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Варна, 24 Мартъ 1928 г.
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BAPUfcK

Абонаменгъ:
3 j годчда *. . 55 лв
За б месеци . 30 лв.

Всичко, що се
отнеся до вестника
да се изпраща до
кметството — Вврна
Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.

Обявления г
Официални'по 2 лв..
. > на: квадр." сант;,~
търговски
' ' по споразумение.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА

ОБЩИНА

броя 1 левъ.

ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.
ъммж*ьжшм№*&*1е**№х^*лм#'1ятШ

Варна, главемъ скпадъ т Фщь.

Ако всичко се
разаива спа
човпшнима предвиждания, градтъ
т щеима презъ идното лп>- - Четохме въ единъ мЪстенъ
иго * особено спретнатъ . видя в к ъ , че въ Варна пристигналъ
нъкакъвъ чужденецъ за да
$ори в частично приложет, третира, съ мЪстнигЬ власти
изготвеният* общински благо- вьпросътъ'за откриването анустройствет планъ ще напра трепозити въ Варненското ппиви отъ Варна най-добре уре станище на автомобили и всЬкакви, земледелски орждия.
дения градъвъ s България*
По сжщия. позодъ ромънсл Центъргтъ на града ще се китъ в-ци изказехг възмуще
свърже съ крайморския квар- нието си, че ромънското пра
тлг съ отлично изравнени и вителство отлагало разреше
нието са въпросътъ за откри
зммолени улици и съ добри ване свободна зона въ кюстентротоари. Жтьтовншгтъ пе- джанското пристанище за форлаеходецъ, който всредъ полу- довигБ производства. Порад и
дневната мега се завръща това именно, качва „Диминеаца" чужденците заминали за
кът площадь Независимость, Варна кждето имъ било обе
ще върви по*гладъкъ и безсп щано место за антрепозити.
рашенъпять, който ще му се
Мнозина граждани се запитватъ: вЪрно ли е това, и, ако
стори много цо кратъкъ,
'S, Стчесщя' булевардъ Слив-. има н%що върно въ него как
ви еж резултатите отъ идване
нит ще сеяпродыжи наюре то на чужденците въ Варна.
т ,Нитка"{съ хубави и гладки
На пръвъ поглздъ, съобще
липови алеи .Заведения моьатъ нието на мъстнИя в-къ така,
М се разрешать и тази го- както е предаДРНО, не може
$uw no тия улици, но при да не заинтересува вярненци,
кзито живо следятъ всЬка построги 'условия, че- не ще зажна проява въ своя грапъ;
тровятг свежия морски въз- още повече, когато се касае
духъ нито съ лшризмитп на за издигането на нашия градъ
ceoumtb печени карнкчета, мм въ търговско и икономическо
отношение.
ш съ звушетгь на първобит
Доколкото имяме сведения,
ни музики. Нгьма нищо срамно, преди 20 дчи въ Варна ё идвалъ
чв\сме месояденъ народъ; нгьма,единъ италиянски инженеръ.
главенъ представитель на
оШещнужда да изтъкваме
Форцъ
въ България. Официални
шва предъ ticmumtb no единъ
соещи не е ималъ съ никого.
тъй демонстративенъ начинъ' Огъ достоверенъ източникъ,
обаче узнахме, че неговото
И'въобще хигиената и чи
стотата ще триъбва да се идване тукъ има в[ъзка съ
въпросътъ за намиране мЪсто
спазват» по кай строхъ начин» за антрепозитъ на НОВИТЕ ав
въ лотлитп, които искать да томобили на Фордъ и на земшштъ на лице въ лтьчгния леделскитБ орждия фабрику
вани отъ сжщата фабрика.
шрталъВече'
въ морската
Както е известно Фордъ
Щдина щъ имаме единъ мо
открива свой клонъ въ Алек
йеренъ, предвпдет съ най съв
ременните приспособления бюфещ който ще служи за образецъ на другипт ОбщинскаРезултата очъ ревизията.
юя власть е решена да не
оставитче да се излага преНа 1 Миртъ по нареждане
етткц т щдг
предъ- чуж- на кмета 6-Ь направена ревизия
fenmmn;KOumo разкритикува на Мчйчинъ домъ, койю ельха
*ани твърде умгъстно нп> щеотвува повече отъ една го
« я наши черти на небрежет дива, бевъ да е гласуванъ еавциад^нъ кредитъ отъ общ
ориенталнзъмг.
оъветъ ва да се обевпечи по
Вий биг-ме желали самитгъ държането му съ необходимит-Ь
Щждани да бдятъ за en isea- медикаменти, храна, оов-Ьтие
м
ишнтарнитп изисквания ние, отопление и прислуга ва
"» Хигиената и на приличие- тежко болните, които »е оота-

«ГОШ; lUmi редъ

Мисията на единъ чужденецъ въ Варна.

Майчинъ домъ

т

« дл привтчатъ вчиман«««по на вмстъта върху
*Ъчо едно сътателно или не
Щушение,
^смолени утци еж ценна
«Р«<Эобивка; но ще има да се
п
№посббнваме кът
ттъ.
и
• *** името' китонъ означи
' * Варна единъ нови етапъ
Ua
P<uiumue Къмъ повеч* хиЩна>
"ввме естетика, , по

РЯТЪ на лечение

въ

родилния

домъ
НеобходимигЬ равходи ва подриква на дома, както е кон
статирала комисията, СА се по
срещали съ поетжпилигЪ добро
волни дарения на еамит-Ь лекуеави или техни близки, отъ
отпуснатия хонораръ срещу
ве%ка родилка оо бюджета на
общината и други случайни
поступления.
До 1 мартъ отъ откриването
вя дома »сл аоетлпили отъ

