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Варна, 26 Май 1928 г.
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Брой 173

Абонаментъ:

и

Зв година . , . 5 5 лв
За б месеци . 30 лв.
:

Обявления:

Официални по 2 лв
но квадр. сант.;
търговски
по споразумение.

Всичко, що се
Айтнеся до вестикке
да се изпраща до
кметството — Вернв

'Шх\
Ш
'у-Ч}

Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА

всъки

ПЕТЪКЪ.;

ц. Миналата
юдино,
Д ръ Г. Петковъ
при сДна неуоур&дена (Доцентъ по икон. науки).
II Щ\л служба тгьхното съби
мщллтовнитп, такси дадо0М общината крлш по
на комуналтата политика, >
щюнъ милион» .лева. Тази
Щипа при една по добре уре- Развитието на модерния каПри стопанисване на кому){на служба, сжщитп, таксипитализъмъ отъ 50 техъ години налностопанските предприятия
№ха маш да дадат» надъ на миналия векъ насамъ се доминиратъ два сжщественно
* ццлнот. Ш такт начит, характеризира съ тенденцията различни принципа; финансовона постепенното заместване политическия и общественноюяозниципт, които се рад- принципите на свободната кон стопанския. Възъ основа на
ют м всички създадени за куренция съ монополистичните първия принципъ създаването
тт блага, поемат» твърде тенденции въ стопанския жи- на големи приходи отъ общинщаидлто е>рху си часть вотъ. Тъй много оживените ските предприятия съставлява
т тромнитп> разходи, коитотеоретически спорове на„мно- основното начало на техното
гоучените" професори около организиране и (експлоатация;
цщрмят за благоустрояване принципа на свободата въ об когато съ огледи на втория —
%\ разхубавяването на града,ществената икономика беха общественостопанския
прин
щмзат общинската упра- изчерпателно и радикално раз ципъ — предприятията не се
ц и облекчават» варненското решени отъ самата действител- третиратъ като об*кгь на до
ность. И въпреки това, кол- ходи, а по-скоро като елемен
фжданстео. <
чемъ пжти стане дума за част- ти на една общественополезна
Л' Но 89 да моме в;ичк> то но-стопанските функции на политика на общината. Въпре
ги да стане, варненскитп държавата, окръга и най вече ки сжщественното различие на
цаждини тргьбва да дадат* на общината, веднага на сце тези принципи, *е не еж про
ната се изваждатъ зераждиве- тиворечиви, нито пъкъ се изцтта си подкрепа на об
лите аргументи на манчестер- ключватъ взаимно. При една
шинжта власт*. Вай до?ри- ството, за да се отрече тази рационална организация на
т съюзници на тази власт» политика на публичноправнитв общинските предприятия, те
в чуждестранният лгьтови-институти.
могатъ да се превърнатъ въ
«а (л самитгъ , хотелиери и На частно-стопанската дей добри източници на доходи за
щмадателитгъ, които ех ность на общината,- изразена фискалните нужди на община
та, безъ да се накърнява прин
&шни да внасят» ач емгьт- въ организиране и стопанисва ципа на техното обществено
не
на
собствени
предприятия;
р на евттгь гости предвиотъ обществена полза, винаги полезно предназначение. Прекнипт такси.
еж се предписвали недъзите красенъ примеръ за това ни
1Сящто тргьбва да ежа- на единъ стопански консерва- дава Виенската община днесъ.
Това щастливо съчетание на
("••и Варна. Хотелиеритп, тизъмъ, липса на- техническа двата еднакво важни принципа
• наемодателитп, вюбще, кои-инициатива, инертностьта на може да се реализира само въ
единъ бюрократизиранъ апа- непосредствено стопанисваните
ио ея: най.мною заинпгдресо
ратъ И други подобни. На всещи\п прииждането) на по- кжце частностопанския инте- отъ общината и рационално
организирани предприятия. Кон
щт брой гости и които ресъ се стремеше да се нало цесионното частно предприятие
щт използват* всички лп>- жи и върху комуналните сто не е въ състояние да стори
ш»ни облаги създадени от» пански предприятия, обаче, това, тъй като то по своята
тия интереси се оказаха не
общината тргьбва да се явятъсамо неподходящи за стопан сжщность има само една ед«
ничка цель; да изкара възмож
И подкрепа на общ, власти и ските предприятия на община но по големи печалби.
& йбетечатъ събирането на та, но дори напълно вредни
Всички тези принципни по
за правилното' удовлетворение ложения
Щшвзнитгь такси
чертаятъ основните
I Общинската управа излизъ на ония обществени нужди, за директиви на една комунална
кои го те сж създадени, както
ф позив» към» варненскитп, е случая съ водоснабдяването, стопанска политика, т е еж
Щшдащ-г* т приканва да осветлението, съобщенията и отъ не по-малко значение и за
варненската община, която,
Шмчящщ своя дглм, и да разните предприятия, свързани заедно съ разрастването на
ЧЩжапп на собстеенипт си съ благоустройството, жилищ града и на неговите културноната политика и хигиената на стопански нужди, е принудена
Ш*шереси,По същевременно тя
общината.
все повече да разширява сфе
Ъдйва запотдъ № 44 от» 26. Растящата тенденция на ко- рата на своята дейность и въ
*в^-« молто предвижда сан- мунализиране на всички тези т8 зи область на комуналната
предприятия въ големите гра- политика.
,•
Щчц.за всички хотелиери и дове на културна Европа пот• '
'
ммюни на кжщл, вили, къош- върждаватъ установените предимства на това комунализира*°»& кошмо биха пропуснали не. Въ областьта на важните
Равносметка
& изпълнят» своя дглг» и по за живота нужди то е станало
За положението на «онда по
Щя начин» биха увредили вече една социаликономически доизгражда не общ театръ къмъ
о б о с н о в а н а необходимость.
^(чрттно иа общинскитп, Като една обусповена отъ са 1 май т. г.
Приходъ отъ: купони 96,460
•*'.1в общогражданскипт ин- мото развитие тенденция, ксмунализирането на стопанските лв.; венци, букети и др 16,970
пргдприятия отъ обществено лв.; помощи 308,112 лв; кина,
Такситл еж толкОза малки,полезно естество се превръща концерти и др. 143,788,1б лв;
вь основенъ принципъ на ико
Щ'., Щдставлнвагт толкова номическата п о л и т и к а на свпд. показания и въанагражд.
^нроекмическа часть от» съвременната община. Казваме дбд'10 лп.; публикации 6 33820
ФОНДОВИ мерки 783,319 лп;
Щтгь, коото вегьки лгьтов- съвременна, тъй като оЗществено
и
вдминистративноправшкъ изразходва през» сезона, ното положен 1е на модер д и х в и 7 8 > 0 5 9 . 7 0 д^. В с и ч к о
'\"*У>непростимо би било, ната община не почива вече 1,352,95646 лв.
Р а в х о д ъ и." канцеларски
"№ ЦЩарливоетъта
на само на началото на делегационното представителство на 48,553'БО лн,; печатане марки
Щчйщцц граждаии, общинатадържавната власть; общината 59,200 лв.; направа «оаето
г
.
•»
в . в н п г о ., ж г в .
**$**в лишена от» чувствН' представлява днесъ една самостоятелна публично правна кор- 522,»47 лв., ю/о въвнлгряж\е
*Щи приходи, които един
порация съ обширна сфера на ние 73,92126 лв. В с и ч к о
Р*№ще- пожлят» да св задачи, чийто разрешение об- 704,616 76 лв.
хваща разнообразните стопан
*ЙИ* започнатото: дгьло за ски, социални и културни ин
На лице на 1 май 698,399 40
ЩШйне на Варна.
тереси на обществото.
•**»•

