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Абонаменгъ:
Всичко, що се
относя до вестника
да се изпраща до

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

кметството — Еер. а

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

Справки
при пог-, кмета
г. П. Неиковъ.
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ИЗДАВА

ВАРНЕНСКАТА
ИЗЛИЗА ВС&КИ ПЕТЪКЪ

Броя 1 левъ.
2"
- и «II МиН I

||11Ш .В1Д| Добрия външет
видъ на единъ
граадъ не,се изщпв&само съ изправностьта
шулщитп, и хубостъта на Фонтанътъ въ морената
градина. — Скулптурфдипиъ. Има редъ други ус
ните работи на новия бюфетъ.
тия — зависящи повече отъ
Както се съобщи вече, но вероятнооть ще бъде приепсразбиранията и вкуса на от
виптъ
бгофвтъ въ морската собенъ и за цветно ооветлеШнитп> граждани — които
градина
ще бъде украсенъ ние.. Въ водата на фонтана
очертаватъ образа на града
оъ неколко скулптурни рабо ще има три - сирени, които
ц опредшятъ културната му ти. Общянокиятъ съветь взе
подържатъ една черупка. Вь
тепенъ.
съответното решение, формал самата черупка съ изобразени
Спретната ограда край до ностите по опаааряването оъг-' детски фигури, а около тбхъ
ласно .закона оъ изпълнени и всевъзможни играчки. Всичко
ма, обработена градина до
още тази оедмвца изработва това разбира се, ще бъде поч
тщ чистотата която може нето на скулптурите ще вати въ естествена големина.
к отличва дори най скромния почне, на да моясе най късно Саоредъ мнението на г. Ши
&орь, ето качества, които до 1 юяи всичко да бъде варовъ фонтана, така, както
се предвижда да се направи,
мштъда
отличат единъ привършено.
що
бждо единотяенъ въ Бъл
Поет
приоъто.вие
на
об
жилищенъ кварталъ Въ търщпннта повика отъ София гария.
токата частъ витринитгъ на
известния окулпторъ Кирилъ
На двете крайни колопи
мтазмитп; чистотата, ре Шиваровъ, нашъ оъграждана бюфета ще има две фигу
дът, естетиката имъ; фир- нинъ, ва да се съветва оъ ри въ равмеръ на 2 и по
митгь. (Въ Варна почти всич него върху онова, което треб ловина метра големина. Една
ки фирми ех тежки грозни, в а л а се нанрави Както е та ще представлява Нептунъ
неприлични; особено висящипт известно на г. Шиваровъ е богътъ на Морето, а другата
възложена и целата скулптур — Афродита - богиня на
Щт, скрибуцащи фирми въ на работа, вътрешна и вън
красотата, която споредъ ми
щдг на;; чести силни ептроее шна, на новг строящия се На тологията се е- родиш отъ
сд неудобни, дори опасни) роденъ театъръ:
морската йена.
По улицитп,: движението на
Въ неколко последователни
На главната фасада на го
конференции
съ
участието
па
лемия
салонъ ще има ба републиката, по тратоаритп,
г.
Шиваровъ,
пост
нрисътстлрфъ
предотарляващъ
сцена
ЩШи ргя или всредъ уливие се установи на следното: изъ морската митология.
«««№,,редът* който се пази, нд иотокъ отъ бюфета — на
Оовеяъ това па двете фа
Щмьтъ който се произвежда; неколко метра, ще се наирави сади на бюфета ще бждатъ
1
& М настанени и какъ из
единъ фонтанъ, който ио вое
поставени герба на града.
Шждат умчншюъ продаваЧи
** редг други още, дребни
години, сборъ на колиби. Тя
Чарлсъ Дикенсъ.
«•пргвъ по,ледъ работи, ек
сега и доста важна и се упра')
вляза отъ турски „Мирмипия именно, които за наблюдоръ"
или Паша.
мш
> опредгълятъ физионоПреди
превземането на Вар
Незначителните места, где
ттха на единъ градъ.
се води война, где се извър на отъ русите, съ изключение
шва убийство или где се по на свещениците, малцина го
Ш наистина стари вар- стоява железница, добиватъ ворех! на гръцки. Всички по
'§ «««ски среди, които се чуе
шиоока изаестность. Настоя чти говореха по турски. За
беше но всички да
«утпг засегнати колчемъ щата северо • источна война бранено
отварятъ прозорци въ дърве
напр.,
принуждава
вестникаря
<%Шрц т итстт
атри
да изучи най внимателно атла ните ей къщи къмъ улицата.
чрезь не
са и да намери местото въ Светлината влизаше
Щядщ, несъчт».тшч
.
1
г%иш
колко
дупки.
)
Манията на <•,),<« мпдерет картата на он!ззи имена, кои
Варна беше онова време
то за първи пжть са явяватъ
1
№к Дена ти.и сред г бмдатъ въ вестника, като сцени на гврнизоненъ градъ и имаше
УЩни, че
„упратицитп важни събития. Варна е най опасность огъ присътстаието
на шпиони.
последния аеЬМ.
РШелци* уважаватъ всичко
Голямо значение е дадено
Търговията
напредваше.
т
Р0, което противоречи на на единъ рапортъ, че „единъ Преди 15 години живота е
руски воененъ корвбъ се е за- билъ много ефгинъ. Три яйца
фината,
т
хишената
и
белезалъ да прааи рекогнвци- сгрували една пара, кокошка
, ? 3^авия разумъ. Го.тмипш ровка около Варна"; че .ан 15 пари. Сега язце струва 5
глийския консулъ е напустналъ пари, една кокошка — 2 гроФ»*:&Л10РНЯ
ек пълни града"
и „ужасъ е обзелъ тър шя. По рано хлеба не билъ
Ч^шелци; но тия пришел- говцчте вь Варна".
яобъръ.но сега грьцчиятъ х »ес
барь, г. Агалидисъ, изважда
Таз*
страшна
новина
би
ми
Ч * 5-шор», мнозина отъ
превъзходенъ хпебъ и даже инала
безмълзно,
мълчаливо,
а%ХЬ б и
^ Р българи, опитни, ко мнозинството отъ читатели ма изн?съ отъ Варна, кейто е
Ц
. ст "«, блаюнамгьрени. Лима те змаятъ. где Варна е разпо втори износенъ градъ следъ
ложена. Техното незнание, о- Одеса. Модата на жените и
.: пРвстхпна
амбицията баче е най-малко извинително, мъжете почва отъ 1820 год.
.
' сгздадатъ и ппъ нтио защото хлебътъ. който ядътъ, която се принесе отъ Царигрвдъ Улиците на Варна, как
: ^ а п който еждбатаги е ноправенъ стъ жито, което то и на други градове на Тур
се
изнася
оть
Варна.
ена
Щщила?
Варна — пристанището на ция, съ тесни, извиващи, не
правилни, мръсни и обикновенВа
' ^ * '*• не заловя, че мо- България, настоящето место но непостлани. Кальта е дъл
на
войната
—
накто
много
дру
,ра с°фия е дто на сдинъ ги градове по бреговете на бока предъ житните хамбари
^нни н* изъ тулченско.
Черно море. беше, преди 50
1) До сега има още подобни кж-

В А Р Н А.

