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Абонаментъ:
Всичко, що се

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

отнеся до Еесть.-.ка
да се изпреща до
кметството— Рер. 8

'Обявления:

Справки
при пом., ьмета
г. П. Нейковъ.

Официални по 2 лв.
,ца,.квадр. сант.;
• търговски
по споразумение.
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ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.
|Ш(?НТ1 Мжтнитп вестни*

'•(тапци,""ш'ш

щедн

Броя 1 л е в ъ .

Дрг А. Стателовъ.
Старши общ. л-Ькарь

:-щЩК близо месецъ съобщии' почти едновременно за
чудовищни морски приливи въ
(По случай празднака на детето)
,-Щненския ъаливъ и засрутСлгдъ като се преживях*
мшуна казиното нанесоха страданията отъ войните и очи, единственно останали вър
ху бледно и одухотворено ли
итнредт % лша пакость на нещастията на следвоенното це, питатъ тия малки дечица
време, забелязва се у всички защо съ длъжни да страдатъ
мтовищнитп, ни интереси.
една повишена любовь, единъ те, и кога 1Щ? се върне онова
^Използувайки тия сведения, култъ, едно преклонение къмъ щастливо време на благополу
тинтересованц средивъ стран детето. Защото, КВКЕО сме ве чието, когато бащите имъ съ
сит, *ткъ и 1 нгькои . чужди че ние, нашето поколение, пълни ръце носяха радость и
|
кореспонденти въ София, раз» стояло толкова почти предъ щастие.
очите
на
смъртьта,
изпитало
,рространиха,въ чуждестран
И съ мжка и страдание, оти
всички нещастия, греживело
мит вестници новината, че ней жестоката и кръвопролит ваме си ние Йезъ веза въ жи
силни трусове
разрушили ие война. Ние сме ликвидато вота, безъ надежда да можемъ
да разрушимъ оковите на
Варна^и че шорскитп* вълни рите на едно тежко време и тежкото бреме и безъ да мо
съборили бангищь Стана нуж сь нашето 0'х^ждане ще се жемъ да презземъ лжчъ за
приключи една отъ нвй злове
,да следъ това, чрезъ столич щите и печални епохи въ ж-. подобри дни презъ забуления
ният вестници, чрезъ Дирек вота на человечесгвото. И съ тьмни облаци небоекдонъ на
нашата родина. И едничката
цията на печата и чрезъ за това въ душите ни се за надежда еж нашите малки под
мащитт
и. консуктвата ражда топло чувство къмъ тия растващи дечица, творци на
т въ чужбина, нашето бюро малки същества, страдащи отъ утрешния денЪ на живота и
липса на най нтобходимото въ
м лшовници
да открне живота, страдащи за [етиките гордостьтв на нашето племе.
Деня на праздника на детето
борба за опровержение пакост- прегрешения на своите бащи е день на светлата сеитба —
мтп, съобщения, чийто из
— невинна жертва на изкуп после ще дойде жатва . . .
щочникъ е тукъ въ самия ление. И съ своите големи
ни градъ., Въ навечерието на
лщния, сезонъ едва ли може
Общинския театъръ. глийския пие-тель Чарлсъ Лише повече да се напакости на
кенсъ, приятель на страдалци
те, унижените и онеправдани
цнтересипт на всички ОНИР,
Кр. Сарафовъ
те въ живота. Думи за добро
«оито съ нетърпение очакватъ
семейно щастие, за морални
прииждането на гоститп.
и М. Стаматова иподвизи
и любовь между хо
:> Взетц еж, разбира се, всич
на сцената на Варненския рата.
Занвпредъ, презъ новия тем,шрки> за да- се успокоятъ
общински театъръ.
атраленъ сезонъ. желателно
чщкнцтт
решени
да
Гоствуването на големите би било да зачестятъ гастро
посетятъ презъ лгътото гра нвши артистични дарования — лите н» артисти отъ Народния
дя ни. Столичния французки Кр. Сарафовъ и Марта Стама яъ постановките на Варнен.
това — въ Общинския театръ общински театръ. Съ това ще
ттткъ . 1 л ВиТдапе" обна- е безгранична радость за вар се влее една освежителна
«род»а - преди десетина дни ненската театрална публика, струя и ще се подчертае ййза истинско художест тенз! вностьта на постановките
(дт- комюнике, въ което се жадна
вено творчество. За неколко А артистите съ художествена
казва, че Варна не само не е деня Варна е откъсната отъ та си игра, мимика, дикиия,
действителность, жесть, глвсъ и гримъ биха би
пострадала отъ земетресение- делничната
за да заживее съ нрасотата, ли полезни като добри учите
Щ но е въ пълна благот/ст- непринуденостьта и мислите ли на тези отъ общинския
{л.гС.М
ройствена обнова и ще се яви на две отлично издържани по театръ.
становки:
„Големановъ"
отъ
на юстипт си въ единъ егв- Ст. Л. Костовъ и „Щурецътъ
Шъ преобразенъ вид», А лю- на огнището" отъ ЧарлсъДиШелитгъ на Варна въ Чехо кенсъ.
Два щастливи случая да виза отдавано подъ наемъ
славия продължшатг своята димъ едно верно и правилно
9
техъ общински павилиони
резултатна пропаганда, която разрешение н а театралните
въ
новопостроеното казино
подкрепя рекламното" дп>ло напроблеми. И двете пиеси има
въ общинската приморска
щи за центрове на драматиМщитш. Таблата и нови и ческото действие актьори съ
градина.
стари проспекти ся, разпра- завиденъ творчески звмвхь и
Чл, 1. Варненското град
способность, чиито имена съ
№т наврвдъ въ Европа, гдето достойнство, нрвеятъ сцената ско общинско управление от
Цтересътъ кгмъ града ни все на Народния театръ, оставиха дава подъ нвемъ чрезъ търгъ
трайни впечатления.
съ явна конкуренция 9-техъ
повече се засилва.
„Големановъ": едно издър общински павилиони въ ново
«&пакг — никой не знае жвно художествено възпроиз построеното казино въ общин
веждане лошите, комичните
по кой > поводъ и за каква страни
на нашата политическа ската приморска градина ва
<Ч«.« _ ; единъ; жъстенъ вест
съ^ременность, безъ, обаче, време отъ сключване на до
Шъ констатира преди, три тенденциозно третиране на сю говора до 31. X. т, г., както
Ми вг специално антрефиле, жета. Пиесата беше посрещ оледва:
у нито едит лътовникъ не е ната, К4КГОИ въ др. градове, съ
Павилионъ № 1 аа про
симпатии. И заслужено, тъй
Ще варешетриринъ въ Варна. като притежава всички елемен дажба на тготюнъ, цигарета
'Каточели има морско лтпови- ти на едно художествено про
п др. подобия ;
в» Европа- чийто сезонъ изведение: психологически обо
Павилионъ № 2 на продожда •апочва въ началото на сновано действие, простота, неба
на картпяи, квртички, спи
принуденость,
липса
на
кврит
^ Все птц това сведение катурносгь, гротескно обрису сания, пеотницп марки и др.
п
ЩаввнЬ кьмъ друхитп,, до- вани характери, силенъ ди- книжарска принадлежности.
Й
Р««яея за пакостната камалогъ.
П(
Павилионъ № 3 за продаж
и*ия начената въ странство „Щурецътъ на огнището':
ба
на бинокн ирпнадлежнооти.
«ротнвр Варна.
най-хубавата приказка на ан

