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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.;

Броя 1 певъ.

Об изключение на че- Борис* Сакхзовъ
тире, наи-мною ттъ
\щЩй хотелщ които, събра
тШдно," едвали иматг по~ .
Наредъ с ъ летния театъръ
11Ч& шъ 150 Стаи, всичковъ морската градина, съ бю ималъ този.павилгонъ на род
фб,; което носи название стовете на Ботева, Левски, ното ни производство. Не го
©«, лс&тот.зтоса* 13а.тр:о:а1.
воря за чужденците, а за са
^стец"\ въ града нп е не
Паисий и Вазова — указващи мите насъ, бъ; гарите, които
Иавестниятъ германски л е
построени СА многобройни «мо
-- ]фй инедостойно за Варна. националния ни и духовенъ още се чуждимъ отъ нашите кврь и общественик* Д-ръ Ла
дерни хотели, съ умерени цени,
>*В№Орнохотелитп> навредь устремъ, необходимо е и единъ производства и пренебрегваме манъ Лингицъ е нашс-лъ въ а особено аа германците поради
павилион* на родното ни прьт- пелсто на народния трудъ. големия берлински ежеднев
валутата, живота тамъ е навън- уфп>ллт> на разряди и трпб- водст^о — изразяващъ трудо
Тия хиляди ,#етовници, които нивъ „Бег Ке1сЬвЬи1е" една ив
редно
евтинъ. Може ем%ло да
Щ^ има, странноприемници вия и промишленъ подемъ на идатъ въ нашия градъ отъ
• въиредио хубава статия ва на
се твърди, че днесъ пътуването
Ш*пнц и за по-бедни пят- българина Една малка, но всички краища на страната ни, шия градъ.
•
ва България е най евтино отъ
ще иматъ възможность да вищЩгШщмтижв
е, обаче, елегантна постройка въ неро
По долу ние поместваме по колкото ва където и да е друга
етрана. Пребивавайки в * Варна
:0№цетпра на града има денъ стилъ, иззидана и укра дятъ въ павилиона всичко, кое чти ввцело това, което голе
сена съ и.ьщните изработки то не еж .знаяли до тогава, че
'ШШл»'-сь'%ромщ имена и съна керамическите ни заведе е наше дело.; Тоя павилионъ, мия общественик* е написал* един* чужденец* не требва да
ва Варна:.
пропусне да ваправи един* омшностъпримамчива, които ния, би била наистина е^,но уредепъ както треба, би билъ
пит* да се приспособи къмъ
/ я Въ последно време ва Бъл
фнматъпрезг сезона да прие- художествено .допълнение на «гдна истинска поука за все (гария вапочна много да се го
българската кухня с * пикантни
Още киго, че блескавите костюми ьори и тя привлече общото ястиета. Също местното б*л(штг-тпгоаници
и способ- градинската прелесть
и модни накити и излишества,
гарско вино не е за иревиране.
-твучйтъ • така за уронване "преди две години ние сторихме конто великосветския европей внимание върху себе си. Оба
дума за това и тогава първата
Също необикновено интерес
.
че
малцина
съ
тия,
които
по
ЩроМиме на \ ттовището ни керамическа фабрика „Изи
ски животъ пренася у иасъ, вна^атъ историята на тая.шно
на е и околностьта ва Варна;
тШЛ)ЩЗвестно|'уе, че въ хо* да" б е готова да вземе грз- могатъ да бъдатъ. заменени гострададна страна, и още по
само на 8 километра на север*
1
тисъ участие в ъ иззиждането съ наши, български, макаръ и малко ох 0111)11, които познават* отъ града се намира . царския
тлищ св настанява тя пре
по-скромни труфила.
дивните природни хубости, ко- • Дворец* Еиксиногрвдъ, раакошФмчо чужденци, защ>то на на подобенъ павнлионъ. С ъ щ о
съ готовность и нашите индуПодобенъ павилионь би билъ, ито, тая до < ега малко носеща нея парк* на който навремето
тпШ/^штечествйницн предСгриялци отъ разните бранши най-сетне, една нагледна шко
си е уреден* от* Царь Фьрдивана отъ „Снетовните скитни
шнитат \ да тематъ част и биха приготвили своите мост / а за ученическите, учителски ци" страна крие въ своите див нанда и отъ царския ботаник*
тртири, ,~ './;'•• '"_,,'
рени витрини, за да ги поста* и др, колонии, отъ които т е ни плнннпи и въ бреговете иа минава ва един* отъ най хуба
вите Европейски паркове. - В *
4 фщо треди - • няколко дни вятъ и наредчтъ въ павилиона. би почерпили го гслЬма вера Черно море.
Всеки
може
да
си
предста
и
оби'
ь
къмъ
родното
;
си
Касае се ва гр. Одесуоъ в * -парка се срещат* всички видо
%щ<ш: комисия предприе
ви, какво големо значение би производство 4 . .
миналото—- сега наречен* Вар ве растения, които виреят* на
•щтип по 'Варненските хо- :
на, който, облагодетелствуван* тови климат*. Посещението на
-фЯзШЬва1; тто~гттг шнЬпа~:
- отъ своето" ва № вено положение, парка, отъ където ее равтидат*^
шщ мкозш, че тькои ^отг
материяли, машините стават* прави усилия да стане първо- великолепни ивгдеди, се поввоПочти нови и мсгАтъ д*» ее то сгеиенна л1)то1<на станция на дява в * воеко време. От* по-Штралнитгъ жщлн на града
и попаднали въ рхцепт
на Разширението на иреж;ла. ГолЪ- варят* съ своя -максимален* Черно море. До сега това при- .високите места въ далечината
товаръ. При това положение видегировано м+вто ее падаше се аабедевва носъ Калиакра,
ща, квито нгьматг понятие мата достгвна. Е^евтрнфикаци»- нрев* вимата ще има достатъчно на
Мамая
нри Кюсгенджа който въ бдивкото минало вли
та на крайнит* ввартлк.
Шъ най слементарнитъ изи
електрическа енергия ва да не (Ромъния). Днес* обаче, Вярна , ваше въ границите па Бъл
;
стния на хотелинреката си
01Ъ иввеотно време ее прави се спира осветлението, както е въ положение да достави на гария."
. .
осноненъ ремонтъ на моторитЪ това ставаше миналата година гостите летовници много по
Професия. . .,въ електрическата централа.
По въпроса за доставката на вече удобства и развлечения;
ХотеЛтюь т чДмма градъ
Една отъ по-важните задачи електрически ст.г.лбеве за край- а.когато скоро едно великолеа
—асодно въ. лптовенъ градъ — на пост. присътетвие е, да даде ниппь квартали, г Попоп ни ио.кавино вч игра ще бъде по
строено, подобно на Монтекардо
'
•.
м едно от>> трвитгь мгьрилапълно се» етдение на целия заяои:
или
Ница, тогава Варна ще бъ
—
Стълбовете
сеш
се
изълаж'«« пултурностьта му. Чисто- градъ, включително и на крвйииде
предпочитаното
мор ко ле
датъ,
боядисватъ
ее
съ
бланкъ
и
кама «а хотела, вкусътъ >въ т е квартали, -вещото требва да днесъ-утре започваме поставянето товище ва Ромъния, България,
призняемъ, електрическото ос
също и Турция..
Шпвеждрнетд му, прислугата ветление сега не може да задо имъ.
ну,'баниЬт> и отходнитгъ му волява напълно нуждите на
На първо време ще се поста- ' Самата Варна днесъ има вече
Чл. 1 . — Вврненекото град
вятъ такива стълбове въ кварта иагледъ на един* европейски ско общинско управлеиие отда
Шта веднаиг издаватъ предъ града
чужденеца, отношенията т Доегавката ня нови мотори, ла „Пнсъциянъ" и следъ това въ градъ съ около 70000 душа жи ва подъ наемъ бюфета в * -но
Добруджанския кварюалъ, тър- тели, между които много тур вопостроените общински морс
доставка, която въвлиза на около
•»ра<?п юмъ хигиената, удой
•ювекото училище и др.
ци, арменци, гърци и гагауаи. ки бани ва срок* начиввя отъ
20 мил. лева. е на пж»ь да се
'«май»; ест тиката
Ваетя
с
ъ
всички
мерки
още
Построена в* живописен* ва
сключване на договора т. годи
ре»ли8ира. Проектира ее едно
; --Добри хтели
въ Парна разширение на електрическата отъ С1 га дв се прегледа оеновно лииъ, съ мегкъ климат* и про на- до вакриване на топлите ба
електрическата мрежа въ града
**ад <?кесг, с.тва Богу, по мрежа сгь огледъ да може дч ее ва Да яюже до вимата да се странни пвркове, Варна е въ ни 1930 година. - Първона
положение да достави на гос чалния наемъ ва целия наемен*
"* ся ^недостатъчни, нп>кои аадоволя1ъ големите нужди не попрагптъ всички дефекти, рав
тите си същия летоненъ жи период* е 120,000 лева. — Ва
само на града и крвйните квар
«»»• тиха не ся сте добре тали, но и на индустриалците, Лира се, ако се укажятъ некъ- вотъ, какъвто се води по-бре лог* ва участие в * търга 10%
говете на Лдриатика или на въ банково удостоверение, кой
• ^чизирани,
а всички беп които сега не ее ползватъ отъ де такива.
италиянеката и Францувката ри- то въ последствие се допълва
Сега
поетягяме
стълбове
с
ь
изключение се - намира п,ъ въобщинска енерпш.
цель да се постите -едно* по ние1»а. Който подъ падещит* върху добитата на търга цена,
Мтралната търговска Шсть
Въ равпворъ, н-ка иа техни
удобно осветление на алеята на лъчи на горещото слънце е де- съгласно чл. 176 от* В. Б. О.
**~\ряда\ Но тоя начиоъ край- ческата дирекция при общината Бул. Сливница. .Лампи ще по жалъ върху чистия и криста П. и документи съгласно съ
Щения градъ'Варна пгьма пи- г. инж. Ионовъ, ни заяви: Р1- ставим* и по глапната влея иа лен* плаж* и се е къпал* въ щия заковъ.
монта на моторите продължава. втората часть на морската тъмносинята морска вода; който
т
Чл, 2. — БюФвта ще служи
едннг щпйморски хотелъ. Разчитаме-до 10—1б юний да грдина.
се е радвал* на пленителния • ва продаване на всекакви без
•4Щ0.-пътния хотелъ пан- - привършимъ съ поставянето на
Наскоро наближава търптъ и ивгледъ на отсрещния брег* —резервнит* части и тогава, на- за голпмото рапиирячане на мре Галата и на моиастиря »св. Кон алкохолни питиета, кафе, чай и
т
др подобни, всички видове слад
• Щ'нойто една пред прием - деваме ее, че ще се постигне
жата и електр. централа. Тази стантин*" и великолепния цар ки млечни и тястени продукки,
Чв
»а чужденка ще строи на максималния товаръ на маши доставка гце струва на общината ски дворец* на север* отъ както и всички видове студени
Ч*щдг Фердинандъ, по голгь- ните. Бърваме съ ремонта, ва надъ 20 мил. лева Съ радость града; кой го отъ сенчестата вакуски. — Забранява -св про
да м>-я«е нрезъ летния севонъ тргьбва да коштатирамефакта,' морска' градчна е съверц^алъ дажбата на царевица, — Цени
Мя
ушьза, който несъмнено -\да д а д е м * ,
електрическа че за тизи доставки еж се за тихия, чуднооллстящъвндивъ — т е требва да оъдатъ одобрена
енергия
поне
иа
оная
часть на интересували извънредно много само той м..ясе да ц«ни н.да от* Кмета и не по-високи от*
'У ««», отвори очтшъ на
града, която нрезъ отчна чуп
чуждестранни фирми. Досеш см обича той' хубгв* брег*. При
Щарънитя хотелиери и т стнуна ней голема нуйсда отъ заявили, че ще участвуватъ въ това в * Вбрна, макаръ иреаъ теви на първокласните млекарници и сладкарници в * гра
й%п
№ви къмъ морския бртъ, такава. Наскоро щй се нроивве- търга 24 чуждестранни, фирми. деня да е и некога много тон да. — Наемателя може да пояло, надвечер*, обаче, духа про- воли на прислугата да добавя
дв търга ва доставката на елек
Проучва се също въпроса яа хладенъ морски ветрецъ.
. "° е • митото •• на .ттни- трически материяли, които къмъ
към* цените най много 10%
даване енергия и на индустри
,п
'' хотели
края на месрца ще бъдат* до алния кварталъ. Разчитаме на
Колко германци превъ- време приелужено право, което треб
Време-е «еча,; маже-би, са- •ставени Тогава ще . предприе нърво време да можем* да им* на войната с ъ почивали въ ва да се укаже курсивно в *
мем* едио равширение иа елек
всички ценорааписи.
, Щщ общинска в.юстъ. да ; трнческата мрежа — до 4 клм. дадем* енергия поне ва дневно парка на морската градина слу.
Предприемача е длъжен* да
ивполвване.
шайви германзкй мотиви отъ
•Щя зц правилно разреше- по шосето ва Евксиноград*.
Флотската музика, които и диесъ държи на видни места ценоОсвен* това ще се поставят*
Такива требва да
продължават* да се слушат*.' рввписи.
* в е : *П(1*ц*№ важния в мросълампи ва улично осветление ио
Печатница
има
в
*
малък*
Формат* е на
Освен*
това,
аа
да
се
съвдвдат*
3 п
Добри Тодоровъ
същото шосе отъ моста до 4
* Шр>н)ната на нови край
удобства на гоотнте-летовници, всека маса.'
2»
цли. След* доставката иа тия
Щ**и хртетт
Варна.