сандрия (Египетъ) кждето ра
ботната ржка. бидейки несравНРНО по-ефтина отъ тази въ
Америка ще може да пласира
изработеното произвопетво. на
по-износна за купувача цена.
Пооизврдството ще бжае пла
сирано главно въ Язия и
неточна Епропа.
Янтепозититъ за балканските
дъпжави и главно за България
и Ромжния за автомобили и
всички родове земледелски
оржция, споредъ както се
твърди щели да бждатъ въ
Варна. *
Дали представительтъ на
Форсъ е нам-врилъ нашия
градъ удобенъ за мъсто отъ
кждето да се изпраща по раз
ни направления производството
на Фордъ, ние не знеемъ. Яко
се ежди по-това. което писаха
н-Ькои столични в-ци. изглежда
Варна е определен" вече за
гла«рнъ складъ на Фордовит^Ь
автомобили и доои наскоро
тукъ щъла да бжде уредена
изложба на новит-в Фсрдови
aвтo^oбили
Каквсгзначение ще има ~за
Варна единъ такъвъ антрепо
зитъ на Фгрдъ, ВСЕКИ може
да си представи,' още повече
като се има предвидъ. че съ
това може би се туря началото
и на една замислена отдавна
мечта на Варна — създаване
въ Вяраа на епинъ посгояненъ
источенъ мостоенъ панаиръ
На всъки случай ние МОЖРМЪ
да имаме вЪра въ едно: бла
тдарнние на своето географиче~ко разположение, било на
гол-тзм^ия търговски престижъ,
който е ималъ.1 нашия градъ
въ миналото въ чужбина, нъма
да бжде далечъ деньтъ когато
Варна ще заеме отново своето
мъсто въ межеународния пазаръ.
хонораръ ва всЬко новородено
дете отпущани отъ общината
— 44,664 лв., отъ доброволни
пожертвувания — 42 632 и дру
ги случайни 3—.4000 лв. или
всичко 91,455 лв,
За сж,щото време СА ивряаходвпни ва канцеларски мате
риали, възнаграждение на пер
соняла, оъстоящъ се отъ една
акушерка, сестра прислужиичка
и готвачка 91,531 лв.
Комисията е констатирала
пълна редовность въ всЬко от
ношение.
Едногодишното съществуване
на Мийчинъ домъ покава, че
той требва да се- равшири.
Схващайки неговата кряйна
необходимость пост. п^иелтот"
вие реши да се приотжпи още
тави пролить къмъ приспосо
бяването на едното отд-Ьление
на пожарната команда специалНО ва Майчинъ домъ.
За ивдръжкатн на дома ще
се предвидятъ отделни кредити
въ новиятъ бюджетъ на об
щината.

Н. Поповъ, кметъ на града.

Изхвърлянето на сметьта.
Въ сжщность би требвало да
овяглавя белржкит'Ьси „Чисте
нето на грдаи, ввшото иввърлянето на ом'Ьтьта е часть отъ
д^ятелностьта на общината по
чистенето на града. У насъ
днесъ ва днесъ сметьта се вди-га съ цигански открити кпла и
се ивхвърля кряй градя. Всич
ките неудобства на тая систе
ма — вко може да се види и
въ тоя най примитивенъ на
чинъ система, с;ь гол-вми и
очевидни. Докато се прехвърли
сметьта отъ саидъчетата и те
некиите въ колата голема
часть ще се разпилее. Ветъра
ще равнесе -на прахъ рдна часть
въ дворовете и по лицата на
минивящите и което остане
недовършено въ това отноше
ние щомъ циганина подкара
откритата кола, ше св довърши
ПО ПЖТЯ

ДО

СМРТ"ЩРСО.

0(Ъ

некодко месеци < бщината има
и СЙОИ сметоносни коли, които
имвтъ преимуществото, че ел,
покрити съ капаци. Службата
въобще по чистенето на града
е равширена, подобрена и ре
довие, но системата си остава
сжщата.
Не е добра и системата ва
обляга нето съ сметна такса —
плаща се на кв метъръ ва всич
ки помещения. Въ некой ш.ши
градове тхксата е определена
на стая по 40 —1С/) и повече
лева и всеки гряжданинъ пла
ща т с к о р а пжти тави тякеа
колкото стаи има. При това не
се обръща внимание на голе
мината имъ Количеството на
сметьта° не се ввима подъ вни
мание и ва топа големината на
дворищата и службата имъ не
важ*тъ.
Имахъ случаятъ превъ моето
кратко пребивание рсенесъ въ
Германия, Чехия и Австрия да
се ваповная съ чистенето на гра
довете. Системата ва ивхвърлянето на сметьта е почти еднаква
въ тия държави. Сжщо еднаква
е и системата ва сметния облогъ.
Общините еж. въвели типъ отъ
вдрава галнянивирана ламарина
еждове, високи около 80 и ши
роки около 40—45 см , ватварятъ се съ вдравъ капакъ Все
ки гряжданинъ споредъ коли
чеството на сметьта, която ще
изхвърля се абонира ва една
или неколко тенекии днерно.
Въ техъ не се повлолвва да се
хвървя нито вемя, нито песъкъ,
нито камани, а само онова що
съставлява
наистина
сметь,
вклжчително и пепельта. 8»
изхвърлянето на другите работи
общината не се грижи, вещото
т е не внмърсяватъ града. По
тови начинъ сметоноената служ
ба се намалява и сигурно чисти
града отъ нечистата сметь.
Въ определеното време ми
нава камионътъ и като остави
нравдни сж,дове, отнася пълните
къмъ сметището Некжде не се
отнасятъ- ельдовете; м и н а в а
к а м и о н ъ съ големъ желЬаенъ хамбаръ, въ койго се
ианръвватъ последните Но така
автоматически, че нито пра
шинка, нито миривма ивлива
вънъ. Автоматически се отварятъ й ватварятъ капаците

щомъ тенекията се постави на
м+стпто
Сметьта се отнася
край града и отъ една рампа
се спуща въ кямиони или виго
ни, които я отнпгятъ и иапипватъ по нивите ва торъ, Обик
новено последната елужбч се
иввършиа отт, откупчици, които
и плящптъ на обпгпн«т» ва тоя
торъ Върху ряашята има при
способление ва механическо ивмияане на еждовете.
См'етното право е определено
еднакво ва пе.еки единъ еждъ
и вч колкото еждове гражданинъчъ е абонирапъ ва толкова
плящя. По-голема отъ тяя спра
ведливость — здраве I Но стро
го и еправед»иво властьта бди
да се изхвърля всичката сметь
и да св не туря въ тенекиите
вябрареното. Добрите нрави и
силното съанание ва значението
нч тая служба допринасятъ ва
редовностъта и еФчкаеноетъта
й Дебрите улици и добрата
общинска прислуга — сжщо.
На улицата никой нищо не
може да изхвърли.
Предъ бкпжетярната коми
сия преди неколко дена повдигнахъ въпросътъ аа единъ
малъкъ опитъ съ тая система
въ няшия мялъкъ градъ — са
мо за неколко отъ първоклас
ните улици. Квмиоиъ общината
и 6РВЪ това ще си достави, ващото постоянното приежтетвие
се установи още преди месеци
да се отнася съ кола сметьта
до една рампа, а отъ тямъ да
се поема и отнкоя далечъ съ
камионъ Цельта. е да може об
щината., да чисти града съ
малко ' с в р и кола, като с и
подпомогне съ единъ камиомъ.
Съ последниягъ може дя се на-т
преви опитъ за прилагането на
новата систеаа.
Бюджетарната комисия вотира моето предложение и то
наскоро ще се внесе въ общ
съпетъ.
Чистотата на града е една
отъ Hf-й в»жните служби на
общината. И облога ва сметьта
требва да има една справедли
ва' бява. Единъ градъ като Вар
на имащъ претенцията да стане
първокласепъ курортъ требва
да се опита да модернизира
сметоноената елтжба. Неможе
да си търпн поне по главните
улици превъ летото пъ циган
ски кола да се хвърля сметьта
и да се равнася пряхъ и мирив
ма отъ нея по улиците. Проектираниятъ опитъ щебждниредпавливъ, ще се държи сметка
ва нвшите условия и нрави
Той ще бжде несъмнено поне
едно докявителство за • единъ
стремежъ да се потърси подоброто.