Печатница
Добри Тодоровъ

*) Горния преводъ на г. Жеко Ив.
Жековъ зимаме отъ в. „Коренякъ"
бр. 1. год. II

щи на ул. Княжеска I уч до учили
щето на глухо-немитЪ, и на друга
улица
Лрев. .

ци се обогатиха, които пред
ставляваха гръцки търговски
къщи въ Цариградъ. Г нъ Вре»
тосъ, последния гръцки кон
сулъ въ Варна, съобщини, че
мнозина се обогатили благода
рение на невежеството на бед
ните български селяни, които
возели съ колата си житото
за проданъ въ Варна. По пж
тя месити, служащи при тър
говците, преглеждали житото,
епвзярявили го и давали име
то на търговеца, за когото па
зарлъка е станалъ. На когато
керванътъ отъ 20, 30 или 40
кола пристига предъ хамбари
те, търговеца отново прег
лежда житото и често отказва
да го получи, казвайки на се
ляните, че голема цена е да
дена и качеството на житото
не отговаря на тая цена. То
гава тези бедни българи, зна
ейки, може би, че нема спросъ
3;ЯЦИ. ДИВИ ПИТКИ Св НЯМИ"
въ пияцата или немайки въз
рвтъ въ езорото и блатата. можность, поради кжсото вре
\ Бекаси, яребици и пжтпъдъци ме, да търсятъ другъ купувачъ,
не се срешатъ често. Окол въ т-Ъхната простота те полу
ностьта на Варна е живопис чаватъ. каквото имъ се предна Покрай пжтя за Балчикъ лъжи. Това не е края на тех
има лозя, които дчватъ пре ните загуби, защото фалшива
възходно грозде, има зеленчу мерка „шиникъ" се употребя
кови градини.
ва, като взема повече 2 или
Като морско пристанище, 3 оки2) «ние често", казва г.
Варна би могла скоро да съ- Вертось, „сме видели, какъ
пррничи на Одеса. Пристани тези нещастни хора, съ сълзи
щето, макаръ незапазено отъ на очи се оплакватъ отъ тази
източните и югоизточните ве измама".
трове, е достатъчно запазено
Тези подробности за търго
отъ северните и североизточ
ните ветрове, най опасните вията, която се води на изкоито върлуватъ въ Черно мо токъ. не моготъ да не бждатъ
ре. Входътъ на залива е жи- за насъ интересни, защото то
вописенъ. Имаше предложе зи е начинътъ по който ние,
ние да се открие канапъ меж* може бч, се снабдяваме съ жи- .
ду пристанището и Девненско тото. отъ което е направенъ
то езеро, въ който спучай ще хлеба, който днесъ ядемъ.
Въ недалечно бждаще поля
бжде най безопасното место за
корабите и най важната точка ните и долините на България
на Черно море. Въ 1847 г. ко които сега еж повечето необ
гато султана посетилъ Варна, работени, могатъ. да бждатъ
ппанътъ билъ сложенъ предъ межпу най важните житници
него, но вследствие на огром на Европа. Разбира се ще дой
ните разноски, той не се съ- де време, когато цените ще се
гласилъда изпълни плана. Има увеличатъ съ напредъка на
ручей, който се нарича отъ цивилизвцчята, тъй щото стру
туземците „Дерсъ", кейто ка ва си местните земледелци да
ра няколко воденици. Както е обработятъ земята си Улесне
сега пристанището, много ко нията на съобщенията, ако не
раб-! го посещавал». Преди попречи войната, ще създадва години числото на кораби двтъ нови пазари за англий
те вазлизаще на 430, отъ кои ските стоки по двата брега на
то сямо единъ английски Пре Дунава и по бреговете на
ди една година чююто се на Черно море.
мали на 272, отъ които 8 бе2) Както сега нЪкои тютюнокупуха английски. Австрийските
параходи посещаватъ Варна вачи вършатъ това.
дза пжти презъ седмицата за
пжть къмъ Царигрвдъ и Галацъ. Споредъ статистиката
изнесьтъ на кокошки възлиза
до 200,000 и яйца до 5,000,000
Варна е много важень пунктъ Тая година градската ни об
Тя е морска столица на Бъл щина прави всички усилия
гария. както Русе е дунавска
столица. Отдавна съществува да преобрази града ни въ
проектъ за съединяване т4зи благоустройствено отношоапа
дза града съ железопжтна ли и наистина процъвтяването на
ния Много чуждестранни кон града върви оъ бъраъ темиъ.
сули недавна се установиха въ Морската градина, която е
Варна. Въ 1847 г. за първи
пжть предегавительтъ на ан гордооть за Варна ое сдобива
глийската търговия и полити оъ модерно казино приспосо
чески интереси беше г. N6316, бено да има всички развлече
чието скорошно земинаване ния 8а летовниците. Морокате
отъ Варна се отбележи въ ан
бани ое угодемяватъ п ще
глийските вестници.
бждатъ въ положение да повсички
летовници
Житната търговия е пред бератъ
назначена ва обогати Варна. които биха со нуждаели отъ
Недавна българите получиха студени и тоши бани.
разрешение дп изнасятъ жито
Благодарение на общината
направо въ чужди страни. Въ
че
своевременно взема мЬрнечолко години мнозина гър
и „Татаръ-капусу". Климатътъ,
въобще, е добъръ, и водата
(чешмите) за пиене е отъ пре
възходно качество. Обикнове
ната храна е пастърма и суджукъ. зеле и бобъ. Съгласно
, древния обичай, къмъ края на
м. септемврий всеко семейство
приготовлява зимни припаси:
присъ, цвекло, керевизъ, мор
кови, краставички и др. Къмъ
носътъ „Сонгалжкъ" се нами
ра скотобойната.
Градътъ има петь врати, отъ
които три — две къмъ сухо и
една къмъ морето — еж все
кидневио открити; първите две
до залеза на слънцето, а последнита следъ поповинъ часъ
за удобства на търговците и
екипажа на корабите. Пазаря
на зеленчукъ е богатъ както и
рибния. Въ околностьта на
Варна има ловъ на сърни и

1жъШ Зееш.

Стр.

