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Варна, 28 Мартъ 1926 год.
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Прнлнвъ и ОТЛИВЪ.

Абонамент--.:
50 лв.

Подъ влиянието на луната некои
морета си прибиратъ водите далечъ
отъ брега и после пакъ ги повръБрой 1 певъ.
щатъ. Първото е отливъ. а второто
,
Редакция!
приливъ. Нашето море не прави те
Клуба на организацията ул. .Гургузи чудеса. Луната не му действува.
!
лята* К" 6.
Въ замена на туй. обаче, ние вар*
ненци, наблюдаваме други приливи
f
Телефонъ Ns 372.
и ОТЛИВИ, КОИТО ставатъ на суша,
; Обявления: 1.50 лв. кв. сантиметъръ.
само че подъ влиянието на друга
Органъ на Демократическия Сговоръ — Варна,
луна. Тази друга луна е нашата об
щина. Тя действува върху хората и
шите видни економисги за да при върху кръвоносните имъ съдове.
влече техното внимание върху уча- Когато наближи да се правятъ из
стьта на Варна. Есенесъ пъкъ съз бори за общински съветници, едни
даде тъй наречения стопански ко- партийни клубове се приливатъ, я
За тая цель презъ 1920 год. вожатъ наемателите—че ведна митетъ, комуто въложи да ръководи други се отливатъ. Тукъ „луната"
наемодавци- борбата за стопанското възстановя действува върху хората.* Въ същото
се създаде специаленъ законъ, га следъ i Априлъ
пт
ще
могатъ
да
ги
изхвърлятъ ване на Варна. Той действува вечъ време кръвъта нахлува б ъ р з о
огь една страна, защото имаше
цела зима, но да излезе изъ пияца- въ главите. Тукъ „тя" действува
отъ
жилищата.
Въ
същность- та
жилищна криза, и о т ь друга,
и да обхване града все още не върху кръвоносните съдове, но са
поради опасното състояние на това е невъзможно в ъ никой може да успее.
мо на известни хора: на водачите.
духовете. Учредиха се жили случай, защото, за да б ъ д е на
Тукъ съ радость ще требва да Този приливъ e най-интересенъ, за
щни органи съ право да отне- емателя изваденъ, требва ре констатираме, че напоследъкъ и въ щото прави пъленъ превратъ и въ
матъ излишните стаи отъ соб шение отъ обикновените с ъ  това отношение се правятъ реши мислите и въ настроенията. Всеки
ствениците и да ги отдаватъ дилища, преминало презъ три телни крачки. Внесе се въпроса въ залетъ отъ тоя приливъ става и отърговската камара, въ току що за
подъ наемъ на безпомници съ т е инстанции. Въ България критата сесия на която се чете и раторъ и писатель и художникъ до
ри. Такъвъ приливъ бе залелъ пре
нормиранъ наемъ. Това беше дело не се свършва тъй лесно! специаленъ рефератъ върху Дър ди общинския изборъ единъ клубъ
едно ограничение правото на Опасно би било за наемателите жавната политика по отношение на на мусалата. И то тъй силно, че про
'собственость, противъ което ако имаше наредба в ъ смисъль черноморските ни пристанища. И как тече презъ балкона: увиснаха и ма
требваше да се очаква този рефе нифести и платформи, па и художесобствениците реагираха. На че веднага следъ 1 Априлъ ще то
ратъ произведе желания ефектъ.
жилиш, органи се предостави бъдатъ отъ властите извадени. .."; Той издигна до секретарството на ствеини картини; а народенъ бъл
гарски музикаленъ инструменгъ Озо
и разрешението на споровете Подобна наредба нито има, ни .камарата енергичния нашъ съграж- веше любопитни да видятъ големомежду наематели и домоприте- то некой възнамерява да я съ данинъ г. Грекова и го направи ръ- то чудотворство на новата луна, ко
жатели, което пъкъ беше про- здаде. Думата се дава на оби ководителъ на бъдащите акции по ято бе погълнала всички други лъ
стопанското издигане на града.
чи на спектара, а изпущаше само
тивно на конституцията. Зако кновените съдилища.
Миналата
неделя
този
рефератъ
Този приливъ трая доста
нодателя призна това социално
Могатъ ли стопанитгъ следъ биде повторенъ въ Зала Съединение моравите.