Общественно стопонскитЪ проблеми

броя' 1 певъ.
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Общината изразходва ежегодно милиони за благоустрой*
ството на града и за създаване на поголпми удобства за
лптнитгъ гости на Ворна. Тгьзи милиони се плащат» от»
Варненскитп» граждани, които добре знаят», че лптния се
зон» е важен» поминъчен» източник» за града,
Но справедливостъта изнеква, щото самитп лптовници,
за които се правятг тгьзи грамадни жертви, да ' доставят»
поне часть отъ употрпбенитп, за тпх» средства.
\
Лптовнитп, такси имат» за нель именно да. облекчат»
варненското гражданство, като прехвърлят» върху лптовницитгь поне часть от» неговия данъчен» товар».
• -<
Навред» в» странство лгьтовнииитп» плащат» сезонни
такси възлизащи на милиони, с* които общинитп предприе-'
мат» все нови подобрения и разхубавявания.
За събирането на Варненската лптовна такса, която е
най ниската в» евгьта, варненскитп, граждани трп>бва да
дадат» на общината пълната си побкрепа, защото това е
в» собствения им» интерес». Везъ нови облагания, общината,
ще бжде въ положбние да,предприеме и останагитгь необхо
дими 'подобрения.
Варненски наемодатели]
' Вамъ принадлежи дълггтъ да св грижитп за събиране на
лптовнитп такси. Услужете и на гоешмт» си като преда
вате Вие тия такси ъ» Бюрото за лптовници. г
.,'"-.
Са отдплна ваповпдь, Варненската градска община опре-;
длля реда т събиране на таксата и предвижда санкция за
немарливитгь стопани, които биха пропуснали да изпълнят»
своя

дълг».
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0ть общинското управление.

Деньтъ на детето.
Хубавъ пролйтенъ деиь; още
отъ равна еутринь дечица съ
Флагчета въ ръка бървагь къмъ
училищата си и весело чуру
ликат*. Прааднинъ е — техниятт. праадникъ, въ който по
гледите на родители, учители,
общество, ее спиратъ върху
техъ и си подаватъ ръка аа
вадоужни грижи, аа подкрепа
на малките свои потомци.
Комитетътъ ва отпрааднува*
не «Деня на детето" бе иарвботилъ програма, оъ която дей
ствително се даваше въвможиость ва всички деца в роди
тели да почуетвуватъ праадненетвото
Оледъ молебена, отелуженъ
при катедралата, бе , устроена
внушителна манифестация, на
чело съ детската музика на
Ш-та прогимнавня, ввуцнте на
която дълбоко засега ха стру
ните на все«о човешко сърдце и иввиква сълаи на радость
и умиление у всички.
Втора мила картина — шедствието минава край „Датската
адравна ивложба", малките го
ня ци съ дигнати Флакчета привететвуваха института, които
полага грижи аа укрепване
вдравето и а техните малки
братчета и сестрички — Дет
с к и т е адравио съвещателни
станции. Манифестацията ва
върши съ хоро въ Морската
градина.
Сутриньта въ училищата ив
краЙнит« квартали беха дадени
вабави отъ децата, съпроводени
съ беседи отъ лекарь в педагогъ. Достатъчна бе дори пър
вата само песничка, напълнена
съ гореща обнчъ къмъ майка
та — в* училището на Добру
джанския кварталъ, аа да се
трогне и най авкораведото сър
це в да покаже какво богат-

етво СА децата и каква утеха
сд, те аа своите родители.
Превъ деня членовете на
Младежкия Червенъ кръстъ,
скаутите, учениците и кубратистите украсяваха варненци
съ аначки — детска главичка.
Масово се посещаваше и от
критата по случай .Девя на
Детето" .Детска адравна ивложба". Въ продължение на две
еедмици изложбата бе посетена
отъ 18.000 души, отъ които
надъ 0,000 само въ неделя —
20 май Превъ целия день ее
теглеше и уредената по САЩИЯ
случай томбола, която съвдаде
е&що голема радость на мал
ките.
Следъ обедъ въ Юнашкия
салонъ я колодрума беха на
пълнени съ дълбоко чувство и
умение вабави и игри съ уча
стието на всичка училища и
детски органиаации.
А въ б часа нова радость аа
децата — отъ Юнашкия салонъ
съ украсени съ веленина авто
мобили бе устроена манифес
тация яа малки дечица отъ
Детските адравни станции, дет
ския приютъ „Митрополитъ
Симеонъ", сиропиталище ..На
дежда" и Детските вабавачнв.
ци, начело съ детската мувика,
Украсени съ синички и. ровови
Флагчета, момченца и момичен
ца свидетелствуваха своето гос
подство върху своя день. Шедствието повдрави най нвпредъ
Негово Високопреосвещенство
Св. Варненския Митрополитъ
Симеонъ, обиколи всички поглавни улици, мина край Дет
ската адравна изложба, ва да
вавърши пакъ при Юнашкия
салонъ.
Туй бе истински трйумФЪ ва
малките, а ва наоъ нвточникъ
на надежда, че идната година
при по благоприятни уеловия
ще иожемъ да еъвдядемъ пове-

л\ гр

Врой ИВ

Варненски общински всстникъ

2
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еЬобсдха трибу>щ\

Д$ъ Ив. Теодоровъ.

ВареЕБСЕИ

н д

р^ЗНИ "АДРЕСИ

решиявдъ.-

Най-съществената поука отъ
нашето научно пътуване, кавалъ
. докладчика, — се състои въ
Факта, че морала въ вападните
курортни станции се отличава ч
отъ нашия. У насъ, въ морето
мъжете съ строго равделени
отъ жените.
Въ Варна, наистина, мъжете
съ равделени отх жените по- ч
средствомъ единъ дълъгъ мость,
но който бдятъ въоръжени
страясяри, ва да не повволятъ
на двата4 пола дя се равмесватъ
или да се гледатъ отъ едната
* или другата страна на моста,

Стопански в е с в П

^

Презъ първото тримесечие
отъ настоящата година, спо^
редъ сведения отъ министер-^
ството на финансиите е било!
изнесено отъ фабриките пиво
318,806 хектолитра и е постж-**
пилъ: отъ техъ акцизъ 1291183»;лв. Презъ същото тримесечие^
на миналата година е изнесено
438:288 хектолитра пиво й- е».
постъпилъ акцизъ 1,775,0881?