ОЬободна трибуна,

Курртво водно н ошчпвшЪ лЪтовнаци
Ето ващо придошлите иввънъ
Отъ годема ваяшость и вначение както ва доброто здравно охтичави, идещи често отъ ме
име на Варна като курортъ, ста съ по м*къ кдйматъ, не мо
тъй и за здравето на неговото жейки да се приспособятъ къмъ
население- е своевременното и тоя на Варна се завръщатъ съ
разумно разрешение на въпроса: влошено вместо аъ подобрено
вдраве, въпреки големите имъ
Требва ли да се възприе равхода.
при идвпното на болни съ от
Следователно, ивхождяйки отъ
крита белодробна охтика на ле
собствения интересъ на тубер
туване въ Варна.
кулозните ивъ вътрешностьта
Защото пий лекарите сме на нашето отечество ний треб
свидетели на неотрадийя ФВКТЪ, ва да сторимъ всичко възмож
че превъ летото нашиятъ градъ но за да отклонимъ приижда
се наводнява отъ охточави ко нето на охтичави ва летоване
ито въ по-вечето случаи идпатъ въ Варна.
тука по свой починъ, а по не*
кога и по препоръка на свои
местни лткари ва да търеятъ ... За насъ.обаче отъ нееравне-,
при морето почивка инвцедение. - но потолемо значение е опасностьта, която охтичавите ле
Какво становище требва да товници носятъ ва нашата кул
вастъпимъ спремо очевидната тура и възпитание; такива бол
и голема опасность, която тия ни съ сигурни разносители на
разоеячи на туберкуловни ба туберкулозна варава. Т е наематъ
цили носятъ съ себе си както стаи ва жилища на здрави се
ва местното население, тъй и мейства, не павятъ нито себе
ва съжителствуващите съ техъ си, нито околнит4, нито об
останали летовници^?
ществените места. Т е варазяватъ
стаите и следъ севона ха*
вяите — деца и въврястни —
Бевогледното разпращане у важивяватъ въ техъ бевъ как
насъ на охтичвви по равни се вато и да било девинФекция.
ла и летовища е придружено
Бодни летовници наематъ
отъ год4ма опасность ва тия
последните. Много отъ нашите стаи въ мънастира Св. Констаннавъдили се иапоследъкъ като тинъ, въ равни хотели, т е ХО'
гъби самовванни курорти и ку- дятъ по гостилници и бирарии,
рортчетв, жалки по видъ и кашдятъ и храчато навредъ и
уредба, но чисти по рано отъ оставятъ туберкулозна варава
охтика, сега вече съ варавени, всекъде дето минатъ.
Ако се касаеше смо-ва не
охтикяеалй съ и продължаватъ
да варазяватъ както местното колцина охтичави, ний бихме
население, тъй и търсещите въ могли да не имъ обръщаме осо
техъ почивка и вдраве летов бено внимание. Но когато т е
прииждатъ. масово и броятъ
ници,
•
имъ вс/Ъко лето се увеличава,
Тови печяленъ Фактъ е уста- варненци наистина еж. излояее-.
новенъ ва много" наши курорт ни на голема опасноеть и ту
ни места и той требва да ни беркулозата, която тукъ и бевъ
подскаже да ввемемъ 6 време това не е. величина за прене
мерки ва да опавимъ Варна отъ брегване, може да хване още
охтикясване.
по-дълбоки корени и да плъвне
на длъжь и ширь,
. Разрешението на тови въ*
просъ ва насъ се улеснява отъ
даннните, които ни дава нау
И тъй, опасностьта отъ ох
ката и отъ лекарските наблю
тичавите летовници за града
дения върху болните.
ни е очевидна и безспорна.
Р ъ к а ва ръка съ прославя
Беаъ да става нужда да бждемъ коравосърдечни спремо нето на Варна като силно ленещастните бодни отъ открита чебенъ морски курортъ върви
белодробна туберкулоза, ний и неговото недалечно западане.
Защото неговото д о б р о нме
можемъ съ чисте съвесть да ва
явимъ, че климатичните усло привлича и много охтичави,
вия на Варца не съ благопри които здраво засяватъ семето
на близкото му охтикясване. А
ятни ва теви болни.
стане ли известно, че тукъ се
Защото нашиятъ кдйматъ ва
е загнездила туберкулозата, оба
такива туберкуловни е твърде
янието отъ Варна бърже ще се
остъръ. Често дори и превъ ло
ивпрати и нуждвющите се отъ
тото духатъ доста силни вет
морелечение ще почнатъ да ни
рове, които повдигатъ облаци
отбегватъ.
прахъ и песъкъ, чиито остри
Следователно преуспяването
частички механически дравнятъ
ва
Варна като морско летови
и равраняватъ лигавите ципи на
дробовете и откриватъ много ще^ стои и въ прека ванвсибройни нови входни порти ва моеть отъ доброто- му здравна
състояние, отъ липсата на зава раната.
равни болести. На това обстсятедство всички добри и рено
ки да рекламира п пропаганди мирани западни курорти и ба
ра курорта ни въ чужбина, ни държатъ особено много и
въ всички свои реклами и про
днеоъ вече дава своите осе спекти изрично съобщаватъ че
зателни резултати. Въ бюрото охтичави не се допущатъ.
*

'

• • '

ва летовници при общината
ежедневно постънватъ маоа
писма съ вапитвание отъ
чужбина, които проявяватъ
живъ интересъ досежно ку
рорта ни. Най-типичното въ
случая е, въ Прага (Чехия,)
са се основали курортни къ-'
щи оъ громки названия на
примеръ като: „Българската
Ревиера* „Мантонъ въ Вар
на" цВирна светоаенъ ку
рортъ.".
Пра такова оъотезанпе зя
рекламирание на курорта ни
безспорно е, града ни ще бъ
де масово пооотонъ отъ чуж
денци и наши летовници, кое
ТО
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Условя

За отдаване подъ наемъ
вовопоетроопия бюфвтъ въ
примороката градина.
Чя. 1. Варненското град
ско общинско управление от
дава подъ наемъ, чрезъ търгъ
съ тайна конкуренция, %аа>
време отъ сключване на до
говора до 31 маргъ 1931 г.,
новопостроения бюфетъ-реото
рантъ въ приморската гради
на, съотоящъ се отъ кухня,
салонъ, данцигъ. тераса, изба
и дворъ предъ бюфета до
крайбрежния булевврдъ. Па
вилионите около бюфета се
ивключватъ и оотаватъ на
общината да ги 1 нвиолзува,
както намери ва добре, но не
и ва- напитки, ястия и др.
подобни. Бонбони шоколади и
др. подобни може да се продаватъ. Всички поделения на
бюфета ще бъдатъ отъ общипата електрифицирани и водоснвбденп съгласно плана.
Общината си заиазва правото
да издигне и превъ договор
ното време нози етажи върху
кухнята и да ги използува
оъ отделно стълбище, както
желае, но не и з а целите, за
които служи бюфета-

Забелеоюла 1 : Наемателя е
длъженъ да ототъива едното
гардеробно отделение въ бю
фета отъ първи юлий до 15
сеитемврий всЪка година за
настаняване клоаъ 01ъ т. п.
станция, съгласно приложена
та скица,
Забележка 2\ Олцината не
може да открива презъ на
емния периодъ подобно заве
дение въ района: Саидовия
каналъ, огратата на градината,
моста подъ отария цветарникъ и крайбрежния буле
вврдъ, съгласно скицата. Въ
летния театъръ бюфета оста
ва. Бюфетите въ всичките
морски бани не влшатъ въ
запретенин районъ. .
Чл. 2. Първоначалнага це
на за цЬзия наеменъ
ив
риодъ е лпла 3,600,000 (три
милиона шеототинъ хиляди
лева). За иравоучаотие въ
търга св изисква залог.. 1 0 %
въ банкоко удооговсроние
върху първоначалния наемъ,
преометнатъ ва целия наеменъ периодъ. Този оалогъ
въ последствие се уравнява
върху добитата на търга це
на (чл. 175 отъ 3. В. О. П ) .
Предложението требва да
съдържа наемната сума за
презъ целия наемонъ иериодъ,
а именно — отъ сключвиие
то на договора до тридесеть
"
* " и първи мартъ 1931 година.
Какво треба да се направи
Чл. 3. Варненската градска
ва да се ограничи приидването
община
се задължава въ (10)
на охтичави лЬтовници ?