дълго, но следвайки неумолимия за
мероприятие за необходимо и I Априлъ
да изискватъ отъ предъ цвета на Варненската интеле- конъ на природата — настъпи от
го наложи. ИЗЛИШНО е сега, наемателя,
който доброволно генция. Той заинтересува съ въпро лива. Луната залезе. Ями сега ? . . .
следъ петь години да го кри- не би излпззълъ, произволно ка са и обществените власти, дребните Сега останаха на сухо. Не! ще се
тикуваме'.- Навсеки случай, не къвто наемъ имъсепоще? Нито стопански слоеве, политическите гру боримъ! Яко нашите сили съ слаби,
пировки, журналистите и всички разчитаме на чужда помощъ и скоро
правда очевидна и въпиюша закона за задълженията и до други.
луната ше грейне съ моравия си
беше гдето Държавата облег- говорите, който остава мероДнесъ вече въпроса за стопен- блесъкъ за да ослепи първо "оня"
чаваше жилиш, нужда за смет давенъ за отношенията на нае JCKOTO издигане на Варна става на- отъ Гургулята и после "другите" —
ка не на целия народъ, а само матели и наемодавци. създава ^истина общественъ въпросъ. На то- така се каниха тези, на които от
на домопритежахелите—бедни тая опасность, нито съдилищата +ва помогна твърде много и блеска- лива бе ипразнилъ кръвоносните
и богати.
'•--.•.-• щ е я узаконяватъ. Щ е - с е ' н а  Двата защита на нашата кауза, която съдове.
даде тия дни въ камарата г. Проф. ' " .Всички на митингъ"! "Долу Сго
Законътъ биде изменяванъ мери средния пъть, по който Данаиловъ— единъ отъ най-вещите вора"! Викатъ хората, но отъ тези
неколко пъти и въ последния ше се изживеятъ тия мъчно наши економисти и най-влиятелните „всички" никой не отива. Пъкъ и
е предвидено че на 1 Яприлъ тии, както се изживеха и ония, лица на Демократическия Сговоръ. сговора на пукъ не мига. Сетиха^се
Р^Окураженъ отъ всичко това оня
т. г. ще престане да схществува. които създаде жилищния за денъ стопанския комитетъ се свика тогасъ великаните, че има една изпитана и калена маса, каято минава
Широките социалисти дема- конъ.
на заседание съ цель да закрепи и за най-опитна митингаджийска. По
гогствуватъ като твърдятъ въ
Ако ще останатъ затруднени разшири своята дейностъ. На това некога те я наричатъ „Глутницата",
позива си, че правителството бездомници, техъ Държавата, заседание се прие правилника на ко- но то е само при особени случаи.
споредъ който правилникъ Днесъ момента налага да се забрави
суспендирало закона, защото въ общината и окръга, требва да митета,
председателството му се възлага на всичко минало, защото .акцията
същность законодателя е опре- подпомогнать да заработватъ кмета, като шефъ на града. Привлида бъде масова", Съ изтодедилъ деньтъ 1 Априлъ, ко нещо повече; а ония отъ техъ, чатъ се въ състава му представите требва
ченъ
церемониалъ
пратениците се
гато той ще престане да бжде които желаятъ — и да си по- ли "на всички стопански и полити явиха при глутницата, но тя не ги
чески
организации
въ
града
и
се
по
• ъ сила.
• . ••
строятъ свои жилища. Така
становява устройването на редица прие, като имъ заяви: „когато по
Днесъ той е въ сила само мъчнотиите по-лесно и по-спра публични сказки, осветляващи сто' следния приливъ протече отъ бал
за 5 града въ България; кли ведливо ще се разрещатъ.
панското състояние на града и не кона ви, на едно въже видехме да
говото
бъда ще, съ цель да се заин- бесите "най-стария вълкъ отъ на
ентите на жил. сждъ занастатересуватъ отъ него широките сло шата династия и се надсмивахте
нявание с ъ твърде малко, за
еве на гражданството. По този на- надъ младите вълчета: сега реда е
щото отъ 1920 г. до днесъ съ
чинъ комитетътъ ще може да из ний да се надсмееме на васъ — иде
построени множество жилища.
лезе изъ тесните граници на тър те си"! Грубо затвориха вратата