В* ?роя си отъ 16 май т. г.
нвй разпространения въ Европа
италиянски ежедневникъ .Кбриере дала Сера" обнародва ед
климат**
(стр.
23)
ще.
намери.
Случайно ми попадна въ ръ
цете 172 брей на „Варненски следните думи; „Въ хубавата на мнима кореспонденция отъ
общ. вестник*" отъ 10 май т. книга нв; д ръ Ив, Теодоров* Будапеща, която цели да отбие
т., въ който въ инакъ уместна има" една 1гЬла 'глава ва т р . централноевропейските летов
етатия на д ръ Д Цоневъ, овя- Варна и климата му. Тамъ ав ници отъ Вярна. Ивцело пре
главена .Нужда отъ бански торът* подробно ивлага клима ;! даваме по-долу1 поменатата.„ко
лева. .
."•••• ;•..'• -'
*
* :
лекарь" ва, голямо счупване тическите условия нй-Ва^йа". . ' рееповденция* , ввщото яветвува'*
Споредъ „известията" на Б г
прочетохъ следния пчеяжъ: „не ПрОФ. П. Стояиовъ се нолвува отъ т я , че. Варна е вече, една
3. Банка у.насъ се констатира?
требва, обаче, да се забравя, че отъ моите статистически изчи сериоана съперница на итадйян— На вападъ продължилъ едно чувствително увеличението ва да се стабилизира едно добро сления и привежда навлечения ските морски летовища на Ад
мнение ва който и да е било отъ техъ въ поменатия малкия риатическо море| но тя съдър докладчика; хората не могатъ на засявайията съ памукъ^
жа и една сериовна поука, отъ нито дори да -си въобравятъ Доходностьта на товарастенйеш
...
.. ,
курортъ' необходимо е компе- ... си,трудъ.
тентни медицински институти и ; ... Който* се интересува'по въп която верваме, ще»сй ввематъ това положение на нещата. На ще привлече въ близко бжда-*»*
лица научно да го съвдадатъ, роса и прочете книгата ми бележка всички ония, които Зчнядъ мъжете и жените си ще нашето население'-да гхШР*
като лечебна почивна и вдрав
,Варна-морелечвние" (стр. 104 мислят*, че летовниците чуж-' правятъ дори слънчевите бани. обработва съ есобенна* рев«-;™
Споредъ унгарските вестници, ность. Опасность отъ СйръхШИ
на станция. Въ това отношение —106), ще види, че още въ денци съ-длъжни да се приспова Варненския курортъ ни 1905 1*од авъ ивучихъ клима собяпатъ къмъ всички наши, топа рявкритие причинило една производство при развиващат»»»»
вълна отъ ивумление всредъ се у. насъ пр.едачна и тъкачнаШ»11
що не е направено И ако на
тическите условия на гр, Вар- стари летовни порядки.
НаКориеределаОеря, (Милано приежтетвующите. Постоянни индустрия нема, обаче, требвакя
учния медицински светъ тукъ па не ва 3 до б години, както
у насъ и въ Европа не бъде'. кавва г. д-ръ Цоневъ, а ва 16 V съобщавятъ отъ Будапеща : въаклицчния прекъсвали док- да се организира добре него-*^"оеветлеиъ еъ обективни статис един* период* отъ 10.години На времето си варненското общи клядчикя, който неустрашимо вия пззарь за да се избегнатъцр*.
многото посреднически ржце~"—
оически обективни данни, доби-,* — отъ 1896 до 1906 год. вклю нско управление бе решило , да продължилъ ивложепието си:
ти отъ последвания въ продъл чително — но набл1од<.ниетана ввдигне тамошния черноморски
Днесъ, по нашите пазаридая
— Ако Варна желае да стане
жение на 4 - б години, ва , . . Крайцера „Надежда", въ който плажъ до нивото на една меж една международна морска. ку българскиятъ памукъ^ качествошя
.Ето аащо време е вече да се се = отбелевваха нредовно дено дународна морска курортна стан
рортна станция, тя требва да „Мидлингъ" се продаватъ о к о ^ р
обърне внимание и върху тоя нощно всеки два часа състоя ция. До сега Варна се, посеща се-приспособи къмъ условията ло 55 лв1, килограма.
.
въпрос*.
. ...,
•..
нията на таблици по години и ваше само отъ българи Превъ на Запада.
' Главната дирекция на жв'^ а |
Надлеясяще е, да се иеучи , месеци аа съдията, най висока миналата година тямъ се къпа
— И вие, българите, ще
курорта въ климатическо отно та й най-низката температура ха повече отъ 35,000 души и требва да се къпемъ ваедно съ лезн^ците е издера една '-нь*шм
шение. Ние нймаме данни ва и ва колебанията й, при което тоя успехъ породи въ управни- жените? попйталъ йвпляшенъ рецба споредъ която•'• посети**Вя
температурата на водата, във ва сравнение приведох* по ме ниците на града идеята да при- единъ представитель-консерва- телите на панаирите некто въ^^ 1
духа и писъка превъ равните сеци средните, . те-мператури и лекатъ въ Варна и чужденци
чужбин!?; тъй и вътре въ стра«И1г
торъ ?
дни и месеци на севона. Ни как-- _колебанията1 имъ ва СОФИЯ, Русе те. Навнлчи се една комисия
натоварена
да
посети
и
ивучи
и
Пловдив*;
следващите
таблината, ще пжтуввтъ на отиване^д
—
Да,
въ
интереса
на
идва
:
ви данни нкмаме ва вдажноеть
та и вя атмосФернотр налегаш;. ,.ци, също разпределени по го по големите курортни станции нето на чужденците, отговорилъ съ цела такса "и само на в р ъ ^ а
Нуждни съ сиеднйя вя валежи дини йРмесецй,' п6'кя8вать?"сте- на Италия, Франция й Холан докладчика. Мновинството, оба щане съ 50°/о намаление.'':
шт
те, вя числото на "облачните й пеньта на "облачностьти; ясно, дия, Комисията се аавърна въ че, не се съгласило и . натова
безоблачни дни, ва ветровитость нолуоблачно, облачно; дъждове отечеетното си и. общинския рило комисията да ивучи въп
та и пр. Такива статистически т е — количество въ м. м ; 6а- съпетъ се събра на извънредно роса по основно, 8а да не се
налегане — васедание, ва да ивглуша док повволи морала да претърпи
дянни водени въ продължение рбметрическото
:\....:\.
, ;,ч векаква вреда..
1 ,
.
на 3 до 5 години ще опреде- „средно,; ннй-грлемо, най малко лада д , _.
и
колебанията
му;
направлениелятъ характера, на курорта и 4
на ,;ветровете — равпределено
неговата лечебна ,стойность"
по месеци и пресметнато по ча
Огъ тоаи цитатъ се вижда, ' сове и отделна таблица ва силата
че г. д-ръ Цоневъ преди да на- ' на ветровете с ъ с ъ щ и ч е -- равпише тия статия не • си Даде пределен! я При това дядохъ и
трудъ да прегледа малката на* средни числа ви всичкото горе
ш» литература по въпроса, да . ивложено и ва цело'' десегиле'беше еторилъ той; това, въпрос- г ' тие. А г. д ръ Цонеьъ кавва,
ниятъ паегжъ пг/Ъше да остане , че варненския климатъ научно
на Атангсъ Ивановъ
ненвписянъ. Да, ивучяането и не е последвянь. За те»и на
ул. „Цярь Борисъ"••: Л» 6 ,
изследването на климатическите числения авъ уиот | ебгхъ около
до и> Ф('не „.Лондонъ"
условия на едйнъ йурорть има 5 месеца наред* но 3 до 4 ча
Единствения
въ България «•лек
много важно; вначение - ва' по са на'.-депь: и' с* тови свой
трически аивратъ Р е г П б И с
следния. Но г. д-ръ Цоневъ се трудъ дагамъ. на по младите
Мауег вя едри г»ълии за 6 мелъже, като кявва, че .никакви колеги обнова, върху, която- т е
с. ц», съ конкурентни цени. Н* й
данни немяме ва вляжностьта и могатъ да работят* но нататъкъ
модерно постригввне, «ривиряне,
ва' атмосферното нялегане, за
Под«рихъ тогава 20 е«ев..-. отъ
РОДНИ ондулации съ специяленъ Електрическо дълго-тряйно
падежите; аа числото на облач книгата на общинското управ
(6 месечно) къдрене на
пр»пяратъ,
манииюръ, електри
ните и безоблачни дни и пр. и л е н и в и му-лшравихъ ^предло
. , . . у . , .1..->а.-_^у.7. .-.-^.
1_
дамски и мъжки коси.
чески масажи, ивмиване на к.оси
че въ това отношение ва вар
жение, да откупи ЛООекв. отъ
иенския курортъ нищо -не ^е нея-и да ги разпрати въ чита
съ специяленъ препаратъ който омекчава косата и' пр!
Едекгричгско дъ.!гОтрайно< Ивработвятъ .се всекакъьъ вйдъ ивкуствени коси и перуки.
направено*.
- г :
- *••••'• лищата на всичките градове и
(6 месечно) къдрене на дамски
Който прочете книжката" на но големите «ела, ва да. се- ва- •
Изящно хигиенично бръснене и стриженв напълно
и мъжки коси.
г." прсФ. 1 Д ръ : П. Стоянов* повнае чревъ т е х ъ публиката
вадбволяввщъ вкуса на клиента. . .
,.•
, , ,;
„Морелечение" отъ 1926 Год* съ благодчтните свойства на
.....[. Парфюмерия и нудрп на конкурентни ЦРНИ"— 20% .нямллен^е.
въ -отделът*: „ Н а ш и я * морски варненският* климатъ. То ми
Пристигна, нренаррта ШНЕЛЬ НЕКМЕ ва боядисване на коси — най-рявдични цветове. •
Приетигна пудрата „Азорея".'н.чъмки машини Л« 0000 специални ва ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
отговори, че иемозке да направи
тъй също и прочутрлЬ парфюми, пудри, помади и лжьони отъ иввеетната Фирма („Р1УРГ"-—
това, понеже въ - бюджета му
че радость, на повече деца, ва немало, предвидени- суми ва
Рапв) .Поми>;я", «Флорами*! и „НСиврина". Пристигнаха също и отъ иввестната Фирма ^Жерда почувствуват* наистина, ве. подобни цели, а 100 ека, стру
мандре" всички видове пярФюми, одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и др. '
личието ва своя правник*. ,
•••;.!,
, ,
на конкурентни цени. :
ваха тогава 1,00 и словомъ сто лв.