Сжбрта иечерьта,
Неделя презъ деня
и вечерьта.
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Стр. 2
Обободна

трибуна.

la я н М
Ёдна голйма правднота, една
голЪма нужда попълни 6. Н.
М. Сговоръ съ постройката на
приетата (скелята) подъ мор
ската градина. Ние въобще св
очудваме, че толкова време мо
жа да блде търпяна тави лип
са от'ь надлежната Фактори
които работ-bra поне малко ва
курортна Варна.
Сега обаче ое научаваме, че
Б. Н. М. Сговоръ иска да по
строи никаква си хижа на бр1»га ва 200 души. Намъ не ни е
иввестно местото на построй
ката, но искаме да вЪрввме че
не ще бАде нито до, нито въ,
нито подъ морската градин*.
Постройката ивобщо на подибно
в'Ьщо на бливкия бр'вгъ би
внесло силно намаление красо
тите на крайбрежието ни до
морската градана; това би не
ивкавано много вагровило.
Бр-Ьгътъ около морската гра
дина нривлича и съ своята девственость. Неоткавваме, че ри
барското селище тамъ съ свои
т е мръсотии1) е неподходяще.
*) Напролетъ, когато нагрЬе слън
цето разходете се нЪкоя зарань по
край брЪга къмъ паметника и вие
ще видите какъ ще зароптайте противъ курортна управа и санитарни
власти.

Временната трудова повняопь.
Съобщава ое нп г. .г Вар
ненските граждани които под
лежать на десетдневна вре
менна трудова повинооть, че
тави година не ще има от
куп ване чрезъ предприемачи,
в откупването ще отава на
право въ трудовото бюро,
което ва улеснение ва по
бйднигЬ граждани пра иа
плащането последното може
да става на части, обаче, съ
равчотъ пълното изплащане
да стане до деня на свикване
групата имъ къмъ която под
лежать на работа. Тъви кои
то не внвсътъ напълно отку
па ой до деня вь който ое
овиквагь групигЬ имъ внесе *
нить части срещу откупа имъ
ое конфиокуватъ въ полза на
общината и ще бядтгъ глобе
ни като необработи.
Неявидитъ ое оъ групитъ
бевъ предварително разреше
ние отъ бюрото, губятъ право
да я обраб»тятъ оъ последу
ющнгЬ групи, а направо ще
ое приступи къмъ глобяване
то имъ, бевъ да ое обръща
внимание на причинить кои

Но трЪбва ли да преселимъ
още 20о души да жив-вятъ тамъ
и плюеъ една постройка която
полива само живущигЬ вътре.
Хубостьта на морската гради
на и КАТчето около нея се съ
стои и въ положението, че съ
една крачка и превъ тясната
градина вие се отвовавате на
полудевственвя бр-Ьгъ, всредъ
природата, и отпущате обреме
нените си отъ темпа на живо
та наирегнати нерви въ крис
талната чистота на морския ве
Фиръ. Колко природата ще 6 А де ивм-Ьстена съ населяването
тамъ, съ бараки, хижи, хотели
и др под.!: Хората на ваиадъ
(кАдето пишущия т^ви редове
е прекаралъ 4 год) съадаиачъ
всредъ града такива девствени
м-Ьста въ парковегв си какчи
то у насъ човъчеъ тр-вбаа да
търси чакъ на Гюндюзв. На
подобно горекавано строение
ние така много се очудваме, че
не намираме думи съ които да
ивраеимъ това. Нима е въвможно съ едно такава петно да 6ааобряаимъ полудевствената при
рода? Нима малко почнахме да
се душимъ отъ хора и кебап
чета около и въ морската градиа, та ще ги увеличаваме
съ още?
_ _,
П. маквоъ

то os биле ва неявяването
имъ. Глобите ще бждатъ съби
рани по екзекутивенъ начинъ
отъ финансовите ириотави
ири общината.

Закрилата на детето
отчета на варненския нлонъ.
Въ понеделникъ 17 т м. ое
състоя общото годишно събра
ние на варненския клонъ отъ
съюва ва вакрила на детето.
Изслушанъ 6Ь отчета ва дейностьта на клона.ва ивтеклата
година. Г ца Д ръ Н. Висилеиа
даде обширенъ отчетъ върху
дейностьта на вдравитй съве
щателни станции.
Отъ отчета се вижда, че
станциит-в еж, раввили една
усилена и плоднносна дейноеть.
Оледъ това стана ивборъ на
новъ управителенъ еъветъ.
Избрани бЪха: председатель:
пом. кмета П. Нейковъ, под
председатель: Н. Табаковъ —
директоръ на МАЖката гим на
вия, секретеры П. Михаиловъ
— инспекторъ по труда, касиеръ; Д ръ Кулаксъвовъ, домакинъ: г-жа Ганчева и съветни
ци: г жа Попова, Д ръ Вербевъ
и Д ръ Стамовъ.
Въ едно отъ първите си васедания управителния еъветъ

ще обравува к-тъ по отправд.
нуване правдника иа детето,
който ще стане на 29 ан
рилъ т, г. . о

товни вести.
Нямъ прави отрядно впечат
ление, че тая година граяедан
етг-ото св прояви съ своето съ
действие къмъ общината, досежно квартирния въпроеъ.
ЖертоитЬ които прави общи
ната ва реклвмирание и попу
ляривирание на курорта ни, нъма самнение ще дадятъ своит-Ь
благотворни ревултати.
И наистина, маса вапитввния
се получаватъ ежедневно въ
общината
относително удоб
ствата и условията до подроб
ность — ва всичко което би ин
тересувало единъ лйтовникъ.
Получени СА даже запитва
ния отъ страни съ прочути ку
рорти като Англия, Германия.
Австрия, Чехословашко, Тур
ция и др.
Прочие, въ интереса на гра
да ни ще 6АДР, щото граждан
ството Д" се пбегярае да наба
ви повече удобства ва лйтоа- ницигЬ, като ! сАЩевременно
бАдатъ умерени и скромни въ
наеми и др. и не проявяватъ
ялчностьта на спекулата. Съ
такава покитика н а нашето
тукъ население, ще може да се
привлекать много летовници и
така вс-вка година количеството имъ ще се увеличава.
Така се реномирать чувдит-в
курорти и по тоя начинъ СА
получили т-в всесв'Ьтска невест*
ность.

