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ИЗДЯВЛ
Броя 1 лв.
Абонаментъ:
За година . . . 5 5 лв.
За б месеца . . 30 лв.

mm

ВЯРНЕНСКЯТЯ
ГРЯСКЯ
ЙЗЛИЗа СедмИЧНО.
Всико за вестника
се изпраща чрезъ кметството
Варна.

ОБЩИНЯ

Броя 1 лв.
Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. см.
търговски по споразумение.

Посрещането на г. Едуардъ Ерио
въ

Варна

При посрещането на Варненската гара чуждестранните
делегати въ конгреса на демократическата и радикална
антанта, Варненския кметъ- г. П. Ю. Панайотовъ привътствува бившия френски министъръ председатель
г. Едуардъ Ерио съ нъколко думи.
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Какви изменения требва да пре Ед. Ерио вь Варна
търпи навия общински бюдяетъ
' • • ' . ' •

Проектобюджета за финансовата 1933/1934 г.
който бившия кметъ г. Д. -Брусевъ представи на
съвета за гласуване, беше съставенъ така, че въ ;
него не б-fexa вписани както въ приходната му *
часть, така и въ разходната му, перата отъ Водноканализационното отделение, цвътнитъ градини,
баните и курортното бюро.
Тези пера бъха изключени тогава отъ общия
бюржетъ съ разчетъ, че тези всички общински
служби ще се обособятъ въ отделни общински
стопанства и като такива, на тъхъ ще се гласуватъ
отдълни бюджети.
Отделянето на тия служби въ отдълни сто
панства не бъше тогава политика и цель само на
г. Брусевъ и въобще на тогавашното постоянно
приежтетвие, а напротивъ, това бъше всеобщо
почти желание на целия съветъ, който смъташе че
по този начинъ, ще се даде възможность на всич
ки тия служби, неспъвани отъ никакви странични
влияния-и последствия, да се развиватъ спокойно,
ефикасно и полезно, за да оправдаятъ напълно
своето предназначение:
Като примеръ може напълно да послужи от
делното Общинско Стопанство за електричество,
което слёдъ отделянето си започва бързо да се
развива и да разширява своя обсегъ."
По чисто персионални, обаче, съображения,
тогавашното постояно присутствие отложи отдъля
нето на курортното бюро въ отделно стопанство и
то остана и за тази финансова година неотдълено
къмъ общината.
Водно-канализационото отделение въ едно
отъ първите заседания на редовната сесия бъ от
делено въ стопанство и то вече работи и се ус
тройва.
Надеждата че тъй отделеното стопанство ще
се окаже по активно и по износно за общината,
не еж химерни и всичко говори за гЬхното реа
лизиране, но все пакъ, ще требва да се изчака
единъ периодъ отъ време, за да се твърди това
съ положителность.
Изникналите въ съвета разногласия около
предстъвения отъ бившето постоянно приежтетвие
проекто-бюджетъ, отнеха възможностьта да има о
време Варненската община редовно гласуванъ
бюджетъ.
Ето защо, сега, като една отъ най-главните
задачи на новото постоянно приежтетвие е и тази:
въ едно най-късо време да приготви и внесе за
гласуване бюджето-проектъ за 1933/34 ф. г.
Този проекто-бюджетъ. покрай своята стегнатость по отношение на економиите, практичность
и възможна реалность, требва да включва въ себе
си и перата по прихода и разхода на курортното
бюро, баните и цветните градини, тъй като, както
по-горе казахме, курортното стопанство не б е от
делено въ самостоятелно.