На първо место треба широ
ко и недвусмислено да се раз
гласи че варненскиятъ кдйматъ
не подхожда ва такива тубер
куловни, че ' той влошава болестьта имъ. Въ пресата, а съ
що и въ всички реклами, иля.
кати, проспекти и др. подобни то
ва обстоятелство треба изрично
да се изтъква.
*
Отъ друга страна летовници,
които търсягъ квартири за подълго време да бъдатъ задъл
жени да нредставятъ на ку
рортното бюро медицинско сви
детелство отъ което да се виж
да че не страдатъ отъ открита
белодробна охтика,

А между гражданите, които
даватъ квартира на летовници
ще треба да се, равгласи, че е
въ техенъ интересъ да се па
вятъ отъ охтичави летовници
и да ивискватъ отъ своите квортиранти медицинско свидетел
ство.
;
По тови начииъ туберкулоз
ните отъ вътрешностьта пос
тепенно самп ще се отклоиятъ
отъ Варна и името й като до
бро и здравословно летовище
ще се ватвърди; както за вар
ненци тъй и ва наши и чужде
странни летовници.
,
Д ръ П. Д. Скорчееъ.

деоеть дневенъ орокъ отъ
произвеждането на търга да.
го утвърди или не.
Въ (6) шеоть дневенъ орокъ
отъ утвърждаването му нае.матевя е длъженъ да се яви
въ общинското ' управление,
за да сключи нуждвия пио
менъ договоръ и изпълни по
сочените въ настоящия поемни уоловия — зздълженвя.
Въ противенъ случай, валога
му може да се конфискува и
се приложатъ спремо него
предвидените въ 3 Б. О. П.
и въ настоящите и общи но
емни условия, санкции, като
бюфетъ ресторанта се отдаде
другиму подъ наемъ, по уста
новения редъ.
Чл. 4. Бюфета ще се пре
даде на наемателя на първи
юлий 1928 година, но той
може и преди тази дата • да
заема постепенно всека за
вършена чаоть и да я из
ползува. Недовършените до
същата дата работи, община
та ще може да довърши и
по късно, безъ право на наямателя за обезщетение. ..••.,;• ,..Чл. 5. Наемателя е длъ
женъ да мобелира бюфета,
като първокласенъ бюфетъресторантъ и да си служи оъ
сервизи подходящи ва такъвъ.
Поне на салона и на тераса
та предъ салона безусловно
требва да постави мебели
виенски типъ, а въ градина
та може да постави мебели и
градински типъ; На тераоата
може да ностави и кошничар
ски мебели., Целата мебилировка и всички необходими
ва използуванею на кухнята
и въобще на бюфета приспо
собления, оъ въ тяжео!Ь на
наемателя: Ония отъ готвар
ниците требва да бъдатъ та
кива, че да се ивбегне раз
наоянето на миризмата по
бюфета и градината. Целата
мебилировка се удобрява отъ
комиоия назначена оть кмета.
Готварската машина и тезгяха
отъ кухненското отделение ще
ре направятъ отъ -общината
за омЬгка на същата
Чл. 6. Прислужниците треб
ва да бъдатъ не оо млади
отъ осемнадеоеть години, о
иитеи
и
добропорчдъчни.
Между техъ требра да има
и владеющи френски и немс
ки езици. Те съ длъжни да
се огнаоягъ съ посетителите
вежливо. Всички требва да
бъдатъ българско поданици и
преимуществено
варненски
граждани.
.
Чл. 7. Бюфета ще служи
за продажба на воЬиакви на
питки, закуски ва ресторантъ
и танци. Хазартните игри .ъ
целия иаетъ имотъ съ ва вре
тени. Цените на всичко що
се продава въ иего тревна
да бддатъ одобревц отъ об
щинския оъветъ За мерило
що се .вчематъ цените на
първокиасните заведения въ
гр..да.
Одобрените цени написани
на прилични, трайни табели
ое окачвать на десеть видни
меота въ бюфета и въиъ отъ
него. Но всека маса св сдагатъ малки ценоразписи. Воека иаиьлнана поръчка се от
белязва на лногъ формулярь
оть карнетка оъ означение
на количеотвото и цената

ш^. •, .«14 дмццвц. тфящг^тшщ^^ьщ^яЩУ^.-^ЩЛЬ у | щ№щ$щятш^#№РЩ&№--^т^%^

Кевлерите олагатъ такъвъ
листъ на воека маса щомъ
тя бъде заета. Въ табелите
требва да бъде отбелязано,
къде е поставена оплаквателната книга.
Наемателя може да позволи
на прислугата да добавя къмъ
цените,.най много Л 0 % приолужно првво Това требва да
бъде обяснено въ табелите,
лиотовете формуляри и листо
вете за ядене. Той може да
определи до - 2 0 % по скъпи
цени ва консумация въ сало
на, тераоата предъ ожщия и
данцига отъ Ю юлий до 15
септемвргй, но това треба да
бъде подчертано въ ценораз
писите: Резервирането на ма
си може да става презъ съ
щото време и въ ожщите
меота.
Той има право ?а опреде
ли за данцинга и входъ сре
щу билеш, съгласно аакона
за акциз, и патен. оберъ,
ката изплаща оледуемите ое
по закона тяжести.
Чл. 8 Наемателя е длъженъ
да държи бюфетъ-реоторанта
отворе!аъ въ всички дни и
часове, позволени отъ кмета,
въ съгласие съ полицията да
кма въ бюфета прел. перио'
да отъ 10 юлий до 15 септемврий ежедневно първоклас
на музика; да дгржи въ бю
фета винаги воекакви питие
та отъ най добро качество;
да държи най голема чиотота
въ бюфетъ-реоторанта, кухня
та, избата и около техъ. и да
приготия птрвокачботвена хра
на. На определеното отъ об
щинското управление место,
предъ бюфета, да нареди до
статъчно маси и столове аа
посетителите; да държа на
видно место оплаквателна кни
га, въ която нпй късво на
вт-рия день отъ записването
на нвкое оплакване, наемате
ля или заместника му е длъ
женъ да нанрнви своите обя
снения
;
Го основателно направени
оплаквания и за аеизправгшсти, коистатирани чревъ ре
визия, кмета налага безапела
ционно на наемателя глобанеустойка отъ (500) ивтетотинъ до (2000) две хиляди
лева.
Чл.
9. Наемателя. нема
прано да употребява наетия
имотъ за цели чужди на
предназначението му, нито да
преотстъпва другиму (чл. 179
отъ 3. Б. О. II.) цЬлия м я
часть отъ него, безъ оъгласнето на общинското уиравление.
Чл. 10. Не се нозволява
правенето на поправки и приправки в ъ . наетия имотъ
презъ договорното време, ос-,
вЬнъ оъ съгласието на об
щинския оъветъ — отъ и ва
сметка на наемателя. Всички
поправки и,приправки, както
и всички инкорпорирани при
способления, наемателя е длъ
женъ следъ изтичането на
наемния орокъ, да остави на
общииата, безъ да има ираво
на каквито и да било претен
ции вьрху техъ, оовегь, ако
преди извършването имъ е
бил.) писмено уговорено меж
ду ндемдталя и общината;
друго
Чл.
М. Изплащането Н«-