говската пияца и да издигне своите предъ носа имъ и те се отправиха
Повечето отъ тия бездомници
въпроси до степенъта на гореши об за .Прошекъ"""дето беха пригот
с ъ вече въ свои къщи. Въ
Естественото положение на Варна ществени въпроси на челото граж вили разни чародеи да изпълнятъ
града ни въ 1920 гоп. е имало е концентрирало тукъ още отъ ве данство.
своя свещенъ обрядъ, като съ вико
около 25.000 стаи, а днесъ съ кове търговския животъ на Бълга
ве и махвне на ръце заклинаха лу
На същото това заседание се ре- ната да изгрее пакъ и да настане
2 5 % повече. Това увеличение рия и на всички прилежащи на северъ страни. Това концентрира тукъ
е достатъчно и за това въ същ и грамадни частни и обществени ка ши между другото да се помолятъ благодатния приливъ, но тя не изгре.
нашит is "съграждани нар, представиSenator.
ность криза за жилища нгьма, питали.
тели да взематъ присърдце искания
а има криза за пари. Презъ
Откъсването на Добруджа и Де- та на комитета и да употребятъ вси
м. год. жилищнитв. органи съ деагачъ, конкуренцията на Бургасъ чкото си влияние за техното попу
Новоизбрани кметове и
настанили около 480 бездом и Галацъ и общата стопанска ста ляризиране въ парламентарните сре
гнация парализираха съвършено тър ди и за прокарването имъ.
помощници кметове.
ници — голема часть отъ техъ говията на Варна и убиха нейната
Реши се най-сетне да се иска отъ
по взаимно споразумение меж пияца.
На место на излезлия по формал
Ц. К. на Бълг. Търг. Съюзъ да сви
ду бездомници и стопани. На
Капиталите почнаха да емигриратъ, ка презъ м. Май една конференция ни причини кметъ на Къомюрлющобщинската каса всеко наета- държавните грижи вечъ отдавна я • отъ наши видни економисти и ком ката община г. Яни Железковъ, избранъ e общинския съветникъ г.
нявание костува около 1200 л., напустнаха. Отъ друга страна града петентни лица, която конференция Киро Бучковъ. Новия общински съсе тълпи отъ бежанци добруджанци, да реши въпроса кое отъ нашите
а всеко дело решено отъ апе тракийци, руснаци, арменци и др. И пристанища какви грижи отъ страна ветъ на Авренската община e npeлативния жил. съдъ по 800 лв.1 населението му тъне въ все по-дъл на държавата изисква и кое ще избралъ досегашния кметъ г. ЮрВъ всички квартали праздни бока и по-дълбока нищета.
бъде нашето главно пристанище — данъ Пенчевъ и за помощникъ Недю Арабаджи Неделчевъ, също Ре
Да се остави това положение на Бургасъ или Варна.
стаи за наемание има доста
ка-Девненския съветъ е преизбралъ
благоволението
на
съдбата
или
на
Ние
поздравяваме
стопанския
ко
тъчно, което се вижда отъ ан
управниците е свръхъ силите на него митетъ за добрите му грижи и це досегашния кметъ г. М. Кръстевъ,
кетата, която общината е из вото население. И ние виждчме, че
Пожелаваме на новоизбраните улесъобразните му решения и, соли
вършила. Опасносгь отъ обшо то започна напоследъкъ да се орга- даризирайки се напълно съ техъ, спехъ въ работата,
Уволненъ е досегашния секретаръповишение на наемите нема. низирва и да предявява редица ис обещаваме му своята искрена под
При такова положение, нужда кания за съживеването на града. крепа въ |гремежа му да даде на бирникъ на Чатменска община г.
Ив. Мартиновъ и вместо него e наотъ специаленъ жилищенъ за Близко до ума е, че първите стъп Варненски! /граждани по-вече ра ' значенъ
г. Георги Добревъ Душевъ.
ки въ това отношение требваше да бота и пс«ие-)е-)хлебъ.
конъ нема.
Приета е оставката на Преселския
се предприематъ отъ пиацата. Още
секретарь-бирникъ г. Хр. Д- ЛимбеВъ същность, другъ e въ миналото лето тя изпрати една де
ровъ.
rWe ете в. «Сила* t
проса, съ който демагози тре- легация до министерството и до на
> . ' б месеца

