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••• Всичко,', що\ се';
отнеса' -до ( вестника
да се изпраща до
кметството— Ва&на

•

Обявления:

1ВКИ . ., ....

•- при< пом.=чкмета *-:

Официални по 2 лв.

'

•на квадр. сант.;
;

вашия

т>ргонски

УПО споразумение.

Ввдвп Шщи
презъ 1927 год.

йш

1927 г, увеличени еж и нейни
т е пласименти..
К о л о н и т е на вестника ни, не
повволяватъ да се впуснемъ в ъ
подробенъ аналивъ на равните
видове операции на Банката.
Затова -ще се ввдоводимъ да
споменемъ т у к ъ о б щ и т е циФри
на ваемите, сключени о т ъ чле
н о в е т е кооператори, подъ Фор
ма на заеми срещу. поръчител
ство, текущи сметки, сконто,
валогъ и п р , равпределени по
професия: • •.* .

П р е д ъ н а с ъ стои отчета на 14,719,230 лейа, или едно уве
"С&ноуправлвнив", еДмо отг
Варнен. Популярна Б а н к а ва личение о т ъ 2,827,610 лева.
най добре уреденитп,. у насъ
1927 год. Истинско чувство на
Увеличението на капитала се
списания, въ което
автори' вадоволство ивпитввме, конста
д л т ж и не само на вноските на
.тетно се застхпватъ всички- тирайки грамадния у с п е х ъ , кой- н о в и т е членове, но и о т ъ вани
тп> *по> важни ^въпроси отъ * т о ' Б а н к а т а 'реаливува' в ъ по с а н и т е и неплатени допълни"=ж)*'вЬта на общинитгь. Съюза следно време. О т ъ година на •телни делове о т ъ стари банкови Занаятчии 1282 ;
54,389,035
година нейната обществено сто
':.; е члет на , между народ ниять панска дейность, като коопера членове.
Търговци 1018
50,934 051
Споредъ професията на чле ЗемЛед.и др. 114
2,463;70р
•сьюзг на градрветп.
тивно сдружение вЬе повече и
• '.Общинитгь ся. самоуправи- повече се василва. Както по чи н о в е т е , деловия капиталъ се Чиновници и
равпределя както следва:
служащи 349
14,590,000 '
телни тгьла- съ много широки слото на членовете си — коо
ператори, така и по капиталъ, Занаятчии
4561800 Д р у г и п р о функции, усложнени тъй мно
Фесии
650
23,003,000
влогове и оборотъ Вярн. Попул.
« < кръчмврй, 1113000
•- ,
чопрезъ
« шдь : войнитгъ. { Банка може да се постави смело
Всичко
3413
лв.
145,379,786
е < бакали
?1368000,
Пълна неуредица
цариж.тпх
на чело на всички Попуд. Бан ^ I други
• 4865000 7346000
Инкасовата и преводна,служ
цитп) зидани и тгьхното уп- ки в ъ България. На нейния ус- Чиновници и. др.
1204030 ба на Банката с ъ щ о се развива
п%хъ може дя вввидятъ, дори, и 3 ? м л . и инд. рвботш.цй 836200
„раеление* Сметкатп на всич
въ бървъ темпъ.
,г;-; : .
н е « о и ' първостепенни акцион. Селски стопани
256000
*китп> ех сгвгршенно забърками банки в ъ стряната.
Превъ 1927 г. с ъ постъпили
Учители
165400
МВлма нито• обща, нито трай
2279 ПОЛИЦИ ва събиране на об-•
Зд да не б ъ д е м ъ голословни,
Отъ горнята таблица се виж ща ст< йность лева 14,199,673.
'на, нито полезна система въ
нека направимъ единъ к р в т ъ к ъ да, че по големата чветь коопе Превъ сжщата година Банката
отдгьлнитп». ведомства
отъ яннливъ на отчета на Банката ратори еж, дребните търговци
е иьвършил» 6103 преводи об
Штнаш
дейность За да се ва 1927 год.
— кръчмари,: бакяли и др дреб
що ва лева 87,890,292.
'сащушнаятъ
лрадоветп и съ
Преаъ отчети»та година чис ностоиански •: с ъ щ е с т в у в а н и я ;
Ивдяла е 3249 удостоверения
1общи интелектуални
сили лото на членовете кооператори следъ т%хъ вдатъ ванаятчиите
ва
гаранция ва лева 21,626,379.
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работ
^проуцатг'средствата-за
свое- на Банката ее е увеличило о т ь
н и ц и т е , съ*една дума,все хора
2785
на
3575,
или
преаъ
1927
г.
Доставила
е на членовете си:
Што културно и
материално
Банката е ваписала 590 души изъ средата на економически 3118 тона дърва ва
Фтовдйгане'необходимо беше да пови членове.
слабите групи.
, огревъ ва лева 1,590,600
лфетзяттъ
Олщата нужда
Запасния ФОНДЪ с ъ щ о се е
Числото на ч л е н о в е т е , раз
"{наложи -и
международното пределени по професия дава увеличилъ превъ отчетната го 140 тона каменни в ъ г 
лища ва лева
69,000
дина о т ъ 2,322 945 лева на
1 съюзщне на градовепт.
следнята картина :
3,383,773 лв иди съ 1,060,828 лв.
Всичко лева 1,659,000
$У 'Въпроеитп отъ общинската
Занаятчии
1291
Една о т ъ ва дачите на попу
Превъ отчетната година бан
*; политика -изискватъ
компе
Търгорци
1023
л я р н и т е банки е — да привле ката е имала ,44,536. операци
1
Землед/Ьлци
128
че народните*спестявания подъ онни бележки, с ъ общъ оборотъ
• тентностъ и пълна обектив
Чиновници
435
Форма ня^ влогове. И в ъ това 849,581,876 лева с р е щ у лева
лностъАтл
бгъха ращеждани
др. ванаяти
698
отношение Варн. Попул; Банка '665,628,536,
413.413,141
и
преди създаването на:
сшс.
3576
е ивиграла отлично своята ро 821,564,622 ва годините 1926,
7.„Самоуправление**- не .така и
О т ъ т а я таблица се вижда, ля. 0 1 ъ 20,089,959 лева превъ 1925 и 1 9 . 4 . .
\ обикновено твърде случа б не.»и ,че социалната средя, о т ь която 1926 год. влоговете — срочни,
За да бъде пълна картината
бевсрочни, датски спестовни в^ло
• •подг влиянието на
пакостни банката рекрутира своите чле
ва раввитието на Банката дава
нове
кооператори
е
най
равногове
с
ъ
достигнали
цифрата
^настроения* Общинскитгь дяобравна. Колкото се отнася до ; 36,298,'2бГ лева, или едно., уве ме следната твблица ва движе
уятели моштъ да намерятъ въ стопанската среда, т я е една и личение о т ъ 16,208,302 лева, нието на членовете, капитала,
Фондовете, плаейментите, 1вагу;-.' двегодишните вече течения на ежща — средата на дребносто- • увеличение почти двойно. ,
би и нечалби и оборотите о т ъ
:; списанието обективно .разгле
н а н с к и т е съществувания и на
На какво се длъжи тоя гра- основанието, й до З Г д е к е м в р и
1ждане на повечето отъ вояо економически слабите обществе маденъ ' у с п е х ъ въ* влоговата
ни групи. Т у к ъ е именно и - служба на Банката? Беаспорно,' , 1 9 2 7 г. ва всеки 5 години,
нитп, въпроси.
нейната грамадна сила.
Долнята таблица не се нуж
на големото доверие, което Бан
•Ва.т26 того сгюза свиква въ
Деловия капиталъ на Банката- ката е спечелила между граж-. дае о т ъ коментарни. Ц и ф р и т е
София на конференция кметов ъ нея няй красноречиво грводанството, бевъ равлика на об
преаъ отчетната година-е уве
::ве.тп> на жичкн градове при личенъ о т ъ П,Ь91,620 лева на ществено положение. Че това е р я т ъ ва грамадния райтеясъ на
едневенъ редъ:,
така се вижда о т ъ следния • банката особенно следъ войни
т е . Това е лесно обяснимо; М ъ ч 
;
Ф
актъ: г
• 'г0. Докладъ за състоянието които съюза се занимава и
ния д о с т ъ п ъ на економически
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1847
н' дейнастъта- па стза;
го.тмата полза отъ неговата
души с ъ нечленове на банката, слабите съществувания — ва•• 2) Сигурни приходни
из дейность за развитието
наятчии, търговци, чиновници,
на а 1572 души с ъ членове. Вло
точници
за
общинитгь
нашити, общини.
жената о т ъ п ъ р в и т е сума въа- работници, свободни професии
и др. до г о л е м и т е кредитни
• - 3) Правилника за общмм
Има единъ твърде парливъ, лива на 16,208,302 лев», а о т ъ
институти като Б *Н Банка й
скитт стопански
предприя
но оенувенъ вгпросъ, който по в т о р и т е — 20,089,959 лева.
частните акц. банки е накарало
Чревмернотс» увеличение вло с ъ щ и т е да станатъ членоветия....
много причини не се поставя
г о в е т е на Варн. Популярна
••,...•-. 4)- Фондовете, които най
•-кооператори на Популярната
на дневенъ редъ. По него мал
Банка' е помогнало на послед
Бчнка, където намиратъ лесношпма тяжесть на
общинс- . ко се.пише 'и говори, но той
ната да се освободи о т ъ у лу
достъпент. и ефтинъ кредитъ
•• ттгь бюджети.
г и т е на Б Ц К. Банка при ко
души всички общински деяте
върху бавата на осветения о т ъ
ято
е
имала
откритъ
личенъ
:&) Стопанските'задачи
на ли. Повдигането и
разреше
вооперативма принципъ —- самокредитъ в ъ равмеръ на 10 ми
общините. - '' .
" ••••
нието му за сега все се отпомощьта и вааимопомощьта.
лиона ле^а Влвгодарение на
в) Наказателните
заповеди бгьгва, но той съ-всичката си
Бихме били несправедливи,
увеличението размера на влого
.•на.- кмета*, г
• тежина ще се наложи: какъ в е т е превъ 1927 г т я не само ако не отда*емъ васлу^ения
'.'.'!,• У:'.':;'Р в > « й ; -' • • ' •••"•
д а св д а д е
на общините че не е използувала личния си д е л ъ ва г о л е м и я успехъ на
Банката й на н е й н и т е ръково
едно
трайно
и
независящв кредитъ, но на. 31. XII. 1927 г.
1) За Кадастра. ;
дители. Привличането
къмъ
била кредиторъ на Б|.Ц. К Бан
• 2) Практически мщжи за отъ напризътъ на партизан ка на сума 7 790,919 лева.
Бянката, както на нови члено
^нреглбдностъ въ облаштелните щината улдавление, безъ кое
ве, така и на г о л е м и т е влогове
На 3 1 , X I I 1927 г. банката
то тп> нгьма да напреднатъ. е притежавала недвижими имо о т ъ члеиоае и не членове в ъ
щиги на общинитгь.
голяма степевь се д л ъ ж и на
8) Кооперативния строежг ТоМмъ. героизъмъ' ще • да по
ти на стойность 2,183,310 лева
доверието с ъ което се полвуватъ
които ..състоящв се о т ъ 2 вдания.
\Щ училища, съ огледъ на об"- :,щжатъ държавниците
р ъ к о в о д и т е л и т е на с ъ щ а т а как
,*
го биха ребромъ поставили и . . .
Шнсхнте, интереси, ,.. > ; -:.
то между членовете на Банка
Отъ този дневенъ редг ли-- •бързо .разрешили. Дългъ е и на.
Съотв*етно 6ъ* 'увеличението' та, така й Между н е л о т о граж
ередствата на Банката превъ данство на Варна.
**** лсно важните
задачи, сг етза да се занимае сг него.
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Отъ около три го
дини той се съз
даде- и у насъ, подъ
с влияние на една необходимость.
Управителното тгьло е
въ.
София. Отг две години то
.„издава и свое списание —

