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Авойаиентъ:

Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпраща до
кметството — Варна

За.година . . 55 лв
За ,б,.кесе'ци ...30'лв.

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

''Обявления:
Официални по 2 лв
^на квадр. сант.7
"'търговски
ро споразумение,

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.

БЛЙГОУ-МОЙ" Общопризната ис А. Маноловъ.
ие
ГТШП йъ^ит?>
днешно1100101 ПИ т0( . посщ присхтВ1§Н Д^. лствие, 1'на община
та, шлагажички-възможни у,
шия
да^бЛащстроинатлно,
Познавамъ Варна доста от
ако 'щ' цуЩця^радъ, поне, т
първа,,време, "курортната му давна — тогава, когато за да
се дойдеше /тукъ отъ София
частгь
. /;. , , „ , к . •'..'.'
ч
пътувахме по железницата до
Дт~лншия, нгъма,. че на Бургазъ, а тамъ чакахме единъ
отъ двата парахода „България"
шия градъ,, особено край морска-^та му частъ] трШвй 'да има' или „Борисъ" и съ техъ при
стигахме, не на кей, а въ от
урефлирШИ?павирани и най
крития още заливъ и съ лодки
важнцщц Чисти улици. Ако излизахме,'често и доста подо ,с&га:...-.7*0. нея не лсе'Щ'Обръ
измокрени на брегътъ.
:
щало, особено внимание, Дкс?сг,, Защо идвахме презъ летото
когато -Варна ев; ютви да по. въ Варна по тоя . неудобенъ
пъть — на курортъ разбира
сргьЩ'десятки хиляди гости се, за да се наслаждаваме отъ
отЪ;}щр.е)йностътл наЛ'стра- •чистия морски въздухъ, хуба
натащощ .чужбина, чие смгъ- вите брегове и да се поокътаме, че това преимущество пимъ въ солената морска вода,
да подкрепимъ и закалимъ
което дава общината по- от-. за
организма си.
ногиение накурортнитп квар
Значи, Варна отдавна си е
тали е^,цатлно
оправдано, била летовище, макаръи.безъ
Разбира 'се, това далечъ не удобства, но съ чудна приро
значи?- че общината трпбва да, въпреки, че тогава Варна
да ~ концентрира ^всичкото си- не бе загубила своя хинтери се числеше единъ отъ
внимание кгмъ тази частъ на. ландъ
: първите ни търговски градове.
града :за смпткана
друщпнъ , Нещо повече: курорта и тър
квартали Мнокб естествено е, говията като че ли се допъл
че благоустрояването на цен ваха, защото търговецъ дот*ра тргьбва да върви пара шълъ тукъ, намираше неволно
добро летовище, летовникъ долелно съ крайнитп, квартали. шълъ да- се къпе, намираше и
Така, ние виждаме въ новия почва за сделки, —• ако той,
бюджетъ на общината пред биваше търговецъ. .,-,.
,
щденц доста юмми кредити и
Прокара се централната ли
за-шосиране и павиране на мп> ния и Варна се свърза съ це^
кои" Отъ по гтвнитП) артерии лата железопътна мрежа на
Царството. Тогава В-зрна и она крайнитгъ квартали Пое
колностьтач й станаха още по
трянното Прпслтшвие има удобйо лътовище,
което мавсичката амбиция да даде на каръ исъ най-примитивни сред
%ражданитп> отг тия кварта-ства конкурираше търговията
А№ на трво време, това,,кое презъ летните месеци. И това
беше мон<е би и най-щастли
то ймъ е най необходим).
вото време на Варна, но не
..../Цроекщирч св да се свър- семо на Варна, а всеки други
жатъ съ пхтеки всички отда- градъ би го- пожелалъ, когато
;
личени квартали съ по поени е студено. и природата не до
ят пунктове: Илатвепщ ех тамъ приветлива да имашъ оживена Търговия, а летно вре
4'ече' готови м още- Мази про- ме, когато зрее плода на зе
тщ ще св пристхпи къмъ мята и.после се прибира, при
реализирането на този про- естествения летенъ търговски
ектъ -Лв по малки кредити застой,' какъвто изобщо въ
5*, Предвидени- и за павиране Варна винаги е имало, да се
промишлява чрезъ курорта.
то' на;нмои отг по главнитгь ' Тогава Варна си позволява
улици на града. \ Щч бхдатъ ше и известни волности — до
-асфалтирани, вьнай
скоро бри и изгодни предложения за
вргьме •-, улиципт яЦчрь ЬЪ- специални концесиони построй
ки се отхвърляха, за да ги на
]$ип* « 6 Септемврий. Тргьб сочи
по на сеперъ — въ Кюс.ето ли да изтъкваме, че нашия тенджа, а ний наследниците
градъ ще бяде единствения въ на стара Варна, днесъ да състраната, съ улици, асфалти желяваме за това.
рани съ китонг,: преимущестНо това беше както казватъ
*«»»<• на който предъ всички — доброто старо време, което
други подобни препарати, сл за сега нада ли скоро ще се
признати отг всички техни върне и поради това, големо
ци — )чучсденци? Ние• нгъма нещастие ще е за насъ " вар•ненци, ако се отдадемъ на меч
да говорими' за ония меропри тания за миналото и проспива
ятия на общината около мор • ме сегашното и особено бъ
ската градина а които се це дещето.
ни да >се разхубави града съ
Дойдоха и минаха войните.
\Щд* паудно дЛлечно>бхдаще. Варна осъмна въ едно ново
положение и по предвидливите
#а заключение и сме длъж- граждани чувствуваха, че идва
нщ. обаче да подчертаем*, че
за бШдуцтронвацето .на града която, имаме пълно основание
нос/Л. приехтетвие работи да впрзаме, ще ни доведе въ
' «^ ! едщ : вЪстрто проучена резултатъ до едно [истиняо
" мътрою-определена програма^ модерно благоустройство.

}Аалки разкази.
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Броя 1 левъ.

Панчо Михаиловъ.

ТСристашцето
нещо недобро и, че овреме
трвба да му се противопоставимъ. И кой отъ насъ не си
спомня нашия добъръ съгражданинъ Л у к а Хамамджиевъ,
бившъ общински съветникъ,
седналъ обикновено на два
стола, да проповедваше, че
едно отъ спасенията на Варна
(подчертаваше едно)е нейното
развитие като модерно лето
вище.
Създаде се следъ войната и
Българския Народенъ Морски
Сговоръ — чисто културна ор
ганизация, който успе да при
влече младежьта къмъ морето,
а най-вече въ Варна, за да вку
си отъ благата на морската
природа. .
А некогашната чешко-българска дружба, можа да при
влече доста чехи къмъ нашия
морски брегъ, за да чуваме
сега. че вече стотици чехи се
канятъ да дойдатъ за насамъ.
И най после, при така съз
дадената обстановка,щастливо
изникнаха първите морски мо
дерни бани въ Варна, а ку
рортната политика за щастие
се продължи и отъ' сегашна
Варна, въ лицето на нейните
представители при общинската