1

Облегчениг жилищнит! нужди.

3D стопанското възстоновлвние но Варно.

. . . .

30 лв.
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Да подобрймъ

И Л А-

За електрическата централа.

Врой 16.

модерни торища и подобрение обо
рите, като Постоянната комисия ще
(Седмиченъ прегледъ на тържищата даде безплатно нуждния циментъ.и
производството.
Нашата електрическа инсталация,
на зърнени храни въ Варна).
зидарската работна ръка. а камен
Варненската стокова борса e из строена когато града беше много
ните материали, песъка и землен.
дала единъ апслъ къмъ българските по-малъкъ, вечъ отдавна не задово
Стокова борса. Презъ изтеклата работа ще се доставляватъ отъ са
производители на бобъ, иаъ който лява нараствалите му нужди. За да седмица пристигнаха 97 вагона, отъ мите заинтересувайи стопани. -Съ
даваме следните редове:
се даде електричество и на крайни които 13 зимница, 68 кукурузъ, 5 тези парични жертви отъ страна на
Известно е, че въ последните две те квартали, необходимо е да се бобъ, 5 слънчогледъ, 3 фий 2 кюс окръ-кната каса се дири да се съзтри години световното производство разшири електрическата мрежа, ка пе и .1 ечмикъ. Цената на зимница даватъ постепенно въ всеко село
иа боба се увеличи, конкуренцията кто и да се достави новъ единъ мо- та се е движила отъ 550—715 леаа поне по 2 — 3 модерни торища, косе засили въ големи, размери, евро торъ. За тази целъ, обаче, съ нуж- за 100 кгр. кукуруза отъ 280—360 ито да послужатъ после за показъ
пейските консуматори станаха мно- дни милиони, каквито общината не лева, боба отъ 430-450 лева, ечми- , и иазидание иа населението, като и
го взискателни и заради това недо може по никакъвъ начинъ да отде ка 410 и фий 500 лева. Положение се изтъкне съ живъ примеръ какво
брокачествените бобища не се тър- ли. Остава или да се сключи за то на цените презъ седмицата бе губи земледелеца съ незапазването .
сягь вече или въ най-добъръ случай цепъта специаленъ заемъ отъ Наро ше следното: Зимница—цените изо на естествения торъ доставенъ му
се търсятъ въ ограничено количе дната Банка, нещо което при сега бщо отиваха къмъ повишение, кое безплатно отъ добитъка.
ство и на много ниски цени. По те шното безпаричие е съвършено не то достигна до 20 — 25 лева на 100
в) 240,000 лева — за издържание
зи именно причини и нашия бобъ мислимо или пъкъ да се потърсятъ кгр.; кукуруза—започна съ 355 лева
отъ последните две реколти, като кредити отвънъ. Такива ни се пред- и съ незначителни колебания завър зимните земледелчески училища въ
недоброначественъ, остано неизне- лагатъ, но само срещу сигурни га ши на 360 лева, боба—безъ измене Козлуджа, Провадия и др., гдето
ние при слаби пристигания и огра- презъ зимните месеци, когато на
сенъ въ големата си частъ, а това, ранции.
селението е най-свободно отъ рабо
•
което се изнесе, се продаде * по
Въ желанието си да направи вси ничено търсене.
та. на земледелеца ще се даватъ
твърде ниски цени, конто не покри- чко възможно за разширението на
Общинска борса. Презъ същото
ватъ дори разноските по производ електрическото осветление, общин време пристигнаха 71 кола, отъ ко здрави практични познания за това,
ството. Преди неколко години нашия ския съветъ въ едно отъ последни ито 54 зимница, 8 кукурузъ, 4 бобъ, което науката е установила за уме
бобъ, благодарение неговите естест- те си заседания реши да се отдели 4 фий и 1 леща. Цените съ се дви лото и рационално работенне на зе
вени добри качества, си беще спе- електрическото отделение въ само жили както следва: зимница — 425 мята и отглеждание на разните кул
челилъ отлично реноме въ стран стоятелна дирекция, печалбите на —555 лева за хектолитъръ, кукурузъ тури, овощия и др.
г) 50,000 лева за екскурзия изъ
ство, особено въ Марсилия, и той която да се консолидиратъ и да се 250—280 лева, бобъ—240-475 лева.
се ценеше много по-скъпо ОТЪ дру отделятъ отъ общинските приходи фий 385—450 лева и леща 505 лева. Царството на земледелци и домакнни отъ окръга. Да се види това ко
гите бобища, но следъ като въ по за да могатъ да послужатъ за га