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.
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Е д и н ъ г о л е м ъ ввтивъ ивъ
тави . годищната дейность на
Варн. Поп. Банка е решението
на управителния съвет. 1 ^ ^вето
н а - 1 того,.ва намалението-лих
вения пррцентъ на всички ви
дове пласменти, с ъ 1^/п начинав
о т ъ 1 Априлъ,^т. г, Тави го
дишното общо събрание на бан
ката . щ е бъде севирано.; с ъ щ о
и съ въпрос» ва.... увеличението
максималния рввмеръ на.креди
та о т ъ 100,'бор на 150 «(Ю.лева
• При днещната стопя иска к р и
ва, която, особено силно ое чув
ствува в ъ вападналата.въ сто
панско отношение Варна нама
лението на лихвения, проценть
о т ъ ^ е т р а н а . н а Прпул. Банка не
мож,е,да не се росрещн,е съ.радость и облегчение о т ъ дребно•стопанските .съществуваниц,. ко
ито най-силно о т ъ всички, дру
ги съсловия понасятъ последи
ц и т е о т ъ тежката крива. И
т у к ъ Попул. Банка остава в е р на ва кооперативния принципъ,
че рентирането на капитала в ъ
едно кооперативно сдружение
не е цель, а средство ва пости
гане други цели.
• - И т ъ й " о т ъ цчФрите ивложени по горе ва състоянието на
Варн. "попул. Банка се вижда,
че нрекъ отчетната година ней
н и т е средства вначиТелно с ъ уве
личени. Кавахие по-гОре, че т я
е вече кредиторъ на Б Ц • К.
банка съ една сума отъ ; 7,7()9 419
лева. О т ъ друга страна постъп
ленията о г ь влоговете в м по
вече й повече" се увеличавагь.
При това поло&ение, бавката
с л е д ъ като широко" кредитира
своите- членойе равпЪлага с ъ
'вначйтел'йо количество свободни
ликидНй" средства, кОйто не
т р е б в а да Хе^йатъ•- мъртгйи в ъ
касата на Банката. На н е я се
Оледва на 2 страница.

