хубави и ефтини
при магазинъ

Килитчи Аядрея
Телефонъ № 345.
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БЪЛГАРСКИ

г?
ШЕЛЛЪ

Хоислг,, Мусаш"

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
1-во разряденъ, луксозно мобилирант, ТОП
ЛА и СТУДЕВА ВОДА. въ Вь-ВКА СТАЯ,

О О Ф И Я

ТНЕ „8НЕ1Х" СОМРАОТ ОР ВШ6АЙ1А 1ЛТ).
София
ул. гр-Игнатиевъ^йб
Телефонъ ЛВ 8816.

Продажба на нафта и дериватите му
на реномираните марки

ШЕЛЛЪиАСТРА

&,

Ш

*Х9

'•••-••'

;

Варна
ул. Софийска
Телефонъ № 53

Гавь, Гавйолъ, Венвинъ, Пакура, Асфалтъ, минерални, машинни,
цилиндрови и всички видове смазочни масла, Гресъ (консистентна
мась, вазелинъ) равни качества.
*

Единствени импортьори на американските масла

„оеедгъ"

< 5

плтрвсо о т о п л е н и е
«.ооа-иозьотргЕ».
Телефонъ № 125.
Въ желанието си да направя ХОТЕЛА си
дост&ненъ ва Б ъ л г а р с к а т а интелеген
ция, която има всичкото право да жив^е
ковфорта на съвременната култура и която
знае да цени хубавото, но не винаги може
да го постигне, съобщавам*, че отъ 15 ХИ
1927 г. съмъ намалилъ цените на легнала
специално за учители Държавни и Общин
ски чиновници на 4 0 6 0 и 6 0 лева.
За предстояване иовече дни
специални условия
Съдържатель:

Методи Ст. Гандевъ