На 16 т. м. Варна
~~ бть посетена oms вст- ,. ки гости на заседава
лия вб София котресе
на Радикалната и Де
мократическа антанта, между които и
бившия лгинистъръпредседатель на Фран
ция г. Едуардб Ерио.
На юститгь и на
I-HS Ерио, варненци и
1
•; аьтовницитгь й ус<
i npouxa тържествено
посрещане.
- .
Клгета на града г.
П. Ю. Панайотовб а
кратка речь привтпгствува високия юстз
cs добргъ дошзлб Окр.
^управитель г-нб Г М.
J&
Даскаловб му поднесе
разкошет букетб отб живи' цвття, а единз лгалвки
ученике отб френския люкжки колежб «Се. Михаилб»
поднасяйки му букетб цвгътя» го приветствува на^
хубавб френски езикб, което затроша госта и той
милвайки го пажела да се фотографира сз него.,
Приветствувани оть лгножество посрещани на
гарата и oms шпалирб по главнитп улици, юститгь
придружени отб миниетбрб предсетателя г. Н. Мушановб и лтетнитт власти се отправиха за дво
реца Евксиноградб, който разгледаха и кИсдето Н. Ц.
В. Князб Кирилб илгб даде закуска, следз което се
вбрнаха вб Морското казино и престояха тамъ
около 1 часб непрестанно акламирани отб цтълата
публика. •
,
. Тукб ученичката Калинка Генчева отб френския
девически лицей, му поднесе букетб и на цветистъ
френски езикб го приветствува es следната кратка
речь:
Господинб Президенте,
Отб името на другаркитп ми съученички отъ
френския девически лицей «Св. Андрей' вб Варна, Ви
моля да приемете тия скромни цвптя и нашиттъ
поздравления по случай идването Ви тукз.
Ние френскитт вбзпитанички Ви лголимз да
обичате нашето малко Отечество така както и ние
обичаме Вашето Велико Отечество Франция.
Дблбоко затрогнатъ г. Ерио благодари на уче
ничката като обеща да изпблни молбата й.
Малко следб това юститгь се оттеглиха на
почивка вб специалния влакз.
На зараньта г. Ерио' замина за Турция сб до
шлия специално за него турски контра торпильорз
„Zafer" изпратенб. сбрдечно отб всички власти из
казвайки възторга си отб указаното му внимание
отз бблгарскитть власти и народе, обещавайки да не
забравя Бблгария за напреде.

Моретата еж дробовете на народить.
Който търси морето — намира здравето!
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Военни събития розигроли се около Варна
презъ 15 и 19 вЪкове
Ш (продължение)
маневрите на помпите за гасене до като войни
ците простираха върху покривите, които се прибиваха подъ ГБХНИГЪ стжпки, мокри чаршафи.
Англичаните имаха своя барутенъ депозитъ въ
единъ другъ кварталъ и имаха щастливата сме
лость да спасятъ барута отъ пламъците, изна
сяйки го вънъ отъ склада. Спасителните команди
взимаха бъчвите, които съдържаха барутъ и съ
ГБХЪ бързо преминаваха презъ града.
Едно пълно мълчание покриваше тоя нещастенъ градъ. Страхъ нъмаше, а имаше по-скоро
едно сближение. Мюслюманитъ се молеха въ джа
миите; тия които се срещаха по улиците си по
сочваха небето блестяще въ тоя моментъ огъ лун
ните лжчи Гърците се стараеха да спасятъ своята
мизерна покжщнина; а отъ страната противсположна на магазиите пожарътъ растеше и заплаш
ваше да изгори целия градъ.
Войниците работеха съ брздви и същевре
менно възприпятствуваха на крадците тукъ-там-ъ;
въпреки това, обаче, се забелязаха некой безре
дия около магазиите на питиепродавците. А близо
до барутните складове големината и заплашител
ностьта Отъ опасностьта подиггше духътъ на чо
веците и тамъ не :е чувствуваше нито една ми
нута на слабость Требваше да се разпространи
гласътъ на военната тржба, като сигналъ на отегляне, ако се видеше, че е невъзможно да се
спаси баруга. Къмъ 1 ч следъ полунощь, като
че ли се зачу страшния сигналъ и тогава настжпи
единъ моментъ на ужасъ и паника межлу населе
нието Въ тоя моментъ дойдоха на помощь ди
визиите разположени на лагеръ около града и
възстановиха отново надеждата.
Удвоиха се усилията. Турскиятъ гарнизонъ
присъедини своите къмъ тия на съюзниците. Мо
ряците на трите флоти чрезъ своите помпи из
пращаха върху възпламенелите покриви струи
води и къмъ 4 ч. сутриньта остана само едно
димяще огнище, което изхвърляше гжсти облаци
димъ
Огъньтъ, който обхващаше една повърхность
отъ 185 м. дължина върху 350 м. ширина, разруши магазиите нл френския лагеръ, койго, за
Щастие, беха почти пргзни, и причини вреди на
около 7—8 милиона (?j Съвернаците христиани
на царя (руския) беха обвинени, ако не че те еж
падпалили пожара, то поне не еж. го подържали.
Действително бЬ наблюдавано, че пламъците ви