Шттщ на родното прогводгж

Осветдвнишо нз граЗа.

ПОЕМНИ УСЛОВИЕ
за отдаване подъ наемъ
)еха въ новвтФ
морски бави.
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Йарневски общински, вестникъ

Стр. 2^
% рг Ц. П. Бобева, •••*•^

въю^о-ишочна Европа.

Чистата и. кристално бистра
вода на морето крйеа 1въ себе си
най ценните свойства на лечеб
нооть, което пр»ви града Вар
на тъй привлекателенъ, като
морски курортъ. Студените мор
ски бани иматъ,и8вънредно бла
готворно влияние върху успо
кояване на нервната система,
калява».» на телото и общото
освежаване на организма. Вода
та на морето въ Варна е чиста,
благодарение на самото морско
дъно, покрито съ ситенъ кварцовх песъкъ. Не по малко ва
това допринася и открития
брегъ, където морските вълни
евдбодно долитатъ отъ далеч
ното море къмъ сушата,, опрес
нявайки водата до самия брегъ.
Огь друга страна дъното на
морето постепенно се спуща
къмъ вътрешност ьта, поради
което се обр.вува широкъ и
удобенъ плажъ^дестатъчно просторенъ ва къиящите се хиля-,
ди гости.
Едно отъ най-ценните каче
ства на Варна като морски ку
рортъ СА построените минала
та годииа модерни топли баяи.
Въ комфортни кабини съ пос
тавени чисти емайлови вани,
гдето кънящия се получава въ
ивобидие гореща и хладка мор
ска водя. Чревъ смесване на
студената и гореща морска, во
да се дава въвможность да се
грвдуира точно възбуждането
" на телото споредъ индикидуялиостьта на нуждающия се Т е
ай топли морски бани помягатъ
особено благотворно на ревма
тизма, ишйавълоубйго, хроиически маточни' г ааболевания и
всички възпалйтедни-процеси.
• - Прибавено вдьмъ тия топли
морски бани, яистия морски
въвдухъ и благотворното целеб
но слънц», всичко това съвдава,
нес ценимите предимства на Вяр
на, като вай льчебенъ морски
курортъ въ це-дьта ю и Европа

Сшница И1Ъ долечното нннпло ип Варно.