ьорски шш\

двимя

ь

%

Д-ръ, Н, Василева.,

Д-ръ П. Д. Онорчевъ.'...,

Ала отъ крайморските лЙто- ратъ подобрение другаде. г .
сме се подложили . на .въвдей*
нища иввличатъ-по-полема полТова, ни нокаввя, че на клй- ствието на новия климатъ ний
ва една- категория слаби и нред- .магите не може да се отдаде вече си внушаваме и действи
равноложени деца — скроФуло- една абеолюгна лечебна стой- телно ивпитнаме благотворното
Варна, която всеко лето.при- уредници, .И ний,требва да по вни, рахитични, ЛИМФОИНТИЧНИ ность; че покрай чисто ФИВИ- му влияние.
.. .--. •
югява многобр(ч'пш детоки кр, бързаме, докато е още време, и пр. — а отъ с (горско планин калните имъ леч бни : Фтктори
Чревъ прохпала, реклама и
лонии отъ равни градища.,на да предотвратимъ справедливи ските по-благотйорно се повли- има още и други макаръ пове »ера се повдига • целебната си
нашето отечество, която дава т е упреци, конто биха ни ое яватъ друга категория слйбй и де отъ субектиино и сусестив«: ла на едно-лечебно место; тъй
подслонъ дори и на летуваче- отправили отъ чужденци и отъ болничани, каквито еж, децата но вначеиие, които стоятъ въ е съ Ъоигйез въ Францияг съ
та отъ чужди страни, самата наши домашни радетели на л е боледуващи -често отъ катари вависимооь отъ. самата смеиа Овчата купель при СОФИЯ, съ
тя, по една ирония на съдбата тоеищното дело, което, усърд-? на дихателните органи, ане — като такава — на- -климатъ. Дългошевското
ивворче прй
не разполага ни тукъ, ,ни дру
но поощрявано и отъ просвет мичните, мялнрицич е, рекон- и на домишна обегаиовкв. . _ Л о м ъ ; .•• •••• .,•,' .:•• •, •;-.; • .; '.
гаде съ летовище, ,еа своите ното министерство, отъ,година цчлесцентите, а. също и общо
НИЙ внаемъ, че многе! децч,
Тъй е дори и съ Варна като
собствени .немощни деца, чийто на година бевепирно. се шири преуморените и нервно -изтоще влояди въ своята семейна среда курортъ, чиято лечебность е
брой дял«:чь не е малъкъ,
но всички къгища на нашата ни млади стрядалцч.
нокнаватъ неимоверно жинъ отчасти оугерирана отъ мнб;
.. .
Варна, която .ежегодно бива страна. . .^
Но това е по-н че едно' тео- апетитъ, когато бъднтъ ванеде- гостранни нъвхвалй,; реклами
въвхвалявана ивъ пресата отъ
Съ една дума крайно време ретично ' разграничение" на по ни на гости или въ гостил.. и . . , . лекарски дори препо
благодарните уредници на рее
е ва Варна да си уррди свеи казанията ва климато ечение. ница..
'
ръки. ' '-'."•
.-;_'. ;.; ..••-':,''*
ни летувяли тука СОФИЙСКИ, летни колонии.
•..--'•
Защото иввесгнр е,- че както
Ний внаемъ също, че когато
«Отиваме ва Варна*! слушаме
плевенски,
шуменски и др.
Споръ по тови пъпросъ не въ гореко-нланииски селища се следъ дълго кянене се решимъ ний „'континенталните'' дами
колонии поради нейните бла
може да има.
намиратъ болииЧавй ДецЧ ксито да отпътуваме некаде на . по- самодоволно да се провикват*
готворни въвдействия върху.
Ала може да се спори какво 1еоретично подл|ежатъ' на гор чинка и ряннлечшие , ннй из йвъ вътрешните ни гари. И
вдравето на техните колонно- летовище ний ще требва да. ско планинско климатолечеиие," питваме смената на климата сияющето имъ лице покавса че
.ти — останала е глуха къмъ предпочетемъ: морско лй или но тамъ все си, боледупатт-, а още при качването ни на вла
т е вече се намиратъ подъ ободвъпищщите нужди на своите горско планинско?
намиратъ нолва др^таде, тъй и ка; ний се ожипян^мв и ц е л о - ' ряняпгето д.йствие,не морскиясобствени деца.
.
ч ,_\Л.,.. • . На .тоз и въпросъ
ще се пр въ крайморските селища ?има то ни същество се обввема отъ • климатъ. . ., .^.-'. ,.' .- *
.,.,. •
мновина подходящи ва морски една приятна, 'живнерядостлаТова полежеине е недостой старая тукъ»да отговоря.
Човешката
дуща,
съ
една
Ду
но ва нашия градъ,. то але ни
Бевъсъмнение всички лето. климатъ.болничани, които тукъ ВЪзбуДЯ. . • - , . - : •
..: .--.,.. • ма, се .-досажда отъ продължй-;
оставатъ неповлияни, а нами
препоръчва к а т о курортр-, вища съ иаобщо. полезни.
.
А то ще рече; преди още да телното общуване ;и съзерцание-