Ваьисиеки обшивски вгстникъ

Стр 2

И''ТИП
'.Преди неколко дни Народ. безплатно материали и мебели,
ното събрание прие ваконода. като столове, реквизити, сцена
тедното предложение ва даване рия и други, изостанали отъ из
безплатно на Варненския град. дорллия Еароденъ театъръ въ
ски театъръ некои материали София, които не ще бждатъ ув мебели ивостанали отъ него- потрпбени за новия Народенъ
театъръ,
релия Народенъ театъръ.
Будното културно съзнание
М.ра на Народното просве
прение, г. Н. Найденовъ въ мо на варненци заслужава тояекротивитЬ къмъ това предложение менъ даръ— тп> дадоха не мал
ко хора на нашето искуство и
каава:
* '•'••-.'•.:
„Последиитп, години Варна наука."
Една часть отъ тези матери
засили .значението си като кул
туренъ и особено като курортенъали, както е иввестно вече при
центъръ. Тя привлича не само стигнаха въ Варна, а остана
: много българи, но и значителенълата т-т въ нйй бдивко блдаще.
брой чужденци. Позападнала Съдействието, което държавата
• следъ откъсването на Добруджа, укава ва обзавеждането на не*
тя съ удвоена енергия напредва вият» градски театъръ, довър
въ културно отношение и се сили шването на който ще приклю
'-. да стане първия градъ на Север чи това лето, е неоценимо.
При това положение, разчи
на България. Едно отъ най кул
турните гнгъзда, обаче — град та се, че още идната вима, ноския театъръ, не може и до сега виятъ ни театъръ, който, кавго
да се отдаде на системна и се казва и отъ самия м-ръ на
творческа работи. Въпреки уси- просветата въ мотивите си
. "лията на варненци, театърътъкъмъ законодателите предло
. все още но може да се затвърди жение е стоялъ цели 17 годи
, като постояненъ културенъ фак- ни недовършена, ще бъде на
торъ, единствено поради липса на разположение за даване спек
помещение. Театралната сграда такли съ всички удобства, отъ
'театралната трупа въ града ни
стои недовършена цели 17 години
и прилича,вече на развалина. А
'. театърътъ за Варна не е луксъ.
Тази потрпба, която осезателно
се чувствува, подбуди Варненско
то гражданство и Варненскитгъ ЦШ1 П ОбЩНЯ ВДЦЪП
- власти да молятъ даржавата
да имъ памогне.
Варненцн, които отъ редъ го
Изявления на председателя
. дини заслужено чакатъ помощъ
на търговската кшара
"•-. отъ държавата за своя театъръ,
г. Н Геновъ.
предевяватъ едно скромно искане.
. Като поематъ сами грижата за
Въ рвчьта ей па банкета
I довършването на пострийката, въ Военния клубъ даденъ по
'• тгъ искатъ да имъ се отпуснатъ
случай пристигането на ан
• отварятъ перспективи ва да. раз- н е т н а т а п а р л а м е н т а р н а
;
въ
Варна,
- вие по. широка общественно к о м и с и я
Т стопанска дейность, като пред- председателя на търговско^ приеме мероприятия отъ сто- индустриалната камара г. К
: паноки интересъ ва целокупно*
Геновъ билъ кауалъ, споредъ
« то варненско гражданство. Ние
единъ туквшенъ веотннкъ, че
[ сме щастливи да ввдимъ Бан
курортното
повдигане на Вир
ката на ПАТЬ да предприеме
ва
нема
да
облекчи съ нищо
първото си мероприятие отъ
• подобен» родъ, като слага на тежкото стоианзко и икономи
- разрешение предъ предстояще- ческо положение на града.
то общо събрание въпроса ва
Изказаните отъ г. Геновъ
• отпущане на Варненската град.
' община е д и н ъ з а е м ъ отъ мисли по отношение куротвия
5,000,000 лева за разширение напредъкъ на Варна, ва кой
на морските топли и студени то не само Варненци но и
бани и направата на бюфет» въ цела България се рвдвагъ,
морската градина.
Нека се не дева ме, че това ни 08адачиха твърде много.
Въ овървва съ това ние
',- мероприятие на Банката, ксето
ще има неивмеримо значение ва посетихме г в ъ Геновъ въ
стопанското повдигане на гр. кабинета му, който на звдаВарна, ще бъде благосклонно
дадените ни въпроси отговори:
посрещнато и единодушно одоб
ИзказанитП) отъ менъ мис
рено отъ общото събрание на
ли но банкета въ Военния
ежщата.
Съ тия думи завършваме на* клубъ по отношение курорт
шите бележки ва дейностьта на ния напредъкъ на Варна еж
Варн. Попул. Банка превъ 1927
предадени не точно отъ в.
година като й пожелаваме и ва
„Варненска Поща". Азъ адвъ бждагце ползотворна дей
ность ва преуспеването на ко- мирирамъ усилията на днеш
.' оперативното дело,
ното постояно приехтетвие

Латовното повднгвне на Взцнавъ
на

Д-ръ П, Д. Скорчевъ.

УчшшкитЪ излети.
Всеки от» насъ, напустнадит е вече отдавна, училищните
скамейки, съ радость си спомня
разходките и излетите, които
сме правили съвместно съ на
шите учители.
И наистина, една отъ голе.
мите радости на училищната
младежь е когато ще се пред
приема ивлетъ.
Хемъ иема да се учи, хемъ
це.»ъ день ще се прекара на
вьнъ всредъ природата въ ве
селие и игри I
А тави ивкренна радость, че
„не ще се учи* е твърде симптоматичн», тя ви открива коп
нежите на ивмлчеиотр учени
чество къмъ свобода и движе
ние.

Досадата отъ училищните за
нятия, която по вечето ученици
изпитватъ, особено презъ вто
рото полугодие, не се дължи на
долнйопробна ленность, Въ ос
новата й лежатъ по дълбоки
причини отъ здравно естество,
които васлужватъ нашето вни
мание и нашите грижи еа на
временното имъ обезвредявкне.
Защото, безспорно е, че въ
днешната учебна и училищна
система има твърде много не
дъзи, които еж въ пълно про
тиворечие съ Физиологичните
нужди и особенооти на млад-жь
та, съ вдравите инстинкти на
подрастващото поколение.
Детето и въобще растещиятъ
индивидъ, у когото ФИВИОЛОГИЧ
ните отправления са ивиърш
ватъ много по йнтенсивно от
колкото у въвраотния, има го
Л+мъ иаоливъ на енергия, по-

РЕЗОЛЮЦИЯ
на общогражданския комитетъ по доизграждаме
на театъра.
Вследстви решението на об
щинския съветъ отъ 18 януари
по Фондовите марки, което още
на следния день се отрази твър
де неблагоприятно върху пла
сирането на тия марки, още на
21.1. се състоя, както е иввестно,
общото събрнние на управител
ното тело на общогражданския
комитетъ, върховния контролен
съветъ на Фонда, общинския
театрален» комитетъ и техни
ческата строителна комисия при
комитета, *
Следъ .д'жлада на председате
ля на комитета и ивравените
мнения отъ представителите на
поменатите т%лп, събранието
прие следната резолюция, моти
вите на която еж, изложени въ
седем» точки :
1. Одобрева досегашната дей
ность по пласирането Фондовите
марки на управителното тело
на общогражданския комитетъ,
дейность, която се основава
върху волята на варненското
гражданство тържествено из
разена на събранието отъ 11
XII 1922 год.
II Да се помоли общинския
съветъ да отмени взетото на
18 I 1928 г., решение.
III. Да се ив >рати ч н в ъ г.
кмет*, нреписъ отъ настоящата
революция до г. г. общинските
съветнеци.
-^1. Натоварва
шесточленна
комисия ивбрана отъ общото
е.ъбрание подъ председателство
то на г. председателя на вър
хов. контроленъ съветъ — г.
ЕФ. Воденичяровъ (председатель
на варнен. окр. •съдъ) ва редак
тиране настоящата революция,
ва да се срещяе-съ- г. г. общин
ските съветници Гласувалите
въпросното решение и лично
ходатайствува отъ името на
общогражданския комитетъ еа
отменение на реш-нието си Д.
1/9 отъ 18 1 1928 г.
IV. Ако общинския съветъ
не се съгласи да отмени своето