описание н а Варна отъ 1786 година.
(Съобщава Д-ръ Ив. Сак-ъзовъ — София)

«|

',' Морския-брегъ, ивполвуванъ, на иеквкви естеотвенно под
Стопанската и културна ис матъ. великолепевъ ивгдедъ ш
като место ва лекуване, пред 'младяване.-'
тория на Варна отнема по го- къмъ морето. . .
В.
етавлява едно щастливо комби
Другия лечебенъ Факторъ—
лемата часть отъ миналото на
.Варна' е главния грядъ на
ниране на въвдуха, елънцето и слънцето представлява истинска
целия вападепт. брегъ на Чер целия ввпаденъ брегъ иа Чер.
морската вода, еднакво подевни благодатъ ва Варна, като мор
^1
но море. Както превъ средните но море и стоварище на !вс.е|Р
, и еднакво необходими ва вакреи ски курортъ. Благодарение на
векове,
тъй
превъ
дългата
епо
какви (.токи отъ Влашко, Мол- Г
ванв 'здравивто на човека. Зна географическото положение на
ха на турското владичество дова, България, както и отъ Ц
чението на теаи три Фактора ва града, л-Ьтната горещина не |е
надъ България търговски и во други северни веми, които не I'
; целебйостьта на морето е въ го- прекалено силна: Лекия морски
енна история на Варна изчерп йскатъ да гвнолзуватт»; дългия '*;
• лема вявисимбсть отъ климата- бриви, постоянно полъхващъ
ва почти целото минало на то ' воденъ "• ПАТЬ превъ Оудйна, а |,а I
на даденъ курортъ, вида и ряв- денемъ отъ морето къмъ суша
ва крайбрежие, тъй като всич
превъ Русе, или Силистра ивположението иа самия морски та, равлива морския прохдадъ и
ки доуги селища покрай тона ползватъ направо ПАТЯ Варна
плажъ; йвкто и, съществующи- прави, щото да ни се чувствуморе съ били нявначителни и ва кАдето товарятъ стоките на
т е въздушни течения При.теч ватъ летнитв горещини, Ня
съ твърде ограничени стопан кораби. Затова движението на
ва нодъ климатъ рввбираме вя- сЪнка тукъ е. значително поски вр-вки съ вътрешностьта кораби' тукъ е необикновено
[ риряне на температурата,. тезр. хладно огъ колкото на слънце.
на българските веми
годемо. Всекидневно влизатъ и
,'срвднятя температура превъ го- Средня температура превъ д е
-Дишните времена, състоянието тото е 20.6. 8а това пъкъ слън
Въпреки ГСЛФИОТО недоверие ивдиватъ отъ 10 до 12 големи
на въвдуха и атмосферните чевите лъчи с ъ достатъчно
на турците къмъ стопанските, и малки кораби. Тави деятел
промени.
културни и дори политически ность се подържа главно пора
- ивобилни, за да доставятъ на
:•:. Всичко това ее определя отъ нуждающитф се подвотиорни
връвки съ другите страни, Вар ди две причини: 1) отъ голе
• .геогрйФН.чеекото - разположение слънчеви бани. Теви последни
ия утиела да- вапави й дори мия редъ при товаренето ц'2)
на самия морски курортъ, как- т е представяватъ тукъ едноинда васили своето 8 н а ч е н и » че егмите гемиджии се «адовона ; н а й - г о л е м о . дори и л я в а т ъ с ъ " малки печалби евмф
' то и- отъ трпографическото ст- тенвивно действащо съединение
единствено дебуше ва Бълга ва да могатъ по често.да ОТПАроенив на близката и по далеч па светлината съ чистия моррия. Огъ тукъ е билъ най пре туватъ и пристиГатъ. Товаре
на окодность на брега. Въ то . ски въвдухъ-, оказвайки превъз
нето на корабите става по съ
кия, най достАпенъ и най-еФ
ва отношение разбира се най- ходно действие при болестите
тинъ ПАТЬ за Цвриградт.' отъ щия редъ по който СА присти
'идеалния морски курортъ е оня, обща атония, анемия, хлорова,
цела северна България, Влашко, гали 'въ пристанището. Още съ
който притежава умерено кон ~ рахитиса, некои нервни более
дори и Молдова Това положе своето пристигане т е се отпратинеНталенъ. и морски кдиматъ ти, ревмативми, скроФулова, хро
ние на Варна каю централенъ , вятъ ва: местото където яава •
при едно щастливо съчетание на ническия костни и кожни бо
въведъ на неколко м ждуна- рятъ стоките, и щомъ имъ
красиви» обрасли въ богата [ве
лести и др.' *
• •-, •
родни
пътища не останало ни- дойде реда т е натоварватъ ко
• ленина брЬгове отъ пданиски
Обширния морски плажъ, навабелевано
даже и ва оневи раба, кОлкото може. Т е ввематъ
склйНове и тихо топло- море.
сипанъ съ чистъ кварцов-ь не
редко предприемани нАтешест» навло отъ 20^—30 пари на цеиНа всички теви качества гра- съкъ, ивложенъ ва югъ и вавия на разни европейски по- тнеръ стока споредъ това дали
дъТъ' Варна, като морски ку щитенъ чревъ ияцчгащия се не* сланици, които съ големи нре- е л е го, или зима По тови нарортъ, отговаря напълно, бла пОсредственно високъ брегъ отъ
чинъ св ивбегва всеко бевредие
пягстьия и транспортни неу
годарение своето географнческо е. и. ветрбве- представляват^
добства получавали: въвмож и пречНи ва търговиата. Паса
. равположение и хубаиъ нисокъ най-удобното и хигиенично ме
ность да ивучятъ вемите на жерите] обаче, не СА задължени
•брегъ. Едно отъ нвй благопри
сто ва теви слънчени бани Не
да спазватъ тови редъ, понеже
полуострова.
ятните негови качества е при
по малко удобни за същата цель
тукъ св касае ва лично доверие
ятния му климатъ, првдставля- съ и красивите тераси върху
Едно неиввестно ва няеъ опи и опитность на гемиджияга.
ващъ с м е с ъ ) отъ ерг-диземнр- самите морски бани, гдето въ
сание на черноморското край Ввеки чужденецъ МО»1Й ВЪНЪ
морски мекъ климатъ, бевъ го най-приятна обстановка човекъ
брежие на България съставлява отъ тови редъ и споредъ жела
леми варирания, на температу може да прави своите слънче .
• ,,к,у.. % ,;;.. —
ракописния докладь на апе^трий
нието си да набере корвбъ на
рата денемъ и нощемъ", съкон- ви баниГ
•'-'•-••.;.-.-,•.--.,-.. г--,,...
ския оФицеръ ЕеН V. Вгодпята турчинъ или - гръкъ, варнеПрезъ
първите
три
месеца
на
тиненталенъ.
— \Уеше1 отъ м. девемирвй н«щъ или чужденецъ, (Следъ
Непогредственно съ елънчеР-ъвДухътъ въ крайбрежието втте и въздушните бани с * настоящата година, споредъ 1786 год.*) Въ него с ъ дадени това автора ее «пира въ подроб
официалната
статистика
въ
Чейа Варна е приятенъ, чистъ, свързани и прочутите песъчни
извънредно ценни данни ва це пости аа начина но който го
наеитенъ съ морска влага и бани на гр Варна Редко единъ . хославия, е внесено въ Бълга- лия български брегъ. Авторътъ сподарите на корабите си ан.спецйялно съ йодови и бромо- морски курортъ е снабденъ съ рия отъ Чгхсславия стоки за е опиеълъ въ подробности вси гажиратъ персоналъ и моряци,
:ви пари. Богагь съ кислородъ тякъвъ удобенъ Й хйгиеничеръ 33 милиона чех. крони. Износа чки селищя, техния помицъкъ както и рентабилностьта и спе
(207 части), той има иавънред- плажъ, както тоя по крайбре отъ България ],въ Чехославия забележителностите по пътя кулациите въ техните пред
;но годемо вначение ва освежа жието на Варна Тукъ песа- за същите три.мгееца възлиза а специално ва Варна е далъ и приятия).
ването на здравето, регулиране кътъ е чистъ и детно време се на 37 милиона ч* х. крони.
едно изчерпателно описание на,
на дишането и храненето на те> нагорещавя до 60°; а на дълбо . Най-големи пера на износа големата крепость. Наближа
"Варна има надъ ЮОО.турски
лото. Ситните капчици на раз чина до 10 "см;— 40 - 60°. Загра- съставляватъ тютюна и зърне вайки Галатр, той се очудва и арменски КАЩИ. Има САЩО
биващите се морски вълни се дениятъ предъ самите морски - ните храни, а не вноса текстил отъ необикновено високия ма-. 4—600 гръцки КАЩИ, които
носятъ въ въвдуха като една бани пЬсъкъ е добре пресеянъ, ни стоки, прежди, |железо и сивъ надъ морето „кейто 4а- ваематъ ееверо източната часть
доловима: мъгла, аа да блдатъ изчиства се ежедневно и при
к^иля Варненския валивъ отъ на града и иматъ свой енис
вдишвани и* чревъ балите дро- способи въ ва песъчни бани. Св- - Презъ 1524 г. е имало банк южните ветрене. .• . „бр+гове
конъ Пристанището е до гряда• :6ове да се абсорбиратъ състав- мото море се грижи гжегоднг, ноти въ обръщение 4,5.30,296 т е ня тови вслиьъ се губятъ и годно само з:е мялки кораби»
ригЬ имъ части, като йодови, чревъ вимните бури и вълнение хил. л?.; 1925 г. - 3,655,302 хил. все повече и пове.че къмъ рав Брега е удобенъ «а изтегляне
бромови и др. органически съ ' да подновява товн пеоъкъ на
лв.; 1926 г. — 3.4Р0.615 хил. лв.; нините на ввпядъ, покрий кои каиците. По гслЬмите кораби
единения.
.
, .'...' .,
слоявайки новъ и чистъ такъвъ 1927 т. — 3.726,922 хил. лв и то СА разположени летните — могатъ да. отсядатъ само на
Барометрическото налегане ивъ своето дъно, нагорещения п?езь мартъ 1928 г. 3,б37е27 къщи на варневци и която : и- отсрещното" пристанище при
Галата, кАдето морето е потукъ е годемо. Вследствие на ц-Ьсъкъ съ неговите радиоак
хил. лева.
*)
Лоигпа1
шс1псг
Ке18е
УОП
Коивеапдълбоко
и отвеения брегъ на
:
това, чистия и богатъ съ озоиъ тивнн свойства влияе твърде
Презъ 1927 год. е имало де
1а,щз1 <1ег *-е81.с].еп Ки81е (1ез ви големите кораби отъ ветъра.
морски въвдухъ прониква дъл благоприятно за излекуване, на визи 468,342 хил. лева, презъ ешорП,
ВсЬ^аггсп Меегев, иЬсг (Не Оопаи,"'Ь'8
боко въ бЪлите дробове' улее • хронически ревмативми на ета мартъ 1927 г. 424,320 хил. лв Оа11ал ипй УОП <1еппеп «еКеге иЬег
»Народътъ тукъ е иввънредпяна обя.енята- на ве.ществата и ните и мускулите, подагра, раз Уравнителна камара презъ 1927 Викагев*, Негшап811.|11 пасЬ \\4еп. Пре- но суровъ бу н"ъ. Той е нОдчикато ревултатъ' отъ' всичко то- ни невралгии, особени вшиавъ, г. — 10,454,390 хил. лв., презъ п и с ъ . о т ъ тови пжтешествие можахъ ненъ на единъ уиравитедь -използвамъ о щ е презъ 1922 год„:ва се* порикда едно общо при •' при отоци и набиране на вода би- мартъ 1928 г. .1,396.097 хил. лв. да
благодарение любезностьта на по Бина Емини, който има ва -поя т н о и успокоително усещане '•" до въ плеврата, било въ ставите. и презъ април ь, 1,062,733 х. лв. койния п р о ф . Милевъ.
мощници — единъ ага на ени.,