^ ^ • " - ^ ' ' ^ ^ ^ ( ^ ( И И Л р Л У Ж П I!'ИМ- «|» М| |ш|,,! ,

г

«рой 171
Варненски о б т в я т т вествикъ
паеияата стойаооть отава па
(6) швоть нжти по равни
(ВМЕИ, като първата вноска
/. е права прп сключвано на
'договорь, & ва останалите
вв1Ь — ваемателя издава аапиеа на заповедь оъ дати
15 -VIII 1928 г. (петнадесе^ ввгустъ хиляда деветото
$№ двадеоеть и осма годиф{ VII; 1929 г. _ (първи
ядей хиляда денетототипъ два •
доввть и деветагодина); 15
у]Ц 1929 г. (петяадеоети
югуоть хиляда девотстотинъ
двадеоеть и девета година): 1
,Щ\ 1930 г. (иърви юлнй
дояда деветототинъ и тридв-.
да годена) и 15 VIII 1930
г, (петвадвовги авгуотъ сжщакгЬдина), добре гарантирани.
Гаранциите се одобрявать отъ
кита.: Ако гаранцията ще
бие дпчва, гарантите требва
ла бждатъ най-малко двама, но
броятъимъ се определя оть
штз,-..' съобразно имотното
т състояние.
За нарушение нг стоящия
щцъ, общината може да
конфискува,? залога на . даомаК1Я, да отнеме и отдаде другвмт подь наемъ имота. Всич
ко това св извършва по пра
во и безъ ождъ.
^ Чл. 12. Оамо таксите ва
:
гштрическо ' оолетлении и
вода еж аа сметка на наемащя, а ония • аа каналъ и
ои41Ь-»-не ще плаща, Чаотенето на комините също е
тшсгь на наемателя и . ва
негова сметка. Електр: енер : г
гая ще ое таксува по 8 лв.
ш. чвеъ.
Чд. 13^ Вовчки рззпорежДания на санитарните и поицейока власти еж 8адължигмви ва: наемателя.
Ч1.-14.' Предаването и приеяавето ва бюфета, отава оъ
игь а оииоъ отъ назначена
*1 ваповель отъ кмета КОЧ];. 15, Всички разноски
&о еиючввнего на договора,
нмараялпото му заверяване,
гв
Рб.ьу данъци, публикации и
И
Р- ох ва сметка на наема-

на милосърдие,великоду
Международенъ коигресъ
юсъ СЗно щедро дарени?. риви
шие и благотворителность, съ

Конгреса ще бъде откоигъ

отъ председателя н а

Француз

ката република, придружен*
оть министрите.
На конгреса ще бжцатъ раз
гледани следните въпроси:

Жилища
Цгъната на постройката.
Предмета на реферата и на
дебатите е да констатира: а)
сегашните тенденцчи на цените, да ли спадатъ, или се повишаватъ, или се стремятъда
се стабилизиратъ и различни
те фактори около тя въпросъ;
б) резултатите отъ субсидиите
върху цените на постройката;
в) методите, осигуряващи дебрите условия и икономията
при строежа на жилище; г)
ще бжцатъ проучени още ор
ганизацията не труда, типизи
ране на строежите, други фор
ми на стандартизиране, не вла
чейки подире си монотоненъ
изгледъ на фасвдите, методи
те и икономическите прило
жения на труда и една анкета
върху най-благоприятното ко
личество на къщи за строежи
чрезъ общинско предприятие
за да се осигури иконсмията и
най добрите условия въ произ
водството.

Селски жилища,

Този въпросъ не подразбира
нжщите въ пзлуиндустриялните и полуминнитЬ центрове.
Неговия обектъ е — да уста
нови, какзи еж нуждите на
земледелските р а б о т н и ц и ,
какъ еж се изразили тия нуж
ди и какви понататъшни по
стройни еж необходими Това
ще повлече едно проучване на
групиране на кжщи въ селскиките сгламерации, на типови
кжщи най добре приспособени
и мжччотията да се построятъ
съ огледъ на мапъкъ наемъ;
въ каква фзрма требва да се
изрази помощьта, била тя по
стоянна или не, за да има сигурность, че тия къщи ще
имать неоооодимите поправки;
проблемата на „Иес1 соШ^е"
(жилище принедлежзще на
единъ собственикъ, което единъ
работникъ ще бъде меже да
бъде задълженъ да нвпусне,
напущайки работата си) и кж
Чл. -16 Общше ооемяи цдата на ергените и сезоннитъ
У«овиа, 3 Б 0. П правил- ребзтници. Понеже обработването на земята е различно въ
VВДава приложението му и различните
страни, ще бжде
Ч ябпчкв респективни яакопи и необходимо да се изтъкне раз'правилници оъставляватъ не ликата мерките необходими за
разделна часть отъ насгоящп- наемните работници и нез ви
симите селяни.
** цовмиа условия.

Жилища за кай Седни-гь
Най големата чвс г ь отъ па
ричниге помощи дадена отъ
уг
правителствата,
или местните
в»рдвни тьргов) и др.
власти презъ последните годи
, "~Г;Р«8решава се доставка ни биде уп>требено за тия за
* а « 24,880 куб. м, чамови които нарушението на еконо
«ьаВД и 20,800 куб. м. ча- мическото равновесие, резул"ови греди да стане по до- тетъ отъ войната, не позголя
ваше повече да посреща уве
оробовно съгласие.
личението на недвижимостите.
Обаче, подъ теа обществена
,—• Приема и одобрява- по- класа
се намира оше една
Ми
^* Уолоаия аа доставката класа на тагрде бедните която
в
а
емайлирани требва да се ползува отъ по
в "чугунени
Ви"1' °Ъ пРи,|аДлежоостатЪ доб-ш помощь и за която спеъ
.,:.('» общинските мопоки циялни мерки еж необходими
въ интереса на целото обще
^.'Щ банв.
ство.
Ц-льта на рефератите и на
, ""* ,пРйома и одобрява по
Ц..Л...1С1 »о 1'У е
- «га търгове ва отдавано техните дебати ще бжде да
редс, н
Р вмачъ отпечатва- усгаиоаи тов* което е напра8п "
^ ви,!,*!1';6000 кочана входни ве.ю, сь огледъ да се «идаТв
*8а общинските морска датъ жилища за тая класа,
^доставката на разни какво остава още да се напрад0.
— материали и за вл, и до кога таказа ед-<а по
гавката на равни бояджий- мощь моя<е да се с»ета зп
*и М1»т«рилли.
постоянно необходима-

...