Каквн ЛъТ*вища й - ш й К за шботйесвй варненски у т а р
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а тоя надслов* единъ ромжчски вестникг се провиква и
^цолп нашата общинска управа; че своевременно се е съобра
зи достойно да рекламира и пропагандира въ чужбина лп,
доял ни градг, < като курортъ.
Оевснъ това
вестникът
рре№ града Кютенджа,
че не е направи.гъ нищо въ това
а№\№Щ « добавя, че рекламитп, на Варна, като курортг,
0ик?в»иа;сл били вече разгласени навткжде
въ'чужбина;
„« . Ето'кщо
Варненскипт
граждани, които милеятза
МитстоянКбУпо 4а града [ни, бимрпбвалд
иГчнм
даица.
награда
чрезъ близкитп
си
пра8ятънещдза1рекламиране
ШЧ У насъ, било въ чужбина
,>
..

Щорсната катЕСтрофа
> въ гр Варна,

ВешЕИ за курортна Варна.

**„ Миналото д е т о почти
Въ царуването на' визан всички посетители се оплаква
тийския императоръ Юсти- ха ва неудобствата при купува
ниянъ въ 543 г. сл Хр., спо- не на билети ва баните. При
редъ Теофана (изд. В^ог. X касиера всеки день се обргву1224), морето въ градовете више опашка отъ натрупаните
Варна и Балчикъ излЪзло купувачи на билети. Това мо
отъбрйгаша четири рим же, да се избегне много лесно.
ски «или (почти 6 километ Само требва да се напрявятъ
ра) надалечъ и после с е 4е • билети въ кочани с ъ . 10 и 20
билета воеки. Тия кочани да се
дгрпнало назадъ, :
'
Излизането на морето - продаватъ само следъ обедъ на
огъ бреговете му е било касата, а единични билети да
ршнено. огъ. подморско се нродяватъ сутринь. Това ще
«млетресене,'" * вследствие е много удобно и практично.

I

на което морето се е силно
развълнувало и вълните
ну"се прехвърлили къмъ
Варненското езеро, презъ
песенния поясъ, който от
деля морето отъ «рзерото и
опустошило низко лежа
щите места на града. Не(рсъмненйе, .че :- отъ 'въл
ните еж били съборени.
храмоветЬ^ отъ който-единъ
се е намиралъ на местото
на днешния каналъ, между
норето и езерото, до фаб
риката за кожи, а другиятъ
Въ.чайригЬ на югъ^отъ^каутЦ «V мтктностьтч Пи?
ринчъ-тепе (Вж. Известия
на Варненското Ярхеоло-'
гичвеко дружествЪ III ч:р.

**„, Друго нещо което много
шокирате и дрявиеше гостите
бе всеки правничиото продава
не но равни внаци, ленти и пр.
Това требва абсолютно ;да се
забрани. Д*же това се нарича
ше „Варненски патента". Това
кичене може да става само въ
събранията, а не ивъ улиците
и-градината. На ви падъ това го
нема никъде и още повече на
курортите.; ^ ;.-.;.,;
ж*ж За рекламирането на Вар
на ще требва да се направи
е.ещо й'.чревъ киното. Единъ

еъдържатеденъ ФИДМЪ снетъ на

'брега и ивъ Варна би 6 и ' ь
пий хубавата и най ц ината ре
14—21).
••..:-•:.-'•.•:,• "у клама Съдържанието на ФИД|Тацива. м о р с к и з е м л е т р е - мч би требвало да бъде въ
«енил станали н - на д р у г и смисъль да ив .ъкна главно ху
мкта въ ново време: напр. бостите на морето, плажа и опри землетресението презъ •колностите. Случайно ге нау
Ш$ г, въг северната часть чаваме, че, артиста Гандовъ
на Великия океанъ се об отъ СОФИЯ се готвелъ тона л е

разувала вълна 15 м, ви то дч снеме ФЯЛМЪ въ Варна.
сока и еопустошила край Много добре би направила оббрежието на северна Япо • (ципата въ случая да И8ИОЛ8уния на. разтояние 300 кило ва Гандовъ и -ва своята цель.
метра. _,0|.-:Г^ ••,• :•.},..;. .- ......

сторантъ „Гроздъ**
Сп\бота.И11 Неделя
свири Флотската
^;|5;музика.*;" " ,
е

т

Л«а и същ» домартра ;Ц
•'«метна обстановка и се отре
И
1 често неудържимо къмъ

Домена.:

ме,;* като,няй-лесно осъществи
мо бихъ нрепоръчалъ урежда
нето на ученически колонии въ
/мивката околность дори на

Ал» досадата1 и сме пата с ъ
^ ? Щ « , но голъмо значение

Гюндювъ Ч^ШМР.

Р ^н»т»;

Колкото и да е желателно
щото едно ученическо летови
ще да има собствена, хигиенич
на постройка, както е нанримеръ случаятъ съ Шуменското
летовище „Висока Поляна" и
съ други некои, все пакъ ва да
не пропада начинанието, ний
можемъ да се вадоволимъ на
Първо време и съ обикновени
дъсчеии бараки или съ. една —
две тортуавт палатки, каквито
военните
власти обикновено
съ готовность отпущатъ ва та
ви цель.*)

а й

'

, "Мостъта у т^хъ, дори кога :
и и "' ъ предегйч само една о
«човена иекскурвия ; достига'
,в<!
Т0.Д0|необу.даносгь.
А
"ъ. съмъ бнвалъ дълги го- №н,;свид*трль на.оная бевгра- чна рвдбеть която малки.е
У^оцидц.д-Ьтовници ивнитваха .
*оГАТ0гтръг,|агь; и стигнатъ н а '
увивате „Нйсова поляна" до
%мен^, у , •,.„.;
..
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' *9 варненските деца
«8 обрата промеиа ще бъде
* ' « ••аъ.. горско планинска
мет

. л * + Автомобилите ивъ града
бевравб-рно се к»ратъ и отъ
това дигатъ цели облаци.прехъ
И не стига шума който ивдаватъ сега, та некои от.'ъ т е х ъ
махпатъ оглушителя си и ввематъ даже пови приспособле
ния ва дига не на гровенъ шумъ.
Тука требва строги мерки и
глоби,- ; • . ' . :
'.' : - " . •
К Младоликовь.