Крупна н а ш на монети
въ Варна.
Въ мЪотностьта Кокарджа въ
Вариенскит-Ь ловя СА били на
меркни 109 монети бронвови,
автономни на гр. Одессосъ (Вар
на) въ едно гърненце rt,5 емГ
пиеоко Монетите <*А отъ град
ския типъ съ лйжащъ богъ и
се съхраняватъ въ нашия муаей
(нумис.матически инвентаръ I.
ЛИ В32-836 и VI. № 18).
Л-лцето на монетите: женска
ГЛЯЕВ съ богата коса стегната
съ панделка, въ крлгъ отъ ив
ПАКНЯЛИ точки,
Опакото: върху една т-Ьпна
продълговата подпорка, въ в»;дъ
на легло, полулежащъ иа л<;по
брвдатъ богъ въ дреха, покривающа само доената часть на
т-Ьлото му; голигв му гърди и
главата му СА обърнати нанредъ; въ лЪвата рАка, подврена г върху въвглаиницч държи
рогъ на ивобилие, а дясната
рАка е сложена върху колеиото шузНадъ коленото има една
спомна съ две дръжки, дълго
гърло и остро ; дън0 (амФОра)
ва вино, обърната съ устието
си на долу.
Върху леглото написано ста
рото име на гряда
- О Д II S IТ П N -

Повече 01 ъ монетит-Ь с * беаъ
монограмъ, които се сръ-ща при
18 монети и то въ 6 форми,
нодъ леглето.
Монетит-Ь приивдлежатъ къмъ
най-старите Варненски градски
автономни монети и СА сечени
още въ lV-тия в^къ преди
Христа.

1Ъ, изреки Mi i mnn
Вследствие хубавото пролетно
време отъ няколко дни, строежа
на 6ю*ета въ морската градина
е вясиленъ.
Направата на цокака тр*бваше да бАде готовъ до 1 априлъ,
но поради лошото време превъ
м цъ мартъ, \» ботата ввкъсня
вначително, Въпреки това, оба
че, разчита се до б - 10 априлъ
най*къено да бАдатъ привършенн всички работи до цокала.
Търгътъ ва останалите ра
боти на бюфета е насроченъ ва
28 т, м. Ввети СА ВСИЧКИ м-Ьрки 6а да може до 1 юли бюфета
да бАде окончателно привър
шенъ Едновременно съ бюфета,
вапочнатъ е строежа и на новит-Ь морски бани.
Както е иввестно договора
съ предприемача е сключенъ
вече и равчита се че до опре
деления ерокъ баните ще бА
датъ привършени.
Съ особено вадоволство отбелявваме, че ваедно съ т-Ьви две
големи M"feponpi ятия на общи
ната, полдгатъ се всички уси
лия да м«же да <$Аде вавършено иочти едновременно, още.
едно, не отъ малко вначение ва
града д-Ьло — доивкарването на
общинския театъръ.
Плачовете ва покрива, ивработенъ отъ Фирмата СА вече
улобрени отъ пост. присътствие,
Т-в СА повърнати, ва да може
Фабриката да приседни къмъ
ивработването на ж^л'Бвната
конструкция.
Верояно превъ м-цъ априлъ
ще се вапочне работата И по
ивмаввапето и рявшпрянането на
сцената на театъра Ривчита св
до като покрива пристигне отъ
Германия, всички други, като
мавилка, дърводелска работи да
бАдатъ готови. Ако н^кои не
предвидени обетоягелсга не понречатъ, см-kra се, че превъ
вимния вьвоиъ театъра ще бА
де готовъ ва спектикли.

Резолюциите

По държавната политика
спр-Ьмо Варна, оесията евво-ла следната резолюция:
XXXIII
редовна сесия, коншатирайхи непосредствено
бързо то икономическо замира
не на гр Варни, . единг мощенъ стопански центьрг п
близкото минало, счита за
свой повелителем дтг найенергична да настои предь
. правителството за прокарва
не на мероприятията, препорячани въ " резожциитк «а ,
камарата ни въ предшест$у
юшйтгъ две редовни cec«ifv\ •,;*;,
Държавната политика щрщ
мо Варна и други градом, №
области, засетати нещастно
опи последиците на войната,
тргьбва да бяде насочена кът
еъзг)аване условия за посте
пенното имъ възтаношане,
чрезъ подходящи изключителни !
ж. п. тарифп и друт меро
приятия отъ подобет характеръ и чрезъ изключителет
благоприятенъ режимъ, дгржавенъ или общински, за насгрдчение на индустриалнаШ
инициатива. Волята ме дър
жавника съ упоритость и
обективность може и трпбва
да се прояви при разрешение
то на вгпроситп, отъ които
зависи учашъта на Варна
за да се даде възможность на
този културенъ нашъградъда
се развива и живт а пулса
на бълшрското народно сто
панство.
'...'
, ^ ; "I
Съ друга резолюция се ис
ка да бжде увелияенъ разме
ра на държавния ванвитчянски кредитъ, като Ьтйущаветб
му сгава непосредствено от*;
популярнит-Ь банки в оъ iaxвенъ проценгь не по виоокъ
отъ оня, по който отауща
ваемитъ си В II. В. Отъ В.;
Н. В. се иска да опрости до
голъма степ» нъ формалнвотигЬ
по отиущаие на равнят» ви*
довв кредити и помеднит*
по популярни и доотжиии ва
нуждагощит* се от i пцнокя
оъоловия,

на търгов. катара.

Приложение на закона за
настаняване на работа и 0сигуряване при безработица.

Варн. търг, вид., камара
въ 33 тата си редовна сесия
в ела революции по държавннтъ фннапоии; по приложе
нието на закона ва настаня
ване на р>боти и оолгуряиаве при беаработица; по;зако
на за наоърдчаване на мъотната индуогрия; по закона за
данъцитв и др.

Настжпилата безработицам
иоследно време- се чувствува
все повече въ всички търювскО'
промишлени браниш и множество наши сънародници,
стоятъ безъ работа Товащ
ложение, до известна степень,
се отекчава още повече ой*
чужденците, придошли otat
Следва на 3 странице;

напразно.