Поемии услови

Разговоръ съ окр. учил. инспекторъ Д-ръ Чакжровъ. — Впечатленията му отъ Чехославия.
По инициативата на окр.
училищенъ инспекторъ г. д ръ
Ст. Чакжровъ бе уредена екс
курзия до Чехослалия, въ коя
то взеха участие 30—40 учи
тели отъ основните училища
отъ варненски окржгъ. Екскурзиянтите преди неколко дни
се V завърнаха.
Въ единъ разговоръ г.
д ръ Чакжровъ сподели впе
чатленията си отъ Чехословаш
ко съ насъ
Въ Бърно, ни заяви г. Ча
кжровъ, научихме отъ единъ
немски в-къ страшни нови
ни, просто невероятни, за на
шия градъ. Варна била разру
шена отъ земетресението, мор
ските бани били отвлечени
отъ вълните, нивото на море
то изкочило съ единъ метъръ.
Всичко това се отдава на
необикновено метеорологично
явление.
Скоро, обаче, се узна, че
твва е шантажъ и ние се
успокоихме. Вечерьта при пре
пълнения салонъ въ който ние
давехме вечеринка съсбщихъ,
че новината за стотиците жерт
ви и пр. е измислена.
Същата вечерь въ Бърно
прожектирахме крартини отъ
Варна и отъ Българското
крайбрежие. Следъ свършва
нето на прож*ктирането, лично,
видни граждани на Бтрно дой
доха при мене и изказвайки
възхищението си отъ прелес
тите на Варна, ми заявиха, че

ще дойдатъ това лето въ
Варна. Навсъкжде, кждето оти
дохме все за Вар-а се говоре
ше. И въ разговори и въ тос
тове и въ отговори констатирахъ, че между духовните връз
ки между България и Чехосла
вия стои Варна.
Варна ще бжде посредница
за културното сближение меж
ду двата славянски народа.
Въ Прага по инициативата
на Чехско-българската взаимность начело съ Вл. Сисъ бе
уредена една среща на която
приежтетвуваха почти всички
по видни чехсии общественици
и политици. Тунъ сжщо държахъ сказка, която се превеж
даше отъ г. Сисъ, за необходимостьта отъ едно по б шзко
опознаване между Чехославия
и България. Въ по-големата
часть на сказката си говорихъ
за Варна.
Въ Пилзенъ, Прага, Брати
слава и др. градове се явихз
при менъ неколко видни лица,
които еж пожелали лично
отъ менъ да събератъ некои сведения за Варна. Те ми
заявиха, че възнамеряватъ
да посетятъ нашия градъ още
въ началото на м-цъ юний.
Въ заключение г. Чакмровъ
ни заяви, че той е останалъ
съ впечатление отъ обиколка
та си изъ Чехославия, че тази
година ще има двойно повече
гости отъ Чохославия откол'
кото миналата година.

Иавилпонъ*№ 4 вв продаж
ба на килими или изложба на
платове и др. произведения
отъ българска индустрия.
Павилионъ Л« 5 за продаж
ба на детски играчки.
Павилионъ № 6 ва продаж
ба на парфюми ц др. подобни.
Павилионъ № 7 за продаж
ба на цветя, като оъдържателя има монополъ да прода
ва такива въ бюфета и за
дължение да ги набавя отъ
общинския цветарникъ.
Павилионъ № 8 ва бръс
нарница.
Павилионъ № 9 за продаж
ба ни бонбони, шоколадъ, би
сквити, локуми и др. иодобни, но не и пасти и тестени
изделия. Консумацията въ иавшиона со забранява.
Чл. 2. Всички павилиони
требва да бждатъ луксозно и
художествено наредени и да
вматъ най-добра и учтива
приолуга. Павилионите не могатъ да олужатъ освенъ за
цельта посочена въ чл. 1 отъ
настоящите поемни условия
и тържапя лиотъ.
ВоЬки наематеаь е длъженъ

да постави на готовите оъоръжения оенникъ, по даденъ
отъ общината обравецъ; също
и надппсъ на името, на кое
то е сключонъ договора, на
определеното • отъ общината
место и по дадения отъ по
следната обравецъ. Сенниците
и надписите требва да бадатъ еднообразни ва всички
дюкяни.
Наемателите съ длъжни да
пазятъ добъръ редъ въ нае
тите отъ техъ павилиони, да
подържатъ голема чистота въ
и около наетия павилионъ и
отнасящи се до упражнявано
то отъ него ванятпе, редътъ
и пр. и да изпълнява воички
равпоредби издадени отъ ком
петентната общинска властъ.
Свиренето съ музикални ин
струменти вь павилионите оо
строго забранява!
Чл. 3. Не се позволява пра
венето щшравкп въ наетите
павилиони прозъ договорното
време, освенъ съ нпоменното
съгласие на общинското управ
ление отъ и за сметка на
наемателя. Поправките оставатъ въ иоиа на общината