наги следъ като биваха потушени на едно место,
появяваха се внезапно на други пунктове, често
много отдалечени по между си. Виждаха се сжщо
и лица да хвърлятъ въ почти изгасения огънь
сандъци парцали и др. запалителни вещества.
Единъ отъ техъ изненадалъ въ момента, когато
се опиталъ да хвърли огънь въ некой дъечени
бараки, приближени до складовете, беше съсеченъ отъ единъ войникъ съ лопатенъ ударъ,
който констатиралъ, че оня е носилъ съ себе си
единъ ножъ и неколко пищови; още повече, че
главната вргта на Варна, наречена Ибраимъ капусу, най правия пжть за кгмъ лагерите, беше
затворена отъ неизвестни ржце, ясно, съ цель да
се вгзприпятствува пристигането на помощи.
Не се изминаха много дни тия жестоки съ
бития на пожара и на наказания, ето че други
фанатици гърци се опитаха да убиятъ Лордъ Регланъ, началникъ на англичаните, хвърляйки върху
него взривни предмети, но безуспешно; попаднали
после въ военни ржце беха обесени на високи
бесилки, но безъ да бждатъ изтезавани.
Тия факти, тия формални планове на русите
предизвикаха строги разпоредби отъ страна на
комендантите на съюзните вейски и нещз'~ните
българи, които толерираха плановете и >чи'зраеждетвата на русите, сега беха подложитч на
J
'at
жестоки военни з?кони съ следната п р о к л ^ ^ и я ;
Комендантите на чело нь съюзните л И й^й.
на англия и Франция вгзвестяватъ на на^тро.^
въ България и на околните окржзи, че те «.*;
решили да покровителствуватъ отъ русите пода
ниците на Негово Величество Султанъ Абдулъ
Меджидъ Ханъ, неговите приятели въ тия зс-ми,
както сжщо и неговите имущества и владенкЯ
Впоследствие беха издадени заповеди до войските
предназначени именно за тая протекция, както да
изпълняватъ тая своя мисия, така слщо да сгблюдаватъ винаги най строга дисциплина, особено
въ местата окупирани огъ техъ
Въ сжщото време възвестява се на народите,
че койго и да било индивидъ, отъ каквата
и да било вера и народность намвренъ,
че е виновенъ въ некакъвъ актъ протввенъ на
военните закони, които требва да управляватъ
гореказаните народи, или пъкъ се покаже про
тивенъ на намеренията на комендантите английски
и французки началници, ще бжде наказанъ съ
най-голема строгость, безъ да се вземйтъ предг

Брой 321—322

Варненски общински вестникъ

Стр.