Отвъдъ вълнолома вилнее Черното море, не
престанно блъска каменните блокове, пени мъчи
се да ги събори.
Напразно!
Въ пристанището е тихо и безопасно; едва
уловимо се накъдря нечистата повърхность.
Тукъ-тамъ съ накацали грамадни кораби, ге«
мий съ опънати платна и малки дървени черупчици.
Те мълчаливо гледатъ яростьта на настръх
налите вълни и спокойно, безтрепетно чакатъ да
утихне, за да тръгнатъ по далеченъ пъть, къмъ
топлите слънчеви страни.
О," защо нема пристанище и за човешката
душа, та въ бурите и безумията на живота да прикътаме на тихо, честьта, свободата си и бедната
неумираща люборь. .
" .
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даже предишна Варна не така почтенъ търговски а паратъ, заби иехранила.
••''.'•
слепенъ въ всички браншове
Отъ друга страна Варна се на търговията.
конкурира отъ Дунава, защото
Нима летовникъ—търговецъ,
на тая река излизатъ много индустриалецъ, лекарь,. адвоиндустриални страни, който на- катъ и т. н. като дойде въ
прегватъ сили за да увеличатъ , Варна не ще пожелае да се
св*оя износъ; -река Дунавъ е срещне съ своите събратя, да
важенъ естественъ пъть за размени мисли съ техъ и да
търговия ,на средна Европа; помисли какво биха могли да
прибавете и строящия се ка- направятъ взаимно. Това е ста
налъ Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, вало до сега и го знаемъ отъ
управа.
'
" •;.;'••
-.'•
Чухме обаче, че на неравна който ще свърже немско съ личенъ опитъ, това ще става
състоялото се по инициатива Черно море и ще се убедите,, и утре, когато Варна още по
на общината събрание отъ че изгледите за Варна съ вече вече се разхубави и приспо
представителите на разните ор съвсемъ други, идва пъти По соби за летовище и когато за
ганизации и учреждения въ вече,ще се убедите, че метб почне да се посещава отъ по.
Варно, за да се изкажатъ и дите за повдигането на Варна видни търговци, индустриалци
дадътъ своя съветъ за бъде ще требва да бъдатъ по други и Ьр.- ; •• "'. "•.
щето повдигане на Варна, се отколкото съ били.
Най-добри връзки се създаШестдесеть хиляди гърла, а ватъ отъ лични срещи, а лич
е казало отъ некои господа,
че Варна не треба да израз следъ година и други ще бъ ните срещи ств!ватъ най-добре
ходва сили за приспособяване датъ може би шестдесеть и чрезъ добре уредена реклама,
то й като модерно летовище, петь, стоятъ зинали и чакатъ каквато е напр. Лайпцигския
безъ да се каже конкретно хлебъ. Ще требва да се на панаиръ, ролята на когото за
какво да ппави Варна, за да мери тоя -хлебъ «чрезъ" ра сега за насъ ще изиграе леможе населението й да се сдо зумно и бързо замогване на товна Варна, а.-. впоследствие
бие съ толкова материални градътъ, по начинъ ориенти летовището, ако е рекълъ
средства, колкото му съ необ ра нъ къмъ това; що днесъ мо- Господъ, да се нареди единъ
ходими, за едно напълно-ло 'же да пр.едставлява нова Варна;. день и неточния мостренъ па;. ^{ндустрйя, търговия": -ориен- наиръ. ' вешко прежйеяване.
Но най-често говоримъ за тиранд къмъ . новите услрвия ^Следователно на Варненска
стопанско повдигане на Варна; $На "Варна,-постройка на силози
община се налага дългъ,
та нима курорта не е една сто :;и -привличане .зърнзния, тра- . та
да
продължи своята лътовна
г^иикъ
по
Северна
България,
панска инициатива; н^ма той
политика,
да реди повдигането
гза да' не губимъ частьГ отъ не^о
не носи блага?!
.на, западналото лозарство потпрезъ
Брайла;
разпределение
Нека ни бъде позволено да
единъ рацйоналенъ и съвреразгледаме Варна така, както ^вносния трафикъ на СофияДи мененъ пжть, да поощрява ин
^'западна
България
между
Вар
е тя днесъ, а не какво е била,
дустрията, търговията и заная
защото миналото е вече исто ена и Бургазъ; приспособявайе тите, да работи съвместно съ
"Шарна
за
модерно
летовище,
рия, която не храни, макаръ
зона и источенъ па- Т. Камара,за привличане тра
че учи. .
• ' • , . ' -свободна
:
фика на централна Европа по
наиръ
и
др.
" "••'''•. Й
Варна преди войните бе
Дунава презъ Русе и Варна,
грацъ съ около 40000 населе
Летовище—та нима то не';! е да се открие свободната зона,
ше; а тогава тя имаше хин- свързано съ търговията. Вар да изучи и открие, Неточния
терландъ, покровителствени ж. на има своето.собствено „азъ" Мостренъ Панаиръ, ако това
пътни тарифи за трафика на въ това отношение. Тя не е да се укаже рационално.
храните, добро развито лозар кажемъ Карлсбадъ—летовище
ство й* усилено работяще при и*лечебна станция, която като' ...Ето редъ инициативи, които
станище — за това тя бе и се отвори на пролеть, затваря ще треба да легнатъ като »>
най благотворителния градъ въ се есень, за да замре зиме дина и обща политика на Вар
България, за това и населе Варна е; и търговски центъръ, ненската Община, безъ огледъ
нието й преживеваше сносно. защото тя заема естествено на политически убеждения, кой,
Днесъ — световна криза, кри търговско, така да кажемъ, , и кога управлява общината,
за на чисто българска почва, стратегическо положение, за така както е външната поли
разпилянй икономии, репара щото има удобенъ портъ, се тика на Англия е единна и точ
ции и. други подобни тяжести, далище е на параходното ни* но определена за дълги вре
загубенъ хинтерландъ, премах дружество, посещава* се'.. отъ^ мена, независима отъ лично
нати покровителствени тарифи, п раходите на неколко изве сти и партии.
облагодетелствуванъ Бургасъ, стни чужди компании, седали
По отъпкания и изпитанъ
едва сега съживяваще се ло ще е на Търговско Индустри пъть ще имаме успехъ — об
зарство и 60000 население. Но ална Камара и до днесъ още ратното вечно гладуваща и
ви 20000 гърла, които може би има запазенъ много добъръ й .страдающа Варна.

Свободна трибунал ^ТЯЯЯПТЯ. М М Зй ВарНв.