Свободна трибуна. | НД Р.ДЗНИ АДРЕСИ |
Д-ръ Д. Цоневъ-

Нцр п 1и щ

, Завчера софийския печатъ
съобщи, че известният* чехо
дловашки
писателъ
Адолфь
Бессе.т челъ сказка по радио
из
Неоспоримо е, че числото на сведения за валежите, за чис то за Варна. Съ хубат
рази
го
тмиятъ
писателъ
изпосетителите на морските ле лото на облачните и безоблач
чебни станции въ целия светъ ни дни, за ветровитостьта и пр. тгкналъ прелеститгь на Вар
отъ година на година бгрзо
Такива статистически данни на и поканим всички чехослорасте.
водени въ продължение на 3 ваци да посетятъ презъ лгьНаучно установените данни до 5 години ще опредепятъ
Варна".
'за ползата отъ морелечението характера на курорта и него тото „красивата
Преди това, подобна снази слънце лечението създадоха вата лечебна стойность.
такъвъ устремъ на болни и
Нема съмнение, че те ще ка чете познатия журиалистъ
здрави къмъ тия станции, що бждатъ благоприятни за Вар Шмейкълъ, а най-разпростра
то навс/Ъкъде отговорните ли ненския курортъ и непоколе
неното чехеко. илюстровано
ца и институти на тия щаст бимо ще стабилизиратъ него
ливи места требваше да ис- вото значение, като първокла списание „Ясг" посвети единъ
ползуватътова положение за сна здравна и лечебна стан брой на Варна.
стопанското, културно и ма ция у несъ и въ чужбинс.
Тази пропаганда, която четериално повдигане на насе
Постоянното приежетвие и
хословацитгъ
развиватъ,
по
лението.
общинскаятъ съвътъ требва
чисто
свой
почит«,
която
е
Варна има всички условия още сега да предвидятъ въ
да бжде най красивия и най- бюджета си длъжность за бан израз*, безпорно, на онези
лечебния курортъ въ цела юго- ски лекврь Въ чуждите ку хубави впечатления съ които
источна Европа, дори до Гер рорти съ минерални и морски нжолко хиляди
чехословаци
мания и Полша, кея го едва бани за управители на баните
напустшха
диша чрезъ коридора за Дан- биватъ назначавани само ле миналата година
цингъ.
....
кари. Така е у насъ въ , Вър- нашия гради, не може да не
За създаването но Варнен шецъ, Банки и другаде.
ни радва. Инициативата
на
ския курортъ едва отъ някол
Този въпросъ заслужава да нашитп, братя славяни е скжко години се заработи сериоз се проучи и ако не сега, то за па за насг. Тя идва да раз
но. Днешния общински със- въ бъдеще да серазр+ши.
най фантастични
тавъ начело съ постоянното Освенъ горнята задача на бан пръсне
си приежтетвие единодушно ския лекарь ще бжде възло легенди разпространявани умиподържа всека инициатива или жено да изпълнява и профи
шлено отъ градове съ съмни
съветъ за подобрението на латични и хигиенични задачи. телна курортна
стойность,
курорта и требва да се приз
Той ще се грижи за чистотата които използвайки нещастие
нае, че съ осъществяването на на песъка, кабините, топлите
България
предприетите курортни съорж- бани и пр. Той ще отстрвнява то, което сполетт
жения Варна още по вече ще отъ плажа всички лице, които съ катастрофалното земетре
,.се издигне не само у насъ, но иматъ кожни болести, или сение, се мгчатъ да отклонятъ
и въ чужбина, като първосте- рани, които не само отвръща- чужденцитп щ особено чехопенъ курортъ.
ватъ, но могетъ да бждатъ и
словацитп), отъ Варна.
Не требва обаче да се за опасни за другите.
Ние дължимъ
искрената
бравя, че за да се стабилизи
За такива лица требва да
ра едно добро мнение за кой има определено место, кждето благодарности на всички, кои
то и да е било курортъ необ ще имъ се резрешава оти- то се поставиха доброволно
ходимо е компетентни меди ,ването.
въ услуга на лптовна
Варна.
цински институти и лица науч
Третя задача требва да бж
Вгпреки
всичко',
обаче,
ние
съ
но да го създвдатъ, като ле де даването бърза помощь на
чебна. почивка и здравна стан припаднали, удавени и други задоволство отбелезваме фак
ция. Въ това отношение за нещастни случаи.
та, че бюрото за лттовници
Варненския курортъ нищо не
По вече отъ това на бан при общината е просто бом
е направено. И ако научния ския лекврь не требва да се бардирано съ всевъзможни за
медицински светъ тукъ у насъ възлага1) "
":
питвания
отъ разни бюра,
и въ Европа не бжде осве г ленъ "^".Банския лекврь поне вед
съ обективни статистически нвжъ въ годината требва да 'рекламни а^енции, учреждения,
данни доб .ти отъ изо.едвания бжде командироввнъ по за организации и • частьи
лица
въ продължение на 4 - 5 го
1—3 месеца въ чуждестраните отъ чужбина. Авангарда на
дини, то курорта рискува да морски курорти (Франция Ига
една голгьма чех- словашка, ко
изгуби всичкото си обаяние, лия) гдето да проучва всичко
лония
вече пристигна въ града
което ние сега създаваме иену- ново свързано съ курортното
ки.
Отъ
друга страна наишствено. Защото, не е чудно дело и да го докладва на об
между народния квртелъ на шинсчИя съветъ, който ще легация въ Прага предупреж
чуждите курорти да намери взема мерки за да постави дава общината да вземе всич
начинъ и да компрометира по курорта наредъ съ добре уре
ни мпрки да се стздадатъ по
не предъ вънкашния светъ на цените чужди курорти.
възможность повече удобства
шия курйртъ.
и
улеснения на гоститп,' за
*) За пръвъ пжть м. г. бе назнаЕто защо време е вече да
ченъ
бански
лЬкарь
съ
надница
На
щото
по нейни сведения тая
се сбърне внимание и върху*
тоя лекарь или не бЪха дадени ни година отъ Чехославия щши
тоя въпросъ.
какви директиви, или -пъкъ бЪха
Належаще е да се изучи ку дадени такива, които превратно да дойдатъ извънредно много
рорта въ климатическо отно разбираха тая служба- Въ лекар лгътпвници
шение Ние немаме данни за ската стая ставаше преглеждане на
правеха се инжекции за утемпературата на вздата, въз болни,
Всичко това показва, че
силване и пр. но нищо засегающе
духа и писъка презъ разните главните задачи на лекаря н-вмаше. усилията на известни заин
Надъ всичко това на лекарската
дни и месеци на сезона.
Никакви данни немвме за маса се кумеше кутия за добровол тересувани среди въ странстпожертвувания Това нареждане вода компроментиратъ нашето
влшкностьта и за атмосфер . ни
зле излагаше престижа на общи
ното налягание. Нужднн еж ната.
лгьтовище чрезъ въображаеми
бевъ наемателя да има право
на отойноотьта имъ.
Чл. 4. Наддаването ще*отава 8а делото време посочено
въ чл. 1 отъ настоящите по
емни условия. Първоначалния
за това време наемъ ще ое
определи въ депя на търга
отъ тържната комисия за вое
ки дюкянъ по отделно. За правоучастие ое изисква валогъ
10%
върху първоначалния
наемъ. Този залогъ водната
следъ нтвлагането вмъ .отъ
тържната комисия со урав
нявн върху добитата на търга
цена.
Чл 5. Варненската градска
община со задължава въ десеть диевенъ срокъ отъ про
извеждане на търга да го
утвтрди вди не.
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Въ (6) шесть дневенъ срокъ
отъ утвърждаването му нае
мателя е длъжепъ да ое яви
въ общинското управление.
8а да сключи нуждния ниемепъ договоръ и обгербва поемните условия и въобще да
изпълни всички посочени въ
техъ задължения. Въ проти
венъ олучай валога му ое кон
фиокува и со приляга спремо
него предвидените въ поем
ш и е условия и 3. Б . О. П
санкции, като павилионите се
даватъ другиму подъ наемъ
по уотановения редъ.
Чл. 6. Изплащането на на
емната стойность става на
два пъти по равни вноокп,
като първата се ирави ври
сключване па договора, я вто
рата на 1 Августъ 1928 год.,