4

вндъ каквито и да било обстоятелства и това на
казание ще бжде приложено отъ коменданта на
тая съюзна войска, която е по-близо. Всвкаква
нужда или услуга, която би била поискана отъ
комендантите за тия народи ще бжде направено
всичко възможно за тяхното задоволяване.
Затова пъкъ т-Ь ще бждатъ длъжни да из
пълняватъ точно своите задължения сжщо така
и да давать точно на съюзните войски всякакви
сведения, които бждатъ изисквани отъ горекязанит-Ь коменданти. Тия, които следъ последните
събития е требвало да напуснатъ своите посе
лища, своите имоти, своите семейства, се канятъ
да се върнатъ и еж съветвани да иматъ доверие
въ протекцията на СЪЮЗНТГБ войски и да жив1зятъ
напълно спокойно, освенъ ако не изпълняватъ

това, което е писано по-rope или пъкъ, ако
нЪкой се укаже виновенъ за връзки съ неприятеля,
тъй като тогава ще бжде предаденъ въ ржцегЬ
на военните власти, които веднага, незабавно,
ще му наложатъ следуемото наказание.
Регланъ. Сентъ Арнодъ.
Страшните военни закони уплашиха христиаНИГБ въ България, които не искаха да претърпять
т-Ьхната сила, неможайки да се преклонять предъ
представителите на прехвалената европейска ци
вилизация, понеже тукъ се противопоставиха оби
чаите, езикътъ и религиозниятъ фанатизъмъ.

Това да не се забравя.

горчивия си сухъ залъкъ за да я гиздятъ и благоустрояватъ.
Варна е една светла българска звезда която
далечъ осветлява и напомня за България и за ней
ния трудолюбивъ, скроменъ и обичаидъ културата
народъ.
Варна е гордость на България!...
Я за Варна има още много да се^прави...
Нъматъ ли дългъ и управниците ни народни
да се притекать въ помощь на нейните благородни
стремежи?
,
Помощьта дадена на Варна, е — дадена на
България.
Това нека не се забравя!
Б. Д. Генчевъ

Интересътъ който Варна буди отъ няколко
години у насъ и изъ чужбина като летовище и
като гол"вмъ благоустроенъ европейски градъ.
расте ВСБКИ день.
Тази година, мэкаръ и много за малко, Варна
разкри своя чарь прецъ задокеанските потомци
на Вашингтона, а наскоро следъ това тя омая и
именити чужди държавници като г. г. Едуардъ
Ерио, Анри Герню и др. такива отъ почти всич
ки големи европейски страни.
Не редко тя е била посещавана и отъ видни
благородници отъ царствуващи семейства било,
като гости на нашия Явгустейши царь, било от
седнали инкогнито.
.; '4шия градъ започна все повече и повече да
прив;. »а чужденци и както вече се вижда, тя мно
го че? } е посещавана отъ големи и малки групи
такиг Тукъ идваха и полски студенти и Чехослов
и учители и Унгарски журналисти... Идва
ха, "
гъ и ще идватъ... Изпърво само за по нЪKOJ , дена за да видятъ и се увЪрятъ, а после—
за да разкажагь и опишатъ.
Тукъ нашия ловенъ съюзъ тази година има
Своя конгресъ и съборъ. Освенъ многото делегати.
и гости отъ ц-Ьла България, на този съборъ, бъха
дошли и делегати отЪ Унгария, Австрия, Ромжния,
Югославия, Турция и Гърция. 7Ъ видъха Варна....
Въ Варна се състояха още и сума други кон
греси, международни колоездачни надбътвания и пр.
Хубава е Варна... Харесвагь я всички...
Яла има още много да се работи за нея, а
силите на Варненци еж слаби.
Достойни български синове, rfe геройски бра
ниха свидната отечествена свобода по бойнит+i по
лета...
Добри българи, ТБ съ кървави сълзи опла
каха откженатия имъ безцененъ хинтерландъ.
Стоически понасятъ ТБ немотия и безработица
въ свойта любима Варна и съ радость дълятъ

(Изъ книгита: La Russia е I'Europa occidentale nella quistione d'Oriente отъ Giovanni
la Cecilia т. I, 1854 r.)
Превелъ Ал. Ст. Киряковъ.