птна Вш
Общинската влаоть, какви
то и да й бждатъ желанията
каквито в усилия да полага,
— самата тя не е въ поло
жение да оъ гради вличко оно
ва, което ще направи отъ
градътъ ни иотинекп курортъ.
Учаотивто, следователно, на
граждаипте въ работите ва
повдигай то на градътъ ни
въ курортно ртпошвние в тол
кова-необходима, колкото то
ва гражданотво навлича иолаи отъ курорта. Нигде въ све
тътъ но същеотвува нолоясение, по ошата на което,, ко
гато едни полагатъ макоимумъ
усилия за благосъстоянието на
обществото, други, членове ва
Туй общество, да отоятъ оъ
скръстени ржце и да чакатъ
на готово, Постигнатите до
бри ре вултати въ всички об
щестнонни
предприятия ое
длъжатъ на взаимното съдей
ствие и взаимното допълване
на оредотвата и усилията.
Три оъ кардиналните въ
прооп, отъ които 8авиои ре
номирането на нашия курортъ
и иривличанего на все повече и по вече летовници; а
те оъ: а) нвартирйий; б) про
доволственния и в) превоз пия. За големо' съжаление и
трите те не еж намерили ово >
то ра.умао, разрешение, ако
и общиноката. йлаоть., да "до
лага голей и - грижи ва разре
шението имъ. Разрешението
имъ не е въ пълната влаоть
на облщинекатп управа. При
липса на ваконъ и санкции,
тя е безсилна: а) да вастави
. собственниците и владетелите
на жилища да ги иобвлвратъ
енооно, да ги почистять оть
. дървеници и други безопоко
ящи обитателите гадини и да
не искат/ь прекомерни големи
наеми; б ) д а ваотави гостил
ничари, ресторантадясии, мле •
кари и пр. да дав тъ иреопа
'.Й доброкачественна храна и
други
еъеотни,. продукти и
на имеренн цеви; в) да упра
жни ефиквеенр надворъ вър
ху прево.шигЬ оредства: так
оитн, автомобили и файтони
и да продпазва летовниците
отъ превозни такси.
Чудно ли е, че ири таково
положение, о раведливи оплак
вания отъ летовници и м а й
ще Има?
: "'.Кому нц първо меого вре
ди гражданството, което I б
служва к.. ваните три главни
условия, отъ които завиоя и
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Варвонсви общински вестникъ
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Въпросътъ ва- комара бе
предметъ на разискване въ 1гвколко последователни общограда
дкнеки събрания въ Варна.
Както е ивве.тно, по-голе.мата.
часть отъ тия, които имаха
въвможность да св ивкажатъ
по тови въпросъ, св ивквваха
решително протнвъ хаварта. Но
вънроеътъ ва кома ра не е отъ
такова естество, щото да мо>ке
да се равреши било отъ Вирна,
било отъ никой другъ отделенъ градъ Той . е ешърванъ
еъ интересите на. самата дър
жава и най-ввжното, той е раврешенъ по силата ва единъ
специиленъ,. ваконъ. и, вада се
премахне ще требва държавата
да внесе ваконопроектъ вь Ка
мерата съ който да се века не
говото отминаване, Въ камара
та още миналото.лето е виесенъ такъвъ ваконопроектъ.
Благодарение, обаче, енергия
ното вастъпничесто ра пост.
присътстние нн Варненската об
щина и съ съдействието на вид
ни лица отъ СОФИЯ, които работятъ ва преусцеването на
Варна, ивдейетнацо е мононо
ливирането на комвра само отъ
Варненската и СоФййсвта об
щини.
•«- '

задоволството на летовниците?
Отговора е яоенъ: на себе си;
ващою, ако нема летовници,
нема да има и наемател»,
консуматори и клиенти.
Ето где ое явява необходимоотьта отъ взаимни оъдейотвия, отъ вваимна работа и
отъ общи усилия ва удовле
творяването на воички уоло
вия, допринасящи за повди
гането реномею на курортна
Варна. Недоброоъвестноотьта,
алчноотьта и гледането само
на своите частни интереси,
ще помрачи създаденото съ
големи-усилия на общиноката
влаоть добро име ва курорта
ни, лошите последствия оть
което ще почувотвуватъ вопч
ки ония, които лошо изиъл
няватъ дългьтъ ой къмъ едно
общо предприятие, което об
лагодетелотвува големата частъ
Ивлишно е да натъкваме, отъ
иа Варненското гражданотво. какна голема полва е това ком
Съзнание ва това ще настъ промисно разрешаване на въп
пи, но ще бъде вече твърде роса, ва варненци., Дохода на
Варненската община ще се у«екъоно.
личи съ неколко милиона лева
Всички и кой съ каквото готишно, ако не'и повече.
може, треба да работи ал ку
Какво вначение иматъ х*вяртрортна Варна. Не, е полшта ните ваведения ва една община
само въ основателните или се вижда найдоб.е отъ след
Неоснователни критики. ;че туй ния, макаръ и наорЪ въ погледъ
ши онуй не било въ редътъ невероятенъ ФНКТЪ:
Въ Санъ Рейо, ' Игаляя, е
си и повреждало па курорта;
отворено отнойо*междунар< дноче това или онова требало да •то кавино еъ:ГЗЗб.ОиО.ООО лв.
ое направи и пр. и пр., а е ооновенъ ка'пйта;&. Кавйното е
нужна : работа и- работа-лю дадено4 под1!.' йоицнесия на едно
специално-дружество, съставено
воички- направления. Туй, ко
ето вавиои отъ общинската отъ сп. циалисти Да привличатъ
чужденци. Дружеството • се е
влаоть; тя ще ю направи; ввдължило дайлйщ*,следъ негь
обаче и гражданството треба години, по 70,0< 0;000 лева при
. да испълни дългътъ ой главно ходи на общината Санъ Ремо.
Казиното равполага съ 30 ру,
въ задоволяванетона ио:очв
летви За- по добра сяръвка МУЖните по, горе три важни у е
ду Генуа (въ чийто околности
ловия.
В. П.
лежи Санъ Ремо) и Френската
граница е проектирана нова
двойна желеаопъ. на линия, съ
цель по бърже да се докаркптъ
гостите на казиното въ Сн/Ъ
Ремо. .Следъ вятнарянето на
кавйното въ Италия, преди.три
години, тревта, и княрангата,
както и рулетката беха остана
ли монополъ само на Моите
Карло. Санъ Ремо става огново
опнеенъ конкуренть, ващото и
той въвежда всички тия игри.
Мусолини се е съгласилъ да се
откриятъ- отново хазартните
че ние продаваме най
игри въ Италия,, ващото сле,дъ
евтино и хубаво и че
вакриванете ияцъ курортните
не желаемъ г. г. клиен
места беха вацуетели. На пл тите ни да осганатъ
жовете се печ ха на. слънца
неприятно извенадави
само болни.
;,
следъ иокуоката.
При едно такова раврешение
Ние съ удоволствие св
на нъпроса ва зсаварта вт^ Бъл
гария, ние сме/гаме, че Варна
« обаждаме на .М» Й има
всичкия интересъ ; да се
щомъ ни иовакаге
мовоноливира часъ.. погекоро
хаварта на общината Д«ли хаварта ивобщо е толкова рп^сенъ
\
порокъ, ва.да це искаме него