еа която издава заппоъ на
запсведь съ горния палеж ь,
подпиоанъ отъ двама солидни
гаранти одобрени отъ общин
ското управление

Амб

У лантката търговия.
Едно нареждане на общината
Варненската Градска общи
на обявява, че закона ва амбулантната търговия утвърденъ съ укавъ № 15 отъ 2 7
XII 1927 год е обнародванъ
въ Д. В. бр. 2 ^ 3 отъ 30 XII
е. г. н че той ще влезе въ
сила отъ 1 VII т. г.
Следъ тави дата ще се до
пущатъ да търгуватъ само
тия амбулантни търговци, ко
ито ох се снабдили съ раз-,
решителни за ембулантна тър
говия съгласно горния аак-^нъ
и наредбата за прилагането
му Д В. бр. 8/928 г. За то
ва до. казаната дата всички
амбулантни търговци требва
да се снабдятъ съ надяежнит е рвзрешителни.
Разрешение за вмбуланша
търговия ое дава само на та
кива лица, които:
а) с ъ български поданници,
б) с ъ навършили 2 1 годи
на, а на непълнолетни ; —при
условията на чл 4 отъ търг.
ваконъ,
.
)
в) не страдатъ отъ некоя
заразителна болесть.
На лица, лишени съ при
съда отъ граждански и поли
тически права не се дава раз
решително до изтичане срока
на лишението, а на осъдени
т е за кражба, измама, влпупотребление съ доверие и кон
трабанда — до изтичане на
три години отъ изтърпяване
наказанието.
Разрешенията ое издаватъ
отъ оъответната Търг.-Инду
стриална кампра по местожи
телството на просителя следъ
подг.ване , молба, по образецъ
ириложенъ къмъ вакона, отъ
заинтересованото лице при
дружено съ следните доку
менти:
а) удоотовеи. за българско
иоданство,
в) че лицето е на 21 год.,
а ако е неиълнолетенъ — че
с ъ изпълнени наредбите г а
4 отъ търг. ваконт,
в) медкц. удостов, че но
катастрофи и да отклонятъ
чужденцитгъ отъ Варна, не
само, че не еж дали резултатъ
но еж увеличили
още повече
интереса къмъ Варна и, че
това лтьто ние трпвва да се
готвимъ да терещнемт, двойно
повече чужденци отъ минала
та година.
Общината запрещява раз
продажбата било въ други па
вилиони, било на разносъ, ар
тикули, за които с ъ предназ
начени наетите- павилиони
между алеята, която води отъ
главния входъ къмъ ; банитЬ
до първия моотъ, който от
деля първата т ъ
втората
частъ на грядивата.

Въ случай, че наемателя
наруши наотоящия члеиь, ва
лога му може да се конфцо
кува, а павилиона да се от
неме и отдаде другиму иодъ
ппемъ по право и безъ съдъ
Чл. 8. Всички разноски по
За нарушение на кой и да е сключването на договора, нодругъ членъ отъ настоящите дариалпото му заверяване,
поемии условия наемателя со гербъ. иубликации и пр. ож
глобява за воекп отделенъ слу ва СМЕТКИ па наемателите.
чай съ заповедь отъ кмета
, Чл. 9. Общите поемни у-'
отъ 1 0 0 - ^ 5 0 0 лова.
еловия, 3 . Б. О. И., нравил
Чл. 7. Павилиона со иро
рика за приложението му и
дава на наемателя щомъ бж 3 3 . Д. съотявляватъ нераз
де готовъ п най късно до 1 делна чьсть отъ настоящите
поемни условия.
Юлий т. г.
;