:•• Чл..;3. — Района на бюфета
рбхааща делото, здание на съ
щите бани и плажа предъ техъ,
съгласно приложената скица.
Вънъ о п . тови районъ наема
теля нема право да търгува.—
Маси и столове може да се по
ставя само на терасите н}едъ
бюфета и иа другите тераси —
на прелгдните сдедъ прекратя
|)ане вечерь къпането, до кога
то входа на бюфета е съ вхрдии билети аа къпане. -^- Сдедъ
19г часа ,,нхода е свободенъ яа
бюфета и. рсички тераси, — Ра
йона на бюФи^а обхваща още и
алеята.междуморбките бани. и
градината отъ е-диния * г ъ л ъ
на банитЬ до другия — обаче,
въ/тав.|''влея' нито наемателя,
нито външни лица могатъ да
търгуватъ е.ъ" нищо,
, Забмежка': Няематеда нема
право.иа претенции на обезще-•
тение, ако общината построи
иови бани и въ т е х ъ или дру

гаде открие другъ бюФетъ.
Чл.. 4. — Наемателя е ддъ*
женъ да държи бюфета отво
рен-ь всеки день до 19 часътъ,
сдедъ-който часъ не може да
търгува и бюфета се ачтваря;
да пави" годема чистота въ и
около бюфета; • д* постави доб
ра мебелъ, като масите биват-ь
покривани съ чисти бели по
кривки; да държи достатъчно,
оиитни и вежливи прислужни
ци — ней малко по едииъ на
десеть маси. Прислужниците
требва да бъдатъ но възмож
ность вярненоки граждчни. —
Наемателя тр4бва да държи на
видно место ондаквателна кни
га и да се отнася съ публика
та, коректно.
ЧЛ. б. — По наиравените
оплаквания и ва нар) тенията
нп договора кмета налага гло
ба на наемателя отъ 100-1000
лева ва вс-Ьки отделенъ случай

,

I

—

което е бевапедационно и се
събира веднага.;
Оледъ трикратно глобяиане
общинското управление може
да му конфискува яадога 'и от
неме безъ съдъ бюфета.
Чл 6. — Таксите ва елек
трическо осветление е\ъ за смет
ка иа наемателя. — Ония за
водя, сме-гь, каналъ и др. нае
мателя не ще плаща. — Заме
няването ня изгорелите елек
тричнеки ламби и ивобщо. по
правката и . подържането на
всички инсталации въ добро
състояние превъ наемния ,пе
риодъ стана ва сметка на ьаематядя.
1
Всички повреди причинени
отъ' наемателя и персонала му
се понравятъ отъ наемателя ва
негова сметка въ оедмодвеиенъ
срокъ, а въ противенъ сдуч*й
общината ги извършва аа не
гова сметне, като направените
равноеки удържа отъ валога