1 уеловаа

Стр. 8

«Сине мой, много бедна които се е огличавалъ нашия
бехъ, когато те родихъ, но народъ въ миналото си.
яДомътъ на майката и де
съйъ те родила съ честь. Ко
рг«„,
тето" отваря широко вратите
гато
те
раждахъ,
немахъ
нито
Сгояак
«сване на градовете. едва пеленка да те подсуша си за всека българка, която
Размгъра и гжетотата на жи— пеленки ми донесе една чувства въ утробата си плода
лищата въ свръзка съ свободнитъкздънка съседка и съ тЬхъ те не своята любовь и се нуждае
отъ лекарска помощь, а нъма
пространства и улесненията отгледахъ".
на трафика.
Този умилителенъ разказъ средства. Тукъ тя ще получи
на Стоянка Кънчева, по баща даромъ лекарски грижи и
Цельта е да се разгледа Сиромахова, майка на нашия съвети.
съображението между: а) вели даритель вълнувалъ дълбоко
Въ „Дома на майката и де.
чината, дъпботината, широчи чувствителната и благородна тето"
ще се полагатъ безплат
ната и кубатурата заета отъ душа на сина й, Димитъръ, и но грижи за родилката и рож
кжи
Дите и пропорцията на за- - последниятъ замислилъ да бата й. Всредъ грижата на
ст
Р°еното
м+сто; б) свободни увековечи, отъ една страна, лекари и акушерки съкруше
нит^
пространства,
необходими паметьта на достойната си ната отъ лишения и немощъ
за
заоавето
и добрите условия
за любовь майка, която го ро гайка ще може да се радва
на
живота въ агломерациите; дила и запазила живота му на своето здраве и на здравето
в
) Улесненията на трафика; всредъ най голема беднотия и на рожбата си.
спецъ резолюциите по-горните отъ друга стран.а, съ благо
Така, че „Дома на майката
въпроси, ще се дискутиратъ състоянието си, спечелено съ
и
си поставя за цгль,
спънките, които пречатъ за честенъ трудъ. да се притече да детето"
запази
бременната майка и
реализирачето на дебрите ус- на помощь на хиляди такива зародиша, родилката и рожба
ловия
и на прачтическите ме- бедни, майки, които нима съ та й и полага грижи за закри
тоди за преодоляване на таки яакво да повиятъ малките си ла на децата, чрезъ съвеща*
рожби.
ва спънки.
телната си станция, детската
Идеята за единъ родиленъ си градина, безплатната си
Законният и практически мячдомъ на името на майка му,
нотии при изработването на въ който бедните родилки оть трапезария и сестрата посети
телка По тоя начииъ бедните
единъ градски или районенъ Шуменъ и шуменско да нами- и слаби деца въ Шуменъ ща
ратъ всекога приемъ и под бъдатъ подкрепени и заздрап л анъ.
крепа, го завладява все повече вени, за да станатъ достойни
Цельта е — да се оенгури, и-повече и разширявайки тази бъдещи
граждани.
кои съ законните и "практиче" идея върху грижитЪ за децата,
Управ. Съветъ на Д-во Черв.
ските мъчнотии, до каква сте- г нъ Димитъръ Кънчевъ се
пень те могать да бждатъ обърна на 1 й януарий т. г. Кръстъ оцени справедливо го
преодолени и по какъвъ на- къмъ Бъл. Д-во Червенъ лемото материялно и морално
чинъ да се получатъ у.саз?ния Крьстъ съ следното предло значение на дарението и нато
вари своя членъ, г нъ Проф.
досежно интервецнията на вла жение:
Д ръ С. Ватевъ, да изкаже
стите или намирането на дру
и^одниятъ ми гр. Шуменъ е лично признателностьта ка
ги средства, които могать да лишень
отъ „Домъ на майката Бълг. Черв. Кръстъ, г на Д.
бъдетъ употребени за да се и .детето".
искренното .си Кънчева. . Същата благодарпреодолеятъ спънките за из желание иВъ добра
воля да
рвботването на единъ големъ създамъ такъвъ отъ името на ность и признателность дру
жеството дължи и къмъ г-жа
планъ.
покойната си бедна майка, Кънчева, която се солидаризи
Изложение. Презъ траенето Стоянка Кънчева, предлагамъ ра напълно съ мъжа си и
на конгреса, ще бжде органи завещание на Бълг. Д-во Черв. подписа нотариалния актъ за
зирана една изложба на жили Крьстъ, състояще се отъ зда прехвърляне на имота.
щата, на стопанисването на нието ми бившъ хотелъ „ГуОтъ 19 февруарий н. г- по
градовете и обще-твеното бла тенбергъ" въ гр. Шуменъ, на
госъстояние. г. Раи1 51:гаи88, ул. Царь Освободителъ № 15б, дареното здание отъ г нъ и
бившъ министъръ на хигиената включително съ двата дюкяна г-жа Кънчеви, слуи«и за „Домь
ще председателствува органи подъ него. Това здание да на бедната майка-родилка и
служи за: Домъ на бедната май>детето — «Стоянка Кънчева".
зирането на изложбата.
ка родилка м детето — . Стоян-Стаите му се заематъ отъ
ка Кънчева" на вечни времена, съвещателната станция и отъ
управляванъ отъ местния клонъ канцеларията на Шуменския
на Д-во Черв. Кръстъ при спе- Черв. Кръстъ. Откриването на
циаленъ създаденъ правилникъ родилния домъ ще се забави,
въ
който да се включватъ докато средствата позволятъ
Чрезъ Италианската търгов
това. Въ случая разчитаме на
ска камара въ София постъпи следните нареждание:
допълнителни
дарения и по
ли следните търсения и пред
Огъ приходите на двата дю- мощи отъ Шуменския градски
лагания:
кя 18 да се образува фондъ, съветъ и Шуменската окр.
Итал. фирми желаятъ да за- който да служи за следните пост. комисия, понеже налич
купятъ въ България райично цели:
ните средства на Червения
1) За евентуални разходи за Кръстъ еж оскъдни и далечъ
семе и зърнени храни.
украсяването или недостатъчни за цельта.
Италиянски фабрични заве- уреждането,
ремонтирането
„Дома на
пения и търговски къщи же- бедната майка инадетето".
Съгласно желанието на да
л а я т ъ д а и м а т ъ представителрителя, издръжката на „Дома
2)
Огъ
достатъчно
нарастнаБългария на мотори лия фондъ да се предприеме на майката и детето" се въз
ства в ъ
машини, за при нужда всеки 10—15 поди- лага на специяленъ комитетъ,
и елект рически
м а ш и н и употребявани ,въ дърни разширение на помещение състава на който не е още
ВОд-ьЛска и металургическа инто,
съ пристройка или над определенъ.
Д у СТ р ИЯ) за велосипеди и мостройка,
до като общия брой
Чгловеколюбивото дело на
ТОЦИКЛ ети.
на стаите достигне 20—30.
г-нъ Д. Кънчевъ е големо наИталиянски къщи желаятъ :
3) Следъ нуждните разши сърдчение на блапотворителда внасятъ въ България: ка рения и подобрения на сграда ностьта у насъ. Дарительтъ
менна соль, книжни торби и та, фонда да се използува за издига високо емблемата на
кутии за шапки, комплекти- сутрешна закуска или обедна Червения Кръстъ въ защита на
отъ машини за парфюмерии и храна, на бедни деца ученици, бедните и страдающите и ни
сапунени фабрики, коркъ за родени въ този домъ, въ без спира на ония принципи, които
термически изолатори, пръс платната ученическа трапеза требва да ръководятъ всички
да с ъ з д а в а м е съ
качки противъ вредни насеко- рия, ако се открие такава въ ни:
ми, продуктъ-специалитетъ съ- „Дома на бедната майка и де труда си блага и да отделяме
държащъ фосфоръ, оризъ, си тето" или да имъ се купуватъ спечеленото не толкова за
рене, дървено масло, доматенъ учебни пособия и ако оставатъ лични изгоди и за разпиляване,
сосъ и макарони, естестестве- излишни суми да се купуватъ колкото за обществена полза.
и раздаватъ въ края на учеб Живота на г нъ Д. Кънчевъ е
на и изкуствена коприна.
ната година, споредъ случая пълна илюстрация на тези
Чрезъ Полско-бъмарската тгр?
и
ювека камара, въ София — оть нуждата, дрехи и обуща на принципи Достатъчно е за то
да прочетете автобиогра
Полша съ постъпили запитва бедните деца родени въ съ ва
фията
му. Съ дарението си и
щия
домъ,
които
съ
се
отли
ния за представителства и изсъ
л
с
и
в о т а си, о п и с а н ъ
чили
сь
благонравие,
набон*
носъ на стъкло, медицински
въ н! колко страници, които
стъкла, медиц. съдове, фаян ность и добъръ успехъ*.
Бълг. Черв. Кръстъ, като следватъ, г-нъ Димитъръ Кън
сови произведения, железна
благодари
за големото даре чевъ ни показва пътя, който
индустрия— всекакви видове
требза да следваме вь личния
машини, землед. машини, из- ние казва:
си и общественъ животъ.
куствени торове, торове за
Днесъ, когато всеки е заетъ
Дарението на г нь Д Кън
лозя, химикали, медикаменти съ ежедневните си грижи за
превързочни материяли, тек своето съществувание, кегато чевъ ще служи на вечни вре
стилна индустрия, ламарини и грубиятъ егоизьмъ е прнспалъ мена като паметпикъ на мило
др. Полското правителство пра много съвести, е притъпилъ сърдие и християнска добро,
ви гол 'зми улеснения за изно много чувства, е иохабилъ мно детель за слава на гр. Шуменъса въ България. Интересую- го нравствени ценности, даре- на Бълг. Черв. Крьсть и на
щите да се отнесътъ къмъ гиего на Димитъръ Кънчевъ българския народъ.
„Известия на бюджетното д ство
Полско-българската търговска ща въздействува да се събукамара гул.$"Московска № 15. дятъ отново благородните по Червенъ Кршъ' инижкв 7 и 8 г XII
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Обялление