Журналистически конгресъ
IX-я редовенъ годишенъ конгресъ на Съюза
на Журналистите въ България, се откри на 20 того
въ гр. Варна, въ салона на Стоковата борса.
Присжтствуваха редактори на провинциалната
преса отъ цела България.
Конгресътъ разгледа поставените на дневенъ
редъ въпроси интересуващи провинциалната преса
и се занима при особено внимание съ измененията
на съюзния уставъ.
Констатира се съ задоволство, гдето управата
се е постарала да изпълни постановленията на
закона за юридическите лица и зарегистрирала
съюза предъ респективната еждебна власть.
Избра се управително тело на съюза, въ
съставъ: председатель Ян. Байчевъ, п. председа
тели: Яс. Каваевъ и Н. Торашмановъ, секретарь
Б. Сакжзовъ, касиеръ Б. Станчевъ и съветникъ
Слави Тангъровъ.

Дивна и безконечна е ггЬсеньта на мопетп
т« «4-«
*
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« Р У « " 0 « О Р ™ Г ; Й Симеон"* .
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Ж в Г S
народъ . . . То безспирно кжпе чаровна щерка Варна. Елате, чуйте "вижте го ?ъ очи!
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
НОВИЯ КМЕТЪ на ВАРНА

3. Сложи се на разглеждане въпроса за наз
начаване Директоръ на общин. теагьръ, който въпросъ се отложи за разрешаване въ следното за
седание.

Новия пом. кметъ на Варна
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г. Панайотъ Ю. Панайотовъ
е роденъ вь гр. Елена. Като сннъ на търговецъ, отъ малъкъ той се е опозналъ съ
суровите несгоди, на живота и се е калилъ
като упоритъ, честенъ и добросъвестенъ
гражданинъ и общественикъ, които му ка
чества го издигнаха до този високъ постъ
и даватъ пълна гаранция за бждащата му
полезна дейность като кметъ на града ни.
Човекъ на зръла 50 год. възрасть,
обладаващъ младеническа бодрость и пъргавина съ тихъ и приятенъ характеръ, той
бързо печели симпатиите на ВСБКИ граж
данинъ който само веднъжъ се е срещналъ
съ него.
З а с е д а н и е на 9 августъ т. г.
1. Съвета се занима съ оставката на помощ•никъ кмета г. Софрони Георгиевъ, която бе приета
и на негово место бе избранъ за пом; кме"тъ об
щинския съветникъ г. Димитъръ Кенковъ. Послед
ния благодарейки на г. г. съветниците за избора
и вниманието съ което е удостоенъ, апелира за
подкрепа отъ страна на г. г. съветниците къмъ г.
г. кмета и помощниците му за да могатъ, тия по
следните, да работятъ спокойно за добреразбраните интереси на града. Той изказа надежда, че
Имайки подкрепата на общин. съветъ, ще може да
оправдае оказаното му доверие.
2. Отпусна се 10 декара место отъ района на
общин, лозовъ разсадникъ на Бълг. Земл. Банка
за построяване модерна винарска изба съ капацитетъ 1,000,000 литри.