"Ьтрада отъ заразителна болеоть.
г) свидетелство за съдамсоть. Ако лицето е осъжда- .
по — удостоверение за какво деяние е оожждано, лише
но ли е отъ граждански и по
литически права и за какъвъ
срокъ п
д) удоотов. че лицето е живело постоянно поне 6 месе
ци в ъ некоя община отъ ра
йона на Търг. Индуотр кама
ра отъ кждето иска разреши-телно освенъ бежанцигегбъл—
гари, които удостоверяватъ
само, че еж бежанци.
На инвалидите и вдовици
т е отъ войната, нуждните до
кументи, разрешителното иг~
легитимацията св издаватъ^
безплатно.
Ш!
- Разрешителното важи оамо*.
за района на Търг.-Индуотр.^
камара, въ който амбулант-»
ния търговецъ има местожй-^
телотвото си и само оъ пред.®
метите указани у него. Т о р
требва да св визира безплат-*
но отъ общинските и поли
цейски власти на всека о б - ш
щина въ землището на която
ое упражнява амбулантната
търговия
При нужда Търг. Индуотр.|
камара разрешава на амбулантния търговецъ да има помощникъ. 'Последния требва
да притежава всички условияР881
които се изиокватъ за амбуяантната търговия.
Амбулантния търговецъ е'
длъженъ да носи на видно'
место на сергията металиче
ска плочка оъ. надпиоъ,,чв
пма разрешително и кой Л*:.
Той е длъженъ да притежава
редовна фактура, или другъ
равнозначущъ документъ у
казващъ отъ где е стоката
която се продава.
I По смисъла на вакона
за амбулантната търговия св
очитатъ всички продажби на
отоки и въобще движимости,
които се иввършватъ по къ
щята (отъ КЪЩР на кхщв),
по улиците, площадите, па
наирите отъ лица, които по
• ваваятъ се ванимаватъ с ъ т а
кива продажби.
II? Не се считвтъ ви ам
булантнц търговци:
а) Производителите па сел
ско отопнеки нрои ведения и:
такива на домашната инду
отрия, к с и ю се продаватъ отъ!
производителите имъ
б) Кърджииге продавачи.
на грънчарски, гайтанджийоки|
и др, подоони отокп.
в) ПътующитЬ търговокир;
агенти.
г) Продавачите ва вестни-:
ци, списания, цветя, зелен
чукъ, плодове,
мармаладъ,
кифли, гевреци, баничкн, тес-КгЯ1
теви произведения, оемкп, о # - и
рехи, бадеми, лешници, фао
тъци, бозадясии, халваджии,
салеичии, шерботчии и др
подобни продавачи на разхла
дителни напитки и сладка. .
III. Поставянето на сергии
по тротоарите макаръ и предъЩ|
собствените дюгяни се забра-||
няпа
Забранява ое също амбу-;
лантната търговия с ь ванаят
чийоки произведеаня, лекар-1
отва, отрови, спиртни питие*|
та, жпвакъ, окжпоцений орвД'|
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ЗаКрмша ка щ
началото й неизбешенъ факторъ за
запазването на детето.
Наблюденията на всекиднев••% живогь и о п и т и т е н а на>
шиш* експерименти отдавна
- почесали, к а к ъ и н с т и н к т ъ т ъ
чувството на самоетхргнени- еж дълбоко заложени въ
-кредата на целия животин
•миръ.'
Високиятъ интелектъ на чоАт наредъ съ съзнателната
епителна способность и вищо куктивираните душевни
чести, много по резко и
«го по обективно изразява
•чки т*зи ннетиктивни чув
ти и индивидуални стремле
к» къмъ семейството и полистното, отколкото другите
-иаи същества на света.
Отъ начелото на сжществу
нето на живота въ света и
днешно време пжтьтъ за
удължение на човечеството и
' прекъсната приемственость
потомството е сжществуваи ще сжществува като не5ешенъ законъ на природе
на чов*ка. . .
Ето защо ражданията и ро
ждението на детето — бждаш членъ нз семейството, ра1тиикъ, деятельтъ на общест
вото, предстввительтъ на наюдностьта, на племето и оте
чеството* винаги е привличало
инянието на човека. И найтш, кому не е изаестенъ тоблагороденъ инстинкгь на
1Йчинството естествено качвст|о,*сь което еж нвдврени
чти безъ изкгкление всички
вйки; й тези горпость на ба(•.тв.;.-,. който удовлетворенъ
> своето потомство, черпи
евзето семейство още по
,«Лмъ р4сгимулъ за своето
.мрчество и рвбота. Сжщо
.«и стига само до се запозна-"
ие съ .деятепностьта на об
ществото и държавата и ние
ще «идимъ колко трудъ е вле*енъ въ миналото и съзнател- рвбота въ настоящето 'по
пжтя на опазванието и грижи|» зв човечеството. А законо"«теля какъ винаги строго сле
"« за статистическите данни и
лига евмо да се забележи на-Швниенв раждземостьта, вед
нага се вземать най сериозни
(горки, дава се тревога и нека
яа не отидемъ далечъ, като
»«1не за примеръ Франция,
«"«то взема ней сериозни мер
ки з> прекратяване понататъш
н о падение »/о на раждаеиоаьтаНв
напразно народа.
Г;83»*-. .Раждането на детето е
^«ия благодатъ — гордость
пиадвшда на семейството и
отечеството., ..; :
^.9гь тукъ и ес естаенотз же«•ние
и Сфемлси-ю да се от 1 Н И , ? п а з и бъдещето дете
" V всЬкакви неблагоприятни
«"УЧаимости,. опасности и ос
енени» отъ самото зачатие.
'""' й ивра на Америка. За«»янл Европа, па даже и на
Диешнвта Русия, грижите за
«"«аане
на материнството въ
» 2 , Щ в : *Р в м в дълбоко еж
залошекн в ъ съзнанието на
^еч еств о ТО печатъ, общест
Иш" ^игресч въ всички кра"•Ма света еж заети съ те" «ПРОСИ и ако да не беше
051 съ без
Й
К
"
^"Р
'
•»«ние' " ^ " Р 0 " ™ «•
Щ«ш.
материнството
етп
» "* й й л Учи н а п ъ л н о сво8Т?
Рвззитие.' .
_ ^ и др

упоменати

въ

^ о в е й в т е следъ 1 V I I т . г.
*автнц търговци б е з ъ р а в 5 0 0 о ^ , в о о е глобяватъ ; до
1й

Ние молимъ и очакваме отъ
обществото подържка за това
което самия животъ го иска,
като оставяме нв страна, какво
е длъжно да направи общест
вото,. държавата и общественните учреждения.
Този пъть, пжтьтъ за гри
жите за човечеството е много
по-лесно възприемчивъ отъ
частната инициатива на отзив
чивите граждани на дадена
страна и се получаватъ не
сравнено по добри и бързи ре
зултати. откоккото постепенниятъ пжть на държавната ини
циатива. Па и право е Частъ
отъ обществените задължения
требва да легнатъ върху част
ната инициатива на общество
то, защото благата отъ. подоб
на инициатива отиватъ пакъ за
ползата на самото човечество,
часть отъ което е даденото
общество поепо този ангажиментъ.
Блвготворителнсстьта на
разни частни лица дава възможность да се организиратъ
много полезни предприятия^които сжществуватъ за благото
на човечеството. Пресенъ при
меръ достоенъ за подаржане,
трогателенъ както по идея. та
ка и по мотивите дарението
на 4 I т. г. на Бълг. д во Червенъ Кръстъ едно здание,
биршъ хотелъ „Гутенбергь"
въ гр. Шуменъ отъ г'н> Димитръ Кънчевъ за устройство
то „Домъ на бедната майкародилна и детето" въ памягь
на починвлата си майка Сто
янка Кънчева Съ единъ инстинктъ и добра вопя всеки
гражданинъ може да притече
на помошь въ една или друга
форма съ тези само добри на
мерения е възможно да бъде
осъществено организирането
на института за опазванието
на майчинството, понеже отъ
майката се почва и закрилата
на детето.
Въ чужбина (западна Евро
па и Америка) отдавна сжще
ствуватъ организации за запвзвание на детето. По обра
зеца на тези ерганизвции на
поспедъкъ се съзпадоха почти
въ всички държави комитети
и общества за олезаание на
майчинството, въ згдача на
ксито вл^за моралното и ма
териално поддържане на всич
ки средства опазвание на май
ката, която отъ началото на
бременностьта и до самото
раждание на детето носи теж
ката обязаность предъ обще
ството и дг-ржавата създавайни на Божия светъ членове на
обществото Ето защо благо
дарение на това всека мзйка
има право и собствено требва
да бъде подъ осебена защита.
Въ това направление е вече
достатъчно направено въ мно
го държави.
Презь 1924 година отъ 24
дз 25 авгусгь въ Женева засе
дава първия общо нвроденъ
конгресъ за защита иа деца
та. Вь този конгресъ еж били
представени 53 държави меж
ду които и България съ шестъ
свои представители и на кой
то конгресъ еж вземани много
резолюции и пожелания за ла
се намали големата смъртность на децата; т*хната б:лезненость, а така сжщо мърт
во ражданията. Така напримезъ първата секция (Хигиеш
н Медицина) на конгреса ре
шава да се иска отъ всички
учветвуюши въ конгреса дър
жави: . . . Разпространението
на социалните динепвнеери и
справочни бюра, съ които да
може да се осигури развитие