;
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/Пътовиа Варна
Една много Вгж»-а заповедь
на киетствого.
Кмета на града ивдяде след
ната ваповедь;
»3а да се обевпечи събиране
то оть сезонните гости на гра
да летовните такси предназна
чени в а благоустроявание; и
разхубавяване на морското ни
летовище и въвъ основа чл.
64 отъ вякона ва градските
общини,

ХРОНИКА
Благодарение бързата реклама
отъ страна на общината, ку
рорта ни се е иовуляривирадъ
въ чужбина извънредно много.
Заинтересовани среди отъ чуж
бина еж започнали проучването
иа града ни като морски-ку
рортъ. . ,
• ,:
Огъ неколко дни пребивава
въ града ни г. Д ръ Иохасъ
директор-ь на Райксъ бюро —
Виена, който е ДоШелъ тукъ
ва да проучи условията на,ку
рорта, климата и др. Вчера г.
Иохасъ вамина ва Цярйградъ и
следъ 4—6 дни ще се повърне
пакъ въ Варна ва да продължи
работата си.

З А П О В Е Д В А МЪ^'
Всеки варненски гряжданинъ
въ чиито хотель, кьошкъ, апартаментъ иди стая живеятъ ле
товници, е длъженъ ьъ 24 ч.
Понанввтъ се господа варнен.
отъ пристигането на.гостите,
да съобщи ва това на Бюро го ските граждани отъ втори
ва летовници., при Градската градски учасгькъ, отъ 29 май
до.Ю.юний т, г. включително
Община. .
да
дойдатъ в ъ , новия театръ,
Заб. Леговникъ е всеки гостьсрещу
пощата II етажъ и си
на града, който бевравлично
получатъ
избирателните книж
плаща иди не наемъ тамъ где
ки
ва
периода.
1927/930-год. ;
то е настаненъ, пребивава превъ
летните месеци отъ 16 май до
Ваоненското Град. Общинско
15 септемврий) въ Варна.
управление съобщава на г. г.
2. Вееки наемодатель, бйлъ
гражданите че топлите морски
той хотел иеръ или собственикъ
бани ,сль открити. отъ 28 май
на кьошкъ или къща въ гра
при. следните предсевонни цени:
да се снабдява отъ , Бюрото ва
рана I класа
20 лв.
летовници съ летовенъ бтевана
II
класа
'
10 лв.
тинъ който веднага следъ при
'
общия
басеинъ
10 лв, '
стигането на гостите се попъл
ва и йредава на Бюрото ведно ; Предоевонното време съ теви
намалени цени ще трае до 15
съ надлежните такси.
юний, следъ което таксите ще
8, Подаването на бюлетини, бъдатъ увеличени, поради кое
ивплащането на таксипт и сна то по кан ватъ се г. г. нуждаюбдяването съ лптдвни карти щнте се граждани да ги ивстава при Бюрото ва летовни под»уватъ навреме. !
ци, което ва сега се помещава
въ вданието на Градската биб<
Зазчера пристигна въ града
диотека (срещу общината), а ни инжинеръ Френети отъ Фир
по-иататъкъ - въ Приморската мата "Гестра" — Виена, която
градина
достави китона ва уд. чИ Царь
4, Хотелиерите и' въобще Борисъ" и' .6 Септемврий", г.
стопаните или владетелите на Френети ще ръководи лично
жилища, които;< с ъ прибрали китонирането на двете улици.
летовници, и негее.^пггрижатъ
Вчера пристигна въ градя ни
ва своевременното, .ивиълнение и главния инжинеръ. при Бур
на "предшествующйте" пунктове . гаската община г. ШеФкеновъ
отъ настоящата ,ми вапрведь , ва да наблюдава работите око
ще се глобяватъ съгласно чл-. ло китонирането на варненски
72 отъ ваконг ва градските , т е улици. Г .;.. /,''• _ ,' ••
общини, до 500 лена; а въ слу'
чай, че по техна немарливость
се е' пропуснало ивплвщането
на летовната такса отъ самите
летовници, тия такси ще се
Посгапления презъ месець
сьбиратъ отъ техъ — наемо
т й т. г.
дателите, като същевременно:
ще се събиратх и разноските
Отъ Варна. Т. Радевъ —
по събиране на данните аа по- , медна монета ,Иустиниянъ I;
пъднане на детовния бюлетинъ. Юр. Димитровъ — медна мо
На настоящчта ми ваиоведь нета; Д. Атанасовъ — Фрагда се даде' най-широка глас- ментъ отъ. тракийски конникъ;
нооть и ивпълнение.
К Бъчввровъ — монета (Ал.
'••' Следенето '. ва ивпълнението Северъ, Римски и друга римс
на настоящата ми' се въвлага ка), всички бронвови; Сл. Хр.,
на Бюрото ва летовници*.
глинена статуйка; окр. учил.'
ин<текторъ —^ парче отъ пей
ката на която «еделъ въ пара
Наскоро се открива хода „Радецки* Хр. Ботевъ,
преди сливането му въ о.! Коедудуй; Г. С, .Гудевъ — три
• • ; " .
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Рарненскн /лузей

„ДЕТЕНъ ЧИЧО"

Варла требва да си уреди ученичоско летовище още превъ
това дето — па макаръ и са
мо ва 50—60 деца.
Начинанието требва да бъде,направено — най-добре отъ учителско родителските срещи
при прогимнааиите и основни
т е училиП1;а Чревъ местната
преса, въ учит. родителските
срещи и чревъ сказки гражд»нтввото требва да се ваинтересува огъ летовищното дело и
да го ввеме близо до сърдцето си.:
Едн* годишенъ,опитъ ще б*де достатъченъ ва да убеди съ
добитите резултати всички крльгове на патето гражданство въ
големото вначенве на летови
щата ва повдигане вдрявето и
ивдъряеливостьта на най-младо
то ни поколение.
.'*<:•"••.
Средства ва уреждане на това първо*) варненско учениче

*) Преди да притежава собствена
сграда Шуменското летовище .Ви
сока Поляна* биваше въ продълже
ние на две години щедро снабдява
*) Варна е имала сегизъ-тогизъ
но отъ военните власти съ две го
леми тортуазни палатки/съ готвар колонии, но техното уреждане е
бивало случайно.
ски еждове. кревати, одела и др

ско летовище ще требва да св
дядатъ отъ общината, постоян.
комисия, отъ училищното на
стоятелство, трапезариите (ко
лонии и траиеварии се допъднягъ вваимно!), Ч е р в е н и я
кръстъ, Д-во ва борба съ туберкудовата, Д во ва малолетни
престъпници и отъ наличните
суми-на всички културни орга
низации въ града ни.
Ако летовищното дело се
подеме отъ единъ енергиченъ
деговищенъ комитетъ Варна
скоро ще се радва, на едно до
бре уредено и обширно учени
ческо девовищв.
*