^п^п^
| ВсичкИ 1

I се убедиха е
• I безусловно Е*

Килитчи Аядрей

Ъифтттт

пролеть да ее приотъов ЩЩЪ
постройката на ПОВРЯ родиленъ
домъ.
За постилка и паважъ щ
улици съ, предвидени слщо го.
Павгжъ,
роднпенъ домъ, л*ми - кредити. Тукъ именно
••'-' (водерна пожйрна коман пост. присътетвие на общинат»
очертава
своята политяда И Д9.
ка — строежъ, урегулиране на
Бюджетарнята КСМИСИЯ при града, поправка и канализира.
общината усилено рявглежла не на улиците и пр.
бюджета на общината «а 1928
Полагатъ се усилия да се на.
и 1929 Финан. годинв. Тя поч
стелятъ колкото се може по
ти е привършила работата си и вече улици, да се постелят%
по всека вероягность нъ-нача бордюри на всички улици, бец
лото на идущата седмица, кме изключение, тротоари и потека
та ще ннесе нов»я бюджетъ въ въ крайните квартали Техни
общ съветъ ва равискнане. Бюд
ческата дирекция е иврвботила
жетарната комисия има всич
подобенъ планъ па работата,
ката амбиция да изработи единъ което ще иМа да се извърши
ревленъ бюджетъ. Новгятъ бюд. по благоустройството на града
жетъ требваше да бъде глас.у
превъ тави пролеть Тукъ ще
панъ отъ съвета до 1 Априлъ се янятъ въ помощь, най вече
ви да може да влеве въ сила гражданите, които елк, повикани
отъ тогава, по ивв- стни обстся- да отбиятъ 10-дневната си тру.
телегва поречиха ва нанремено- дова повиность.
то гласуване на бюджета.
На всеки случай но нов^я
бжджетъ ще почне да се рабо
ти не по късно отъ средата на
Най-ввжниятъ
въпросъ и
м-цъ Априлъ..Въ бюджета на
общината ва ноната Финансова градътъ ни като курортенъ е
квартирвиятъ. Всички вапитвагодина съ предвидени доста го
ния отъ Царството и главно отъ
л+ми кредити ва строеяса на мор
ските бани, ва новострсящия чужбина СА вее отъ нодобенъ
се бюфетъ ва довършването на харавтеръ: съ колко и какви
театъра, ва доивкарването на квартири равполягаме. Доказа
ноното вдание на пож»рната ко- телство ва това, е и обстоятед.
ството, че и самите чужденци
минда. ва доставката на модер
ни пожарни уреди — автомо идватъ предварително да ангажиратъ квартири ва преаъ свбили помпи и др.
Варна следъ нейната: нараст вона (случая съ Чехослания) !
Всекидневно общината е «ава тоър1е много, като модеренъ
градъ. Нуждата отъ заменява пптвана, повтаряме,, съ колко и
какви квартири равполага гра
нето на пожарните уреди, кои
то —требна да привнаемъ—съ дътъ ни, а това е необходимо
още много примитйнени, съ мо да се внае отъ всички, които
дерни Автомобилната пожарна с ъ намислили да летуватъ въ
градътъ ни, а особно чужден
команда не е луксъ. Такана ве
че има въ много второстепени ците. . .
Всеки модегенъ курортъ в>
грядоне въ Бългяр1Я .,
Плевенъ, който по население чужбина си има пъленъ спие много по малъкъ отъ нашия съкъ на квартири (частни, хо
тели.и пр.); Курортните бкдра
^градъ, отдавна ой служи съ ав
томобиина пожарна
команда. ' въ чужбини СА'органйт.е, който
Отъ направените до сега.про главно се явяватъ въ услуга
учвания общината е дошла до при настаняването на курортис
."'.'.""
заключение, чч тя ще, може да тите по квартири.
се снабди съ модерни пожаро
Общината ни въ желание да
гасителни уреди на иввънредно равполага също съ единъ та
къвъ пъленъ списъкъ на квар
ивносни условия.
Предвижда се доста големъ тири ва летовниците, както ,е
кредичъ и ва постройката на рече известно на гражданите,
родиленъ домъ 01Ъ к-квото е навн-чила специална коми»
^толкова много се нуяедае на- сия, която да обходи грида ни
Ш-я градъ И<нестно е, че та- и да пренеде въ известность,
къьъ има откоитъ' въ болница квартирите които евентуално
та П«р» шкева Н кол-у нъ кои биха се д»ли: на летовници. .,
то отъ една година насамъ,
Веднажъ вече имайки на ли. при своята скромна обстан(<вка ц* списъка, общината —.рес
ч далъ П(1М1 щь иа сготици бед пективно курортното бюро, ще
ни родилки. Въвнамеряна се може да разгласи изъ Цнрствотб
едното крило иа пожарната ко-' и чужбина (съ колко и какви
манда да се приспособи ва ро квартири равполага градътъ ни)
и да се яви въ услуга на ле
диленъ Д"мъ. който да с* обза
веди най-мо,\ерно и сноредъ товниците, били т е отъ Царст
всички ивискнания на хигиена вото или отъ чужбина, които
та. Ннтоняренята комисия да бевплатно да настани по под
. н.янрнни. не«ои технически про ходящи квартири, като по този
учвания е приключила работата начинъ се избегне посредничесТ'
си .'Предполага се още твви вото на равни агенции и от
делни ПОСреднИЦИ.
вото равиграване въ Внрна,
Огъ досегашната дейность н»
ние сметамя, че следъ като се горекаванатн комисия, се вижда,
налоясатъ ив1)>стни сгряничении че граясданотвото сь гото«-ность
ва българските поданици, въро- се 1-т.човавя и декларира своит.е
сътъ ще бъде вад^волително квартири. Апелира.се и къмъ
равр(-шенъ
ония граждани веобходени още
Съ монополивиранего на ха отъ комисията, да укавватъ
варта ва. Варненската община, нуждното САдействйе иа с*В)рненци ще спечеля тъ много. щата.

ма общината.

Д н е с ъ — еж бота

Варненски
Общински Теакъръ
3
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„ЗАЛЛ СЪЕДИНЕНИЕ

За IV п ж т ь играната съ грамаденъ
успехъ пиеса .

подъ игото

въ / драматични карчиви -картина и,л, живота
и борби ге зи освоГ)ожаени<'тп на Ньлгарня
отъ-ИВ. ВАЗОВЪ

Начало 3 часа вечерьта.
•,

Билети прозх целия'девь'.при касатц.
на театтра,

Детовни вести.

Неделя 18 т. м.

Дневно 3 ч. сл.об и Вечерно—8 ч.^

ПОДЪ ИГОТО;
пиеса въ 7 драМ1.тичоски картина отъ

ив. ВАЗОВЪ >

• !

.:

Нрограмл съ кратко съд>ржянйв и деВствуй'
ши лица при разпоредителите, въ салона,

Слона е добре затоплеиъ, ;

|

Нрой 164

Варненски общински ВРСТВИКЪ

; Ииж. Б. Кжневъ
Нкъ на пристанището.

Модерно градостроителство.

111Ш11П1Р

'' бснованч,, едновременно, т е
янатъ единъ животъ отъ око40 3600 години 1
Двядесеть и петехъ столетия,
ох* , ежгцествуванието на при
станището, СА сигурна гаран
ция, Чв времената крива, която
то днесъ преживява ще бъда
вшивена.
Успоредно съ ивиеиве^ането
щ вривата на пристанището,
ще важинее и кризата, която
гнетя гражданите на Варна, ве
щото животътъ и благоденст
вието -на грчжданите, СА тесно
евървани съ работата на прие
инището и съ онави, която се
поражда благодарение на н о с
двдното.
Преди войната, Варна бе е
динъ цветующъ търговски градъ
При единъ вносъ презъ прис
танището отъ средно 150 000
*ова стока годишно, около
30,000 тона оставаха въ гра
дът* и биваха предметъ на
тгрговин тукъ;
Какво бе виаченйето на тови

Стр. 8

ХРОНИКА
Презъ изтеклия мееецъ въ
варненската градска скотобойна
е вакланъ ва консумация птъ
градското население, следующня
глави довитъкъ,- Волове 402
глави — 69381 кгр., говежди
бикове 3 — 985 кгр. крави 178
гл. — 16 974 кгр., телета 77
гл. — 358Б к г р , биволи 69 гл,
— 10 668 кгр., биволици 66 гл.
8096 к г р , малачета 17 гл.. —
1089 кгр,. овни 49 гл. — 741
к г р , овце 12 гл. — 146 кгр.
агнетта 537 гл, — 8040 кгр.,
кови 7 гл. — 112 кгр., свини
431 гл, — 32,208 кгр. прасета
1. гл — 5 кгр. всичко 1899 гл.
съ 136,330 кгр. месо.