^^M^a^U^^L^t^'-

г. Димитъръ Кенковъ
е роденъ въ с. Дъмбени. Костурско (Ма
кедония). Въ Варна живее повече отъ 40 г.
и е познатъ на целото гражданство като
способенъ и вещъ строитель.
. Въпреки своята напреднала възрасть,
той е бодъръ и делови човекъ.
Съ своя бистъръ умъ и съ находчивостьта
си, както и съ богатата си общителность
той е любимецъ ча по събудената градска
младежь. Той има неограниченъ авторитегь
между колегите си домостроители и отъ
дълги години е председатель на строител
ното сдружение въ Варна.
г. Кенковъ има дълга и полезна обще
ствена дейность като Окр. Съветникъ, Об
щински Съветникъ и почти постояненъ
членъ на Варнен. Търг.-Индустр. Камара.
Заседание на 10 августъ т. г.
1. Досегашния Директоръ на общин. теагьръ
г. Ст. Бъчваровъ бе преназначенъ за такъвъ и за
идния театраленъ сезонъ.
,2. Удобриха се разни търгове на общината и
училищното настоятелство.
Заседание на 11 августъ т. г.
1. Удобриха се поемните условия за отдаване
на предприемачъ изсичането и пр. на общин. гора.
2. Удобриха се разни решения на регула
ционната комисия.
3. Отпустнаха се 100,000 лв. на комисарството
по прехраната които ще служатъ за оборотенъ капиталъ за купуване хлебни марки, отъ стойностьта
на които, Държавата отстжпва 2% за въ полза на
общината.
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6.

Посещението на курорта отъ чужденци.
На 21 т. м. еж пристигнали на летуване чуж
За кратко време бгь госшб на града видния
денци отъ следните страни}
француски общественикб и международен деятель,
Отъ Австрия
— 38 души (18 нжже и 20 жени)
силтатичния и човпченб Анри Герню.
, Германия — 35 „ (22 „
„ 13 я )
Презб времето на своето пребиваване вб Варна,
„ Полша , — 2 п
;
като юстб на добруджанската емиграция, и Герню,
има вбзможностьта да се опознае не само сб бол» Ромжния — 29 „ (13 „
. 16 „ )
китть на онеправдана и поробена Добруджа, но и сб
„ Турция
— 28 „ (14 „
„ 14 „ )
нуждитгь и желанията на tp. Варна.
„ Унгария
— 2 „
Ако се с&ди отб изявленията, конто t. Герню
„ Чехославия — 31 „ (22 »
„11 „ )
направи предб мпстния печатб, той добре се е опо» 3 » )
зналб Сб добруджанския вбпросб. Нгъщо повече: той , разни стр. — 10 „ ( 7 .
До 21 т. м. общо еж пристигнали на летуване
е разбралб, че Варна е непосредствено заинтересована
чужденци както следва:
вб разрешението на добруджанската проблема.
Австрия
521 м., 473 ж. и 64 деца всичко 1058 д,
Нткошшниятз градб се радваше на стопански
„
208. д,
проспиритетб. Тогава ' Добруджа бп> неговия есте- Германия 114 „ 83 „ „ 1 1 „
66 „
43 . -у, 19 ,
„
128 д.
ственб хинтерландб. Сб поробването й тя преживя Полша
Ромжния 6 4 4 . 715 „ „ 583 „
,
1942 д.
тежки дни.
55,
61 „ , 34 „
„
150 д.
Това г. Герню е разбралб много добре. За това ,гТурция
Унгария
479 . 206 , „ 93 „
„
778 д.
ние сме доволни, че cs идването си вб нашия градб
той се яви вб услуга на неговитп интереса.
Чехославия 606 » 544 „ „ 47 »
„
И97д..
Ето защо, кбмб приветствията йа добру джан- Палестиня
2„
5 .
—
»
7 д.
ци и варненци присбединява своитть като му отпра Швейцария 1.1 ,
9 , • 2 „
„
22 д.
вяме и наиштп> най-сбрдечни благопожелания и блаВЗзни^стр. ,116 .
98 , , 33 „
2
247 д..
годарности. ,
Вс'й'чко-2614 м 2237 ж. и 885 деца а ВйЧКВ 7737 д.