то на предродилната хигиена,
като бждащите майки нвучатъ
главно въ к о н с у л т а ц и и т е
(съвещателните станции) за
забременелите жени, правила
та за менструвциме и появя
ването на гръдното млеко . . ;
и въ втората секция (Специал
ни предепвзв-нияи помапжия)
изрично решава: . . .
Да се сбразувйтъ въ голе
мите населени центрове, навсекжде, специални комитети
за закрила на мейките и децато, къмъ които ще меже да
прибегаа при нужда всека
мгйка, където тя се намери:
законни помощи б) медицин
ска помощь — уреждвние на
послони и майчини домове за
бременни и за кърмящи жени,
в) пвр^чна помощь — изпол
зуване осигурителните фондо
ве законните субсидии н по
мощи га частните дружества
урежаание на по^юти за май
ките и децата, д) морална по
мощь: леччо пздпомагвние
чрезъ настоим! ци и попечите
ли специално за жените . .
Отъ тукъ ясно и произтича
твзи' перспектива и възмож
ность за п:жатвтъшното раз
витие на нгшата дгятелность
въ сила на съвременните об
ществени задължения.
И менъ ми се струва, че бя
било непълно подходяще по
место и време да се създаде
пзи Варненския Обшински.
Мейчинъ домъ единъ такъвъ
комитет-ь, който би могълъ
да способствува за изпълнени
ето на тези благородни и тгй
„необходими по условията на
момента мероприяитя Осъще
ствяването на такъвъ комитегь
при Родилния Майчинъ домъ
е напълно възможенъ, по обргзеш на сжщесгвующите
вече на Зепвдъ и въ Америка
и които комитети еж извънред
но полезни за държ!5вата и
обществото.
Осъществявание грижата за
мвйчата, организиране на ко
митегь за опазвание на. мвй.чинството, грижи за нещастни
те излъгани неженени майни,
напуснати жени, създаване на
нормални условия за всички
бременни, рационална родилна
помощь въ спецчвлни родилни
учреждения, контролъ надъ
родилките въ следродовия периодъ, грижи за моралното и
материално подържание на
бгдните родилки, закрила и
грижа за бъдещето лете това
с пжтя, по който триъбва да се
вгрва за заздравяватето на дър
жавата, и по този разуменъ
строителенъ етапъ да се вър
ви въ реалното и нормално
разрешение н а социалните
проблеми.
,

ПЪСТРА КОЛОНА
Съединените-Щати. — Градинки
по елеитричеснит* стълбове
Една пзлезна и естетична
нужда се задоволява отъ стра
на на градските общини, които
еж наредили да бждетъ по
ставени на определено разстоя
ние по електрическите стълбо
ве по неколко саксии съ цветя.
Големо е било неудобството
на градинарите съ поливането
на цветята. Поставяли малки
леми и згаваеми стълбички, по
които еж се ке-чвали при по
ливането. И тава неудобство
било премахнато. Презъ мина
лата година е билъ намеренъ
специвленъ поливачески уредъ,
съ който градинарите много
лесно и практично ще извърш
ватъ поливната, безъ да става
нужда отъ стълба и др. ржч
ни поливачки.
Командитното д во Ат. М.
Коларовъ въ гр. Варна е обя
вено въ несъстоятелность.
Даденъ е б месеченъ. мораториумъ на фирмата Г. Желевъ и сие.