който требва веднага дц бАДе
допълненъ отъ наемателя. •*—
Йевависимо отъ това кмета мо
же да приложи и чл. 5 отъ тия
поемни услолия
Чл. 7, — Въ (6) шветь днеденъ срокъ отъ съобщението ва
утвърждаване иа търга, наема
теля е длъженъ дя се я<ш въ
обш,ин1-кото управление и склю
чи писменъ договоръ. —- Наем
ната стейность за всеки ееаонъ
е длъженъ да изплати ня три
пъти: г з при сключв»пе на договорр; Уа на 1 I. юлий и ','в на
15 вигустъ ва първата годния,
а ва втората и третьта: г / 3 на
1.IV; 1/в иа 15.VII и ->/а на 15
август>(> като яа осемтехъ па
дежа издава записи на в поведь,
подпиеяни отъ двама солидни
гарянти, одобрени отъ кмета.
Ако няемятеля не ивпъдни
аадълженията си по настоящия
членъ общинското управление
може веднага да му конФиску-

ва валога и отнеме бгоФвта тю
право и бевъ САДЪ.,
4 1 . 8. — Всички : равпореждания въ санитарно и полицей
ско отношение СА задължител
ни за наемателя. — 8д нару
шение на ибедедните той се
глобява съ заповедь отъ кмета
до 500 дева,«а всеко отделенъ
случай,'
..•"'•••
Чл. 9. — Предаването и
приемането на 6ЮФ та става съ
актъ отъ назначена съ заио
ве,1Ь отъ Кмета комисия.
ЧЛ. 10 •— Всички равносви'
.по «-лчлючваие ня договора,ночариадиото му ваверяване, тербъ
дкиъци, публикации пр. СА е»
смътка иа наемателя
, Чл^' Ц . — Общите поемни
-.условие, 8. Б, О. П., правил
ника ва приложението му — 3 ,
3,,Д, и всички респективни ва-,
кони и правилници съставля
ватъ неразделна часть отъ на
стоящите поемни-уоловия. .

>
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Варвеигчщ опШйялка вестиикъ
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Стр. 8