отъ топлина! Чакаме бързия
влакъ отъ Варна. ,
.-,..-'
Бавно минаватъ жешкигЬ
минути. Най-после бързия влакъ
пристигна и ние потеглихме
Отивамъ на прозореца. Пр*Дъ
очитъ- ми се редятъ прозорциГБ на бързия влакъ.
•— Здавей — поздравлявамг
азъ бързия влакъ —- здравей,
ти идешъ отъ Варна,- "а №«
отиваме.
:
., f >
И иска ми се да извикан*

квиятезвйзавз» «ш

К ъ м ь Варна.

секунда моя устремъ става се
по гол-Ьмъ, очакването ми се
по напрегнато!
— Не може ли влакътъ да
За първи пжтъ въ Варна,
Искрено казано, въ полу- лети
. . . да лети по бърже,
градътъ, къмъ който еж устре нощь, Варна б"Ьше вече за
мени „сезоннигв желания" на менъ една примамлива приказ стихийно бърже съ светлинната
толкова много хора.
ка, която ушить- ми жадуваха скорость, така бихъ билъ спа
11 часа. Бързиятъ влакъ по да чуятъ и очитъ- ми да видятъ. сенъ отъ изтощение и отъ не
приятното усЬщане, което очак
тегли отъ Софийската гара.
Полунощь. Напрегнато очак ването предизвиква.
Една, две минути и столицата ване 1
Мисля си така! Вънъ тъм
остана задъ насъ: далече нЪ- . — Кога ще бждемъ вь Вар
кжде блестяха като звезди на — питамъ съседътъ си и- нината се развълнувах- устеми
като че ли понесена отъ
електрическите лампи.
засрамено мило, възторжено му се,
ввтъръ
и блъсна въ прозореца
Варна.
се усмихвамъ.
на купето и чухъ едно .пров
—
Утре
въ
2-30.
Едно странно, напрегнато и
лечено, нечовЪшки жестоко и
— Утре?1 Л колко<показва подчертано иронично
нетърпеливо очакване I
Следъ 15 часа, очигв ми ще въ тоя моментъ вашия часов•••—неможе! ;•
видятъ морето, слухътъ ми ще никъ господине.
Добре, щомъ неможе, ще
-12.
се наслаждава на напрегната
заспя
и ще сънувамъ, морето
та пъхень на вълнигв.
Започвамъ да правя сметка: и Варна, ха, ха . , .
15 часа. Почти вечность, коя още 14 и половина часа и по
Мъча се да държа очитЪ си
то отд-вля желанието ми. уст- сле .- . . Варна !
будни, но умората така много
ремьтъ ми отъ твхния обект ь.
Влакътъ лЪти и съ* вс-кка тежи, че вс%ко усилие, отива

Високъ и неспоксенъ говоръ
ме събуди.
— Какво има — питамъ съне
но съседътъ си, сега дама.
—- Катастрофа господине.
— Какъ? — викамъ, евкошъ
нЪкой ми удари плесница и се
събудихъ.
Обясниха ми цялата работа.
Предполагаше се да закаснеемъ най малко съ 5 часа.
5 часа закъснение. Петь
часа, прибавени крмъ другитв.
О, това е много! И може би
е неприлично, но ще го кажа:
тия петь часа ме вбесяваха.
Нишката на търпението ми се
скъса. Още петь часа — нови
петъ часа. Това е ужасно!
Кога най после ще бждемъ въ
Варна.
Провадия: Дълъгъ и скученъ
престой. ЧоеЪкъ се • задушава

на

ПЖТНИЦИГБ:

;

— Колко ви • съжеляваи>
Кжде отивате сега. Защо н»"
пускате Варна? Какъ см*вте
да напускате Варне?- Еснафи.
Варна ,е приказка, а вие нито
разбирате нито yMteie да' и*'
нитЬ' прнквэкитъ Ха,ха-ха .'• •
Синделъ! • -

Гебедже! ,
. . •
Единъ господинь ми o6et^t

Прой_1б5_

Варненската Градско Елшрич. центрпло
и елвнтроразпредЪлителната мрежа; увеличение и
разширение на същата
/, Размерь на необходимото ваме поредно, ва а»в4стно вреразширение на електрическата ме, до като трае максималния
централа.
тонаръ, н-Ькой отъ трансформа
3& правилното раврешение на торните постове — почти една
вшрооа да ли да си послужимъ трета отъ града остава бевь
й, диаедовъ моторъ или турбо електрическо осветление.
При това, тови товаръ далечъ
генератор* — парна машина,
требва д« св ввематъ предвидъ не съотвесткува на сегашните
бддащето р»ввитие на центра нужди ва осветлението на градя.
лата и ренгнбилностЬта й, както Огъ 1600 инсталирани, гол-Ьми
И въпросите свързани съ рае- и малки лампи ва осветлението
на улиците и площадите, се
дарението на мрежата въ ц е
лив градъ и преградията му. За ° " " ^ J ' b , ^ a СВ.6ТЯ.Т*' п 0 Р М и н *
раврешението на тови първи и достигъ на енергия сямо 720
най ввжевъ въросъ тръбна да се лампи, които ангвжирнатъ гор
иматъ предвидъ следните данни: нит-Ь 60 К. Вата. Ако биха се
Сега въ Електрическата цен пуснали да светятъ всички сега
инсталирани лампи, уличното
трала има инсталирани три ди
идъ-яоторни електрогенератор- осветление ще достигне на око
ни групи отъ по (80 К В . или ло 100 К Вата. Aico ли пъкъ
всичко 640 киловата мощность. се инсталира осветление и ва
Сегашния нощенъ тонаръ на улиците въ новите квартали:
електрическата централа, който Търговското училище, Добруей по голфмъ, и ва чието покри джансии, [ И ъ ц и т й , 11ямучш*я
ваме централата требва да блде квартнлъ и прегрвдието СсеъСенмесъ ва което ще ся, 'нуждравчетена, е оледния:
ни приблйвително около 60 к.1) За оваетление на
.метра
нова мрежа, то товара
улицят*. *' .
•'.;• Б0 К.В.
отъ уличното Oi ветление ще
2J Чнстно осветлв' '
достигне 170 до 200 К вата.
ние, държчвии, обСегашния.'мякеимяленъ то
щинеки и'др учреж
варъ 470 К в^та ва члетно ос
дения ; , ; ! . ; . 470 »
нетление проивлиаа отъ до сега
8) За електрическа
инсталираните пострейки, кои
та нейтрала осветлв
то съставляватъ едва 40°/о отъ
пие и електромоторвсичкит'Ь постройки въ старата
ни помпи
...
.
10 „
чаечь на града въ района на
сегасАществующата електрораз
4) Загуби tio мре
пределителна мрежа ва ниско
жата
1"
.
Всичко 640 К.В. напрежение, и то като осветле
нията имъ, поради големия то
Който товяръ може да се нае
ме огъ сегашната централа са варъ, е по-слабо отъ нормално
ло ври - съвместна работа въ то съ около 1 6 % . Само ва да
паралвАЪ на трит* електро- се даде нормално осветление на
генервторни груаи. Щомъ една- «era инсталираните постройки
отъ грусгитЪ остане въ ремонтъ, товара би требвало да се покатоаи товаръ ||« може да се по- чи на 540• 6 4 0 X 1 5 =_ 621
100
eiie. вещ,ивц-вло отъ оставили(Следва).
т4цв4 групи и сме принудени крхи 630 К. вата.
в* такъвъ случай, да ивключ
Инж. Д Поповъ,
в йнитгъ тепли, ставать все
всички краища въ хостопри
емната ни страна и заемащи по сложни и трудно разре
щудови м друш служби по шими, вие по-основни и сжд~
рьттгькочцесионерни пред боносни за народа, общество
приятия, Чуждестрани банки то и държи ва. И понеже тия
Ц даже въ обществените и въпроси верижно затрогватъ
всички съсловия и браншове и
държавни учреждения.
въ
своята"совокупность съста
Това положение тлага точвляватъ
предметг на стопан
«о npuAatam отъ страна на
ската
политика
на страна
съответнитп, министерства,
та,
то
и
птхното
разреше
тона за настаняване при
безработица (•«. 27) и пред ние трпбва да става, по еприемащ една' обща ревизия динг общо обми'ленъ планъ,
«е всичка чужди поданици, хармонично отговарящъ на о?иза да св установи,v до колно дгьлнитп, стопански нужди и
»мь отюварятъ на изисквани• интереси. Шдобенъ общь планъ
ята; на,закона
и точното обаче, не може да бяде дгьло
на кой да е отдпленъ инсти
прилашне на данъчнитп за
пони по 'отношение чуждей- тутъ у насъ, а не едно ря
ттл оп\ъ страна на финан- ководно стопанско 'тпю — на
единъ върховенъ стопански съЩцтпШасти;
ветъ,
който да обеоинява и
Стопански съветь Сто
изразява
стопанскитп компепанскитл въпроси особено отъ