решение, комитета да свика
160 члгвния общо граждански
комитетъ на общогсажданско
събрание, предъ което да изло
жи положението на Фонда и
иявънредно вредните еа него
последица следъ гласуваното въ
общинския съветъ решение.
V. Апелира къмъ варненско
то гражданство да понася, съ
готоиность малката тяжесть,
която му се изисква съ Фондо
вите марки аа да може най по
сле следъ 15 години да се до
върши театъра, който съ свои
т е стърчащи стени срами градъть ни и рискува да се срути
отъ ьтмосФерните влияния.
VI. Да се даде гласность
чревъ печата на настоящата
революция.
Комисия избрана отъ общото
събрание удобрена:
, Председатель: Председателя на
Бирн окр. САДЪ : (и) Е Ф . Воденичаров-ь. Членове: Варненски
държавенъ адвокатъ: (п) Ил.
Петрушевъ, Архитектъ: (п) Д.
Дабковъ, Вярн окр учил. инспдкторъ: (п) Д ръ Ст. Чакъровъ
Н къ на приет*нището: (п) Б.
Клневъ, Режисьоръ на общ.
театъръ: (п) Ив Яневъ, Секретаръ на общогражданския ко
митетъ: (п) Пр. Преславски.
ПрисАтсгьували членове отъ
управителното тело, Върхов.
контроленъ съветъ, ощинския
театраленъ комитетъ и техни
ческата строителна комисия при
общогрвжданския комитетъ.
1) Председатель на комитета
— общинския кметъ; (п) Н,
Поповъ, 2) Председатель на
Варн. окр САДЪ: (П) Е Ф Воденичаро!Ъ, 3) Прокупоръ при

ХРОНИКА

Г

Ветеринарното отделение В[1
общината съобщава на всичщ
стопани н а доенъ добитгц(крави и биволици) отъ.тра^
че най късно до 1 мартъ Т| ,
требва да подадатъ ваявдев)
до нач»л.ника на отделени^
вя туберкуливиране на добитц
имъ, като въ САЩОТО-укажац
броя и вида на добитъка и &)
на билетите или свидетелства
за. правоспособность. Щ оц
стопани, които не сторятътй
до горнята дата, добитъкц
имъ ще остане нетуберкудщ
ранъ, вследствие на което гад,
вабрани продажбата на млеко)
имъ, а на нарушителите що,(
съставятъ актове за глобав»»

Вариенското ОкрАжноДанц
но управление съобщава, чещ
следниятъ срокъ еа доброво»
ното изплащане на всички^ •
нъци ивтича до. 25 т. м. Пови
ватъ се всички да се ивдъджяг
доброволно до тая дата
';'
Взети СА всички мерки д«\
започне веднага следъ срока с.
бирането на закАснслите дш
ци съ 20°/о глоба,
-1
Ако бирниците ввяватъ.«
некои данъкоплатецъ, че не I
вадълженъ съ данъци, данъшй
платецътъ е длъженъ да поим
заверена бележка ва каванм
отъ бирника, инякъ всякои
лакване, безъ подобни бележи
ще се остави бевъ последстю

Вар. окр. ОАДЪ: (п) Сахятчиеиъ,

4).Диррктора на Варн. клонъ
на Б Н Б : (п) Поповъ, 5)
Пр^седатель на сАДИите:- (п)
Д ръ Ст. Николовъ, 6) Предсе
датель на общ театрал
коми
тетъ: (п) Ст. Савовъ, 7) Пред
с датель на адвокатите: (п) Г.
Даскаловъ 8) Председатель на
женск. д во; (и) К Попово, 9)
да постави нашия градъ на
равно съ голгъмип тевропейски Председатели на Аритектите и
инженерите (п п) арх. Д Дабкурорти. Наредъ съ това то , ковъ и инж. Б. Къневъ, \0)
полига похвални грижи и за Представитель на есн«Ф сдруже
Н1-я: (п)Хр. Теохяровъ, 11) Вар
общото економическо, търгов
ско и индустриално повдигане ненския данъченъ н къ: ^п) А.
Тодоровъ, 12) В«рнен. държ.
на нашия градъ
адвокатъ: (п) Ил. Петрушевъ,
Азъ К"захъ въ Воения клубъ 13) Директоръ на Девич. гим
на батета, че паралелно съ навия: (п) Г. Сапунаровъ, 14)
грижигмъ за повдигането, на Директоръ на Мъжката гимна
Варна въ лп>тивно отношение, зия: (п) Н Твбаковъ. 15) Варн.
тртъбва да работимь и за инду окр инж.: (п) Куртевъ, 16) Варн.
окр. учил. иненекторъ: (п) Д ръ
стриалното и търговско въз
Ст Чакъровъ, 17) Вярн. общ.
тановяване на Варна.
архитектъ; (п) Ж. Богдановъ,
Азъ съжелявамъ че егмъ билъ 18) АрхитектъТ. Костовъ: 19)
криво разбранъ поради което Инженеръ Кърджиевъ, 20) Ин
се създаде убеждение всредъ женер* Бончевъ, 21) Държав
ния контрольоръ на общината:
обществото, че съмъ противъ (п) К. Цанковъ, 22) Режисьора
курортния напредъкъ на Варна. на общ. театъръ: (п) Ив. Яневъ.
ряди което "стремежътъ му къмъ
игри и движения е твърде големъ.
Д«-цата се нуждаятъ отъ пър
гави игри и движения за да се
оевободятъ отъ набралите се
продукти на своя твърде интенеивенъ вещови обменъ, а съ
това й отъ набралата се у техъ
енергия, чието потискане силно
ивмАчва младия органивмъ.
Ала детето съ тъй създаде
ния си органивмъ, щомъ ностъпи въ училище веднага бива
подложено на ограничения, кои
то колкото и да с ъ инъче необходим*, съ, крайно противни
на детската природа.
Младиятъ ученикъ се приконава къмъ скамейката най мал
ко 3 до 5 часа, съ твърде мал
ки меяедучасни почивки, които
отъ некои учители тъй безор.
ледно се „ивядатъ*.

23) Делегатъ на класни 14, .,
тели: (и) Д Пеевъ, 24) Д е д ^
на 'културното читалищно д.8о
(п) Д. Димитровъ.

Три до петь часа ученикът»
е принуден» да седи чинно и
мирно безъ да се движи, него
вият» мозък» бива ваставенъ
да работи непосилно въ у.
щърб» на другите му органи,
Самите учебни ванятия, кои
то стават» въ една ватворена и
често нервна обстановка не СА
отъ естество да допаднатъ на
младата душа.
Всички т^я принуди ивморяватъ, изтощават», дори изсушаватъ и духъ и тело. Ученикътъ наистина постепено свик
ва съ училищния режим», вла
остава сломен» и иввратенъ въ
своята природа, покрусен» в»
своето вдраве.
Следъ пладне, дори често и
късно презъ нощьта се готвятъ
уроци и безкрайни домашни уп
ражненгя,.
Всичко тора нозве бя е' : цеоб.