Презъ изтеклата седмица почти ето по-напредналите и по-интелеследните две години ние изнесохме ранция срещу нуждните кредити по
на тези пазари бобъ съ много раз разширението. А за Да може да се непрекъснато вале дъждъ и пора гентните земледелци изъ другите ни
валени и цветни зърна, 'сами- го прокара тояа решение презъ Кама ди това пристиганията въ стоковата окръзи съ направили, а също да
компрометирахме до такава степенъ, рата, командированъ беше въ Со борса беха значително по-слаби отъ се посетятъ некои модерни стопан
че той започна да се употребява въ фия г. Кмета съ цель да ходатай тези презъ миналата седмица, а на ства, както и образцови земледел
много случаи за храна на добитъка. ствува за това. Благодарение съдей общинската борса пристигнаха три ски училища — това ще послужи за
Крайно време е да отстранимъ това ствието на г. Ляпчева, билъ е при- пъти по-малко кола, което се обяс големъ урокъ, за жива поука къмъ
гибелно за народното ни стопанство готвенъ съответенъ законопроектът нява съ силното разкалване на пъ добро на нашия селянинъ, който е
поста консервативенъ въ своите раз
положение и съ общи усилия да който тия дни ще бъде внесенъ въ тищата.
Положението въ странство. Це бирания и догде лично не види и
възстановимъ старото добро реноме, камарата, благоприятното прокарва
ните на разните артикули се коле се убеди въ полезностьта на това,
.на нашите бобища, които съ единъ на на който е било осигурено.
баеха постоянно; ту се покачваха, което му се разправя и препоръч
отъ най-важните артикули на наше
Щомъ се направи това, веднага ту спадаха.
ва, не e наклоненъ да усвои и самъ
то земледелско производство. Ето
приложи на практика което само съ
защо, за ;да не загубнмъ досегаш ще се започнатъ окончателни пре
\
думи му се преподава.
ните пазари на нашия бобъ, налага говори съ съответните фирми за
Изборни.
ни се да подобримъ , значително разширението на . електрическата
д) 50,000 лева за уреждание зем
.качеството неговото. ,Това
е мрежа въ крайните квартали, вклю
Отъ произведените на 21 м. м. леделски, скотовъдни, [овощарски и
чително
и
Сесъ-севмесъ,
както
и
за
най-главното условие за лесното и
селско общински избори до сега съ лозарски изложби въ окръга. Тукъ
изнозно, пласиране на нашия бобъ и доставката на още единъ моторъ утвърдени: Авренския, Беленския. ще може да се види на показъ, съ
отъ 900 конски СИЛИ.
на възможно най-високите цени.
Константиновския. Преселския, Дол. брано на едно место, това което
Ние се надевам*. че усилията на Чифлишкия, Русларския, Карахюсе- частната инициатива е постигнала въ
Качеството на нашия бобъ се вло общинската управа въ това отноше инския, Емировския, Крумовския, подобрение обработванието, произшава отъ примесените въ него гни ние скоро ще се увенчаятъ съ уо? Река-Девненския и Белевския.
вежданието на земледел. култури,
ли. развалени и>цветни зърна, чуж пехъ и че още това лето ще моКасирани съ по формални причи овощарството, лозарството, а също
ди тела (пръсть) и смесването му жемъ да поздравимъ своите съгра ни изборите въ с. с. Саръгйолъ и и по скотовъдството. Съ тези изло
съ бобъ отъ стара реколта..
ждани отъ крайните квартали съ Татаръ-Махпе и съ насрочени нови жби се дава също поощрение иа
; За да можемъ въ предстоящата осветляването имъ. '•
избори за 4 Априлъ т. г.
предприемчивостъта, напредъка и
кампания, да се явимъ на европей
разпоредителностьта на производи
ските пазари съ по-доброчачественъ
телите.
|Теод.
Ятанасовъ.
бобъ, за да възстановимъ неговото
е) 60,000 лева за уредба и из
старо, реноме и да добиваме по-ви
Младежката група при Де
дръжка на земледел. и домакински
соки цени, което ще ползува преди мократическия Сговоръ —
курсове, а също и за награда на
всичко производителите, ние имъ Варна, поканва членовете на
4. За повдигане земледелието курсистите. И нашата селянка не е
препоръчваме следните мерки: .
въ Окръга, въ бюджета на Варнен.
забравена, като сь тези
1) Нивите, където ще се сее бобъ, 29 т. и. 6 часа следъ обедъ Окръж. Съвчтъ е предвидена изоб изоставена
й се даватъ оказания за то
да се почистятъ много .'добре. .,-.,, на общо организаци що сумата 1,265,000 лева, която ще курсове