П1СТРА КОЛОНА
Несдществуващъ градъ.
Въ Аржентина се рявиграла
една интересна история, която
покяава, че корупцията не е
монополъ.
Въ едно отъ последнитЬ ва
седания на Парлямерта, пред
стояло дя се уредятъ разходите,
предвидени ва града Лосъ-Левагесъ. Тоя грядъ, който, спо
редъ общото убеждение, се намиралъ нъ департамента Сянъ
Жюото, ве^зка година получавалъ големи кредити, отпущани отъ парламента ва ивдръж
ка на полицията, пожарната ко
манда, учителския персоналъ и
другите градски служители.
ВсЬки може, да си представи
очудването на депутатите, съ
брани и тови ПАТЬ дя глясуватъ
кредитите, когато стяналъ тех
ния колега Осисъ, който не
очаквано ваявилъ, че, ваинтересуванъ отъ името на града, ва
които никога пе е слущялъ, той
направно го търсилъ въ про
дължение на ц*вла година и н е
го ням'Ьрилъ никжде въ тери
торията на Аржентина. Депутатътъ вяявилъ, че такъвъ
грядъ не сАществувя, нито въ
Аржентина, нито кждето и да
е по вемното къзбо
Окавало се, че Парламентътъ,
въ продължение на години, бил ь
Жертва на едно! ловко мошеничество, равигравоно успешно
отъ чиновницит-Ь, натоварени
съ равпр^д-Ьлението ня креди
тите ва грядоветЪ. Въвполвувани отъ необятни-ie простори на
аржентинската вемя и слабите
географически П'внвния на за
конодателите, т е спокойно благоустроянали п< ложението си
„съ кредитите, отпущани ва несАществувящия градъ.
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съмъ си парите:
—• С е г а ?

'
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тояние, като се внае, че превъ
посл< дните 5 години животътъ
въ Америка е иаобщо поевти
ня дъ
Това ивобилие на пари прави
отъ Америка единъ световенъ
банкеръ Така, само превъ м
октомври американците еж, под
писали въ рчвни чужди ваеми
повече отъ 266 милиона долара.

ХРОНИКА
Поступления въ Археоюгичвсския музей павзъ и март». До
кументи, Фотографии и ордени,
останали отъ покойния опълченецъ Ат. Ивановъ, чревъ В
Дрнгулевъ; Фотографии: погре
бението на покойните М Ко
лони и 3. Стояновъ отъ Хр.
Мирски; бронвова монета Ливймнхъ отъ Д. Стаменовъ; брон
вова монета на Константина
Великий отъ В. Върбановъ;
турски печятъ съ диаметъръ 8
см отъ Еникьойската община;
капители и фрагменти отъ Hepсесъ Агоповъ; глинена стомна,
стъклена чаша и женска глава
отъ варовикъ, намерени въ ряв
копки ьъ ул. „Парушева" чревъ
Градоначалството и стари ико
ни и книги отъ Пантелей Занетовъ. Дружеството благодари
на гпрецоменатите учреждения
и лица.

ските предприития ще могатъ
да се ивполвуватъ по следните
четири начини: 1) общините
ще иматъ право сами да ивпол
вуватъ тия предприятия, като
ва цельта ги автономивиратъ и
ги поставятъ подъ прекото ръ
ководство на специални дирек
ции, съставени отъ админист
ративни съвети съ по-големъ
или по малъкъ съсгавъ; 2) об
щините добиватъ право да обравувптъ частни друясества за
сметка на тия стопянски обек- ,
ти съ участие на общината и
частни лица ; 3) слщите мпгатъ
да ги отдяватъ на концесии и
4) подъ наемъ.
Варненското градско общинско
уппявлрние обявява на ' г. г.
гряждяните, че съгласно ок- .
ржжното подъ № 1064 на Ди
рекцията на полицията, отделъ
Централна адресна и паспортна
служба, вивирането паспортите
на българските поданици и
чужди тякива, при ияливането .
отъ пределите на Царството
ще става предвврително въ
Инспектората, а, следъ това отъ
граничния паспортенъ чиновникъ.
Отъ 1 до 15 мяртъ въ . амбу
латорията при М»йчинъ домъ
СА прегледани 232 бедни ро
дилки. Превъ САЩОТО време СА
нввършени 8 операции и СА
родени 18 деца Ня лечение въ
домътъ е имало 32 родилки.