„ ^ичкИ
!ВС1
|

св убедиха
безусловно

т
че ние продаваме вайевтино и хубаво и че
не желаемъ г. г. клиен
тите ни да останатъ
неприятно ианенадави
следъ покупката.
Ние съ удоволствие се
обаждаме на № '6М
, щомъ ни1 повакате '

КИЛИТЧИ ДИДРЕЙ

Печатница
Добри Тодоровъ

1

ходимо, изисква се отъ &!>Ч
мения животъ, или по право'.
отъ нашите просветни прогр-:
ми
Но резултатите на това у*
нишко МАЧИЛО СА на . лз*
Мнозина отъ учениците етан»"
бледи и слаби, посърнали и в*/
ня както въ телесно, тъй И8'
умствено отношение. Апетит*'1.
имъ бива намаленъ и капризен'
сутринъ т е се събуждат* •*,
тежка глава, припрени и Р"'
дрввнителни, вие имъ се ''св*'!
и ТАЧИ болки въ главата чес*
ги измъч .атъ,
Това е тъй наречената у"
лищна ан о мия, кбято се д»^*|
на умствена преумора и на М*
р»вните невгоди На училиЩЯ*
режимъ въобще/
Разбира се, не всички. -учва*.
еднакво св подават* «а Тй*'*
С Г О Д И , -•-•.•. . -: •,....-.,>.; ^-,..:.
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Варненски общински вестникъ
2?г> общихскиятъ

съветъ.

равмери чрезъ; която ние сметаме да дадемъ въвможно г ть
да се раврешатъ много по слож
ни вадачи.
Въ общината до сега постъ
пиха две предложения ва кон
цесия. Едното е ва една ог
раничена концесия, която не
васлужана дори да се ванимаеме '
лева. Ивтъкна се също, че на съ него, ва около 20 мил лева,
много ме«т» въ Европа улици а друготе е ва едно кавино въ
сравнително .много по-големъ
т е павирани съ китонъ още
мащабъ. Последното ни дава ка
преди войните до днесъ не вино съ хотелъ и подъ кавино
еж раввалени. Китона гаранти то, въ небита;— кинематогряФЪ
ра една трайность на улиците — ва ТЗколо 100 милиона лева.
отъ неколко десятки години.
Акционерното д во, което
Аврамъ Гачевъ иска да се
прави
предложението иска об
представи планъ на действие
щината да влеве като акционеръ
ва благоустрояването и на ос
съ 2 5 % отъ капатала, 50"/о да
таналите кнарттли на града.
внесе самото.д во, а 2б"/о да се
Кмета отговори, че такъвъ събере чревъ подписка въ Бъд
планъ е ваче готовъ и наскоро гария. Това предложение нй
ще бъде докладва нъ въ съвета. подсказва, че ние ще имаме ед
Д-ръ Ранковъ се ивкнва въ но кавино съ грандиовни рав
полва на доставката на китона, мери. Ние, обаче, не искаме да
като подчерта, че ако искаме вдевемъ така безогледно въ
нашия грвдъ да се подава съ ръцете на .--. концесионерите —
името на големите европейски чужденци.
курорти, требва да има чисти
Твърде важенъ е и въпроса
улици.
ва местото на бъдещето кавино
Подложено на гласуване, пред въ Варна. Мнозина съ на мне-'
ложението на пост. присътст- ние, че то требва да бъде или
вие за доставката на единъ 15 До цнетарника, иди пъкъ въ
тоненъ вагонъ
китонъ, се втората часть на градината.
прие съ годемо болшинство.
Когато решимъ да строимъ
кавино, ние ще равгласимъ въ
16 II 1928 г. 4-техъ краища на света и тоЗаседанието се откри точно тогава ще имаме не 1—2 — 5, а
. въ 6 11 часа следъ обедъ отъ може би десятки предложения.
кмета г. Н Поповъ.
Другъ единъ въпросъ: Кавино
г. Поповъ съобщи, че единъ бевъ ХЯ8ИТНИ игри н-Ьма. Ние
отъ належащите въпроси съ требва да имаме монополъ да
които требва да се занимае равиграваме хаварни игри по
съвета — е въпроса ва пост ваконодателенъ
редъ. Следъ
ройката на кг вино. Излишно е . като имаме .;това, ще имаме'
да натъкваме вначението на ед двойно повече концесионери.
но казино ва развитието на
При това ; положение предъ
нашия курортъ. Ние всички насъ ивпъква въпроса; докато
съвнаваме необходимостьта, то построимъ едно такова кавино,
ва дето гостите да ни ваварятъ което ще ни отнеме неколко
съ едно ново кавино, което да години, ще стои мъ ли съ тави
може да вадоволяка изисквания барака? Две ^мнения- по: тови
та на гостите българи и чуж •; въпросъ -нема.
денци.. О г ъ ; миналата продетъ
Ние • Ви предлагаме т единъпостоянното ирисътствие обми- планъ ва постройка на едно
оля какъ да се равр«ши въпро
леко кавино на местото на се
са ви постройката на кавино и гашния бюФвтъ,'което ще ос
И8оощо, кякно кязино да се. тане кьто ;популярно кавино
строи. Миналия общинск* съ при баните, ва равлика отъ
ветъ произведе конкурсъ 8а годемото кявино, което ще бъ
идейни скици ва кавиното То де въ много по-големи равм-ри,
гава съгласно теви планове • Тукъ г. кмета се спре по
проекти • реши се да се по обширно на равиредеденията на
строи едно кнвино ва 4 — 5 ми новото кавино.
лиона дева Укева се, обаче, че
Последното требва да бъде
ако се придожатъ скиците, привършено•""• най късно до 1
които се представиха, кавиното юди и ще струва около 2 мил.
ще ивдеве на не по-малко отъ и 600 хиляди, лева. Постройката
10 -15 милиона лева.
му ще. започне още отъ иду
Варна има нужда отъ едно щия понедедникъ.
кавино, което да отговаря на
Накрая г. кмета помоли съ
големите, равмери въ които вета да се съгласи съ построй
смета, че нашия куроръ ще ката на едно такова' к-вино и
има да се развива и да отговаря даде думата на съветниците,
на вкуса на изтънчения евро- които искатъ да се ивкажатъ
пеецъ.
по въпроса. .
Гр Черневъ смета, че ако
Въпросътъ ва концесионна
постройка на кавиното мина строежа се навърши съ сред
превъ много периоди и проуч ствата на редовния бжджетъ
нема да се ивкара „до опреде
вания. Днесъ предъ насъ ив
пъква въпроса: Отделно казино ления срокъ.
ди ще" строимъ иди кявино съ
Ако обаче средствата се ввехотелъ. Предъ насъ — посто матъ отъ ваема който ще се
янното присътетвие концесията СКЛЮЧИ ОТЪ Популярната банка,
се очертава въ много широки въпроса се улеснява много.