, Четете • =
Варнен. общински
вестникъ

картини ивъ българската исто
рия; Ст. Войниковъ — бройтюва монета Б т о Еаи§1ша; П. То'доровъ — пиринчено кръстче
и монета Одесусъ;.Г. Тодоровъ
— кръстче отъ. смолно веще
ство; Н. Никудиевъ — начална
граматика печатана въ Бол»
градъ; прокурорския паркетъ
350 Книжни рубли Карбонцевъ;
надгробни плочи и равни мра
морни Фрагменти отъ разкопки
въ града.
Отъ с. Айджи дере'' (Що€&
дийско); П. Колевъ - г бронврва
монета /'ордианъ; ЗК. ; Митевъ
— три тракийски бронвови мо
нети пр. ,Хр.
Отъ е. Козлуджа; Д. Павлова
- - еърменъ коланъ оъ седелени
павти, чорапи и престилка; 8л.
и Су. Атанасови — металичес
ки гривни; Н. Ингиливова>—
престилка, поясъ и елече, но.
сия въ с. Хаджиларъ (Тулчанско); П. Иванова — павти, огър
лица, риза и рокля; Свещ. , Д.
П. Савовъ — сукманъ, гривна
ирявни йниги; Р; Никодовъ —•
павти; Ст; Драгановъ — книги;
Ат. Стефанова — гривйии се
дефени павти; Т. Добрева —рокля; К. Петрова — колап-ь
съ металически украшения и
чорапи; Д Думанова-— преетидка и чорапи.
Отъ с. Никелаевка: Д Тачева
— престилка; Ат. Цветкова —
също; Р. Радева — също и
металическа гривна; М. Ивано
ва — рокля; Т, Добрева —: с*що; Сл. Добрева т - престилка,
стара икона и мерка ва баругь;
Т. Иванова — метал, гривна;
М. Филипова
—-'""' кожанъ
коланъ
е**
метал, украшения; О. Еню«а ^— метаЖ
гривна; М, Александрова— ежщо и лр.; женски «украшения;
Ж. Петрова. — . украшения и
гривна; Ел. Кателйевя — подбрадникъ и обици; Ст. Иванова
— украшения о п . еинц"; Юо".
Демирова :~ метал, гривна, М.
Конетантинова — са?що и др.
украшения; К. Георгиева' —:гривни; Д. Стоянова — женски
украшения;.. и г престилка; Ек
Калчева — металическа гривна;
Д. Атанасова — украшения й
престилка; Д. Петрова — пръетенъ; М. Русева — престилка,
подбрадници и гривни; 'Я: ЯСв'
девкова - - икона и пребтйдка;
В. Атанасова — икон»; К. Кур
тева — също; Юр. Стоева—;
също; К. Н. Чернаева — е-ъщо
съ сребърни украшяник; Д,
Енчева '<•—.,икона и престилка;
Ш' Парушева - ^ икона; Ив.^ Георговъ — медалионъ съ хрйст;
изображения;1 К. Куцаровъ —
монета Гордианъ; Свещ. М;
Илиевъ — 12 равни-монети; Р.
Петрова —• светче; Д- ШиковЪ
— книги' (Христоития • и св;
песни); Н. Чернаевъ "•—'.'- два
стари пищова й Ст, Атанасови
—•елече1 ••'•'"•'*•. '•' '
Отъ с, Кара Хюсеинъ; Хрисут
ла "Дититрова
. павти; К.
Яцова —т също; Щ. Димитрова
— металически гривни и тепеликъ; М. Петрова — жеаски
украшения и теаеликъ; М. Пав^
лова престилка.
. Отг с. Яаптякъ: М., Георгакева —г оукмант»|И пгясъ; Ата'насовъ г- наботка съ монотрвмъ на Христа; Д Хр Гиневъ
— амонитъ,
;'
Дружеството.', бдагодвр» • «Ч
всички дарители, ; , ^
^..^....
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Забележка: Когато петрола
се вваоя само въ тенекии, беаь
каси, две тенекии се еметатъ
ва каса.
Бензинъ, гааьоль и машнн
но масло: а) въ каси, на каса
по 1 50 лв.*, б) въ варели на
гилограмъ поч 10 от.
Патрови на килограмъ бру
ю по-1'Лввъ.,.,:..
Камененъ барутъ, пердитъ,
габровидъ, молинъ, капои и
барутъ ловджийоки на кило
грамъ по 40 от.
Опиртъ за горене ва кило
грамъ по 30 ст.
*' Чиотъ опиртъ на килограмъ
по 1 левъ.
Вцтрионъ, лесно запалител
ни масла и др. такива на ки
лограмъ бруто по 20 от.
Правни газени сандъци, оъ
или безъ тенекии на оандъкъ
по 10 от,
.
Празни тонекии на парче
по 5' от.
--•'"'.
Забележка. I : Тези такси се
оъбиратъ въ предплата еа едиаъ мееецъ. За преминали
дни отъ месеца или държани
по-малко дни отъ месеца се
плаща за цЬлъ мееецъ, отъ
деня ва внасяне материалите
въ. влагалището. Ония които
не ааплатятъ предварително
таксатр, плащатъ двойно при
изнасяне материалите отъ вла
галището
. Забележка. И: Вънъ отъ об«
щинокия свладъ никъде дру
гаде не ое позволява склади
рането на гореизброените ве
щества и материали, оевеиъ
до 20 каси газъ и до 150 кгр.
въ буре лесно запалителни мас
ла на изолирано место и чо
съ позволително отъ общината.

Варненско Градско Общинско Управление

Новите общински такси и берин
по бюджета »«.. 1928/1029 финаи. година.
А. Твплкте бани,.
За всеки чвеъ се плаща
вана, първа клаоа 30 лв.; ва
на, втора класа 20 лв; басеннъ 15 лв.
Забележка: За времето отъ
10 до 14 чаеа включително за
ваните за I клаоа ое плаща
де? 40 лева.
;.
Б Централните студени
бани.

За воеки два часа ое пла
ща: първи етажъ (II класа)
въ долапче & лв.; втори етажъ
(I клаоа) въ кабина 10 лева;
ва деца до 16 год. 'Д и II втажъ) придружени съ роди
твлт* си, бваъ враво на от
делно долапче или кабина ое
плаща 2 лева ва II класа и
5 лева въ I клаоа. "' •'*
' Забележка: Въ ангажирани
кабини (I клаоа) лицата мо
гатъ да допуекатъ и други
свой блиски които иматъ редовни билети ?а кабина.