Пр < изплащане на всички ви
дове пенсии ва второто триме
Въ Ппяга се върши изнънред.
сечие отъ т. г, пенсионерите но големя пропаганда ва Варна,
ебяаателно требва да се снаб Интересното е, че тази пропа
дить съ бирнически удостове ганда се върши по инициати
рения ва неплатени данъци, вата на чохославаци, които СА
бевъ които Варненския банковъ били миналата година на лету.
клонъ нема дч ивплаща пен ваневъ Варна Следъдесетинадни
сиите.
me ивлеве въ Прага специаленъ
брой отъ ний-рявпространеното
Съюза на основните и про Чехословашко илгоетоовано спи
гимназиални учители въ Мо сания „Ясъ" посветенъ на Ввр- ,
р»вско (Чехославия) е решилъ на (текстъ и илюстрации).
да открие това лето своя коло
Преди неколко дни е била
ния въ Вярна. На първо време четена скавка ва Варна, САЩО
Вь страната на богатите.
ще легуватъ неколко стотинъ ще бАде четена още една.
Публикувани сд. ОФИЦИКЛНИ учители.
г. Шмейгсълъ, редакторъ на
данни ва доходите на гр»жда„Чехско слово" ще прочете
Г-жа
Пунч"Х1»р8ШЪ,
която
не
иите въ Съединените Щчти.
една скввка ва Варна чревь ра.
Своредъ статистиката, общиятъ отдавна посети грвдч ни се е диото. Чехскиятъ - ч е р в е н ъ
завърнала
вече
въ
Братислава
деходъ на 117 милиона души,
кръ п тъ ще ваиочне това лето
колкото е населението на Съе и пристъпила къмъ органиви- строежа на отпустнатото му
рането
на
колонията.
Тя
е
по
динените щати, е достигналъ
место въ „св, Константинъ ва
превъ 1926 година 90 милярда сетила Прага, Бърно Пилвенъ летовна станция
и
др.
градове
все
въ
връвка
долара, покавпвйки .едно увели
чение отъ 40 процента въ срав съ организирането на много
Умоляватъ св всички стопани,
нение съ предшествуващата го бройната колония,
които иматъ сгради или прявдни
дина. Годишчнятъ доходъ на
Вь Ва(;Н. противобесна стан места въ кварталите № № 713
всеки американецъ,ванимаващъ ция има на лечение 34 души, до 720 602, 603, 604. 507, 608,
се съ търговия, вемледелие, оТъ които 8 СА отъ гр. Вярна, 658, 659, 660 до 665, които
нромйшленость .-или пъкъ съ 6 отъ Варн. околия, 4 отъ Про съгласно укява JV. 9 отъ 7 Фенчиновничество е, следователно, вадийска околия, 12 отъ Шу руарий т. г. публикуванъ въ
2210 долара, т. е. около 300 менски окрАгъ, 2 отъ Рввградъ Д. В брой 267 отъ 25 II т. г.
хиляди лева.
се отчуждяватъ ва нуждите на
и 2 отъ Ромжния . • ' '
Министерството на войната, да
Тия циФри сочатъ на едно
Специалната номисня при Ми бАдатъ тамъ на 2.8 того, среда
неотбелеввно досега благосъс
нистерството на вжтрешните 3 ч сл. обедъ, отъ КАДСТО ще
работи, натоварена да иврьботи мине комисия ва оценката имъ.
тентности на страната. Се
правилника ио приложението
сшта счита,, че условията на нови!е постановления на
Отъ 26 Т. М. цените на браш
за осъществяването на подо
вакона ва градските и селски ната и хлеба се определя както
общини, съ които се допуща следва: белото брашно по 9'35
бенъ иошитутъ ся вече на
зргъли и нищия производи общинските предприятия да се лв. едина кгр. нето, а белия
ивполвуватъ по началата на хлебъ —. крАГЛО 8 80 лв. едина
ственъ и тгрювекц двптг съ частните предприятия, е при кгр. Тииовото бряшно но 8 50
държа всички елементи за не ключила работата си. Сиоредъ лв. едина кгр. нето, а типовия
правилника, въ б&дяще общин хлебъ 7*60 лв. единъ кгр.
гова подходящъ съставъ.

бехъ изненаданъ. Посещавалъ
живописни местности,
Стоя безъ желание, безъ посещавалъ съмъ европейски
инициатива и никакъ не мисля градове, но никога не съмъ
да тръгвамъ Загубата се при билъ изненаданъ, никега дейбави къмъ умората и азъ се ствителностьта не е била посилна отъ моята предварителна
почувстаахъ безсиленъ.
представа. Никога. И сега за
• ~ Здравей.
първи пжть действителната
Обръщамъ се приятель,
Приятеля ме отрупа съ въп приказка — Варна, ме очарова
роси, а азъ упорито продъл- повече, отколкото тая, която
сънувахъ въ влака. Може би
жавамъ да мълча.
•— Е, какво има най-после! единствено затова, че азъ се
бояхъ да очаквомъ много и не
—• Изгубихъ си парите.
— Ха-ха ха . . . Ела съ мене.-; смеехъ да предполагамъ, че
- И той ме потегли следъ се- на Българския черноморски
бе си. Оставихме багажа въ брегь има едно место, което
очарова, което кипи, живее и
хотела.
— Хайде сега да видишъ връща свежестьта.и бодрость
Варна, морето, баните, гради та на духътъ.
н >1злизамъ'отъ rapafа и,бав•-'
Варна надмина очакванията
"°. едва движейки краката си, вната. •
Видехъ не всичко, но това ми и азъ съмъ сигуренъ, че ще
в запдтвамъ къмъ вжтрещкогто видяхъ надминава очак надмине очакванията5на всеки.а
ностьта „а града,
'
•
ванията ми. За първи пжть азъ нъма нищ° по приятно отъ, това,
ов
" а неприятность? изгубил*ъ