АНРИ ГЕРНЮ

Общинска хроника
Съ заповЪдь № 109 § 1 отъ 10 августъ 1933 г.
Г-нъ Кмета П. Ю. Панайотовъ възъ основа чл. 71
отъ закона за градскигв общини е възложилъ
върху г. г. пом. Кметовете: Ченко Йордановъ,
Георги Трайковъ и Димитъръ Кенковъ, . следнигЬ
свои длъжности, а именно^:
I. На пом. кмета Ченко Йордановъ: Санитарно
отделение; Пожарната команда съ домакинството;
Цвъкни градини; Курортно бюро съ стопанството
„Св. Константинъ"; Морските бани.
И. На пом. кмета Георги Трайковъ: Горско
отделение; Ветеринарно отдъление, Лозарно отде
ление; Комисарство по прехраната; Библиотека.
III. На пом. кмета Димитъръ Кенковъ: Техни
ческа дирекция съ подразделенията й; Социални
грижи и гражданско състояние. Житна борса.
Като за себе си запазва следнитв служби:
Разпоредитель по бюджета; Административно от-.дЪление; Финансово отделение; Адвокатура; Имоти
и търгове; Общянски театъръ Обща контрола.
Тъй разпределени отделенията и службите
ще се завеждатъ отъ лицата на които е възложено
завеждането имъ подъ техна лична отговорностьВарненската градска община (Бюро за
летовници) съобщава, че съгласно чл. 88 п. 24
отъ закона за градските общини, прибиваващйгв
повече отъ една седмица въ града. и околностите
му летовници еж длъжни да внесатъ пълнолет
ните по 30 лв. а малолетните по 10 лв. налогъ
(курортна такса).
Внасянето на този налогъ става въ бюрото за
летовници — морската градина.
Умоляватъ се наемодателите (хотелиери и
собственици на сгради) при пристигането на л е - :
, товници да имъ съобщаватъ за това нареждане
\на общината.
\
Желателно е летовниците сами да се явяватъ
въ курортното бюро, за да не се безпокоятъ отъ
Ьинансовите пристави, които обхождатъ жилищата"'
*а събиране на този налогъ.

Бирария - Корнсцория - Ресторпнть
7

9

на Кръстю Шшпновъ
Б у л е в а р д ъ „ С л и в н и ц а " JV° 11
Прецизно и образцово обзаведенъ първокласенъ локалъ. — Отлична кухня и
скара. — Общодостъпни цени.
Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16304
гр. Варна, 21.VI11 1933 г.
Обявява се на интересующигв се, че на
26 августъ 1933 г. въ Варненското окржжноданъчно управление отъ 9 часа, ще се про
изведе спазаряване за отдаване подъ наемъ.
Месарскит-Б дюгени: № 7 въ халигв на
IV уч. и №№ 2, 5, 6 и 7 въ халит-fe на V уч.
Първоначална цена се опред-вля въ де
ня на търга.
За правоучастие залогъ 10 на сто.
Поемнит-в условия се виждатъ въ об
щината.
Всички разноски по публикация, гербъ/
данъци и пр. еж за сметка на наемателитЬОтъ Общината.
Печатница „Войниковъ" — Варна
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ВАРНЕНСКИ О Б Щ И Н . Т Е А Т Ъ Р Ъ
Нед^Ьля 2.7 т.

П о н е д Ъ л н и к ъ 2.S

Потъналата камбана

Съпругътъ но
госпожицата

С ж б о т а 2.G т.

ХДЛОСН ИКЪТЪ
битова драма въ 4 действия

Н а ч а л о 9 ч. в е ч .

драматическа приказка въ-5 д.
отъ Г. Хауптманъ
Директоръ-Режисьоръ

Ст. Б ъ ч в а р о в ъ

Е1ЮЮЛ
иойто купи Билетъ зоГ1бло.отъ

ГЛс\ОИс\ П£Мс\ЛБс\

u други по:

QCUUkO
укшдвтъ nit ишалишмо л » и л*«ла & НУРООТЛ влсиа

комедия въ 3 действия
Закриване сезона
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Варненски :обшински аесгяич^ _

Заминаването на г. срио за

«tcTHHrt власти „а борда™™» Z^^S^TS^
На снимката ясно се вижда г. Ерио «ежду изпра^ачи^и
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