О О щ и з а с о з ^ в с ЙЕ_53ь»~з©т"~,

Щв търгува. Така олицо оЪг- ползува ли се оъ привилегии
глаоно чл. 100 отъ закона на по закона аа наоърдчение
акцизите, къмъ оьщото вино- м Ьотната индустрия.
За секретарь на общината.общ,
б) За о1лагапе оъ абона съветъ въ заседанието си на 1
навеси или бвраки по бул. Сливница и 6 Септември. Дебатите. ленив щв приложи: овидвтелотво ва възраоть, ноданотво, мента яа местни пягфтомеяи юни т. г. нааначи досегашния
8«евдвнието
* ое откри точно може да се спусне навеел» и че
1
О С /» часа еледъ обедъ отъ вакона не забранява да се по- чеотность и че ве е оаж:кланъ, изделия и предметл за тов- доклядчикъ при Шуменската
за разстоянието до молтстве- легъ, заинтересованото лице що окр. сметна палата, нашъ съ«пата Н, Поповъ.
'
от рои единъ тпкъвъ нявесъ, при
нигЬ
домове, училища и ка подаде декларация въ общин граясданииъ.г. Коота Дюлгеровъ.
Преди пра стъпва нето къмъ положение че има сгради. Ако
'дневния р«,гь, развиха се деба обаче двора нема сграда нико- зарми, (което требва да бъде ското упрннзение, въ което
Удовлетворена е отъ съвета
ти по протокола отъ миналото
оввчв
аа помощ* въ пари и
' ,асвдание относително разреша- му не се повполява да построя- о"т ъ н а йогъ 50 метра мерено требва да посочи продавали ммолбата
ат
иа
ва
навесъ,
освенъ
на
онези
коб
л
и
8
к
т
е
точки
по
отъ
произведените
нарфюмени
«Р
-«"
на вдовицата на бив
0М постройката на бараки и ито еж. имали т . к ъ в ъ миналашия
кметъ
Кондовъ, >а да ся
права
въздушна
линия)
и
'
изделия
и
предмети
иа
дгугп
напеви пр булев. „Сливни та година.
построи
една
къщичка. . ,
ца," и »6 С«птемврий^.;
Ние отказахме на една вдо бирническо удостоверение.Оо- аптеки, дрогерии и пр.
Д.1Ъ П. РаниОВЪ смета, че вица ващото схванахмо решени- венъ горните документи, за6) Неупотребените до сега
Общин. съветъ снощи прав
обвитата не бива да бъде май- ето отъ миналото заседание шгересованото лице о д ж ж н о и неонабдени оъ разрешение предложението да ое увеличатъ
Ш;|1 едни, я мащеха ва други. така, както и каза- г.
надниците на метачите а тех
.. „Стояновъ
. „ „ „ „ „ „ предварително да )несо въ ал циркулация
автомобили, ните надзиратели.
•" * намира, че навесите не
Длъясенъ оъмъ да подчертая Българската Народна Банка.
камиони, моторни и безмог р
^ ч а т ъ . никому. Друго е, кай- че разрешенията не се даватъ
ио бележка дад пата му отъ об ни велосипеди ое задължавагъ
Родените превъ 1888 и 1889
той,
вънроса
аа
бараките
отъ
.общинския,
съветъ,
а
?|
,'Ими) Д!* се разреши строежа отъ пост. присъствие.
щинското упранаениз надлеж да ги деклнрпрать, като гбоз- година които не с ъ си отбили
10 дневната врем. трудова по-.
^|*о, на навеси
Общинския гъ съветъ има ните връхнини: 7 % . тър*;|'Г, Стояновь. И«ка< да не се право да критикува делата на гняскс» камарр, 2 3 % окръж начатъ и фабричния ииъ но виность ва 1928 год. ще бъдатъ
меръ, като н;» държавните и глобени оъ по 1500 лева ако не
рнрешява Постройката на ба- пост. присъствие, ако то нена връхнина й допълнителенъ иодлежащц на освобождение, се явятъ да я отбиятъ до 24
[Я|»и и, навеси, не само на об нравилно прилага вакона.
патентъ наменяюгцъ общип- съгласно закона ва акцизите Юни т. г. Следъ тааи дата гло
щински, места, но и на частни.
Следъ тия обяснения на г.
!|.ешнето си той мотивира съ кмета протокола се прие тика; окиятъ налогъ 70п/о върху и пр. писмено съобщатъ но бата ще се събира по сквеку.
тивенъ начинъ.
,;*ща,; че така построените 6а»На общинско лтсто не св патента отойность за които мера иодъ който автомобила,
Предстои глобяването на ли. |»кй ще конкурират*' общин- познолява да се строяшъ по ул. вторите екаемпляри отъ вноомоторния или безмоторния цата неотбили повиностьта си
тл бю-ьетъ въ Морската: гра- „0 Ссптемв}тЛи и бул, Сливни
я
|щте листове що представи велосипедъ е записанъ въ ва год 1922 — 1927 вкл. ва коя
дава,;
,
ца" бараки за продажба на зс- по I оре означените документи.
пнвентаръ на учреждението. то цель списъците се пригокУШ, БоЖ'Новъ. Въпросътъ -и ленчукъ п овощия".
Пра снабдяването съ па
д» не се раврешаватъ пшилиоСледъ 1 голяй 19'28 год., товляватъ усилено.
Направи св предложение и се
Прибливителното число на
ня, а не и навеси. Той намира прие отъ сънетв, да се ирелах тенти за търговия оъ суровъ ще'-* се направи ревизия на
;Ч« въ това не се угрозява ули- не думата „общинско" — т<чкя 'поионъ св предотиня освенъ всички заведения, въ които неявилите и подлежащи на гло
••*#та и, че никой не м. же да че построяването на бнраки не го; мпЬ вносни листове и
се търгува (оъ питиета, иди ба по години е както следва:
нбрави построяването на наве се разрешава и иа частни места
ва 1922 година 2692 души
вчосевъ лиоть за складната
предмети
Чйвъ честни домове,
Аа. [ЧИСВЪ раяви че въ рдно- такса, която сз определя отъ се проиавеждатъ
аа
1923 година 8260 души
подлежащи на акцпзъ и про
. .НвНИОИЪ. Защо, кава той, то заседание на съвета ще на
ва
1924 година 4157 души
:Д* не се допусна аа единъ соб- нрави питане, което вясегд жи данъчния ' ввчвлншсъ п се ти въ съдържатели на заведе
ва
1926
година 3800 души
етвенивъ да си построи въ двр- вота на работниците въ Фабрика кнася въ Народната Баока на ния, ще се съотавятъ актове,
ва
1926
година
4000 душа
„Текстилъ".
;р» единъ напесъ? *' •.
редоненъ приходъ. Продажба за да бжднгъ наказани по
й Протола е да не се* разрешава
1927
година
3800
души
Пристъпи св къмъ дневния та на тютюневи изделия на закона аа акцизите/ и патен
м да се строй на общинско. р е д ъ . : •
' ' •'•
или
всичко
21709
души
-дребно е задължително за: I во. товия сборъ върху питиетата.
Д4вто .бараки; ва продажба на
Приеха се неколко търга, а
ДървенитЪ въглища отъ иду
ШевчуЦи и оврщия. Ще бъде "еЖЩо така удобриха се поемни • Всички заведения, въ които
щата реколта, ще св продаватъ
несправедливо, щомъ т е условия ра ироиввеждане на се продаватъ спиртни питиета;
отъ общин. складове по 2.50 л.
I I I о. Бюфетите при гарите,
й|е раврешилй , на едни да ва- нови търгове.
*
КГ
В а рг Н е Н . О б Щ И Н С К И
Р- Въглищата ще се продавриннмъ на други. ;
Ивбра ев'комисия -която, съ- пристанищата,* градските гра
ватъ на бедното гражданско на» Моли да св приеме тълкува . гласно вакона, ще прегледа иа дини, и постоянните театри;
селение.
мто № протокола в ъ смисъль бпрателните енйгъци. Комисия.^влм(Й^;.-'в' решйлъ да се ва- / т а иод*ь^ преДседателцтвота' на Щ то. Казармените лавки.
^инй т: общинско место да ном. ка1ета г, П. Нейковъ има ва
2) За снабдяване с ъ а б а «I етроятъ бараки ва пр Даж- членове оъвьгниците: Ае-Бру- намонтъ за изработване за
(1т па зеленчуци и овощия.
сеьъ, инж. Бръчковъ, П. На
харни изделия, заинтересова
/Д.Яил^евъ, подчерта, [Че оъ- ра сковъ и Д Янакиевъ.
ното лице ще представи въ
|в» не требва да се ръководи
отъ -християнски чувства й
общинското управление декла
1
щомъ в;раврешило строежа на
Посетете
рация, въ която ще каже
Цт, да равретпи и на други. Той
името и презим< то ой, место
е протиаъ раврешаването и на Една заповедь на кметството
нахождението на в:.веденпето,
|.|р»ки и на навеси, както на
йщйнсвб
место, те>ка и , н а
Снабдяването ва идущото какъвь вндъ, изделия ще
чмтио.1 (Тукъ, се вавърваха о« полугодие на 1 9 2 8 . год оъ пропззежда, съ колко души
Кхцсто ще намерите ефтияа здрава и разнооб
«фй"иререкйния между Д ръ
ще извършва производството,
Ринковъ в Яаакиевъ, които и- патенти еа нравопревнрнннне съ моторъ гли боть моторъ,
разна храна: супи и десерти по 2 лв. Ястиеи|т4 противоречиви станови1ш,а и правотъргуване оъ разни
та отъ 5 до 10 лева.
сизртни п и л е т а и ракия, могора колко конски сили има,
лрвъароеа.
иа,
д^.и
«,
Вс*ки, който има боленъ стомахъ да посещава
/А*. ГачвВЪ подържа мнение• правотъргунлне с ъ тютюневи ще продава ли аи па други
произведевше
&
Вегетарианската
гостилница и ше б&де здравъ.
то ва Яаакиевъ.
изделия и оуровъ тютюнъ и зиведения отъ
На редовните клиевти се прави 20% отстъпка.
гЙавта т. Н. Поповъ: Пост, нри- абонаменти за изработване на си захарни изделия и фабри
?швйв има становище по ьъ захарни изделия, растителни ката му ползува ли се отъ
Подържа св образцова чистота — прислуга бърза
1-рОса.Що се отнася по частнипривилегии по закона за наи акуратна '
Р ИЛЩИ по бул. „Сливница" и масла, тиханъ, тоалетни сапу
сърдчение
на
местната
ин
ни,
парфумви
издЬлия.
иредт
Едно посещение и ще се уверите.
;В Сватемврий", ако дворищата
ооеввляватъ, , ние сметаме, че мети за т о. н л о т ъ започва дустрия.
3) За сдобиване оъ абоив
ТТ-"^ .' •:.'.'' , .,'
•••— отъ 1 юнчй т г , като аа
ментъ
за изработвано па раз**Р«™,;единъ кадая « единъ тая цедь всйч ш пйтиепродчвсгателяи
маоля и таханъ, за*
дащ«'.Гол*мата
мекушавооть Ц И тюпонопродавца, ливки,
Т ,И
Л управителъ е станала гостилници, бюфети, спиртни пнтерссованото лице ще пода
ЧЩщ*&
постоянни оплаква
Умоляватъ се почитгеаите индустриялци, домостроиде въ Общвне|:о--о,управление
вя
** «Лчеяия, тъй като тур ф брики, фабрики аа тоалетни декларация, въ гонга освенъ
тели, инженери, предприемачи, мелничари, фабри*
Щъ йввършватъ надъ раята сапуни, витьки, дрогерии, са
канти и собственици на разни видове машини, нужобщите данни, ще посочи
*80гоиадчватедства.
Това
«
н
о
нитарни
магазини,
да
се
дающи се отъ всвкакъвъ видъ артикули да посетятъ
в
речало
твърде много на тър- явятъ в ъ общинското управ видътъ на цресиле броя на
ТЕХНИЧЕСКОТО БЮРО на
в
^ »втвт*8 която отъ неколко л е н и е — отделение финаноо с ъ щ и т е , оъдържннието на
'«Дини
е въ видимъ унадъкъ,
ваера (гърнето) или на етаж
* ,8| Р*, ре.'! инъкъ е тьърде во, ва да ое снабдятъ оъ ната преса вт. кубически де
оъотвотните! патенти или або
И се снабдятъ на най износни цени с ъ : първокачествени
;^е-«Р.:масъ: ЩвсЬНсЬк (?), наменти, като иматъ предъ циметри, броя ни каманигЬ
тржби (черни и галванизирани), Кранове, Канели,
сь
«*,прочутите
говежди суд вндъ, че продължение на сро за производство ,нп тахавъ,
Кожени, Балата, Намелата, Елеваторни колани, Мар
и
Готйци се изнася гъ въ ка следъ 1 юзий 1928 год.; движими оъ мото ъ или съ
кучи, Помпи, Вани, Клозети, Омнвалници, емайлирани
№ 'Т
^ Й ^ ч е с т в а . При това
вода и броя на същия дви
и черни готварски машини и печки патентъ »Х ЯV** *«'продаватъ много кора- въ никакъвъ . случий но ще жпми .оъ конь
М О ' Н Л , " Примусъ, всички видове електричесни1
' Р«йптени отъ местните жи- има
материялн — Мотори, Динамомашини, Жици, Шну
4) За сдобиване съ абона
рове, По т л е й , Телефонни апарати, Радиоприематели,
!. З а снабдяване съ па
% .,01'ЯДИ Доброто качество
всички видове фурнири, 'пожарогосители „МИНИ•^*Р"*«ия' Материялъ и до- тенгъ аа право търгуване оъ метъ ва местни,тоалетни саМгШСЪ", Пермуси, както и всички останали
'" -':;-И"Ъ'г.. конструкция
т е спиртни питиета и тютюневи
оуни, фабриканта или рабо
>
технически материяли.
"^•'•'.иЦчгр
]
се
търсятъ.
матилницата
ще
подаде
деклара
Бюрото също предприема и всекакви електрически, водо
щ гв' ?0Ич,к»'..Имъ иринадлеж- изделия на едро и дребно и щтя въ общинското .управле
проводни и радиоприемателни инсталации при най износни
Дв сУдбстарятъ отъ Ца оъ сурови тютюни, — лицето
ние,
в
ъ
което
оовенъ
общите
цени,
каго за цельта разполага съ най добрите монтьори.
,
.
.
ще
подаде
декларация
до
общ
Т
и йе;,еж и
т
данни,
ще
посочи
броя
на
?пвп; **_
^ *.в. 9ра .щвнс.кото уаравление с ь озВарна, ул. Преславска 4; Телефонъ 330.
«•пира въ подробности ва .1, а чение:.иието, меотонахож- работниците и произвежда ли
ятв чакъ
-,.„ , Л- пв ^р ЛйИя Ще<
Д* едно
-'ДУ* деиието на заведението, члощь- или не, оовенъ тоалетни са
оставилъ
лРРОао онисвние на Варнен- та му . в ъ кв. метра и сь нуни и патфкширани води,
"'" "реиссть. .
какви видове спиртни питиета помади и п р , а също така,
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-За такситЬ отъ магафалк*
за погребение, механиче:к.4
стълби,-помпи и пр.
., За катафалка екотра 4 ко
ия И СЪ покривка иа конетК
1500 лева,
.-'•.• За катафалка първи рав
рядъ съ два коня оъ покрив
ка на конете' 400 лв.
За катафалка втори разрядъ съ два коня бевъ по
кривка на конете 80 лв.
Ивраплтянате плащат ь съ
щнгЬ такба, а когато не оо
полвуватъ оъ общинската ка
тафалка само оъ конете пла, щатъ: а) За 4 коня оъ по
кривки 1000 лв,, б) За два
коня оъ покривки 300 л , в) За
два коня бевъ:покривки 80 лв
"* Забележка: Бедните и прив
нати аа такива, ое ползуватъ
•-.- безплатно съ катафалката по
п. 3 отъ настоящата тарифа.
За наемъ на градската ръч
на помпа св плаща за първи
чаоъ по 30 лв.
За наемъ на градската ръч
на помпа ое плаща ва воеки
поолодующъ' чаоъ по 10 лв
За чистене на нуягдницвте
и помийните яив, таксата ще
се събира съглаоно сключения
. ва ! това дсговоръ.
За наемъ на'голема мехаиичевка стълба на день 200
•' -ЛвВа. • • .-•