на Атанасъ Ивановъ

•

ул. „Царь Борисъ" № 6
до ктфене „Лондоиъ"
Единствения въ България елек
трически аиаратъ Н б а 1 | 5 Н с
М а у в Г аа едри вълни за 6 ме
.**'
сеца, съ конкурентни цени. Най«
модерно постригване, Фризиране,
водни ондулации съ специаленъ Електрическо дълготрайно
,
Д . .*Ла,
(6 месечно) къдрене на
препарат?., маникюръ, електридамски и мъжки коси.
. чески масажи, пвмиване на коси
съ специаленъ препаратъ който омекчава косата и пр.
Електрическо дълготрайно
Ивработватъ се всекакъвъ видъ ивкуствени коси и перуки.
(6 месечно) къдрене на дамски
Ивящно хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси.
ввдоволяващъ вкуса на клиента.
Парфюм* рия и пудри иа конкурентни цени — 20%'намаление.
Пристигна препарата ШКЕАЬ Н Е Ш Е ав боядисване на коси — най-рявлични цветове.
Пристигна пудрата „Аворея" и тънки машини № 0000 специални за ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
тъй също и прочутите парфюми, пудри, помади и ласьони отъ швестната Фирма („ПУРГ"—
Рапв) „Помпен", „Фдорами" и „Живрина". Пристигнаха също и отъ иввестната Фирма „Жермандре" всички видове парфюми, одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и др.
на конкурентни цени.
«.•
•
.
,

••

»