ето пъкъ отъ друга страна ще
създаде работа и вначи благо
състояние, въ средите на работ
ничеството.
Въ това отношение, зяслужаОгь май до декемврий 1928 участъци пожарникарски посо
патъ най големя похвала и под год ще се състои'въ Древденъ бия и иагасителни уреди, служ
крепа, всички ония мероприя- еДна голема и много интересна ба спасяване болни, и пострада
тия, които Варненската градска ивдожба, посветена на традоуст- ли отъ нещастия, демонстрира
община е предприела, ва съвда- роителството. Щ е се покаже не на борба съ пожарь и спа
разликата между уредбата1 на сяване на специало построени
ване отъ Варна на една голе
гряда преди сто години и се сгради: -' ма, съ международна ивнест
гашния градъ съ всичките' му
ность, летовна станция.
Хиьиена: Каналивация, чисте
Безъ тия мероприятия, да СА технически удобства.
не смегьтя, чистене улиците,
ни най малко вредни на рнвниПри Висшето техническо учи бани, големи перални.
тието на стопанския животъ на лище въ ДревДенъ, което превъ
Искуство м развлечения: ТеаПървата група тртдоваци —
градътъ или на пристанищни- тави година прявднуна 100 го търъ и техническо уеъвършенягъ животъ, т е СА едно сигур дини ня учредяването си, ще ство на сцената, мувика, ФИЛМЪ, родени превъ 1888 г. които
но средство, аа повдиг-не на бАДв уредена една научно тех неговата, техническа постановка щеха да отбиватъ временната
консумативната способнооть на ническа ивложба на редица мо« и техническите му пособия, си трудова повиность отъ 12 т.
населението на градътъ или съ дерни технически съоръжения радио, литература, уреждане на
други думи ва създаване на е- ва добре уредени градове и об библиотека съ всички главни м. ведно съ II група.
рялци отъ развитието на благо съчинения и вестници, подър
динъ сигуренъ бливъ ъ хингер
устройството въ последните жяне на спец-ално школуванъ . Срока ва подаване декларации
лчндъ на пристанището.
въ стстистическо отделение при
спрнвоченъ иерсоналъ.
Последния е оня, който ще години
крепи присткнището, на една
Големятя ивложба „Техниче
общината ва автомобили, мото
ското устройство на грядътъ" 4. ТРХИЧВСНО научно отделение, циклети, Файтони, габрйолети,
макаръ и ни много ванидна ви
васега глячно следните области: и особен* изложение на саксонс
сота, и ще го предпвви отъ о
велосипеди, кола, гальотй. впрекотпьвишя техняч.ско училище.
кончателно проваляне, до като
гателенъ
добитъкъ, домашни
I.
НС.чнени
нвойходимойти
за
ФНСТЪ?
настъпя гъ условия ва преодоля
Техника и възпитание: ПроФв
техничвеи^я гр^дь.
животни
и
птици изтича на 31
' ь Беипорно огромно! Големата ввне на кривата, а т е С А :
сионално образование, ивпитва
търговия тук*, бе ивравъ Пре
того
бгвъ
каквото
и да било
а). ЗавлхДянание на естестве
избиране
Елементарни условия: Вода, не; наклонностите,
ди всичко на благосъстояние и ния хинтерландъ и
вАГнищя, електричество, гавъ. подходяща професия, ивпитване продължение Нека гражданите
въвножность ва създаване на та
б). Създаване на искуственъ
Функцпонернй. условия: Желев- на материалъ, примери отъ побърватъ и подадатъ деклара
кова въ ония среди, които бе
хинтерландъ.
ници, параходство, въядух^пла развитието но техниката презъ ции ва да не бъдатъ глобягани
ха въ нищета.
•'.,''
По тия въпроси — допъти. ване.
последните 100 години, култур
Благодарение на благосъстоя
Стопанско политически условия: ните вадачи на тевниката и ва укривателство, иди неспавванието! Цъатеше целиятъ сто
не срока.
проблемите на бАдащето.
шшеки животъ, не се чуетвунаII. Техническото т*ло на
шв онави тягота, която днесъ
грвдьтъ.
души градътъ. Последния бе
Градски Форми и строителна
средище, къмъ което и виме и за просеци и недъгави. Премах*
д4те св оправяха множество ване на проиията. Е«да пихгал- програма. ,•••,, .
на ииици&тива.
Внсокъ строежъ: Съвремененъ
хора отъ всички краища на О
и електроразпределителната мрежа; увеличение и
Ътроежъ
и специални конструк
течеството, ва да уреждатъ сво
Преди неколко месеца общи ции, обществени постройки, вн'-•• ;,,.;.,.;«.: разширение на елчцата.
ите търговски вд*елки и по то
ната отегдпи на М вото на пра- . дустриални постройки-^•. ТЪргов
йи Начйнъ, въ градътъ црииж
восАДието 240 декара место ва
Въпроса- ва електрическото пълнителмйте работи иввър"ДКх?., 'постепенно,, йевДбелевано постр< й«а'На новЪ" окрдженъ ски построй^,^ цо^гройки хоте- осветление на гр. Варна е билъ ШеяИ;Пре8Ъ ;.1914 и 1916' год.
,ли и техникята.- вмъ, „машини
пари отъ вънъ."
''"';' '•'"
ватворъ.
подигвнтъ още превъТ908тод.; въвлйва на 1,418 439 вл. лева.
ва строителство...; ; : ;
едвямъ превъ 1912 год в билъ
Трите Дивеловимоторни гру' Така съвдаденотр благосъсто
Въ вамена на това, общината
Низъкъ строежъ;,У'лици и 1 ех- проивведенъ търгъ и ивпълне- пи могатъ да раввиятъ на глав
яние отъ друга страна, увели получи отъ САЩОТО м-во, зда
ното художествено изпълнение,
чаваше консумативната способ нието на ватвора, което е вадъ Приспособлец^ява.претоварване ни ето на проекта е билъ :; във- .ното табло въ елечтрическата
л< жено на Фирмата Сименсъ централа една мощность отъ
ност!» на градското население, новите гробища, ведно съ обра и водни пъти.ща, , , , Щукертъ — Виена. '
560 киловата,
разпределена
реоудтатъ отъ което се явява зуваното около него Стопанство
ше поголемиятъ вносъ, презъ състоящо се отъ около 240 III 0рганизгя>тъ на техничнекхя
- Екектрическата' ценТрала е чревъ'17 трансформаторни попристанището, преднавнач. нъ е» декара.
построена на ;улици^ге~-Червен- стави въ чертите на града, почградъ.
с а н Царибродока по пътя.... ва тй въ всичките улици на една
•'Варна.-';'•
Зданието е солидно и кост
Водоснабдяване: добиввне водя, старата гара, и обхваща една обща дължина отъ 48 километЕто какъ градъ и пристани ва не по малко отъ 1 милионъ
те, неравривно евървани, вър- лева. Г нъ кмета, още на събиране на водата, разпреде вастроена площь отъ 900 кв. ра (всички улици и площади
ление ня водата «.'
метра отъ която само ва маши- въ града иматъ обща дължина
в4ха въ ПАТЯ на бързото изди времето си е ност^вилъ н«ме
Снабдяч<>не съ енергия: Осветната .; вала — едноетажно — 63 километра).
гане •-- първиягъ като голе.мъ рението, да го канелени за съз