КАЗИНОТО

Постройката му ще започне тези дни. — Де
батите. — Павиране на улиците
^ Среда 18 Февруари 1928 г.
\ Заседанието се откри въ 6'/а
ласа еледъ обедъ отъ кмета г.
. Н. Поповъ
Преди
пристъпване къмъ
дневния редъ Аврамъ Гачевъ
натъкна, че ва да се облекчи
; отчасти бевработицата требва
да се съвдаде при отделението
; ва Социални грижи специално
бюро в» бевработицата.
Кмета г Н. Поповъ; За да
намеримъ препитание на бед" нйте работници, ние превъ цедата «има не сме прекратили
некои предприятия. Не сме
прекратили да се чука чакълъ.
Ето, отъ 1 — 2 дена почнаха да
св свкатъ дървата по 6уЛ Слив
ница, Работи се и ьъ крайните
квартали. Що се отнася до бю
рото ва бо8работ,.ца, тови въп
росъ ще рагледаме при новия
бюджетъ и тогава, ако требва,
ще предвидимъ нужднйя кре. двтъ, Сепа има нжро ва бевра
ботицата при инспекцията по
труда й то се грижи.
Следъ това кмета направи
' докладъ по отчуждаването на
некои места около морската
градина.
;
Съвета вае рршенйе ва от. чуждаваието на теви места по
спешиость.
* Кмета г. Е; Поповъ заяви,
ва благоустрояването на града
нуждно е преди всичко, да се
папиратъ некои отъ по глав
ните улици на града. Улиците
въ-центъра на града и найвече теви въ.курортната часть,
Требва да бждатъ чисти.
• /^Постоянното присжтствие це
ди 6"'-7- "месеца е проучвало
въпроса съ какво да се навиратъ улиците на Варна г ~ . еъ
асфялтъ, съ блокчета или да се
направи едно васмоляване съ
китонъ. Огъ дьдгите проучва
ния дойдохме до ваключение,
_ че китона е най-удобния и ивноеенъ ва нашите улици. Ето
ващо ние решихме да направимъ
;»единъ опитъ съ него още тови
панираме ул.
; продетъ, като
ЦарьВорисъ и 6 Септемврий.
Пост. присжтствие ви пред
, лага да се съгласите да доставимъ единъ вагон* китонъ.
; Ще чакаме до идущата про
детъ да видимъ ревултатите и
тогава, ще пристъпим* къмъ
павирането н на останалите
..' улици.
Следъ това началника ва път
но мостовото отделецие при об
щината г. Митевъ даде обширни
обяснения върху свойствата на
китова, неговите преимущества
п в
Р Л> другите препарати, начинътъ по който отава павира
нето съ него н др. Той под
черта, че единъ кввдратенъ
метъръ ще струва ваедно съ
*• китова й работата около 110
* Но среднйо развития телесно
и умствено ученикъ безспорно
е вначитедно ваейгнатъ отъ
описаната училищна преумора.
Ето ващо, една отъ нашите
главни вадачи при огремежа ни
Д» завдравимъ нашия народъ
тр4бва да бждатъ грижите ни
•а здравното преуспяване на на
т
»та училищна младежь.

иодневни излети иаъ нашата
бливка о.кодность.
Тия ивдети съ еднакво обод
рителни и ва ученици и ва учители.
Учителството требва .да. се
проникне отъ техната наложителность и да направи всичко
вч да могатъ учениците да се
ивкарватъ колкото се може почесто на вънъ.
Една равх^дка отъ неколко
часа по песъка на морския
В* настоящата си статия авъ брегъ, нагоре къмъ Траката е
-Щ« сеаадоврля да. се спра само отъ големо вдравоедовно вна
на едНо отъ най-добрите ср*д чение ва деца и юноши. Тукъ
•'••*т"* ва опресняване и ободря- и въвдухътъ е чистъ, а слънче
в
*не на уморените ученици и вите лъчи — преки и отразе
.«което не еж нуждни никак- ни отъ водата и песъка — въ
"и равходи; това еж разходки ивобидие обгреватъ равхождат* всред%• природата;.
щите се.
Възможность ва еднодневни
Тъкмо сега е време да се
пс$чи»тъ тъй полезните и же- равходки тукъ имаме по всич
!«ви огъ учениците полу-и е ^ ви посоки:. Пейнирджикъ оъ

своите незаменими езерни иейважи, ГюндювъЧешме съ своя
та вълнисто-гориста природа,
Галата съ величествена гледка
къмъ необятното море — всич
ко това съ прелестни кътове,
които не само веднажъ васлужаватъ да бъдатъ посетени и
ва които единъ день е напълно
достатъченъ..
При тия макаръ и малки из
лети, мускулите на целото тело се равдвижватт., Функцията
имъ укрепва, набралата се енер
гия се ивравходва. Дробовете
широко се равтварятъ, дори до
най съкровенните имъ и инъче
непроветрими кътове, т е пое
матъ обилно чистъ въвдухъ и
кислородъ и. обливатъ целия
органивмъ еъ богато окисдена
връвь. Сърдцето, въ* хармония
съ интенсивното - Функционира
не на всички други органи, еж-

Стр. В

П. Стояновъ ивк-.ва своите
адмирации, че пост. цриежтотвие слага тъй навременно тови
въпросъ ва обсъждане отъ съве
та. Пека в» съмнение относител
но срока ва довършването на
казиното. Опасява се да не би
концесионерите да поискатъ
да построя гъ годемото кавино
на същото место.
Нека сегашния бюФвтъ да се
премести до летния театъръ
за да не остаиемъ бевъ бюФвтъ
ако казиното не се добърши до
сезона.
Одобрява плана така както е
представенъ отъ пост. ирисът
отвие.
Инж. Божиновъ Махваието на
сагашния бюФвтъ е' повече отъ '
належяще. Той смета, че срока
— 1 юди е достатъченъ. По
държа ид ята ва постройка на
леко кавино още тави продетъ.'
Г. Стояновъ като подържа
постройката на кавино, иска
целата постройка да стане по
стопански начинъ.
Кмета г. Н." Поповъ обясни
че вакона ва Б О. П. не поз
волява постройката на кавино
по стопански начинъ.
Гамчр Неделчевъ: Може да не
се янятъ конкуренти и тогава
щемъ не щемъ ще го постро
имъ по стопански начинъ. Нека
печалбата която ще ввеме пред
приемача да остане на общината
Г. -Даскаловъ: Кавиното треб
ва да се построи. Архитектур
ното отделение е разрешило
много сполучливо вадачата.
Подържа безревервно построй
ката на кавиното.
Д-ръ 11. Ранковъ обявява се
ва постройка на кавино, хотелъ

в др, ва да привлечемъ чуж
денци. Ние не можемъ да св
задоводимъ съ единъ бюФвтъ
отъ 2—3 милиона дева.
Ст. Савовъ: Сегашния бюФвтъ
требва да се махне. Ако условаята на концесионерите еж
приемливи, нека чакаме още
1—2 години и направимъ нещо
хубаво. Но има и изгледи ва
това? По добре е да направимъ
бюфета, който нй се предлага.
Д. Янакйевъ: Нека да се равреши предварително въпросътъ
ва годемото кавино Съмнянамъ
се, че до 1 юли ще се построи
кавиното. По принципъ нема
нищо противъ.
". '
Др. Ненковъ като се обявява
противъ направеното предложениз ва постройка на бюФетъ иска
часъ по-скоро да ее реалйвира
идеята за постройката на гол
иемото кавино.
"
|
Авр. Гачевъ, нема нищо про
тивъ постройката на кавино но
иска целия строежъ да стане
по стопански начинъ.. . , ч.
Янко Цанковъ: Съмъ ,за обще
ствените постройки. Ако ...има
средства да се-започне строежа
още утре. .
.;.- .•::;,.;;.
Ас. Бруеевъ ваяви че ще^^'гла
сува ва кавиното.- '":
'-•'
Н. Баншевъ също одобрява идеята да се построй още ' това
дето едно малко казино на ме
стото на сегашния бюФетъ.'
Накрая съвета еДиноДугпно
одобри Предложението' на пост.
приежтетвйе да се построи още
това дето тъй нареченото на
родно казино при морските ба
ни, на местото "на сегашния
вюФетъ.