В, Северните студени бани.
За кабина по 5 лв.; ва об
ща събликална по 3 лв.
Г. Южните дъсчени студени
бани. *

дезинфекционна машина 50
лн ; б) ва иаиарване дрехи съ
малката дезинфекционна ма
шина 30 лева.
Д« вввфекция оъ пръскачка:
е) дезинфекция една втая оъ
материалъ 50 лв.; б) за да
вивфевцпя една стая безъ ма
терпвлъ 10 лв.
Девивфекция оъ формалинъ:
8а девинфекция една отвя безъ
общински материалъ 20 лева,
Девинфекция на етери ве
щи отъ пазаря: а) аа малки
обикновенп дрехи на парче
по 1 лв ; б) еа вимнп палта,
пардесюта и темъ подобни по
5 лв.; в) • еа сламеници, дю
шеци и юргани по 10 дева.
Забележка I : За сжщите
вещи на хотели, ханвща, ба
ни ое взема половвнъ такса.
Забележка I I : При де8пнфекция ва жилища, гдето има
бо1ВИ о т ъ т бе
У Ркуова и др.
инфекционии ваболевания, тав
си за извършване на дезин
фекция не се взематъ щомъ
се декларира устно, че сумата
неможе да ое плати поради
беднооть.
За наемъ (магазинажь) на
търговсни стони и взривни
вещества внесени въ общин
ското влагалище.

За въараотни 2 лв.; за де
ца др, 15. години 1 лева; за
едва оака морока вода за въ
къщи 30 лева.
Петролъ ьъ каси' до 200 каси
на каса" по 70 от ; отъ 201
Д. За бельо св плаща:
до 500 каси на каса по 60 от";
За хавлия или дамски кое? отъ 501 нагоре на каса по
тюмъ 5 лв.; 8а гащи или чар- 50 от.; варели ва (сто) 100
кгр.' по -2 лева.
Шавъ 2 лева, ;', п .

Е. Ва предсезонно и следсвзонно време.;
Вана I класа* по 20 лева;
вала Ц клаоа, по 10 лв; об-.
щия баооанъ 10 лв. .
Забележка: Предеезонното
време трае до 15 гоний вклю
читолно, а еледеезоцното за*.
почва отъ 15 септенврвй.

Обялление
••'- № 10783- ! "' *'/. ';••'"'
гр. Варна, 21 май 1928 година
Въ допълнение на обявление №Ь387
оаъ 25 априлъ 1928 год, публикувано въ
Държавенъ вестникъ брой 86 отъ 17 май
1928 г., обявява се на интересугощите се,
че на 18 гоний т. г. въ Варненското окр,
данъчно управление до .10 часа ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция задо»
ставката на 78 куб. м. чамовъ и брестовъ
дървенъ строителенъ материалъ разни раз
мери, съгласно приложения къмъ поемните
условия описъ.
Приблизителна стойность 160,000 лева.
Залогъ 10 на сто въ банково удостовере»
ние и докуменги съгласно 3. Б. 0. П.
Предложението требва да съдържа по
отделно единичната цена на куб. метъръ
отъ всеки видъ й размеръ — бичевъ и небиченъ.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. съ ва сметка на поставчика.
Поемните условия могатъ да - св видятъ
въ общината.
ОТЪ ОБЩИНАТА
_ «миншщинммтпрмвфярмятмш^в^

Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление
.

;

Гр.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление;
'/•'У
№10786
С
гр.-- Варна, 21 май 1928 година

Ж. За съхраняване скъпо
ценности и вещи се плаща-

-

№ 10782
Варна, 22 Май 1928 годива.

Въ допълнение еа обявление ^ 9893 отъ 9 май
1928 г., публикувано въ Дгржавенъ вестникъ брой 37
оть 18 май 1928 г , обявава се на интереоующи1е се,
че на 1 8 юний т. г, до 10 часа въ Варненското окрлжно дан!Чно управлееие ще се произведе тгргъ сь язва
конкуренция за отдаване подъ наемъ грънчарски дншшъ
№ 6 отъ групата 28-.ехъ за време отъ сключване на до
говора до Б1 мартъ ]У29 год. .> •
З м о г ъ 1000 лв. въ банково удостоверение.
Всички разноски по публикации, гербт, данъци и пр.
съ за сметка на наемателя.
За участие въ Т1рта се ивзскватъ документи съглас
но 3 Б. 0 . И.
\
ОТЪ ОБЩИНАТА:

Въ допълнение на обявление № 8386
За хавлии й други бе веки отъ 25 априлъ/ 1928 год., публикувано въ
принадлежнооти, оъ задълже» Държавенъ вестникъ брой 88 отъ 19 май
нае прислугата да ги суши ое
плаща: а) само аа едивъ деиь. т. г., обявява, се на. интересугощите се, че
5 лева ; б ) ва ц*лъ меоецъ, на 20 юний т. г. въ Варненското, окръжно
абонвментъ 100 лв. За детски данъчно управление до 9 часа ще св про- Варненско Градско Общинско Управление.
колички и велосипеди ое пла
ща: а) ва девь по 2 лв; б) И8ведатъ търгове съ тайна конкуренция за
ва мееецъ, абоаамевтъ 50 лв.; доставка на:
.'.-•'•
аа! ценност, дневно по • 2/. лв,
1) Металически материали, ивдолия и
Забележка: За крайно бед
№ 10785
нигЬ варненски граждани и инструмеши.
гр Варна, 21 Май 192§, година.
инвалидите, които предотаПриблизителна стойность 190,000 лева.
вятъ свидетелство; че ое ну.
допълнение на обявление № 8376 отъ 2 5 I V
2) Колониални материали —т 90,000 лв. 1928 Въгод.
ждвятъ.отъ морско лечение,
публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 88
постоянното приожтсгвие уоть
19.V
с.
г. обявява се на интересующите се, че ва
Ь\ч правоучасгие и въ двата търга по
ражда въ зависимост* числото
20 юний т. г. въ Варненското окр*жно данъчно управ
имъ до 20 бевояатни бани ва отделно 8алогь 10 на сю въ банково удо ление до 9 часа ще се произведътъ, търгове съ явва
воеки, като за цельта се опре- стоверение и документи съгласно 3 Б. 0 11. конкуренция ва доставката на:
делятъ две вани втора класа.
1) Саращки материали. Приблизителна стойность
Предложенията и ва двата Търга треб
26,000 лв.
да съдържатъ цената на' единъ кило
2) Бояджийски материали — 36,000 лева.
За таке! отъ меднщнско пре- ва
грамъ или брой на изброените въ описа
3) З а правоучасгие и въ двата п р г а залогъ 10%
материали приложени къмъ поемните ус въ бшково удостоверение по отделно и документи, съг
3 В . 0 II.
. ,
При общинската амбулатория
ловия, които могатъ да се видят ь въ об ласноНаддаването
ще стане на килограмъ или брой ва
За големи превръоки 30 лв ;
'
означените въ приложените къмъ поемните условия ма
за средни превръоки 20 лв ; щината,
за малка цревръска 10 лева,
Всички разноски по публикация, гербъ, териали, коато могатъ да св видятъ въ общината.
разноски по публикация,/гербъ, д а н т а и ор.
данъци и пр. с ъ ва сметка на доставчиците. еж заВсичка
Дезинфекционна служба/
смътка на доставчиците.

Обявление

Парна дезинфекция: 'а) за
ивпарване дреди оъ големата

ОТЪ ОБЩИНАТА,

0 1 Ъ ОБЩИНАТА. ^
•""" И**"*»'» Доври Тодоров* ^- щ^,