български ступански центъръ, даването на единъ приюгъ ва ление на улиците, на кАЩЙте, 600, а ва жилищното помеще
Отъ откриването на електри• второто като едно известно недъгави и старци, като по тчя електричество' светйленъ гьвъ ние — на два етажа - - ЗоО кв. ческата централа СА проиввеОтопление единично, общо, метра, Въ машината вала еА дени следните киловатъ часа
начйнъ се премяхне просията,
Въ Европа, черноморско приета
Вйще, съ тенденция на поетойн- кояю вземл нъ последно време отопление на мяпгнни й апара 'монтирани 3 дивелмоторни гру- електрическа енергия за освет
тъй широки размери и е станнла ти, пара, вода:" сьег. гавъ, еле- ;пи отъ по 270 к. сили, 187 об- ление и двигателна сила, го
во засилване
'твърде'
нахална въ града ни. ктрччествЪ • •'- ''"'. •'•'"'' '"•'"'••' »• 'ръщения въ минутата, дирек- дишно:
- Одедъ войната пор»ди 8-губа«
Сила: Днйгятелйа '• сила вя Гтно акунлирани на една и сд- 1914 год. 315,000 К В часа
Пот САЩИЯ въпросъ, преди
та на Добруджа, обективните
условия ва 8<и«8нанв на егупнн- два месец*, г кмнгя е гояорилъ силонроЙ8В1гднШ'М'"й1Йнй, теЧни ;щ>» ость съ съответни генера- 19 5 ,
883/00 „
* »
ското вначение на Варна ивче.8 съ представителите на етаропи- горива, електричество и ^сье-ги ;тпри • отъ по 260 К • В. А , 1916 „
197.836 .
* и
••-•.••:•
наха Поради липса на ор ани- тялището "Милосърдие", да се тиленъ' на;Ъ. •'ч
;Б000.бЗб.0 волта, 50 периода 1917 „
223,540 .
•
•.
Прехрана: " Хлебоснабдяияне, :*трйфчаенъ токъ. Дивеловите мо 1918 .
слее последното съ новопроек
> «ираца съпротива, едрата тър
246,471 .
• •
говия, въ големата си часть тирания приюгъ, който ще се меспсннЛдявйн^,- млек'•снабдява тори СА доставени и монтира- 1919 "
299,375 »
а- •
равпадници, ' ни отъ Фирмата Братя Сулцеръ 1920 ,
йвбЪга отъ Варна и успоредно управляш и подържа не само не," ш-вжарници
883,360 „
ш ш
народ«и
кухни;
оъ това почна "едно пост<-иенно отъ представители на граждан
— Винтертуръ — Швейцария, 1921 ,
368,700 „
.
.
" Движение: Пътнишки стокови '"'"а генеоаторите отъ Фирмата 1922 и
обединяване на гражданството, ството, но и отъ.,местните вла
438,680 „
• , >
транспорти, трамваи, надземни •Сименсъ Шукертъ — Виена. 1923 .
най ниското ниво на което, на сти и общината.
692,250 щ
•
и
дали още е иаетАПило.
Едновременно съ постройката 1994 . " 808,120 .
Зданието на ватвора е вече V подвемни желевници. "
.
.
; Вследствие на това, вносътъ предадено и прието съ нуждМЬторни коли и гаражи: ме на централа е започната и елек- 1925 "
944,500 ,
•
п.
"Превъ пристанището ревко се ния протоколъ. Наскоро ще хяническо и автоматическо ре троравпредедната мрежа къмъ 1926 „ 1,060,000 "
»
Я
намали, до като стигна, превъ бъде ремонтирано и ще се при гулиране на движението.
главната електроразпределител 1927 .
1,117,900 .
я
•
последната 1927 година цифра гитви окончателно аа въпрос
Съобщения' у«трей<.тно на по на мрежа, кабелна съ високо а превъ 1928 год. се очаква да
та 25,000 тона!
щи; телефони, телеграфи, радио, напрежение отъ 5000 волта на се произведатъ около 1,300,000
ния приюгъ.
преса, реклами.
•
дължина 8700 метра СА прека- в. в. часа. ^ ,
Г.
кмета
и
г.
градоначални
До като преди войната той
Закрила на живота и собст чени 17 трансформаторни пос
Горната таблица показва на
б* средно 150,000 тона и отъ ка СА обсАдили въпро* ъ т ъ ва
него 80,000 тона останаха. въ прибиране въ приюта и про- веностъта на гражданина Поли- тове, въ които се трансформи гледно какъ се е равнявала цен
ция: устройство на единъ по ра електрическата енергия отъ тралата и какъ събитията о г ь
, градътъ, днесъ вносътъ е само СеЦИТВ.
лицейски
участъкъ съ неговите 5030 волта на 210 и 120 вол 1915 год. на.амъ СА повлияли
За прибиране и помагането
25,000 тона. Какви количества
:.
отъ тови вносъ остава въ гра на нещастниците намерени ивъ технически приспособления, пра та. Съ 210 волта енергията св ва неправилно раавитие на пред
улицитЬ, ще св грижи една ктическо демонстриране на тех предава ва улично осветление приятието по електрическото
дътъ, всеки, може да си пред
специална помощна станция, НИЧесКИТе 'ПОСобиЯ Нв ПОЛИ- и двигателна сила, а съ 120 осветление на града, било по
стави, особенно като се внае
;
волта ва .частно осветление.
стр тегически съображение, би
че въ това количество вливатъ която ще се съвдяде при по цията.
Пожарна команда и спасителВъ центъра на града енер ло по липса и трудната достав
вносни стоки, които стигатъ жарната команда.
чакъ до 0<5ФИЯ;
Днесъ кмета е ивпратилъ пи ;но отдпление: устройство У я гията 84 никото напрежение ил на горивни материали отъ
сма
до д-во „Милосърдие", до .]службата и пожарникарските се предава ва частно и улично странство; причини които се
Непосредствен ния хинтерландъ
ОС1 етление чревъ кабелъ, а по риозно ни иаратъ да се зами
Вири,
Митрополит* Симеонъ и
на пристанището, днесъ е съ
големата часть отъ града и ел и мъ при увеличение на елекстановището,
че
общинската
ви
| "овънредно понижена конеума- до други учреждения и корпора
управа,
действително
полага
крейиините —чревъ въвдушна трическата централа дали да доции,
съ
които
ги
поканва
превъ
» тявна способнооть, ревултлтъ отъ
^ «омто е слабиятъ вносъ на сто- еледугощата седмица на учреди грижи, съ оекддните си сред линия на железни стълбове, етавимъ дивеловъ моторъ еъ
телно събрание аа обсъждането ства, да подобри до колкото се Предприятието е било вавърше- гориво което требва да се до1 ия превъ него. :
?
Налага се прочие, на първо на тоя живненъ ва града пн може бедните и болните не но на 1 Януарий 1914 год, въ ставя отъ странство, или пъкъ
щастници въ гряда ни. Ние същия день е бидо пустнато да доставимъ двигателъ аа иавреме създаването на условия въпросъ.
н-врвамв че гражданството ще електрическо осветление на гра- шв местно гориво — каменни
Реализирането
на
тая
идея
, •* повдигането на благосъстоя
(Следва).
• Ви *го на тови хинтер«аидъ, аа ще е отъ грамадно вначение ва подкрепи тави хубава инициа да, Стойностьта на вавършено- въглища.
тива
ва
г.
кмета.
то
предприятие,
заедно
е*
доИнж
Д. Поповъ.
града
ви,
и
ще
да
подкрепи
** « удавоя пристанището, ко