.анпииннамиинииявшиииимии1

Д-ръ П. Д. Скорчевъ
Бактериологъ -

-

• л е к у в а -... -,,,,..; . ,.•;._..
вжтрешни, детски и кожни болести
ул Миладинова, 22 (до мжжката гимназия).1

Щастие за Варненцш е случая че най после, въ Варн?1 с е откри м о д е р н о
устроена работилница за всички видове

ТАБЛЕНИ

и ПРУЖИНИ въ която се израбътватъ.аовайг,
последните виенски модели, отъ специалисти. ..май
стори при цени, с ъ 3 0 % н а м а л е н и отъ фабрич
ните, а за провинцията и за търговци при поржчка
съ отстъп!,. Изработка изящна, съ отлични художе-"
ствени пейсажи и декорации, приема се замена съ
стари английски кревати и поправка и пребоядисване
стари кревати ул. „6 септември" *№ 44 : въ зданието1
на Войолу — въ двора.
"••;-''

КиноВъ & ШъщШ.
що тъй работи въ по-усиденъ на пара, ври и кипи въ младо
темпъ, при което то се вакадя- то тедо на ученика, живъ ува и става годно да работи съ сетъ на'природата обхваща це
по голема амплитуда. Бъбреци лото му сжщестно, животь бу
т е отдъчватъ по енергично не- енъ и радостенъ блика отъ него.
нуждните и вредни продукти
Доволни и радостни, съ свена вещовия обменъ, при което тъдъ погледъ, младите излет
техната работа въ значителна ници се вавръщатъ надвечерь
степень се облегчава отъ кожа и привличатъ съ своите строй
та, чиито потни жлези усиле ни редове
благоволителнйте
но работятъ и освобождаватъ погледи на теяскоподвижното
чревъ ивобиленъ потъ организ гражданство, правещо своите
ма отъ вода и токсини. Окото лениви равходки по главните
си почива въ равноцветните улици на нашия грвдъ.-". <,
далечни хоривонти, обонянието ' Следъ единъ вдравъ й креприятно се дразни отъ свежия пъкъ сънь на следния день йвдъхъ на вемята и на дивите детниците се с.Ъбуждатъ свежи
цветя, слухътъ се унася въ и бодри, готови, да : ронесатъ
сложната СИМФОНИЯ на откри 'тяжеотите на училищния . ретата природа, мисъльта освобо жимъ най малко ва една', сед
дена отъ школски гнетъ се по мица.-1. «._ '". ._'>1... ': ,.""Л"...;:У.1,.. .
нася декокрило по широките
Нека Нашите Деца полеото
простЬ)1И и сребристи облаци.— да се ивкарватъ всредъ май-ЗДта
Цедиятъ органивмъ е подъ пъл природа!

^Вроа^О

Варненски .бшинскл вестиикъ

Стр. 4

1иярий|яе

по издигането на Варна въ търговско, инду
стриално и курортно отношение.
Мненията на представителите ка разните организации.

стендил. Кчто духовно лице е
къобщч противъ комара,
С«ь-ятвъ дир. зем. банка е
ва кнвино по концесионни на
чала и мисли,"че не е толкова
опа'тно, ако се повноли "игрането комаръ въ него
Б. Абаджиевъ. — Кубрагъ се
ивеааа казиното да бъде бевъ
комарджийница.
Д. Жчриновь Също.
Св, Грековъ, секр. т. и. камара
предлага общината по скоро да
привлече концесионери ва по
стройката на казиното, и нами
ра, че ще се наложи въ него и
хавартните игри, който съ едно
необходимо вло.
,

; (Продължение огь миналия брой).
Кмета », Н. Лоповъ: Миоля, преварена, отъ чужденците, огь
че ще бъда ц вашъ изравителъ, друга страна ва такъвъ курортъ
като ,отправя бвагодарцость ,на еж нуждни грамадни средства.
Ив. Дяковъ. Подържа кавино
двамата реФеренчици ва хуба
вите и изчерпателни реферати. по концесионенъ начинъ съ ко
Следва да" наслушаме нашето марджийница.
Арх. Жеонкиевъ — представ.
мнение по повдигнатите въп
арх. дво България. Препоръчва
роси.
К. Геновъ смета въпроса отъ регулационенъ планъ и кавино
гол1ша важность и иска да се на концесионни начала съ вавеотложи конференцията ва да се дение въ него ва хаввртни игри.
Д. Духовниковъ се иакава ва
даде въвможность на всеки
единъ да ги обмисли въ се постройка кавлно по концесио- Кои улици ще бддатъ шосирани това лето.
,иенъ начинъ и подържа, че въ
бе си.
' Кмета: Настоящата конфе такъвъ случ»й ще се наложи и
Въ минялия брой на в. „Вар
ренция не изключва втора и комарътъ въ него.
ненски
общински вестнивъ" по
В. Юруковъ. Следъ като на
. трета. Азъ мчеля —ако не кои
местихме
редътъ по който ще
готъ господата искат», могатъ прави некои. обстойни осветле се свиввтъ варненските граж
ния ваяви, че нищо по хубаво
,да се изкаясатъ и сега.
дани да отбиягъ 10 дневната
Ил, 'Петрушвъ иска също от при това положение на Варна си трудова повиность.
лагане на конференцията. Той отъ едно кавино построено на
Десетдневната повиность ще
лансира-идеята всички господа, концесионни начала и ако ста
бъде
ивполввана въ шосиране
. крито желвятъ да говррятъ да не нужда да се допусне и ко
на
улици,
иакъртване на стари
маръ
въ
него,
но
регламен
дадатъ писмено ..мотивирано
улици, поправка пътищата въ
тиранъ.
своето, мнение.
Дструшевъ Съгласенъ е да се ловята- изравняване" терена на
Д-ръ 0. Чркъровъ говори ва
.моралната ограда на , граждан построи кавино по концеционна улиците по които ще се постаството предъ бъдещите прояви, система, такова каквото Вирна вятъ нови бордюри, корекция
крито неминуемо ще бъдатъ наистина васлужава и ако въ на отводнителния каналъ край
като следствие отъ реаливи- него допуенемъ комаръ да 6ъ- ловята, корекция на канал» край
. рането на повдигнатите въп демъ еъ спокойна съвесть, че новия ватворъ й пр.
поколението нема да ни кори, . Въ дирекцията на техничес
роси.
Шивачевъ (тракийците)| е{ на ките служби при общината по
Б. Жшвъ ваяви, че организа
настоящемъ усилено се изра
цията която, той представлява мнение, че кавино което да ва
ботва
подробенъ- планъ ва ули
— Родна защита се противо доволява всичките, ивисквания
поставя на мнението ва ривши- на единъ модеренъ курортъ ците, които ще бждатъ шоси
требва да се построи, но да се рани. На първо време ще бъ.', ряване комара въ кавиното.
В. Германовъ: Требва да се направятъ предварителни про
. направи всичко възможно отъ учвания,
. управата на тови градъ ва поАрх. Д. Дабковъ. Намира, че'
Жяпи и електрически
дървото му закрепване въ ку . по добрия начинъ е концесион
Швуръ
рортно отношение. Иска да се ния ва постройката кавиното, въ
Крушки
. определят* границите на ку- краенъ случаий и съ регламен
Абажури ,
, рортната часть; Той се обяви тирана комарджийница, но об
ва казино съ хавартни игри но щината да бъде съдружникъ
Пшилей ••••. входа ръ последното да бхде въ него.
Фаеовки
.само ва чужденци.
Д-ръ Петковъ. Раввиването на
'
Ключове
Хр. Мирски се обяви противъ курорта, политиката на Варнен
Вергманови тржбя
постройката на модерно кавино. ската община ще требва да бъ
нека да не се бъраа съ тови де въ пълна хармония съ равТрансформатори
въпросъ. .
витието на другите грижи —
Гърмоотводи
Свещеникъ Иорданъ Светоела- търгоидкйРи индустриално пов
.
•
•,
•
Елементи
, вОвъ като предетавитель на кул дигане, въобще насока по об
Батерии
турното, благотворително брат щата материална политика.
ство „Архидякоцъ' СтеФанъ"
Свещ. П. Икономовъ. Отдава
Фенерчета електрически
ясно и категоричееки се иакава гол4мо вначение въ всеко от
хубави и ефтини
противъ хаварта въ кавиното. ношение ва постройката на ка
Требва да се следва пльтя на вино съ всички ивисквания, доири магазввъ
• Търговоката камара, който е ри, въ краенъ случай ва допус
траенъ, като пожела граждан не въ него и комаръ-регламенството да работи щото Варни тиранъ, като навежда хубавите
да се надигне въ икономическо резултати които е дило подобно
Телефоеъ № 345.
отношение.
*
кавино въ родния му грядъ Кю
Теодоси Атанасов* председатель на окръжния съветъ на
мира, че ако искаме отъ Варна
да правимъ европейски курортъ,
требва да св построи по бърво
кавиното, Той стета, че ние
сами не можемъ да направимъ
отъ Варна международенъ ку
рортъ, Липсватъ ни средства.
;:
.Оратора смета, че хаварта треб
(
ва да ее раврешк ва да на нагубимъ благата, които ще ни
донесе той,
27. Господиновъ се обяви про. тивъ постройката на кавино и
,противъ хаварта изобщо.
25
Водентарш — председ. окр.
г
,сждъ. Направи всестранно опи- НО Д а Н Ъ Ч Н О У ц р а В Л Ш И в
Н^в Св
ВЗВЪППТИ
оанив на посетените отъ него Л П Я о а г , а - о
.
иоплрши
курорти въ странство я намира ^ И В а Д р Я В а н е Т О . З а !