:

.....

/ . : ,-

За.>ри8товарванв материали
го удицше, тротоарите, пж •
ти пата или други сбщпнвки
прпадпи места за новоотроя щи постройки и ремонти ме
сечно: в) Въ чаршийоко па
вирани ши шооирани улици
въ кв. м. месечно по ^0 лв.
б) Въ нечаршпйоки, ненавп
рани ши нешоеирани улици
на кв. м. месечно по 5 лв.
Забележка: Въ новоотроя
щите квартали не се събира
такса. Те.ш такси се оъби*
ратъ аа целъ месецъ незави
симо колко дни оъ стоели
нрозъ този месецъ.
Огь места за държане кос
ти отъ животни и кожи вънъ
отъ чертите ва града и пред
. градияга на кв. м. месечно
по 2 лв.
' Огь места давани ва . развржданв на кокошки и др до
машни итпца вънъ отъ чер
тите на града и преградията
на декаръ годишно, 10 лв.
Отъ места давапи вп вар
джийници подъ наемъ 4 %
отъ производството.
Огь мт»ста аа бакалницп,
к р ъ ч м и , зврзаватчпйници
грънчари, сбущарп-и др. по:
а) Вънъ оть чертигЬ на гра
да и, предградието Сесъ Сев
меоъ на кв. м. месечно по 3
лв. б) Такива въ чертите на
града (чнршийоки места на
кв./м мроечво по 20, лв в)
Такива въ нечаршийски ме
ста на кв м. месечно по 10

За наемъ *на; малката ме
ханическа отълба, на чаоъ по
10 лева.
.'•.'" За наемъ на общинския"па- л е в а . ;:
"' - " •"" '••-•-*-•• т ренъ ва:якъ, даванъ на чабт' Забележка: За инвалидите.»
-ни лица и учреждения за ва- съ 5 0 % по малко. .
,,/лираяе-св' взема' по-1500 ло«'
Отъ 'места за табахни, салу
ва на ;дееь, като / общината.; хани, за работене колбаси и
^ даде въ услуга на парния ва- др. на кч. м. годишно по 50
Л. лякъ надлежни машинисти, ог< лева.
,
"?няри, вужшотоколичеотвО гоОтЪ места определени ва
?ривенъ'материалъ и пр Об- менажерии, циркове, акробати,
I щппокнн сьвегь има' право да гимнастически трупи на кв.
; иовпшова таксата съобразно м. месечно по 2 лв
;съ поскъпването на матерна
Отъ места 8а изложение на
>лп в 1ъаиаграждониего на ; разни вооъчви фигорп малки
..пероонала" 1500 лв.
кончета, люлки и др. детски
V . Забележка: За ивряиттяни- - играчки ;на кв. м. меоечно по
утЬ е аадъляштвлнъ да вземагь, 10 лв
. "
^общинска коне.
Огь меота предъ житни магавина или другаде където
За наемъ на общин. имоти бъде позволено за прпнчсяие
на храни па , кв, м дневно
Огь места определени ва
по 1 лв. ' '
"••'"-•.
марангози (маунаджии) лодки
Отъ
яивп,
б
.стани,
за кои
^ и работници на кв и.; месеч
то
на
публиченъ
търга,
ве съ
но по 3 лв.
св
явили
конкуренти
и
оле
Отъ места • определени ва
доватедно
не
съ
могли
да
се
стовараве*жвл*8ни отровтвзни
дядътъ
подъ
наемъ,
на
де-'
;матер11ал;г, нотрвли, плугове и
къръ годишно сиоредъ кате
др. на кв/ м. месечно- по 4 лв.
горията по 30— 50 лв.
Отъ места определени ва
'ОгЬ места Отпуонати ва
• стоварвано керемиди, тухли,
свипврници,
сай, кошари за
/ кгонкове, горпвенъ материалъ 8
добитъкъ
вънъ
отъ чертите
около гарата и пристанището,
на
града
и
предградията
на
както и дървенъ строагеленъ
кв.
м.
годишно
1
лв.
/ материалъ, дъски, камъни, мер'
Забележка: Такива въ чер
Мтеци.-и' др.-.йа кв. м. месеч
г
тате
ва града пе се позволя
но, като се. разделятъ на 3
в
\тъ;
/категории: .
Отъ меота за складиране
I категория, . около района на торъ вънъ отъ ч е р т а е на
на гарата п у л . ,Цариброд• града и предградията на кв..
/ока" плащатъ но 4 лв. • м- годишно по 3 лв.
И категория,: около района
01Ъ места ив раши рабо
ва па1)я1'я /й халите плащатъ тилници (кОВаЧНИЦИ 88 -КОЛС-:
4
ио 2 ла."'"""•'•',:-"-•••'"'-••.. '•'<- : коларвцци) и др. вънъ Отъ
III ка.егория на -всекжде чертите на града и прегра
;другаде изъ града по 1 лв. дията на кв. м. годишно 20
Отъ м * с т а в а г продаване •••-лена-•"••-;••*- -•••'• ' -..-.-., •• - •
Забележка: Огъ места за
сЬно, плява» фий и др ва кв,
същата цен» аъ чертите на
V. месечно 2 лв.