вай ми обръща внимание ту
върху езеротб, ту върху стък
ларската фабрика и най после
"И заговори за рибите и за
рацигЬ, които рибарите лови
ли съ мрежа. г
г- Е млъкнете най-после съ
вашите раци — щ е ми се да
"/• нзвикамъ ц смутено, почти
шепнишкомъ «зговарямъ втора
та половина отъ репликата си.
~" Кога най-пеле ще стигнемъ въ Варна?
Варна.
Влакътъ спира.
Слизамъ.
иглеждамъ се.Лзъ съмъ така
«Ho.ro уморенъ отъ пжтуването,
^е нищо не^ми прави впечатл * Н и е , ^ ,
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Хора, много хора, музика и
светлина, весели заведения, ки
пнали въ живота, раздрусани
отъ веселъ смехъ, канятъ презъ
своите широкоотворени врати
и предлагатъ примамливи удо
волствия.
ДЖЙЗЪ банди, единъ, д в а . . .
Военна музика. Много смеящи
се хора Веселъ и високъ говоръ.
Азъ не усЪщамъ повече
умора.
— Ферментация — казвамъ
на приятеля си и се см%я.
— Какъ?
~ Ферментация! — подчертавамъ и добавямъ. Тукъ жи
вота кипи, кипи всека клетка,
всеко камаче.
Смеемъ се и носени отъ
некакъвъ веселъ внхъръ уст
ремяваме се къмъ морето,
Морската, градина I

Богата, голема и свежа. И
пее всеки листъ въ тая гради
на, ободрява и гали слухътъ
здрава морска музика.
На терасата на баните.
Лекъ ветъръ повява отъ
къмъ морето, това огнище на
здраве свежесть и бодрость.
Ясно небе. Луната е високо
и нейната светлина образува
сребъвни полета върху спокой
ната повърхность на морето,
Малки вълни, забързани и сре
бърни по гребена, достигатъ
достигать до брега.
Колко свежо, бодро и весе
ло е и какъ бега всека умора
отъ САСедството съ морето.
— Харесва, ли .ти се Варна
— ме пита приятеля ми.. '
Азъ не отговарямъ, само се;
усмихвамъ и гледайки морето,
силно стискамъ ржката му.
Оимсонъ Дановски.'

Врой Ш

Варненски общински веетвикъ
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Ще намерите В Ъ Л Н Е Н И
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ПЛАТОВЕ

за ноеткми, пардесюта, манта и специални фанели за панталони

отъ Английски, Германски, Чешки
и БъларСКИ фабрики.
Изборъ нг>дъ 150 модерни десени и цветове,

= = = = =

Важно за -ДАМИТВ1

= = = = =

Най-модния и елегантния пл&тъ за манта и костюми
КАША въ най-модерни щгвтове.
JI. Градннаровъ ул. Преславска.
Забел. Посещението въ магазина не задължава домь.покупка

№и. .„ЮШЪ" 1 1
ноздравлявн многобройната ей клентела
съ КИТНАТА ИРОЛВДЬ и
ги приканва о време

да посетятъ магазина и со
снабдятъ съ всевъзможни
новости, ZZZZZZ:
Оь почитъ: Магавинъ „Виолетъ"

ИЗВЕСТНИЯ ЯВТОМОБИЛЪ

„БЕРЛИЕ"
ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
Открива се въ града ии (лсткарпща

Започва пакъ редовния си реисъ
Варна презъ Провадия, Айтосъ Бургасъ
Тръгване ВСЕКИ понедъчшикъ и четвъртъкъ сутриньта.
• м н в Цена 280 лева на чов^къ. • • « •
Билети ппи агенция »3а всичко" до входа на хотелъ
,Л«.ндонъ" — Телкронъ 441, Варна.

ул. Гургулята до новата турска баня

на Ст. Кжневъ & Гласермаиъ
Единствена специална работилница за чистене, боядисване
и префасониране на мднши шапни.
Всички най-модерни Чарлстонъ фасони,
Работилницата е снабдена съ специални приспособления
*—* само за мяжки шапни. атш

Завежда се отъ майстори--спедваласви.

НАТ0ВЕЖШЖАИВ8
при НЕДКО ТОТЕВЪ - Варна;
По случай пролъчния севонъ пристиг
наха иъ магазина ми, модерни *

Английски и Български платове
за мжжки. дамски костюми, - пардесюта и
манта наефтипа цена.
За увЪроние посетете магазина ми.

любители на пролтэтьта
Магазинъ КОПРИВЩИЦА съобщава
че й пристигнаха отъ първокласните държавни раз
садници ВСЬКАКВЙ ВИДОВЕ овощни дтрвчета,
най-хубави облагородени рози, цвътарски разсади,
семена луковички, всички видове декоративни ц ф
нали цвЪтя въ саксии, малки и големи лимонови
дръвчета палми и др.
УРЕЖДА1Ъ се модерни градини (отъ майстори
градинари). Всичко гарантирано и при най износни
ц ни
"
Оь почитъ: Петко Богоеаъ

Прнстимю;
БЕЛ ОНИ, ЛАКОВЕ,

разна цветове
и черни.
М У К А В И СИВИ
и ЖЪЛТИ

всички вумера.
ПОЛЕТУРИ

разви цвътове
и черни.
ЛЕПИЛО

„АРМАДА
'

ДЕТСКА РАДОСТЬ е,
че въ улица Драгодеанъ № 12 надъ,
Протестантската църква се откри
специална работилница

всички размери.
К р е м ъ „ АРМ А Д А -

t еръ и цвътенъ.
на складъ при

Хрксто ЦвЪтшъ
• ВАРНИ.

само зо ДВТСКИ ДРВХИ готови.
Работилницата приема порочни за еле
гантни датски др'Ьхи по най-последна
мода. Работа солидна.
шшштт ЦеНИ ДОСТЪПНИ за ВСИЧКИ, швттт

Работать-св отъ специалистъ майеторъ.
Посетете и ще св уверите.
аштттавштшаияшттшт

ДЪРВА
510 лева
франко домъть на ку
пувача 6 6 0 лева

отъ скпада
до църквата Св. Петка.
Оечатница
Добри Тодоровъ

ВАРНЕНСКО ГР. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
№ 5068
гр. Варна, 16 мартъ 19-8 г.
Въ допълнение на обявление № 516
отъ 9. Ill т. г., публикуваьо въ Държа*
венъ вести и въ брой 280 отъ Щ мартъ 1928
год., обявява се на интересующигв се, че
на 28 Мартъ т. г., въ помещението на Вар*
ненекито окръжно данъчно управление-ще
се произведе ъъргъ съ тайна конкуренция
ва отдаване на предприемачъ направата
бгофетъ-ресторантъ въ приморската гради
на отъ цокала на горе.
Приблизителна стойность 2,100.000 ле
ва. Ва участие 'валогъ Ь% — 105,000 лева
въ банково удостоверение и документи съ
гласно 8. В. 0. П.
Офертитъ* ще се приематъ отъ 15—16 1
НоемнитЬ условия и др книша могат/ь
да се видятъ въ общината.
Всички разноски ва нотариални* вавйр*
ване доювора, публикации, гербъ,данъци t
up. еж за емвтка на предприемача.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