Стр. 3

ЯЪтовна Варна

ХРОНИКА

Днесъ 19 май се извърши
осзещвването на новия параг Любенъ Ц о н е в ъ о т ъ Б е р - ходъ на Бълг. Параходно Д-ЕО
линъ в ь една дълга кореспон — .Евдокия".
На скромното тържество
денция доСсф;«йския ежедневникъ «Слово" като говори за присъствуваха Н Царско Виустройството на по г о л е м и т е сочество Княгиня Евдокия, м ра
на правосъдието Д ръ Кулевъ,
курорти в ъ Европа к а з в а :
»Въ Б ъ л г а р и я с ж щ о така си директора н а железниците
провива пжть идеята з в из инж- Бзжковъ и др.
Водосвета се отслужи отъ
ползуване природните красоти
за привличане на платежоспо Митрополитъ Симеонъ. който
собни гости. Само
курорта следъ службата държа съдър
Влрна успе да си съзавде име жателно слово. Говориха още
и в ъ чужбина. Варненската м-ра на правосъдието Д ръ
община издаде единъ крвсивъ Кулевъ и председателя на упроспектъ, който се разпрост правителния сьвегь на Пара
рани в ъ малко количество и ходното д во г. П. Кирчевъ.
в ъ чужбина. Резултатите, оба
Отъ страна на Варненската
че еж на лице: числото на община кмета г. Н. Поповъ
чужденците, които посещвватъ поздрави Параходното д-во въ
Варна р г с т е и интереса к ъ м ъ лиието на г. П Кирчевъ съ
Варна, а с ъ това и къмъ Бъл новата придобивка за нашия
гария се покачва- Сега се е търговски флотъ.
основала в ъ София Българска
Къмъ 1 часа бе сервиранъ
курортна централа, която с ъ в обедъ нв гостите въ салоните
местно с ъ главната дирекция на парехода.
на ж е л е з н и ц и т е и министер
Поради поевтиняването на
ството на търговията може да
зърнените храни и брашната
развие полезна дейность.
обшината намалява ценвта на
Но необходимото условие за хлеба начиная отъ 21 т. м.
привличане на гости и ожив понеделникът белия на 10 лв.
ление туризма в ъ Б ъ л г а р и я е кгр., а типовия на 8 лв. кгр.
създаването на удобства. Н е
комфортъ но главно чисти и
Общкната до сега е изтегли
хигиенични хотели и чиста ла отъ Популярнвта банка су
храна требва да стоятъ на мата отъ 1,700,000 лв., която
разположение на гоститЬ. Бъл- сума е изразходвана по стро
гар. я разполага с ъ курорти и ежа на казиното.
природни хубости, които мо
Инженера по китонирвнето нв
га' ъ у с п е ш н о да с е използупристига
в а т ъ за с ъ з д а в а н е : оживление улиците въ Варни
1
и н в п р е д ъ к ъ на народното ни на 22 того. Следъ което вед>
нага ще се започне работата
стопанство.
по китонирвнето на ул. Цярь
Борисъ и б Септемврий.
Държавата е длъжна да
помогне на Варна
Наналътъ на ул. „Свидова"
Органа нв съюза на градо се работи усилено, тей има
ветеI вСчмоупр8вление"|*1ъ броя дглжина около 800 метра и
тръбите високи около 1 метръ
си отъ м цъ май пише:
Общината е назначила спе Той ще свърже ул „Саидова"
циална комисия която сбхожда съ бул.' «Фердинандъ" и при
всички кжщи и прави подро- Аквариума ще се съедини съ
робенъ и пъленъ списъкъ на главния колекторъ. Разходите
ония квартири, въ които ще по направата на тези каналъ
могатъ да се иастаняватъ ле възлизатъ на около 500 000 лв.
товници отъ чужбина или отъ
Варненското търговско дру
вътрешность^а. Списъкътъ ще жество има обшо годишно съ
бъде разгласенъ безплатно отъ брание въ което бе даденъ
специалното курортно бюро. отчетъ за дейностьта на дру
Решено е сжщо, че срещу жеството презъ изтеклата го
всички услуги отъ справоченъ дина.
хсрактеръ общината 1>ема да
Бор. Килифарски чете реда събира никакви текси. Об фератъ на тема: Стопански
щината прави всичко възмож переспективи за повдигане тър
но, за да издигне курорта въ говията въ Варна, следъ което
първостепенна курортна стан бе избранъ новъ управителенъ
ция, отъ което ще спечели съветъ отъ г. г.: П. Бъкловъ,
България, а така сжщо и вар Димо Калояновъ, Мих. Констанненската община. Апелираме тиневъ, А. Камбуровъ, Ради
и къмъ държавата да се за Русевъ, Зл. Ф. Мариновъ, Бо
нимае по специално съ въпро рисъ Втичевъ и Боянъ Желевъ.
са за летовищата и дале своя
та подкрепа и услуга на
Печатница Добри Тодоровъ
общините

Нашите проспекти

!

ап Ш

Счобщава на Почитаемите Варненски
граждани и гости на гр. Варна, че отъ
20 того откривамъ ресторанта си, къде
то ще се сервира отлична питателна хра
на "при познатата на всички добра обста
новка. Приоматъ се абонати по тефтерче
съ отстъпка, също банкети и свадби но
споразумение.
Отъ съдържателя:
Аегелъ М^арковъ.
оъ висше образовапив и търговска
Петовонть
практика търси да навежда счетоводотво презъ всичко време на депя — условия ивноснп.
Може да работи и въ каптора преди обедъ. Приема да
води очетоводогво и въ провинцията. Предложения чрезъ
агенция „Куриеръ' — Варна ва Б.

Врой №

Варненски общински вестйИЕъ

Стр. 4

Търговия, Стопанство и Индустрия

Безмитния вносъ

тиворечиви. По мередавни изглеждатъ тези дадени отъ
Бургасъ, а именно: Търсене
отъ странство има, но налич
НИГБ количества и цените по
които се предлагатъ не съ въ
състояние да привлекатъ се
риозни купувачи.