върху градоустройството. — Градътъ преди 100
години и днесъ.

ПРИЮТЪ

Взрлеяскота Градска Електр ч. Централа

Б.

Врой 164

Варненски общински вестттот.

Стр. 4
Ив. Б . #

Ш Ж1

претоварена превъ
изтеклата
вегетационна-,година и сега ре
вача .ще; ^Требва, в ъ своите
сметки И комбинации да орга
нивира. едднъ по м я л ъ к ъ бр< й
очи; т. е. • по-мял-ъкъ. брой ' 6&--.
дащи литорасти. Нйпримйръ,
ако този година рез-^а нали ра
на главината
четиринадесета.пръчки за-рявяйе,'. ва текущата
година ще требва въ случая да
к моинира изхранването само
на осемъ или десеть листорас
ти. Не направи ли това, -неми
нуемо ще последва преждевре
менно остаряване и пропадане
на лововата главина. Обратното
— когато р е з а ч ъ т ъ констатира
че тавгодишните пръчки « ъ
много по пълни о т ъ миналого
д и ш н и т е , това покавва че ло
зата се рязвива буйно, лововия т ь органивъмъ е много силенъ и ревача въ своите смет
ки и комбинации ще требва да
организира едно по-големо чи
сло литорачли ва предстоящата
вегетационна година, съ ивхран
ването на които ще, впрегне
ивлишната хранителна енергия
на ловата. Напримеръ, ако та
ви година ревачътъ намери на
г главината 8 пръчки 8а реване,
' ва предстоящата вегитационна
година ще требва въ случая да
организира изхранването на 12
или 14 леторясти. Не се. ли на
прави това, хранителната енер
гия на ловата ще се пилее въ
ивхранването на буйни п р ъ т и
и листа, а доходътъ о т ъ лови
т е не щ-, може да покрие д ^ и
направените
презъ
годш-аа
разходи;

Съ наближаването на работ на пръчката, б ч и т е , в ш т о се
ния севонъ, като втора по редъ нимирйгь но самата, главина
или по старите рамена обнкно*
крлтурна работа следъ отгриб
ването. ивпъкра ревидбата на пенно не се рвввиватъ; воглто
се ревбиватъ, обаче, Филиаите
ловята.
Чреаъ разумното, приложение имъ с ъ безплодни. О ч и т е и ъ к ъ ,
на тави ежегодна практик», ло- които се намиратъ в ъ самьта
варя ще може да нагоди живо основа на едногодишните пръч
та на ловата к ъ м ъ равличните кй се наричатъ в ъ практиката
стопанекоекономически ц е д и , спящи нипки. Спящото око об
които съ, извикали на ж и в о т ъ хваща неколко причици о т ъ
лововата култура в ъ дадено зе- които една само е дотре сфор
мледедрко: стопанство, ва да го мирана.. Спящото око е обикновенно безплодно. Не.сои сорто
направи по-доходча. Чревъ ре
ве грозда нраввтъ изключение;
видбата ловаря ще може.*.
1) Да подсигури, урегулира и в ъ всеки случай на тех-ь рева
ча никога не бива да равчита
увеличи производството;
• 2) Да подготви ловата да ва- за плодъ. Т е х ъ той ще ги гвночне ио-рано да дава плодъ; полвува, обаче, ва подмладяване
. 3 ) Да подобри качеството на на стари рамена или въ случай
плода, което е отъ съществен - на нужда ,ва а^пълване и ва
но значение, както за десертни к р ъ г л я в а н е на лововата глави
т е грозда, така и ва винените на. Следъ спящата пъпка следв а т ь видимите очи. Колкото
сортрве;
повече се отдалечаваме о т ъ ос
4) Да подсигури на органив
новата на пръчката к ъ м ъ вър
ма на ловат» да достигне до ед
ха, толковъ устройството на оно п ъ л н о развитие, което да
чите- се усложнява. К ъ м ъ сре
отговаря на действителната й
дата на пръчката ясеко видимо
1
сила;
око Фактически е сборъ о т ъ 6
5) Да улесни навършването
до 8 нъпчици, отъ които 2—3
на културните работи в ъ лозе
често п ъ т и . с ъ плодни и всека
то при найивгоднн
условия
една о т ъ т е х ъ крие по дне —
и пр.
три гроздчета. . Равсждливиятъ
Ревидбата е една о т ъ найревачъ ще внае, прочие, че не
в а ж н и т е и сравнително найч все едно да се остагятъ на
деликатните . работи в ъ ловето.
една лова десеть очи на десеть
Подложена ежегодно на ревид.
отделни къси чепчета по едпо
бе ловата немоясе да бъде така
6) Филивъ, който излива о т ъ •
око или да се остапятъ на ця
дълготрайна, както напусната
лата " главина само [два дълги спящо око е по буенъ, Слабите
та бевъ подревка лова. Наисти
пръчки по на петъ очи. Има миналогодишни" пръчки следо
на превъ грижливата и равумиа
даже н е к о и сортове грсвда (о- вателно требва да се режат ъ
ревидба ловаря прави о т ъ вре
собенО - между десертните) на ниско на спяща пъпка, ва да
ме на време подмладяване на
които и видимите очи при о с остввятъ ва следующата година
надземните" части и достига до
новата на пръчката с ъ безплод на своето место но-силно рг,в
една практически достатъчна
ни или съвсемъ слабо родови вити части. По тоаи. начинь ще
дълготрвйность. Реврасъдната и
ти. За такива случаи ревача ш,е се ивбегнатъ преждевременни
бевсистемна ревидба, обаче, не
требва да прилоюя дълга (ви т е васъхвания на ц е л и рамена
минуемо докарва бърао запада'
сока ревидба ва да се ивполву- и обевФормяване на г л и в и н и т е ;
не и йрезкдевременно вагиване
6) За плодъ ревача требва да
ватъ по-вйсоко с т о я щ и т е пъп
в а ловата,'
ки по пръчката, които с ъ ро ивбира само пръчки съ средна
За да бъде едно лозе поря
дебелина. О ч и т е на много де
довитите;
вано добре, всека ловова глави
белите пржлки с ъ ненормално
на васлужава, да спре всецело
4) Огслабеащиятъ л о в о ь ъ о р - оформени и въ повечето случаи
внаманието' на резача и следъ ганивъмъ се проявява ьъ изо безплодни или съвсемъ слабо
като по(Мсдния равсъди добре билно нлодоеаване и обратно — родовити. Т ъ н к и т е пръчки п-ъкъ
какво ще требва да отреже и . буйния растежъ се иргявяна въ протсяарени съ нлодъ бързо
какво да остави (съ огледъ Фор иаресяване. на.плодя. О г ъ тука отладатъ и изоъхгщтъ,
мата на главината, здравослов може-да се иввади веклмчение7) Вс-ека причина, к о я т о ' з а 
ното състояние на ловата, рав- то, че ва да получимъ повече бавя и затруднява нормалното
м е р а на бъдншата реколта и плодъ ще требна дв намалимъ движение на соковете се о г рапр. пр.) тогава чакъ да сече съ силата на растежа. Да не се вя- вява благоприятно върху плоножицата. Народната мъдроеть бравя, об.че, че изобилните додава нето. Прочие, при ревид
казва: „Двяжъ кери еднажъ п ъ к ъ реколти атслабватъ лоза бчта на буйно .растящите ливи
крой". Отреваната пръчка не та, Ето защо, чревъ разумната наклонни к ъ м ъ иаресяване, ре
моакемъ да се повърнемъ да ва- ревидба ловаря регулира расте. вача съ успехъ ще ивполвува
лепимъ обратно за дн попра жа на лозата Първата мисъль оставянето на дъсообравпи. це
в и м * осакатеиъ кюгюкъ, поха на ревача, когато се ивправи ли плодни пръчки,- кордонни
бена главница. На колко гляв- предъ лововата главина, е да рамена, дълдарми и нр.
нини о т ъ невнимателна и при направи преценка на здраво
бързана ревидба, дълги години словното състояние и подьтниловаря не може дм възстанови т е сили на лозата
Равносмет
подходящата Форма, нормалния ката ревача ще извади като на
растежъ и. нлододаване! Колко прави приблизително сравнение
лози беврасъдно дялани и ряза между дебелината на п р ъ ч к и т е
ни като върбови главини ваги- които ще реже и оная на ми
в а т ъ съпеемъ преждевременно налогодишните • членове о т ъ
преди да с ъ биле достатъчно които п р ъ ч к и т е за ирсстгящавреме иаползувани о т ъ ловаря. та обрезка ивлиаатъ. Ако тавиКато ръководно начало за ра- годишните пръчки с ъ много
сумната и системна ревидба все по тъики отъ миналогодишните
ки ревачъ требва да има предъ това показва че лозата е била
очи следните основни цринцини:
1) Плодните очи ловаря ще
Я-НШИ. НИ . . « Ш Н Ш . Ш Ш В ^ ^
требва да търси само но п р ъ ч 
к и т е , „които изхождатъ о т ъ ед
ногодишните
миналогодишни
членове;
. 1) Гровдовете. "които ще се
развиятъ напролетъ са нами
рат*. ,сформирани още ь ъ сами
т е очи нн пръчката и въ едтшъ
нвцреченъ равмеръ на плодна
та пъпка, микроскопа може да
ни открие още превъ вимата
приблизителния иидъ на бъде
щата реколта. Количеството на
реколтата, прочие, вависи ире,..ди р.сичко о т ъ . устройството на
.ЛЬПКИГе (оЧНТе)]
.,,.',. 3). Устройството на о ч и т е ,
които ще цокйрятъ но ловата
ИОЬуНИ,
гаамвкизвжввви
!..е .рамично^. тр ваписн о т ъ по
ложението, което т е ааематъ по
Съ. иочптъ: Магааинь ,,8ьюлстъ"
. глависта или ио протежението