клоненията). Когато, обаче, из
Отъ всичко гореизложено
каралите двойни и тройни фи се разбира значението и пол
Филизенето е една отъ важ лизи съ реса отъ едно место зата отъ филизенето, което
ните лозарски работи, чрезъ или издънки съ реса, което е налага на всеки грижливъ локоято се отстраняватъ всичкй ; много редко, какъ требва да зарь да го,извършва своевре
т е излишни или не наместо се постъпи? При такива слу менно и разумно, особенно
чаи много лозари оставятъ върху десертните лози.
стоящи филизи (леторасти).
Както много други работи всичките филизи,. защото не
тъй й тази илй не се върши се решаватъ — мъчно имъ е,
отъ мнозина или, ако се вър да отстранятъ филизи съ реса
ши, то малцина с ъ които я Споредъ насъ така може да
вършатъ правилно и на време. се практикува само при буй
Поканвате се всички прите
Ето, защо въ следващите ре ните лози, които с ъ наклонни
жатели
на стари и нови ко
къмъ
изресяване,
т.
е.
къмъ
.
дове ние ще посочимъ, макаръ
шери пчели, да се явятъ въ
на кратко, кога и какъ се при неправилно или непълно за
вързване на плода, именно по Статистическото отделение въ
лага тяПо рано видяхме, че при зре- ради големата буйность. Инъкъ новия градски театръ и ги делата резитба се държи смет макаръ съ реса, щомъ друго клвриратъ най-късно до 15
.
.;••••'
ка за броя на наличните явни съображение нема, и тези фи май т. г.
лизи
требва
да
се
отстраня
Ако
това
не
направятъ
въ
пъпки, т. е резидбата.
ватъ, особенно по блабия отъ срока, спрямо техъ ще се при
Кои е ж преимуществата о т ъ двойните или двата по-слаби ложи чл. 25 отъ закона за
при тройните. Изобщо и при Главната дирекция на Стати
филизенето?
еднакво развитите при двой стиката.
Те съ:
ните и тройните се оставя са
1. Отстраняватъ се излиш мо по единъ; защото и при
Понаиватъ се за последенъ
ните филизи, които лозата на- филизенето се съблюдаватъ пжть, всички собственици и
праздно би хранила въ вреда същите принципи, които ва> наематели на ниви, засети съ
на потребните.
жатъ и ръководятъ при ре разни култури, а таке сжщо и
собствениците на овощните
2. Премахватъ се още въ зе зидбата на зрело.
лено състояния всички фили ; Самото отстраняване на не градини да ги деклариратъ до
зи, които бихме отстранили при нужните и излишни филизи се 15 май т. г. въ Статистическо
резидбата на з р е л о , а съ това практикува по два начина: 1. то отделение на общината въ
с е и з б е г в а т ъ излишни й : вред Когато филизчетата с ъ много новия гр. театръ, иначе спр*ни рани.
млади и сочни, отстраняването мо техъ ще приложа чл. 25
имъ
става леко и бързо отъ отъ закона за Главната дирек
3. Дава се възможность за
усилване на оставените потре-' ръка — съ отчекване съ пръс ция на статистиката.
бни филизи, които иматъ зна ти и 2. При затвърдели, оба
Комисарството по прехраната
чение за плодородието на че, повече или по-малко, фи е открила до сега три зеленлизи
ако
требва
да
се
прави
следната година и за попълва
чукови магазини, имеио: цен
не или поправяне формата на остро ножче, съ което се из- тралния срещу пощата, на па
белватъ
по
големите
ранички,
лозата.
*
заря и третия въ халите при
- . 4. Улеснява се и ускорява тези биватъ гладки, което у- Стойновия
ханъ. Въ скоро
леснява
и
ускорява
зарастварезитбата на зрело- следова
вреще ще се откриятъ и дру
телно извършването на послед нето имъ.
гите петъ магазина.
ната става по-евтино.
.. Кога д а с е в ъ р ш и фи
лизенето?
Варненско Градско Общинско Управление
Ако би могло да се знае
предварително и положително
кои пъпки с ъ плодни и кои
не и въ землища, които, изоб
що не страдатъ отъ ранни или
късни пролетни слани, фили
№ 9784
зенето би требвало да се вър
гр. Варна, 7 май 1928 година
ши рано, т. е. още при разлистването на пъпките. Тъй
Аъ допълнение на обявленяе № 8378 отъ 25 априль
като е невъзможно да се знае
. нито кота и къде би паднала т. г., публикувано въ Дърлмвенъ вестникъ брой 26 отъ
слана, препоръчва се филизе 5 V 1928 г., обявява се на иптересующигт. се, че иа 16
нето да се върши следъ из май т. г.- до 10 часа въ помещението на Варненското
карването на цветните реси и
следъ минаването на обикно- окржжно данъчно управление ще се произведе търгъ съ
вечния периодъ за падането на явна конкуренция зч отпечатването на 6000 кочана вход
сланите. Така требва да се ни билети за общинските морски бани.
постъпва, защото при падане
Приблизителна сгойность 80,000 лена.
на слана и съобразно повре
Залогъ
10% въ банко;о удостоверение и документи
дите, които би причинила тя,
лозаря по-добре и по-правил съгласно 3. В. 0. П.
Наддаването ще стане на кочанъ.
но би се справилъ какъ да из
върши филизенето.
Разноските по публикация, гербъ, данъци и пр. еж
Поторе се казва, че требва за сметка на ооставчика.
да се отстраняватъ всичките
ПоемнигЬ условия и образците могатъ да се видятъ
неплодни — безъ реса филизи,
въ
общината.
които не ще с ъ нуждни били
ОТЪ ОБЩИНАТА
за допълване или поправяне
на формата на отделните ло
зи, било за подмладяване или
снишаваме на рамената (раз
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

Филизенето на лозата.

ХРОНИКА

Обявление

№ 9.735
гр. Варна, . 7 май 1928 година
Въ доиълнение на обявление № 8377
отъ 25 1У 1928 г., публикувано в ъ Д ъ р ж а в е н ъ веетнисъ брой 26 о т ъ 5 V т. г.,
обявява са на интересующите св, че на о*
юний т. г. до 10 часа в ъ Варненското о к - §
р ъ ж н о данъчно управление що се произве-. Г
де т ъ р г ъ съ тайна конкуренция за достав- |
ка на канцеларски материяли, съгласно при- [
л о ж е н и т е к ъ м ъ поемните условия описи. ; ?
Приблизителна стойность 1 0 0 , 0 0 0 лева. р
За иравоучастие залогъ 10% в ъ банково |
удостоверение и документи съгласно 3 . В. 0.- Р |
П. Предложението т р е б в а да с ъ д ъ р ж а по | |
отделно единичната цена за в с е к и мате* |~
р и я л ъ посочонъ в ъ описа, и общо з а !
всичките.
•-' Всичка разноски по публикация, г е Р б ъ , 1 ^
данъци и пр. еж за сметка на доставчика.!^
Поемните условия могатъ да се видятъжЖ
в ъ общината.
#*
ОТЪ О В Щ И Н А т У 1 *
ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО ОБЩ УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
№ 10070

1

'•

гр. Варна, 11 май 1928 година

Овявява се на интересующите се, че на 15 топ
отъ 9 часа ще започне спазаряването за направата н.
скулптурни работи на шадравана въ приморската градина^
две фигури представляващи Нептунъ и Афродита, поста' Щ
вени на новосртояшия се бюфетх, два общински герба
направа на „Ба-релиевъ'' при главния входъ на бюфетъ
ресторанта и четири вази стилизирани
Вриблйзитечва стойность около 170,000 лв. Всичкф! >
разноски 1ю-публикация, гербъ, данъци и пр.' СА з й ,
сметка на склуптура
ОТЪ ОБЩИНАТА

Варненско Градско Общинско Управление I?

Обявление
№ 9733
гр. Варна, 7 май 1928 година
1>Въ допълнение иа обявление № 8 3 7 | ^
отъ 25 IV 1928 г., публикувано въ ДарЙ^1
жавенъ вестпикъ брой 2б отъ 5 V- т. г.||
обявява се на интересующите се, че но 1$'4!
'Г Г»
7ГЛ
1 *> ПОП»!
ПЛ1
^
...
май т.
г. до
15
часа вт»ггъ помещението
н,.1г^^
Варнеьското о к р ъ ж н о даначно - у п р а в л е н и е ^
ще сз произведе т ъ р г ъ съ тайна конкуреп1||
ция за доставката на 100,000 кгр. газолъ.В
Приблизителна стойность 1,200,000 пщ
Залогъ 120,000 лева в ъ банково у д о с т ^ в в | /
рение и документи съгласно 3 . В. 0 . П . §5 ^
Офертата да съдържа цената на к и л о !
грамъ франко електрическата централа &т,
общо за цялата доставка.
IВсичви разноски по публикация, гербъ|
данъци и пр. с ъ за сметка на доставчика.^
П о е м и т е условия могатъ да се ш и д я т !
в ъ общината.
|
ОТЪ ОБЩИНАТА1! •
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