М

а

.--^/^тШ

за индустриялците. Реше
ния на комисията.
Специялната комисия при
на Атанасъ Ивановъ
министерството на търгорията,
ул. ;Ця|ь Борисъ1* .V: 6
промишленостьта и труда по
до к*Ф-ие „Лондонъ"
допълване на списъка за су
Единствения нъ България елек
ровите и полусбработени матрически аиаратъ
терияли п р о п у щ а н и безъ
„-. едри
а...» Е
« . | . 1 П ЧИ
Мй*
' '.
*.-'
мито и октроа за индустриял
М а• 1у1 1еЛГ» ва
вълни
за Р,
6 меците, ползващи се отъ закона
счц», съ конкурентни цени. Найза насърдчение на местната
модерно пострвгване, Фривиране, Електрическо дълготрайно
Главната дирекция на же
индустрия е взела решения да
йодни ондулвции съ специаленъ
( 6 м е с е ч н о ) КЪДрене на
се довпишатъ въ списъка и лезниците и пристанищата е
препаратъ, маникюръ, електрид а м с к и и м ж ж к и к о с и гиздала подъ № 6287 следната
«1-ГУ!.*. .*Г...^^.А^
следните сурови материяли:
чески масажи, ивмиване на коси
"
• ;•
съ специаленъ препаратъ който омекчава косата и пр.
За фабрики за зах. изделия и наредба:
Комендантите на чуждите
Електрическо дълготрайно Ивработвагь се всекакъвъ видъ изкуствени коси и перуки.
бисквити съ захарь — гума-чи(6 месечно) къдрене на дамски
Ивящно хигиенично бръснене и стриженв напълно
кълъ; за фабрики за бои и ла кораби, които посещаватъ
кове— мангановъ борапъ, бен- българските пристанища, по
и мъжки коси.
вадоволяввщъ вкуса на клиента.
золъ' и олейн, за фабрики за неже еж представители на арПарфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20% намаление.
изделия отъ метални листи — матьорната и корабната власть,
а я
Пристигна
препарата
ШКЕАЬ НЕШЕ ва боядисване на кося ~
^ ^ я г ^ ^ ' и 1 ,
сЬрна киселина, стоманени съч съ длъжни по общите прин
и
Приетигна пудрата „Лворея и тънки машини № 0000 специални ва ДАМСКО СТРИЖЬНЕ,.
ми за полиране, азотна кисе ципи на морското право, матъй също и прочутите парфюми, пудри, помади и ласьони отъ известната Фирма ( „ т е г —
лина и цианкалий, за фабрики каръ да нема за това специялГапз) .Помпен", .Флорами" и „Живрина". Пристигнаха ельщо и отъ известната Фирма „Жерни наредби въ нашите и
за растително проджбени табашмандре" всички видове парфюми, одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и др.
хм кожи — обикновена стипца, чужди закони, да се явяватъ
,на конкурентни цени.
лично
както
предъ
пристанищ
за фабрики за вжглена киселина
ното управление, за да връ
и сгжстенъ кислородь — коксъ,
за фабрики за каучукови изделияча™ корабните книжа и да
Варненско Г р а д с к о Общинско Управление
— вжглероденъ тетрахлоридъ, деклариратъ стоките и пътни раходни дружества, корабите
• фактисъ (препаратъ за увели ците и пр. така и предъ ка на който посещаватъ българ
чение еластичностьта на кау рантинното управление, за да ските пристанища, чрезъ тех
чука) и магнезиевъ окисъ, за рапортиратъ за здравословното ните агенти.
фабрики за стгкларство — бен-състояние на хората отъ при
зинъ и нафтъ, за фабрики за слугата имъ и пътниците. Яко
електротехнически изделия — поради болесть или друга ува№ 10221
медна оксидирана тель, съчме- - жителна причина, коменданта
ни лагери, плочи, пръчки и не може лично да извърши
Българското Генерално Конпрахъ отъ чистъ графитъ и тия си функции предъ българ- сулство въ Марсилия е съоб
гр. Варна, 14 май 1 9 2 8 година
бронзъ, за фабрики за минерал ските власти, той може въ щ и л о н а т ъ р г о в с к и т % камари,
но проджбени кожи — хромовътакъвъ случай да натовари че е предоставена на интере
сулфатъ, за фабрики за прера единъ отъ помощниците си сующите се търговци, индустВ ъ допълнение н а обявление № 9352
ботване животпадаци,— декро-да я извърши вместо него но риялци и занаятчии въ Бългс»
лейнъ, стипца калиева, силитра въ никой случай и на трето рия. службата за венкакъвъ отъ 3 У 1928 г., публикувано въ Държакалиева и натриева, за фабри степенни лица отъ прислугата, видъ информации (адреси на .венъ
вестникъ брой 34 отъ 11 Т е . г.,
ки за циментг и варь — стома тъй като съ това се уронва фабрики, каталози, цени, кре
нени пръти, за фабрики за дом, престижа на нашите власти. дитоспссобность и пр.), орга обявява се па интересующите се, че на 12
потреби кух. сждове и прибори—
На ония отъ комендантите на низирана специално за Бьлга
солна киселина.
чужди кораби, които недър- рия отъ Дирекцията „ЗетарЪоге гоньй т. г. въ Варненското окръжно дажатъ сметка за престижа на ае МагзеШе. вешее е1 риЬйсйб, начно управление до 9 часа ще се произ
българските власти и не се гие „Уеп1иге" 19, МагвеШе. Све
съобразяватъ съ настоящето денията ще се даватъ безплат веде търгъ съ явна конкуренция ва отда
нареждане на главната дирек но. Запитванията да се отпра- ване подъ наемъ 9-техъ общински павили
ция,
ще се отказва свободна вятъ на посочения по горе адНалични количества. Мне
нията на търговци—житари практика въ нашите приста ресъ на френски езикъ. прид они въ новопостроеното казино въ примернища.
ружени само отъ междунароза износа.
ската градина за време отъ сключвано на
Горната наредба да се доне денъ записъ отъ б лв. — за
Отъ изказаните мнения въ ста
отговоръ.
договора до 31 овтомврий т. г., както следва:
налите малки конференции и се до знанието на всички паотъ сведенията съ които Б. 3.
Павилионъ № 1 за продажба на тютюна,
Банка разполага, положението
за наличните количества храни
цигарета и др. иодобни;
(царевица и жито) въ страната Варненско Градско Общинско Управление
къмъ края на м, априлъ е
Павилионъ «х 2 — картини, картички,
следното:
Съ изключение на западна
списания, вестници, марки и др. книжарта часть на страната по ли
ски принадлежности;
нията Видинъ—Враца—Неврокопъ, южните покрайнини въ
№ 10222
Павилионъ № 3
на бански нринаРодопигЬ и часть отъ север
ните и южните разклонения
длежноети;
гр. Варна, 24 май 1928 година
на Ст. Планина, дето нуждата
отъ храни за изхранване на
Павилионъ № 4 - на килими ила не
Въ допълнение на обявление № 9599
населението до ново е чувст
вителна, въ всички останали
произведения
околии има достатъчно храна отъ 5 V 1928 г., публикувано въ Дър- ложба на платове и други
за изхранване населението до
новата реколта. Освенъ това шавенъ вестникт. брой 31 отъ 31 V с г., отъ българска индустрия;
въ тези последните има из обявява се на интересующите се, че на 22
Павилионъ .№ 5 — на детски играчки;
лишъци до 8650 т. жито и 7070
т. царевица, които ще бждатъ май т. г. въ Варненското окръжно
дашъч- Павилионъ № 6 - на парфюми идрупредостатъчни за да могатъ
но управление ще се произведе търгъ съ г и подобни*
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да се изхранятъ нуждающите
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прадина з а време о т ъ сключване
П а в и л и о н ъ Ло 8 — за бръснарница;
н а договора д о 3 1 марть 1931 год.
П а в и л и о н ъ М 9 — з а п р о д а ж б а н а бонП ъ р в а н а ч а л е н ъ наемъ за ц е л и я наемоиъ бопи, шоко-аади, бисквити, локуми и д р
лсриодъ 8,б00,000 лв. предложението т р в П ъ р в о н а и л н а т а • цена ще се ощшделя
бва д а с ъ д ъ р ж а сумата з а цвлия наемоиъ въ деня на търга отъ тържната. комисия
* за
износа, понеже и безъ това ПАПМПТГТ;
презъ този сезонъ износа е « о р и о д ь .
всеки навилионъ по о т д е л н о . Уа цравоучаЛа Ъ и
ени
П
8л
к оито с е 7еХат\ н;шит ?
' правоучастие залогъ 10° 0 нъ банково стие„залогъ 10% и документи съгласно 3.

храни за износъ въ сравнение
Н

В

ста\ исо ^~оТГпТнкт°а
еж се изказали за забраняване на износа: това мнение се
мотивира съ обстоятелството,
че не всички търговци^житари
позиаватъ
положението
второ
по
съображение
да се и внесе
чрезъ забраната на износа ус
покоение на масите.
Сведенията за търсението
на храни по чужбина съ про-
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