ч

Граюио Общинско Уираиление.

,В.ГРПВИСКО

Обявление
№ 11514
Т р Варна, 30 Май 1928 година.
Въ допълнение- па обявленав № 1038*2 отъ 16 майГ
1928 г.. публикувано въ Държавенъ вествикъ брой 44г
отъ *28 май 1928 г , обявява се на внтересующиче се,
че "на 8 юний т. г, до 15 часа въ Варненското окржж-^
но дачтчно управление ще се произведе пргъ съ тайнаконкуренция ян доставката на една електромогорна помоаш
и необходимите принадлежности за поставянето й в ъ
действие.
ж
- Приблизителна стойносгь 180,000 лева
За участие залогъ 10% въ банково удостоверение.?
Дппучевти съгласно 3. В. 0. П. Допуща св офериране и
въ чужда валута. Црнатп требва да бжде/дадева фрайко
склада пожарната коланда — Вар^аОпаковката, транейорта, мита и пр., гербъ, публикации-и данъци съ за сметка на доставчика.
Поемнит* условия могатъ да св видятъ въ общината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

Годишна равносметка

2за прадодите и разхади|е I а Варнвю^я Общински Театьръ
;

Ог-ь I октомериЙ 1927 год. до 20 МнЙ 1928 год.

а.
о
а

Играни пиеси
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Майстори
13 '• Б ] ••:4"- ; ".2
-. 2
Миреле Ефроеъ
4
3
2
*!-:
Шокодатиерката
1
10 . . . 8
1
.
1
-Ардрвианкйта
''•'"','
—
—
7 •
1
3
Морала на Дулска
5
-. —• — .
2
' —:
Златната мина
3
2
2*
1
(съ Бъчваровъ)
,
^—
7 Ч о в е к ъ т ъ бевъ моралъ - 2
1
1
^ст. Бъчваровъ)
8 ; Блудната дъщеря
4
8
—
' — ! -г-'
9 Убиецът-ь - .• •
3 . 4 1
—. 1, —
2
'10: Стария Хайд^-лйергъ
5
1 .. —Ч. —
б<
;11 Углав1ао дело
— ! —'
3 ]' . 1
—
.—
12 Т я винаги \ л ъ ж е
6 ,
2
6
13 Инанко
5
5
2 '- 7 • —
14 Ш е г и т е на дявола
—
3
- б " . | — - . . .'—
15 Адамъ, Ева и Змията
8
' 2 !' — .- -' —' - —
—
16: Реннооть
2 !'• 2 1 • —
—
17 Подъ Игото
12
3 ! 8
—
18 НСвните команднатъ
1
'—
3
19 Чернената мелница
9
9
.1
20 Голема |Гов'ъ
7
3 ' 8- | • . 1.
- 1.
(съ Сарафовъ)
—
—
—
2
1
21 Щ у р е ц ъ т ъ на огнището
1
(сь Сарафовъ и .Стаматова)
Отъ равни
—
.—
—'
Всичко
113 | 89 | 33
3
5
1
2
3
4
5
6

Ч -

V
• е8-

. . - . , » •

ПРИХОДЪ - « •
Г8"

Бруто пркходъ

Колко пжти бщана всма пнеса;

«в
•X

Дневни
щ учащи

по б ю д ж е т а 9« 1928/1929 финан година.

града и предградията на кв
м. месечно по 4 лв;
За торъ отъ общиноки фо
кални ями, за една коли 5 я.
Огь места -ва тухларници,
керемидарници и др 3°/о отъ
проп водогвото,.Тикои отъ продавачи на
. г.вфш, сладки, бадеми, семки
и др. въ мороката градина,
вънъ отъ района на казиното
и бюфета при баните, опре
делени въ специалните поем ни условия месечно по 50 лв,
Огь места ва пастърмаджвйпици и оушеве черва се
плаща ва кв. м. годишно .20
лева.
Забележка I: Горните нае
ми ще ое събиратъ винаги въ
предплата, одедъ като св по
. лучи разрешение отъ общин
окото управление за целъ ка. левдаревъ месецъ яли година
ва която ое наема
Забележка II: За дворви ме
ста къмъ бараките за пао
търмаджийници, колбаоница и
сушене черва вънъ отъ чер
тите-на града и предградието
на кв. м.% годишно по 10.лв
Забележка III: Презъ вре
ме на сборни -дни — панай

Вечер*
делиш

Новит* общййскй такси н берии

те панайри--за берарпи, .гос
тилници и др. нодобни се
плаща по 2 лв. на/кйим., а
ва продажба на:равни стоки
и продукти ио 5 лв. па кв. м; •

ригЬ. на Възкресение, Св.Те-'
оргн и Он. Дугь, такс-ит* въ
точки 11 и. П се плащатъ
наполовина, оъ валидность-не-"п'вече-отъ.7 дяи. Ш х а щ и -

26
.9
16
11
7
7

6069
1258
2821
2117
1025
1491

3

674

.-,.7 •

. .8'
8
9
14
.14
8
10

1 4

; 23
|---.'419
. 13

По
билети

.- 1

•

ч.

.•

28215
1275 - 28055
160
193
29701
»•
1463 29508
2219
45323
4*959
364 1
32731
1677 32401 . -330
54625
2502 54205
420
42 4 69
3282 42325
144
31806
1354 31625
181
28392
1298 28209 , . 1 8 3
713 16795
17001
206
ШШ
4951
72903
72575 . - 328 м
476
9802 ;
>*-* • г . 9802 .»„
4031 ; 90057
3 3 7 ;.
9 394
Н
4335 94247 ..
§4646. т*
399 V
> - \''
.. | ШИ
1
1149 28666
28666
\ш
?
" '/ | |ка
—••• Г
~ .
--7926
46187 -.932704 -• 6815 — 9 3 7445-г
•

1

•

.

! ,

823

Всичко ж?~

, лева |ст. лева |Ст. лева 'ст,
1 "
116294
1237 '.. 117531
1г
258
-24084
23826
739 ;• 62268
61629
46497
582 .!>' •46079
812
22965
22753
3:089
832
3 757 ;
•• 1- •
.• Ч 17829
17619
210

:

3

. бтъ
програми

—

*

•

•

•

:

На 21 май — наличиость въ касата

5568 •

РАЗХОДЪ тя

Наименование на разхода

Сума
лека

За държавен* гербъ върху входните билети
За ФОНДЪ доивграждане Варненския Градски Т е а т р ъ
•'.*•••''•
За ФОНДЪ доиаграаедане Варненския Градпкя Театр-ь — предотавлвние
За поетрадчлите отъ веметресението в ъ Южаа България
За Съюзната каса — представление
• .',
За ввплати на техническия иереоналъ
За аФипги, реклами, хонорари на гаетрольори и др.
3.*-декори, електрически материали и гардеробъ
За бенеФиснр представление Гео^гиевъ—Диневъ
"
.,
За ..р/о на артистите
ба уравнение
гр. Варна,
20 Май 1988 година

Ди ректбръ 'Режисьоръ

Лв. Янееъ
Секретйр^.; Р. Гсоргиевъ

ст.

37298
292205585
5329
3360
69899
20
233179
.48788 .80
6173
503555
931887 ! — г«"
5г>58 | .^чж
937445 1 •-