ва което тя требва да знае и умело
..... 2) Боба за цосевь да бъде отъ онно събрание въ клуба се иждиви:
да върши за грижливото и съ вкусъ
еднакво и добро качество,,като се на партията.
а) 300,000 лева за закупванне на обличание на семейството си. за до
очисти отъ всички развалени и цве
Присж.тствнето на всички, подбрани (селекционирани) семена брото, вкусно, економично и разно
тни зърна и случайни примеси. .'.,
отъ земледелски растения, както и образно приготовление на ежеднев
членове
е задължително.
... 3) Новата реколта да не се смесва
— на семена отъ малко разпростра ната храна, както и за формулира..
Отъ Бюрото.
въ никой случай съ стара.
нени, полезни, земледелски култури, нието й като добра домакиня. Отъ
4) Събраната реколта даТсе почи
които семена ще се раздаватъ на многобройното посещение на устро
сти на ръка отъ всички цветни и
населението било по костуемата ените до сега курсове се вижда ко
развалени зърна и пръсть, -като се
цена, било съ намаление 30°/0 отъ лко селското население цени тези
Съобщение.
.пресее.
,, ',.,, ,. ... ,... ,..
тази цена. Семена отъ експарзетата, курсове, закриванията на които иви
На 14. III. т. г. изнесохъ въ Юна виреюща на бедни почви, каквито често представлявагь цели праздненшкия салонъ въ Варна сказка на имаме много изъ окръга, която е ства, при които се устройватъ мал
тема „Националното съзнание и На въ положение да замени люцерната ки изложби иа изработените въ
ционалното възпитание". Съобща- и детелината — ще се раздаватъ курса дрехи, рокли, ястиета и др.
вамъ на почитаемите слушатели на съвършенно безплатно.
(Следва)
сказката ми, че тогава развихъ само
б) 150,000 лева — за направа на
Уаеряватъ ни, че до средата на първата часть на темата си — "На
м. Юнии това лето новите морски ционалното съзнание". Въ близко
Варненско Градско Общинско Управление.
бани ще бъдагь съвършено готови бъдаще ще развия на същото ме
и ще могатъ ли да се използватъ. То сто и втората частъ—„Националното
ва сигурно ще привлече въ града възпитание". Понеже тогава пропуОБЯВЛЕНИЕ
много повече курортисти отколкото снахъ да направя това съобщение,
другите години. Я има изгледи да нека тия ми редове служатъ като
привлече такива и отъ чужбина.
отговоръ на множеството устни и
№ 7422
Още преди неколко години Чех- писмени запитвания, които получаските гимнастически дружества ис вамъ, какви мерки требва да, се
Гр. Варна, 22 Мартъ 1926 год.
каха сведения какви съ условията взематъ отъ семейството, училище
Обявява се на йнтересующите се, че обявения търгъ
тукъ и могатъ да устроятъ летна то, държарата и обществото, за да се
колония зп своите членове. Тази го подложи на едно планомерно и ефи- съ обявление Л« И63 брой 272 на ДържавенЪ Вестникъ
дина наново Чехската легация въ кгсно национално възпитание наша отъ 3 мартъ т. г. и брой 286 отъ 20 мартъ с. г. отнасящъ
София, както и нашия представи- та младежь и да се култивиратъ и
тель въ Прага Съ искали отъ общи отхранятъ хубави патриотични раз се за отдаване на предприемачъ направа на мазилките на
ната известни сведения целящи да бирания въ народа ни. Време е до новостроящите се морски бани на градъ Варна за обща
улеснять интересуващите се чехи за се заговори ясно и недвусмислена приблизителна стойность 485,000 лв. ще се произведе за
морски бани.
по въпроса за националното възпи втори нжть на 91 мартъ т. г. отъ 14 до 16 часа в ъ Вар
По всичко личи, че новите моде тание на народа ни и да с*, •зарабо ненското Данъчно Управление.
рни морски-бани ще помогнатъ твъ ти планомерно и енергиадо/въ това
Залогъ 5% въ'банково удостоверение. И докумен
рде много на Варна за да я превър- направление.
)
ти съгласно 3 . Б. 0 . П.
"
•
нвтъ въ единъ наистина европейски*
Варненски Окр. . /илищ. инморски курортъ, пригодвиъ особено
Всички
разноски
по
публикация,
гербъ
и
др.
еж
за
спекторъ: Д-ре 14*--- (ровъ.
удобно за Чехи, Австрийци и Унгар
сметка иа предприемача.
ци, които съ лишени огъ удобна Печат, и хоррмолит. „Прс ск^ниние"
морска водолечебна станция.
Отъ Общината,.
П. Зенгиновъ. пар.

Борсовъ бюлетинъ.

Изъ деишма на Варен. Окр. Съветъ.

За оанит*.