Събот а вечерьтя,.
Поделя презъ ^енн
и вечерьта

поздравллва .мно!-о*!-ройната си клентела
съ КИТНАТА ПРОЛФТЬиги приканва о време

да посетятъ магазина и се
"..'"'снабдятъ съ всевъзможни

ИЗВЕСТНИЯ АВТОМОБИЛЪ

Започна а.чкъ' редовния си реисъ
Варна п р е з ъ Провадия, А й т о с ъ Бургасъ
Тръгване всъки понед-Ьлникъ и 'четвъртткъ сутриеьта.
• н ж ш ш . Ц-на 230 лева иа чрв*въ. ^йин.».» .'*'.'.
Билети ппи агенция г 3а ВСЕЧКО" ДО входа на хотелъ
Лндонъ" - , Телефонъ 441, Варна.

П. Чилянъ

'П.-Чилянъ
.Охридска" № 14.

„Охридска" № 1 4 .

шпвпщ

Вшнственъ слв!ъ съ най конкурентни дъни на
чист(| вълнени Английски платове съ най разнообраУ:
на десени за мджки, дамски костюми пардесюта и
манта. Мшазвнътъ разполага е»що и съ раьви ши
вачески артикули: вълнени и памучни сатени, кол
аетяри, поплини, хасета на парчета сь килограмъ и др.
Ппи е:.но ппсещение на П. Ч И Л Я Н Ъ на
ул, ОХРИДСКА .№' 14 (до хотель „Орелъ всъки ще
I се укери иъ. качеството на Английските стоки й
н е и м о в е р н о ниските ц е н и . Новости и изне

!

нади за клиента.

.-•'•'.

любите/.и на пролетьта
Магазинъ КОПРИВЩИЦА съобщава
че и пристигнаха отъ първокласните държагни разсаднкця. ВСЬ КАК ВИ ВИДОВЕ овощни дтрвчета,
най хубави облагородени рози, цвътареки разсади,
семена лукоойчки, всички видове декоративни ц ф;
нали цввтя въ саксии, малки и големи лимоновл
дртвчота палми и др.
' ".
УРЕЖДАЛ/Ъ се м-дерна градини (отъ майстори
грядииари). Всичко гарантирано и при най износни
ц1ити.
Сь почитъ: Петко. Бог.оевъ

ВАРПЕГККО ГР. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ:

Обявление
'.•.'.' •.'.' № 4 о о з ' •'•
гр.

ь
:••.. ;''.. : ,;.л

Варна, 12 мартъ 19.8 г

-.. Вь допълнение на обяв.тенне№ 35б2
отъ 23 февруарий 19^8 год., публикувано
въ -Държавенъ..' 'вестникъ. брой ^77 оть 9
мартч. ,т, г., обявява се па интересующит^
се, че ьа 10 Априлъ до 15 часа въу поме
щението на Варненското окръжно данъчно
управление що се нроизведе търгъ съ тай
на конкуренции за доставка на 400,000
-.килограма-гаволчь
; !'
_ Прп-близигелна- етбйность 1,200.000; ле
ва. Валогъ' 120.000 лева въ банково удосто
верение и документи ,съгл сно В.; В. 0. ПОфертата дн съдържа цагата на вило>|;ал'ь франко електрическата централа.'-и
общо за цел ата доставка.
••*Всички..разтюскп но публикация, гербъ,
данъци Й цр. съ зл сметна -на ;дозтиНЧИШЬ
Поемиите условия."; могаг.в- да <^е;-/нидвтЪ
въ общината.
<
; > ^;;,;.:!"^
:
ОТЪ 0ВЩИ11АТА;;г
'..'
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