Благоустройството на ада.

датъ шосигани следните улици;
5>7 10»1ий, Радина, Ловпрскв, Ма
кедонска отъ Франга до Мир
ската градина, Шопска, Р г*н г
ска, Бул Фердииандъ, М. Луи
вп, Нишка отъ Мария Луиза до
Оборище, Ангелъ Кънчевъ отъ
Нишка до Добриш а, Оборище

отъ Вдадиславъ до ХХЦ ЙИ||1|
П.еиен-к*, Гургу.1яга, Север,,!
Сн Аг*,.ясъ и др. Невависи,
отъ тона ще се направятг|
к. м валдъръмени пътеки ,
крайните квартали, «я Д | ^
свържатъ съ "по-главнвте „'**
терии.

Варненско Градско Общинско Управление

••;•..*.•'•-.:,'. О б я в л е н и е
•-' •"№ 2777
гр. Варна, 13, Февруарий 1928 год.
Въ допълнение на обавдение № 1773 от]
28.1.19^8 година, публикувано >ьъ ТДържа
ненъ вестникъ" брой 254 отъ Ю.П.928 год
обявява се на интересующите се, че на 4!
мартъ 1928 година въ помещението ,и
Варненското Окръжно ~ Данъчно ?Управ|
ние ще се произведе търгъ съ явна конку
ренция за иродажбата ва 21 общинеш
дворни места въ чертите на града, а имейщ
кв. ±31 парц. 18; кв. 245 парц. 2; кв. 28,
парц. б; кв. 30^ парц. 11; кв, 327 парцд
кв. 343 парц. б, 7, 5. 4; кв. 354 парц.';]
кв. 304 парц. И, 3, 4; кв, 36.) парц. 3,7/8
кв. 392 парц. 7; кв. 399 парц. 6; кв. 4 |
парц 11; кв. 467 парц. 7; .ви ч68 Пйрц.|
Мес ата се продавагь на бездомни варм*
ски граждани.
За участие въ търга се изисква зааой
;
5о||0 върху първоначалнага оценка на м!с
тото^ документъ, че конкурента е бездойеШ
варненски гражданинъ и документъ с ъ ш
но 3. Ь. 0. 11. Надаването ще ^тане на 1
•м. за всеки парцелъ по отделпб, "До
тиге ще се нриематъ и конкурентите
се записватъ до 9 часа.
Всички разноски по публикация, ге
данъци и пр. съ за сметка на купувача
ОТЪ ОБЩИНАТА.

КИЛИТЧИ П1ДРЕЯ

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

_

^„.

№ 2778
,
гр. Варна, 13 февруарий 1928 год.
Обявява се на интересующите се, че на
того до Ю часа въ Варненското Окржш-

„,„_ „

"."«Го"^"^"^.8»!

'• "Родаясбата по доброволно Съгласие

ния на единъ международенъ

Е

1 1 5 , ; ^ : : : ; :

воначална цена 15000 лева. Наддаването що

^

ОКОЛО 1 8 5 0 Л И Т р И ВИНО ТаЗГОДИШНО

ПъП-

се допусне и хавартни игри, ва- СТВНе Н а Л И Т Ъ П Ъ За.ТОГЪ 10 0 '«
щото в^ото отъ ,техъ въ по
V ТТ
1>Г,ЛАГУ
добни кааина не ,е ,тьй големо
* **' 1 1 та т ОКОЛО ОЧУ)\.Ю К Г р . СТаПИ
арХИШШ
. накто го
-" - "
—
"
—г
г
телно е * Г о б ^ и м н ^ ч С '*****•
П р П б Л И В И Т е Л Н в СТОЙНОСТЬ 9 0 0 0 0 ЛВ.
.ния отъ компетентни лица ръ . . о В Л О Г Ь 1 0 10 ВЪ баННОВО. УДОСТОНереНИО. Н а Д т

*Ятъ'Дик0лиевъ
намира, че
подобре е да очертаемъ Варна
като курортъ общодостъпеиъ

Д а В а ^ е т О Щ в СТ8Н6 НН К И Л О Г р а М Ъ .
В С И Ч К И р Л З Н О е К И ПО ПУбЛИКНИИЯ Г Р п б ^
„„„.„,„ „ „ . ; „ _
»
у^аилация, юрОЬ,
ан

«а лввестно малцинство, ^ не Д 'Щ" и пр. съ за смътка на Цредприемача.
дървостепенъ такъвъ, вещото
въ туй отношение Вар,на е ^в

ОТЪ

-• •
^
ОБЩИНАТА.

Варненско Градско Общинско Унравлеши

Обявление

'.-№ 2 4 2 8 ' ; ; : ' : ' \ : . : ; :/;у;:;.
1
8 Февруарий 1928 година.
^2
Всички безоомници, па които община^
е дала дворни места включващи се меж|
Държавната Болница, Казармата, Военн!
лагеръ, Евкоиноградското шосе и ул. я |
волска" и находящи се кварталите: отъ Й
до 568, отъ 574 до 579, отъ 582 до Ъъ1, ог
649 до 650,'само 653,.отъ 656 доб57,самоб()(-.„
отъ 6б9 до 6 а 1, отъ 679 до о93., отъ 695 »'
700, отъ 702 до 712, еъ длъжни ДО КРА'
НА ТОо-И МЕСЕЦЪ съ писмено заявлен»
да заявятъ въ общината по какви приШ Р
не съ застроили дадените имъ места. 81
явленията подадени следъ горния срокъН
св оставятъ безь последствие. .: . : 9,
Р

ОТЪ ОБЩИНАТА"———*"^"Т"•"••"-*•"?•—Т"—•—Ч"" 1 *—***^
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